
LEIA AS  NOTÍCIAS DA SEMANA DAS CIDADES DA REGIÃO:

Página 4 Página 06 Página 08 Página 12 Página 15

ANO 13 | EDIÇÃO SEMANAL  Nº 163 | SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021

S
E
M
A
N
A
L

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

ACESSE: www.jacidade.com.br
que pode ser conferido através do QR Codex

{ALERTA!}

OMS declara a B.1.1.529 como 'variante
de preocupação' e dá o nome de 'omicron'

NOVA VARIANTE DO CORONAVÍRUS

Nova variante do coronavírus foi
originalmente descoberta

na África do Sul.
Ao menos 9 países e/ou territórios

já anunciaram restrições a
voos de nações africanas.

Rubens Furlan e Beto
Piteri entregam novos
uniformes e coletes à
prova de bala mais
seguros aos GCM´s

Elvis Cezar lança livro
e emocionado
relembra sua
trajetória

Prefeito Doutor Sato se
pronuncia sobre a Lei
que determina aos
municípios uma taxa de
contribuição do lixo

Vereador Eduardo
 Zezinho Considerado,
homenageia Giba
com  “Título de Cidadão
Carapicuibano”

Com Papai Noel
negro, Caravana de
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passa por Osasco
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Flamengo e Palmeiras buscam a
glória eterna da Libertadores

Flamengo e Palmeiras bus-
cam a glória eterna da Copa Li-
bertadores da América, a partir
das 17h (horário de Brasília)
deste sábado (27), no estádio
Centenário de Montevidéu
(Uruguai).

O jogo coloca frente a fren-
te os dois últimos vencedores
da competição (o Rubro-Negro
da edição 2019 e o Verdão da
edição 2020).

O Flamengo chega à busca
do tricampeonato continental
(venceu em 1981 e em 2019)
em um momento de instabilida-
de da temporada. Após ficar de
fora da final da Copa do Brasil
(após eliminação nas semifinais
diante do Athletico-PR), a equi-
pe da Gávea viu o título do Bra-
sileiro ficar mais distante, pois
tropeçou quando poderia dimi-
nuir a distância para o líder Atlé-
tico-MG.

Assim, a conquista da Liber-
tadores é a grande oportunida-
de de encerrar a temporada le-
vantando um troféu. Na coleti-
va antes da decisão o técnico
Renato Gaúcho deixou claro que
sabe que a vitória é de suma
importância em um país como
o Brasil, no qual só ficam gra-
vados na história os nomes dos
vencedores: “Trabalhamos para
buscar os resultados, os títulos.
Entramos para vencer, mas o
adversário também. Amanhã
[sábado] temos uma decisão. O
mais importante é que chega-
mos por méritos. No Brasil, in-
felizmente, só dão importância
a quem vence”.

Para alcançar este objetivo
o treinador contará com força
máxima, inclusive o meio-cam-
pista uruguaio De Arrascaeta,
que desfalcou o time da Gávea
em vários jogos da temporada.
Com isso, a provável escalação
do Flamengo na decisão é: Die-
go Alves; Isla (Matheuzinho),

Rodrigo Caio, David Luiz e Fi-
lipe Luís; Willian Arão, Andre-
as Pereira, Éverton Ribeiro e
Arrascaeta; Bruno Henrique e
Gabriel Barbosa.

O Verdão também busca a
terceira glória da Libertadores
(após vencer em 1999 e em
2020). Porém, para alcançar
este objetivo terá que quebrar
um incômodo tabu, voltar a ven-
cer o Flamengo, o que não
acontece desde 2017 (neste pe-
ríodo as equipes mediram for-
ças em 9 oportunidades, com 5
triunfos do Rubro-Negro e 4
empates).

Na opinião do técnico Abel Ferreira,
este retrospecto não pode tirar o ânimo
de sua equipe. “Apesar de não ganhar há
mais de quatro anos [do Flamengo] te-
mos chance de fazer isto amanhã [sába-
do]. Minha trajetória no Palmeiras tem
sido fazer história com estes jogadores
aqui e agora”.

Na coletiva antes do jogo ficou no ar
a possibilidade de o experiente volante Fe-
lipe Melo começar na equipe titular. Caso
ele realmente fique com a vaga entre os
11 iniciais do Verdão, o Palmeiras deve
entrar em campo com: Weverton; Mayke,
Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Feli-
pe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gus-
tavo Scarpa; Dudu e Rony.

A melhor divulgação
para o seu produto

ou serviço na região

 9 9800-2000
ANUNCIE PELO
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OMS declara a B.1.1.529 como 'variante
de preocupação' e dá o nome de 'omicron'

OMS — Foto: Denis Balibouse/Reuters

Por g1

A Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou a
B.1.1.529 como uma "variante
de preocupação" e escolheu
como nome "omicron". Com
essa classificação, a nova vari-
ante foi colocada no mesmo gru-
po de versões do coronavírus
que já causaram impacto na pro-
gressão da pandemia: alfa, beta,
gama e delta (leia mais abaixo
sobre as classificações das vari-
antes).

A omicron foi originalmente
descoberta na África do Sul. Ela
é considerada de preocupação
pois tem 50 mutações, sendo
mais de 30 na proteína "spike"
(a "chave" que o vírus usa para
entrar nas células e que é o alvo
da maioria das vacinas contra a
Covid-19).

Ainda não se sabe se ela é
mais transmissível ou mais le-
tal: a própria OMS diz que pre-
cisará de semanas para compre-
ender melhor o comportamento
da variante.

Ao menos 9 países e/ou
territórios já anunciaram res-
trições a voos de nações afri-
canas devido à B.1.1.529 até
o momento.

ca da doença; ou
Diminuição da eficácia das

medidas sociais e de saúde pú-
blica ou diagnósticos, vacinas e
terapias disponíveis.

VOI (variantes de interesse):
lambda (detectada pela primei-
ra vez no Peru) e mu (na Co-
lômbia);

É considerada VOI aquela
variante que foi identificada
como causadora de transmissão
comunitária, de múltiplos casos
ou de clusters (agrupamentos de
casos) de COVID-19 ou foi de-
tectada em vários países.

VUM (variantes sob moni-
toramento): 7 cepas que não re-
cebem nome de letras do alfa-
beto grego

NOVA VARIANTE DO CORONAVÍRUS

Constelação de mutações

O virologista Tulio de Oliveira, diretor do Centro para Res-
posta Epidêmica e Inovação na África do Sul, que anunciou a des-
coberta da nova variante na quinta-feira (25), afirma que a B.1.1.529
carrega uma "constelação incomum de mutações" e é "muito dife-
rente" de outros tipos que já circularam.

Origem da variante

A variante B.1.1529 foi re-
portada à OMS pela primeira
vez em 24 de novembro de
2021, pela África do Sul. A si-
tuação epidemiológica no país
tem sido caracterizada por três
picos de casos notificados, sen-
do que o último era com a vari-
ante delta.

Nas últimas semanas, as in-
fecções do coronavírus têm au-
mentado abruptamente, o que
coincide com a detecção da
nova variante B.1.1529. O pri-
meiro caso confirmado da
B.1.1529 foi de uma amostra

coletada em 9 de novembro de
2021.

De acordo com OMS, a va-
riante apresenta um "grande nú-
mero de mutações", sendo que
algumas delas trazem preocu-
pação.

Classificação das variantes

A OMS classifica as varian-
tes do novo coronavírus em 3
categorias: VOC (variante de
preocupação), VOI (variante de
interesse) e VUM (variante sob
monitoramento). São elas:

VOC (variantes de preocu-

pação): alfa (detectada pela pri-
meira vez no Reino Unido), beta
(detectada na África do Sul),
gama (no Brasil, também co-
nhecida como P.1), delta (na
Índia) e omicron (também de-
tectada na África do Sul);

São consideradas VOC as
que demonstram estar associa-
das a uma ou mais das seguin-
tes alterações em um grau de
significância para a saúde pú-
blica global:

Aumento da transmissibilida-
de ou alteração prejudicial na
epidemiologia da COVID-19;
ou

Aumento da virulência ou
mudança na apresentação clíni-

Constelação de mutações
O virologista Tulio de Oliveira, diretor do Centro para Res-

posta Epidêmica e Inovação na África do Sul, que anunciou a
descoberta da nova variante na quinta-feira (25), afirma que a
B.1.1.529 carrega uma "constelação incomum de mutações"
e é "muito diferente" de outros tipos que já circularam.

"Esta variante nos surpreendeu, ela deu um grande salto
na evolução [e traz] muitas mais mutações do que esperáva-
mos", afirma Oliveira, que é brasileiro. Mas ainda é cedo para
dizer o quão transmissível ou perigosa é a variante — e seu
efeito sobre as vacinas já desenvolvidas.

O instituto de pesquisa de Túlio de Oliveira é vinculado à
Universidade de Kwazulu-Natal e foi responsável pelo desco-
brimento da variante beta, uma das quatro VOCs.

A Organização Mundial da Saúde (OMS)

Nova variante do coronavírus foi originalmente descoberta na África do Sul.
Ao menos 9 países e/ou territórios já anunciaram restrições a voos de nações africanas.
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Com o objetivo de ampliar
o processo de vacinação dos
adolescentes com idade entre 12
e 17 anos contra a Covid-19, co-
meçou nesta quarta-feira (dia
24) a imunização dos estudantes
nas próprias unidades escolares da
rede municipal de ensino.

O objetivo é acelerar a va-
cinação do público adolescen-
te. Em Barueri, a ação come-
çou pelas escolas da região do
Belval. As escolas de ensino
fundamental Aristides da Cos-
ta, Naly Benedicto e Ezio Ber-
zaghi foram as primeiras a se-
rem contempladas.

Para facilitar ainda mais o
processo, as equipes da Secre-
taria da Saúde estão indo até as
unidades de ensino. Os pais e
responsáveis estão recebendo
um documento autorizando a
imunização. O propósito é va-
cinar o mais rápido possível o
público elegível nesta fase da
campanha, principalmente os
faltosos para a segunda dose da

Saúde vai às escolas vacinar
estudantes da rede de Barueri

Com a autorização dos pais, estudantes adolescentes estão sendo imunizados na própria escola

Fotos: Suseli Honório / Secom

vacina contra a Covid-19.
Em Barueri, segundo levan-

tamento da Secretária de Saú-
de, cerca de 5 mil adolescentes
ainda não tomaram a primeira
ou a segunda dose.

A estratégia é realizar a va-

cinação nos dias definidos com
a unidade escolar, para que os
pais possam se organizar e en-
viar a autorização.

A estudante Maria Eduarda
Magalhães, do 6º ano da Emef
Naly Benedicto, estava ansiosa

para tomar a vacina. “Acho im-
portante tomar a vacina para nos
livrarmos dessa doença de uma
vez por todas e retomarmos a
vida normal”, disse.

De acordo com a Secretaria
Estadual da Saúde, neste mo-

mento, o único imunobiológico
destinado à vacinação deste pú-
blico é a vacina contra a Covid-
19 Pfizer, sendo necessária a
administração das duas doses
para ser considerado o esque-
ma vacinal completo.

Policiais da Guarda Civil
Municipal (GCM) de Barueri re-
ceberam na segunda-feira (dia
22) novas peças de fardamen-
to e de coletes à prova de
bala, estes com nível mais
elevado de segurança (nível
III-A com garantia de seis
anos). São 1.593 kits conten-
do calças, camisas e gando-
las, meias, botas e bonés.

Agentes da Defesa Civil
também receberam novos
uniformes. A entrega ocorreu
no pátio da Secretaria de Se-
gurança e Mobilidade Urba-
na (SSMU), à qual a GCM e
a Defesa Civil estão subor-
dinadas, juntamente com o
Demutran.

Na próxima semana será
a vez dos agentes do De-
m u t r a n  ( D e p a r t a m e n t o
Municipal de Trânsito) re-
ceber seus kits.

Para o prefeito Rubens
Furlan, que fez a entrega
simbólica dos kits, trata-
se de uma ação da Admi-
nistração Municipal de va-
lorização da Guarda. Fur-
lan disse que isso faz par-
te de uma série de investi-
mentos na segurança pú-
blica, incluindo um plano de
carreira para os profissionais da
corporação.

O vice-prefeito, Beto Pite-
ri, ressaltou também a ação de

Rubens Furlan e Beto Piteri entregam novos uniformes
e coletes à prova de bala mais seguros aos GCM´s

valorização dos guardas e prin-
cipalmente o ganho que a po-
pulação deverá ter. “Com a en-
trega desses equipamentos, os
agentes ficam mais bem equi-
pados e evidentemente a popu-
lação será mais beneficiada”,
afirmou.

Mais investimentos

Quem dá mais detalhes dos
investimentos da Prefeitura de
Barueri na segurança é o secre-
tário da SSMU, Rinaldo de Al-
buquerque Pereira. Além do pla-

no de carreira com a qualifica-
ção de lideranças e das instân-
cias da Guarda, estão previstas
a realização de concurso de ad-
missão de novos guardas no
próximo ano, a aquisição de
novos equipamentos de comu-
nicação (inclusive de forma di-

Fotos: Ricardo Santo/Secom

Guardas recebem kits de uniformes e coletes novos à prova de bala

reta com a população) e de ar-
mamentos.

“Todos esses aspectos deno-
tam de forma muito evidente a
importância que a Prefeitura
hoje dá à Segurança Pública
dentro do nosso município”,
destaca o secretário.

Furlan disse que essa ação faz parte de uma série de investimentos
na segurança pública, incluindo um plano de carreira para os profis-
sionais da corporação

“Com a entrega desses equipamentos, os agentes ficam mais bem
equipados e evidentemente a população será mais beneficiada”, afir-
mou o vice-prefeito, Beto Piteri
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Obras de recape e revitalização de vias
continuam a todo vapor em Barueri

Acompanhe a fase atual
dos recapes e revitalização:

• Avenida Acre – em anda-
mento

• Revitalização da Ponte
Tamboré – finalizada

• Ligação Alphaville com
avenida Mario Sadanori Doi –
em andamento

• Alça da ponte Akira Hashi-
moto – em andamento

• Recapeamento avenidas
Henrique Gonçalves Batista,
parte das alamedas do Residen-
cial 1, Alphaville, Amazonas e
das vias internas do Parque da
Maturidade.

Fotos: Lourivaldo Fio/Secom

Recapeamento e revitalização em ritmo acelerado em vários bairros

A próxima obra importante
a ser executada, que está em
fase de licitação, é a duplica-
ção da avenida Marginal, na
Aldeia de Barueri.

Trabalho realizado

Neste ano, a Prefeitura já
recapeou vias de outras regi-
ões como Engenho Novo, Vila
São Silvestre, Vila Universal,
Chácaras Peroba, Tamboré,
Parque Imperial, Jardim Flóri-
da, Jardim Tupan, Jardim Pau-
lista, Parque dos Camargos,
Centro, entre outras.

A Prefeitura de Barueri con-
tinua com seu programa de re-
capeamento e revitalização em
ritmo acelerado nas vias da ci-
dade. Atualmente, ruas e ave-
nidas de Alphaville, Jardins Bel-
val, Santa Luzia e Camargos,
além de Aldeia de Barueri pas-
sam por reformas executadas
pela Secretaria de Obras.

Todos os bairros estão
sendo contemplados com es-
sas melhorias, que se inicia-
ram nas principais aveni-
das, sobretudo os corredo-
res de ônibus, e em segui-
da foram estendidas para
as  v i a s  dos  ba i r ros .  De
imediato, a maior fluidez do
tráfego e a mobilidade urbana
ganham destaque.

“As obras de recapeamen-
to estão bastante adiantadas.
Nós estamos fazendo esse
trabalho a todo vapor, duran-
te a madrugada, para não
atrapalhar o trânsito. Traba-
lhamos dia e noite para que
a cidade progrida cada vez
mais”, afirma o secretário de
Obras Beto Piteri.

Na manhã da última terça-
feira (23) o Prefeito de Barue-
ri, Rubens Furlan (PSDB),
acompanhado de seu Vice, Beto
Piteri, do Secretário, Milton
Monti e da Deputada Federal,
Bruna Furlan, estiveram acom-
panhando as obras do novo
hospital regional de Barueri que
entre os bairros Parque Viana e
Jardim Paulistam

Furlan, Piteri e
a Dep. Bruna Furlan
vistorian obras do novo
hospital regional

"Fomos conferir as obras
do novo Hospital Regional de
Barueri. Está ficando lindo!
Toda estrutura já está pron-
ta e agora vamos partir para
o fechamento dos pavimen-
tos e demais serviços estru-
turais. Em breve, vamos con-
tar com um dos hospitais mais
modernos do país." Disse o Pre-
feito Furlan!
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Na última terça-feira (24),
o Grupo Bandeirantes, em par-
ceria com o Instituto Aquila,
realizou em Brasília a etapa
nacional do “Prêmio Band Ci-
dades Excelentes”, onde o
município de Santana de Par-
naíba se destacou com a pri-
meira colocação do Brasil na
categoria Eficiência Fiscal e
Transparência.  Em outubro,
a cidade já havia ganho o prê-
mio e ficado na primeira colo-
cação  do Estado de São Pau-
lo com índice total de 90,54.
Nessa etapa, que ocorreu em
Brasília, teve a presença de di-
versas autoridades dos três
poderes, como o vice-presi-
dente da República, Hamilton
Mourão, o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal, Gilmar
Mendes, e os presidentes do
Senado Rodrigo Pacheco e da
Câmara Arthur Lira.

A premiação dividiu os fi-
nalistas em três grupos: menor
de 30 mil habitantes, de 30 mil
a 100 mil habitantes e acima

Ao lado de Elvis Cezar  Prefeito Marcos Tonho
recebe o Prêmio “Band Cidades Excelentes”
na categoria Eficiência Fiscal e Transparência

No prêmio desenvolvido pelo Grupo
Bandeirantes, em parceria com o Instituto

Aquila, a cidade ficou na primeira
colocação entre os  5.570 municípios do

país com mais de 100 mil habitantes

de 100 mil habitantes. Duas no-
vas categorias foram acrescen-
tadas nessa fase nacional, cida-
des acima de 500 mil habitantes
e capitais, totalizando 52 muni-
cípios finalistas e, para se che-
gar ao resultado foram analisa-
dos cinco pilares: Eficiência Fis-
cal e Transparência; Educação;
Saúde e Bem-Estar; Infraestru-
tura e Mobilidade Urbana e De-
senvolvimento e Ordem
Pública, que levaram em conta
as informações coletadas refe-
rentes ao ano de 2020 e os re-
sultados que ocorreu em cada
estado.

Um dos pilares mais difíceis
e essenciais para o desenvolvi-
mento de uma boa gestão públi-
ca é em relação a Eficiência Fis-
cal, e para premiar essa catego-
ria foram analisados os seguin-
tes dados: percentual de endivi-
damento, autonomia fiscal, ca-
pacidade de investir, investimen-
to per capita, resultado fiscal e
índice de transparência aderên-
cia ao plano de contas.

 Além de premiar os bons
gestores, o Prêmio Cidades Ex-
celentes do Grupo Bandeiran-
tes é uma iniciativa que incenti-
va os municípios a trabalharem
cada vez mais em prol da po-
pulação e enaltece o trabalho
que é desenvolvido por uma
gestão comprometida com o
crescimento. Fora isso, possibi-
lita políticas públicas  que fo-

ram sucesso em determinada
cidade, possam ser replicadas
em outros municípios.

O que é o IGMA?

 A plataforma IGMA (Índi-
ce de Gestão Municipal Aquila)
foi criada com o objetivo de
acompanhar a evolução dos mu-
nicípios brasileiros. Na metodo-

logia das cidades excelentes ela
é a bússola que possibilita o mo-
nitoramento de cada um dos pi-
lares do ciclo virtuoso de desen-
volvimento municipal.

Baseada no conceito de BIG
DATA, o Índice é formado por
41 indicadores alimentados por
fontes públicas, processados por
meio de um algoritmo que for-
nece ípio.

“Prêmio Band Cidades Excelentes”, onde o município de Santana de Parnaíba se destacou com a primei-
ra colocação do Brasil na categoria Eficiência Fiscal e Transparência.

Elvis Cezar, um dos gran-
des nomes da política brasilei-
ra na atualidade, lançou na úl-
tima quarta-feira, 24,  seu li-
vro, intitulado “Como tornar
sua cidade a melhor do Brasil”,
com uma conversa sobre seu
mais novo trabalho e rodada
de autógrafos na Arena de Even-
tos, em Santana de Parnaíba.

O evento aconteceu na Are-
na de Eventos em Santana de
Parnaíba e contou com a pre-
sença de centenas de convida-
dos, entre eles políticos, em-
presários, familiares e outras
pessoas que admiram o traba-
lho de Elvis.

Na obra o autor fala sobre
suas experiências na política ao
longo de 36 anos e principal-
mente dos últimos oito anos à
frente da gestão de Santana de
Parnaíba e sobre os métodos
que fizeram da cidade se des-
tacar e ser reconhecida nacio-
nalmente, ganhando diversos
prêmios.

“É um momento incrível e
especial para minha vida. Nes-
te livro tento passar uma ex-
periência de vida única, e com

Elvis Cezar lança livro e emocionado
relembra sua trajetória

muita humildade falo, que quem
seguir terá sucesso em muitas
áreas da sua vida. Estou muito
feliz de estar aqui com tantas
pessoas especiais que sempre
apoiaram e acreditaram no meu
trabalho”, disse Elvis Cezar

O livro também é uma ho-
menagem a Max Santana, ex-
secretário de comunicação, ami-

go e ex-assessor, que foi um de
seus grandes incentivadores para
que ele escrevesse a obra e in-
felizmente veio a falecer no iní-
cio do ano, vítima da covid-19.

Lançado pela editora Plata-
forma, possui 182 páginas, di-
vididos em quatro partes, sen-
do elas: O Gestor, A Gestão, O
Governo 360º e O propósito.

Estou muito feliz
de estar aqui

com tantas
pessoas especi-
ais que sempre

apoiaram e
acreditaram no
meu trabalho”,

disse Elvis Cezar

Elvis Cezar ladeado pela esposa e filho

Elvis Cezar, Fábio Mendonça, Secretário de
Comunicação e o Prefeito Marcos Tonho
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Treinamento iniciado pela GCM de
Jandira é reconhecido pelo Estado

O curso de Patrulhamento
Tático Motorizado (PATAMO),
iniciado em Jandira foi destaque
na entrega da Medalha Ordem
do Mérito de Patrulhamento
Tático Motorizado (PATAMO),
apresentada na ALESP.

A GCM de Jandira foi des-
taque no lançamento da Meda-
lha do Mérito de Patrulhamen-
to Tático Motorizado (PATA-
MO), realizado na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paula (Alesp), no último dia 22
de Novembro.

A medalha se destina a pre-
miar personalidades civis, Mi-
litares das Forças  Armadas,
Polícia Militar dos Estados da
Federação, Polícia Civil, Po-
lícia Federal, Polícia Rodo-
viária Federal e da Guarda

Municipal pelos relevantes e
excepcionais  serviços prestados
à comunidade.

Como o curso de PATAMO
nas GCMs teve início em 2005
na GCM de Jandira, um dos in-
tegrantes da corporação fez par-

te da mesa das autoridades e
participou da entrega das me-
dalhas aos participantes. Duran-
te o evento a GCM de Jandira
foi citada como destaque e pio-
neira na especialização dos
GCMs quando abriu espaço
para outras cidades participarem

do curso.

De acordo com o Comando
da Guarda Civil Municipal de
Jandira, o curso de Patrulha-
mento Tático Motorizado (PA-
TAMO) é voltado para temas
como: maneira adequada de

abordagem, conduta de patru-
lha, revista pessoal, saque e tiro,
Atendimento Pré Hospitalar,
atendimento de ocorrência com
grande vulto, preservação de
local de crime, dentre outras ha-
bilidade necessárias para um
atendimento especializado.

A Copa Jandira de
Ginástica Artística
acontecerá no próxi-
mo sábado, dia 27, a
partir das 9 horas.

O campeonato de Ginástica
Artística iniciará às 9:00 no
complexo esportivo Edilson
Costa de Souza (Didi), locali-
zado na Área de Lazer do Tra-
balhador, que fica na Via de
Acesso João de Góes, S/N -
Jardim São Luiz.

Durante a Copa Jandira,
haverá competições nos apare-
lhos oficiais que são: solo (com
música), salto, paralela e tra-
ve. As competições foram di-
vididas nas categorias: mirim,

Diante da Lei Federal
14.026, lei esta que determina
que todos os municípios do Bra-
sil devam aderir a uma taxa de
contribuição do lixo, o Prefeito
Doutor Sato fez alguns esclare-
cimentos importantes no último
dia (23).

Trata-se de uma questão de
colaboração dos resíduos que a
população produz. O Novo
Marco Regulatório do Sanea-
mento tem como objetivo fa-
zer com que todos os municí-
pios do Brasil sejam obrigados
a pagar uma taxa como contri-
buição.

“Somos obrigados a aderir
essa questão da contribuição do
lixo, que é uma determinação
federal. Não é uma determina-
ção local. Existe um consenso
e todos os municípios do Brasil
têm que realizar este projeto de
lei e tem que ter a participação
da população jandirense”, escla-
rece Doutor Sato.

A fim de desenvolver estra-
tégias e campanhas que visam
o bem-estar e melhoria na qua-
lidade de vida dos munícipes de
Jandira, o Prefeito afirma que
precisamos cumprir a determi-
nação federal e que lei é lei, mas

ressalta estar à disposição para
organizar tudo da melhor ma-
neira: “Precisamos cumprir de
uma forma organizada, de uma
forma que a população possa
ser assistida dignamente.”

Além disso, o Doutor Sato
ressaltou que questões como do
Refis e do congelamento do
IPTU já foram enviadas à
Câmara Municipal e que
aquilo que ele se comprome-
teu lá atrás, ele está cumprin-
do hoje e afirmou, também, que
os contribuintes continuarão pa-
gando os mesmos valores que
pagaram no passado.

Prefeito Doutor Sato se pronuncia sobre
a Lei que determina aos municípios uma
taxa de contribuição do lixo

“Somos obrigados a aderir essa questão da contribuição do lixo,
que é uma determinação federal. Não é uma determinação local”,
esclarece Doutor Sato.

Jandira anuncia Copa de Ginástica Artística
pré-infantil, infantil e juvenil.

Além de atletas de Jandira,
a Copa Jandira de Ginástica Ar-
tística, contará com represen-
tantes das cidades de:São Ro-
que, Osasco, e Barueri, além
de atletas do Anhembi tênis
Club, Sociedade Esportiva Pal-
meiras, Virada radical de Uba-
tuba, Tati Pinho de Araraqua-
ra, Ballet paula castro, equipe
Foco de Alphaville, e equipe
Studio Luree de Minas Gerais.

A competição foi dividida
por categorias, com a premia-
ção de medalha de ouro, prata ou
bronze, para cada uma delas.
Todos os árbitros da Copa Jandi-
ra são árbitros oficiais da Federa-
ção Paulista de Ginástica.

 Apesar de a competição
contar com competidores de alto
nível, a Professora e treinadora

“Elas estão bem treinadas,
seguras por estarem competin-
do em casa” destacou a treina-
dora Sandra.

Com o retorno das ativida-
des esportivas, após um perío-
do de pausa, em ocasião da
Covid-19, a Copa Jandira de
Ginástica Artística será muito
importante no preparo das atle-
tas para o retorno do ciclo de
competições.

A Prefeitura de Jandira con-
vida a população para incenti-
var as atletas da cidade, e res-
salta que, ainda há vagas para
as novas turmas de Ginástica
Artística para o ano de 2022.

da equipe de Jandira, Sandra
Pacheco, demonstra otimismo
em suas atletas:
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Fique atento!
A Anistia (Refis) 2021 terá atendimento presencial neste sába-

do, 27/11. O atendimento acontecerá no centro administrativo da
Prefeitura, localizado na Rua Joaquim das Neves, 211. O atendi-
mento começa às 8h com senhas são limitadas.

Este ano o parcelamento ou pagamento à vista podem ser rea-
lizados pela internet pelo link: https://cutt.ly/TTpP3jj.

Prefeitura de Carapicuiba
vai realizar atendimento do
REFIS no próximo sábado (27)

 A Prefeitura de Carapicuí-
ba, em parceria com a Secre-
taria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e por
meio do programa Moda Inclu-
siva, realiza no sábado (4/12),
uma aula aberta sobre moda in-
clusiva. A ação será gratuita e
acontecerá às 10h, no CEEAC
CSU (R. Lizarda, 6 – Ariston)

O evento contará com a pre-
sença da Secretária de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência de SP, Célia Leão
e tem como objetivo incentivar
a produção de roupas que aten-
dam as demandas e necessida-
des do público-alvo e também
incentivar a independência fi-
nanceira dessas pessoas.

Pessoas com ou sem defi-
ciência poderão se inscrever
pelo link: https://forms.gle/
VYHFu94Ftb8yeBHE9 e
aprender sobre conceitos e
temas que envolvem a moda

Prefeitura e Governo do

Estado realizam Aula Aberta

de Moda Inclusiva

Projeto é realizado
em parceria com a

Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa

com Deficiência

desde a sua origem, além de co-
nhecer um showroom com
diversas  peças  versáte is
que podem ser usadas por
todas as pessoas, com ou sem
deficiência.

MODA INCLUSIVA

O programa Moda Inclusi-

va propõe uma reflexão com-
portamental, estimula alunos,
profissionais e o mercado da
moda a abordarem o tema. Além
de capacitar o público-alvo com
cursos gratuitos nos módulos
Negócios e Criação, buscando
discutir novos conceitos para o
segmento, além de expandir a
mensagem de moda universal.
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O Vereador Prof. Naldo,
apresentou nessa terça-feira (23)
a indicaçãonúmero 1953/21que
cobra do Poder Público partici-
paçãoativa na Campanha dos 21
Dias de Ativismo pelo Fim da
Violência Contra as Mulhe-
res. Inicialmente com 16 Dias
de Ativismo pelo Fim da Vio-
lência contra as Mulheres, a ini-
ciativa foi criada em 1991, por
23 feministas de diferentes paí-
ses, reunidas pelo Centro de Li-
derança Global de Mulheres
(CWGL), localizado nos EUA.

 Trata-se de uma mobiliza-
ção educativa e de massa, que
luta pela erradicação desse tipo
de violência e pela garantia dos
Direitos Humanos das mulhe-
res. “No Brasil a Campanha tem
21 Dias, que iniciou no dia 20
de Novembro, com objetivo de
destacar que, entre as mulheres
as negras são as que mais so-

Vereador Prof. Naldo cobra participação do
Poder Público na Campanha dos 21 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

Aumento do número
de agressões contra
a mulher, passaram
de 42% para 48,8%.

frem com a violência sejafísi-
ca, psicológica, de racismo, des-
criminação e viúvas de seus ma-
ridos e filhos assassinados. Jun-
tasse com mais duas datas im-
portantes 1º de dezembro, Dia
Mundial de Combate à AIDS, e
06 de dezembro, Dia de Mobi-
lização dos Homens pelo Fim
da Violência contra as Mulhe-
res”. Afirmou o Prof. Naldo.

O vereador apresenta alguns
dados para sustentar sua opi-
nião, “A Campanha dos 21 Dias
de Ativismo requer campanha
massiva, os dados estão ai, o
Instituto Datafolha divulgaram
no último dia 7 o aumento do
número de  agressões dentro de
casa, que passaram de 42%
para 48,8%.

De 2.079 mulheres entrevis-
tas, com mais de 16 anos (só
nos dias 10 e 14 de maio deste
ano, em 130 municípios do
país), 18,6% responderam que
foram ofendidas verbalmen-
te,  6,3% sofreram tapas,
chutes ou empurrões, 5,4%
passaram por algum tipo de

ofensa sexual ou tentativa for-
çada de relação, 3,1% foram
ameaçadas com faca ou arma
de fogo e 2,4% foram espanca-
das”.

Vereador  Prof. Naldo acre-
dita na recuperação dos agres-
sores.  “Todos os agressores de

qualquer  tipo de violências de-
vem pagar de acordo com a lei
sem dó ou piedade,  no entanto
estes mesmos agressores, de
mulheres tem que ter a chance
de rever seu comportamento e
reaprender e adotar novas for-
mas de conduta. Se um dia eles
a amavam, protegiam, sonha-

vam com um futuro, temos que
acreditar neste reencontro de
ser compreensivo, bondoso,
bom, humanitário, sensível, ge-
neroso, caridoso, etc. . Mas só
conseguiremos com a ajuda do
Poder Público com políticas pú-
blicas especificas para estes ca-
sos”, conclui o Vereador

(PRÓXIMO AO LARGO DA VILA MENCK)
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BIOGRAFIA DO GIBA
Gilberto Lourenço da Silva, 42, conhecido como Giba, morador de Carapicuíba e

atleta paralímpico desde 2007.
Nascido na Lapa, em São Paulo, em 22 de dezembro de 1978, é considerado um dos

maiores atletas de voleibol sentado.
No dia 13 de Setembro de 2003, Giba sofreu um acidente de moto e precisou

amputar a perna direita.
O esporte já estava  presente na rotina de Giba desde antes dele se tornar atleta

profissional.
O atleta começou  na modalidade em 2006, três anos após o acidente que sofreu de

moto na estação Antônio João, no município de Barueri
Giba joga profissionalmente na posição de ponteiro no vôlei sentado, atualmente

o paratleta faz parte do Club Athletico Paulistano, localizado em Pinheiros, região
oeste de São Paulo, e treina no Centro Paralímpico Brasileiro que fica na rodovia dos
Imigrantes

Giba representa a seleção brasileira desde 2007, onde já foi quatro vezes campeão
no Parapan.

Representou a Seleção nos jogos Paralímpicos em:
2008 - Pequim – China
2012 – Londres – Inglaterra
2016 – Rio de Janeiro – Brasil
2021 – Tokyo – Japão

Atualmente na Seleção Brasileira ainda não conquistou nenhuma medalha nos
jogos paralímpicos, ficando na 4º posição nos dois últimos torneios.

CLUBES PROFISSIONAIS
Anos                                   Clube
2006 - 2007                          PPP – Projeto próximo passo
2008 - 2010                          SESI
2011                                     CPSP - Clube Paraplégicos São Paulo
2012                                    IPP – Barueri
2013 - 2016                          CPSP - Clube Paraplégicos São Paulo
2017 – 2019                          Ética Corinthians
2020 – 2021                          Club Athletico Paulistano

SELEÇÃO NACIONAL
2007 – 2021                                         BRASIL

PRINCIPAIS TITULOS
TETRACAMPEÃO PARAPANAMERICANO  –  2007 – 2011 -2015 -2019
VICE CAMPEÃO MUNDIAL EM 2014;
TETRACAMPEÃO BRASILEIRO – 2011 – 2013 – 2015 -2016
PENTACAMPEÃO PAULISTA -  2011 – 2013 – 2014 - 2015 -2016
TÍTULOS INDIVIDUAIS
2008 – Melhor jogador Brasileiro;
2011 – Melhor Bloqueio no Campeonato Brasileiro;
2011 –  Prêmio Paralímpico de melhor jogador;
2015 – Melhor Bloqueio no Campeonato Brasileiro;
2017 –  Melhor Jogador e Melhor Atacante no Pré Mundial;
2019 – Melhor Jogador e Melhor Atacante nos jogos Parapanamericano em Lima;
2019 –  Prêmio Paralímpico de melhor Jogador

Vereador Eduardo Zezinho Considerado, homenageia
com “Título de Cidadão Carapicuibano”   Giba,
morador de Carapicuíba e atleta paralímpico desde 2007

Por Fábio Mendonça

Nos termos do Decreto Le-
gislativo nº 164/2021, foi reali-
zada no dia 26 de  novembro
de 2021, sexta-feira, às 15h30,
no Plenário da Câmara Munici-
pal de Carapicuíba, por meio de
seu Presidente, César Augusto
José “Guto”,  localizado na Tra-
vessa Virgínio Pasini, 63 - Jar-
dim São Pedro - Carapicuíba/
SP, a Sessão Solene de outor-
ga do “Título de Cidadão Cara-
picuibano” ao Senhor GIL-
BERTO LOURENÇO DA
SILVA, conhecido por Giba.

A justa homenagem foi do
Vereador Eduardo Zezinho
Considerado, por reconhecer o
mérito e a importância do Giba,
morador de Carapicuíba e atle-
ta profissional paralímpico des-
de 2007, por está representan-
do nossa cidade em todos os
cantos do mundo.

Além do futebol, que tinha
como momento de lazer aos fi-
nais de semana, antes do aci-
dente e de se tornar atleta pro-
fissional, Giba trabalhava como
motoboy. Atualmente se dedica
exclusivamente ao esporte.
"Hoje o vôlei é minha profissão
sim, minha renda vem do bolsa
atleta e uma pensão que fiquei
com o acidente", compartilha.

Além da importância para o
território e de representar a que-
brada, para Giba, o esporte é
uma via de fortalecimento. "Foi
através do esporte que conse-
gui refazer minha vida, foi onde
minha família viu também que
eu tinha achado uma profissão
e que não cairia em depressão.
Ajudou muito na minha vida,
minha família hoje tem eu como
um ídolo", compartilha o para-
tleta.

Welington - Assessor do verea-
dor Zezinho Consideredo e Giba

Dra. Sônia, na tribuna da Câmara

Secretário Gonzaga

“Giba é um amigo fantásti-
co!, tenho grande admiração
por este ser humano honrado e
atleta profissional que muito nos
orgulha. Ídolo merecedor deste
título de Cidadão Carapicuiba-
no, afirma o Vereador Consi-
derado.

Durante a sessão Solene o
atleta foi homenageado através
de chamada de vídeo conferên-
cia pelo comentarista esportivo
Milton Neves, seu xará Giba da
Seleção Masculina de Vôlei, o
Prefeito Marcos Neves, entre
outros.

A Sessão solene em home-
nagem ao atléta Giba, teve a
participação dos familiares do
atleta, dos vereadores, de se-
cretários municipais e convida-
dos especiais, que fizeram ques-
tão de prestigiar o mais novo
cidadão carapicuibano Giba.

"Minha história no esporte
começou quando sofri um aci-
dente de moto e vim perder a
perna direita. Fui convidado por
um colega chamado Carlinhos
em 2006, aí comecei a treinar
e disputei o Campeonato Pau-
lista do mesmo ano e já recebi
uma medalha de destaque",
conta Giba, relatando o início
da carreira na modalidade do
vôlei sentado.



ANO 13 | DIÇÃO Nº 163|SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021MÓVEIS & CIA•Página 13

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

FACILITAMOS

O PAGTO.
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A Moção de Solidariedade
458/2021, aprovada durante a
29ª Sessão Ordinária, na última
terça-feira (23), gerou debates
sobre os atos de violência sofri-
dos por agentes políticos em
todo o país.

O documento, apresentado
pela vereadora Juliana da Ati-
vOz (PSOL), externa a solida-
riedade do parlamento osas-
quense à vereadora Mariana
Conti, do PSOL de Campinas,
que recentemente foi vítima de
atos de ameaça.

A vereadora, que é aluna do
programa de pós-graduação em
Ciência Política da Universida-
de Estadual de Campinas (Uni-
camp), sofreu ameaças à sua

Parlamentares alertam quanto a atos
de violência contra agentes políticos

Debate foi motivado por Moção de
Solidariedade direcionada a uma

vereadora de Campinas (SP)
integridade física por meio de
um telefonema direcionado ao
seu gabinete parlamentar.

Os vereadores osasquenses
repercutiram o caso em plená-
rio e falaram de outras ações
intimidatórias sofridas por agen-
tes políticos.

“Não é a primeira vez que
uso essa tribuna para fazer
Moção de Solidariedade a al-
guma mulher que sofre vio-
lência”, lamentou Juliana da
AtivOz. Para a vereadora,
a violência política produz
grandes desigualdades de
poder e, quando é direciona-
da a mulheres, acaba deses-
timulando-as a entrar para a
vida pública.

Violência Contra Mulheres
Engajada na luta contra a vi-

olência às mulheres, a Câmara
sediará, na próxima quinta-fei-
ra (25), a abertura da campa-
nha “16 Dias de Ativismo pelo
Fim da Violência Contra as Mu-
lheres”.

Trata-se de um evento anu-
al e internacional, que segue até
10 de dezembro – Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos.
A ação é uma parceria com a
Secretaria Executiva de Políti-
ca para Mulher e Promoção da
Diversidade de Osasco.

Ameaça de Morte
De acordo com o vereador

Josias da Juco (PSD), as ame-

aças políticas não são direcio-
nadas apenas às mulheres,
mas aos homens também.

O parlamentar lamentou a
morte recente do vereador de
Itapevi, Dênis Lucas, vítima
de assassinato, e revelou na tri-
buna que presidente da Câma-
ra de Osasco, Ribamar Silva
(PSD), recentemente também
recebeu ameaças de morte.

Ribamar Silva confirmou a
informação dada por Josias e
disse ter sido ameaçado três
vezes. Por fim, pediu prote-
ção a Deus. “Podem ameaçar,
mas tenho certeza de que mi-
nha vida é guardada por Deus.
Se acontecer alguma coisa, é
porque Deus permitiu”.
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VENDO CASA  EM OSASCO | ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
 TERRENO COM 4 CASAS. DOCUMENTAÇÃO OK!

• 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

Osasco foi uma das cidades
contempladas para receber a
Caravana de Natal da Coca-
Cola. Na quinta-feira (25), o
comboio com cinco caminhões
e uma van de apoio fez uma
parada rápida na frente da pre-
feitura, às 19h30, e seguiu pelo
Viaduto Guerino Spidaletti, ave-
nidas Brasil e Ônix, na zona
Norte, em direção à avenida
Mutinga, no Jardim Pirituba, na
Capital, trecho final do evento.

Durante o trajeto, houve
apoio de agentes de trânsito da
Secretaria de Transportes e da
Mobilidade Urbana, da Secre-
taria de Meio Ambiente e Re-
cursos Hídricos, Corpo de
Bombeiros e escolta da carava-
na com batedores da Guarda
Municipal e da Polícia Militar.

Em razão da pandemia, se-
gundo a Coca-Cola, seriam se-
guidos todos os protocolos de

Com Papai Noel negro, Caravana de
Natal da Coca-Cola passa por Osasco

proteção a todas as pessoas con-
tratadas pela empresa que atu-
ariam na caravana. Elas passa-
ram por testes anti-covid e du-
rante o evento usaram másca-
ras. Também foi disponibiliza-
do álcool em gel para toda a
equipe.

De acordo com a empresa,
diante do cenário atual, de me-
lhora dos indicadores da pan-
demia, foram estudadas diver-
sas possibilidades e a companhia
optou por seguir com seu pro-
jeto da Caravana de Natal em
2021, “levando felicidade para
as pessoas neste ano tão desa-
fiador”.

O comboio contou os seguintes veículos:

– Um caminhão sonorizado, com 3 painéis de LED com
conteúdo de imagens em 3D.

– Um caminhão cenográfico com o Papai Noel e Mamãe
Noel (atores).

– Um caminhão com displays de LED nas duas laterais e
performance cênica de atores.

– Um caminhão com as laterais de cenário sustentável (pai-
sagismo com plantas).

– Um caminhão sonorizado, com as laterais em lona backli-
ght iluminada.

A retomada da
Caravana de Natal
em 2021, “levando
felicidade para as
pessoas neste ano
tão desafiador”.




