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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
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Prefeito Doutor Sato
parabeniza os
Agentes Comunitários
de Saúde

Educação de Barueri
somará 30 mil
chromebooks à
disposição dos
alunos da rede

Santana de Parnaíba
realiza caminhada de
prevenção ao câncer
de mama

Prefeitura de
Carapicuíba inaugura
escola no Parque
Santa Tereza

Câmara de Osasco
apoia campanha para
arrecadação de potes
para leite materno

{POLÍTICA NACIONAL}

Com as presenças
do Governador,
João Doria, Presidente
Nacional, Bruno
Araújo, Vinholi, filia a
Dep. Joice Halfmman
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PCC compra imóveis para famílias
de presos em Osasco e Carapicuíba

{ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA} A célula chamada “setor CDHU” do PCC (Primeiro Comando da Capital)
comprou 16 apartamentos para ajudar familiares de presos da facção criminosa.
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EM TEMPO...

{CHARGE DA SEMANA} {CONSTRUÇÃO & CIA}

Na tarde da última quinta-
feira (7) o Presidente Estadual
do PSDB, Marco Vinholi,
acompanhado do Governador
do Estado de São Paulo, João
Doria, do Presidente Nacio-
nal do PSDB e ex Ministro,

Com as presenças do
Governador, João Doria,
Presidente Nacional, Bruno
Araújo, Vinholi, filia a
Dep. Joice Halfmman

{POLÍTICA NACIONAL}

Bruno Araújo e do Deputa-
do Federal Wanderley Mar-
cos, filiaram a Deputada Fe-
deral mais votada do Brasil
pelo PSL, Joyce Halfmman,
que a partir de hoje faz parte
do ninho tucano.

A célula chamada “setor
CDHU” do PCC (Primeiro
Comando da Capital) comprou
16 apartamentos para ajudar
familiares de presos da facção
criminosa. A reportagem é do
colunista do UOL, Josmar Jo-
sino.

Conforme o colunista, o uso
da sigla CDHU pela facção cri-
minosa é uma menção direta à
Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional Urbano de São
Paulo. O órgão do governo pau-
lista “elabora projetos, executa
construções e promove medi-
das de apoio à realização de pla-
nos e programas estaduais e/ou
municipais de habitação priori-
tários para o atendimento à po-
pulação de baixa renda”.

Um relatório informativo do
Gaeco (Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime
Organizado), do MP-SP (Mi-
nistério Público de São Paulo),
de 3 de novembro de 2020,
mostra que o PCC havia de-
sembolsado R$ 149.418,49
com pagamentos de parcelas e
manutenção de apartamentos.

Segundo o MP-SP, os imó-
veis adquiridos pelo “setor
CDHU” eram colocados em
nomes de “laranjas” e destina-
dos aos familiares de integran-
tes da facção criminosa. Os
moradores ficavam responsá-
veis apenas pelo pagamento das
contas de consumo, a exemplo
de água e de energia elétrica.

Promotores de Justiça do

Foto ilustrativa

PCC compra imóveis para famílias
de presos em Osasco e Carapicuíba

{ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA}

Gaeco apuraram que o PCC
custeava o financiamento e o
pagamento das parcelas dos
apartamentos como forma de
lavar o dinheiro proveniente de
práticas criminosas, principal-
mente o tráfico de drogas. Além
de pagar as parcelas, o PCC
também bancava as despesas
condominiais, quando o aparta-
mento comprado estava deso-
cupado. No caso de ocupação,
os gastos com condomínio eram
pagos pela família beneficiária.

O documento do Gaeco cita
que os pagamentos de dez dos
16 apartamentos adquiridos pela
organização criminosa eram
imóveis da CDHU. As pres-
tações  de  outros  q u a t r o
imóveis foram pagas para a
Cohab (Companhia Metropo-
litana de Habitação de São Pau-
lo). Outros dois apartamen-
tos não foram adquiridos da
Cohab nem da CDHU, mas de
administradores de condomíni-
os particulares.

A metade dos 16 apartamen-
tos tinha como endereço cida-
des da Grande São Paulo:
quatro em Carapicuíba; um
em Mogi das Cruzes; um em
Ferraz de Vasconcelos; um
em Diadema e outro em
Osasco. Seis ficavam em
bairros da zona leste da ca-
pital: Itaim Paulista, Guaia-
nases, Cidade Tiradentes,
Conjunto Santa Etelvina, Vila
Jacuí e Conjunto Promorar Rio
Claro. Um apartamento foi
comprado no Jardim Miriam,
zona sul paulista, e outro em
Jacareí, no Vale do Paraíba.

O Gaeco identificou um ho-
mem (ele já estava preso em
uma penitenciária do Interior de
São Paulo) e quatro mulheres,
todos acusados de integrar a
célula “setor CDHU”. Eles fo-
ram denunciados à Justiça, já
se tornaram réus e respondem
pelos crimes de organização cri-
minosa e lavagem de dinheiro.
(fonte: UOL)
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Os investimentos no setor de
educação tecnológica não param
em Barueri. Na manhã de terça-
feira (dia 5), duas carretas trans-
portando 7.500 Chromebooks
(computadores portáveis da Goo-
gle) movimentaram a Secretaria
de Educação.

A carga integra o total de 15
mil novos equipamentos compra-
dos pela Prefeitura de Barueri.

Com a chegada de mais 7.500
máquina prevista para o mês que
vem, mais os 15 mil que já estão
sendo utilizados em todas as es-
colas, a rede somará 30 mil mo-
dernos equipamentos à disposi-
ção de alunos e professores.

O prefeito Rubens Furlan
acompanhou a chegada do mate-
rial e aproveitou para falar da sé-
rie de investimentos que vem sen-
do efetuado no setor educacional.
“Acreditamos que é por intermé-
dio da Educação que vamos alcan-
çar a tão sonhada justiça social.
Estamos apostando em modernos
equipamentos tecnológicos, pro-
jetos importantes como o Sala

Educação de Barueri somará
30 mil chromebooks à
disposição dos alunos da rede

Ao longo de toda a semana, em
homenagem ao Dia da Criança
(celebrado em 12 de outubro), as
crianças matriculadas nas mater-
nais e escolas da rede de ensino
de Barueri estão participando de
atividades muito especiais.

Cada unidade de ensino está
implementando, com muita cria-
tividade, uma programação dife-
rente.

Algumas escolas estão come-
morando com brincadeiras ao ar
livre, como piqueniques, apresen-
tações de dança, circo, contação
de histórias, teatro, entre outros
programas divertidos e interati-
vos.

Na Emeief José Emídio, por
exemplo, as professoras não pou-
param esforços para as atividades
surpresas. Teve corrida de garçons,
brincadeira do pano encantado,
produção de brinquedos com pa-
pelão e massinha de modelar e
muitas outras ações lúdicas.

A importância do brincar

É por meio do brincar que são

Maternais e Emeis têm programação
especial na semana das crianças

desenvolvidas múltiplas compe-
tências e habilidades, tais como
raciocínio, atenção, imaginação,
criatividade e socialização.

São essas habilidades que, fu-
turamente, vão estimular a manei-
ra de ser e agir na idade adulta.

De acordo com o secretário
de Educação, Celso Furlan, “a in-

fância e suas vivências podem
influenciar a vida adulta posi-
tivamente ou negativamente,
isso está diretamente ligado
aos tipos de experiências e
aprendizados aos quais a crian-
ça é exposta”. Por isso, na rede,
as atividades lúdicas são forte-
mente incentivadas.

 O comediante Diogo Portugal se apresentará nesse domingo, 10/
10/21, a partir das 20h30, em Barueri. O show de Stand Comedy inti-
tulado “Não me cobre coerência” traz cerca de 60 minutos de muito
bom humor. Diversão e gargalhadas garantidas. O ingresso está em
torno de R$ 25,00 por pessoa (+ consumo da casa). Os tickets podem
ser adquiridos com antecedência pelo site https://www.sympla.com.br/
diogo-portugal--stand-up-comedy---nao-me-cobre-coeren-
cia__1351766 ou no do do evento, no próprio local. Uma excelente
programação para quem não vai viajar no feriado.

DIOGO PORTUGAL EM BARUERI

{HUMOR}{ATIVIDADES}

Maker, entre outros recursos,
para levar as melhores oportuni-
dades para os estudantes de Baru-
eri”, declarou.

O vice-prefeito e secretário
de Obras, Beto Piteri, também
estava animado com as novas con-
quistas. “Educação é prioridade
em Barueri. Um dos exemplos
são as diversas escolas novíssimas
e modernas que estamos entre-
gando. Ensino de qualidade é a
nossa meta”, comemorou.

O secretário de Educação,
Celso Furlan, que também acom-
panhou a chegada dos novos com-
putadores, comentou sobre os
avanços. “Estamos felizes ao ver
a Educação de Barueri sendo uma
das referências para todo o Bra-
sil. Graças ao apoio e investimen-
tos visionários do nosso prefeito
e do secretário de obras Beto Pi-
teri. Investir em educação tecno-
lógica de qualidade, formação de
professores e escolas muito bem
estruturadas é garantir ensino de
qualidades para todos os barueri-
enses”, disse.

Elas representam 99% do to-
tal de empresas no Brasil. Não por
acaso, são as principais geradoras
de emprego: de cada 10 novos
postos de trabalho, sete são gera-
dos por elas. Estamos falando das
Micro e Pequenas Empresas
(MPE).

Em 5 de outubro celebra-se o
Dia Nacional da Micro e Peque-
na Empresa. A data está ligada ao
Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, fruto
da Lei nº 9.841, de 5 de outubro
de 1999, que atualmente é regu-
lamentada pela Lei Complemen-
tar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Em Barueri a data é conside-
rada de grande importância, afi-
nal, aqui também elas represen-
tam a maior parte dos negócios e
contribuem para que o município
se destaque nos principais índices
econômicos do País, conforme
aponta o secretário de Indústria,
Comércio e Trabalho, Joaldo Ma-
cedo Rodrigues – o Magoo.

“É importante celebrarmos
essa data, pois é uma forma de
reconhecermos a importância e a
força das micro e pequenas em-
presas. Elas são responsáveis pela
verdadeira movimentação da eco-
nomia no Brasil, pois são as que
mais geram empregos. Mesmo
com a pandemia, que castigou
muitos desses empresários, elas
continuam firmes na batalha e tra-
zendo para o País resultados po-
sitivos na geração de vagas”, res-
salta Magoo.

Diego Soares Cajé, líder de
equipe no Sebrae Aqui – Barueri,
confirma o dado: “através da for-
malização elas geram empregos e
fortalecem a economia da nossa
cidade e do nosso país”, afirma.

Elas têm poder!
Mesmo sendo as que mais so-

freram com a pandemia, as MPEs

Micro e pequenas empresas
são as que mais movimentam
a economia do País

seguem expandindo. Só este ano,
de janeiro a agosto, Barueri regis-
trou a chegada de 952 novas em-
presas nessa categoria. Aqui na
cidade, elas permeiam principal-
mente os setores de apoio comer-
cial, financeiro, administrativo;
transporte e bens de natureza mu-
nicipal; e suporte técnico em in-
formática. Alphaville e Jardim
Califórnia são os bairros onde
mais estão presentes, consideran-
do setores além o comércio, que
representa a maior área de atua-
ção das MPEs em todo o Brasil.

Em um artigo publicado em
homenagem à data, o presidente
nacional do Sebrae, Carlos Mel-
les, destaca a força desses negó-
cios. “Levantamento feito pelo
Sebrae a partir de dados do Caged
mostra que, há mais de 1 ano, as
MPEs apresentam um resultado
positivo nas contratações no Bra-
sil, tornando-se o motor da nossa
economia e o caminho da retoma-
da do crescimento. No acumula-
do de 2021, já foram criados no
país mais de 1,8 milhão de pos-
tos de trabalhos formais, sendo
que os pequenos negócios foram
responsáveis por 1,3 milhão des-
ses empregos”, mencionou.

Apoio constante

A SICT e o Sebrae são gran-
des parceiros em Barueri. Juntos,
promovem constantemente ofici-
nas, cursos e programas voltados
ao fortalecimento dos micro e
pequenos empreendedores. “Pla-
nejamento e preparo são pontos
cruciais para o sucesso de qual-
quer empresa. É por isso que nós,
junto com o Sebrae, estamos sem-
pre oferecendo cursos e oficinas
para esse público. Quanto mais
preparo eles tiverem, maiores
são as chances de obterem su-
cesso em seus negócios. E o
sucesso deles é tudo que a gen-
te quer, o país todo ganha com
isso”, garante Magoo.

O Programa Minha Empresa é
um exemplo disso. Com inscri-
ções ainda abertas, vai oferecer
acesso ao que há de mais revo-
lucionário nos negócios e pre-
parar os empreendedores da
cidade para uma verdadeira ba-
talha dos negócios. Focado nas
micro, pequenas e médias empre-
sas, além de startups, o projeto
quer mostrar pra todo o país os
talentos existentes em Barueri
nesse setor.
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A Campanha Outubro Rosa
é um movimento mundial, com
o intuito de conscientizar sobre
a prevenção do câncer de
mama. E pensando nas mulhe-
res parnaibanas, a Prefeitura de
Santana de Parnaíba, por meio
da Secretaria da Mulher e Fa-
mília, realizou no último sá-
bado (02/10), a tradicional
caminhada Outubro Rosa,
que reuniu milhares de pes-
soas pelas ruas do Centro His-
tórico, com o tema da campa-
nha “Luta pela vida”. 

Todos que participaram da
caminhada tiveram a oportuni-
dade de andar pelas ruas da
cidade com o objetivo de
compartilhar informações e
promover a conscientização
sobre a doença; proporcionar
maior acesso aos serviços de
diagnóstico e de tratamento
e contribuir para a redução

Santana de Parnaíba realiza caminhada
de prevenção ao câncer de mama

A Caminhada do Outubro Rosa 2021 teve como tema da Campanha “Luta pela Vida”

da mortalidade.
Na ocasião os participantes

levaram 1 kg de alimento não
perecível para trocar por um kit
caminhada, no qual os alimen-
tos arrecadados foram entre-

gues para as famílias em vulne-
rabilidade social. Durante  o
evento foram sorteados brindes,
além de várias tendas voltadas
à beleza e saúde da mulher.     

Durante todo o mês de ou-

tubro será realizado diversas
orientações e ações como:
mutirões de mamografia e ul-
trassom de mamas (16/10),
live “A Importância da Mamo-
grafia” (19/10) e o Passeio Ci-

clístico “Pedalando pela vida’’
(23/10). Mais informações en-
tre em contato na Secretaria da
Mulher: (11) 4154-6248 ou com
a Secretaria de Saúde: (11)
4622-8850. 

Com o intuito de preservar
o patrimônio imaterial e cultu-
ral de Santana de Parnaíba, a
Prefeitura de Santana de Par-
naíba inaugurou no Centro His-
tórico, a Casa do Samba Par-
naibano, que terá um caráter
educacional, artístico e históri-
co e fica localizada na rua An-
dré Fernandes, 51.

No local haverá oficinas,
cursos e exposições, que pode-
rão ser conferidas de segunda a

“Casa do Samba Parnaibano”
é inaugurada com homenagem
ao Mestre Carmelino

Fotos: Marcio Koch

O espaço foi
criado para
valorizar o
patrimônio
imaterial do
município e
terá caráter
educacional,

artístico,
histórico
e cultural

sexta-feira, das 8h às 17h, e aos
sábados, domingos e feriados,
das 11h às 17h. Para a inaugu-
ração foi preparada a mostra
“100 anos de mestre Carmeli-
no — Memória viva do samba
parnaibano”, uma homenagem
a Carmelino Euzébio de Jesus,
que no dia primeiro de setem-
bro comemorou 100 anos e é
considerado um dos mais impor-
tantes representantes do Sam-
ba de Bumbo de São Paulo.

No primeiro dia de outubro,
é celebrado o Dia Nacional do
Idoso, e para comemorar essa
data, a Secretaria de Assistên-
cia Social, realizou uma tarde
especial para os idosos que fa-
zem parte do Centro de Convi-
vência do Idoso (CCI), na Are-
na de Eventos.

Centenas de idosos estive-
ram no local e conferiram a ex-
posição de quadros confeccio-
nados por eles, realizaram apre-
sentações de dança, além de
receberem homenagem pelo
dia.

O prefeito Marcos Tonho
esteve presente no evento e fa-

Prefeito Marcos Tonho anuncia a

volta das atividades com os idosos

no Centro de Convivência do Idoso

em Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch

lou da importância do cuidado
com os idosos da cidade de San-
tana de Parnaíba.

“ Na nossa cidade, nós cui-
damos e zelamos pelos idosos
todos os dias do ano com mui-
to amor e carinho. Estamos to-
mando todos os cuidados ne-
cessários para que na próxi-
ma semana já retornem às ati-
vidades”, afirmou o prefeito
Marcos Tonho.

O CCI conta com cerca de
300 idosos que participam de di-
versas atividades, como: vôlei,
natação, academia, passeios,
entre outros.

Santana de
Parnaíba

desenvolve uma
série de políticas
públicas voltadas

aos idosos
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“Aqui em Jandira temos
muitos moradores, e acho jus-
tíssima essa homenagem, por-
que sei que vocês procuram
proporcionar o melhor para cada
um desses moradores, estando
lado a lado com eles, em breve
o crescimento do nosso muni-
cípio essas situações de defasa-
gem serão diminuídas, a posi-
ção que vocês exercem é im-
portante, muito obrigado e pa-
rabéns”. Declarou o Prefeito
Doutor Sato

Entendendo a importância
do trabalho dos Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS) para a
Saúde dos moradores de Jandi-
ra, a Secretaria Municipal de
Saúde realizou, na manhã de
hoje, dia 07, evento que home-
nageia esses profissionais que
compõe a linha de frente do
atendimento à saúde da família
jandirense.

O evento que aconteceu no
Teatro Municipal de Jandira,
teve início com a composição
da mesa solene, que contou com
a presença do Prefeito de Jan-
dira Doutor Sato, Secretário de
Saúde Fabiano Dantas, Diretor
Administrativo da Saúde Adail-
ton Miranda, Diretor de Aten-
ção Básica da Saúde Davi Ro-
drigues e o Vereador Márcio
Oliveira.

Antes dos discursos, o Agen-

Prefeito Doutor Sato parabeniza
os Agentes Comunitários de Saúde

te Comunitário da UBS da Vila
Eunice Edi Carlos, fez uma apre-
sentação musical, que levantou
a plateia ao som da música
Cheia de Manias.

O primeiro a fazer uso da
palavra foi o Secretário de Saú-
de que parabenizou os ACSs
pelo seu dia, e destacou que a
Saúde de Jandira trabalha na va-
lorização dos homenageados,
que são profissionais essenciais
na estratégia da saúde da famí-
lia em nossa cidade.

Logo após a fala do Secre-
tário, foi convidada a Diretora
da unidade de Jandira da Facul-
dade Anhanguera, Marcela
Marmora, que presenteou os
Agentes Comunitários de Saú-
de, com um curso 100% gra-
tuito de Atendimento de exce-
lência em Saúde, que apresen-
tará questões como o atendimen-
to esperado por cada geração.

Dando sequência aos discur-
sos, o vereador presente exal-
tou o papel do ACS no comba-
te ao Covid-19, e em nome dos
vereadores, comprometeu-se
em fazer o possível para ajudar
os ACSs da cidade. Após o ve-
reador, o Diretor Davi Rodri-
gues, destacou que o evento é
uma forma de reconhecer o fato
de que “o ACS é um profissio-
nal que é de extrema importân-
cia”, o Diretor também expla-

nou sobre a importância histórica
da descentralização que a criação
dos ACS trouxe para a estrutura de
atendimento à saúde da população.

O Diretor Administrativo da
Saúde, Adailton Miranda, destacou
a importância da atuação dos ACSs
no sucesso que tem sido o avanço
da vacinação contra a Covid-19, em
Jandira.

O Prefeito Doutor Sato, para-
benizou os ACSs pelo seu dia e,
lembrou a relação entre a sua espe-

cialidade médica e o traba-
lho dos ACSs, destacando
que o nome Obstetrícia tem
origem no latim obstare, que
significa “ficar ao lado”, o
que para ele é exatamente o
trabalho que é feito pelos
Agentes Comunitários de
Saúde, o Chefe do Executi-
vo Municipal também res-
saltou os esforços que a Pre-
feitura de Jandira vêm rea-
lizando em prol da valoriza-

ção dos ACSs.
Após os discursos a Psicó-

loga e Palestrante Ivanir Maci-
el, realizou uma dinâmica, que
trabalhou questões como auto-
estima e trabalho em equipe.

Por fim, foi entregue uma
medalha para cada um dos
Agentes Comunitário, com o
dizer você é um(a) campeã(o),
e foi feito sorteio de alguns itens
angariados pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

“A posição que vocês exercem é importante, muito obrigado e parabéns”. Declarou o Prefeito Doutor Sato

Jandira leva orientações sobre o
câncer de mama aos CRAS e CPCs

Em mais uma ação da
Campanha Outubro Rosa,

iniciaram hoje, dia 07, ciclos
de orientações e rodas de

conversa, com a temática da
prevenção contra o câncer de
mama, nos Centros de refe-

rência de assistência social e
Centro Público

de convivência.

Em uma ação, que envolve
a Diretoria da Mulher, Secreta-
ria de Desenvolvimento Social,
Secretaria Municipal de Saúde,
e o Fundo de Solidariedade, fo-
ram levadas palestras com a fi-
nalidade de conscientização
para o controle do câncer de
mama.

Esta é mais uma ação que
tem como objetivo principal,
compartilhar informações e pro-
mover a conscientização sobre
o câncer de Mama, proporcio-
nando maior acesso aos servi-
ços de diagnóstico e de trata-
mento, contribuindo para a re-
dução da mortalidade.

Durante os ciclos de orien-
tações e rodas de conversa, que
começaram a ser realizadas
hoje, dia 07, nos CRAS (Cen-
tro de referência de assistência
social) e  CPCS (Centro Públi-
co de convivência), sendo apre-

sentados temas, como os pos-
síveis sinais ou sintomas, desta
enfermidade, que são:

• alterações no tamanho ou
forma da mama;

• nódulo único e endureci-
do;

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

• nódulo ou caroço na
mama, que está sempre presen-
te e não diminui de tamanho;

• sensação de massa ou nó-
dulo em uma das mamas;

• sensação de nódulo au-
mentado na axila;

• espessamento ou retração
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 feri-
das na pele junto do mamilo;

• inversão do mamilo;
• inchaço do braço;
• Dor na mama ou no mamilo.
• A Secretaria de Saúde de Jan-

dira, ressalta que:

Diversos estudos demonstram
que quando o câncer de mama é
detectado em seu início as chances
de cura superam a 90%.

A Secretaria Municipal de
Saúde, trabalha com o prazo
de até o final do ano de 2021,
para entrega das UBSs refor-
madas.

As reformas das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do
Jardim Alvorada, Vila Analân-
dia, Jardim Brotinho, Vila Eu-
nice, Ouro verde e Vale do Sol,
estão caminhando para a últi-
ma etapa, conforme relatório
da visita técnica realizada na
manhã de hoje, dia 06, pela
equipe de gestão da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

Todas as reformas estão
utilizando materiais de pri-
meira qualidade, primeiro uso
e se enquadram rigorosamen-
te nas Normas Brasileiras. A
mão de obra é de primeira
qualidade e de acabamento
esmerado, conforme determi-
nação contratual.

O planejamento para as
reformas contém:
• Substituição das louças e metais dos
banheiros, sala de vacina, sala de enferma-
gem e consultórios;
• Construção de prateleiras de granito na

Saúde de Jandira avança
na reforma de 60% das UBSs

recepção para armazenagem de arquivos e no
depósito de material de limpeza (DML) para
armazenagem de produtos de limpeza;
• Troca de todas as portas e fechaduras quebra-
das;
• Substituição do corrimão das escadas, colo-
cando corrimão duplo;
• Troca ou reparo nas coberturas, tanto na en-
trada, quanto na laje das UBSs;
• Realização de reparos necessários nas instala-
ções hidráulicas;
• Substituição de todos os lavatórios e torneiras
das salas  por torneiras com fechamentos auto-
máticos;
• Reforma dos banheiros;
• Instalação de barras de apoio, pia, torneira
automática e vaso nos banheiros destinados à
deficientes;
• Realização de reparos necessários na parte elé-
trica, com instalação do quadro de distribuição
na parte interna do prédio;
• Troca das luminárias, interruptores e toma-
das;
• Aplicação do revestimento epóxi em algumas
áreas da UBS;
• Realização do preparo e pintura de toda a UBS.

O relatório das visitas desta
semana, apontam que dentre os
tópicos acima, algumas unidades,
como a UBS Ouro Verde, já estão
com a reforma muito próxima de
finalização, e consequente entre-
ga de uma estrutura muito mais
agradável para toda a comunidade
que é atendida pelas Unidades de
Saúde.
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ATUAÇÃO DO VEREADOR

O vereador Eduardo Zezi-
nho (Considerado), do MDB,
apresentou, nessa terça-feira
(05), na Sessão Ordinária da
Câmara de Carapicuíba, duas
indicações. Na Indicação de n°
1.647/2021 solicita ao prefeito
Marcos Neves (PSDB) a rea-

Vereador “Considerado”, solicita
reabertura de igreja católica do
Parque da Aldeia

Zezinho (Considerado) vem apresentando diversas indicações nas
Sessões Ordinárias

bertura da igreja católica do
Parque da Aldeia. Em outra in-
dicação, de número 1.648/2021,
pede para que que viabilize o
serviço de roçagem e limpeza
na Praça da Rua Antônia Gozzi
Valverde na altura do número
344, Bairro Ariston.

Foto: Divulgação / CMC

No sábado (2), a Prefei-
tura de Carapicuíba inaugu-
rou mais uma nova escola no
município. A EMEI Raquel
Maria da Conceição conta
com 140 novas vagas e aten-
derá moradores do Parque
Santa Tereza e região.

Destinado à educação in-
fantil de crianças de dois a
cinco anos, a escola conta
com solário, sala multiuso,
sanitário infantil, playground,
fraldário, sala de professores,
reunião, cozinha e copa.

Nos últimos anos, a Pre-
feitura criou mais de 3.000
novas vagas de creches e
pré-escola ,  ampl iando o
atendimento à população.
Desde 2018 a entrega de
material escolar e unifor-
me para crianças da rede
municipal acontece na pri-
meira semana de aula, garan-
tindo um retorno às aulas de
qualidade.

Prefeitura de Carapicuíba inaugura
escola no Parque Santa Tereza

Serão atendidos 140 alunos de dois a cinco anos

Fonte: Comunicação Social TJSP

Com objetivo de promover
atividades educativas relaciona-
das ao meio ambiente, o Comi-
tê Gestor  da Educação Ambi-
ental (Comgea), está elaboran-
do o Programa Municipal de
Educação Ambiental (Pro-
MEA). Trata-se de um instru-
mento para o desenvolvimento
sustentável e para implanta-
ção da Política Municipal de
Educação Ambiental, com-
posto por diretrizes e estra-
tégias para ações educativas
formais e não  formais e defi-
nição dos objetivos, metas   e
atos  sociais  para o estabeleci-
mento das boas práticas volta-
das à sustentabilidade.

A Prefeitura do Município
de Carapicuíba instituiu o
COMGEA em 13 de maio de
2021, através da Portaria nº
870 e é composto por represen-
tantes da Secretaria de Meio
Ambiente e Sustentabilidade e
Secretaria de Educação, para
tomada de decisões e coorde-
nação das atividades relaciona-
das à Política Municipal de Edu-

Comitê gestor da Prefeitura de Carapicuíba
visa ações de educação ambiental

cação Ambiental, conforme pre-
visto no capítulo III da Lei Mu-
nicipal nº 3371 de 06 de junho
de 2016.

Além do planejamento,
compete ao Comgea a promo-
ção, intermediação e avaliação
de programas e projetos da
área de Educação Ambiental,
a supervisão da recepção e
do emprego de recursos pú-
blicos e privados aplicados

em atividades dessa área, a
implementação e o acompa-
nhamento do processo de
avaliação da Política Muni-
cipal de Educação Ambien-
tal, o estímulo e a promoção
de parcerias entre institui-
ções públicas e privadas, ob-
jetivando o desenvolvimen-
to de práticas educativas vol-
tadas à sensibilização das
questões ambientais.
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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A Câmara Municipal de
Osasco recebeu, na última se-
mana, a visita das misses mi-
rins Ester Pellegrine e Júlia Re-
beka, que fazem uma campa-
nha beneficente para arrecada-
ção de potes para armazena-
mento de leite materno.

Elas foram recebidas pelo
vice-presidente da Câmara, ve-
reador Josias da JUCO (PSD),
que comentou sobre a impor-
tância da participação das garo-
tas em concursos de beleza e o
aspecto solidário que envolve o
trabalho das misses. “Ser soli-
dário também é muito impor-
tante. Muitas vezes a gente vê
as pessoas falando: ‘tão nova e
já participando de concurso’.
Mas o concurso é simplesmen-
te para incentivar também ou-
tras ações solidárias, como a
Ester, que arrecadou duas to-
neladas de alimentos”, frisou.

Josias lembra que campa-
nhas de arrecadação são funda-
mentais para ajudar os mais ne-
cessitados e que a Câmara de
Osasco está apoiando para que
as duas consigam arrecadar o
maior número de potes para ar-
mazenamento do leite materno.
Isso porque é grande número de

VENDO CASA  EM OSASCO | ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
EXCELENTE PARA INVESTIDOR! TERRENO COM 4 CASAS

• Local: Jd. Roberto -
Osasco - SP
 (próximo ao Largo do
Jd. Roberto e Jd. Pestana)

• Medida: 10 x 20 - 200m²

• Com escritura tudo
devidamente registrado

R$ 450.000,00

• ATENÇÃO!!!

• 2 casas 3 cômodos e 2 de 2 cômodos
• Na garagem tem mais 2 cômodos
pequenos prontos
• Garagem com portão automático
(novo)
• Tratar direto com a proprietária

Comente o código 2000 e ganhe desconto na negociação!

Mais informações: (11) 99800-2000

Câmara de Osasco apoia
campanha para arrecadação
de potes para leite materno

mães que não têm condições de
amamentar e precisam recorrer
aos bancos de leite.

Segundo o vereador, o ma-
terial arrecadado será doado à
Maternidade Amador Aguiar,
que mantém um Banco de Lei-
te. O ato acontecerá em visita à
instituição, em data a ser mar-
cada.

Solidariedade
Ester Pellegrine foi eleita

Miss São Paulo Beleza Solidá-
ria Mirim em concurso realiza-
do no último dia 26 de setem-
bro, no ABC Paulista.

A garotinha, de apenas seis
anos, também acumula o título
de Miss Osasco Mirim e realiza
trabalho social de arrecadação
de alimentos para famílias as-
sistidas pela ONG Associação
Camila.

Ester foi inspirada pela co-
lega Júlia Rebeka, de 12 anos,
atual Miss Infantil Unificado
Universo e madrinha da Asso-
ciação Camila.

As duas misses sentem-se
muito felizes em poder ajudar
as pessoas que necessitam e pre-
tendem dar continuidade ao tra-
balho social e à participação em
concursos de beleza.

Campanha é encabeçada pela Miss SP Beleza Solidária, a osasquense Ester Pellegrine

Na tarde de quarta-feira, 06, o
Presidente da Câmara Municipal
de Osasco, vereador Ribamar Sil-
va (PSD), esteve em reunião na
casa do Presidente Nacional do
PSD, Gilberto Kassab, juntamen-
te com o Presidente Municipal da
sigla, Lau Alencar.

O encontro serviu para forta-
lecer as alianças para a pré-can-
didatura de Ribamar a deputado
federal para o pleito eleitoral do
próximo ano. Na ocasião, Kassab
falou da importância de ter um
representante com a força de Ri-
bamar para o sucesso do partido
nas eleições. “Confiamos que a
família PSD faça um time forte
de deputados federais e estaduais
no pleito de 2022. Vamos traba-
lhar para que o Ribamar esteja
entre mais votados do partido",
afirmou.”, afirmou.

{ELEIÇÕES 2022}

Encontro com Kassab
formaliza pré-candidatura
de Ribamar Silva

Ribamar diz estar grato pela
confiança que o partido tem de-
mostrado em seu nome. “Saio da
reunião ainda mais seguro de en-
frentar as eleições. Agradeço ao
Presidente Nacional do PSD, Gil-
berto Kassab, a confiança no tra-
balho que temos feito em Osas-
co. Se Deus permitir, teremos a
oportunidade de trabalhar em po-
líticas públicas que fortaleçam a
economia e gere mais oportuni-
dades e renda para nosso estado”,
disse.

Nas redes sociais o Presi-
dente Municipal do PSD pos-
tou: “Ribamar reafirmou seu
compromisso para fortalecer
os municípios, buscando polí-
ticas públicas que fortaleçam
a população, sobretudo nesta
fase pós-pandemia”, escreveu Lau
Alencar.
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