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Marília Mendonça
“Rainha da Sofrência”

Cantora e
Compositora

Marília Mendonça
morre na queda de

avião bimotor em
Minas Gerais

 Foto: JN

Com voz forte
cantou
e encantou,

Agora foi morar
com Deus

{LUTO}

Prefeito Rubens Furlan
concede maior aumento
salarial da Grande
São Paulo a professores

Prefeito Marcos Tonho
realiza a entrega de
mais de 150 aparelhos
auditivos para munícipes

Saúde de Jandira realiza
evento com 24 horas
ininterruptas de vacina-
ção contra a Covid-19

Prefeitura realiza
“Dia D” de vacinação
contra o coronavírus
neste sábado (6)

Suplente de vereador
Tadeu Neves assumirá
cadeira na Câmara de
Osasco por 35 dias

Justiça determina que companhia
aérea reembolse valor de

passagem substituída por
“voucher remarcação”
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TECNOLOGIA 5G

{RECURSOS PARA A CIDADE}

{QUINTA GERAÇÃO | TELEFONIA MÓVEL}

O deputado federal Alexan-
dre Frota participou da sessão
ordinária da Câmara Municipal
de Carapicuíba, na tarde dessa
quarta-feira (3), e anunciou a
destinação de R$ 8 milhões para
construção do novo Pronto
Atendimento do Parque Planal-
to na cidade.

“O vereador Fábio [Fabinho
Reis] e o prefeito Marcos me
procuraram solicitando recur-
sos. Conversei com o governa-
dor João Doria, com o Rodrigo
Garcia e vim aqui hoje entregar
essa emenda no valor de R$ 8
milhões. Ela já foi entregue, já
foi paga e tenho certeza que
quem vai ganhar muito com
isso é a população”, falou Fro-
ta na tribuna.

O parlamentar também
anunciou emendas nos valores
de R$ 400 mil para a Secretaria

Frota destina R$ 8 milhões para
Pronto Atendimento em Carapicuíba

de Segurança Pública e R$ 100
mil para acessibilidade no AME,
localizado na Cohab V, totali-
zando o valor de R$ 8,5 mi-
lhões em emendas.

O vereador Fabinho Reis
agradeceu ao deputado e citou

que os R$ 400 mil serão utiliza-
dos para comprar antenas e
equipamentos que deverão me-
lhorar a comunicação da Guar-
da Civil Municipal (GCM), além
de duas motos para ampliar a
ronda na cidade.

Por Andreia Verdélio –
Repórter da Agência Brasil

- Brasília

O leilão do 5G, para seleci-
onar as operadoras de serviços
de conectividade utilizando a
quinta geração da telefonia mó-
vel, arrecadou R$ 46,79 bi-
lhões. O valor ficou abaixo dos
R$ 50 bilhões previsto inicial-
mente pelo governo, pois nem
todos os lotes foram arremata-
dos. A informação foi divulga-
da ontem (5) pela Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel) após o encerramento
da análise das propostas.

De acordo com o órgão, ain-
da assim, considerando as fai-
xas contratados, houve ágio (va-
lor acima do previsto) de R$ 5
bilhões, cerca de 12%. Nos pró-
ximos dias, o governo e a Ana-
tel devem decidir se esse va-
lor total será destinado como
outorga ao governo ou se se-
rão revertidos em investimen-
tos no setor.

Segundo a Anatel, é comum
em leilões que alguns lotes não
sejam contratados. Nesse lei-
lão, mais de 85% de tudo
que foi colocado a venda foi
comercializado e todas as
obrigações de cobertura fo-
ram assumidas. Os lotes que
sobraram poderão ser reedita-
dos em um novo leilão.

Primeiro leilão do 5G movimenta R$ 46,79 bilhões
Seis novas operadoras entrarão no mercado de telefonia móvel

O processo licitatório come-
çou ontem (4), quando as ope-
radoras já em atuação no país,
Claro, Vivo e TIM, arremata-
ram o lote principal do leilão,
de abrangência nacional, pelo
valor de R$ 1,1 bilhão. Além
delas, no âmbito regional, em-
presas atuantes como Sercomtel
e Algar Telecom também leva-
ram lotes e seis novas operado-
ras entrarão em operação no
mercado - Winity II, Brisanet,
Consórcio 5G Sul, Neko, Fly
Link, Cloud2u.

O leilão consistiu em uma
concorrência em quatro faixas
de radiofrequências - 700 MHz;
2,3 GHz; 3,5 GHz; e 26 GHz,
que têm finalidades específicas
de mercado, divididas em diver-
sos lotes.

Investimentos previstos
Do valor total arrecadado,

R$ 7,4 bilhões (incluído o ágio
de R$ 5 bilhões) serão em ou-
torgas para o governo e o res-
tante será utilizado pelas empre-
sas vencedoras em compromis-
sos definidos em edital. O ob-
jetivo dessas contrapartidas é
garantir investimentos no setor
para sanar as deficiências de in-
fraestrutura, modernizar as tec-
nologias de redes e massificar o
acesso a serviços de telecomu-
nicações do país.

“Nosso país tem uma escas-
sez muito grande de internet,
tem um deserto digital enorme,
e pela primeira vez teremos a
garantia e a certeza que todos
os valores arrecadados nesse
leilão iremos converter em ben-
feitorias para a população”, dis-

se o ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, durante co-
letiva à imprensa para apresen-
tar os resultados do leilão.

Entre esses compromissos
estão as obrigações de investi-
mentos com tecnologia 4G ou
superior em áreas sem cobertu-
ra, como pequenas localidades
e rodovias federais. Para os
municípios com mais de 30 mil
habitantes, está previsto o aten-
dimento já com tecnologia 5G.
Nas capitais e no Distrito Fede-
ral, o 5G deverá começar a ser
oferecido pelas vencedoras do
leilão antes de 31 de julho de
2022 e haverá um cronograma
de implantação para as demais
cidades até 2029.

Além disso, o edital também
contempla recursos para a im-
plementação de redes de trans-
porte em fibra ótica na Região
Norte e a construção da Rede
Privativa de Comunicação da
Administração Pública Federal,
para sustentação dos serviços
de governo. Já os recursos das
autorizações da faixa de 26
GHz, cerca de R$ 3,1 bilhões
arrecadados, serão destinados a
projetos de conectividade de
escolas públicas, ainda a serem
definidos pelo Ministério da
Educação. Esse valor, segundo
a Anatel, é significativo e sufi-
ciente para garantir cobertura
5G para as escolas de educa-

ção básica do país.

Novas tecnologias
O 5G é uma nova tecnolo-

gia que amplia a velocidade da
conexão móvel e reduz a latên-
cia, permitindo novos serviços
com conexão com segurança e
estabilidade que abrem espaço
para o uso de novos serviços
em diversas áreas, como indús-
tria, saúde, agricultura e na pro-
dução e difusão de conteúdos.

Diferente das mudanças nas
gerações passadas, do 2G, 3G
e 4G, não se trata apenas de
aumento de velocidade de co-
nexão, mas também na especi-
ficação de serviços que permi-
tam o atendimento a diferentes
aplicações, em especial àquelas
relacionadas à chamada Inter-
net das Coisas (IoT), que é o
uso coordenado e inteligente de
aparelhos para controlar diver-
sas atividades.

Ao conectar objetos do co-
tidiano – como eletrodomésti-
cos, smartphones, roupas e au-
tomóveis – à internet (e entre
si), a tecnologia 5G permitirá até
mesmo a realização de proce-
dimentos médicos delicados a
distância, além de sistemas de
direção automática de carros e
as mais diversas tecnologias de
automação e inteligência artifi-
cial, inclusive para a agricultu-
ra, a indústria e as cidades.
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Marília Mendonça
“Rainha da Sofrência”

LUTO NA MÚSICA

Marília Mendonça e tio serão velados juntos
no Ginásio Goiânia Arena, diz assessoria
Cantora e mais quatro pessoas morreram na sexta-feira, dia 05, após queda de avião em Minas
Gerais. Comunicado diz ainda que o velório será aberto ao público e acontecerá de 13h às 16h.

Os corpos de Marília Men-
donça e do tio, Abicieli Silveira
Dias, serão velados juntos, nes-
te sábado (6), no Ginásio Goiâ-
nia Arena, conforme informou
a assessoria da cantora. O co-
municado diz ainda que o veló-
rio será aberto ao público e
acontecerá de 13h às 16h. De
acordo com o governador Ro-
naldo Caiado (DEM), a expec-
tativa é de que mais de 100 mil
pessoas passe pelo local para o
adeus à cantora.

A assessoria informou ainda
que o sepultamento será preser-
vado aos familiares, no Cemi-
tério Parque Memorial, em Goi-
ânia.

A Secretaria Municipal de
Mobilidade informou que haverá
um cortejo do ginásio ao Cemi-
tério Memorial Parque, onde ela
será enterrada.

A cantora e mais quatro pes-
soas morreram na queda de
uma aeronave de pequeno por-
te que caiu em uma área perto
de uma cachoeira na serra da
cidade de Piedade de Caratin-
ga, no interior de Minas Gerais,

A informação de que a cantora de 26 anos estava no avião foi
do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil informou que os cinco
ocupantes da aeronave morreram --além de Marília, o piloto, o
copiloto, o seu produtor Henrique Ribeiro e o seu tio e assessor
Abicieli Silveira Dias Filho.

Ainda não se sabe as causas do acidente. O Cenipa, da Aero-
náutica, irá apurar o que houve. O avião havia decolado de Goiâ-
nia mais cedo. Marília faria um show em Caratinga.

Cantora e Compositora Marília Mendonça morre na queda de avião bimotor em Minas Gerais — Foto: JN

Com voz forte
cantou
e encantou,

Agora foi morar
com Deus

Morte precoce da cantora

Cerca de duas horas antes da
informação da queda do avião, a
artista publicou um vídeo em
suas redes sociais embarcando
em um avião.

No vídeo, Marília brincou
mostrando culinárias da região
como a cachaça, queijo e pão de
queijo. Além disso, ela publicou
imagens almoçando dentro da
aeronave. A cantor escreveu na
legenda: “Fim de semana de sho-
ws em Minas Gerais”.

na tarde de sexta-feira (5).

Anteriormente, a Secretaria
Municipal de Mobilidade da ca-
pital havia informado que o ve-
lório estava previsto para come-
çar às 9h e o enterro às 17h30.
A informação foi atualizada pela
assessoria da cantora às 2h41
deste sábado (6).

O estudante Davi Dyeimes
Linares, fã da cantora Marília
Mendonça, viajou a Goiânia
para acompanhar o adeus à can-
tora. Ele e a família foram os
primeiros a chegarem no Giná-
sio Goiânia Arena, após percor-
rerem cerca de 131 km.
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A valorização dos servido-
res públicos municipais de Ba-
rueri sempre foi prioridade para
o prefeito da cidade, Rubens
Furlan. Tanto que, mesmo com
a crise econômica trazida pela
pandemia do novo coronavírus
e que tem afetado o mundo
todo, o gestor decidiu fazer um
esforço para conceder reajus-
tes salarias importantes para
todo o funcionalismo.

O projeto de lei referente ao
aumento salarial foi enviado à
Câmara Municipal nesta sema-
na e os valores já estão previs-
tos no orçamento do próximo
ano.

Investimento no futuro
Os professores da rede mu-

nicipal de ensino são os princi-
pais alvos da ação de valoriza-
ção empreendida pelo prefeito.
A eles será repassado um total
de 29,62% de aumento, levan-
do a categoria a receber o mai-
or reajuste dentre todas as ci-
dades da Grande São Paulo.
Com isso, a hora-aula em Ba-
rueri passa de R$19 para R$25.

Para Furlan, não adianta in-
vestir em infraestrutura se a
categoria não estiver satisfeita
e justamente remunerada. “Eu
quero valorizar mais os profes-
sores. Todos têm seu valor, só
que o professor, no nosso país,
não é valorizado como é valo-

Funcionalismo valorizado: Furlan
concede maior aumento salarial
da Grande São Paulo a professores

rizado em outros países, e a
educação depende dele. Não
adianta eu informatizar, botar
computador e tudo de mais
avançado, entregar prédios bo-
nitos e o professor entra na sala
de aula infeliz, com problema,
com dificuldade”, avalia o re-
presentando do executivo.

“Pra mim, é importante que
tudo dentro da escola seja feliz,
que todas as coisas que aconte-
cem lá sejam motivo de felici-

dade. Estou fazendo isso por-
que posso, e não posso fazer
mais, porque senão eu faria”,
garante Furlan.

Todos têm valor
As demais categorias do fun-

cionalismo público de Barueri
também contam com todo o
respeito e consideração da ges-
tão atual, tanto que a eles será
concedido um reajuste salarial
de 10%, também a ser repassa-
do a partir de janeiro de 2022.

esforço na administração dos re-
cursos para dar esse aumento a
todos. Eu quero que todas as
categorias entendam que estou
fazendo tudo que é possível fa-
zer para os funcionários neste
momento”, afirma o prefeito.

Em boa hora!

A professora Sueli Andrade
já está há dez anos na rede de
ensino e ficou feliz com a notí-
cia. “Este reajuste representa
reconhecimento e contribuição
para o nosso bem-estar. Melhor
seria se todos os professores do
Brasil pudessem ter esse reco-
nhecimento”, festeja.

Bianca Barros Machado le-
ciona na Emef Carlos Osmari-
nho e também fez questão de
avaliar. “Essa notícia sobre o
aumento salarial não poderia vir
em melhor hora. Me sinto grata
por ter meu esforço reconheci-
do. Isso me motiva a buscar
sempre o melhor para a educa-
ção de nossos alunos”.

A professora Maria Cristina
França também fez questão de
registrar sua gratidão pelo reco-
nhecimento da gestão: "muito
obrigada pela valorização do
professor, é uma honra traba-
lhar na Prefeitura de Barueri.
Parabenizo pela qualidade ex-
celente desse trabalho".

Foto: Beijamin Sepulvida

Furlan ressalta o grande es-
forço que está sendo feito para
que tais melhorias salariais se-
jam possíveis, especialmente
considerando o quadro pandê-
mico, que trouxe grandes difi-
culdades aos municípios, espe-
cialmente no Brasil.

“Um prefeito, para fazer
isso, está fazendo um esforço
grande. São 15 mil servidores,
qualquer Real impacta bastante
no orçamento. Foi um grande

“Eu quero valorizar mais os professores. Todos têm seu valor, só que o professor, no nosso país, não é
valorizado como é valorizado em outros países, e a educação depende dele”, afirma Furlan

“Um prefeito, para fazer isso, está fazendo um esforço grande. São 15 mil servidores, qualquer Real impacta bastante no orça-
mento. Foi um grande esforço na administração dos recursos para dar esse aumento a todos”, afirma o prefeito de Barueri Furlan
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Fonte: Site Comunicação Social TJSP

 A 3ª Câmara
de Direito Priva-
do do Tribunal de
Justiça de São
Paulo manteve a
decisão da 25ª
Vara Cível da Ca-
pital que conde-
nou site de notí-
cias e jornalista a
indenizarem, por
danos morais,
pessoa falsamente ligada à fac-
ção criminosa em matéria.  A
reparação foi fixada em R$ 35
mil e ambos deverão, junto a
duas outras pessoas que com-
partilharam a notícia, retirar a
imagem do autor da referida re-
portagem.

De acordo com os autos, os
réus associaram a imagem do
autor - jurista e procurador re-
gional da República - à reporta-
gem que tratava da prisão de
diversos advogados que seriam
ligados à facção criminosa. Na
matéria, havia menção à prisão
de um advogado com nome si-
milar ao do requerente, dando
a entender que ele seria um dos
presos. Após a veiculação da
matéria e o compartilhamento
nas redes sociais, o autor e o
Ministério Público Federal
(MPF) apresentaram nota de
esclarecimento, desmentindo a

Portal indenizará por matéria
que falsamente ligou pessoa a
facção criminosa

Danos morais fixados em R$ 35 mil.

ligação. Dois dias depois, o por-
tal publicou errata com pedido
de desculpas.

Para o desembargador Vivi-
ani Nicolau, a situação expôs o
autor à situação vexatória e a
retratação não pode ser tida
como suficiente à reparação
integral do dano. “No caso,
o destaque a que se deu à
errata, com pedido de descul-
pas, não se mostra significa-
tiva em comparação ao des-
taque dado à fotografia do
autor, tampouco a mídia foi a
mesma. Nessa medida, se-
quer é possível concluir que
tal informação teve o mes-
mo alcance que a errônea
fotografia veiculada do au-
tor”, escreveu.

Completaram a turma julga-
dora os desembargadores João
Pazine Neto e Carlos Alberto de
Salles. A decisão foi unânime.

A 45ª Vara Cível Central da
Capital condenou companhia aé-
rea e agência de viagens virtual
a restituírem, solidariamente,
consumidora que teve voo com
destino a Atenas, Grécia, can-
celado em razão da pandemia e
posteriormente substituído por
“voucher remarcação”.

De acordo com autos, dian-
te do cancelamento e agindo
dentro do que lhe foi infor-

Justiça determina que companhia aérea reembolse valor
de passagem substituída por “voucher remarcação”

Empresa cancelou voo em razão da pandemia.

mado, a cliente solicitou a
emissão de vouchers relati-
vos às duas passagens adqui-
ridas, dela e do marido. Mais
tarde pediu reembolso da quan-
tia paga, momento em que foi
informada de que vouchers não
são reembolsáveis.

Segundo o juiz Guilherme
Ferreira da Cruz, a atitude
caracteriza imposição unila-
teral e “se apresenta nitida-

mente abusiva, pois – a um
só tempo – subtrai do con-
sumidor a opção de reembol-
so de quantia paga e restrin-
ge direitos fundamentais ine-
rentes à natureza do contra-
to, de modo a ameaçar seu
objeto e seu equilíbrio”. Se-
gundo o magistrado, o pro-
ceder é inaceitável, “seja por-
que o sistema normativo não
veda o reembolso do preço
pago por passagem posteri-
ormente substituída por vou-
cher de remarcação, seja por-
que, enquanto válido, como in
casu admite a fornecedora,
equivale esse documento a um
vale passagem, que não altera
o cancelamento originário”.

    Cabe recurso da decisão.

A melhor
divulgação
para o seu
comércio

ou produto
ou serviço AUTENTICIDADE DO SITE:

www.jacidade.com.br
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O Prefeito de Santana de
Parnaíba Marcos Tonho, reali-
zou na última semana um even-
to que aconteceu na Arena de
Eventos,  a primeira entrega do
ano de mais de 150 aparelhos
auditivos.

 Essa ação foi voltada para
os munícipes com indicação
médica e cadastrados nas uni-
dades assistenciais da cidade,
com o intuito de proporcionar
qualidade de vida, dignidade,
bem-estar, melhor convívio so-
cial e diminuir as dificuldades e
limitações relativas à audição.

 O Prefeito Marcos Tonho
em suas palavras, disse da im-
portância desse programa  e
das políticas públicas que a
prefeitura vem realizando nos úl-
timos anos.

Prefeito Marcos Tonho realiza a entrega de mais
de 150 aparelhos auditivos para os munícipes

A entrega foi realizada na Arena de Eventos

 “Mais um programa de ex-
trema importância para a nos-
sa população, estamos dan-
do continuidade em progra-
mas e políticas públicas que
trazem benefício para os
moradores da cidade. A en-
trega desses aparelhos au-
ditivos traz mais qualida-
de de vida para os benefi-
ciados e vamos continuar
trabalhando e muito, para
atender as demandas da po-
pulação”, falou o prefeito
durante a entrega.

Fotos: Marcio Koch

O município que já havia
recebido o Prêmio Band Cida-
des Excelentes como o melhor
em eficiência fiscal e transpa-
rência, aparece no ranking IFGF
na 1ª colocação com nota má-
xima em todos os quatro indi-
cadores

A Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro, divulgou os
dados do índice Firjan de Ges-
tão Fiscal 2021, onde Santana
de Parnaíba ficou na primeira
posição nacional com nota má-
xima em todos os indicadores.

Para chegar aos resultados
do levantamento que avalia a si-
tuação financeira das cidades
do país, foram levados em conta
os indicadores de liquidez, gas-
tos com pessoal, autonomia e
investimentos de mais de 5.239
municípios.

A metodologia utilizada co-
leta os dados e classifica com
notas entre 0 e 1, sendo possí-
vel mensurar a situação fiscal
das cidades, já que quanto mais
próximas de 1 as notas são con-
sideradas mais satisfatórias.
Além disso, o método ainda
permite avaliar e traçar compa-
rativos ano a ano de modo a
identificar quais pontos preci-
sam ser melhorados.

Outra possibilidade é classi-
ficar os municípios de acordo
com as pontuações, sendo as

Índice Firjan 2021 confirma Santana de Parnaíba
como a melhor gestão fiscal do Brasil

cidades com notas de 0,0 a 0,4
pontos consideradas em situa-
ção “Crítica”, de 0,4 a 0,6 em
“Dificuldade”, de 0,6 a 0,8 “Boa
Gestão” e aquelas entre 0,8 e 1,0
em condição de “Excelência”.

A edição deste ano leva em
consideração os dados de 2020;
na anterior, com dados referen-
tes a 2019, o município já ha-
via se destacado com o primei-
ro lugar entre as cidades com
mais 100 mil habitantes e uma
nota de 0,9709. Veja no gráfico
ao lado a evolução nos últimos
anos.

Nos pilares de liquidez, que
verifica a diferença entre res-
tos a pagar acumulados no ano
e os recursos em caixa para co-
bri-los no  ano seguinte, e Gas-
tos com Pessoal, que aponta
quanto é o gasto com os cola-
boradores em relação ao total
da receita corrente líquida, San-
tana de Parnaíba pontua com
nota máxima desde 2018.

No quesito autonomia, que
leva em conta a relação entre
as receitas da atividade econô-
mica do município e os custos
para financiar sua existência,
Parnaíba aparece com a nota
máxima desde o início da série
histórica da pesquisa.

O destaque fica por conta do
indicador investimentos, que
mede a parcela da receita total

utilizada em benefício da gera-
ção de bem-estar à população e
para melhorar o ambiente de
negócios, onde a cidade evoluiu
de 0,8835 para nota máxima.

O resultado do crescimento
no indicador se deve principal-
mente às centenas de obras e
projetos entregues à população
nos últimos 8 anos, como 23
novos colégios, mais de 25 equi-
pamentos públicos de saúde, a
tão sonhada maternidade, pon-
te sobre o Rio Tietê (construída
com recursos 100% munici-

pais), Estádio Municipal, Túnel
em Alphaville, 6 complexos
esportivos com piscinas, 5
novos campos municipais, o
Centro Administrativo Ban-
deirantes, entre outras reali-
zações que continuaram a ser
feitas mesmo em um cenário
de pandemia que derrubou a ar-
recadação em todo o país. Cabe
ainda destacar que em 7 dos úl-
timos 8 anos o IPTU permane-
ceu congelado.

Fora tudo isso, a prefeitura
terminou o ano de 2020 com

todos os recursos reservados
para a construção do novo hos-
pital com 200 leitos, que será
totalmente custeado pelo muni-
cípio e teve as obras iniciadas
no último trimestre do ano pas-
sado. O novo equipamento
terá capacidade para realizar
cirurgias de pequeno e mé-
dio porte, sediará a nova
maternidade e Pronto Socor-
ro Infantil, além de contar com
toda a infraestrutura para aten-
dimento das principais necessi-
dades dos parnaibanos.

Foto: Marcio Koch

Centro Administrativo foi inaugurado em 2020 e trás uma economia muito grande em relação a aluguéis
de departamentos públicos
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Após o sucesso do Imuniza
Fest 1, que vacinou mais de
90% dos jovens com 18 e 19
anos. Jandira terá o Imuniza
Fest 2, com 24 horas ininterrup-
tas de vacinação contra a Co-
vid-19

A Prefeitura de Jandira, por
intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, anuncia evento
denominado Imuniza Fest 2, que
promoverá 24 horas ininterrup-
tas de vacinação entre hoje, dia
5, e amanhã, dia 6.

Importante ressaltar que não
trata-se de uma festividade e
sim de uma ação proativa da
Prefeitura, com a finalidade de
atender grande parte da popu-
lação com idade igual ou supe-
rior a 12 anos.

As 24 horas ininterruptas de
vacinação, iniciou às 8 horas de
hoje, dia 05, e finalizará às 8
horas de amanhã, dia 06.

Durante o período do Imu-
niza Fest 2, haverá a aplicação
de:

1ª Dose da vacina contra a
Covid-19, para toda a popula-
ção com 12 anos ou mais;

2ª Dose da vacina contra a

Saúde de Jandira realiza evento com 24 horas
ininterruptas de vacinação contra a Covid-19

Covid-19, para a população que
já cumpriu o espaço de tempo
solicitado entre a 1ª e 2ª Dose;

3ª Dose da vacina contra a
Covid-19, para a população com
60 anos ou mais, e Profissio-
nais de Saúde que receberam a
2ª dose do imunizante há 6 me-
ses ou mais.

O único posto de vacinação
na cidade de Jandira, está situ-
ado na praça de eventos de Jan-
dira, localizada na Rua Rubens
Lopes da Silva, 106 no Centro
de Jandira – SP, 06600-035.

Destaca-se que, para ser
vacinado(a) durante o Imuniza
Fest 2, a população de Jandira
não precisará de agendamento
prévio.

Em suma, a vacinação con-
tra a Covid-19 iniciou hoje, às
8 horas, haverá vacinação du-
rante todo o dia, noite e madru-
gada, terminando o evento ape-
nas às 8 horas de amanhã. Para
ser vacinado o morador de jan-
dira precisa realizar o pré-agen-
damento no site:
vacinaja.sp.gov.br, e compare-
cer munido  de documento ofi-
cial com foto.

Importante ressaltar
que não trata-se de
uma festividade e sim
de uma ação proativa
da Prefeitura

A Taça Jandira avança para
sua fase de grupos. O campeo-
nato, iniciado no dia 03 de Ou-
tubro, reuniu as principais equi-
pes de futebol de Jandira.

A primeira fase da Taça Jan-
dira contou com a participação
de 44 equipes que, por meio de
sorteio, foram distribuídas em
confrontos de ida e volta (mata-
mata), realizados na Arena Ta-
blado ou  no Estádio 1 da Área
de Lazer do Trabalhador.

A Fase de Grupos, iniciada
na última terça-feira, dia 02,
é a última fase antes da reta
final do campeonato. Nesta
fase os times foram distribuídos
em 8 grupos, onde as duas equi-
pes com maior pontuação, se
classificarão para as oitavas de
final.

Na abertura da fase de gru-
pos da Taça Jandira, o Unidos

Taça Jandira inicia fase de grupos
A nova fase contará
com as 24 equipes

classificadas da fase
‘mata-mata’

da Vila venceu o União FC por
5 a 2. Os Gols do  Unidos da
Vila foram marcados por: João
Barbosa, Uilians Sousa, Eduar-
do de Sousa, Henrique da Con-
ceição, e Uilians Sousa Santos,
enquanto que Leonardo Zanat-
ta e João Barbosa (contra), des-
contaram para o União FC.

O complemento da primeira
rodada da fase de grupos da

Bar de Munique (0) x (1)
Sampdoria;

Napoli (3) x (0) Interminas
Nova Geração;

Sete de Setembro (1) x (3)
Meninos do Ouro;

Fechando a rodada de gru-
pos do campeonato, haverá con-

Taça Jandira, já teve os seguin-
tes confrontos:

Unidos da Vila Pop (5) x (1)
Atlético Renovo;

Dont Now (6) x (0) União
Vila Eunice;

E.C. Desde Moleque (7) x
(2) Atlético Fenerbahçe;

frontos neste sábado das 16 às
19 horas, e domingo das 8 às
12:30.

Confira as equipes classifi-
cadas para a fase de Grupo de
Taça Jandira:

Grupo A: Unidos da Vila,
União FC, e Taberna’s;

Grupo B: Unidos da Vila
Pop, Atletico Renovo, e União
da Vila Godinho;

Grupo C: Dontnow, Unidos
da Vila Eunice, e Muchiba;

Grupo D: Desde Moleque,
Atlético Fenerbahce, e Kizika;

Grupo E: Sampdoria, Vila
Márcia, e Bar de Munique;

Grupo F: Napoli, Interminas
Nova Geração, e Dedo Amare-
lo;

Grupo G: 7 de Setembro,
Meninos do Ouro, e Belmonte;

Grupo H: Santa Cruz, Red
Bull Jandira, e Nova Iguaçu

ANUNCIE na melhor divulgação para o seu
produto ou serviço na CIDADE e região

JORNAL E PORTAL: JACIDADE.COM.BR
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{CÂMARA DE CARAPICUÍBA}

Foto: Divulgação / CMC

O Vereador Eduardo Zezinho
(Considerado) (MDB) nessa
quarta-feira, (03), apresentou
três indicações na Sessão Ordi-
nária da Câmara Municipal de
Carapicuíba, a de número 1802/
21, solicita ao Prefeito Sr. Mar-
cos Neves (PSDB), e aos ór-
gãos competentes providencias

cabíveis junto aos órgãos com-
petentes a implementação de
uma feira livre na Rua Maria
Dimona Neves – Carapicuíba.
Na indicação de número 1803/
2021 solicita ao Executivo que
tome providência cabíveis para
viabilizar a manutenção total
dos refletores do Campo da

Vereador Considerado solicita
implementação de feira livre na
Rua Maria Dimona – Carapicuíba

Zezinho (Considerado) vem apresentando diversas indicações nas
Sessões Ordinária

Dia 04 de novembro, conhe-
cido como Dia da Favela, po-
derá entrar para o calendário
oficial de Carapicuíba

Com vistas ao dia 04 de no-
vembro, cuja data é oficialmen-
te celebrada na cidade de São
Paulo como Dia da Favela, o
vereador de Carapicuíba, Prof.
Naldo (PT), apresentou, nessa

Pedido segue para as
mãos do prefeito

Marcos Neves (PSDB)

 O presidente da Câmara
Municipal de Carapicuíba,
vereador Guto (PODE), so-
licitou ao executivo munici-
pal, por meio da indicação
1827/2021, que o executivo
municipal estude a possibili-
dade da criação de Progra-
mas de Ações sobre a causa
Novembro Azul na cidade de
Carapicuíba.  A propositura tem
o objetivo de garantir a desco-
berta precoce do câncer de
próstata.

É do parlamentar também a
propositura de número 1828/
2021 que solicita reforma no
bolsão localizado na Rua Cida-
de Ariston Estela Azevedo, em
Carapicuíba

Moção de Louvor à favela, de
autoria do vereador Prof. Naldo,
é aprovada na Câmara

quarta-feira (3), a Moção de
Louvor n° 232/2021, chaman-
do a atenção para a data. O tex-
to foi aprovado pelos demais
parlamentares e a expectativa é
de que um Projeto de Lei seja
protocolizado na Casa nos pró-
ximos dias inserindo o Dia da
Favela no calendário oficial de
Carapicuíba.

Prof. Naldo utilizou a tribuna para exaltar a riqueza cultural da favela
no Brasil

Foto: Divulgação / CMC

Presidente da Câmara, vereador Guto,
pede Programas/Ações Novembro Azul

Guto apresentou diversas indicações na Sessão Ordinária da Câmara

Foto: Divulgação / CMC

INC, na Av. Comendador Dante
Carraro Nº 333 – Bairro Ariston.

Em outra indicação a de nú-
mero 1804/2021 solicita ao Exe-
cutivo que viabilize a manuten-
ção total da rede elétrica da Av.
marginal do CSU, altura do nú-
mero 256 até o número 143
Bairro Ariston- Carapicuíba-SP.

A Prefeitura realiza neste
sábado (6), das 9 às 16 horas,
o Dia D contra o coronavírus.
A ação acontecerá nos três po-
los da cidade e serão aplicadas
1ª, 2ª e 3ª dose.

Os interessados em tomar a
primeira dose, devem compa-
recer com RG, CPF e cartão do
SUS. Menores de idade que
forem se vacinar com a 1ª dose
devem estar acompanhados de
maior de idade responsável ou
apresentar termo de autorização
para que um maior de 18 anos
o acompanhe, acesse https://
cutt.ly/zRV0DlK.

Para a aplicação da segun-
da dose, compareça com docu-
mento com foto e cartão de
vacinação. Fique atento ao in-
tervalo de aplicação das doses:

- Pfizer: 21 dias para pesso-

Prefeitura de Carapicuíba realiza “Dia D” de
vacinação contra o coronavírus neste sábado (6)

as com 18 anos ou mais. Já para
adolescentes de 12 a 17 anos o
intervalo é de 56 dias.

-Astrazeneca: 56 dias após
a 1ª dose.

- Coronavac:  confira no
cartão de vacinação.

Para se imunizar com a 3ª
dose, é necessário comparecer
com documento com foto,
comprovante de vacinação e ter
recebido a 2ª dose há pelo me-
nos 6 meses no caso de pesso-
as com 60 anos ou mais, pro-
fissionais da área da saúde e
professores.

Profissionais da saúde de-
vem comprovar vínculo empre-
gatício com documento dos úl-
timos 30 dias (moradores de
Carapicuíba ou pessoas que tra-

balhem na área na cidade). Já
professores, devem apresentar
comprovante de vacinação de
Carapicuíba, documento que
comprove vínculo empregatício
na cidade e documento com
foto. Imunossuprimidos vacina-
dos com a segunda dose há pelo
menos 28 dias também podem
receber a dose de reforço.

Polos de vacinação:
Parque do Planalto (vaci-

nação de pessoas a pé)
Endereço: Estrada Miguel

Ferreira (sem número)
Ginásio Ayrton Senna (va-

cinação de pessoas a pé)
Endereço: Av. Antônio

Faustino, 98 – Cohab V
Estádio do Niterói (vacina-

ção no sistema drive-thru – den-
tro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul –
Cohab II
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Na quarta-feira, dia 03/11,
durante reunião (ambiente vir-
tual) da Comissão de Transpor-
tes e Comunicações, na oitiva
dos representantes da Artesp -
Agência de Transportes do Es-
tado de São Paulo, o deputado
estadual Cezar solicitou infor-
mações sobre o início das obras
de construção do Trevo do Ser-
tanejo na Rodovia Raposo Ta-
vares, em Mairinque, do novo
acesso ao município de Osas-
co pela rodovia Castello
Branco e da ampliação das
marginais da Castello entre Ba-
rueri e Itapevi.

“Sr. Milton Persioli,quando
terão início as obras que foram
anunciadas pelo Governo do
Estado em solenidade no Palá-
cio dos Bandeirantes há alguns
meses. Precisamos que iniciem
essas obras o mais rápido pos-
sível para acabar com o trânsi-
to em Alphaville/Barueri, Itape-
vi, Carapicuíba, e na entrada da
Avenida Maria Campos, em
Osasco. Estou lutando também
pela implantação da quarta fai-
xa em Itapevi até Alphaville/
Barueri para progresso e desen-
volvimento de toda a região”,
disse Cezar. Essas obras foram
anunciadas pelo governador
Doria em 30 de junho de 2021

Deputado Cezar solicita a Artesp início das obras de
construção de novo acesso à Osasco, ampliação das

marginais da Castello e Trevo do Sertanejo em Mairinque

e são resultado da luta do de-
putado Cezar que desde o iní-
cio de seu mandato, em 2019,
solicitou as obras em audiênci-
as com o governador Doria, Ar-
tesp e CCR-Viaoeste.

O diretor geral da Artesp,
Milton Roberto Persoli, infor-
mou que os trâmites das obras
anunciadas pelo Estado estão
sendo atualizados e os trabalhos
são para que seja assinado o ter-
mo aditivo modificado no pra-
zo de 180 dias contando a par-
tir da data do anúncio das obras,
ou seja, em dezembro de 2021.

Persioli ressaltou que as
obras do novo acesso à Osasco
e Trevo do Sertanejo em Mai-

rinque estão com processo em
fase de conclusão com atuali-
zação das obras, prazos e valo-
res de investimento. Sobre a
ampliação das marginais da
Castello Branco afirmou que
estão realizando uma análise
mais detalhada do trâmite para
averiguar se é obrigação da con-
cessionária ou tráfego remanes-
cente (oriundo do trecho urba-
no). Milton disse que “vencida
esta fase passaremos para a
próxima etapa e concluiremos
também dentro do prazo. Seis
meses é prazo definitivo para
assinatura do termo aditivo mo-
dificado”.

Cezar ressaltou que estas

assinaturas precisam ser feitas
com celeridade para que as
obras iniciem dentro do prazo
apresentado pela Artesp. “Segui-
rei acompanhando o andamen-
to do processo e solicitando a
execução das obras para aten-
der sonho antigo das cidades,
pois são obras que vão garantir
mais segurança e mobilidade
urbana para a população da re-
gião”, afirmou o deputado.

“É só o prazo para atualizar
as exigências trazidas ao pro-
cesso. Existe este compro-
misso do Governo do Esta-
do e da Artesp com o Gover-
no do Estado. Os prazos se-
rão cumpridos”, respondeu o

diretor geral da Artesp.

Além dos deputados mem-
bros da Comissão de Transpor-
tes e Comunicações, também
participaram da oitiva os dire-
tores da Artesp: Walter Nyakas,
Diretor de Operações; Guilher-
me Martins Pellegrini, Procura-
dor Geral; Caio Miranda Car-
neiro, Secretário Executivo;
Rodrigo Barata, Diretor de
Assuntos Institucionais; Jor-
ge Farah Elias, Diretor de
Controle Econômico e Finan-
ceiro; João Luiz Lopes, Diretor
de Investimentos; e Sebastião
Ricardo Carvalho Martins, Di-
retor de Logística.

GRÃOS | FARINHAS | QUEIJOS
PIMENTAS | TEMPEROS | CARNE SECA

VENHA CONFERIR! ESTAMOS NA ESTR. DO ADERNO, 47 - VILA MENCK - CARAPICUÍBA - SP
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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Por Ana Luisa Rodrigues

O primeiro suplente de ve-
reador do partido Podemos,
Tadeu Neves, assumirá por 35
dias a cadeira ocupada pela ve-
readora Lúcia da Saúde, que se
afastará para tratamento de saú-
de.

A informação foi dada pelo
presidente da Câmara Munici-
pal de Osasco, vereador Riba-
mar Silva (PSD), durante a 26ª
Sessão Ordinária, realizada no
dia 26/10, quando o próprio
vereador-suplente visitava o Le-
gislativo. O Ato de Convocação
foi publicado no IOMO - Im-
prensa Oficial do Município de
Osasco desta quarta-feira (03).

José Tadeu das Neves é na-
tural de Osasco e servidor pú-
blico na Prefeitura de Osasco.
Obteve 1812 votos e assumirá
a função de vereador pela pri-
meira vez.

“Sou funcionário do Execu-
tivo e agora venho para o Le-
gislativo. É muita responsabili-
dade, mesmo que durante um
curto período. Mas, sei que con-
tarei com a ajuda de todos”,
comentou à reportagem.

Suplente de vereador Tadeu Neves assumirá
cadeira na Câmara de Osasco por 35 dias
Posse deverá ocorrer durante a Sessão Ordinária da próxima terça-feira (9)

Suplente Tadeu Neves (centro) é recebido por Ribamar e Josias

 Foto: Ricardo Migliorini/CMO.

ANUNCIE na melhor divulgação para o seu
produto ou serviço na CIDADE e região

JORNAL E PORTAL: JACIDADE.COM.BR
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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)



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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