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Na saúde
 Rubens Furlan investe
e constrói 2 hospitais
em Barueri

Hospital Municipal de
Santana de Parnaíba
está com obras
aceleradas e será
entregue este ano

Doutor Sato recebe
Richard Rasmussen
para ‘Domingo Alegre’
em Jandira

Governador João Dória
e prefeito Marcos
Neves inauguram
sistema viário
do Jandaia

Presidente da Câmara,
Ribamar Silva,
acompanha secretários
em visita a locais atingidos
pela tempestade
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#VAI DAR TUDO CERTO!

Deus abençoe a todos!

Para sanar o problema de
enchentes que atingem os
moradores de Barueri, a pre-
feitura está com dois pis-
cinões e um terceiro em pro-
cesso de licitação.

Um deles na Vila Márcia,
que terá uma área de 24.000
metros quadrados, capacidade
para receber 3,5 milhões de li-
tros em duas horas, e volume
total de 350 milhões de litros,
com custo estimado de R$ 140
milhões.

Outro, no Jardim Silveira,
cujas obras já começaram e es-
tão em ritmo acelerado, terá
cerca de 24 mil metros quadra-
dos de área e aproximadamen-
te 22 metros de profundidade,
o equivalente a um prédio de
sete andares.

Esse reservatório deverá ser
capaz de reter mais de 200 mil
metros cúbicos de água, volu-
me suficiente para evitar a cheia
do rio Barueri-Mirim em dias
de chuva intensa.

O terceiro piscinão é no Jar-
dim Itaquiti, projeto em fase de
licitação pública, que estará pró-
ximo ao córrego de mesmo
nome. As obras receberam
aporte de recursos do Governo
do Estado de São Paulo.

O secretário de Obras e
vice-prefeito, Beto Piteri, afir-
mou que as construções vão
sanar o problema das enchen-
tes em Barueri. “Praticamente,
com essas obras, nós vamos eli-
minar todo o alagamento de
nossa cidade”, ressaltou.

O prefeito de Barueri, Ru-
bens Furlan, conta como foi fei-
ta a análise que resultou nos
projetos contra as enchentes.
“Nós fizemos um estudo da ba-
cia do rio Barueri-Mirim, des-
de aqui do Tietê até São Ro-

Com três piscinões
Barueri quer acabar
com enchentes

Foto: Divulgação

que, Itapevi, Amador Bueno,
toda essa bacia para ver o que
precisamos fazer pra resolver de
vez esse problema dos alaga-
mentos.”

Túnel de Drenagem

Também está em construção
no Tamboré, na região do Sho-
pping de mesmo nome, um tú-
nel subterrâneo de 2,8 metros

de diâmetro, chegando até a 4
metros em alguns trechos, com
um quilometro de extensão, e a
cerca de seis metros abaixo do
nível da rua.

O túnel vai da alameda Ara-
guaia até a avenida Piracema e,
depois de pronto, facilitará o
escoamento do volume d’água
em direção ao rio Tietê. A obra
deverá ser concluída no ano que
vem.

O secretário de Obras e vice-prefeito, Beto Piteri, afirmou que as
construções vão sanar o problema das enchentes em Barueri.

A paciência é uma virtude que poucas pessoas têm. Na
maioria das vezes, não se contentam com as coisas, no mo-
mento em que se nos apresentam, pondo-se a maldizer tudo e
a todos, exigindo dos outros aquilo que não pratica.

A paciência é, acima de tudo, sabedoria. É esperar o mo-
mento certo de fazer ou de dizer as coisas, sem criar nenhum
tipo de rejeição. É a serenidade, diante das dificuldades, impe-
dindo que ações mal pensadas sejam externadas. Não é sub-
serviência, é cautela, é saber esperar a oportunidade exata? é
ter a calma necessária?.

A paciência é um Dom Divino?. Felizes aqueles que a usam
com sabedoria. A paciência é a certeza do que se quer, se
busca, se espera?. Não adianta ficar impaciente, isto só irá
aumentar o sofrimento, angústia, a agonia, o desespero? e tudo
isso faz com que a pessoa se perca em meio aos seus próprios
objetivos.

Não se desespere diante das dificuldades?, mantenha-se
calmamente, ainda que grande seja a dor e o sofrimento inter-
minável. Espere. Espere. Não tenha pressa? nada acontece
por acaso?, tudo tem seu tempo certo.

De nada adianta apavorar-se, desatinar-se?, isto fará com
que você tome uma decisão que talvez, mais tarde, poderá lhe
custar muito. Não queira resolver tudo ao mesmo tempo,?
dedique-se um pouco a organizar as coisas à sua volta?, isto
facilitará a sua vida e a dos outros e tornará melhor o seu dia a
dia, o convívio com os outros, onde quer que você esteja.

É devagar que se vai ao longe?. Toda grande caminhada
começa com o primeiro passo. Tenha paciência, muita paciên-
cia. 2022 é o ano da esperança, fé e realizações.

Tenha paciência,
muita paciência,
vai dar tudo certo
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{COMBATE A COVID-19}

A aplicação de vaci-
nas para crianças
entre 5 e 11 anos

começou no país e os
pequenos mandam

mensagens de apoio
para que todos to-

mem os imunizantes.

“Se todo mundo se vacinar, a Covid vai passar”

Vacinação contra a Covid em crianças
de 5 a 11 anos de idade no Brasil
O que dizem as crianças sobre a vacinação contra a Covid

A vacinação contra a Covid
em crianças de 5 a 11 anos de
idade no Brasil começou no dia
14 de janeiro. E os pequenos
que estão indo nos postos de
saúde para tomar a vacina es-
tão dando exemplo, divulgando
mensagens de apoio à imuniza-
ção contra o vírus que já ma-
tou mais de 622 mil pessoas no
Brasil e está provocando agora
em janeiro um crescimento ex-
pressivo no número de casos co-
nhecidos.

Confira o que as crianças
que já se vacinaram falaram ao
longo da semana.

O menino indígena da etnia
xavante Davi Seremramiwe Xa-
vante, de 8 anos, foi a primeira
criança a se vacinar em São
Paulo. Ele recebeu a dose no
dia 14 de janeiro, em um even-
to simbólico organizado pelo
governo de São Paulo para inau-
gurar a imunização de crianças
de 5 a 11 anos.

Ele tem uma comorbidade:
uma doença rara, ainda não
identificada, que afeta o movi-
mento das pernas. O menino
não pode visitar a aldeia onde
cresceu desde o começo da pan-
demia.

Questionado como se sentiu
ao ser escolhido para ser a pri-
meira criança vacinada no país,
Davi afimou: "Eu me sinto mui-
to feliz".

Em Salvador, o estudante
Pedro Emílio Peixoto, de 11
anos, portador do espectro au-
tista, disse esperar uma vacina-
ção em massa para que a pan-

demia chegue ao fim.

"Se todo mundo se vacinar,
a Covid vai passar e tudo vai
voltar ao normal. Estou ansio-
so para voltar à minha vida
como era antes da pandemia,
com escola, amigos, passeios,
e agora, com a vacina, acho que
vai ser possível”.

Em Floranópolis, Sofia da
Silva, de 11 anos, disse que es-
tava ansiosa para se vacinar
contra a Covid. A menino que-
ria se imunizar para poder vol-
tar a passear com sua família.

"Estava esperando a vacina
para ir aos lugares com minha
família porque eu era a única
que não tinha tomado a vaci-
na".

No Rio de Janeiro, a atleta e

campeã de jiu-jitsu Marion Ti-
móteo Barbosa, de 11 anos, que-
ria muito se vacinar contra a
Covid. Na família, só faltava ela.

“Eu tô feliz. Eu tava torcen-
do para chegar logo a minha
vez. Estou aliviada. (...) Se não
tomar, pode pegar. Mesmo to-
mando, até pode pegar, só que
o risco diminui", disse Marion,
logo depois de receber a dose
da vacina.

A primeira dose do imuni-
zante pediátrico aplicada em
Palmas (TO) foi em Maria
Eduarda Alves de Sá Brito, de
10 anos. Por ter asma, ela está
no grupo de prioridades e to-
mou a primeira dose no dia 20
de janeiro.

"Eu estou muito feliz porque
quero voltar para a escola, brin-

car com os colegas e abraçar
todo mundo. Então eu estava
esperando muito essa primeira
dose e a segunda estou mais
ansiosa ainda", disse a menina.

O apelo emocionante da
menina Olga Damas, de 10
anos, para que todos se vaci-
nem tem como objetivo fazer
com que a vida possa voltar ao
normal. Ela conta que não con-
seguiu voltar para a escola des-
de o início da pandemia do co-
ronavírus, em março de 2020.

"Nesses últimos dois anos eu
não voltei pra escola, nem quan-
do tinha voltado para ao pre-
sencial. E nesses últimos anos
eu acabei ficando muito sozi-
nha, não tinha amigos. Eu sei
que quando eu tomar a segun-
da dose, até a terceira, eu sei
que eu vou voltar para a escola

e eu vou fazer novos amigos, e
eu vou ser mais feliz. Por fa-
vor, se vacinem".

No começo da vacinação no
Distrito Federal no dia 19 de ja-
neiro, Helena Rocha Vieira, de
8 anos, chamava a atenção por
carregar um cartaz. Nele, esta-
va uma homenagem à mãe, que
morreu de Covid em outubro.
"Eu me vacino! Por mim e por
minha mãe, que não teve a
chance de se vacinar", estava
escrito. Mayara Rocha tinha 33
anos e ficou internada no hos-
pital por 77 dias.

"Pra mim é uma honra po-
der fazer essa homenagem pra
minha mãe. Eu me vacinei hoje,
e que todos se vacinem, por-
que essa vacina é muito impor-
tante pra preservar vidas", diz
Helena.

Fonte: G1
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“Até 2008, quem morava
em Barueri tinha que ir para
outras cidades para ter aten-
dimento hospitalar. Eu nun-
ca me conformei com isso e
decidi que essa história ia
mudar! Sonhei, planejei e

“Tenho imenso orgulho de ter construído o Hospital  Municipal
de Barueri, há 14 anos atrás e atualmente estamos construindo o novo

Hospital Regional,  as obras estão a todo vapor”, afirma Furlan

Na saúde Rubens Furlan investe
e constrói 2 hospitais em Barueri

Em maio de 2008, há 14 anos  o então Prefeito
Rubens Furlan, vistoriando as obras do tão sonhado
Hospital Municipal de Barueri

UM SONHO QUE SE TORNOU REALIDADE

Hospital Municipal de Barueri

Em estágio bem avançado,
o prefeito de Barueri, Rubens
Furlan, e o governador de São
Paulo, João Doria, as obras do
futuro Hospital Regional Rota
dos Bandeirantes, que atende-
rá mais de 1,8 milhão de mo-
radores das sete cidades da re-
gião Oeste da Grande São Pau-
lo.

São mais de R$ 250 milhões
em investimentos (R$ 125 mi-
lhões do governo estadual e
outros R$ 125 milhões da pre-
feitura de Barueri, além do ter-
reno com área de mais de 64
mil metros quadrados e o pro-
jeto).

De acordo com o secretário
de Obras, Beto Piteri, o Hos-
pital Regional será uma referên-
cia médica para toda a região,

Hospital Regional:
Obras estão a todo vapor

Em setembro de 2021, as obras do  novo Hospital Regional em
Barueri estava com 33% concluído, previsão de inauguração esta
prevista para o Segundo Semestre de 2022

construímos o Hospital Mu-
nicipal.

Essa é uma das obras mais
importantes da minha traje-
tória, feita com recursos mu-
nicipais. É uma realização

que significa muito para to-
dos nós que colocamos as
pessoas em primeiro lugar
trabalhando com seriedade e
verdade!”, afirmou o Prefei-
to Rubens Furlan em sua
rede social.

fruto de uma grande parceria da
prefeitura de Barueri, do gover-
no estadual e dos prefeitos da
região. “É uma grande conquista
para a população de Barueri e
para toda a região Oeste”.

O Hospital, localizado no
Parque Viana, em Barueri, terá
área construída de 40 mil me-
tros quadrados e fará atendi-
mentos de casos de alta com-
plexidade. Serão 310 leitos,
centro cirúrgico com oito sa-
las de grande porte, 20 leitos
de RPA (Recuperação Pós-
Anestésica), pronto atendi-
mento com observação com
30 leitos, hospital-dia com 20
leitos, setor de radioterapia e
quimioterapia com salas equipa-
das com tomografia e ressonân-
cia magnética.

Foto: Arquivo
Jornal  A Cidade
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Com mais de 13 mil m², a
unidade contará com Materni-
dade, Pronto Socorro Infantil,
200 leitos e terá infraestrutura
completa para atendimento dos
parnaibanos.

As obras do Novo Hospital
Municipal seguem avançando
a todo vapor e a expectativa é
que já no próximo semestre a
prefeitura concretize um dos
maiores sonhos dos moradores
da cidade com a entrega da
nova unidade de pronto aten-
dimento, que terá 200 leitos.

 Com as obras iniciadas
desde o final de 2020 pelo ex-
prefeito Elvis Cezar, e recur-
sos para a construção reserva-
dos também desde esse perío-
do, o hospital já está com mais
de 40% das obras executadas,
com a finalização de toda es-
trutura pré-moldada, e passa
agora para a fase de execução
de alvenaria.

Com mais de 13 mil m², a
nova unidade abrigará o Pron-

Novo Hospital Municipal de Santana
de Parnaíba está com obras
aceleradas e será entregue este ano

to Socorro Infantil, Pronto So-
corro Adulto, a Maternidade
Municipal e contará com uma
ampla e completa infraestrutura
para o atendimento dos parnai-
banos.

Localizado em um ponto es-

A administração municipal de
Santana de Parnaíba decretou a
suspensão de todas as atividades
do Carnaval de rua devido à gran-
de alta nos meses de dezembro e
janeiro nos casos de gripe H3N2
e da Covid-19 na cidade.

Apesar da suspensão das fes-

Carnaval de rua em Santana
de Parnaíba é suspenso para
evitar a disseminação da gripe
e da covid-19

Fotos: SECOM - Santana de Parnaíba

tratégico, na Avenida Geraldo
Cezar, que faz ligação com a
Estrada dos Romeiros e com
a ponte que dá acesso a dife-
rentes regiões da cidade, o
Novo Complexo Hospitalar
será de média complexidade

e terá condições para a reali-
zação de cirurgias de pequeno
e médio porte.

O Novo Hospital contará
com um efetivo de cerca de
1300 profissionais e quase 100
vagas de estacionamento.

O equipamento de saúde
contará com ambientes como
recepção, triagem, consultórios
para atendimento adulto e infan-
til, área de imagens, isolamento
e observação, área administra-
tiva, ala completa da materni-
dade, centro cirúrgico, além de
aparelhos para a realização de
raio-x, ultrassonografia, tomo-
grafia e 200 leitos divididos em
quartos duplos, dos quais 26
serão de UTI.

O prefeito Marcos Tonho fa-
lou da importância da obra
para a população parnaibana.
“Recebi do meu amigo e sem-
pre prefeito Elvis a obra já
com 100% dos recursos re-
servados, um hospital que
será totalmente construído
pelo município, um orgulho
para nós! E estamos traba-
lhando firmemente para que
em breve esse sonho da nos-
sa população se torne reali-
dade!”, disse.

E estamos trabalhando firmemente para que em breve esse sonho da nossa população se torne realida-
de!”, disse o Prefeito Marcos Tonho

Fotos: SECOM - Santana de Parnaíba

tividades, o feriado e os pontos fa-
cultativos serão mantidos, além
disso, a prefeitura reforçará o aler-
ta para as medidas preventivas e
para que nas datas as pessoas per-
maneçam em casa e evitem aglo-
merações, de modo que possa ha-
ver a diminuição no número de
casos.

O feriado e os pontos facultativos serão
mantidos, além disso, a prefeitura reforçará o
alerta para as medidas preventivas
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O Doutor Sato recebeu, no
último (16), o Richard Rasmus-
sen para o "Domingo Alegre”
na cidade, com o objetivo de
oferecerem, juntos, um dia re-
pleto de felicidade e serviços so-
ciais à população jandirense.

O evento beneficente aten-
deu e levou alegria às crianças
e a todos os moradores. Brin-
quedos infláveis, distribuição de
brindes, aulas de zumba, cor-
tes de cabelo, aferição de pres-
são, atendimento social e odon-
tológico foram alguns dos ser-
viços disponibilizados.

Doutor Sato recebe Richard Rasmussen
para ‘Domingo Alegre’ em Jandira

Essa ação social foi desen-
volvida pelo Richard para me-
lhorar a autoestima das pes-
soas através do seu projeto,
que visa realizá-lo pelas co-
munidades do país.

O Doutor Sato parabeni-
zou o Richard e o agrade-
ceu pela parceria. O bió-
logo, em seguida, fez ques-
tão de agradecê-lo e parabe-
nizá-lo também: “Prefeita-
ço  aqui de Jandira, parcei-
raço nosso. Estou muito fe-
liz pelo primeiro mês aten-

dendo os nossos vizinhos.”

O prefei to  cont inuou:
“Jandira está mais feliz ain-
da com a presença de um tra-
balho dessa figura ilustre mun-
dialmente conhecida."

Na ocasião, o Doutor Sato
aproveitou para conversar
com os moradores do bairro
Jardim Gabriela I e, enquan-
to isso, sentou-se com eles
para tomar um refrigerante e
desfrutar deste momento com
os munícipes.

A ação social
contou com a
realização do

biólogo,
aventureiro,

apresentador e
naturalista,

através do apoio
da Prefeitura de

Jandira

A Carreta da Mamografia,
que está na Praça de Eventos
desde o dia 11 de janeiro,
através de uma parceria en-
tre a Prefeitura de Jandira e
o Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secreta-
ria de Saúde da cidade, perma-
necerá no local somente até este
sábado (22).

Para quem tem a partir de
35 anos e ainda não fez os exa-
mes de prevenção ao câncer de
mama, tem mais 2 dias para re-
alizá-lo no município de manei-
ra totalmente gratuita. Basta se
direcionar à Rua Rubens Lo-
pes da Silva, 106 - Centro, ten-
do em vista que amanhã (21),
o horário de funcionamento da
carreta será das 08h às 17h e
no sábado (22), das 08h às 12h.

Documentos necessários
para a realização do exame de
acordo com cada faixa etária:

35 a 49 anos: pedido médi-
co, cartão do SUS e RG;

50 a 69 anos: cartão do SUS
e RG;

A partir de 70 anos: pedido
médico, cartão do SUS e RG.

A iniciativa, que faz parte do
programa “Mulheres de Peito”
e foi desenvolvido pela Secre-
taria de Saúde do Estado, visa
oferecer exames gratuitos, além
de levar conscientização sobre
o tema e sobre a importância
das mulheres se cuidarem e se
preocuparem com a saúde e o
bem-estar.

Aquelas que não consegui-
rem comparecer no veículo es-

Apenas mais 2 dias para realizar
exames de mamografia gratuitos no
centro da cidade

Últimos dias da Carreta da Mamografia em Jandira

tacionado na Praça de Even-
tos até este sábado, o progra-
ma mencionado acima também
oferece agendamento pelo nú-

mero 0800-779-0000, de se-
gunda a sexta-feira, das 08h às
17h. As que nasceram em anos
pares podem agendar os exa-

mes nos anos pares e as dos
anos ímpares nos anos ímpares,
de preferência no mês de ani-
versário.
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Em solenidade realizada na
tarde da última terça-feira, dia
18, o prefeito Marcos Neves
recebeu o governador João
Dória para inaugurar o sistema
viário do Jandaia. A obra de re-
vitalização inclui ampliação das
vias, que passaram a contar
com três faixas em cada senti-
do, sinalização viária, calçada
com acessibilidade, estaciona-
mento e até equipamentos de
ginástica, além de paisagismo e
arborização. O objetivo é dina-
mizar o fluxo de veículos, tan-
to para os moradores do bairro
e do entorno quanto para os tra-
balhadores que atuam no par-
que empresarial local.

Evento concorrido, a sole-
nidade contou com as presen-
ças de diversas autoridades ci-
vis e militares, além de verea-
dores da cidade, da vice-prefei-
ta Gilmara Gonçalves, de pre-
feitos de municípios vizinhos,
dos deputados estaduais Gilma-
ci Santos, Thiago Auricchio e
Delegado Olim, e dos deputa-
dos federais Vinícius Carvalho
e Milton Vieira, além de secre-
tários estaduais.

 PACOTE DE OBRAS E
PROGRAMAS – Durante os
pronunciamentos de autorida-
des, foram anunciados vários
benefícios para a cidade. É o
caso da ordem de serviço para
a duplicação da avenida Anto-
nio Faustino, obra orçada em
R$ 6 milhões que irá facilitar o
fluxo e o acesso a Osasco e ao
rodoanel.

O governador João Dória
também anunciou recurso de

Governador João Dória e prefeito Marcos Neves
inauguram sistema viário do Jandaia

R$ 4,3 milhões para o progra-
ma Nossa Casa, o que equivale
a construção de 332 unidades
do residencial Vila Nova Fazen-
dinha. Trata-se de subsídio para
famílias com até três salários

mínimos adquirirem moradias.

Outro anúncio positivo foi a
liberação de R$ 5,8 milhões
para Carapicuíba, sendo R$ 5
milhões para obra de infraestru-

tura urbana e o restante para a
construção de uma unidade da
Casa SP Afro Brasil, obra que
será erguida no Parque dos Pa-
turis.

O pacote inclui ainda um
convênio entre a prefeitura de
Carapicuíba e a Secretaria de
Turismo e Viagens do Estado para
desenvolver o turismo local.

“Só notícia boa”, comemo-
rou o prefeito Marcos Neves,
“desde o ano passado estamos
afirmando que esse mandato
será ainda mais produtivo que
o anterior. E Já estamos confir-
mando isso”, assegura, anunci-
ando a inauguração de novas
escolas já a partir do próximo
mês.
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BOAS FESTAS!

BRINDEMOS

COM

Gastronomia

Ingredientes
1 frango de 1½ kg aproximadamen-

te (vivo)
2 cebolas picadas
1 colher (chá) de sal
6 colheres (sopa) de vinagre
4 colheres (sopa) de óleo
1 colher (sopa) de salsinha picada
1 folha de louro
1 tomate picado
1½ xícara de água
1 colher (sopa) de farinha de trigo
2 dentes de alho
pimenta-do-reino

Modo de Preparar
Mate o frango cortando-lhe o pes-

coço, e escorra o sangue para um prato
fundo contendo 5 colheres (sopa) de vi-
nagre.  A mistura deve ser mexida ime-
diatamente para evitar que o sangue co-
agule. Depene, tire as tripas, lave e cor-
te o frango em pedaços grandes e deixe
de molho durante 1 hora em tempero
feito com sal, 1 cebola picada, alho so-
cado, pimenta-do-reino e 1 colher de vi-
nagre.  Frite os pedaços de frango no
óleo.  Quando estiver dourado, junte o
tempero em que ele ficou de molho e
adicione a salsinha, a folha do louro, o
tomate e a outra cebola picada.  Deixe
cozinhar em fogo baixo durante 5 mi-
nutos.  Acrescente a água e deixe no
fogo sempre muito baixo, até o frango

FRANGO AO MOLHO PARDO

ficar macio. Um pouco antes de servir,
junte o sangue com o vinagre e a fari-
nha, e espere cozinhar lentamente, para
engrossar um pouco o molho.

Rendimento para 4 a 6 pessoas.

Informações Nutricionais
Calorias:  3747Kcal

Carboidratos:  43g
Proteínas:  394g

Lipídios:  210g

AUTENTICIDADE DO SITE:

www.jacidade.com.br
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Presidente da Câmara, Ribamar Silva,
acompanha secretários municipais em visita a
locais atingidos pela tempestade de quinta-feira

Para o parlamentar é
preciso estender o

debate para além dos
períodos de chuvas

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Ribamar Silva (PSD)
acompanhou os secretário de
Inovação e Tecnologia, Gerson
Pessoa, de Obras, Valdir Ribei-
ro e o de Comunicação, Thiago
Silva, na manhã desta sexta-fei-
ra (21), em visita a algumas das
regiões mais afetadas pela forte
chuva que atingiu Osasco na
tarde de quinta-feira.

O temporal que deixou par-
te da cidade embaixo d’agua,
principalmente na região central,
provocando caos no trânsito e
muitos prejuízos para proprie-
tários de veículos e comercian-
tes que não puderam impedir
que a entrada das águas.

A cidade que já havia sido
atingida pelas chuvas na tarde
de terça-feira (18), mais uma
vez sofreu os impactos das tem-
pestades comuns nessa época
do ano. Preocupado com as ex-
tensões dos estragos, Ribamar
Silva conversou com morado-
res e colocou a Câmara Muni-
cipal à disposição para debates
que visem amenizar os proble-
mas que as chuvas provocam
para a população.

A Prefeitura mobilizou mais
de 600 funcionários em uma
força tarefa para minimizar os
efeitos dos estragos.

“Felizmente os temporais
que atingiram a cidade não es-
tão seifando vidas. Graças a
Deus os danos são materiais,
mas infelizmente muitas pesso-
as perdem o fruto de seus tra-
balhos, de suas economias e isso
é muito triste”, comentou Riba-
mar Silva, ao lembrar que no
início do ano passado, no Mor-
ro do Socó houve deslizamen-

Fotos: Robson Cotait

tos de terra que destruíram mui-
tas casas. “O poder público não
está impassível diante do que
acontece com as regiões mais
atingidas pelas chuvas. Sabe-
mos que podemos ser atingidos
por mais temporais, conforme
preveem os climatologistas e
estamos traçando planos para
minimizar os problemas”, frisou
o presidente da Câmara.

Segundo Ribamar, a Câma-
ra Municipal trabalha, em con-

junto com o prefeito Rogério
Lins, e os secretários munici-
pais para dar para a cidade a
devida e merecida atenção. Em
especial, aos mais atingidos pe-
las enchentes que provocaram
caos na cidade nos últimos dias.
“Tenho conversado com os de-
mais parlamentares, e principal-
mente com o Prefeito Rogério
Lins. Estamos preocupados
com o volume e a proporção
de danos que as chuvas tem pro-
vocado, e sabemos que esse é

um debate que não pode vir a
tona apenas com as chuvas. Pre-
cisamos encontrar alternativas
que minimizem os efeitos da-
nosos dessas tempestades”, afir-
mou o parlamentar.

Ainda segundo o presidente
da Câmara, a sintonia entre o
legislativo e o executivo, atra-
vés do prefeito Rogério Lins,
tem sido o diferencial nas ações
que visam o benefício da popu-
lação, principalmente neste mo-

mento em que a cidade tem sido
afetada pelas tempestades de
verão.

“O prefeito Rogério Lins tra-
balha incansavelmente e conta
com toda a força da Câmara
Municipal. Essa sintonia tem
como principal objetivo bus-
car soluções para esses pro-
blemas que afetam a população,
incluindo os danos que as chu-
vas provocam pela cidade”, fri-
sou Ribamar.

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
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Ela é sinônimo de vida – não
é à toa que uma das grandes
preocupações do momento é a
preservação desse líquido cada
dia mais precioso. Economizar
água é palavra de ordem da nos-
sa era. Só não vale para um caso:
hidratar seu corpo.

Para ajudá-la a manter a cor-
po e a saúde em dia, destaca-
mos oito motivos que fazem da
água uma das suas melhores
amigas.

1 - Facilita a Digestão - A
água ajuda na formação de en-
zimas (substâncias que facilitam
as reações químicas no organis-
mo) e também da saliva e do
suco gástrico, que atuam na di-
gestão.

2 - Combate o Inchaço -
Sem uma hidratação adequada,
o volume de sangue diminui. As-
sim, as vitaminas e os minerais
que ele carrega demoram mais
tempo para chegar às células e,
conseqüentemente, na pele e
nas extremidades como cabelo
e unhas. Por outro lado, bem
hidratada, sua pele fica bonita e
seu cabelo e unhas fortes. Além
disso, com uma boa irrigação,
o organismo não retém sódio –
responsável pelo inchaço.

8 motivos para você beber mais água
3 - Reduz Infecções - Ao

se manter hidratada, você asse-
gura que seu corpo será bem
nutrido pelo sangue. É ele tam-
bém que transporta minerais,
como o ferro – importante para
fortalecer as defesas do orga-
nismo.

4 - Regula a Temperatura
- Por meio da transpiração, a
água evita que o organismo en-
tre em colapso com alterações
bruscas de temperatura e faz
com que ele se adapte ao ambi-
ente.

5 - Turbina a performance
na malhação - O melhor de-
sempenho em atividades físicas
ocorre porque as fibras muscu-
lares “ficam azeitadas”, desli-
zando com mais facilidade, o
que reduz o risco de cãibras e
de contusões.

6 - Desintoxica e previne
a celulite - Grande parte das
toxinas é expulsa do nosso or-
ganismo por meio da urina e do
suor. Por dia, eliminamos 1 li-
tro e meio de urina e o equiva-
lente a um copo de água na
transpiração. Se não houver hi-
dratação suficiente, esse proces-
so – e a sua saúde! – fica com-
prometido. A água amolece as

fezes, facilitando a eliminação
delas. Todo esse conjunto, ali-
ado à melhora na circulação
sanguínea, acaba prevenindo o
aparecimento de celulite.

7 - Ajuda a emagrecer -
Isso acontece principalmente
quando ela é consumida junto
com fibras solúveis, encontra-
das, por exemplo, nas frutas e
na aveia. Em contato com a

água, as fibras incham como
uma esponja e dão sensação de
saciedade. A água também pode
“enganar” temporariamente o
estômago com sua presença,
mas, como ela não sofre diges-
tão e absorção, essa sensação
passa rapidamente e a fome re-
aparece.

8 - Melhora a absorção
dos nutrientes - Vale lembrar

que é o sangue que carrega a
glicose e outros nutrientes
para as células, alimentando-
as. E só uma hidratação ade-
quada garante o volume ide-
al de sangue para transpor-
tar os nutrientes. Além dis-
so, para serem absorvidos,
eles precisam da água. É o
caso das vitaminas C e do
complexo B, que reforçam
nossas defesas.

A Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) determinou nesta
quarta-feira, dia 19, após o con-
fronto em que o Palmeiras ven-
ceu o Oeste Barueri por 5 a 2 e
avançou na Copa São Paulo de
Futebol Júnior, que a Arena Ba-
rueri sediará uma das semifinais
da competição. Diferentemente
das outras fases, haverá cobran-
ça de ingressos.

Palmeiras e São Paulo serão
os adversários (o tradicional
clássico “Choque-Rei”). O Tri-
color chegou à essa fase da com-
petição vencendo de virada a
equipe do Cruzeiro (MG) por 2
a 1 no Estádio Anacleto Cam-
panella, em São Caetano do Sul,
na mesma quarta-feira à noite.

O jogo será neste sábado,
dia 22, às 19h. Haverá transmis-
são ao vivo pelo canal SporTV.
Por questões de segurança, so-
mente a torcida do São Paulo
F.C. terá acesso à Arena Barue-
ri. A Federação Paulista de Fu-
tebol assim deliberou em razão
da melhor campanha do Trico-
lor na competição (três vitórias
na primeira fase contra duas vi-
tórias e um empate do Verdão).

Na outra chave, o Santos
venceu o Mirassol (SP) em co-

Palmeiras e São Paulo na semifinal da Copinha jogo
será na Arena Barueri com ingressos pagos

brança de pênaltis na noite de
terça-feira, dia 18, em Arara-
quara, depois de um empate em
2 a 2 no tempo normal. Há a
perspectiva de que ocorra um
clássico paulista na final da Co-
pinha 2022 (Santos x São Pau-
lo ou Santos x Palmeiras) no
dia 25 (terça-feira).

Campanha do Oeste Barueri
O Rubrão fez mais uma ex-

celente campanha na Copa São
Paulo de Futebol Júnior. Con-
seguiu três vitórias, dois empa-
tes e sofreu uma derrota. Mar-
cou 20 gols e sofreu 13. Ficou
entre as oito melhores equipes
da competição. A maior faça-
nha foi ter eliminado o tetra-
campeão Flamengo nas oitavas-
de-final no tempo normal de jogo.

Com os dois gols marcados
ontem contra o Palmeiras, o
centroavante Werick Silva Pin-
to, o Popó, chegou a oito e ter-
minou como artilheiro geral da
competição ao lado de Figuei-
redo, do Vasco da Gama (RJ)

Recomendações aos torce-
dores do São Paulo F.C. que
vão à Arena Barueri neste sá-
bado (dia 22):

- Os ingressos custam de R$

20 a R$ 30 (com direito a meia-
entrada). Adquira o seu  AQUI;

- Usar máscara;
- Chegar com antecedência

para agilizar a entrada e evitar
aglomerações;

- Apresentar RG e compro-
vante de vacinação (imprescin-

Arena Barueri deverá receber milhares de torcedores neste sábado

{FUTEBOL}

O adversário do Peixe sai-
rá do clássico entre Palmei-
ras e São Paulo. A decisão da
Copa São Paulo de Futebol
Júnior está marcada para a
próxima terça-feira (25).

Santos derrota

América-MG e chega

à final da Copinha

dível);
- Não vacinados e crianças

só entram com apresentação do
teste PCR realizado há menos
de 24 horas;

- O estacionamento interno
cobra R$ 30. As vagas são limi-
tadas.
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