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Boas Festas! Feliz Ano Novo, Feliz 2022!

Natal Encantado deste
final de semana:
Paulo Miklos e
Salgadinho são os
destaques

Prefeito Marcos Tonho
inaugura o 8º parque
municipal no bairro
Cristal Park

Em noite memorável de
Natal Solidário, Doutor
Sato e Doutora Denilda
alegram a população
jandirense

Prefeito Marcos Neves
e Governo do Estado
lançam “Programa
Casa Carapicuibana”

Prefeito de Osasco
Rogério Lins inaugura
“Natal Iluminado
- Um presente à vida”

AVISO DE RECESSO:
Informamos aos nossos anunciantes, leitores, colaboradores, amigos e parceiros, que vamos dar uma pausa em nossas edições para
que nossa equipe possa tirar merecidas férias (descanço), ufa!!!. Retornaremos as atividades na 2ª quinzena de janeiro de 2022.
A notícia continua: durante este período você pode se manter informado nosso site: www.jacidade.com.br
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EDIÇÃO ESPECIAL
{EDITORIAL}

Adeus ano velho

e Feliz Ano Novo!
Agora que o ano está se despedindo, vamos agradecer as

conquistas, esquecer o que não deu certo, perdoar a nós mes-
mos o que ficou por fazer e dizer, e todas as promessas que
não foram cumpridas. Vamos dizer adeus ano velho, feliz ano
novo!

Que todos possam entrar no ano novo com saúde, paz, ale-
gria e esperança no coração, sem arrependimentos, sem qual-
quer sentimento negativo. Um novo ano vai começar, e é tem-
po de renovar, recomeçar, de tentar novamente.

O que ficou por fazer, pode agora ser feito. O que ficou
por sonhar, deve agora ser sonhado. Vamos fazer deste ano de
2022 o melhor das nossas vidas, pois apenas depende de nós
e a vida é o conjunto das nossas escolhas.

Enfim, vamos focar nas coisas boas, agradecer, orar e pe-
dir proteção a Deus para que possamos continuar  seguindo
em frente.

Desejamos aos nossos anunciantes, leitores, colaborado-
res, amigos e parceiros Feliz Natal e um Ano Novo com mui-
tas realizações e sucesso!

Fábio Mendonça
Diretor, Editor e Jornalista
responsável
Jornal e Site ACIDADE

Deus abençoe a todos!

Boas Festas e que seu ano
seja pleno de bênçãos e

realizações.
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O Natal é o resumo do espírito da
doce amizade que brilha todo o ano. É
consideração e bondade, é a esperança
renascida novamente para trazer paz, en-
tendimento e benevolência para os ho-
mens.

Natal não é fim de ano, é recomeço,
é nascimento, é a esperança em um
novo ano que se aproxima, é o desejo
de ter conosco pessoas queridas fazen-
do parte de nossa vida.

O Natal é a ternura do passado, o

O que é o Natal?

Carapicuíba acaba de ganhar...

valor do presente e a esperança de um
futuro melhor.

É comungar com as pessoas que
amamos a fartura e o amor que nos foi
dado pelo sacrifício de um homem que
nasceu menino e subiu aos céus para
sentar-se ao lado do criador.

É o desejo mais sincero de que cada
coração se encha com bênçãos ricas e
eternas e que cada caminho nos leve à
paz.
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{SAÚDE}

Programa
“Pedro Cabral

 Opinião”
das 15 às 16 horas

Regional FM 87.7

Feliz Natal!
Boas Festas!

A programação do Natal
Encantado de Barueri está agi-
tando a cidade, com público
sempre presente prestigiando os
grandes espetáculos em cena,
no Boulevard Central. E os des-
taques deste final de semana
são os shows de Paulo Miklos
(ex-Titãs) com participação de
Mauricio Gasperini (ex-Radio
Taxi), sábado, dia 18, às 20h30,
e domingo, dia 19, do cantor e
sambista Salgadinho, também
às 20h30.

Em todos os dias sempre há
atrações de artistas e de estu-
dantes de Artes da Secretaria
de Cultura e Turismo que an-
tecede aos shows principais.
Hoje, às 19h05, o Coral Infan-
til das Oficinas de Artes, regida
pelo maestro Isaac Breda, fará
uma apresentação especial com
canções natalinas. No domin-
go, será a vez de espetáculos
circenses, com muitos números

Paulo Miklos e Salgadinho são os destaques
do Natal Encantado deste final de semana

tradicionais de picadeiro.
O público também pode

acompanhar as apresentações da
Cantata de Natal, sempre às
19h, na Casinha do Papai Noel,
especialmente montada no Bou-
levard Central.

Conhecido como uma das
mais importantes vozes do rock
nacional, Paulo Miklos está di-
vulgando seu elogiado disco de
estreia da nova fase depois de
deixar os Titãs. “A Gente Mora
No Agora” é o seu terceiro dis-
co individual.

No show de hoje, o ex-Titãs
canta sucessos como “Pra Di-
zer Adeus”, “Flores”, “Comi-
da”, “É Preciso Saber Viver” e
“Sonífera Ilha”.

Quem curte um pagode e
samba não pode perder o show
de amanhã com Salgadinho, que
fez parte do grupo Katinguelê.
Entre os sucessos, o cantor de-
verá levar ao palco do Boule-

vard “No compasso do criador", "Ina-
raí", "Recado a Minha Amada", e "Ci-
lada".

Programação
A segunda-feira (dia 20) terá, às

19h05, Jean da Viola e banda. Em se-
guida, às 20h30, a dupla sertaneja Ma-
ria Cecília & Rodolfo fazem grande
show.

E o rock volta ao palco na terça-
feira, dia 21) com a banda CPM22, in-
fluenciada por punk rock e hardcore.

Diante do surto da gri-
pe Influenza (H3N2) que
começou recentemente no
Rio de Janeiro e já chegou
a algumas cidades do esta-
do de São Paulo, a Secre-
taria de Saúde de Barueri
alerta para redobrar os cui-
dados a fim de evitar a pro-
liferação do vírus. No en-
tanto, o secretário da pasta,
Dionisio Alvarez Mateos
Filho, ressalta que há diferenças a se considerar.

Em Barueri ainda não houve notificação de
nenhum caso de H3N2 até o momento, apenas
aumento de casos de síndrome gripal, que se re-
ferem a situações bem mais simples, de fácil tra-
tamento e que não levam a internações, como a
SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

“Uma das medidas mais importantes é ir aos
prontos-socorros (PS) da cidade só em caso de
emergência. E se realmente precisar ir, evitar le-
var mais de um acompanhante para não haver
aglomeração e aumento de contaminações. De
preferência deixe o acompanhante esperando do
lado de fora da unidade”, recomenda o secretá-
rio.

Quando não for caso de emergência, o reco-
mendável é procurar uma Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima da residência.

São considerados casos de emergência quan-
do o paciente estiver sentindo todos ou grande
parte dos seguintes sintomas gripais:

Febre alta;
Dores no corpo (principalmente nas articula-

ções);
Dor de cabeça;
Falta de ar;

Tosse;
Coriza;
Calafrios.

Outras recomendações
também de muita importância
dizem respeito aos mesmos cui-
dados usados para evitar o con-
tágio da Covid-19, ou seja, uso
de máscara de forma adequa-
da (sem folga dos lados e co-
brindo a boca e o nariz), evitar

aglomerações em locais fechados, lavar sempre
as mãos com água e sabão ou álcool 70.

Além disso, Dionisio ressalta a importância
da alimentação, principalmente para crianças, já
que organismos mais debilitados ficam mais pro-
pícios para contraírem o vírus da gripe.

Aumento no Atendimento
De acordo com dados da Secretaria da Saú-

de de Barueri, o número de atendimentos nos PS
da cidade aumentou mais de 60%. E boa parte
deles se refere a quadros com sintomas gripais e
não de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG).

No caso dos atendimentos no PS Central, por
exemplo, o número saltou de 933 no primeiro dia
deste mês para 1.445 no dia 14. Os casos especí-
ficos de “sintomas gripais” foram de 153 para 619,
no mesmo período.

Em decorrência do aumento dos atendimen-
tos, o tempo de espera nos PS também aumen-
tou, daí a importância de se dirigir à unidade só
em caso de emergência.

Apesar do número crescente de atendimen-
tos de pacientes com sintomas de gripe, o quadro
de internações relacionadas à Covid-19 não se
alterou em Barueri, informa o secretário de Saú-
de. Neste mês, a média de leitos de UTI ocupa-
dos por conta da Covid é de apenas dois.

Saúde recomenda redobrar
cuidados preventivos contra gripe
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{LASER}

Prefeito Marcos Tonho inaugura o
8º parque municipal no bairro Cristal Park

Santana de Parnaíba deu mais
um passo em relação à saúde e
qualidade de vida com a inaugu-
ração do Parque do Cristal Park,
que fez a alegria dos moradores
do bairro.

Centenas de pessoas, entre
elas autoridades do legislativo e
executivo municipal, estiveram
no local para prestigiar e conhe-
cer os espaços do 8º parque da
cidade, um espaço adequado para
a prática esportiva e momentos
de lazer.

O Prefeito Marcos Tonho fa-
lou sobre a importância de en-
tregar um equipamento público
como o novo parque municipal
“Essa entrega de hoje mostra que
Santana de Parnaíba segue avan-
çando no seu foco principal que
é cuidar e proporcionar o melhor
para o cidadão parnaibano, então
agora todos terão um espaço se-
guro e com toda estrutura neces-
sária para prática de esporte e
lazer” disse o prefeito.

“O parque era um sonho para
nós moradores daqui do Cristal
Park, agora vamos poder nos di-
vertir e ter qualidade de vida, sem
precisar sair do bairro, foi uma
grande conquista para nós porque
realmente estamos precisando

muito e estamos agradecidos” dis-
se Aderbal Oliveira.

Localizado na Rua Domingos
Fernandes, nº S/N e com mais de
3 mil m² quadrados, o espaço conta
com quadra infantil, quadra de bas-
quete, quadra de vôlei de praia,
campo de grama sintética,
playground, academia ao ar livre,
caixa de areia, banheiros e espaço
administrativo.

O apresentador Elvis Cezar,
também prestigiou a inauguração
e falou sobre a alegria desse mo-
mento já que a construção do par-
que teve início na sua gestão “É
uma grande alegria estar aqui hoje

vendo a continuidade do nosso tra-
balho, os moradores do bairro
merecem um espaço de lazer
como esse que irá trazer mais saú-
de e qualidade de vida para todos,
com toda certeza. Parabéns pre-

feito Marcos Tonho por essa obra
magnífica" Elvis Cezar.

Vale ressaltar que nos últimos
oito anos o Cristal Park teve um
grande crescimento, pois foram
realizadas intervenções como a

Seguindo com a meta de ze-
rar a fila da creche no municí-
pio, o prefeito Marcos Tonho
entregou o colégio infantil do
Alphaville, que recebeu o nome
do ex-secretário de comunica-
ção, Max Santana, que faleceu
neste ano em decorrência da co-
vid-19.

Localizada na Avenida Mar-
cos Penteado Ulhôa Rodrigues,
1229, a escola é a 25ª entregue
pela administração municipal
nos últimos 8 anos e terá capa-
cidade para atender até 500 alu-
nos de 0 a 5 anos. 

Emocionado, o prefeito Mar-
cos Tonho falou sobre a alegria
da homenagem. “Hoje entrega-
mos o colégio infantil com o
nome de uma pessoa muito es-
pecial, Maxsoel Elias Santana, o
nosso querido secretário Max
Santana, uma pessoa que se de-
dicou dia a dia para entregar o
seu melhor, por isso temos a sa-
tisfação de entregar esse colé-
gio aqui no Alphaville onde ele
foi morador por muito tempo”,
falou.

O apresentador Elvis Cezar,
que iniciou a obra em sua ges-
tão, falou sobre a alegria de
acompanhar a entrega da unida-
de educacional. “Um colégio de
primeiro mundo, que foi total-
mente preparado, estruturado.
Estou trabalhando nesse projeto
há anos e tive a honra de partici-

Prefeito Marcos Tonho inaugura colégio infantil no Alphaville
A unidade educacional

recebeu o nome do profes-
sor universitário Max

Santana e terá capacidade
para atender até 500
alunos de 0 a 5 anos

par com o prefeito Marcos Tonho
da inauguração”, disse.

Em uma área construída de
mais de 2.200 m², a unidade edu-
cacional conta com 10 salas de
aula com banheiros para as crian-
ças, biblioteca, brinquedoteca, au-
ditório com capacidade para 250
pessoas, quadra para atividades fí-
sicas, salas administrativas e esta-
cionamento para pais e profissio-
nais da educação, além de um
complexo aquático semiolímpico
com piscina aquecida e sala mul-
tiuso, que poderá ser utilizado pela
população do bairro. 

“Uma escola desse porte, com
essa estrutura, levando o nome do
nosso querido Max é uma sensa-
ção indescritível”, comentou a es-
posa do homenageado, Vanessa
Santana.

Já a moradora do Alphaville,
Elaine Monteiro, exaltou a quali-
dade das instalações do colégio.
“Me sinto na Europa, meus filhos
vão estudar em uma escola públi-
ca, de fácil acesso e com um pa-
drão de qualidade melhor do que
de muitas escolas particulares!”,
finalizou.

Quem conhece ou anda por
Santana de Parnaíba vê que a edu-
cação no município está em cons-
tante processo de evolução. Fora
os novos colégios, projetados para
facilitar a aprendizagem dos alu-
nos, a administração municipal já
realizou a ampliação de outras 8
unidades educacionais, aumentan-
do a oferta de vagas de ensino em
todas as regiões do município.

Ao todo, são 71 colégios mu-
nicipais e mais dois colégios es-
tão próximos de serem entregues
oficialmente no início de 2022.
Um deles é o novo Imídeo, que

fica localizado na Avenida Tenen-
te Marques, ao lado do Terminal
da Fazendinha, em um terreno de
mais de 8 mil metros quadrados
de área construída, 22 salas de
aula, biblioteca, laboratório de in-
formática, piscina semi-olímpica
e oferecerá 900 vagas para os alu-
nos do ensino fundamental II, mé-
dio e EJA. O outro equipamento
de educação está localizado no
bairro Refúgio dos Bandeirantes
e contará também com 10 salas de
aula e capacidade para mais de
250 alunos do ensino infantil, ze-
rando a fila por creches na região.

Nos últimos anos, Santana de
Parnaíba fez o maior investi-
mento da história na educação
por meio de diversas ações
como as aulas de robótica, a
Escola Pública de Idiomas (au-
las de inglês, espanhol e man-
darim), o Parnaíba Idiomas (aulas
online para os munícipes de in-
glês, espanhol, italiano e francês),
os Programas MindLab e Con-
nect, o Projeto Águia (entrega de
óculos), a Saúde na Escola, o Cur-
so Preparatório para o ENEM,

aulas de inglês no ensino infantil,
entre outros. 

Recentemente, a prefeitura
também realizou a entrega de
1.800 notebooks para diretores e
professores da rede municipal, e
mais 5.500 aparelhos foram en-
tregues para os alunos.  Até o iní-
cio do ano que vem serão quase
13 mil novos computadores na
rede de ensino da cidade, já que
outros 5.500 já foram adquiridos
e devem ser entregues no início
das aulas.

Fora os investimentos menci-
onados, os docentes também re-
cebem atenção especial com ‘kit’
de materiais do professor, cursos
e aperfeiçoamento contínuo e a
realização dos prêmios ADI e Pro-
fessor Destaque, que premiam os
melhores projetos apresentados e
executados pelos educadores e
docentes da rede municipal. 

Todo esse trabalho na edu-
cação, trouxe resultados signi-
ficativos; em 2017, o municí-
pio atingiu o maior crescimen-
to percentual do Estado de São
Paulo no IDEB. 

implantação de água encanada e de
iluminação de LED, pavimentação
total do bairro, além da constru-
ção de um colégio municipal, que
atende alunos dos ensinos infan-
til e fundamental.

Sobre Max Santana
Max Santana foi publicitário, em-

presário, músico, professor univer-
sitário, locutor e escritor. Em 2016,
assumiu a pasta de comunicação na
cidade de Santana de Parnaíba, onde
ficou até 2020. 

Em 2021, Max Santana presta-
va assessoria direta ao apresentador
e escritor Elvis Cezar em seu pro-
grama Brasil que Faz da RedeTV e
em mentorias de gestão pública pelo
Estado de São Paulo. 

Em suas palestras, o professor
universitário gostava muito de falar
sobre sua origem humilde e relem-
brava sua trajetória de vida ao lado
do pai, motorista de ônibus, e da mãe,
dona de casa. 

Com uma mente visionária, abriu
seu primeiro negócio aos 11 anos,
vendendo picolé na rua. 

Mais tarde formou-se em admi-
nistração de empresas, fez bacha-
relado em Propaganda e Marketing,
realizou a pós-graduação em contro-
ladoria e especialização em Marke-
ting Direto, Tecnologia Aplicada aos
Negócios e para contribuir no desen-
volvimento de outras pessoas desen-
volveu o método ICON 21 e escre-
veu os livros “Marketing Para o Su-
cesso” e “Acredite, Vai Dar Certo”. 

Max Santana deixa esposa e fi-
lha e um grande legado de trabalho,
empolgação e disposição.
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“Meus amigos, está chegando a época mais mágica do ano.
Desejamos um feliz Natal a todos vocês. Que o espírito natalino
e essa data que se aproxima renovem a nossa esperança, a nos-
sa paz e a alegria em nossos corações. Muita luz, força, fé e que
Deus abençoe a todos. Que esses sentimentos de amor, felicida-
de e acolhimento estejam presentes em todos os nossos dias.”

Doutor Sato e Doutora Denilda

Conforme prometido no Pla-
no de Governo do Prefeito de
Jandira referente às políticas pú-
blicas e realização de ações que
beneficiam a população, ele
anuncia o congelamento do
IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) e REFIS (Pro-
grama de Recuperação Fiscal)
para 2022.

Doutor Sato anuncia congelamento
do IPTU e REFIS para 2022

Refis contará com até 100% de desconto em multas e juros por mais de 2 meses

Em continuidade à festivida-
de natalina de Jandira, no últi-
mo sábado (10), foi realizado o
Natal Solidário na Praça de
Eventos da cidade.

O Prefeito Doutor Sato e a
Primeira-dama, Doutora Denil-
da, estiveram presentes duran-
te todo o evento e alegraram a
noite de quem estava no local.

Além da Vila do Noel e um
grande show com Victor Miran-
da, centenas de prêmios foram
sorteados. Bicicletas, liquidifi-
cadores, panelas de pressão,
ferros de passar, cafeteiras, fri-

Em noite memorável de Natal Solidário,
Doutor Sato e Doutora Denilda
alegram a população jandirense

No evento,
 centenas de prêmios

foram sorteados
aos munícipes

gideiras, espremedores de laran-
ja, microondas, brinquedos e
multiprocessadores foram al-
guns dos presentes.

Essa foi mais uma ação do
Fundo de Solidariedade de Jan-
dira, que segue realizando cam-

panhas, programas e ações vol-
tados à inclusão e promoção so-
cial, a fim de contribuir positi-
vamente na qualidade de vida
dos cidadãos, em especial aos
que se encontram em situação
de vulnerabilidade.

“Que felicidade que vocês
vieram hoje. Nós temos vários
prêmios. Esses prêmios são to-
dos do Fundo de Solidarieda-
de. Eu estou muito feliz por este
momento”, celebrou a Doutora
Denilda.

Em ato de celebração pelo
evento e otimismo para 2022,
Doutor Sato finaliza: “Um bom
Natal e um feliz Ano Novo, que
já está quase chegando aí. Se
Deus quiser, o próximo ano será
bem melhor”, concluiu.

O Doutor Sato ressalta
que os contribuintes con-
tinuarão pagando os mes-
mos valores que pagaram
anteriormente no que se
refere ao imposto voltado
a propriedades com cons-
trução no meio urbano e
declara: “Adianto que não é
só no congelador. Será con-

gelado de verdade.”

Sobre o REFIS, ele conce-
de aos munícipes que o perío-
do para negociação das dívidas
com a Prefeitura, em condições
especiais de até 100% de des-
conto em multas e juros, terá
início no dia 20 de janeiro e irá
até 21 de março.

Receba as notícias da semana

NO SEU celular ou e-mail

SEU JORNAL  SEMANAL!

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000
com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)
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O Prefeito de Carapicuíba,
Marcos Neves e o Governo do
Estado de São Paulo realizaram
na última quinta-feira, 17, no gi-
násio de esportes Ayrton Sen-
na, a apresentação do Progra-
ma Casa Carapicuibana. Nesta
primeira fase, o programa vai
beneficiar servidores públicos
municipais, que recebem até
três salários mínimos. Uma
iniciativa que visa facilitar a
compra de apartamentos no
município.

Durante a cerimônia, que
contou com a participação de
representantes do empreendi-
mento, vereadores, secretário
executivo da Habitação do Es-
tado de São Paulo, Fernando
Marangoni, vice-prefeita Gilma-

Prefeito Marcos Neves e Governo do Estado
lançam “Programa Casa Carapicuibana”

ra Gonçalves e do prefeito Mar-
cos Neves, foi destacada a agi-
lidade dos legisladores munici-
pais quanto ao trâmite do pro-
jeto na Câmara Municipal e a
importância que os servidores
têm para fazer com que a cida-
de continue funcionando.

No evento, o secretário exe-
cutivo Fernando Marangoni fez
a entrega simbólica do “checão”
no valor de R$ 9 milhões ao pre-
feito Marcos Neves. Esse é o
valor total do subsídio do Go-
verno do Estado para aquisição
de apartamentos por meio do

Programa Nossa
 Casa – Apoio

Os beneficiários, como os
demais integrantes que compõem
a renda familiar e cônjuges, de-
vem se enquadrar em critérios
pré-estabelecidos pelo programa,
entre eles:

I - ser morador do Município
de Carapicuíba ou ter domicílio
necessário na cidade, nos termos
do artigo 76 do Código Civil, há
pelo menos 12 (doze) meses;

II – ter como renda familiar
mensal até 3 (três) salários míni-
mos federais nos termos da Re-
solução SH nº 03, de 13 de abril
de 2020;

III - atender aos requisitos do
Programa Minha Casa Minha
Vida e do FGTS no que se refere
à condição de não proprietário de
imóvel;

IV - não ter sido atendido an-
teriormente em nenhum progra-
ma habitacional de interesse so-
cial, por nenhuma esfera de go-
verno;

V – atender às demais regras
e requisitos estipulados pelo Go-
verno Estadual;

VI - outros requisitos even-
tualmente definidos pelo Poder
Executivo, por meio de regula-
mentação específica.

Após a análise de crédito,
será concedido aos servidores
municipais o subsídio de R$ 13
mil, que também poderão acres-
cer os benefícios do Programa
Casa Verde e Amarela.

Programa Casa Carapicuibana.
 “Vamos trabalhar para que

mais categorias e moradores da
cidade possam receber esse be-
nefício do Governo do Estado
em parceria com a Prefeitura de
Carapicuíba”, afirma o prefeito
Marcos Neves.
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BOAS FESTAS!

BRINDEMOS

COM
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Conquistamos pela 3ª vez o certificado
“Mérito Empresarial 2021”,
empresa destaque do  ano
no seguimento de Internet

 em qualidade e atendimento

“É com grande alegria que agradecemos nossos clientes
por depositarem sua confiança em nosso trabalho e

profissionalismo”.
Nos empenhamos ao máximo para alcançar a qualidade

que vocês procuram e é uma grande motivação ter a
aprovação de clientes especiais como vocês”,

comemora e agradece a Diretoria da Rede Banda Larga

Feliz Ano Novo!
Boas Festas!

Com muita positividade, saúde,
prosperidade e alegria comece mais

um ano com um sorriso no
rosto e uma atitude

motivada, com a sua melhor
conecção. Rede Banda Larga,

sempre com você nos
melhores momentos.
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Prefeito Josué Ramos de Vargem Grande
Paulista inaugura decoração de Natal 2021

A cidade de Vargem Grande
Paulista entrou no clima de Na-
tal. O prefeito Josué Ramos
inaugurou na noite do dia (9/
12), a decoração natalina em
vários pontos da cidade com ilu-
minação, árvore e presépio.

“Esta é uma noite de con-
fraternização e de reflexão.

As luzes que ligamos hoje
nos traz a alegria do Natal, mas
também um momento de pen-
sarmos naqueles que infeliz-
mente foram vitimados pela
Covid-19. Agradecemos pela
vida, pela saúde e pela união
de todos por uma cidade mais
fraterna”, disse o prefeito ao
lado do seu secretariado e ve-
readores.

A inauguração aconteceu na
Praça da Matriz, região central
da cidade, que ganhou uma lin-
da árvore de Natal toda ilumi-
nada, um presépio gigante com

direito a papai Noel, urso polar
e boneco de neve. A Igreja Nos-
sa Senhora das Graças, que
fica ao lado da Praça, também
recebeu iluminação especial
que é refletida em sua facha-
da e encantou o público.

As principais Avenidas de

{VARGEM GRANDE PAULISTA}

Vargem Grande Paulista fo-
ram decoradas com arabes-
cos nos postes de iluminação.
Outros locais como a Praça
Renê Correa, no Jardim Flores-
ta, e a Rotatória do bairro Jar-
dim Europa também foram de-
coradas.

Segundo o prefeito, além de
todo encantamento que a deco-
ração natalina proporciona na ci-
dade, a população poderá fazer
passeios no Trem Maluco de
Natal. “Convido toda popula-
ção, especialmente as crianças
para conhecer a nossa decora-

ção e passear no trenzinho. Te-
nho certeza que todos ficarão
encantados”.

O Trem Maluco de Natal
fará passeios nos dias 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23
de dezembro, das 18h às 21h40,
saindo da Praça da Matriz.

O prefeito de Vargem Gran-
de Paulista, Josué Ramos, re-
cebeu nesta semana a visita da
deputada federal, Bruna Furlan,
que anunciou a liberação de
recursos na ordem de R$ 1,5
milhão para as áreas de as-
sistência social e infraestrutu-
ra do município.

“A Bruna é uma deputada

Deputada Bruna Furlan visita Vargem Grande
Paulista e anuncia R$1,5 mi de recursos

muito atuante e que já faz parte
da história da nossa cidade, pois
desde seu primeiro mandato
tem trabalhado na busca de re-
cursos para várias áreas. Temos
grande admiração pela sua tra-
jetória, muito semelhante a do
seu pai o prefeito e amigo Ru-
bens Furlan, por isso nosso
muito obrigado por sempre lu-
tar pelo desenvolvimento desta

região”, disse o prefeito.
Segundo Bruna, Vargem

Grande Paulista será contempla-
da com um milhão de reais para
a construção de um novo Cen-
tro de Referência da Assistên-
cia Social (CRAS). “Saben-
do da intenção da primeira
dama em construir um novo
CRAS consegui com o go-
verno federal, por meio de

emenda parlamentar, R$ 1
milhão para este equipamen-
to de alta tecnologia social
que irá atender toda popula-
ção dos bairros Tijuco Pre-
to, Marco Polo e Parque do
Agreste”, afirmou. Além do
CRAS, que deverá ser cons-
truído na Rua Tiradentes, a
deputada também destinará
R$ 500 mil para obras de pa-

vimentação asfáltica.

A parlamentar também foi
recepcionada pelo vice-prefeito
Capitão Evandro, a primeira
dama e secretária de Assistên-
cia Social Soeli Ramos, o se-
cretário de Educação Danilo
Ramos, além dos vereadores
Ferrugem, Marcelo Lenha e
Ademir.

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

 Acesse: www.JACIDADE.com.br
SEMANAL
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Boas Festas! Feliz e abençoado 2022!
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Por Ana Luisa Rodrigues

A comunidade Armênia de
Osasco é uma das mais repre-
sentativas do Brasil. A presen-
ça na comunidade no bairro de
Presidente Altino tem origens
antes mesmo a emancipação do
município. Uma das empresas
mais conhecidas da região, o
restaurante Dozza, completa 65
anos de história e a data foi lem-
brada pelo vereador Fábio Chi-
rinhan (PP), que propôs uma
Moção de Congratulações para
celebrar.

A propositura foi aprovada
por unanimidade pelos parla-
mentares, que têm reforçado a
importância das empresas osas-
quenses no desenvolvimento da
cidade. Chirinhan apontou que
o Dozza emprega mais de 200
funcionários e que distribui suas
especialidades congeladas para
todo o Brasil.

“Preciso saudar a comuni-
dade Armênia de Osasco e o
Dozza, pelos seus 65 anos de
história. Em 1956, imigrantes
armênios abriram um pequeno

Empresa com 65 anos de história é
homenageada na Câmara de Osasco

comércio em Presidente Altino
para vender esfihas e kibes para
viagem. Ainda moleque, na dé-
cada de 1970, eu não via a hora
do jogo terminar para poder
comer uma esfiha no Dozza”,
recordou o parlamentar.

Ribamar Si lva (PSD),
presidente da Câmara, con-
fidenciou que também fre-
quenta o Dozza e comentou
que um famoso jornalista es-
portivo costuma passar no
restaurante sempre que pos-
sível. “Conversei com Milton
Neves recentemente e ele falou
que gosta muito de ir ao Do-
zza, uma casa que é muito im-
portante para a cidade”, ressal-
tou Ribamar.

Délbio Teruel (DEM) decla-
rou que o Dozza é “motivo de
orgulho para nossa cidade; faz
parte da história de Osasco”.

O Dozza foi fundando por
Boos Oxoolania (apelidado
de Dozza) e por sua esposa
Isabel. Atualmente, o restau-
rante conta com uma fábrica
em Osasco e uma rede de qua-
tro lojas.
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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

Prefeito de Osasco

Rogério Lins inaugura

“Natal Iluminado

- Um presente à vida”

Após a benção do presépio
pelo Monsenhor Claudemir, pá-
roco da Catedral de Santo An-
tônio e vigário geral da Diocese
de Osasco, o prefeito de Osas-
co, Rogério Lins, e a primeira-
dama e presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Aline
Lins, chamaram o Bom Velhi-
nho para dar início à inaugura-
ção do “Natal Iluminado - Um
presente à vida”, em cerimônia
oficial realizada na noite de sex-
ta-feira, 3/12, no Boulevard
Ulisses Dante Batiston, em fren-
te ao Paço Municipal.

   Além do boulevard, que
está decorado com casinha do
Papai Noel, trenzinho lumino-
so, totem de letras “HO HO
HO”, estrelas gigantes, carros-
sel com 20 cavalinhos e um tre-
nó, a fachada do Paço Munici-
pal e o viaduto metálico também
receberam decoração especial.

 Rogério Lins alertou a po-
pulação para seguir os protoco-

los de segurança e fazer o uso
de máscara. “Embora Osasco
esteja com bom desempenho no
esquema vacinal (97% de co-
bertura da 2ª dose da popula-
ção acima de 12 anos) e queda
expressiva nos índices da pan-
demia do coronavírus, vamos
manter os cuidados”, reforçou.

“Esse é um encontro da fa-
mília. Na última decoração fi-

zemos um grande show, mas
ainda não é o momento. 2022
vai ser um ano abençoado e um
marco em nossas vidas e na his-
tória de Osasco. Um Natal
abençoado a todos”, concluiu o
prefeito.

“O prefeito cuidou bem do
município durante a pandemia,
administrando bem as campa-
nhas de vacinação contra a co-

vid. Graças a Deus, estar aqui
nesta solenidade de Natal é uma
vitória”, comentou a professo-
ra Luciana Quesado, que esta-
va com a filha Milena, 11.

Houve ainda apresentação
da Banda Naguetta, Academia
Wynner e dos corais do CATI e

Atitude e Ação (ambos da Se-
cretaria de Assistência Social).

Até o dia 19/12, todas as
sextas, sábados e domingos, das
18h às 22h, haverá diversas
atrações de orquestras, corais e
grupos de dança, entre outras
atividades. Tudo gratuito.



Felicidades e boas festas aos queridos clientes, colaboradores amigos!

É hora de refazer os sonhos ainda não realizados e acreditar que
poderemos concretizá-los.

Soltar um olhar solidário e acalentador para os seus amigos e bocejar
para os inimigos.

Aprender com os erros do ano que está terminando e brindar com um
sorriso o ano novo que está se anunciando.

Correr ao encontro daquele amor ainda não perdido ou surpreender mais
uma vez o amor já conquistado.

Sonhe, busque, espere... ame e seja amado!
Deixe sua alma voar alto... e pegar carona com os fogos coloridos.
Mentalize seus desejos mais íntimos e acredite: eles também chegarão

ao céu, vão se misturar às estrelas, irão penetrar no Universo e voltarão
cheios de energia para tornarem-se reais.

Basta você querer de verdade, ter fé e nunca, NUNCA desistir deles!
Nós abriremos o livro e suas páginas estão em branco. Nós é que vamos

escrever as palavras nele. O nome desse livro é Oportunidade e o seu
primeiro capítulo é o dia de ano novo.

Boas Festas e que seu ano seja
pleno de bênçãos e realizações.

Os fogos anunciam
a chegada
de um NOVO ANO!

Os fogos anunciam
a chegada
de um NOVO ANO!


