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Natal Encantado
tem decoração e
programação musical
de encher os olhos

5.000 notebooks para
alunos da rede pública
municipal  foram
entregues pelo
prefeito Marcos Tonho

Doutor Sato
inaugura o Natal
Encantado 2021
em Jandira

Prefeitura de
Carapicuíba inicia
vacinação contra a
covid-19 nas UBS

Prefeito Rogério Lins
participa
da Ceia da Gratidão

Crea-SP
realiza
força-tarefa
em Barueri
e região

Objetivo é fiscalizar o exercício profissional em cinco municípios
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Vestibular Fuvest 2022: 1ª fase é realizada
neste domingo com protocolos contra Covid-19

Ao todo, cerca de 110 mil estudantes de todo o país estão inscritos para exame, que acontecerá em 119 locais neste
ano, contra 148 em 2020. Prova deste domingo (12) começa às 13h e tem 90 questões de múltipla escolha.
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COMBATE A COVID-19

Empresas que ofertam ser-
viços por telemarketing ativo
deverão usar o código 0303, a
partir do próximo ano. Com este
número, o consumidor poderá
identificar as chamadas de tele-
marketing e decidir se quer
atender a ligação. A norma é
uma determinação da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel), que publicou hoje (10)
no Diário Oficial da União o Ato
nº 10.413. O prazo para imple-
mentação das regras é de 90
dias para as prestadoras de te-
lefonia móvel e de 180 dias para
as operadoras de telefonia fixa.

Segundo a Anatel, telema-
rketing ativo é a prática de ofer-
ta de produtos ou serviços por
meio de ligações ou mensagens
telefônicas, previamente grava-
das, ou não.

O código 0303 será de uso
exclusivo e obrigatório para ati-
vidades de telemarketing ativo,
e as redes de telecomunicações
deverão permitir a identificação
clara, no visor do aparelho do
usuário, do número.

Anatel cria número exclusivo para telemarketing
Código 0303 permitirá que consumidor identifique origem da chamada

Bloqueio
As operadoras de telefonia deverão realizar

o bloqueio preventivo de chamadas originadas
de telemarketing ativo a pedido do consumidor.
Segundo a Anatel, as novas regras foram apro-
vadas após processo de consulta pública – rea-
lizado nos meses de agosto e setembro deste
ano – no qual foram recebidas quase 100 con-
tribuições de consumidores, empresas e associ-
ações de defesa do consumidor e do setor de
telecomunicações.

Segundo Doria,
o estado tem o
maior porto e
aeroporto do
país. Medida

segue recomen-
dação do Comitê

de Saúde e da
Anvisa

Estado de São Paulo pede ao governo federal
exigência imediata do passaporte da vacina

O Governo de São Paulo
pediu ao governo federal a im-
plementação imediata do pas-
saporte da vacina contra a Co-
vid-19. O anúncio foi feito pelo
governador João Doria
(PSDB) durante coletiva de
imprensa no Palácio dos Ban-
deirantes na quarta-feira (8).
Segundo ele, se a medida não
for adotada no país até o dia
15, o estado vai adotar por ser
“um direito que nos cabe”.

Segundo o governo, um ofí-
cio foi enviado ao Ministério
da Saúde para que seja exigida
a comprovação aos viajantes
que chegam ao Brasil. A reco-
mendação é do Comitê de Saú-
de do Estado e segue procedi-
mentos já adotados em outros
países, inclusive corroborados
pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).

“É a forma correta de agir,
de estabelecer procedimentos,
o que a Ciência, a Saúde de-
termina. Temos o maior porto
da América Latina, o porto de
Santos, e o maior aeroporto de
São Paulo, em Guarulhos. São
Paulo é a principal entrada de
estrangeiros no país”, justificou
o governador.

Com três dos aeroportos
mais movimentados do país
(Cumbica, Viracopos e Congo-
nhas), São Paulo recebe um ter-
ço dos voos nacionais e dois
terços do total de voos inter-
nacionais. O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB)

{SAÚDE | PASSAPORTE DA VACINA}

{NOVA REGRA}
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Ao todo, cerca de 110 mil estudantes de todo o país estão inscritos para exame, que acontecerá em 119 locais neste
ano, contra 148 em 2020. Prova deste domingo (12) começa às 13h e tem 90 questões de múltipla escolha.

A Fuvest realiza neste do-
mingo (12) a prova da primeira
fase do vestibular 2022 para
ingresso na Universidade de
São Paulo (USP). Cerca de 110
mil candidatos inscritos partici-
parão de esquema especial com
cuidados para a prevenção da
Covid-19, a exemplo do ano
passado.

O exame será aplicado em
119 locais neste ano, contra 148
em 2020. Os candidatos podem
conferir seu local de prova no
site da Fuvest (clique aqui), na
opção "área do candidato".

Os portões no dia da prova
serão abertos ao meio-dia e fe-
chados às 13h, quando terá iní-
cio o exame.

Os estudantes terão de res-
ponder 90 questões de conhe-
cimentos gerais e múltipla es-
colha, no prazo de cinco ho-
ras. O total de participantes des-
te ano é menor do que o da
edição passada do vestibular,
quando 130 mil estudantes se
inscreveram.

Protocolos sanitários
Por causa da pandemia do

coronavírus, os protocolos de
prevenção adotados em 2020
também serão implantados nes-
te ano. A ocupação máxima dos
locais de prova será de 50% do
total em cada escola, e os estu-
dantes deverão manter o uso de
máscaras, cobrindo nariz e
boca, durante todo o tempo de
prova.

Ela somente poderá ser re-
tirada quando o candidato for
beber água e durante o reco-
nhecimento facial. Durante a
prova, um fiscal irá passar na
sala com um tablet para fazer
esse reconhecimento.

Haverá disponibilização de
álcool em gel para a higiene das
mãos e de álcool etílico para a
limpeza da mesa do candidato.
O consumo de alimentação
dentro das salas no período de
aplicação de exame continua
proibido.

Veja os 10 cursos mais
concorridos da Fuvest 2022

• Medicina (São Paulo) - 124,8 candidatos por vaga
• Medicina (Ribeirão Preto) -100,8 candidatos por vaga
• Medicina (Bauru) - 96,1 candidatos por vaga
• Psicologia (São Paulo) - 62,2 candidatos por vaga
• Relações Internacionais (São Paulo) - 47,2 candidatos por vaga
• Ciências Biomédicas (São Paulo) - 45,0 candidatos por vaga
• Curso Superior do Audiovisual (São Paulo)- 43,3 candidatos por vaga
• Psicologia (Ribeirão Preto) - 39,2 candidatos por vaga
• Design (São Paulo) - 34,7 candidatos por vaga
• Medicina Veterinária (São Paulo) - 33,9 candidatos por vaga

Se o vestibulando quiser co-
mer, deverá pedir permissão ao
fiscal e se alimentar em um lo-
cal demarcado pela coordena-
ção da escola. No entanto, o
tempo que o candidato gastar
com sua alimentação não será
reposto.

Veja as recomendações da
Fuvest

• Ao chegar ao local de pro-
va:

• Dirija-se imediatamente à
sala de aula;

• Evite ficar no corredor e
fazer aglomeração;

• Utilize a máscara durante
todo o tempo de permanência
na escola.

• Ao chegar à sala de aplica-
ção de prova:

Identifique-se: mostre seu
documento oficial com foto
para o fiscal da sala. Não é ne-
cessário entregar o documento
na mão do fiscal. Evite contato
físico. Comunique-se apenas de
forma essencial;

Sente-se: identifique a sua
carteira - há um cartão perso-
nalizado de papel com o seu
nome colado nela, e sente-se.
Evite trânsito desnecessário pela
sala de prova;

Higienize-se: o candidato
encontrará um sachê com um
tecido embebido em álcool so-
bre a sua mesa. Abra o sachê,
retire o pano e higienize a sua
mesa. Descarte esse tecido no
lixo.

Durante a prova:
Utilize a máscara durante

todo o tempo de permanência
na escola;

A Fuvest irá fornecer um
envelope para cada candidato
colocar sua máscara usada, caso
queira trocá-la enquanto o exa-
me estiver em curso;

O candidato poderá fazer
uso livremente do álcool em gel
disponível na sala, devendo so-
licitar ao fiscal que leve o fras-
co até ele. O estudante também
pode levar seu próprio álcool em
gel;

Os candidatos não poderão
comer dentro da sala de aplica-
ção de prova;

Os candidatos poderão sair
em definitivo das salas de pro-
va somente após as 16h.

Estudante não deve ir ao
local de prova em caso de:

• Suspeita de Covid-19;
• Diagnóstico confirmado de

Covid-19 a partir de 2 de de-
zembro;

• Contato com caso confir-
mado de Covid-19 após 9 de
dezembro.

O que levar
Documento de identidade

original;
Caneta transparente de tinta

azul;
Lápis ou lapiseira, apontador

e borracha para rascunho;
Régua transparente;
Alimentos e água. Por con-

ta das normas de biosseguran-
ça, os bebedouros podem estar
interditados, e a ingestão de ali-
mentos sólidos será realizada
fora da sala;

Máscaras. A Fuvest reco-
menda que o candidato leve
uma reserva.

ATENÇÃO: É proibido uti-
lizar boné, relógio e aparelhos
eletrônicos. O celular deverá ser
desligado e colocado no enve-
lope que será fornecido antes da
prova.

Disputa por vaga
Neste ano, serão oferecidas

11.147 vagas para ingresso na
USP. Pelo menos 8.211 dessas
vagas serão destinadas à se-
leção feita pelo vestibular da
Fuvest. As outras 2.936 va-
gas serão destinadas pela
USP para a seleção de estu-
dantes pelo Sistema de Seleção

Unificada (Sisu/Enem).

A carreira de Medicina em
São Paulo lidera o ranking de
concorrência do vestibular Fu-
vest 2022, tanto no número to-
tal de candidatos inscritos,
15.224 estudantes, quanto na
relação de candidatos por vaga,
com índice 124,8 por vaga.

O curso de Direito (São Pau-
lo e Ribeirão Preto) ficou em
segundo lugar, com 8.130 estu-
dantes inscritos, seguido de
Medicina (Ribeirão Preto), com
7.560 inscritos.

CHARGE DA SEMANA

Vestibular Fuvest 2022: 1ª fase é realizada
neste domingo com protocolos contra Covid-19
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A Guarda Civil Municipal
(GCM) de Barueri deu iní-
cio à Operação Cidade Se-
gura por conta do período
de Natal e Ano-Novo. Um
número maior de guardas
estará fazen d o  a  r o n d a ,
pr inc ipa lmente nos locais
de grande presença de pú-
blico e de áreas comerciais da
cidade.

A operação visa levar mais
segurança a consumidores e co-
merciantes no período de fes-
tas, além de realizar ações pon-
tuais para coibir eventuais deli-
tos.

De acordo com o coman-
dante da GCM, Hélio Manoel
da Silva, a estratégia de segu-
rança contará também com o

{SEGURANÇA}

GCM dá início à Operação Cidade
Segura para o período de festas

auxílio do monitoramento das
câmeras de vigilância instaladas
pela cidade.

“Estamos ainda unindo es-
forços com a Polícia Militar para
tornarmos o Natal seguro”, in-
formou o comandante.

Maior efetivo da Guarda garante segurança no período de Festas

Foto: Karina Borges/Arquivo Secom Foto: Benjamim Sepulvida/Secom

Operação vai até
o final do mês

A operação vai até o dia 31
de dezembro e terá como prio-
ridade as áreas comerciais de
Tamboré, Alphaville, Jardins
Mutinga, Tupanci, Reginalice,

Parque Imperial e Engenho
Novo.

O patrulhamento ostensivo
já é rotina da GCM, mas o
número maior de guardas nas
ruas é necessário ainda por
conta de grandes eventos que

acontecem neste mês, como
o Natal Encantado, que atrai-
rá grande público ao Bulevar
Central durante vários dias.

O local será palco de shows
musicais com artistas de reno-
me nacionais.

A operação visa levar mais segurança a consumidores e comerci-
antes no período de festas

Um grande presente foi dado
ao Jardim Mutinga em outubro
do ano passado. Na ocasião, a
Prefeitura de Barueri iniciou as
atividades do mais novo Pron-
to-socorro da cidade, algo que
os moradores daquela região
queriam muito. Nesses 14 me-
ses, foram 110.263 atendimen-
tos, dos quais 57.172 em clíni-
ca médica, 13.589 em pediatria
e 39.502 em enfermagem.

Com pouco mais de um ano
de atividade, o Pronto-socorro
Maria de Lourdes Evangelista
só tem trazido orgulho à muni-
cipalidade ao ofertar um aten-
dimento modelo a todos que
buscam o serviço. E os núme-
ros comprovam isso. Para se ter
uma ideia, no início a unidade
realizava uma média de 3.500
atendimentos ao mês; hoje, do-
brou: são 6.800 a 7 mil atendi-
mentos mensais. O último no-
vembro encerrou com um sal-
do de 7.068 consultas médicas.

 “Acreditamos que o au-
mento no número de atendi-
mentos se deve ao fato de que
sempre tivemos como objetivo
prestar um serviço de qualida-
de, humanizado, com empatia
pelos nossos pacientes, um tem-
po mínimo de espera para aten-
dimento, sempre primando pela
qualidade técnica de nossos
profissionais, criando um vín-
culo de confiança dos usuários
com o PS”, afirma a médica
pediatra e coordenadora da uni-
dade, Maria Silvia de Almeida
Mello Freire.

 Experiência e
infraestrutura

De acordo com Maria Sil-
va, a experiência e o ótimo pre-

{SAÚDE}

Com pouco mais de um ano,
PS do Mutinga destaca-se pela eficiência

paro dos 191 profissionais que
atuam no PS, juntamente com
a ótima infraestrutura ofertada
pela Prefeitura, fazem com que
o desempenho exemplar seja
possível. “Nesse período con-
seguimos aumentar o número
de consultórios e implantar ou-
tros serviços, como o de ultras-
sonografia”, diz a coordenado-
ra. E continua: “por termos boas
condições de trabalho e uma
equipe técnica altamente quali-
ficada na sua área de atuação,
nossa resolutividade é alta, re-
movemos para internação em
outros serviços de saúde do
município apenas 2% a 3% do
nosso atendimento”, detalha a
médica.

Como é de praxe nos pron-
tos-socorros, a unidade realiza
atendimentos de urgência e
emergência em clínica médica
e pediatria, além de toda a as-
sistência de enfermagem. Tec-
nologias como raio-X, ultrasso-
nografia e ECG (eletrocardio-
grama) digitais, de última gera-
ção, compõem o equipamento
público. São cinco consultórios
médicos ativos 24 horas por dia,
sendo três de clínica médica e
dois de clínica pediátrica.

O secretário de Saúde de
Barueri, Dionisio Alvarez Ma-
teos Filho, fala com orgulho do
novo PS. "A equipe desse PS
tem feito um trabalho excelen-
te! A unidade tem pouco mais

de um ano de funcionamento e
já realizou tantos atendimentos
importantes junto à população.
E foi para isso que mais esse
equipamento foi criado: atender
as pessoas com a dignidade e o
respeito que merecem", declara.

O PS do Jardim Mutinga fica
na rua Abelardo Luz e funciona

24 horas por dia. Ele compõe a
forte rede de saúde de Barueri,
que conta hoje com seis unida-
des voltadas à urgência e emer-
gência (PS Central Adulto, PS
Infantil, PS do Parque dos Ca-
margos, PS do Engenho Novo,
PS do Parque Imperial, além do
próprio PS do Mutinga).

Foto: Benjamim Sepulvida / Secom Fotos Ricardo Santos

Em 14 meses PS já fez mais de 110 mil atendimentos
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Com uma decoração de en-
cher os olhos de crianças e adul-
tos, as luzes do Natal Encantado
de Barueri se acenderão neste sá-
bado, às 20h, ao som da Orques-
tra Bachiana Filarmônica, regida
pelo maestro João Carlos Mar-
tins.

A Prefeitura de Barueri, atra-
vés da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo, transformou o Bulevar
Central em local onde o clima
natalino é a grande atração, junto
com uma extensa programação
artística.

Uma árvore belíssima de 33
metros de altura, a Vila do Papai
Noel, com o próprio em pessoa
para receber as crianças, e inúme-
ros atrativos poderão ser confe-
ridos a partir de amanhã à noite.

A programação do Natal En-
cantando de Barueri segue todos
os dias até 22 de dezembro, com
apresentações musicais que vão
do clássico ao rock, sempre a par-
tir das 19h. A abertura de cada
show será feita com artistas da
cidade, como os alunos e profes-
sores dos Núcleos de Dança, de
Música e das Oficinas de Artes.

Natal Encantado tem decoração e
programação musical de encher os olhos

Artistas nacionais
Entre os artistas que subirão

ao palco do Natal Encantado no
Bulevar estão, além da orques-
tra do maestro João Carlos Mar-
tins, Luciana Melo, Vanessa da
Mata, Paulo Miklos, CPM22,
Negra Li, Fafá de Belém, Salga-
dinho, Planta e Raiz, Maria Ce-
cília e Rodolfo e muitos outros.

No domingo (dia 12), às
19h05, haverá a apresentação do
Auto de Natal, do grupo Sia San-
ta, que traz a encenação da his-
tória do nascimento do menino
Jesus. Em seguida, às 20h30,
será a vez da cantora Luciana
Mello subir ao palco e cantar su-
cessos como “Assim que se Faz”,
“Simples Desejo”, entre outros.

Um dos destaques será o
Núcleo de Dança de Barueri, que
na  terça-feira, dia 14, às 19h05,
apresenta o espetáculo baseado
na obra “A Bruxinha que era
Boa”, da dramaturga Maria Cla-
ra Machado. Logo em seguida,
às 20h30, haverá o show do Trio
Titanium – uma união da músi-
ca erudita e do pop.

Confira a Programação
abaixo:

Natal Encantado começa hoje (sábado) e vai até o dia 22 de dezembro

Queen Tribute Brazil Trio Titanium

Luciana Mello

 Maestro João Carlos Martins

Foto: Junior Holanda / Secom

Fotos: Divulgação
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Santana de Parnaíba ga-
nhou um reforço de peso para
o combate à criminalidade,
nesta quinta-feira (02/12), o
prefeito Marcos Tonho rece-
beu em seu gabinete os fuzis
556, que serão utilizados
pelo GCM no dia a dia de
trabalho de manutenção da
segurança na cidade.

O armamento possui garan-
tia de boa precisão a uma dis-
tância de até 900 metros e um
alto poder de repressão a cri-
mes de maior potencial ofen-
sivo, fazendo parte do arsenal
de guerra dos principais exér-
citos mundo afora e sendo, até
pouco tempo atrás no Brasil,
de uso exclusivo das forças
armadas.

A aquisição do armamento
faz parte da política pública
adotada nos últimos anos com
investimentos como a renova-
ção constante da frota de via-

Prefeito Marcos Tonho entrega para Guarda Municipal
Fuzis 556 fazendo com que Santana de Parnaíba seja uma
das primeiras do Brasil equipada com o armamento

O armamento de alto poder de fogo é utilizado pelos
mais poderosos exércitos do mundo

Fotos: SECOM - Santana de Parnaíba

turas, novos fardamentos, a
compra de pistolas 9 mm e Ca-
rabinas EDUCAÇÃO CTT.40,
entre outras ações, que levaram
a cidade a se tornar referência
em segurança pública, a mais
segura da região metropolitana
de São Paulo há 7 anos e man-
tendo o posto de 2.ª mais segu-
ra do país entre as cidades com
mais de 100 mil habitantes.

O prefeito Marcos Tonho
durante a entrega do arma-
mento falou de como a cida-
de e os guardas estão equipa-
dos para combater a criminali-
dade na cidade.

“Santana de Parnaíba sai na
frente mais uma vez, somos a
única guarda do Estado de São
Paulo e do Brasil portando Fu-
zis 556. Nossa cidade está ex-
tremamente preparada  para atu-
ar tanto de forma preventiva ou
repressiva se necessário na nos-
sa cidade”.

Com objetivo de proporci-
onar um ensino cada vez com
mais qualidade, Santana de
Parnaíba tem investido forte-
mente nos últimos anos na
educação e na tecnologia nas
escolas. Na manhã desta quin-
ta-feira (02/11), a prefeito
Marcos Tonho realizou, no
Colégio Ana Aparecida, no
bairro São Pedro, a entrega de
5.000 notebooks a serem uti-
lizados pelos alunos da rede de
ensino e até o início do ano
que vem, serão 11 mil apare-
lhos, já que outros 5.500 já
foram adquiridos e devem ser
entregues no início das aulas.

Os notebooks serão usados
pelos alunos da rede munici-
pal durante o período de aula
para facilitar e aprimorar ain-
da mais a qualidade do ensino
nas escolas. Recentemente, a
prefeitura já havia realizado a
entrega de 1.800 notebooks
para diretores e professores da
rede municipal. Essas ações e
investimentos não somente
nos alunos, mas também nos
profissionais da educação, re-
presentam um ganho muito
grande na qualidade da edu-
cação municipal.

A aluna do Colégio Ana
Aparecida, no São Pedro, Ke-
rolayne Teles, do auxílio que

5.000 notebooks para alunos da rede pública
municipal de Santana de Parnaíba foram
entregues pelo prefeito Marcos Tonho

os notebooks darão para o
aprendizado dos alunos. “Eu
acho que é muito importante
para contribuir na nossa educa-
ção e no aprendizado, é mais
fácil e mais acessível também
com a internet”.

“Santana de Parnaíba se des-
taca como cidade da tecnologia
na região metropolitana de São
Paulo e até o início do ano que
vem entregaremos 11 mil note-
books para os alunos da rede
municipal”, falou o prefeito
Marcos Tonho.

Santana de Parnaíba nos úl-
timos anos investiu pesado em
capacitar os alunos e os profis-
sionais da rede, com projetos
como as aulas de robótica, a
Escola Pública de Idiomas (au-
las de inglês, espanhol e manda-
rim), o Parnaíba Idiomas (aulas
online para os munícipes de in-
glês, espanhol, italiano e fran-
cês), o Programa MIND LAB,
Connect, entre outros. Os inves-
timentos também qualificam e
beneficiam os professores e
ADIs com kit de materiais do
professor, cursos e aperfeiçoa-
mento contínuo e a realização
dos prêmios ADI e Professor
Destaque, que premiam os me-
lhores projetos apresentados e
executados pelos educadores e
docentes da rede municipal.

Mais de 11 mil
notebooks estarão
a disposição dos
alunos na rede
municipal de
Santana de
Parnaíba

Fotos / Texto: SECOM - Santana de Parnaíba

{EDUCAÇÃO}

{SEGURANÇA}
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Após a inauguração da ma-
gia natalina na cidade, o Prefei-
to e a Primeira-dama ressalta-
ram que o evento será ainda
mais surpreendente nos próxi-
mos dias

O Doutor Sato inaugurou,
na noite do último sábado (4),
o Natal Encantado 2021 em
Jandira. Localizado na Praça de
Eventos da cidade, o espaço
contém cenários repletos de
iluminação, decorações natali-
nas, parque de diversão, Vila do
Noel e shows com convidados
especiais.

Doutor Sato inaugura o
Natal Encantado 2021 em Jandira

A abertura ficou marcada
para a população jandirense. Em
um momento de celebração, os
moradores presenciaram um
evento aconchegante para estar
junto dos familiares e amigos.
“Nunca teve isso em Jandira.
Nos anos anteriores, precisáva-
mos ir a cidades vizinhas para
prestigiarmos uma festa desse
porte”, relatou uma munícipe.

Em seu primeiro Natal como
Prefeito, o Doutor Sato deixou
palavras de esperança para os
próximos meses e ressaltou a fe-
licidade em poder oferecer isso

ao povo, principalmente após
um período de grande dificul-
dade enfrentado no mundo: “Foi
lançada aqui a festividade nata-
lina. Passo a passo estamos
vencendo e vamos continuar
assim, porque Jandira é feita de
pessoas com coragem, pessoas

que compartilham o amor ao
próximo. Hoje é o lançamento
desta alegria, deste compartilha-
mento de alegria para todos.”

Em continuação, ele e a Pri-
meira-dama convidaram toda
a população para participar

do evento pelos próximos
dias, em especial no pró-
x imo  sábado  (11 ) ,  que ,
além de todas as atrações
e novidades, serão sortea-
d o s  d i v e r s o s  p r ê m i o s ,
como bicicletas, microon-
das e muito mais.

As metas que estavam previstas para 2038, a partir de agora passa para 2033

O Prefeito Doutor Sato, jun-
tamente do Secretário de Habi-
tação e Planejamento, Walter
Martins, chamou os diretores da
Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo
para que seja atualizado o con-
trato da Sabesp, que antes pre-
via metas a serem realizadas até
2038 e que, a partir de agora,
deverão ser implantadas até
2033, atendendo o marco regu-
latório do saneamento básico.

Na ocasião, o Doutor Sato
já entregou a carta de anuência
e a Sabesp ficou com o prazo
até março de 2022 para a ela-
boração e assinatura deste novo
contrato que estabelece as no-
vas metas.

O fornecimento de água e a
coleta de esgoto estão entre as
principais metas a serem cum-

Doutor Sato se reúne com a direção da Sabesp para antecipar as
metas de fornecimento de água e coleta de esgoto em Jandira

pridas, que estabelece um
prazo de redução de 5 anos
para a implantação dessas
medidas. Ou seja, até 2033
99% dos domicílios jandiren-
ses receberão água tratada e
90% das residências terão cole-
ta e tratamento de esgoto.

Além da presença do Pre-
feito e do Secretário Walter
Martins, membros da Sabesp
também participaram desta
reunião, sendo eles: Ricardo
Borsari, Diretor Metropolita-
no da Sabesp, Aurélio Fiorin-
do Filho, Superintendente da
Unidade de Negócio Oeste, Er-
nesto Sabbado Mamede, Ge-
rente de Departamento Plane-
jamento Oeste, e Lilian Rouse
Silva Lima, Gerente de Depar-
tamento da UGR Tietê.

{SANEAMENTO BÁSICO}

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

JORNAL E PORTAL: JACIDADE.COM.BR



ANO 13 | EDIÇÃO Nº 165|SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 2021 CIDADES •Página 09

Nesta semana, a Prefeitura
de Carapicuíba iniciou a aplica-
ção de doses da vacina contra
a covid-19 serão nas Unidades
Básicas de Saúde e Unidades
de Saúde da Família do mu-
nicípio. A dose de reforço,
que também será aplicada,
teve seu intervalo reduzido para
4 meses.

 Para tomar a dose de re-
forço é preciso apresentar RG,
CPF, Cartão de Vacinação de
Carapicuíba (ou comprovante
de endereço, caso a pessoa te-
nha se mudado após se vaci-

Prefeitura de Carapicuíba inicia
vacinação contra a covid-19 nas UBS

nar). Quem precisar tomar a
primeira dose deve levar
R G,  C P F, Cartão SUS e
Comprovante de Endereço,
menores devem estar acompa-
nhados dos pais.

 É importante destacar que
a vacina de reforço está sendo
a Pfizer independente de qual
foi a vacina aplicada no es-
quema vacinal, em todas as
unidades de saúde. As pesso-
as que precisam tomar a segun-
da dose de AstraZeneca ou Co-
ronavac devem comparecer à
USF Cohab V.

Confira quais as unidades que estão aplicando a vacina da Pfizer:

UBS Adauto Ribeiro - Estrada da Gabiroba, 519 - Jardim Santo Estevão
UBS Ana Estela - Rua Monte Aprazível, 50 - Jardim Ana Estela
UBS Ariston - Temporariamente alocada na Av. Comendador Dante Carraro, 333
UBS Central - Av. Consolação, 505 - Vila Gustavo Correia - Parque Gabriel Chucre
UBS Judith Andrade dos Santos - Rua do Bosque, 410 -  Cohab II
USF Ivanildes da Silva Santos* - Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 - Cohab V
UBS Florispina de Carvalho - Rua Bandeirantes, 24 - Vila Dirce
USF Antônio Simões Pimentel - Rua Ercílio Linconl, 08 - Parque Jandaia
USF Natércio Silva Arruda - Rua Bom Pastor, 106 - Jardim Bom Pastor
UBS  Raimundo Guedes - Rua Áquila, 24 - Jardim Novo Horizonte
UBS Dom Ercílio Turco - Estrada Egilio Vitorello, 1850 - Parque Flórida
UBS Joseph Alain Grimberg - Avenida José Fernandes Teixeira Zuza, 510 - Vila Cretti
UBS Vila Menck - Estrada das Acácias, 202 - Parque Roseira
UBS Vila Helena - Avenida Vereador José Fernandes Filho, 78 - Vila Helena
USF Vila Dirce - Rua Bandeirantes, 24 - Vila Dirce
*A USF Ivanildes, na Cohab V, também aplica doses de Coronavac e AstraZeneca

Acesse nossas mídias digitais:
Site: www.jacidade.com.br

 jornalacidadeoficial

A equipe técnica da Secreta-
ria de Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade do município de Carapi-
cuíba realizou vistoria no Parque
dos Paturis com o objetivo de
identificar árvores isoladas para
viabilizar a duplicação da Avenida
Antonio Faustino dos Santos. O
órgão examinará as espécies de
acordo com a legislação para con-
cluir o melhor diagnóstico técni-
co da ação.

 No processo iniciado em no-
vembro, foram constatados que
das 41 árvores, nativas e exóticas,
duas espécies se encontravam
mortas e apresentavam inclinação
com risco de queda e outras qua-
tro árvores com estado prejudica-
do que apresentavam podridão e
forte inclinação.

Outras árvores foram analisa-
das e observadas com copas em
conflito com a rede de alta ten-
são da Enel e outras com colmei-
as de abelhas nativas de espécie
ameaçada de extinção, bem como
perda de habitat devido à redução
da cobertura vegetal em centros
urbanos. A Secretaria do Meio
Ambiente realizará todo o supor-
te necessário para o resgate das

Parque dos Paturis
recebe ação de

transplante de árvores

abelhas e realocação das colmei-
as de maneira adequada e estraté-
gica levando em consideração a
importância que a espécie tem
para a fauna.

A Secretaria, após todo o pro-
cesso de transplante de árvores,
realizará nos termos da Lei Mu-
nicipal n° 3590/2019, alterada
pela Lei municipal n° 3665/2020,
a compensação ambiental, favore-
cendo a cidade com o plantio de
714 mudas de espécies nativas do
bioma da Mata Atlântica.

A Câmara de Carapicuíba
aprovou, durante sessão ordiná-
ria na noite de terça-feira, 7, o
projeto de lei n° 2.845/2021 que
disciplina os chamados “panca-
dões” e perturbação do sosse-
go na cidade.

De autoria do vereador She-
riff  Paulo Costa (PODE), o
texto determina multa de R$
1.643,22 referente a três vezes
o Valor de Referência do Muni-
cípio de Carapicuíba (VRMC),
já levando em consideração o
valor determinado para 2022
que será de R$ 547,74 cada
VRMC. Também será apreen-
dido o aparelho de som e terá a
remoção do veículo.

Em caso de reincidência o

Pancadão em Carapicuíba
 terá multa de até R$ 2.700

valor  da  mul ta  será  R$
2.190,96 ( referente  a  4
VRMC). Na ocorrência de
uma terceira reincidência a
multa será de R$ 2.738,70

(referente a 5 VRMC).

O projeto de lei aguarda san-
ção ou veto do prefeito Marcos
Neves (PSDB).

A melhor divulgação para o
seu produto  ou serviço na região.

TODA SEMANA!
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Rede Banda Larga comemora “Prêmio
Mérito Empresarial 2021”, destaque do ano
com festa de confraternização

Na noite de sexta-feira, 10/
12, a diretoria da Rede Banda
Larga, uma das maiores empresa
da região no seguimento de In-
ternet e TV, via fibra óptica, ins-
talada em Carapicuíba, reuniu
seus colaboradores para come-
morar mais uma conquista, a de
certificação “Prêmio Mérito
Empresarial 2021”, e realizar a
festa de confraternização de fi-
nal de ano.

A Rede Banda Larga funda-
da em 2006, há 15 anos, tem
como missão distribuir a melhor
tecnologia para que você “Cli-
ente” tenha a melhor conexão,
contando com o atendimento até
20 horas por dia, 7 dias por se-
mana para que “Você” fique
sempre conectado à Internet,
tendo acesso aos melhores con-
teúdos através da TV com Ca-
nais Abertos e ainda obter os
melhores conhecimentos através
dos Cursos oferecidos. A nossa
visão é com que ao passar dos
anos que no início o sinal era
apenas via Rádio, hoje através
da Fibra Óptica, possamos che-
gar ao 5G no futuro bem próxi-
mo. Desta forma agradecemos
você “Cliente” que faz parte da
nossa Família, pela Certificação
agregada a Nós, nos anos de
2017, 2019 e agora mais uma
vez em 2021 com o melhor
atendimento ao cliente. Desde
já desejamos a Você nosso mai-
or Patrimônio Boas Festas e que
2022 continuemos conectados
nos melhores momentos de
nossas vidas. Deus abençoe!

Rede Banda Larga conquista“Prêmio Mérito Empresarial
2021”, Empresa certificada em qualidade e atendimento
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Entre os dias 13 e 17 de de-
zembro, o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Es-
tado de São Paulo (Crea-SP) re-
aliza a força-tarefa de fiscaliza-
ção do exercício profissional,
nos municípios de Barueri, Cara-
picuíba, Itapevi, Jandira e Taboão
da Serra. Com caráter orientati-
vo e preventivo, a ação tem como
objetivo garantir a presença de
profissionais habilitados à fren-
te das atividades abrangidas pelo
Conselho. A cerimônia de aber-
tura está marcada para esta se-
gunda-feira (13), às 10h, na Câ-
mara Municipal de Barueri, na
Alameda Wagih Salles Nemer,
200, Centro, Barueri.

Estão previstas 300 diligên-
cias em serviços e obras de En-
genharia, Agronomia e Geociên-
cias. As ações de fiscalização te-
rão como foco decorações de
Natal, shoppings, postos de com-
bustíveis, empresas de grande e
médio porte sem responsáveis
técnicos, loteamentos, denúnci-
as protocoladas nas unidades, de-
mandas dos inspetores das Co-
missões Auxiliares de Fiscaliza-
ção (CAF) do Crea-SP. Partici-
pam da operação, 16 agentes fis-
cais do Conselho.

De 2015 a 2021, as fiscaliza-

Crea-SP realiza força-tarefa em Barueri e região
Objetivo é fiscalizar o exercício profissional em cinco municípios

ções do Crea-SP aumentaram cer-
ca de 600%. O crescimento se
deve ao uso das tecnologias para
apoio às atividades, com pesqui-
sas e apurações remotas, antes dos
agentes fiscais irem a campo e,
também, à adoção do modelo das
forças-tarefas em todo o Estado.
Atualmente, o Crea-SP bateu 238
mil ações. Número que ultrapas-
sa a meta de 200 mil, prometida
no início do ano.

O Conselho é responsável por
fiscalizar o exercício profissio-
nal, a fim de garantir a existência
de um responsável técnico habi-
litado e registrado à frente das ati-
vidades abrangidas pelas Engenha-
rias, Agronomia e Geociências.
Para contribuir com a segurança
da sociedade e dos próprios pro-
fissionais.

Sobre o Crea-SP?- Instalada
há 87 anos, a autarquia federal é
responsável pela fiscalização,
controle, orientação e aprimora-
mento do exercício e das ativida-
des profissionais nas áreas da En-
genharia, Agronomia e Geociên-
cias. O Crea-SP está presente nos
645 municípios do Estado, conta
com cerca de 350 mil profissio-
nais registrados e 75 mil empre-
sas registradas. Estão previstas 300 diligências em serviços e obras de Engenharia, Agronomia e Geociências

Parabéns Jornal Tribuna de Barueri
e Região,  19 anos!

O Jornal Tribuna de Barueri e Re-
gião, nascido das mãos e idealismo de
Néo Marques e Profª. Iracema Trigolo,
em dezembro de 2002, está a comemo-
rar seu 19° aniversário de fundação.
Quem milita nessa área sabe das dificul-
dades para manter-se viva essa chama.

E em se tratando de órgão de im-
prensa, que durante muitos, as dificul-
dades sempre foram triplicadas e, só com
muito amor, dedicação, tenacidade e
abnegação é que se mantém vivo e em
plenas atividades.

Desde sua fundação, aceitei a grata
incumbência de assumir e idealizar o pro-
jeto gráfico e diagramação deste concei-
tuado veículo de comunicação denomi-
nado jornal Tribuna de Barueri, onde
pude construir um laço de confiança,
amizade e profundo respeito com seus
idealizadores Néo Marques e Profª. Ira-
cema por estes longos anos.

Não foi fácil chegar até aqui, mas esse
tempo deixa em todos nós amigos e ad-
miradores muitas saudades e estão cris-
talizadas em nosso coração. Se por um

lado o jornalismo é uma árdua missão,
por outro é atividade instigante, bela,
prestigiada e respeitada conhecida e re-
conhecida como o quarto poder.

Rendo as mais sinceras homenagens
aos diretores do Tribuna de Barueri, toda
equipe e colaboradores. Gratidão por
mantermos essa parceria há quase 2 dé-
cadas. Parabéns Tribuna! Deus abençoe
a todos!

Fábio Mendonça
Diagramador,
Jornalista e Diretor
do Jornal e
Portal A Cidade

Néo Marques - Jornalista e Editor do
jornal Tribuna de Barueri e Região e

Iracema Trígolo - Diretora Geral

Capa Edição Especial de Aniversário e Natal Jornal Tribuna de Barueri | Dez/2021
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!

FACILITAMOS

O PAGTO.
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A Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Osasco se reuniu
na manhã de terça-feira (7), sob
a presidência do vereador Ri-
bamar Silva (PSD), para deli-
berar a respeito do Projeto de
Resolução para criar um Con-
selho de Ética e Decoro Parla-
mentar na Câmara Municipal.

Na mesma reunião, também
houve deliberação sobre a cria-
ção de uma Comissão Especial
para Revisão do Regimento In-
terno da Câmara. Tanto a cria-
ção de um Conselho de Ética
quanto a revisão do Regimento
Interno eram esperados desde
a legislatura 2019-2020.

“A Criação do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar terá
por finalidade a promoção das
virtudes no comportamento
parlamentar e das boas práticas
no âmbito legislativo”, disse o
presidente do Legislativo.

O Projeto de Resolução re-
cebeu amplo apoio dos verea-
dores e segue agora o processo
de tramitação nas Comissões da
Casa, conforme o devido pro-
cesso legislativo. Segundo os
membros da Mesa Diretora, os
dois projetos deverão ser vota-
dos nas primeiras sessões do
ano de 2022.

Mesa Diretora tem projeto para criar Conselho
de Ética e revisar Regimento da Câmara

Deliberação sobre
o tema aconteceu

na manhã de
terça-feira (7)

Na tarde de quinta-feira (09),
o vereador Josias da Juco este-
ve na Subprefeitura do Butantã
onde se encontrou com o Sub-
prefeito Paulo Vitor Sapienza.
Na oportunidade o parlamentar
osasquense aproveitou para rei-
vindicar melhorias na divisa en-
tre São Paulo e Osasco e na re-
gião.

“É fundamental a coopera-
ção das subprefeituras que fa-
zem divisa com Osasco, por isso
procurei o Sapienza que sem-
pre foi uma pessoa acessível e
muito solidária com nossas so-
licitações”, comentou Josias da
Juco.

Durante o encontro, Josias
apresentou as demandas que
tem recebido em seu gabinete
na Câmara Municipal de Osas-
co, que incluem problemas de
sinalização na região, acúmulo
de lixo nas ruas, precarização
da iluminação pública e asfalto.

“Muitas vezes a solução dos

Vereador Josias da Juco se encontra com
Subprefeito Vitor Sapienza para promover ações
simultâneas de melhorias na região do Butantã

{ATUAÇÃO}

problemas está na ação conjunta
de Osasco e São Paulo. Porque
não adianta só um município
resolver o seu lado, para bene-

ficiar a população nesses locais
a coordenação das ações de-
vem ser simultâneas”, afirmou
Josias da Juco.

O parlamentar se colocou à
disposição da subprefeitura do
Butantã para a realização de
trabalhos coordenados. “Assim

poderemos proporcionar mais
segurança, conforto e qualida-
de de vida aos munícipes de
nossas cidades” concluiu.



ANO 13 | EDIÇÃO Nº 165|SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 2021OSASCO•Página 15

VENDO CASA  EM OSASCO | ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
• Local: Jd. Roberto - Osasco - SP
 (próximo ao Largo do
Jd. Roberto e Jd. Pestana)
• Medida: 10 x 20 - 200m²
• Com escritura tudo
devidamente registrado
• 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
Chama no Whats (11) 99800-2000

 O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, reuniu-se com a
comunidade evangélica da
Assembleia de Deus - Minis-
tério de Madureira, no Giná-
sio José Liberatti, dia 4/12,
para participar da Santa Ceia
da Gratidão, a última de 2021
e a maior já realizada no muni-
cípio. O evento reuniu as 61
igrejas locais e público estima-
do em 4 mil fiéis.

O culto foi ministrado pelo
presidente da Assembleia de
Deus, pastor Belchior Júni-
or. Após a pregação, houve
a comunhão de agradecimen-
to a Deus pela vida, seguida
da unção dos obreiros das igre-
jas de Osasco.

“Essa é a nossa última ceia

Prefeito Rogério Lins participa
da Ceia da Gratidão

Fotos: Fernanda Cazarini

do ano. Queremos render gra-
ças a Deus por toda a prote-
ção recebida. Podemos dizer
que até aqui nos ajudou o Se-
nhor! Enfrentamos tempos di-

fíceis nessa pandemia no
Brasil e no mundo”, disse
Belchior.

“Estamos aqui reunidos para
agradecer e honrar nosso senhor

Jesus. Quero só agradecer a
Deus e a cada um que dobra os
joelhos para orar por nossa ci-
dade”, reforçou Lins.

Também estiveram presen-

tes, entre outros, o deputado fe-
deral Cezinha de Madureira
pastor Pedro Paulo (adjunto de
Comunicação), e demais lide-
ranças religiosas.



Fonte: Comunicação Social TJSP
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VENHA CONFERIR! ESTAMOS NA ESTR. DO ADERNO, 47 - VILA MENCK - CARAPICUÍBA - SP

ANO 13 | EDIÇÃO Nº 165|SÁBADO, 11 DE DEZEMBRO DE 2021


