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{ECONOMIA}

Negócio é avaliado em R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão pagos de forma parcelada pelo Assaí até 2024.

Grupo Pão de Açúcar vende 71 pontos do Extra
ao Assaí e deixa segmento de hipermercados

NÓS APOIAMOS

Coronel Rinaldo Pereira
é o novo secretário
de Segurança e Mobili-
dade Urbana de Barueri

Prefeito Marcos Tonho
acompanha treinamento
dos guardas municipais
para a utilização de novo

Doutor Sato e Primeira
Dama Dra. Denilda
interagiram no evento
do dia das crianças

Prefeitura de
Carapicuíba
realiza Dia V de
multivacinação

Outubro Rosa:
Câmara de Osasco
apoia campanha de
arrecadação
de lenços
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NEGÓCIO DE 5,2 BILHÕES
{ECONOMIA}

Negócio é avaliado em R$ 5,2 bilhões, dos quais R$ 4 bilhões serão pagos de forma parcelada pelo Assaí até 2024.

Grupo Pão de Açúcar vende 71 pontos do Extra
ao Assaí e deixa segmento de hipermercados

Hipermercado Extra de Araraquara, em imagem de 2018

Foto: Fabiana Assis/G1

O Grupo Pão de Açúcar
(GPA) fechou a venda de 71
pontos comerciais da bandeira
Extra Hiper para o Assaí e anun-
ciou que deixará de operar com
o modelo de hipermercado no
Brasil.

Segundo comunicado divul-
gado na quinta-feira (14), a tran-
sação envolve uma valor esti-
mado em R$ 5,2 bilhões, dos
quais R$ 4 bilhões serão pagos
pelo Assaí, de forma parcelada,
entre dezembro deste ano e ja-
neiro de 2024. O R$ 1,2 bilhão
restante será pago ao GPA por
um fundo imobiliário que tem
garantia do Assaí.

As lojas serão convertidas
para o formato cash & carry
(atacarejo) e passarão a ser ope-
radas pelo Assaí.

"A bandeira Extra Hiper será
descontinuada e as lojas não
abarcadas pela transação serão
convertidas em formatos com
maior potencial de rentabilida-
de", informou o GPA.

Os 71 pontos comerciais re-
presentam cerca de 70% das

lojas do Extra Hiper no país.
Das outras 32 lojas que ficaram
de fora da venda para o Assaí,
28 serão convertidas paras as
bandeiras Pão de Açúcar e Mer-
cado Extra, e 4 serão fechadas.

Segundo Jorge Faiçal,
CEO do GPA, a saída do seg-
mento de hipermercado visa
intensificar o foco e a acele-
ração da expansão dos negó-
cios de maior rentabilidade
da companhia "por meio dos
segmentos premium e de
proximidade", através das
bandeiras Pão de Açúcar, Mi-
nuto e Mercado Extra.

O Assaí abriu 150 lojas na
última década, sendo 25 con-
versões de unidades do Extra
Hiper.

Tanto o GPA como o Assaí
(Sendas Distribuidora) são em-
presas sob controle comum do
grupo francês Casino. Em
março, o Assaí estreou na
bolsa de valores brasileira
após uma reorganização e ci-
são dos ativos do Grupo Pão
de Açúcar no Brasil.

Neste sábado (16), das 8 às
17 horas, a Prefeitura realiza-
rá nas unidades de saúde do
município o Dia V de Vaci-
nação.  A ação tem como
objetivo promover a atualiza-
ção da carteira de vacinação
dos munícipes. Para se vaci-

{DIA V DA VACINAÇÃO}

Prefeitura de Carapicuíba
realiza Dia V de multivacinação

Objetivo é
promover a
atualização

da
 carteira de
vacinação

nar, é preciso comparecer
na unidade  mais  próxima
d a  r e s i d ê n c i a  c o m  R G,
c a r t ã o  d o  SUS, carteira
de vacinação e comprovante
de endereço.

No dia, serão aplicadas
vacinas de Pentava len te ,

Poliomielite, Meningo C,
Meningo ACWY,  Pneumo
10, DTP (Tétano, Difteria
e Pertussis), DT ( Difteria
e Tétano), HPV, Hepatite
B, SCR (sarampo, caxumba,
rubéola), Varicela e Febre
Amarela.

{NOTÍCIA DE ONTEM}

O governo do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) publicou nesta
sexta-feira (15) um post alusivo aos mil
dias de gestão. O post, no entanto, não
tinha conteúdo: trazia a expressão "Lo-
rem ipsum", usada em design gráfico
para preencher espaços de texto.

O post, publicado às 14h52 na pá-
gina oficial do governo, tinha o título

"Mil Dias de um governo sério, hones-
to e trabalhador". O texto foi apagado
por volta de 19h20.

O g1 procurou a Secretaria de
Comunicação da Presidência da Repú-
blica (Secom) e aguarda resposta. Em
uma rede social, a secretaria informou
que o post foi um "teste de um recurso
de publicação", logo retirado do ar.

{CHARGE DA SEMANA}
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{VACINAÇÃO}{EDUCAÇÃO}

O tenente-coronel da Polí-
cia Militar de São Paulo, Rinal-
do de Albuquerque Pereira, é o
novo secretário de Segurança e
Mobilidade Urbana da Prefei-
tura de Barueri (SSMU). Ele
tomou posse na quinta-feira, dia
14 de outubro, com a missão
de reformular a pasta.

O novo secretário ressaltou
a importância da segurança
como política pública integrada
com o funcionamento das ou-
tras pastas da Administração no
atendimento direto à população.
“A segurança não significa so-
mente o combate à criminalida-
de, mas se trata de uma relação
de defesa social em favor dos
menos favorecidos. Não é ab-
solutamente uma simples rela-
ção de bandidos contra moci-
nhos”, afirmou.

“Com o novo secretário, te-
mos a necessidade de mostrar
à população que nós estamos
fazendo uma reformulação mui-
to grande na Segurança e na
Guarda Civil Municipal”, decla-
rou o prefeito Rubens Furlan.

Coronel Rinaldo Pereira é o novo secretário
de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri

O vice-prefeito, Beto Piteri,
destacou a experiência do novo
secretário e sua excelente rela-
ção com o efetivo da Guarda,
já que havia sido comandante
da corporação durante sete
anos. “Estamos buscando
uma segurança de ponta em
qualidade e eficiência para as
famílias de Barueri se senti-
rem protegidas e respeitadas”,
afirmou Piteri.

Rinaldo Pereira tem 58 anos,
foi comandante da Guarda Mu-

nicipal de Barueri na gestão do
então secretário Edson Santos
da Silva (2006 a 2012). Em
2014, assumiu o comando da
Guarda Municipal Comunitária
de Santana de Parnaíba, cargo
que ocupou durante sete anos.
Trabalhou mais de 28 anos na
PM atuando como Capitão Co-
mandante de Companhia Ope-
racional de Choque, do 1º Ba-
talhão de Polícia de Choque –
Tobias de Aguiar – ROTA, além
de comandar o policiamento de
área dos 4º, 16º e 23º Batalhões

Operacionais da Zona Oeste de
São Paulo.

Cidadania
Falando diretamente aos

guardas municipais, o novo se-
cretário os convidou a trabalhar
juntos. “Tudo o que for feito
na Guarda será com a partici-
pação dos senhores”, ressaltou.
"Não vistam a farda e se dis-
pam da cidadania. No momen-
to em que nós exercitamos uma
função pública, passamos a ser
titulares de uma investidura que

a população nos outorgou, e
essa população espera que, an-
tes de tudo, nós sejamos capa-
zes de exercer essa autoridade
sem que haja arbítrio ou abuso
de poder”, completou Rinaldo
Pereira.

Sob a direção do secretário
de Segurança e Mobilidade Ur-
bana estão a Guarda Civil Mu-
nicipal, com cerca de 540 pes-
soas no efetivo, o Departamen-
to Municipal de Trânsito (De-
mutran) e a Defesa Civil.

Embora a vaci-
na contra a Covid-
19 seja o assunto
principal desde que
a pandemia come-
çou, os demais imu-
nológicos já previs-
tos no Calendário
Nacional de Vacina-
ção não podem ser
esquecidos. Manter
a caderneta de imu-
nização em dia ga-
rante o controle de
diversas outras doenças que
também podem ser fatais.

É por isso que está em cur-
so desde o dia 1º de outubro a
Campanha Nacional de Multi-
vacinação para atualização da
Caderneta de Vacinação da Cri-
ança e do Adolescente até 15
anos.

Esta campanha oferta todas
as vacinas do Calendário Naci-
onal de Vacinação da criança e
do adolescente, como contra a
poliomielite, a difteria, o téta-
no, a coqueluche, o sarampo,
as hepatites A e B, a tuberculo-
se, a febre amarela, dentre ou-
tras.

O objetivo é diminuir o ris-
co de transmissão de enfermi-
dades imunopreveníveis, assim
como reduzir as taxas de aban-
dono do esquema vacinal.

A campanha continua até o
dia 29 de outubro. As vacinas
estão sendo aplicadas nas Uni-
dades Básicas de Saúde
(UBSs) do município durante

Neste sábado acontece o “Dia V”
de Multivacinação para crianças
e adolescentes

seus horários de funcionamen-
to.

É importante checar antes,
pois algumas UBSs estão pas-
sando por reformas, portanto,
seus atendimentos foram redi-
recionados a outros locais. Con-
fira Aqui.

“Dia V” é neste sábado
Neste sábado (dia 16) acon-

tece o “Dia V – Sábado de Mo-
bilização Nacional”, quando as
UBSs irão abrir para atender o
público-alvo da campanha, das
8h às 16h.

Além das UBSs, haverá
também dois postos volantes,
que funcionarão no mesmo ho-
rário:

 Fieb Alphaville /EEFMT
Maria Theodora Pedreira de
Freitas  - Av. Andrômeda, 500
– Alphaville;

- Residencial Morada dos
Pássaros - Avenida dos Pássa-
ros, s/n - Administração  Resi-
dencial Morada dos Pássaros -
Aldeia da Serra.

Neste sábado (dia 16) tem
cerimônia de inauguração em
dose dupla. É que no novíssi-
mo prédio de dois pavimentos,
localizado à Rua Terra, 326, no
Jardim Tupancy, está funcio-
nando a Emei Seu Zequinha e
o Centro de Referência pela
Primeira Infância. O evento será
a partir das 9h.

Infraestrutura toda planejada
Um andar inteiro do prédio

foi destinado a abrigar a Emei
José Oliveira da Silva “Seu Ze-
quinha”. O espaço atende 300
crianças com amplas salas de
aula, refeitório, playground, sala
de leitura, artes, solário, brin-
quedoteca, entre outros ambi-
entes modernos e bem planeja-
dos para suprir todas as neces-
sidades ao pleno desenvolvi-
mento dos pequeninos.

O secretário de Obras, Beto
Piteri, contou que cada espaço
do novo prédio foi devidamen-
te pensado. “Sabemos que para
atender o público da educação
infantil são necessários espaços
lúdicos e ao mesmo tempo que
visem o desenvolvimento das
crianças. O prédio está lindo e
de portas abertas para atender
toda a comunidade”, garantiu.

De acordo com o secretário
de Educação, Celso Furlan, o
local está lindo e é muito elogi-
ado pelos pais e profissionais
que lá trabalham. “A estrutura

Rubens Furlan e Beto Piteri inauguram
hoje em dose dupla: Emei Seu Zequinha e
o Centro da Primeira Infância, em Barueri

é de primeiro mundo e projetos
incríveis estão sendo colocados
em prática para atender pais e
filhos”, disse.

O Centro de Referência Pela
Primeira Infância também tem
um amplo espaço funcionando
no mesmo prédio.

O local oferece todas as
condições para vivências
sensoriais, espaço gourmet
para aulas de gastronomia,
salas planejadas para pales-
tras voltadas aos pais, brin-
q u e d o t e c a ,  p l a y g r o u n d ,
sa l a  pa ra  a t i v idades  de
pintura,  dança e música,
vivência, entre outros espa-
ços lúdicos e preparados para
muita aprendizagem para pais
e filhos.

Primeira Infância
É o período entre a gesta-

ção e os seis primeiros anos de
idade. Essa fase é a mais im-
portante da criança, pois é
quando se desenvolvem a inte-
ligência e a estrutura emocional
necessárias para o sucesso na
vida adulta.

Com atividades divertidas e
brincadeiras que desenvolvem
o cérebro, o processo faz com
que a criança ganhe confiança,
aprendizado e raciocínio atra-
vés da leitura, da convivência e
de muitas descobertas.

O endereço do Centro de
Referência é Rua Terra, 326,
Jd. Tupanci. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefo-
ne: (11) 3164-1131.
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Na terça-feira (05/10), o pre-
feito Marcos Tonho acompa-
nhou o curso de capacitação dos
guardas municipais para a utili-
zação das pistolas 9 mm e
CTT.40, que fazem parte dos
novos armamentos adquiridos
pela prefeitura.

Ao todo, foram adquiridas
410 pistolas 9 mm e 35 carabi-
nas CTT.40, que aumentarão o
poder de fogo da guarda muni-
cipal para as atividades de poli-
ciamento no município.

Santana de Parnaíba que
desponta como o segundo mu-
nicípio mais seguro do Brasil,
entre as cidades de 100 a 500
mil habitantes, conforme a Ur-
ban Systems, não só segue
como referência em segurança,
mas também continua diminu-
indo os seus índices criminais.

De acordo com o fechamen-
to mensal da Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de
São Paulo, Santana de Parnaí-

Prefeito Marcos Tonho acompanha treinamento
dos guardas municipais para a utilização de novo
armamento adquirido pela prefeitura

ba apresentou quedas relevan-
tes em diversos crimes. Na
comparação entre os meses de
junho, julho e agosto de 2020
com os mesmos meses de 2021,
houve redução de delitos como
latrocínio (200%) e estupro vul-
nerável (64%).

No comparativo dos meses
de agosto nos anos 2018, 2019,
2020 e 2021, destaque para a
diminuição de 100% no delito
de estupro e mais de 87% na
incidência de estupro de vulne-
rável.

Esses índices são resultados
dos investimentos realizados
nos últimos anos em seguran-
ça, como treinamentos contínu-
os, o programa Ilumina Parna-
íba, que já levou luz de LED
em vias públicas da cidade e a
aquisição de novas armas e
equipamentos que fizeram com
que a cidade alcançasse o pos-
to de cidade mais segura da re-
gião metropolitana. O evento aconteceu na Arena de Eventos

Foto: Fabiano Martins

Durante os 365 dias do ano,
a prefeitura desenvolve políti-
cas públicas de saúde, educa-
ção, segurança, cultura e lazer
para garantir um futuro com
qualidade de vida para as crian-
ças, construindo uma geração
de vencedores

Na terça - feira (12/10),
aconteceu o Dia das Crianças
em todo o país, e em Santana
de Parnaíba os pais têm muito
a comemorar, já que nos últi-
mos 8 anos a administração
municipal realizou uma série de
investimentos voltados às crian-
ças e adolescentes.

Neste período, a cidade de-
senvolveu um conceito de cres-
cimento que prioriza a atenção
a pilares fundamentais do de-
senvolvimento do público infan-
til, como o acesso à educação,
tecnologia, lazer, esporte, cul-
tura e saúde, entre outros, de
modo a garantir que as futuras
gerações tenham toda a estru-
tura para a construção de uma
base de sucesso.

Os recortes abaixo mostram
programas e projetos desenvol-
vidos pela prefeitura de Santa-
na de Parnaíba, voltados aos
pequenos, que trazem essência,
esperança, amor e segurança.

MÃE PARNAIBANA
E BEBÊ PASSO A PASSO

Desde muito cedo as crian-
ças da cidade já recebem um
tratamento especial, por meio
desses programas que visam
combater a mortalidade infan-
til. Não é a toa que a cidade
possui uma das menores taxas
de mortalidade infantil.

SAÚDE DESDE A
PRIMEIRA INFÂNCIA
Ainda na área da saúde,

Todo dia é Dia das Crianças em Santana de Parnaíba
também se evidencia o cuida-
do da administração com o pú-
blico mais jovem, já que desde
2018, o município conta com o
Pronto Socorro Infantil, com
profissionais especializados
para o tratamento de urgência
e emergência de crianças de 0
a 12 anos.

INGLÊS NO ENSINO
INFANTIL

Para que o contato e a vi-
vência com um novo idioma
comece cada vez mais cedo, no
mês passado foi iniciado o Pro-
grama Inglês no Ensino Infan-
til, que atenderá cerca de 5 mil
alunos do maternal II até o pré
II, contemplando 32 colégios.

AULAS DE
DANÇA E MÚSICA

E para garantir o acesso às
artes e a cultura, a prefeitura
oferece as aulas dos CCAMs,
onde as crianças têm à disposi-
ção aulas de teatro, dança, ca-
poeira, canto e coral, iniciação
musical ou o aprendizado de
instrumentos como violão, ca-
vaquinho, bateria, saxofone,
entre outros.

ESPORTE VOLTADO
 ÀS CRIANÇAS

Ao todo, quase 3 mil crian-
ças participam das aulas de
modalidades esportivas ofereci-
das pela Smafel entre as quais
estão o futebol, karatê, muay
thai, boxe e etc., Além disso,
cabe destacar que Santana de
Parnaíba é referência na nata-
ção para bebês.

PROJETO ARBORIZAR
Sustentabilidade é outra te-

mática sobre a qual as crianças
parnaibanas estão inseridas des-
de muito cedo, onde os alunos

ESCOLA DE IDIOMAS

Outra ação desenvolvida
com o foco em deixar os jovens
mais preparados para o merca-
do de trabalho é a escola de lín-
guas, onde 425 alunos, selecio-
nados de acordo com o seu de-
sempenho, têm a oportunidade
de cursar aulas de mandarim,
espanhol e inglês.

NOVAS UNIDADES
EDUCACIONAIS

Para garantir uma educação
de qualidade aos jovens, 22 no-
vas unidades educacionais já
foram entregues em diversos
bairros da cidade, outras 5 es-
tão em reta final de construção
e devem ser entregues em bre-
ve, além disso, os colégios Abe-
lardo e Carlos Alberto ganharão
novas sedes.

aprendem sobre biodiversidade,
saneamento, preservação de re-
cursos como a água, entre ou-
tros assuntos ligados ao meio
ambiente.

PROSSEGUE, PROERD
 E GUARDA MIRIM

Como políticas públicas de
segurança e cidadania, destaque
para os programas Prossegue,
PROERD e Guarda Mirim, que
buscam conscientizar sobre as
drogas, violência e a conduta
dos jovens no dia a dia.

MINDLAB
A formação das crianças nos

colégios do município também
leva em conta fortalecimento de
aspectos como a inteligência
emocional, com a metodologia
MindLab, que busca o desen-
volvimento de habilidades e
competências cognitivas, soci-

ais, emocionais e éticas.

JOVENS
DESBRAVADORES

Objetivando que as crianças
criem conexão com o contexto
histórico/cultural da cidade,
onde os alunos do 5.º ano dos
colégios municipais têm a opor-
tunidade de conhecer de perto
um pouco da história do muni-
cípio, em especial a preserva-
ção do patrimônio arquitetôni-
co.

AULAS DE ROBÓTICA
Desde 2018 o município

implantou as aulas de robótica
que hoje atendem mais de 7 mil
alunos dos ensinos fundamen-
tais I, II e Médio em 14 dife-
rentes colégios. O conteúdo
aproxima os jovens do univer-
so tecnológico e os prepara para
os desafios da indústria 4.0.
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Educação de Jandira
Homenageia seus Professores

Durante a entrega das ho-
menagens, a equipe da Secre-
taria de Educação ouviu as de-
mandas dos professores e en-
tregou uma lembrança especial
para cada um deles, sendo este
um gesto de agradecimento a
estes profissionais que são es-
senciais na construção de um
um futuro melhor à todos.

Dia 15 de outubro comemo-
ra-se o Dia do Professor, em
todo o Brasil, e pensando nesta
importante data, a Secretaria
Municipal de Educação, na pes-
soa da Secretária Marta Cesá-
rio e alguns auxiliares da equipe
de Gestão, estão passando em
todas as Unidades Escolares do
Município de Jandira, com a fi-
nalidade de entregar uma home-
nagem aos professores.

A Secretária lembra da im-
portância histórica deste dia,
afinal foi no dia 15 de Outubro
de 1827, que o Imperador do
Brasil Dom Pedro I, criou o
Ensino Elementar no Brasil.

“É uma data histórica, que

homenageia aqueles, que dedi-
cam-se diariamente na constru-
ção de uma sociedade melhor.
Alegro-me em ser Professora,
e nesta data trago esta lembran-
ça para mostrar a cada profes-
sora o quanto sou grato por seu
esforço e dedicação diária” de-
clarou a Secretária.

Além do contato para ouvir
as demandas dos Professores e
entregar uma pequena homena-
gem a cada profissional, as vi-
sitas também tiveram a finali-
dade de relembrar o compro-
misso da Secretaria da Educa-
ção com os Professores da ci-
dade, conforme pode ser obser-
vado pela criação do prêmio
‘Professor Excelência’.

Para aqueles que não lem-
bram o que é o prêmio Profes-
sor Excelência, este concurso
premiará em até R$14.000,00
os melhores projetos/práticas
educativas, que contribuíram
para o constante aprimoramen-
to da educação básica do muni-
cípio de Jandira.

A Festa das Crianças, que
teve a liderança do Fundo de
Solidariedade de Jandira, con-
tou com uma grande estrutura
de atividades e brinquedos, que
levaram diversão e informação
para as crianças e também aos
pais.

As crianças se divertiram no
mini tobogã com piscina de bo-
linhas, touro mecânico, chute
ao alvo, roda gigante, tobogã
snoopy, cama elástica, e um es-
paço de diversão com o tema
safari.

No palco central, além dos

Prefeito Doutor Sato e Primeira Dama Dra. Denilda
interagiram no evento do dia das crianças

locutores e músicas que alegra-
ram a festa, também foi um lo-
cal de apresentações. A primei-
ra apresentação foi uma coreo-
grafia Boneca Emília, realizada
pela Equipe de Ginástica Olím-
pica da Diretoria de Esporte,
além desta coreografia, houve
apresentação de personagens
como: Wolverine, Kiko, Cha-
ves, Chiquinha e Luigi.

A Secretaria de Educação,
disponibilizou para a festa, al-
godão doce, pintura de rosto e

A Festa das Crianças,
iniciada durante a

manhã de ontem, dia
12, foi marcada pela
alegria e muita diver-
são, proporcionada
por diversas ativida-
des e presentes que
foram entregues às
crianças de Jandira.

cial, entre outros equipamentos
de assistência social aos jandi-
renses.

  O Fundo de Solidariedade
distribuiu, mais de 20 mil livros,
e também dezenas de milhares
de brinquedos e doces.

Um dos pontos altos do
evento foi o sorteio de 4 (qua-
tro) bicicletas, que foram sorte-
adas pela Presidente do Fundo
de Solidariedade e primeira
dama, Drª Denilda ao lado do
Prefeito de Jandira, Dr. Sato.

escultura de bexigas. A Guarda
Civil Municipal, participou com
o apoio de segurança e também
através do Programa Educação
para o Trânsito (PET), que con-
sistia em uma pista com diver-
sas sinalizações, que as crian-
ças tinham que obedecer ao pi-
lotarem 12 pequenos carros elé-
tricos que eram disponibilizados
pelo programa.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social disponibilizou
os serviços de maquiagem e
pintura das unhas das mulhe-
res; corte de cabelos, tanto
masculino quanto feminino;
além de orientações sobre os
programas bolsa família, cri-
ança feliz, além da apresen-
tação dos serviços disponí-
veis nos CRAS Centro de
Referência em Assistência So-

Tanto a primeira Dama,
quanto o Prefeito, interagiram
com as crianças e com os pais,
seja através de discursos ou
cumprimentando-os individual-
mente.

A primeira dama, Drª Denil-
da, fez questão de agradecer
todos os parceiros do evento e
também destacou o trabalho de
cada colaborador do Fundo de
Solidariedade, além da partici-
pação de todas as demais se-
cretarias, que se empenharam
para que as crianças tivessem
um feliz dia das crianças.

A melhor divulgação
para o seu produto

ou serviço na região

 9 9800-2000
ANUNCIE PELO
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Vereador Zezinho (Considerado),
quer número de telefone gratuito nos
Prontos-Socorros de Carapicuíba

Considerado é
vereador em
Carapicuíba e autor
de indicações
apresentadas essa
semana

Preocupado com as pessoas de
baixa renda, o vereador Eduardo
Zezinho (Considerado), do MDB,
está sugerindo ao prefeito Marcos
Neves (PSDB) a implantação, em
todos os Prontos-Socorros de Ca-
rapicuíba, de linhas telefônicas gra-
tuitas, nos moldes do 192 (SAMU)
e 0800. A medida, de acordo com o
parlamentar ajudaria nos atendimen-
tos à população. O pedido foi apre-
sentado nessa quarta-feira (13), du-
rante a 33ª Sessão Ordinária da Câ-
mara.

Medida visa
facilitar o
socorro de

pessoas que
precisam de

 atendimento
emergencial

“Fundada no ano de 1580, nosso
patrimônio histórico, a Aldeia

Jesuítica de Carapicuíba completou
no dia 14 de outubro 441 anos”,

parabeniza e comemora o Vereador

Zezinho Considerado.

Parabéns!
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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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

Na manhã desta quinta-fei-
ra, 14, o Presidente da Câmara
Municipal de Osasco, vereador
Ribamar Silva (PSD), esteve no
Conselho Tutelar da zona nor-
te, acompanhado do Presiden-
te do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente de
Osasco, Pedro Paulo, e foram
recebidos por todos os Conse-
lheiros Tutelares das zonas nor-
te, sul e centro de Osasco.

No encontro, o Chefe do
Legislativo Municipal reiterou a
importância da atuação dos Con-
selheiros Tutelares na garantia
de atendimento, da manutenção
dos direitos, discussão e delibe-
ração de políticas públicas para
crianças e adolescentes do mu-
nicípio, bem como a importân-
cia da parceria com a Câmara
Municipal. “Temos laços de
admiração e respeito pelo tra-
balho realizado pelo CMDCA e

Ribamar Silva acolhe

demandas dos Conselheiros

Tutelares de Osasco

todos os Conselheiros Tutela-
res.  Uma missão importantís-
sima que garante os direitos das
crianças e adolescentes de nos-
sa cidade”, disse Ribamar.

A visita também teve o ob-
jetivo de receber as demandas
dos Conselheiros e entender
as necessidades para aprimo-
rar o atendimento as crian-
ças e adolescentes em situa-
ção de vulnerabilidade. “Va-
mos colaborar para fortale-
cer a atuação do Conselho
Tutelar. Sabemos dos proble-
mas enfrentados e faremos o
possível para oferecer ferra-
mentas que facilitem a atua-
ção junto às famílias osas-
quenses”, reforçou.

“Foi uma reunião muito pro-
dutiva. Ribamar foi bastante so-
lícito com as nossas demandas”,
afirmou o Conselheiro Tutelar,
Thiago Rossafa.

A Câmara Municipal de
Osasco está apoiando a cam-
panha municipal de arrecada-
ção de lenços em conscientiza-
ção ao Outubro Rosa – mês
dedicado à conscientização e
prevenção ao câncer de mama.

Encabeçada pela secretaria
executiva de Política para
Mulher e Promoção da Di-
versidade (SEMUD), em
parceria com as demais se-
cretarias da Prefeitura de
Osasco, a campanha vai ar-
recadar lenços em apoio à
luta das mulheres que fazem
tratamento contra a doença e,
na maioria das vezes, perdem
os cabelos devido ao efeito da
quimioterapia.

A vereadora Ana Paula Ros-
si (PL) foi procurada por re-
presentantes da SEMUD e le-
vou ao presidente da Câmara,
vereador Ribamar Silva (PSD),
a ideia de o Legislativo apoiar

Outubro Rosa: Câmara de
Osasco apoia campanha de
arrecadação de lenços

Coleta acontece
em apoio

conscientização
sobre o câncer

de mama

o projeto, disponibilizando cai-
xas para a coleta dos lenços jun-
to aos servidores que atuam na
Casa.

A campanha conta com o
apoio de todos os parlamenta-
res, especialmente da bancada
feminina, composta por Ana
Paula Rossi (PL), Cristiane Ce-
legato (Republicanos), Elsa Oli-

veira (Podemos), Juliana da Ati-
vOz (PSOL) e Lúcia da Saúde
(Podemos).

Na Câmara, as caixas de
arrecadação já estão coloca-
das nas portarias de acesso,
para facilitar a participação
dos servidores e vereadores.
O público em geral também
pode colaborar.
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NÓS APOIAMOS




