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{MITOS E VERDADES}

Quando o assunto é câncer surgem tantas histórias que
é até difícil identificar o que é realmente verdade.

Furlan, Piteri e a Dep.
Federal Bruna Furlan
realizam vistoria no
Complexo Esportivo
do Silveira

Prefeito Marcos Tonho
assina contrato para a
construção do
Complexo do novo
colégio Abelardo

Prefeito de Jandira
Doutor Sato anuncia
diminuição do intervalo
de vacina contra a Covid

Prefeitura de
Carapicuíba antecipa
vacinação da Pfizer

7ª Edição do Programa
Nossa História
homenageia Dimitri
Sensaud de Lavaud
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NOTÍCIA DE HOJE!

{REGIÃO} Prefeitos da Cioeste discutem implantação
de energia solar nos municípios

Em reunião do Cioeste
(Consórcio Intermunicipal da
Região Oeste), na segunda-fei-
ra (18), os prefeitos discutiram
projeto sobre a implantação
energia solar em prédios públi-
cos. A solicitação foi feita pelo
prefeito Rubens Furlan, de Ba-
rueri.

Também foram debatidas
ações nas áreas da saúde pós-Co-
vid como a realização de exames
e consultas em parceria com em-
presas privadas como forma de di-
minuir a fila de espera.

Paulo Skaf, presidente da
Fiesp, Sesi-SP, Senai-SP e Ci-
esp, visitou o Cioeste e apro-
veitou a oportunidade para con-
versar com os prefeitos da re-
gião.

“Agradeço o convite e a
oportunidade. Todos os muni-
cípios que estão aqui represen-
tados, temos boas parcerias.
Fico muito feliz em ver cida-
des importantes da Grande São
Paulo trabalhando de forma or-

A solicitação foi feita pelo prefeito Rubens Furlan, de Barueri

ganizada”, disse Skaf.
“É uma honra para nós re-

ceber o Paulo Skaf aqui no Ci-
oeste. Temos projetos interessan-

tes para as cidades e o apoio da
Fiesp, Sesi e Senai são bem-vin-
dos”, respondeu Rogério Lins,
prefeito de Osasco e presidente

do Consórcio.
O Cioeste é formado pelos

municípios de Osasco, Araça-
riguama, Barueri, Cajamar,

Carapicuíba, Cotia, Itapevi,
Jandira, Pirapora do Bom Je-
sus, Santana de Parnaíba e Var-
gem Grande Paulista.

Rebeca Andrade é ouro no salto e prata
nas barras do Mundial de ginástica

{MUNDIAL DE GINÁSTICA}

Rebeca Andrade com a medalha de ouro do Mundial de ginástica

O sorriso no rosto de Rebe-
ca Andrade ao cravar dos sal-
tos era a certeza da missão
cumprida no Mundial de Ki-
takyushu. Neste sábado, a
campeã olímpica se tornou tam-
bém campeã mundial do salto.
O ouro no Japão foi a primeira
medalha da ginasta de 22 anos
em Mundiais e a primeira gran-
de conquista apenas dois me-
ses e meio depois de brilhar nas
Olimpíadas de Tóquio. E pou-
cas horas depois ela voltou ao
pódio com uma prata nas bar-
ras assimétricas. Foi a primeira
vez que um ginasta do Brasil
conseguiu duas medalhas em
um único Mundial. Um dia his-
tórico para Rebeca. Rebeca Andrade no salto do Mundial de ginástica

Campeã olímpica brilha em Kitakyushu e se torna primeira brasileira a conquistar duas medalhas em uma única edição de Mundial
Fotos: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Na manhã da última terça-
feira (19) o Prefeito de Barue-
ri, Rubens Furlan esteve acom-
panhado do seu Vice, Beto Pi-
teri e da sua filha a Deputada
Federal, Bruna Furlan, no Com-
plexo Esportivo do Silveira que
é um projeto inovador para vá-
rias modalidades.

O Complexo Esportivo do
Jardim Silveira está para o Es-
porte assim como a Praça das
Artes está para a Cultura. Essa
foi a analogia mais ouvida na
visita oficial realizada pelo pre-
feito de Barueri, Rubens Fur-
lan. Tratam-se de dois grandes
projetos da Prefeitura de Baru-
eri que, junto com os investi-
mentos realizados na Educação
do município, formam uma
grande rede de atendimento vol-

Furlan, Piteri e a Deputada Federal Bruna Furlan
realizam vistoria no Complexo Esportivo do Silveira

tada especialmente para as cri-
anças e adolescentes. “Estamos
cuidando do futuro da nossa ci-
dade. Aqui os jovens que tive-
rem vontade vão poder realizar
atividades esportivas depois que
frequentarem a escola, da mes-
ma forma que as crianças e ado-
lescentes vão ter a opção de
participar de atividades culturais
na Praça das Artes”, declarou o
prefeito.

A Praça das Artes é outro
complexo em obras, no Jardim
dos Camargos, onde haverá es-
paços dedicados à música, dan-
ça, artes visuais e exposições,
com um grande teatro, salas de
aulas e de ensaios, estúdio, en-
tre outros recursos culturais.

O secretário de Obras, Beto
Piteri, responsável pela constru-

ção do Complexo Esportivo, deu
mais detalhes sobre o que fun-
cionará no local. “Essa é uma
obra ‘padrão Barueri’, como to-
das que estamos fazendo na ci-
dade”, afirmou.

Piteri adiantou que vai ter
um ginásio com capacidade para

mais de três mil pessoas senta-
das, quadra poliesportiva, pista
de atletismo, campo de fute-
bol, entre outros espaços es-
portivos para a prática de
várias modalidades. “É des-
sa forma que nosso governo
cuida das famílias e das próxi-

mas gerações”, completou.
Ao lado da construção do

complexo, será construído ain-
da um piscinão para contenção
de enchentes, em cima do qual
haverá o campo de futebol. De
acordo com o prefeito, essa obra
está em fase de contratação.

Bruna Furlan discursa sobre a importância do Com-
plexo Esportivo para os moradores da cidade

O prefeito Rubens Furlan, juntamente com o vice-prefeito Beto Piteri e da Deputada
Bruna Furlan, andaram pelas dependências do complexo

Visitando às obras do Completo Esportivo: o prefeito Rubens Furlan, juntamente
com o vice-prefeito Beto Piteri e da Deputada Bruna Furlan

Secretário de Obras Roberto Piteri, adiantou que vai ter um ginásio com capacidade para
mais de três mil pessoas sentadas para a prática de várias modalidades esportiva

Complexo Esportivo do Silveira: um projeto inova-
dor para várias modalidades

Ao lado da construção do complexo, será construído ainda um piscinão para contenção
de enchentes, em cima do qual haverá o campo de futebol.

Fotos: SECOM | Barueri

Fonte: Comunicação Social TJSP
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Nova repescagem da vacina
contra Covid acontece neste
fim de semana para 12+

A Prefeitura de Barueri, por
meio da Secretaria de Saúde, irá
realizar mais uma repescagem
para quem ainda não tomou a
vacina contra a Covid-19. Des-
ta vez, o serviço está disponí-
vel para pessoas a partir dos 12
anos. Não é necessário agenda-
mento.

A repescagem será nesta
sexta-feira, sábado e domingo
(dias 22, 23 e 24 de outubro),

no Centro de Eventos (avenida
Sebastião Davino dos Reis, 672,
no Jardim Tupanci), das 8h às
17h.

É preciso apresentar docu-
mento com foto e comprovan-
te de endereço. Menores de ida-
de devem ir acompanhados de
um responsável legal. Também
é importante ter o cadastro no
portal Vacina Já, do governo
estadual.

Novo prédio da Emef Pimentel, uma das mais tradicionais escolas do Jd. Silveira

Com sua construção da dé-
cada de 90, a Emef José Lean-
dro de Barros Pimentel, uma
das mais conhecidas escolas do
Jardim Silveira, teve seu prédio
totalmente reconstruído.

A escola, que está localiza-
da na Avenida Alziro Soares
com a rua José Justino Martins,
no Jardim Silveira, foi demoli-
da e totalmente refeita pela Pre-
feitura de Barueri por meio da
Secretaria de Obras. O objeti-
vo é adequar todo o espaço para
atender da melhor forma a de-
manda da região.

Muito elogiada por alunos,
pais e funcionários, a nova Emef
conta com 30 salas de aula, sa-
las multiuso, de informática, de
leitura, de recursos, sala maker,
laboratório de ciências, auditó-
rio, quadra coberta, vestiários,
solário, vivência, cozinha e re-
feitório, grêmio, administração,
estacionamento para funcioná-
rios, embarque e desembarque
de alunos, acessibilidade (ram-
pas e elevadores), energia solar
e água de reuso. O terreno con-
tém área de 5.341,00m² com
área de construção de
7.378,00m² distribuídas em três
pavimentos.

De acordo com a diretora
Maria de Jesus Nascimento, o
empreendimento é motivo de

orgulho para todos. “O novo
prédio é um sonho. Os alunos,
professores e a comunidade es-
tão muito felizes, é uma ben-
ção grandiosa mesmo. A escola
estava bem prejudicada, nós tí-
nhamos um prédio bem antigo,
mas veio a decisão do governo
de derrubar e proporcionar para
os alunos uma escola de quali-
dade para um ensino que já é
de excelência”, declara.

Josefa Antunes é mãe de dois
estudantes da escola. “Eu fui
aluna do antigo prédio e hoje
ver toda a evolução e conforto
que nossos filhos têm aqui nos
causa muita felicidade e grati-
dão”, contou.

José Leandro de
 Barros Pimentel

Nascido em 9 de feverei-
ro de 1906, residiu por mui-
tos anos na cidade de San-
tos. Aos sete anos já sabia ler
e escrever. Filho de pai mé-
dico, diplomou-se em Ciên-
cias Contábeis e em Farmá-
cia.  Nas suas at ividades
como funcionário de farmá-
cia, trabalhou com Cândido
Fontoura. Casado com dona
Maria Olinda C. de Barros Pi-
mentel, faleceu no dia 13 de
março de 1992.

Emef Pimentel, no Jardim Silveira será
entregue á população neste sábado, 23/10

 INAUGURAÇÃO
A cerimônia de inauguração

do novo prédio acontece no sá-
bado, dia 23/10, a partir das 9h,
e contará com apresentações
circenses, dança dos alunos da
escola, brincadeiras, música e
visita da comunidade e autori-
dades às novas instalações da
unidade de ensino.

A Emei José Oliveira da Silva
“Seu Zequinha” e o Centro de
Referência Pela Primeira Infân-
cia já funcionam no mais novo e
moderno prédio, localizado no
Jardim Tupanci.

Para inaugurar oficialmen-
te a unidade, aconteceu no sá-
bado (dia 16) um evento que
contou com a presença da comu-
nidade, professores, alunos e au-
toridades.

Cláudia Diniz estava na ceri-
mônia de inauguração e fez ques-
tão de elogiar o novo equipamen-
to. “Tenho dois filhos aqui nesta
nova unidade. Um estuda na Emei
e a minha filha mais nova está par-
ticipando das atividades ofereci-
das pela Centro de Referência. Eu
acompanho todas as palestras e
atividades. É um espaço incrível”,
elogiou.

Ao fazer uso da palavra, a de-
putada federal Bruna Furlan lem-
brou sua luta pela implementação
de políticas públicas pela Primei-
ra Infância no município. “Estive
na Universidade de Havard para
buscar mais conhecimentos sobre
esta fase tão importante na vida
das crianças. É uma emoção in-
descritível ver este sonho tão real
em Barueri”.

O prefeito Furlan salientou
sobre seus investimentos nos no-
vos equipamentos e tecnologia
educacional, e acrescentou: “To-
dos os investimentos não são tão
importantes que o reconhecimen-
to no ser humano. Sem o esforço

Inaugurado o novo prédio que abriga a
Primeira Infância e Emei Zequinha Oliveira

O prefeito Furlan salientou sobre seus investimentos nos novos equi-
pamentos e tecnologia educacional

e competência de nossos profes-
sores não teríamos uma educação
tão eficiente”.

Moderno equipamento
Para abrigar a estrutura onde

funciona a Emei José Oliveira da
Silva “Seu Zequinha”, a Prefeitu-
ra projetou um andar inteiro do
prédio para atender 300 crianças
em espaços com amplas salas de
aula, refeitório, playground, sala
de leitura, artes, solário, brinque-
doteca, entre outros ambientes
modernos e bem planejados.

O Centro de Referência Pela
Primeira Infância também tem um
amplo espaço, que funciona no
mesmo prédio. Oferece ambien-
tes para vivências sensoriais, área
gourmet para aulas de gastrono-

mia, salas planejadas para pales-
tras voltadas aos pais, brinquedo-
teca e playground; locais para ati-
vidades de pintura, dança e músi-
ca, vivência, entre outros espaços
lúdicos e preparados para muita
aprendizagem de pais e filhos.

Localização
O endereço da nova unidade de

ensino é: Rua Terra, 326, Jardim
Tupanci. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone:
(11) 3164-1131.

{JACINA JÁ!}
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VERDADE: Atividade física previ-
ne o câncer independente da perda de
peso?

Se praticassem mais atividades físi-
cas, os brasileiros poderiam evitar 10 mil
casos da doença por ano*. 30 minutos
de atividade física por dia ou até menos
podem equilibrar os níveis de hormôni-
os, reduzir o tempo de trânsito gastroin-
testinal (reduzindo o tempo de contato
com substâncias cancerígenas), além de
fortalecer as defesas do organismo.

MITO: Existem alimentos milagro-
sos que podem curar o câncer?

Uma alimentação saudável e balan-
ceada pode auxiliar na prevenção e até
no tratamento do câncer. Mas, infeliz-
mente não há prova científica de que a
ingestão de alimentos específicos possa
curar o câncer.

VERDADE: Grande parte dos re-
frigerantes possui um corante que
possivelmente favorece a formação do
câncer?

Segundo a Agência Internacional para

Quando o assunto é câncer surgem tantas histórias
que é até difícil identificar o que é realmente verdade.

Pesquisa em Câncer (IARC), da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), os
refrigerantes contêm uma substância
chamada 4-MI(4-metil-imidazol) que é
possivelmente cancerígena. O 4-MI é
subproduto do corante caramelo IV que
está presente nos refrigerantes, especi-
almente as colas.

MITO: Exposição a forno micro-
ondas pode provocar câncer?

O forno de micro-ondas libera uma
radiação não ionizante, que pode ser can-

Por isso vamos listar alguns
mitos e verdades que

surgem sobre esse tema.

cerígena para os seres humanos. Porém,
a estrutura dos fornos micro-ondas é pre-
parada para que a radiação não escape
para o ambiente externo. Por isso é muito
importante seguir as instruções de uso
do aparelho e jamais usar aparelhos en-
ferrujados internamente. Evite fechar a
porta do forno de micro-ondas enquan-
to ele ainda está úmido após sua utiliza-
ção.

 Procure sempre fontes de informa-
ções confiáveis e certificadas por órgãos
fiscalizadores para ter acesso a orienta-

ções corretas na prevenção e tratamen-
to do câncer.

Câncer de mama

Você também sabia que a incidência
do câncer de mama tem aumentado ano
a ano e que a chance de cura pode estar
na detecção e diagnóstico precoce da do-
ença?

Quando diagnosticado precocemen-
te a chance de cura do câncer de mama
são de até 95%.
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Prefeito Marcos Tonho assina
contrato para a construção do
Complexo do novo colégio Abelardo

Na última sexta-feira (15/10),
o prefeito de Santana de Parnaí-
ba, Marcos Tonho, assinou o con-
trato para a construção do Com-
plexo do novo colégio Abelardo
Marques da Silva, localizado en-
tre a Rua Rio de Janeiro e a Rua
Gabriel Jorge Salomão, no bairro
da Fazendinha.

A assinatura aconteceu no ga-
binete do prefeito, que falou so-
bre a nova conquista para o bairro
“ Fico muito feliz em assinar esse
contrato que irá fazer a diferença
para a educação da nossa popula-
ção no bairro da Fazendinha, um
lugar que vem se desenvolvendo
cada dia mais!”, disse o prefeito.

Com mais de 8 mil m², as no-
vas instalações do colégio conta-
rão com quadra, estacionamentos,
salas de informática, robótica, 10
salas de aula, biblioteca, além de
uma sala multifuncional para o de-
senvolvimento de atividades di-
versas com os alunos.

Foto: Dario Souza

“ Fico muito feliz em assinar esse contrato que irá fazer a diferença para a educação da nossa população no bairro
da Fazendinha, um lugar que vem se desenvolvendo cada dia mais!”, disse o prefeito Marcos Tonho

O município ficou em primeiro
lugar no quesito entre as
cidades do estado de São

Paulo com mais de 100 mil
habitantes. O Prêmio foi

recebido pelo prefeito Marcos
Tonho em cerimônia realizada

nos estúdios da emissora
Bandeirantes

Na última quarta-feira (20), o
Grupo Bandeirantes, em parceria
com o Instituto Aquila, realizou a
primeira edição do “Prêmio Band
Cidades Excelentes”, onde o mu-
nicípio de Santana de Parnaíba se
destacou com a primeira coloca-
ção do Estado de São Paulo na
categoria Eficiência Fiscal e
Transparência, no grupo das cida-
des com mais de 100 mil habitan-
tes, com índice total de 90,54.

A premiação dividiu os 645
municípios paulistas  em três gru-
pos: até 30 mil habitantes, de 30
mil a 100 mil habitantes e acima
de 100 mil habitantes e, para se
chegar ao resultado foram analisados
cinco pilares: Eficiência Fiscal e
Transparência, Educação, Saúde e
Bem-Estar, Infraestrutura e Mobi-
lidade Urbana e Desenvolvimento e
Ordem Pública, que levaram em
conta as informações coletadas re-
ferentes ao ano de 2020.

 Essa primeira fase foi classi-
ficada como etapa paulista, e os
15 vencedores do estado de São
Paulo estarão na fase final con-
correndo contra os municípios de
outros estados na fase nacional,
que ocorrerá no mês de novem-
bro e anunciará os três primeiros
colocados de cada categoria.

Presente no evento o prefeito
Marcos Tonho recebeu das mãos

Santana de Parnaíba recebe “Prêmio Band Cidades Excelentes”
na modalidade Eficiência Fiscal e Transparência

{GESTÃO EFICIENTE!}

do diretor regional do Grupo Ban-
deirantes, Rodrigo Neves, a pre-
miação e emocionado ressaltou
o trabalho desenvolvido na cida-
de ao longo dos últimos oito anos.

“Uma noite muito especial
aqui na Rede Bandeirantes,
Santana de Parnaíba foi con-
templada com prêmio  Eficiên-
cia Fiscal e transparência, isso
graças a um trabalho que come-
çou em 2013 pelo nosso sempre
prefeito Elvis Cezar. Hoje, eu
tenho a missão  de dar a conti-
nuidade ao trabalho sério de
um grupo político comprometi-
do, me sinto honrado por ter o
privilégio de receber essa premia-
ção, quero agradecer em primeiro
lugar a Deus, e depois aos nossos
colaboradores que fizeram essa
premiação acontecer, meu mui-
to obrigado”, finalizou.

 Quem também esteve pre-

sente no evento foi o ex-pre-
feito Elvis Cezar, que teve parti-
cipação ativa na conquista, já que
os dados considerados refe-
rem-se ao período em que ain-
da era o chefe do executivo
municipal de Santana de Parna-
íba. O hoje apresentador da Rede-
TV parabenizou a cidade e o atual
gestor do município.

 “Quero parabenizar os ser-
vidores de Santana de Parnaí-
ba e todo o povo de modo espe-
cial que acreditou que era pos-
sível a transformação de uma ci-
dade, que agora está sendo re-
conhecida a melhor gestão fis-
cal e transparência do Estado de
São Paulo. Parabenizo também
o prefeito Marcos Tonho pela
dedicação, por ser leal com o
povo e com a administração des-
sa cidade”, finalizou o apresen-
tador do Programa Brasil que Faz.

Fotos: Fabiano Martins

Parabenizo também o prefeito Marcos Tonho pela dedicação, por
ser leal com o povo e com a administração dessa cidade”, finali-
zou o ex-prefeito Elvis Cezar e apresentador do Programa Brasil
que Faz, que teve participação ativa na conquista do Prêmio Band

“Hoje, eu tenho a missão  de dar a continuidade ao trabalho sério de um
grupo político comprometido, me sinto honrado por ter o privilégio de
receber essa premiação”, ressaltou o prefeito Marcos Tonho

Este prêmio ganha ainda mais
notoriedade quando se coloca a
prova uma gestão pública em
meio à pandemia de Covid-19, que
derrubou a arrecadação no mun-
do inteiro e, mesmo na adversi-
dade, está construindo um novo
Hospital Municipal, entregou 27
Escolas, 10 Parques, Maternida-
de, Pronto-Socorro Infantil, Am-
bulatório Médico de Especialida-
des, Unidades Básicas de Saúde,
3 Centros de Combate ao Coro-
navírus (dos quais um permanece
em funcionamento), 6 Novos
Centros Esportivos, Estádio de
Futebol, Novo Centro Administra-
tivo, Arena de Esportes, Arena de
Eventos, Centro de Convenções,
Central de Triagem e Resíduos
Sólidos, Complexo da Saúde,
CAPS Adulto e Álcool e Drogas,

12 Ginásios Poliesportivos,
ETEC, FATEC, Poupatempo, 3
Terminais Rodoviários, 1 Centro
de Convivência do Idoso, 6 No-
vos Complexos Esportivos com
Piscinas, 5 Campos de Futebol, 3
Inspetorias da GCM, Base do Cor-
po de Bombeiros, Centro de Star-
tups, UBS Animal, mais de 300
km de Pavimentação e Recapea-
mento,  Dupl icação de  vias
como as  Avenidas  Tenente
Marques, Paiol Velho, Pentá-
gono, Marechal Mascarenhas
de Moraes, Via Parque, Com-
plexo da Educação, Ponte, Túnel,
Passarela, Iluminação Pública de
Led e Casas Populares, tudo isso
pagando as contas em dia, sem
atrasar o salário de funcionários
públicos, nem tomar empréstimos
bancários.
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“Sempre deixei claro que esporte é saúde, como médico e judoca
tenho a satisfação de anunciar o retorno do esporte em nossa cidade”

Prefeito Doutor Sato anuncia
retomada das atividades presenciais
no Esporte de Jandira

Foi anunciada a abertura de
inscrições para diversos esportes.
As inscrições estão liberadas des-
de quarta-feira, dia 20 de Outu-
bro. O retorno tem a finalidade de
levar mais atividades gratuitas
para a população de Jandira, que
será feito seguindo todos os pro-
tocolos de segurança exigidos
pelas autoridades sanitárias do
município.

As primeiras turmas que
irão retornar são:

Atletismo, vagas disponíveis
para crianças e jovens com idade
entre 7 e 17 anos;

Judô, vagas disponíveis para
crianças e jovens com 4 anos ou
mais;

Capoeira, vagas disponíveis
para crianças e jovens com 6 anos
ou mais;

Futsal, vagas disponíveis para
crianças e jovens com idade en-
tre 7 e 17 anos;

Futebol, vagas disponíveis
para crianças e jovens com idade
entre 7 e 17 anos.

Ginástica Artística, vagas dis-
poníveis para crianças e jovens
com 6 anos ou mais;

Vôlei,  vagas disponíveis para
crianças e jovens com idade en-
tre 7 e 17 anos.

As inscrições serão realizadas
na dependência da Diretoria de
Esporte e Lazer, que está locali-

zada na Área de Lazer do Traba-
lhador, localizado na Via de Aces-
so João de Góes, s/n - Jardim
São Luiz. O horário de funcio-
namento da Diretoria de Espor-
te é de segunda à sexta das 9 às
16 horas.

Para a fazer a inscrição e ma-
trícula, será necessário levar os
seguintes documentos: duas fo-
tos 3x4; RG do aluno e do Res-
ponsável; comprovante de resi-
dência e atestado médico.

Após a construção de um
portal exclusivo para educa-
ção, que permitiu a realiza-

ção online, pela primeira
vez, das inscrições de creches
e treinamento das ferramentas

da Google for Education.
A Educação de Jandira
realizará este ano, pela

primeira vez, a atribuição
dos Professores 100% online.

A Secretaria Municipal de
Educação de Jandira (SMEJ),
tem realizado diversos movi-
mentos de inovação este ano,
o último que é objeto desta
matéria, trata-se da informati-
zação do processo de atribuição
dos Professores.

Pela primeira vez, os profes-
sores da rede municipal de ensi-
no, terão seu processo de atribui-
ção realizado de forma totalmen-
te digital. O processo é iniciado
pelo cadastro realizado pelo do-

Educação de Jandira anuncia
mais uma ferramenta
de inovação tecnológica

cente, passa pela validação dos
dados, feita pelo Diretor da Uni-
dade Escolar, e por fim, após a
validação dos dados de todos os
Professores da rede, o sistema
libera a classificação geral dos
docentes. Com a classificação
disponível, os Professor partici-
parão do processo de escolha de
turma.

Importante ressaltar, que, em
2021, a Secretaria de Educação
desenvolveu seu portal exclusivo
(https://educjandira.sp.gov.br/ ),
onde a população tem acesso às
informações da pasta.

O Portal da educação permi-
tiu que as inscrições para creches
fossem realizadas, pela primeira
vez de forma online, e também foi
através do Portal que os profes-
sores receberam treinamento
para uso das ferramentas do
Google for Education. Agora
será através do mesmo Portal
que o processo de atribuição
será realizado.

De acordo com a Secretaria de
Educação, a priorização pela in-
formatização, dos processos,
da rede está sendo realizada
com vista em levar maior efeti-
vidade e transparência a todos os
envolvidos.

“Nós acreditamos que o traba-
lho de informatização dos proces-
sos, pode ser traduzido como le-
var a Educação de Jandira ao mo-
mento atual, onde a tecnologia
está presente em todos os luga-
res” afirmou a Secretária de Edu-
cação Marta Cesário.

De acordo com a área de tec-
nologia da informação da SMEJ,
novas ferramentas de inovação
estão sendo desenvolvidas, e se-
rão apresentados em breve

O Portal da educação permitiu
que as inscrições para creches
fossem realizadas, pela primeira
vez de forma online

O período entre a primei-
ra e a segunda dose do

imunizante da ‘Pfizer’ contra
a Covid-19, cai para 21

dias, no entanto, esta redu-
ção será destinada apenas

aos moradores com 18 anos
ou mais.

O anúncio desta diminui-
ção foi realizado pelo Prefei-
to Doutor Sato, que desta-
cou:

"Tenho a alegria de anun-
ciar mais um benefício para a
população de Jandira, afinal,
vacina hoje significa mais
saúde e mais geração de ren-
da para todos. Nossa gestão
tem recebido o reconhecimen-
to pelo bom planejamento do
processo de vacinação e ago-
ra avançamos para mais uma
etapa”, declarou Sato.

A diminuição do intervalo
entre a primeira e a segunda
dose para 21 dias, será desti-
nado aos adultos que foram
vacinados com o imunizante da
Pfizer. Ainda de acordo com a
Secretaria de Saúde, o outro
imunizante com maior período
entre a primeira e a segunda

Prefeito de Jandira Doutor Sato anuncia
diminuição do intervalo de vacina contra a Covid-19

dose (Oxford-Astrazeneca), po-
derá também ter seu intervalo
diminuído nos próximos dias, a
depender da chegada de novas
remessas desse imunizante na
cidade.

Importante ressaltar que
apenas os moradores de Jandi-
ra com 18 anos ou mais, que
receberam a aplicação da pri-
meira dose da vacina contra a
Covid desenvolvida pelo labo-
ratório da Pfizer, poderão rece-
ber a segunda dose do imuni-
zante com um intervalo de tem-
po de 21 dias. A orientação é
de que os moradores que rece-
beram a primeira dose do imu-
nizante da Pfizer, não esqueçam
de conferir se já há 21 dias ou
mais da aplicação da primeira
dose, antes de comparecer ao
local de vacinação.

Para receber o imunizante,
os moradores de Jandira não
precisam realizar nenhum
tipo de agendamento, basta
comparecer no posto oficial de
vacinação contra a Covid-19 na
cidade.

O único posto de vacinação
contra a Covid-19 na cidade de
Jandira, está situado na praça
de eventos de Jandira, localiza-
da na Rua Rubens Lopes da Sil-

va, 106 no Centro de Jandira
– SP, 06600-035. O funciona-
mento normal da vacinação é
de segunda a sexta das 8 às 16
horas.

Jandira já aplicou mais
de 156 mil doses de imuni-

"Tenho a alegria de anunciar mais um benefício para a população de Jandira, afinal, vacina
hoje significa mais saúde e mais geração de renda para todos”,  declarou Sato.

zantes, no entanto, apenas
65,6% dos munícipes que re-
ceberam a primeira dose
compareceram para receber
a segunda dose, por isso, em
consonância com a nota téc-
nica do Plano Nacional de

Imunização, a Secretaria de
Saúde de Jandira, reafirma
que: A população deve tomar a
segunda dose da vacina Covid-
19 mesmo que a aplicação ocor-
ra fora do prazo recomendado
pelo laboratório.

Os jovens com 12 anos ou
mais, precisarão apresentar o xe-
rox do comprovante de vacinação.

Importante ressaltar que não
serão realizadas matrículas sem
os documentos ou com apenas
parte dos documentos exigidos.
As vagas são limitadas em oca-
sião da pandemia do COVID-19,
atualmente instalada.

Informações, entre em con-
tato através do telefone (11)
4707-2506
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Primeiro voo completa hoje 115 anos:
Santos Dumont aliou invenções à ciência

Gênio brasileiro conquistou a dirigibilidade, criou balões e avião

Santos Dumont em seu 14-Bis

 Foto: Domínio Público

 Foto: Jules Bealu | Domínio Público

População francesa assiste ao voo do 14-Bis - 1906

Por Luiz Claudio Ferreira
 - Repórter Agência Brasil -

O voo do brasileiro Alberto
Santos Dumont, em uma distância
de 60 metros com o 14-Bis, no
Campo de Bagatelle, em Paris,
marcou historicamente aquele 23
de outubro de 1906 e consagrou
ainda mais o inventor. O aparelho
subiu 2 metros de altura e foi o
bastante para a humanidade olhar
para cima e para o futuro de for-
ma diferente.

O feito inédito que completa
115 anos neste sábado (23), po-
rém, é "apenas" a parte mais famo-
sa das conquistas, segundo apon-
tam os pesquisadores da vida e das
obras daquele mineiro que ficou
conhecido como o Pai da Aviação.

Até aquela data (e depois tam-
bém), o enredo é de uma história
de coragem, perspicácia, genero-
sidade e divulgação científica
como rotina de vida. Característi-
ca, aliás, de um período de fascí-
nio pela tecnologia e pelas desco-
bertas. Autor de quatro livros so-
bre Santos Dumont, o físico Hen-
rique Lins de Barros, especialista
na história do gênio inventor, des-
taca que feitos anteriores foram
fundamentais para que as ativida-
des aéreas se consolidassem.

Ele cita que o brasileiro inven-
tou e patenteou o motor a com-
bustão para aviões, em 1898, o que
viabilizou o sonho de um dia de-
colar. Uma característica de San-
tos Dumont é que ele criava, pa-
tenteava e liberava a utilização
para quem quisesse. Três anos de-
pois do motor, a conquista da di-
rigibilidade, também por parte de
Dumont, foi uma ação revolucio-
nária.

"Ele aprendeu a voar de balão,
fez os primeiros dirigíveis. Todos
eles, até o número 6, têm inova-
ções impressionantes, com mu-
danças conceituais. Ele sofreu di-
versos acidentes, mas aprendeu a
voar. Foi assim que ele descobriu
quais eram os problemas de um
voo controlado.  Quando ele ga-
nhou o Prêmio Deutsch, em 1901
[com o dirigível número 5], ele
tinha domínio total. Em 1902, ele
já tinha os dirigíveis até o número
10 construídos".

Voo sob controle
De acordo com o escritor Fer-

nando Jorge, biógrafo de Santos
Dumont, a descoberta da dirigibi-
lidade, por parte do brasileiro, foi
um marco decisivo para o que
ocorreria depois. "Entendo que foi
um momento supremo e culmi-
nante para a história da aeronáuti-
ca mundial."

Para o arquivista Rodrigo
Moura Visoni, pesquisador dos in-
ventores brasileiros e autor de li-
vro sobre Santos Dumont, as fo-
tos mostram detalhes da emoção
que tomou conta das pessoas
quando houve a conquista da diri-
gibilidade. "Santos Dumont foi
convidado para rodar o mundo.
Foi, sem dúvida, um grande feito.
Para se ter uma ideia, o número
de notícias sobre a conquista do
Prêmio Deutsch supera a do pri-
meiro voo [cinco anos depois].

Entre 1901 e 1906,
Santos Dumont passou a
entender o que era o voo
do avião. "O 14-Bis ele fez
em pouquíssimo tempo,
pouco mais de um mês. Em
setembro, por exemplo,
ele experimenta e faz vári-
os testes com o aparelho."

Em 23 de outubro, ele,
após quatro tentativas, con-
segue voar os 60 metros.
Assim ele mostra para to-
dos os aviadores da época
que era possível voar com
o mais pesado que o ar.
Uma revolução. A vitória
significou o Prêmio Arch-
deacon. Bastaria voar 25
metros. Santos Dumont
fez um percurso de mais
que o dobro.

Isso é explicado porque a busca
pela dirigibilidade já tinha 118
anos. Ele resolve um problema
secular. Além disso, a descober-
ta permitiu a era das navegações
aéreas", afirma.

Segundo o que Visoni pesqui-
sou, Alberto Santos Dumont dis-
se, em várias entrevistas, inclu-
sive pouco antes de morrer, que
a maior felicidade dentre todas as
emoções foi a conquista da diri-
gibilidade. "Isso é muito curioso.
Ele dizia que o dia mais feliz não
foi o dia em que ele faz a prova
do Prêmio Deutsch, nem o 23 de
outubro ou o 12 novembro de
1906 [em que ele faz o voo de
220 metros pela Federação Ae-
ronáutica Internacional]. O dia
mais feliz teria sido o 12 de ju-
lho de 1901, quando ele perce-
beu que resolveu o problema de
dirigibilidade aérea. Foi uma de-
monstração impressionante. Ele
vai aonde ele quer. Ele estava to-
talmente integrado ao dirigível."

O Prêmio Deutsch (no valor
de 100 mil francos) foi conferi-
do a Santos Dumont por ele ter
conseguido circular a Torre Ei-
ffel em julho. Mas os juízes ga-
rantiram a vitória ao brasileiro
somente em novembro daquele
ano. Os 120 anos da dirigibilida-
de, assim, devem ser celebrados
no mês que vem.

Na ocasião, o dinheiro foi
distribuído para a equipe do avia-
dor e para pessoas pobres da ca-
pital francesa. "Ele era um ho-
mem muito generoso", afirma o
biógrafo Fernando Jorge.

"Tomem cuidado!"
A série de demonstrações pú-

blicas que ele faz dos seus inven-
tos devia sempre ser acompanha-
da da presença de repórteres. "Os
jornalistas registravam e Santos
Dumont publicava o que ele es-
tava fazendo. Essa é uma carac-
terística impressionante. Ele di-
vulga tudo. Tanto o que ele acer-
ta como o que ele erra. Essa é
uma característica impressionan-
te dele. Quando ele erra, ele des-
creve e alerta: 'Tomem cuidado!'.
Ele estava maduro na arte dos ba-
lões", afirma Lins de Barros.

 postura de Santos Dumont
não era apenas a de um inventor,
mas a de um divulgador científi-
co, explicam os pesquisadores.
"Ele foi um divulgador honesto."

 Foto: Domínio Público

Demoiselle,
a primeira

de uma série

Depois do voo, outros in-
ventores entenderam quais
eram os problemas. Em
1907, Santos Dumont apre-
senta o Demoiselle (inven-
ção número 20), um ultrale-
ve. "No ano seguinte, Santos
Dumont publica em uma re-
vista popular o plano detalha-
do do Demoiselle para quem
quisesse construir. Esse mo-
delo passa a ser o primeiro
produzido em série na avia-
ção", explica Lins de Barros.
O modelo foi vendido para
um pioneiro da aviação na
França, Roland Garros.

Santos Dumont
 x

irmãos Wright

Nessa época, também,
surge uma polêmica com
dois norte-americanos, os
irmãos Wright (Wilbur e Or-
ville), que alegam terem sido
os pioneiros do voo. Os pes-
quisadores explicam que os
aviadores não têm registros
de voos, com decolagem, di-
rigibilidade e pouso antes de
1906 sem uso de catapultas
(que impulsionavam os apa-
relhos para o ar).

Em 1908, Santos Du-
mont, acometido por escle-
rose, abandonou o voo. O re-
gistro é de que ele se suici-
dou em 1932, em um hotel
no Guarujá (SP). O biógrafo
do aviador, Fernando Jorge,
lamenta que o final da vida do
genial brasileiro tenha sido
de martírio diante da doença
e da depressão. "Ele era um
homem tímido e que revela-
va que não queria casar por-
que não queria deixar a espo-
sa viúva. De toda forma, o
que sempre me impressionou
na personalidade dele foi a
combinação impressionante
da tenacidade, da coragem e
da perseverança. Foi um gê-
nio da humanidade."
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A partir desta terça-feira
(19), a Prefeitura de Carapicuí-
ba iniciou a antecipação da apli-
cação da segunda dose da Pfi-
zer para pessoas maiores de 18
anos. Agora, o intervalo entre
as duas aplicações é de 21 dias.

Para se vacinar, basta com-
parecer em um dos três polos
da cidade com documento com
foto e comprovante de vacina-
ção. A vacinação acontece de
segunda a sexta, das 9h às 18h
e aos sábados das 9h às 16h.

Em Carapicuíba, a antecipa-
ção do imunizante AstraZeneca
também passa a valer a partir
de hoje. O intervalo entre as
duas doses segue a recomenda-
ção do Ministério da Saúde e

Prefeitura de Carapicuíba
antecipa vacinação da Pfizer

2ª dose está sendo aplicada com 21 dias de intervalo para maiores de 18 anos

Governo do Estado, de 56 dias.

Vale a pena ressaltar que
quem ainda não tomou a pri-
meira dose, também pode com-
parecer aos locais de vacinação.

• Parque do Planalto (va-
cinação de pessoas a pé)

Endereço: Estrada Miguel
Ferreira (sem número)

 • Ginásio Ayrton Senna
(vacinação de pessoas a pé)

Endereço: Av. Antônio
Faustino, 98 – Cohab V

• Estádio do Niterói (vaci-
nação no sistema drive-thru –
dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul –
Cohab II

Ex-Prefeito de Carapicuíba Sérgio Ribeiro (PT) recebe o
Ex-Ministro da Educação, Fernando Haddad, em Carapicuíba

{POLÍTICA}

 Ex ministro da Educação
nos governos LULA e Dilma e
prefeito de São Paulo (2013/
2016), o professor Fernando
Haddad esteve em visita a Ca-
rapicuiba, na manhã de terça-
feira, dia 19/10, na sede da As-
sociação Comercial da cidade(
espaço gentilmente cedido pelo
presidente da entidade, Vasqui-
nho).

Lideranças políticas da cida-
de: ex prefeito Sergio Ribeiro,
membros da direção do Partido
dos trabalhadores e do PC do
B, vereadores: Naldo e Bruno
Marino, o padre Raimundo,

Ex-deputado João Paulo Cunha, ex-prefeito Sergio Ribeiro e Fernando
Haddad, ex-ministro da Educação

pastoras e pastores  evangélicos:
D.Aurea, Rosane e Eliane., pas-
tores: Marcos, Thiago, Marco
Aurélio, Gustavo, Gabriel, Már-
cio, Avelino, assim como outras
lideranças da região, marcaram
presença para ouvir Haddad
sobre temas relacionados à si-
tuação política, social e econô-
mica de São Paulo e do Brasil.
Ele lembrou, também, do perí-
odo em que foi ministro e esta-
beleceu boas parcerias com o
então prefeito de Carapicuiba,
Sergio Ribeiro, em benefício da
população da cidade, com mais
creches, programas e créditos

educacionais, tais como: Progra-
ma Brasil Carinhoso, Mais Edu-
cação, Brasil Alfabetizado,
Acessibilidade na escolas, Sa-
las de recursos para crianças
com deficiência, transporte es-
colar gratuito dentre outros, ele-
vando o IDEB (Índice do De-
senvolvimento da Educação
Básica) da cidade.

Fernando Haddad esteve em vi-
sita a Carapicuiba



ANO 13 | Nº 158|SÁBADO, 23 DE OUTUBRO DE 2021 MÓVEIS & CIA •Página 11

Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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Por Ana Luisa Rodrigues

Um dos principais persona-
gens da história de Osasco, o
inventor Dimitri Sensaud de La-
vaud foi homenageado pelo po-
eta Luiz Tamborilando durante
a 7ª Edição do Programa Nos-
sa História, realizada na manhã
desta quinta-feira (21), na Câ-
mara Municipal de Osasco. A
homenagem em forma de poe-
ma recebeu muitos aplausos do
público que compareceu para
prestigiar o hasteamento das
bandeiras do Brasil, do estado
de São Paulo e de Osasco.

Dimitri Sensaud de Lavaud
(1882-1947) foi um engenhei-
ro, inventor e aviador de ascen-
dência francesa, nascido na Es-
panha e naturalizado brasileiro.
Residia na então Vila Osasco,
onde construiu o primeiro avião
nacional e com ele realizou o
primeiro voo da América Lati-
na, no dia 7 de janeiro de 1910.

Outro destaque do evento
desta quinta-feira foi a presen-
ça de Antônio Pereira Lapas,
que recentemente completou 87
anos de idade. Ele chegou em
Osasco em 1950 e atua como
um dos diretores da Ordem dos
Emancipadores de Osasco. Fi-
cou responsável por hastear a
bandeira de Osasco e se emoci-
onou ao falar sobre o passado.

“A gente passa pelo tempo
e o tempo passa pela gente. E
neste momento, ele está para-
do por ver tantos amigos aqui”,
comentou Lapas que estava
acompanhado de seu filho, Jor-
ge Lapas, ex-prefeito de Osas-
co e atual secretário executivo
do Cioeste (Consórcio Intermu-
nicipal da Região Metropolita-
na Oeste).

Lázaro Suave, presidente da
Ordem dos Emancipadores de
Osasco, pediu ao ex-prefeito
que continue sempre presen-
te para que a história de
Osasco seja valorizada atra-
vés dos filhos dos emancipa-
dores e ressaltou o papel da
entidade na história da cida-
de. “Para mim é muito gratifi-
cante estar à frente desta insti-
tuição, pois sou filho de eman-
cipadores. É muito interessante
para nós continuarmos contan-
do as histórias. Nós não faze-
mos política, apesar de fazer
parte dela”, disse Suave.

7ª Edição do Programa Nossa História
homenageia Dimitri Sensaud de Lavaud
Evento na Câmara contou com a presença de emancipadores e emocionou os presentes

Filha de imigrantes portu-
gueses que chegaram em Osas-
co na década de 1950, a res-
ponsável pelo erguimento da
bandeira do estado de São Pau-
lo, Conceição Ferreira Hipólito,
é uma ativista dos direitos do
idoso e do respeito para com as
pessoas. Ela, em parceria com
a médica dra. Elza Hieko Aoki,
também presente no evento, e
um grupo de voluntários, cria-
ram há 21 anos a ANOSCAR
(Associação Comunitária Nos-
sa Senhora do Carmo), institui-
ção sem fins lucrativos que

atende idosos, crianças e ado-
lescentes, no município.

“Estamos aqui hoje, como
alguém esteve lá atrás, há mui-
tos anos, construindo a histó-
ria. Tenho certeza de que cada
um que está aqui pode contri-
buir e pode fazer algo por nos-
sa cidade”, declarou Conceição,
ao reforçar a importância de se
fazer o bem, independentemen-
te da religião.

Visivelmente emocionada ao
saudar sua família e principal-

mente seus irmãos, a vereado-
ra Lúcia da Saúde, que hasteou
a bandeira do Brasil, falou so-
bre suas lutas desde que che-
gou em Osasco.

“É muito orgulho pode le-
vantar a bandeira do Brasil.
Quando cheguei aqui em Osas-
co, lá no Jaguaribe, tudo era
barro ainda. E para mim, é uma
responsabilidade muito grande
hastear essa bandeira, minha
vida sempre foi feita de lutas,
muitos desafios e hoje continu-
amos lutando por mais saúde,
segurança e educação para toda
a cidade”, esclareceu Lúcia, que
aproveitou para agradecer ao
ex-prefeito Jorge Lapas pela
oportunidade que teve de assu-
mir a direção da Policlínica
Zona Norte , antes de ser eleita
vereadora pela primeira vez.

Presidente da Frente Parla-
mentar Nossa História, o vere-
ador Rogério Santos defendeu
a necessidade de união entre as
pessoas. “Quando a letra do Hino
Nacional diz “verás que um fi-
lho seu não foge a luta”, não esta-
mos falando de conflitos e guerras,
mas de união, de luta por um bem

comum. Enquanto estivermos
desunidos, não podemos nos de-
senvolver”, destacou.

O vereador Josias da Juco
completou a fala de Rogério
Santos, frisando que não é pos-
sível fazer nada sozinho. “Te-
mos de ser gratos a todas as
pessoas que passaram por aqui,
por esta Casa, e que também
construíram a história”, afir-
mou. Josias agradeceu pelos fei-
tos de Jorge Lapas e dos ex-ve-
readores José Amando Mota e
Dionízia Luvizoto, também pre-
sentes no evento.

Também prestigiaram a ce-
rimônia de hasteamento das ban-
deiras Sérgio Di Nizo, secretá-
rio de Governo; Gelso Lima,
secretário de Emprego, Traba-
lho e Renda; Luiz Arraes, pre-
sidente do sindicado dos Em-
pregados em Postos de Servi-
ços de Combustíveis e Deriva-
dos de Petróleo de Osasco e
Região; João Góes, presidente
do sindicato dos Comerciários
de Osasco; e os vereadores, Joel
Nunes, Cristiane Celegato, Mi-
chel Figueredo, Adauto TôTô e
Ana Paula Rossi.

VENDO ESTE IMÓVEL  EM OSASCO

EXCELENTE PARA INVESTIDOR!

TERRENO COM 4 CASAS

Informações: (11) 99800-2000
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Temos: massa para tapioca | queijo mineiro | suco | pinga vários sabores | cerveja

Quem compra na C&M
economiza de verdade!





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

• 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
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Eu Josemir Rosa Pereira, RG 26230642-6, comunico o extravio
dos meus documentos, sendo eles minha Identidade Funcional da
Prefeitura de Osasco – 96222; Certidão de Tempo de Serviço do
Estado de São Paulo (contagem de tempo 0156/2001, emitido em
04/09/2001) e Diploma de Educação Especial do Instituto de
Ciências Sociais Humana Valparaíso. Conforme Boletim de
Ocorrência 0001580819/2021. 

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS



Receba as notícias da semana

NO SEU celular ou e-mail

SEU JORNAL  SEMANAL!

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000

com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)
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