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Inauguração da Escola
Estevan Placêncio abre
as portas para a comu-
nidade neste sábado

Prefeito Marcos Tonho
se destaca e cidade
é pioneira em
educação

Prefeito Doutor Sato
participa de ações de
conscientização sobre a
importância das árvores

Prefeito Marcos Neves e
Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciam pacote
de obras para a cidade

Câmara de Osasco
realiza 3ª edição
do Programa Nossa
História

“Eu tenho o compromisso de promover o bem-estar social do meu povo, eu vejo
essas ODS aqui, a maioria nós cumprimos, e vamos continuar perseguindo isso.
Essa é uma missão minha, dos meus secretários, dos vereadores, de todos os fun-
cionários que se dedicam à causa pública. Somos todos nós”, enalteceu o prefeito
Rubens Furlan

Barueri implementa Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável da ONU

Prefeito Rubens Furlan assina o compromisso...

Beto Piteri (vice-prefeito e secretário de obras), falou da importância do
Programa BARUERI CIDADE SUSTENTÁVEL

Acesse o Portal: www.jacidade.com.br
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BARUERI | EDUCAÇÃO

{CHARGE DA SEMANA}
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EM CARACTER DE URGEN-
CIA, PARA ELEIÇÃO E POS-
SE DA DIRETORIA EXECUTI-
VA E CONSELHO FISCAL DA
ASSOCIAÇAO DOS TRABA-
LHADORES NA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL DE OSASCO E RE-
GIÃO (ATCCOR).

Pelo presente edital ficam con-
vocados, todos os associados da AS-
SOCIAÇÃO DOS TRABALHA-
DORES DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DE OSASCO E REGIÃO
(ATCCOR), com direito a voz e
voto, conforme Estatuto Social, em
seu artigo 12, para participarem da
“ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINARIA”, a qual se re-
alizará na data de 13 (outubro) de
outubro do ano de dois mil e vinte e
um (2021), em sua sede social loca-
lizada, à Avenida: Santo Antonio, 683
– Vila Osasco, CEP 06070-086, na
Cidade e Município de Osasco, Es-
tado de São Paulo. Em primeira con-
vocação às (13h: 30min), treze ho-
ras e trinta minutos e, em segunda e
última Convocação às 15h:00min,
(quinze) horas, com o quorum míni-
mo de presentes, para tratar das se-
guintes Ordens do dia: 1º) Eleição e
posse da Diretoria Executiva e Con-
selho Fiscal e,  2º) Assuntos Gerais”.
Lembrando a todos, que compare-
çam utilizando mascaras, diante das
medidas sanitárias, impostas pela
Pandemia da COVID 19. Osasco,
23 de setembro, de 2021.

Wellington Roberto
Alves dos Santos.

Secretario Geral.

EDITAL - (ATCCOR)

{CONSTRUÇÃO & CIA}

Funcionando em um novo lo-
cal, a novíssima e moderna Emef
Estevan Placêncio já é a menina
dos olhos de professores, alunos
e pais dos estudantes.

Com uma arquitetura arrojada,
o novo prédio já chama a atenção
de todos que passam pelas imedi-
ações da Avenida Arnaldo Rodri-
gues Bittencourt, no bairro Nova
Aldeinha.

A unidade de ensino conta
com uma área construída de sete
mil metros quadrados, distribuí-
dos em quatro pavimentos que
abrigam 1.200 estudantes.

São 39 salas de aula, labora-
tório de ciências, sala maker, sala
informatizada, biblioteca, sala de
AEE (Atendimento Educacional
Especializado), auditório, quadra
poliesportiva, refeitório amplo e
arejado, entre outros importantes
espaços de aprendizagem.

Ana Lúcia Lira é mãe de uma

Em evento de inauguração, Escola Estevan Placêncio
abre as portas para a comunidade no sábado

aluna da escola. Ela afirma estar
maravilhada com o prédio novo e
também com o excelente conteú-
do e atenção de professores e
gestoras. “Minha filha estudava
em uma escola particular e con-
fesso que fiquei surpresa ao ver o
alto nível dos laboratórios, da me-
renda, das salas informatizadas. O
prefeito está de parabéns pelos
altos investimentos em educa-
ção”, avaliou.

Inauguração
Para o evento de inauguração,

uma bonita festa está sendo pla-
nejada. Lindas apresentações com
os estudantes, atividades de circo
e música ao vivo apresentadas pela
Secretaria de Cultura, entre outras
novidades farão perte da celebra-
ção.

Todos estão convidados.
Acontece no sábado, dia 25, na
Avenida Arnaldo Rodrigues Bit-
tencourt, 1.428, às 10h.

Fotos: Suseli Honório / Secom

Uma bonita festa está sendo planejada para a inauguração da escola
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Barueri implementa Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável da ONU

Na quinta-feira (dia 23), Ba-
rueri lançou oficialmente o Pro-
grama Municipal de Implementa-
ção da Agenda 2030 de Desenvol-
vimento Sustentável da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas),
com o propósito de articular ações
que cumpram na cidade as metas
propostas pelos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS). A ideia é agir localmente
para gerar mudanças globalmen-
te. Os ODS formam um apelo uni-
versal da ONU para erradicar a
pobreza, proteger o planeta e as-
segurar a paz e a prosperidade de
todas as pessoas igualmente.

A solenidade, que aconteceu
no Centro de Eventos, foi ampara
pelo Programa Barueri Sustentá-
vel e contou com a presença de
autoridades municipais, como o
prefeito de Barueri, Rubens Fur-
lan, o vice-prefeito e secretário
de Obras, Beto Piteri, a primeira-
dama e presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Sônia Fur-
lan, a deputada federal, Bruna Fur-
lan, além de secretários munici-
pais, vereadores e imprensa.

As apresentações, criadas
pela Secretaria de Comunicação
de Barueri (Secom), foram com-
postas por vídeos sobre os ODS,
desde quando ainda eram os ODM
(Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, que tiveram início no
ano 2000), reforçando o papel de
todos no combate à pobreza e às
desigualdades sociais. Em Baru-
eri, a iniciativa foi formalizada
com a Lei Municipal 2.603, de 24
de abril de 2018, de autoria do
vereador Reinaldo Campos, sobre
a adoção da Agenda 2030 no mu-
nicípio e a instituição da Comis-
são de Sustentabilidade. O legis-
lador discursou e ressaltou o pa-
pel na municipalidade na redução
das desigualdades. Vídeos e apre-
sentações musicais explicitaram
a importância da causa e emocio-
naram toda a plateia.

A assinatura do Acordo de
Cooperação 03/2021 foi realiza-
da pela Prefeitura junto ao Insti-
tuto Artesano para o Desenvolvi-
mento Sustentável, parceiro nes-
sa empreitada e representado por
Monica Picavêa, que também fa-
lou sobre esse comprometimen-
to que será assumido pela muni-
cipalidade. “Hoje, no final desse
evento, o prefeito assina esse

Deputada Bruna Furlan bastante emocionada falou da importância
do Programa BARUERI CIDADE SUSTENTÁVEL.

Beto Piteri (vice-prefeito e secretário de obras), muito emocionado
falou da importância do Programa BARUERI CIDADE SUSTENTÁVEL

Sonia Furlan fala bastante emocionada com o trabalho que faz em
prol das pessoas carentes de Barueri.

importantes com os quais a nossa
cidade se junta agora e a erradi-
cação da pobreza continua no pri-
meiro lugar, porque é direito do
cidadão viver com o mínimo que
o garanta existir com dignidade”,
declarou.

O prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, encerrou o evento refor-
çando o engajamento com a pros-
peridade e a satisfação dos mora-
dores do município e garantindo
que sua equipe e os servidores
estão comprometidos com esse
trabalho. “Eu tenho o compromis-
so de promover o bem-estar so-
cial do meu povo, eu vejo essas
ODS aqui, a maioria nós cumpri-
mos, e vamos continuar perse-
guindo isso. Essa é uma missão
minha, dos meus secretários, dos
vereadores, de todos os funcioná-
rios que se dedicam à causa pú-
blica. Somos todos nós”, enalte-
ceu o gestor.

ODS e Agenda 2030
Os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS), como
o próprio nome já diz são, 17 ob-
jetivos e 169 metas que fazem
parte da Agenda 2030, adotada por
193 Estados-membros em setem-
bro de 2015 e implementada em
janeiro de 2016), da Organização
das Nações Unidas (ONU). A
meta é que eles sejam alcança-
dos até 2030 na Agenda em es-
cala global.

Barueri já vem seguindo a
iniciativa e adotou a Agenda 2030
tendo como missão articular
entidades da sociedade civil para
promover e disseminar tanto a
Agenda 2030 quantos os ODS.
O grupo realiza encontros men-
sais. Os interessados em se volun-
tariar podem encaminhar e-mail
para odsbarueri.sp@gmail.com.

A municipalidade decidiu
abraçar esse caminho com um de-
partamento dedicado exclusiva-
mente aos ODS na Secretaria de
Comunicação e, com isso, permi-
tir ao setor público a adoção e di-
vulgação de medidas mais sus-
tentáveis que já estão em prá-
tica, como a separação do lixo
orgânico, do material reciclá-
vel, do reaproveitamento e uso
consciente de recursos como pa-
pel, copos descartáveis, gerando
consciência e, consequentemen-
te, economicidade.

compromisso, se engajando com
Nova Iorque também, para que
todos esses objetivos sejam con-
tados, sejam contabilizados, pra
que a gente possa contar essa his-
tória tão bacana de sucesso de
Barueri pro mundo, e isso já está
acontecendo”, relata Mônica. O
mesmo termo foi assinado pelo
prefeito de Nova Iorque.

Compromisso de todos
O secretário de Recursos Na-

turais e Meio Ambiente, Marco
Antônio de Oliveira – o Bidu - fez
uso da palavra, dizendo que todas
as Secretarias têm de trabalhar em
conjunto para o alcance desses ob-
jetivos que resultam em benefí-
cio para todos e garantem um fu-
turo à humanidade. “A Secretaria
de Meio Ambiente está em todas
as secretarias, o meio ambiente
está em todas as pastas. Nós te-
mos que tratar muito bem o meio
ambiente”, reforçou Bidu, que
também é biólogo.

O vice-prefeito e secretário
de Obras, Beto Piteri, deu exem-
plos de como esse trabalho já
vem sendo feito em Barueri há
décadas, desde quando eram Oito
Objetivos, e que os resultados já
estão aparecendo. “São os objeti-
vos que os homens públicos têm
de ter. Todos esses objetivos, os
17, nós já estamos trabalhando em
todos eles, nós já estamos con-
quistando a melhoria da vida de
cada cidadão barueriense, com
ações que refletem na vida de nos-
sa região, na vida do nosso país”,
disse Piteri.

Muita emoção
A presidente do Fundo Social

de Solidariedade, Sônia Furlan,
grande defensora da causa desde
as primeiras iniciativas, foi ho-
menageada pela Secom. O jovem
Nicholas Nunes, integrante do
programa social ReNascer, idea-
lizado pela primeira-dama, com-
pôs uma música, que foi transfor-
mada em um bonito clipe e levou
à comoção todos os presentes.

Muito emocionada, Sônia fa-
lou sobre a necessidade de olhar
para os mais necessitados e ga-
rantir que todas as pessoas tenham
uma vida digna. “Que nós tenha-
mos esse mesmo olhar para todos
esses objetivos, que são muito
mais específicos. A gente vê uma
preocupação mundial, de líderes

“Eu tenho o compromisso de promover o bem-estar social do meu povo, eu vejo essas ODS aqui, a maioria nós cumprimos, e vamos continuar perseguindo isso. Essa é uma
missão minha, dos meus secretários, dos vereadores, de todos os funcionários que se dedicam à causa pública. Somos todos nós”, enalteceu o prefeito Rubens Furlan
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Para que as crian-
ças do município te-
nham contato e vivên-
cia com um novo idi-
oma cada vez mais
cedo, na última quar-
ta-feira (22/09), o
prefeito Marcos To-
nho realizou a Aula
Inaugural de Inglês
para o ensino infantil,
no Colégio Maria Cla-
ra Machado.

O programa que
visa formar alunos bi-
língues e faz parte do
Plano de Metas 2021,
atenderá mais de
5.000 alunos de 32
colégios municipais,
do Maternal II, Pré I
e Pré II com aulas que
acontecerão uma vez por sema-
na para cada turma no período
regular, com professores capa-
citados e material didático es-
pecífico para que as crianças
possam desenvolver o aprendi-
zado de uma nova língua.

O prefeito Marcos Tonho
que esteve presente e acompa-
nhou o andamento do progra-
ma falou sobre a importância do
investimento na base das crian-
ças do nosso município.

Prefeito Marcos Tonho
se destaca e cidade
é pioneira em educação

“Um dia muito especial
aqui no Colégio Maria Cla-
ra Machado, hoje nossas cri-
anças  in ic iaram a aula
inaugural do inglês no en-
sino infantil, serão mais de
5 mil alunos da nossa rede
contemplados com material
de primeiro mundo e profes-
sores capacitados. É Santana
de Parnaíba saindo na frente e
construindo uma geração bilín-
gue”, relatou o Prefeito Marcos
Tonho.

Para garantir a capaci-
tação dos moradores e o
acesso a um novo idioma,
a administração municipal
também oferece aos muní-
cipes o Centro de Línguas
(aulas de inglês, espanhol
e mandarim para mais de
400 alunos do ensino funda-
mental) e o Parnaíba Idiomas
(aulas de inglês, espanhol,
ital iano e francês on-line
para todos os munícipes que
desejarem).

Foto: Marcio Koch

Prefeito Marcos Tonho no Colégio Maria Clara Machado e os alunos na aula
inaugural

Gestor implanta aula de inglês para alunos do ensino infantil na rede municipal

O evento visa fo-
mentar a economia e
promover a geração
de renda, oferecen-
do um espaço ade-
quado para que as
parnaibanas mos-
trem seus trabalhos

Para estimular o
empreendedorismo
feminino, a Secreta-
ria da Mulher e da
Família irá realizar
de 24 a 26 de setem-
bro a “Feira da Pri-
mavera da Mulher
Empreendedora” com a participa-
ção de mais de 300 mulheres, que
irão expor e comercializar seus
produtos, na Praça 14 de Novem-
bro.

Para essa edição é esperado
um grande público, assim como
ocorreu na primeira edição da fei-
ra organizada em junho, onde mi-
lhares de pessoas estiveram pre-
sentes durante os quatro dias de
evento, que foi um marco no mu-
nicípio para alavancar a retomada
econômica, além de proporcionar
às comerciantes retorno financei-
ro e networking.

O evento ainda ajuda quem
mais precisa, pois para que as ex-
positoras participassem da feira,
foi necessário realizar a doação
de duas cestas básicas para o Fun-
do Social de Solidariedade do
município, que reverterá as doa-
ções  arrecadadas para famílias da
cidade em situação de vulnerabi-

lidade. Vale ressaltar que durante
a pandemia o número de trabalha-
dores informais aumentou signi-
ficativamente, entre dezembro de
2020 e janeiro de 2021 a taxa de
informalidade cresceu 11,8%, re-
presentando 39,7% de toda popu-
lação brasileira ocupada, segundo
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua), divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

Além da Feira, no evento tam-
bém haverá um stand do Banco do
Povo e do Sebrae, para auxiliar as
mulheres que precisarem tirar
dúvidas sobre empreendedoris-
mo, e para que seja realizado o
maior número de vendas, a Secre-
taria da Mulher e da Família tam-
bém irá oferecer duas palestras
gratuitas para as inscritas com o
tema: “Descomplique para vendas
e divulgação”, ambas no dia 21 de
setembro.

“Feira da Primavera da
Mulher Empreendedora”
de Santana de Parnaíba
Evento terá a participação de mais de 300

microempresárias nos dias 24,25 e 26 de setembro
Foto: Marcio Koch

O evento visa fomentar e incentivar as
parnaibanas mostrando seus trabalhos e pro-
movendo geração de renda
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Prefeito Doutor Sato participa de ações de
conscientização sobre a importância das árvores

O dia 21 de Setembro é mar-
cado nacionalmente como o Dia
da Árvore. Dito isto, a Prefei-
tura de Jandira desenvolveu
ações conjuntas entre as secre-
tarias de Educação e Meio Am-
biente, com a finalidade de pro-
mover um ambiente de consci-
entização sobre a importância
das árvores para todo o ecos-
sistema.

De acordo com a Secretaria
de Educação, o trabalho de
conscientização sobre a impor-
tância das árvores, está sendo
desenvolvida, em todas as es-
colas da rede pública municipal
na data de hoje, e se estenderá
com atividades à serem desen-
volvidas pelos alunos durante o
período de primavera, afinal,
esta data foi escolhida por an-
teceder o início da primavera no
Hemisfério Sul que, dependen-
do do ano, pode ocorrer entre
os dias 22 e 23 de setembro.

A ação prática que envolve
as duas secretarias em questão,
foi realizada na manhã de hoje,
com a escolha de 11 alunos da
rede municipal de ensino, que
foram recepcionados pelo Pre-
feito de Jandira Doutor Sato,
para a realização do plantio de
11 árvores que ficarão em des-
taque no local onde está sendo

O Prefeito Doutor Sato fez questão de conversar com as crianças sobre a importância das árvores e da Primavera

finalizada a construção da nova
sede da Prefeitura de Jandira.

Ao recepcioná-los, o Prefeito
fez questão de conversar com
as crianças sobre a importância
das árvores e da Primavera.
Para dar o exemplo a todos os
presentes, o Chefe do Poder
Executivo da cidade pegou uma
das mudas e uma cavadeira ma-
nual, e realizou o plantio da pri-
meira árvore da ação, o que in-
centivou as crianças a partici-
parem ativamente do plantio das
demais mudas.

Além do Prefeito, estiveram
presentes na ação, a Secretária
de Educação Marta Cesario, a

Presidente do Fundo de Solida-
riedade e Primeira Dama Dou-
tora Denilda, o Secretário de
Meio Ambiente Wesley Teixei-
ra e o Diretor de Comunicação
Fernando Paes.

 As mudas plantadas foram
de árvores nativas da mata atlân-
tica, além de Cerejeiras e Ypê.

O planejamento da Secre-
taria de Meio Ambiente é de
que sejam plantadas 37 novas
árvores, apenas na data de
hoje, sendo que este traba-
lho continuará durante os
próximos dias, com a finali-
dade de melhorar a arborização
urbana de Jandira.

A Prefeitura de Jandira, através
da Casa do Trabalhador, informa que
está com 33 vagas de emprego dis-
poníveis para os interessados.

Entre as vagas disponíveis, há 30
vagas para encanador, com a exigên-
cia de que o candidato seja residente
em Jandira, maior de idade e com
experiência na área.

Além das vagas para encanador,
também há uma vaga disponível para
programador, que atuará com Java
swing, Java FX, Mongo DB, IOT, Ras-
pbarry, Java EE, Wildfly, Vaadin, e
RFID UHF7.

Foi divulgada também mais duas
oportunidades, sendo elas: Eletricista
automotivo, com exigência de experi-
ência na função e  ensino fundamen-
tal; e Mecânico Diesel, com a exigên-
cia de que tenha experiência e no mí-
nimo ensino fundamental completo.

Para se candidatar às novas opor-
tunidades disponíveis, o candidato pre-
cisará comparecer, com seu currícu-
lo, na Casa do Trabalhador de Jandi-
ra, que fica localizada na Rua: Rubens
Lopes da Silva, 333, Centro de Jandira.

O atendimento é de segunda a sex-
ta das 8 às 17 horas.

Jandira divulga 33 vagas
de emprego disponíveis
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O vereador Zézinho “Considerado”,
desde que assumiu o mandato no início
do ano, vêm fazendo um trabalho in-
cansável para a comunidade, juntamen-
te com o Prefeito Marcos e com apoio
dos deputados Márcio Alvino (Federal)
e André do Prado (Estadual).

Recentemente o vereador Conside-
rado fizeram uma visita no Jd. Popular,
nas 120 Casas, na Comunidade do Dema
no Ariston com o prefeito Marcos Ne-
ves e os deputados Márcio Alvino e An-
dré do Prado, onde anunciaram um “pa-
cotão de obras”. Acompanhe ao lado: Márcio Alvino (Deputado Federal), Vereador Zézinho “Considerado”, Prefeito Marcos Neves e o

Deputado Estadual André do Prado, conquistam “Pacotão de Obras” para Carapicuíba

Vereador Zézinho “Considerado”,  anuncia “Pacotão de Obras” no Ariston:  Revitalização da PRAÇA GOZZI VALVERDE
Ariston - Revitalização: PRAÇA GOZZI VALVERDE

• Quadra de Grama sintética • Pista de Caminhada
• Playgroud • Equipamentos de Ginástica
PRAÇA COMUNIDADE DO DEMA:
• Quadra de Grama sintética
• Playgroud
• Equipamentos de Ginástica.
Recapemento:
RUA ANDORINHAS
RUA COLEIRINHAS
RUA CALANDRAS
RUA CARDEAIS
RUA PRAIA GRANDE
RUA CAMINHO DE ITAPEVI
Pavimentação (asfalto e sistema de esgoto):
RUA TRAVESSA CAMINHO DE ITAPEVI
RUA RIO TOCANTINS
RUA RIO AMAZONAS
VIELA BARRA-FUNDA

Vereador Zézinho “Considerado”,   anuncia “Pacotão de Obras” | Jd. Popular | 120 Casas | Comunidade do Dema

“Essas conquistas para as comunidades de Carapicuíba, vêm de encontro com as parcerias que venho fazendo com prefeito Marcos Neves, Márcio Alvino (Deputado
Federal), e André do Prado (Estadual), que não estão medindo esforços para trazer benefícios em favor da nossa cidade e população”, afirmou o Vereador “Considerado”

Em evento realizado na noite de
quinta-feira, 23, no Ginásio Ayrton Sen-
na, o prefeito Marcos Neves e o vice-
governador Rodrigo Garcia anunciaram
novo pacote de obras. Também parti-
ciparam do lançamento o secretário Es-
tadual de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, o secretário Estadual de
Infraestrutura e Meio Ambiente, Mar-
cos Penido, o secretário Estadual de
Habitação, Flávio Amary e o secretá-
rio executivo do Fumefi, Vivaldo Filho.

Carapicuíba é uma das cidades que
mais recebem investimentos de emen-
das parlamentares e os deputados fe-
derais Bruna Furlan, Cezinha de Ma-
dureira, Eli Corrêa Filho, Gilberto Nas-
cimento, Marcio Alvino, Milton Vieira,
Renata Abreu e Vinicius Carvalho par-
ticiparam do evento, demonstrando
apoio ao município. Também compa-
receram os deputados estaduais André
do Prato, Ataide Teruel, Gilmaci San-
tos, Jorge Caruso, Léo Oliveira, Mar-
cio da Farmácia e Wellington Moura.

Em sua apresentação, Marcos
Neves discorreu sobre o planejamento
de obras na cidade, o que inclui novas
escolas e parques com campo de gra-
ma sintética, playground, equipamentos
de ginástica, pistas de caminhada e pis-
tas de skate. O Complexo Ayrton Sen-

Prefeito Marcos Neves e Vice-Governador
Rodrigo Garcia anunciam revitalização do
Parque da Aldeia e reconstrução do PS Vila Dirce

na terá salas de música, dança, ginásti-
ca e artes marciais, além da revitaliza-
ção do ginásio esportivo e a constru-
ção de uma piscina.

O pacote envolve ainda reformas
de praças. A segurança também será
reforçada com mais armamentos e uma
nova Base Móvel. Os antigos galpões
do Inac darão lugar a um Centro de
Eventos, com teatro e salas para ofici-
nas de artes. O Teatro Municipal tam-
bém será totalmente revitalizado.

Uma obra que garante um novo
panorama para a saúde pública é a cons-
trução do novo PS Vila Dirce. O pré-
dio, com 15 consultórios, entre outras
dependências, será erguido no Parque
do Planalto, em meio à ampla área ver-
de, estacionamento e segurança.

“Vamos escrever uma nova histó-
ria para o Pronto Socorro da Vila Dir-
ce. Saúde sempre foi e será a nossa
prioridade. A população merece um PS
com toda estrutura e profissionais qua-
lificados para um atendimento ainda
mais humanizado. Carapicuíba está em
pleno desenvolvimento. Quero que esse
mandato seja ainda melhor que o pri-
meiro. É cada dia uma nova conquis-
ta”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

O vice-governador Rodrigo Garcia,
ao fazer uso da palavra, elogiou a ges-

Vereador Zézinho “Considerado” participa
de evento que anunciou investimentos
históricos para Carapicuíba

“Tive a honra de participar  na noite de quinta-feira, 23, no Ginásio Ayrton Senna,
juntamente com o prefeito Marcos Neves, entre outras autoridades e o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, que anunciaram novo pacote de obras para Carapicuíba.

Fiquei feliz em saber que Carapicuíba pode contar com a parceria do Governo do
Estado, que assinou convênio para revitalização do Parque da Aldeia, investimentos
de R$ 17 milhões. O vice-governador Rodrigo Garcia também anunciou a construção
de 796 unidades habitacionais em Carapicuíba e a duplicação da Avenida Antonio
Faustino dos Santos, tornando-se o Novo Viário Ayrton Senna. O pacote envolve
ainda reformas de praças. A segurança também será reforçada com mais armamen-
tos e uma nova Base Móvel. Os antigos galpões do Inac darão lugar a um Centro de
Eventos, entre outros”, concluiu o Vereador Zézinho “Considerado”.

tão Marcos Neves. “Um homem que
merece nosso respeito e junto nesta
noite um time de mulheres e homens
que pensam no bem da cidade de Ca-
rapicuíba", declarou.

Rodrigo Garcia ainda comentou
sobre a mudança no panorama do mu-
nicípio. "Uma cidade que bem adminis-
trada, articulada pelo prefeito Marcos
Neves, tem conseguido investimentos
históricos. Carapicuíba pode contar com
a parceria do Governo do Estado, como
a revitalização do Parque da Aldeia,
investimentos de R$ 17 milhões", afir-
mou o vice-governador.

O vice-governador, Rodrigo Gar-
cia, também anunciou a construção de
796 unidades habitacionais em Carapi-
cuíba e a duplicação da Avenida Anto-
nio Faustino dos Santos, tornando-se o
Novo Viário Ayrton Senna.
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Por Deniele Simões

A união entre os povos foi a
expressão que marcou a 3ª edi-
ção do Programa Nossa Histó-
ria, realizado na manhã desta
quinta-feira (23), no dispositi-
vo da Câmara Municipal de
Osasco.

O ato cívico contou com o
hasteamento das bandeiras do
Brasil, do estado de São Paulo
e do município de Osasco, além
de homenagens a vereadores e
servidores da Casa.

O vereador Josias da JUCO
(PSD) destacou a importância
do ato para o exercício do ci-
vismo e a união entre vereado-
res, servidores, autoridades e
população.

O presidente da Frente Par-
lamentar Nossa História, vere-
ador Rogério Santos (PL), foi
um dos que enfatizaram a união
entre os povos, destacando em
seu discurso um trecho do Hino
Oficial de Osasco e a importân-
cia do movimento emancipaci-
onista, que deu origem à cida-
de. “’De mãos dadas culturas e
raças, se embalaram num mes-
mo querer’. Devemos à Ordem
dos Emancipadores a elevação
de Osasco a município”, disse
o vereador.

Homenagens
O ato cívico teve homena-

gens aos vereadores Joel Nunes
(Republicanos), que é membro
da Frente Parlamentar Nossa
História, Laércio Mendonça
(PSD) e à servidora Meiri Bor-
ges, jornalista e secretária de

Câmara de Osasco realiza 3ª edição
do Programa Nossa História
Ato cívico foi marcado pelo estímulo à união entre os povos.

Comunicação da Câmara de
Osasco.

Joel Nunes levou a bandeira
do Brasil ao ponto mais alto do
mastro e sublinhou o papel que
a ela tem para cada nação, além
da importância da prática do ci-
vismo como forma de referen-
dar o amor ao país.

Laércio Mendonça, que é
osasquense nato, hasteou a ban-
deira de Osasco e falou de seu
amor com a cidade e enfatizou
os 35 dias em que teve a opor-
tunidade de exercer a verean-
ça, durante uma licença médica
do presidente Ribamar Silva
(PSD).

Já o hasteamento da bandei-
ra do estado de São Paulo fi-
cou sob a responsabilidade da
jornalista Meiri Borges, que teve
a história de sua família lembra-
da pela superação e conquistas
obtidas após o processo de mi-
gração de Pernambuco para
São Paulo.

Nossa História
O programa Nossa Histó-

ria da Câmara de Osasco é
uma realização semanal da
Frente Parlamentar Nossa
História. Criada em virtude
dos preparativos para as co-
memorações dos 60 anos de
emancipação político-admi-
nistrativa de Osasco e do
bicentenário da Independência
do Brasil, a Frente busca esti-
mular a prática do civismo e da
cidadania com esse e outros
programas legislativos.

O vereador Josias da JUCO (PSD) destacou a importância do ato para o exercício do civismo e a união
entre vereadores, servidores, autoridades e população.

IMÓVEL À VENDA
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Marcelo Sanazar é tri-campeão Paulista de Jiu-Jitsu

O atleta osasquense, Marce-
lo Sanazar, da Equipe G13 Jiu-
Jitsu, se destacou no Campeo-
nato Paulista de Jiu-Jitsu, reali-
zado no sábado (18), no Giná-
sio Professor José Liberatti, em
Osasco. Marcelo, que também
é empresário no ramo da comu-
nicação, concorreu na catego-
ria com kimono.

“Campeão Paulista Jiu-Jitsu
2021. Quanta felicidade. Obri-
gado mestres Roberto Godoy,
Charles Duende e a todos que
me trouxeram até onde estou.
Obrigado a todos que prepara-
ram minha carcaça o melhor
possível, dentro do possível”,
postou em suas redes sociais.

Não é a primeira vez que o
diretor do Diário da Região sobe
ao lugar mais alto do pódio na
competição. Faixa preta, 3º
grau, e com mais de 20 anos de
experiência nos tatames, este é
o terceiro título Paulista de Mar-
celo.

Seguindo rígidos protocolos
contra o Coronavírus, o Cam-
peonato Paulista ocorreu neste
sábado (18), nas categorias
Master de 1 a 6, com kimono;
e no domingo (19), no com ki-
mono juvenil e adulto; e o sem
kimono em todas as categorias.

PARABÉNS! MARCELO SANAZAR

Tri-campeão Paulista de Jiu-Jitsu
Equipe e Portal


