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CIRCULAÇÃO: Carapicuiba, Barueri, Jandira, Itapevi,  Osasco, Santana de Parnaíba e Cotia

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

Acesse o Portal: www.jacidade.com.br

Jandira lança
Campanha

Outubro Rosa

Obras do novo Hospital
Regional em Barueri:
João Dória, Rubens Furlan,
Beto PIteri e Bruna Furlan,
realizam vistoria

Campanha Outubro
Rosa: Santana de Parna-
íba realizará abertura no
próximo dia 02/10
(sábado)

Vacinação no Plaza
Shopping Carapicuíba
disponibiliza ingressos
de cinema para
adolescentes

Volta de Ribamar Silva
marca 4ª edição
do Programa
Nossa História

A 'gelada' vai ficar mais 'amarga':
entenda a alta do preço das cervejas

a partir deste mês

Cerveja em alta:

Página 08

O Outubro Rosa chegou e com ele a necessidade social de prevenir o câncer de mama e também apoi-
ar quem está na luta contra a doença, que é o segundo tipo de câncer que mais vitima as brasileiras.

Cidades da região lançam Campanha Outubro Rosa

{PREVENÇÃO}
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BARUERI | SAÚDE

No mês dedicado ao combate
do câncer de mama a Prefeitura
de Barueri, por meio da Secreta-
ria da Mulher, dá início à progra-
mação do Outubro Rosa com o
tema “Câncer de mama não faz
quarentena”. O slogan objetiva
fazer o alerta: com ou sem pan-
demia, o cuidado com a saúde da
mulher – principal alvo da doen-
ça – não pode parar.

Todos os anos a campanha vai
muito além de um lembrete so-
bre a importância do autoexame.
A intenção é de provocar em mu-
lheres acometidas ou não pela
doença a autoconfiança e refle-
xões sobre os seus direitos.

“Além da conscientização do
diagnóstico precoce, é importan-
te que as mulheres se conscienti-
zem contra o preconceito e lutem
para que tenham acesso a mais
informação sobre a doença e sua
possibilidade de cura e, principal-
mente, sobre direitos humanos e
dignidade. E que possamos um dia
ter leis que garantam o emprego
e a estabilidade para essas mulhe-
res durante o tratamento e a pós-
cura”, reivindica a secretária da
Mulher, Giani Cristina de Souza.

A programação, que inicia ofi-
cialmente no dia 1º de outubro,
inclui abertura na sede da Secre-
taria da Mulher e, claro, seguirá
ao longo de todo o mês. As muní-
cipes contarão com uma série de
ações compostas por palestras,
atividades físicas abertas ao públi-
co, eventos culturais sobre a te-
mática, rodas de conversa e a am-
pliação no serviço voltado à saú-
de da mulher durante o mês nas
Unidades de Básicas de Saúde
(UBS), como coleta de Papanico-
lau e encaminhamento de exame
de mamografia para mulheres

“Câncer de mama não faz

quarentena” é tema do

Outubro Rosa 2021 em Barueri

com mais de 40 anos, entre ou-
tras ações.

Diversos órgãos da Prefeitu-
ra se juntarão à causa, realizando
ações de conscientização. É o
caso da Secretaria de Saúde, que
além de eventos, ampliará os ser-
viços voltados ao público femini-
no nesse períoso, dentre outras.

Programação on-line
Nas redes sociais da Secreta-

ria da Mulher, pelo Instagram ofi-
cial, haverá também muita infor-
mação e aulas on-line. Para essas
ações está programado no dia 5/
10, às 10h, um bate-papo com o
médico ginecologista Francisco
Fabbri, responsável pela Coorde-
nadoria de Saúde da Secretaria da
Mulher. Ele falará sobre “Sinais e
Sintomas do Câncer de Mama”. Na
quarta-feira (dia 07), você pode
ter uma aula a distância de Pilates
às 10h. Já no dia 26/10, às 18h,
será a vez da aula de yoga.

Encontros presenciais
Já para as atividades presenci-

ais, a Secretaria da Mulher pro-
gramou para as integrantes do
Núcleo de Combate ao Câncer de
Mama, carinhosamente apelida-
das de pérolas rosas, um bate-papo
com a psicóloga Patrícia Salomão
no encontro chamado “Chá com
as Amigas”.

A agenda continua do dia 13
ao dia 27 com a exposição “Ou-
tubro Rosa”, com produtos arte-
sanais confeccionados pelas alu-
nas de artesanato da Secretaria da
Mulher, que vão explorar o tema.

No dia 13, às 9h, no Parque
Municipal Dom José, na Vila Por-
to, terá uma aula de alongamento
ao ar livre.  No dia 18, às 10h, no
Espaço Gourmet da Secretaria da

Mulher tem Oficina Prática de
Alimentação Saudável. No dia 20
de outubro haverá, às 10h, uma
roda de conversa sobre “Direitos
dos pacientes com câncer”.

Caminhada Outubro Rosa
No dia 23 (quinta-feira) é hora

de matar saudade da tradicional
Caminhada Rosa com saída às 8h
do Ginásio Poliesportivo José
Corrêa (Centro) até o Parque
Municipal Dom José (Vila Porto).

Pedágio Rosa
Quem passar em frente à Se-

cretaria da Mulher no dia 5 de
outubro, que fica na rua Sebasti-
ão Davino dos reis, 756, na Vila
Porto, a partir das 10h, poderá
garantir no chamado Pedágio

Rosa o seu pin de laço rosa da
campanha junto com a agenda
completa da programação.

Ação no bulevar central
Para marcar a campanha, no dia

14,  das 10h às 17h, estão de vol-
ta as ações gratuitas no bulevar
central com tendas de serviços,
como aferição de pressão arteri-
al, oficina de amarração de len-
ço, cuidados com a beleza  (ma-
quiagem e limpeza de pele),
workshop de confecção de pulsei-
ras feitas com pérolas cor-de-
rosa, apresentações de dança, en-
tre outras atividades.

Lembrando que em todas as
ações presenciais ainda é reco-
mendado manter os cuidados con-
tra a Covid-19, como o uso cons-

tante de máscara, álcool em gel e
distanciamento físico.

Tudo cor-de-rosa
A população ainda pode con-

tar com a iluminação cor-de-rosa
dos principais prédios públicos da
cidade, além dos ônibus das linhas
municipais, que serão adesivados
no mesmo tom. Aproveite você
também para entrar no clima e
usar a cor que representa muito
mais que o feminino, mas uma
causa que pode salvar vidas.

A programação do Outubro
Rosa segue com mais ações.

Confira o calendário completo
no portal: https://

portal.barueri.sp.gov.br/

{CHARGE DA SEMANA} {CONSTRUÇÃO & CIA}
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Obras do novo Hospital Regional em Barueri:

João Dória, Rubens Furlan, Beto PIteri
e Bruna Furlan, realizam vistoria

Em estágio bem avançado,
o prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, e o governador de São
Paulo, João Doria, visitaram
nesta terça-feira (dia 28) as
obras do futuro Hospital Regi-
onal Rota dos Bandeirantes,
que atenderá mais de 1,8 mi-
lhão de moradores das sete ci-
dades da região Oeste da Gran-
de São Paulo.

São mais de R$ 250 milhões
em investimentos (R$ 125 mi-
lhões do governo estadual e ou-
tros R$ 125 milhões da prefei-
tura de Barueri, além do terre-
no com área de mais de 64 mil
metros quadrados e o projeto).

“É o maior hospital em cons-
trução no Brasil hoje e vai ser-
vir à população mais sofrida
da região. Um hospital cons-
truído para salvar vidas”,
declarou o governador. Segun-
do Doria, a primeira etapa do
hospital será concluída em se-
tembro de 2022.

De acordo com o secretário
de Obras, Beto Piteri, o Hospi-
tal Regional será uma referên-
cia médica para toda a região,
fruto de uma grande parceria da
prefeitura de Barueri, do gover-
no estadual e dos prefeitos da
região. "É uma grande conquis-
ta para a população de Barueri
e para toda a região Oeste".

O Hospital, localizado no
Parque Viana, em Barueri, terá
área construída de 40 mil me-
tros quadrados e fará atendi-
mentos de casos de alta com-
plexidade. Serão 310 leitos, cen-
tro cirúrgico com oito salas de
grande porte, 20 leitos de RPA

(Recuperação Pós-Anestésica),
pronto atendimento com obser-
vação com 30 leitos, hospital-
dia com 20 leitos, setor de radi-
oterapia e quimioterapia com
salas equipadas com tomogra-
fia e ressonância magnética.

Na solenidade estiveram
presentes também a deputada
federal Bruna Furlan, quatro
secretários de governo do Esta-
do (Saúde, Jeancarlo Gorin-
chteyn; Educação, Rossieli So-

ares da Silva; Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi; e
Desenvolvimento Social, Célia
Parnes) e os prefeitos das cida-
des de Carapicuíba, Marcos Ne-
ves; Jandira, Henri Sato; Itape-
vi, Igor Soares; Pirapora do
Bom Jesus, Dany Wilian Flo-
resti; Cotia, Rogério Cardoso
Franco; Ibiúna, Paulinho Sa-
saki;  São Roque, Guto Issa; e
Araçariguama, Rodrigo Andra-
de. Além disso, secretários mu-

nicipais, vereadores, autorida-
des religiosas e munícipes acom-
panharam a visita.

Cidade prestigiada
Para o secretário estadual de

Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, trata-se de
uma obra histórica “porque
teve planejamento do gover-
no do Estado e do prefeito
Rubens Furlan para obter os
recursos necessários”.

Na solenidade, o governador
João Doria também fez a en-
trega simbólica de um voucher
no valor de R$ 13,3 milhões do
Programa Dinheiro Direto na Es-
cola (PDDE), que vai benefici-
ar 59 escolas estaduais da região.

Houve ainda a entrega de
vouchers dos programas Vale
Gás e Alimento Solidário. Ao
todo, 3,5 mil famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social
devem ser beneficiadas.

Por intermédio de uma par-
ceria entre a Secretaria de Edu-
cação e a Secretaria de Cultura
e Turismo de Barueri, acontece
nesta semana uma ação muito
interessante.

Trata-se do projeto “Turis-
tando em Barueri”, voltada aos
alunos dos 5º anos da Emef Sid-
ney Santucci. Na oportunidade,
toda a turma realizou pesquisas
e apresentou os principais pon-
tos turísticos da cidade.

Para apresentação do proje-
to, os alunos estudaram deta-
lhes de locais importantes como
Arena de Barueri, Museu da Bí-
blia, Monumentos Históricos,
Parque Municipal, entre outros.

A iniciativa aconteceu devi-
do ao Dia Mundial do Turismo,

Parceria entre Educação e Cultura resulta
em projeto “Turistando em Barueri”

celebrado em 27 de setembro.
Estabelecido pela Organização
Mundial do Turismo em 1980,
a data é comemorada para des-

tacar a importância do setor e
seu valor econômico, político e
cultural.

Cada vez mais significativo,

o turismo abrange diversos ou-
tros serviços, como o transpor-
te, a hotelaria, a gastronomia,
sendo um grande impulsionador

de geração de trabalho e renda,
tributos para os municípios,
além de ainda movimentar o
comércio.
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Com o objetivo de consci-
entizar as mulheres parnaibanas
da importância na prevenção e
combate ao câncer de mama, a
prefeitura, por meio da Secre-
taria da Mulher e da Família de
Santana de Parnaíba, realizará
no próximo sábado (02), a Cam-
panha Outubro Rosa, com o
tema “Luta pela vida”.

A abertura da campanha será
no sábado (02/10), com a tra-
dicional caminhada pelas ruas
do Centro Histórico, a partir das
08h. A concentração será no
Bolsão de Estacionamento -
Centro. Na ocasião os partici-
pantes poderão levar 1 kg de ali-
mento não perecível para tro-
car por um kit caminhada, e ain-
da serão sorteados brindes no
decorrer do evento.

Outra programação que faz
parte da campanha é o Passeio
Ciclístico: pedalando pela vida,
que acontecerá no dia 23/10, a
partir das 08h, com concentra-
ção na Av. Universitário, em
frente ao colégio universitário.
Para participar é necessário ins-
crever -se, por meio das redes
sociais da secretaria responsá-
vel. Mais informações: 4154-
6248.

Campanha Outubro Rosa:
Santana de Parnaíba realizará abertura
no próximo dia 02/10 (sábado)

Caminhada da Campanha Outubro Rosa de 2019 reuniu milhares de pessoas

Foto: Marcio Koch
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Na próxima sexta-feira, dia
1, iniciará em Jandira a Cam-
panha de Multivacinação para
crianças e adolescentes de 0 a
15 anos de idade.

De acordo com a Secretaria
de Saúde de Jandira, entre os
dias 01 e 29 de Outubro, todas
as Unidades Básicas de Saúde
(UBS), ficarão com suas salas
de vacinação abertas de segun-
da a sexta, das 8 às 17 horas,

Prefeito Doutor Sato anuncia início
da Campanha de multivacinação

“Convido a todos para esse dia,

estou feliz de forma dupla, como

prefeito e como médico, por isso

reforço a todos, estejam atentos a

esse dia”.

Reforçou Doutor Sato.

para que os responsáveis por
crianças e jovens de 0 a 15 anos,
possam levá-los para colocar em
dia suas carteiras de vacinação.

Durante o período da cam-
panha, o responsável pela cri-
ança ou adolescente. deverá
comparecer na UBS mais pró-
xima da sua residência, onde um
profissional irá avaliar quais se-
rão os imunizantes que precisa-
rão ser aplicados, tanto para

eventual situação de atraso, fal-
ta ou necessidade de reforço.

Em situações de perda da
caderneta de vacinação, a re-
comendação é de que os pais
ou responsáveis compareçam ao
mesmo posto de saúde onde va-
cinaram as crianças anterior-
mente, para que seja possível
consultar quais doses já foram
aplicadas na ficha de registro
arquivada na unidade.

Na manhã de ontem, dia 1º,
houve o evento de lançamento da
Campanha Outubro Rosa, que foi
realizado no auditório do Teatro
Municipal Luiz Gonzaga, e con-
tou com a presença de diversas
autoridades femininas da cidade
de Jandira.

A mesa solene do evento, foi
composta pela seguintes autorida-
des: Presidente do Fundo de So-
lidariedade, Doutora Denilda; Di-
retora da Mulher e Igualdade
Racial, Laudiceia Ayres; Re-
presentante dos Profissionais
de Saúde do município, Dra
Anabel Sabatine; Diretor da Admi-
nistração municipal, Sr. Gilmar
Manoel; e o Vereador Pastor Gil-
son de Sousa.

A primeira autoridade a fazer
uso da palavra, foi a Presidente do
Fundo de Solidariedade, que des-
tacou a evolução no tratamento
contra o câncer de mama desde
quando ela começou a trabalhar no
Hospital Pérola Byington, há 20
anos atrás. Em sua fala a Presiden-
te também ressaltou a importân-
cia da proliferação da mensagem

Jandira lança Campanha Outubro Rosa
O lançamento da

Campanha aconteceu
no Teatro Municipal
Luiz Gonzaga, e con-
tou com discursos de
autoridades, palestra
e testemunho de uma
moradora que venceu

o câncer de mama

que os riscos vão aumentan-
do com o envelhecimento,
principalmente para as mulhe-
res que já tiveram casos diag-
nosticados em sua família.

“Há necessidade de exa-
mes preventivos (a partir dos
45 anos), porque a doença no
início não dói”, alertou Ana-
bel.

Após orientar as mulheres
sobre a importância da reali-
zação de atividades físicas,
luta contra o sobrepeso e obe-
sidade, a médica palestrante
ressaltou: “não percam a ale-
gria de viver, aproveite a vida
e tire um tempo para você”.

A palestra seguiu desta-
cando os possíveis sinais ou
sintomas, desta enfermidade,
que são:

• alterações no tamanho
ou forma da mama;

• nódulo único e endure-
cido;

• vermelhidão, inchaço,
calor ou dor na pele da mama,
mesmo que não apresente pre-
sença de nódulo;

• nódulo ou caroço na
mama, que está sempre pre-
sente e não diminui de tama-
nho;

• sensação de massa ou
nódulo em uma das mamas;

• sensação de nódulo au-
mentado na axila;

• espessamento ou retra-
ção da pele ou do mamilo;

• secreção sanguinolenta ou
aquosa pelos mamilos;

• assimetria entre as duas ma-
mas;

• presença de um sulco na
mama, como se fosse um afunda-
mento de uma parte da mama;

• endurecimento da pele da
mama, semelhante a casca de la-
ranja;

• coceira frequente na mama
ou no mamilo;

• formação de crostas ou fe-
ridas na pele junto do mamilo;

• inversão do mamilo;
• inchaço do braço;
• Dor na mama ou no mamilo.

Colaborando com a fala da
Doutora Denilda e da Dra Anabel
Sabatine, houve a apresentação de
um vídeo, onde uma moradora de
Jandira, contou sua luta contra o
câncer de mama:

“Há um ano atrás desco-
bri um nódulo, e hoje posso
falar para vocês que o diag-
nóstico não é o fim. Os tra-
tamentos evoluíram e o cân-
cer têm cura. Fui curada após
a quimioterapia, ou seja, antes da
cirurgia”

“Hoje estou curada” finali-
zou a emocionada munícipe
que é acompanhada pela Dire-
toria da Mulher e é mais um
dos casos que demonstram a
importância do diagnóstico e
posterior tratamento contra o
câncer de mama.

do evento: “Precisamos levar es-
sas orientações para o maior nú-
mero possível de mulheres, para
que tenham a oportunidade de fa-
zer o tratamento precoce contra
essa doença” ressaltou Dra De-
nilda.

A Diretora Laodicéia agrade-
ceu sua equipe e ressaltou o sen-
timento do evento: “Neste mo-
mento lembramos que precisa-
mos cuidar da nossa saúde”.

O Diretor Gilmar Manoel,
ressaltou a importância da parti-
cipação dos homens nesta campa-
nha: “peço aos homens que incen-
tivem as mulheres a fazerem os
exames preventivos contra o cân-
cer de mama”.

Os últimos a fazerem uso da
palavra, foi o Vereador Gilson de

Souza e a Médica palestrante Dra Ana-
bel. O Vereador destacou a importân-
cia do Poder Legislativo, na formula-
ção de Políticas Públicas para a Saú-
de da Mulher, e a Dra Anabel falou
sobre a importância da prevenção
contra o Câncer de Mama, assunto que
explanou com maior detalhe em sua
palestra, logo após seu discurso ini-
cial.

A palestra ministrada pela Dra
Anabel Sabatine iniciou com a afir-
mação de que: “O câncer de mama
também afeta os homens, que também
têm glândulas mamárias”, no entanto,
a doença é 100 vezes maior em mu-
lheres.

A médica palestrante afirmou que
a menstruação muito cedo, ou muito
tarde aumenta a faixa de incidência de
câncer de mama, também destacou
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A Prefeitura de Carapicu-
íba, com apoio do Plaza Sho-
pping e Cinépolis, disponibi-
lizará ingresso de cinema
para adolescentes de 12 a 14
anos, que se vacinarem com
a 1ª dose nesta sexta-feira
(1º). A ação acontece no an-
dar G5 do Shopping (Estr.
Ernestina Vieira, 149), das
10h às 14h.

Os ingressos são limitados
e é necessário que o jovem
compareça ao local acompanha-
do de pai, mãe ou responsável
legal. Caso não seja possível
que os pais acompanhem, bas-
ta preencher o formulário de au-

Vacinação no Plaza Shopping Carapicuíba

disponibiliza ingressos de cinema para adolescentes

torização disponível no site da
Prefeitura.

Atualmente a cidade segue
aplicando a 1ª dose em pes-
soas com 12 anos ou mais,
dose de reforço em idosos
com mais de 70 anos que se
vacinaram há pelo menos 6
meses e em imunossuprimi-
dos que concluíram o esque-
ma vacinal há pelo menos 28
dias nos três polos (Ginásio
Ayrton Senna, Parque do
Planalto e Estádio do Niterói
– sistema drive-thru), de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às
18 horas e, aos sábados, das
9 às 16 horas.

Ação contemplará
jovens de 12 a 14 anos

A Prefeitura de Carapicuí-
ba, através da Secretaria de As-
sistência Social e do CRAS
Ariston, promove retirada do
cartão e pesagem de crianças
menores de 7 anos e para mu-
lheres entre 14 e 44 anos. A
ação é obrigatória e evita o blo-
queio de quem é beneficiário do
Programa Bolsa Família.

É necessário comparecer no
CRAS Ariston (Rua Comenda-
dor Dante Carraro, 333), do dia
29/09 a 14/10, das 9h às 16h.
É preciso estar munido de car-

Prefeitura de Carapicuíba retoma pesagem
de beneficiários do “Bolsa Família”

Ação é destinada
inicialmente aos
beneficiários do
CRAS Ariston.

teira de vacinação e caso esteja
grávida, a carteira do pré-natal.

 As datas de pesagem dos
demais CRAS serão divulgadas

nos próximos dias. Consulte a
lista das pessoas contempladas
na primeira fase no site
www.carapicuiba.sp.gov.br.

ATUAÇÃO DO VEREADOR

A Câmara Municipal de Ca-
rapicuíba realizou mais uma Au-
diência Pública da Saúde com
público presente reduzido e
também remoto para avaliação
do cumprimento das metas fis-
cais referentes ao 2° quadrimes-
tre. O Vereador Prof. Naldo
(PT) presidiu a Audiência que
contou com presença do Secre-
tário de Saúde, Sr. Diogo Alves
Fernandes. Na abertura dos tra-
balhos o Vereador Prof. Naldo
quebrou o protocolo e chamou
para compor a mesa a Sra. Clei-
de Nobrega, Presidenta do Con-
selho Municipal de Saúde. O
Vereador fez elogios ao traba-
lho do Secretário, mas cobrou
algumas questões: “Secretário
como é realizada a inspeção
dos insumos que chegam na
Saúde? Fui fazer uma coleta
de sangue e não tinha o tubo a
vácuo, foi informado que os tu-
bos que chegaram estavam fora
do padrão”. O Secretário res-
pondeu de pronto que irá tomar
providências.

O Vereador Prof. Naldo tam-
bém questionou a falta de mé-

Vereador Prof. Naldo preside
Audiência Pública de Saúde

Na 31º Sessão cobrou do Prefeito não investir na festividade de São
Cosme e Damião

dico especialista em pneumolo-
gia,  responsável por tratar as
doenças que afetam as vias res-
piratórias, principalmente, os
pulmões afirmando: “Secretário,
os pacientes que se recupera-
ram do Covid têm procurado o
médico pneumologista e não tem
encontrado”. O Secretário res-
pondeu que os casos urgentes
são encaminhados imediata-
mente e para os leves há uma
lista de espera.

Na última Sessão de Câma-
ra realizada no dia 28 de setem-
bro, o vereador Prof. Naldo
cobrou ainda do Prefeito Mar-
cos Neves, a falta de investimen-
to para a 42ª Festa de São Cos-
me e São Damião realizada no
dia 27/09. “Apesar da Festi-
vidade de São Cosme e São
Damião fazer parte do calen-
dário de eventos da cidade,
a Prefeitura não investiu um
centavo na realização”, afir-
mou. E finalizou, “iremos
fazer constar no orçamento
investimento não só nesta
atividade, mas nos outros even-
tos culturais da cidade”.

IMÓVEL À VENDA



•Página 07ANO 13 | Nº 155|SÁBADO, 02 DE OUTUBRO DE 2021 CÂMARA | OSASCO

Na manhã de quinta-feira
(30), o hasteamento das ban-
deiras do Brasil, do estado de
São Paulo e do município de
Osasco marcaram a 4a edição
do Programa Nossa História,
uma iniciativa da Frente Parla-
mentar Nossa História, lidera-
da pelo vereador Rogério San-
tos (PL).

Silva relembrou a história da
família em Osasco, cujo pai
nasceu na cidade e da mãe, nas-
cida em Pernambuco e que aqui
chegou com sete anos de ida-
de. No momento de maior emo-
ção do discurso, Silva lembrou
da irmã, falecida em 2021 por
conta da covid-19.

Bandeiras
Foram homenageados, no

ato, o vereador Ribamar Silva
(PSD), presidente da Câmara;
Marcos Arruda, diretor da Es-
cola do Parlamento de Osasco
e Jorge Cantagessi (Poio) Che-
fe de Gabinete do prefeito Ro-

Volta de Ribamar Silva marca
4ª edição do Programa Nossa História

Cerimônia foi
marcada pela

emoção do
 discurso do
presidente
da Câmara

Ribamar Silva

gério Lins.
Silva foi responsável por

hastear a bandeira do Brasil na
cerimônia. Silva ressaltou a im-
portância do Programa Nossa
História e a importância do ci-
vismo e da cidadania na vida
pública da cidade de Osasco.

Cantagessi, cuja trajetória
profissional e política está vin-
culada a Osasco desde sempre,
ergueu a bandeira estadual de
São Paulo. Ele agradeceu o tra-
balho do gabinete do Prefeito e
a importância de exaltar os sím-
bolos nacionais, municipais e
estaduais.

Por fim, Arruda, ex-verea-
dor e hoje diretor da Escola do
Parlamento, hasteou a bandei-

ra de Osasco. Ele falou sobre o
trabalho da EPO e do objetivo
de transformar a entidade em
referência de educação legisla-
tiva.

O programa Nossa História
foi criado em virtude dos pre-

parativos para as comemora-
ções dos 60 anos de emancipa-
ção de Osasco e do bicentená-
rio da Independência do Brasil.
O intuito é estimular a prática
do civismo e da cidadania em
nossa cidade.

Confira a galeria de fotos
com as imagens que marcaram
essa e as edições anteriores do
Programa Nossa História, aces-
sando osasco.sp.leg.br (É pos-
sível baixar fotos em alta defi-
nição)
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Aumento anunciado
pela Ambev não foi
detalhado, mas tama-
nho da empresa pode
influenciar concorren-
tes a mudar de estra-
tégia e acompanhá-la
em breve.

A 'gelada' vai ficar mais 'amarga': entenda a
alta do preço das cervejas a partir deste mês

Cerveja em alta: Abrasel estima que preços serão repassados ao con-
sumidor "imediatamente", pois o setor não consegue absorver o custo
após a pandemia do coronavírus

Foto: Freepik

O anúncio de que a Ambev
aplicará um aumento no preço
das cervejas neste mês de ou-
tubro causou comoção pública
nesta semana, em destaque nas
redes sociais.

A indústria brasileira como
um todo sofre com o aumento
dos preços de insumos por con-
ta da desvalorização do real des-
de o ano passado. Ainda assim,
a empresa reportou lucro líqui-
do de R$ 2,93 bilhões no se-
gundo trimestre, alta de 130,4%
em relação ao mesmo período
do ano anterior.

As vendas não vão mal. Ex-
clusivamente no segmento Cer-
veja Brasil — já que a Ambev
vende também produtos não al-
coólicos — houve crescimento
orgânico de 12,7% nos volu-
mes, para 20,2 milhões de hec-
tolitros no trimestre e expansão
de 25,8% na receita líquida,
para R$ 6,4 bilhões.

Abaixo, entenda alguns dos
números que fazem entender a
decisão de reajustar os preços.

Inflação da cerveja

A cerveja não é exclusivida-
de quando o assunto é aumen-
to de preços no Brasil. Mas os
números não assustam tanto
quanto os atuais vilões da infla-
ção, como combustíveis, ener-

gia e alimentos.

A empresa não anunciou ofi-
cialmente de quanto será esse
reajuste, mas a Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes
(Abrasel) estima que a alta seja
próxima à inflação oficial do
país, de até 10%.

Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE), a inflação da cerveja
em 12 meses é um pouco me-
nor que a média do Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA).

Enquanto a média geral está
em 9,68% em 12 meses, a cer-
veja teve alta de 7,62%. Quan-
do considerada no subtópico
Alimentação fora do domicílio,
é ainda menor: 5,94%.

Impacto no comerciante

A Abrasel afirma estar preo-
cupada com o aumento de pre-
ço das cervejas porque o rea-
juste será repassado “imediata-
mente” ao consumidor. A enti-

dade afirma que 37% dos bares
e restaurantes do país ainda
operam no prejuízo, o que tira
a capacidade de amortecer um
aumento de preço.

Estado mais numeroso, São
Paulo ainda tem metade de seus
bares operando no vermelho,
afirma a Abrasel.

“O setor está hiper pressio-
nado por aumento de custos na
luz, no aluguel, nos alimentos,
no combustível, que afeta o de-
livery, por exemplo. Não supor-
ta novo aumento sem repassar
para o consumidor”, afirma
Paulo Solmucci, presidente da
Abrasel.

Influência no mercado

O aumento de preço capita-
neado pela Ambev é tão sinto-
mático porque a empresa é —
por muito — a líder de merca-
do. Marcas como Brahma, An-
tártica, Corona, Stella Artois e
muitas outras fazem parte do
portfólio da empresa.

Segundo a provedora de da-
dos de mercado Euromonitor
International, a empresa ocupa
mais de 60% do mercado, se-
guida da Heineken e da Cerve-
jaria Petrópolis.

Veja abaixo a distribuição,
em números do fechamento
de 2020:

Ambev: 61,6%;
Heineken: 18,1%;
Cervejaria Petrópolis: 11,9%.

Segundo a Abrasel, qualquer
movimentação da Ambev abre

espaço para que as concorren-
tes também façam reajustes de
tamanho parecido. Nenhuma
das empresas, contudo, sinali-
zou que aumentará os preços
por agora.

A visão da entidade, porém,
tem fundamento já que uma das
estratégias das concorrentes da
Ambev para ganhar mercado
foi, ao longo de anos, diminuir
as margens de lucro de seus pro-
dutos para manter preços mais
baixos que as cervejas de mes-
ma categoria da cesta da líder
de mercado.


