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“VAI DAR TUDO CERTO.
EU ACREDITO”

Deus abençoe a todos!

No trem da vida a beleza é passageira e o tempo são
os trilhos a percorrer. O que está presente daqui a pou-
co, há uma hora ou mesmo um instante, deixará de ser
presente para ser no passado, contente lembrança.

Cada dia que nasce é o futuro que hoje se torna pre-
sente e amanhã será passado. Não deixe um dia passar
como um a mais, viva-o intensamente na possibilidade
de fazer a diferença.

Sempre vamos, mas nunca voltamos, pois o tempo
passa, não volta, não para. O tempo nos leva de onde
chegamos até aonde vamos, nos trás de onde partimos.
Todo o tempo às pessoas vem e vão, passam por nossas
vidas.

Há pessoas que vem para ficar e outras vão para
nunca mais voltar. Deixam saudades e vivem lembra-
das em nossos pensamentos. E quem fica, é vivo lem-
brado no olhar de quem vai. Mas continuam sempre pre-
sentes por suas lembranças. Seu jeito de sorrir, de olhar,
de falar, suas manias, um pouco de si em nós.

Pessoas que se tornam marcantes por serem amadas.
Pessoas que são tocadas pelo vento para morar em ou-
tros corações, para encontrar refúgio em outro lugar e
até um dia encontrar porto seguro nos braços do seu
lugar.

A vida e o tempo

{REFLEXÃO

Sábado (5 de fevereiro) é o
“Dia C” da vacinação contra a
Covid-19 para crianças (de 5 a
11 anos) e para adultos e ado-
lescentes (a partir dos 12 anos).
Todas as UBSs de Barueri (das
8h às 16h), junto com o polo
de vacinação do Centro de
Eventos (das 8h às 17h), esta-
rão funcionando para aplicação
da primeira dose em crianças e
das 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos
e adolescentes.

Com relação às crianças, as
UBSs vacinarão apenas peque-
ninos de 6 a 11 anos SEM CO-
MORBIDADES. As crianças de
5 anos SEM comorbidades, as-
sim como as de 5 a 11 anos
COM  comorbidades ou defici-
ência, serão vacinadas exclusi-
vamente no Centro de Eventos.

Não é necessário fazer agen-
damento, basta ir a um dos lo-
cais de vacinação com CPF ou
cartão do SUS e, no caso de
criança, estar acompanhada de
um responsável com a cader-
neta de vacinação.

Contudo, a Secretaria de
Saúde de Barueri recomenda
que todos realizem o pré-cadas-
tro no site Vacina Já. O pré-ca-
dastro não é um agendamento,
mas reduz o período de espera
durante o atendimento.

Recomenda-se um intervalo
de 15 dias entre a aplicação da
vacina contra a Covid-19 e ou-
tros imunizantes para as crian-
ças de 5 a 11 anos.

A “Campanha de Vacinação
Contra Covid – Dia C” vai acon-
tecer em todo o Estado de São
Paulo. O objetivo é aumentar
as coberturas vacinais, contri-
buindo para o controle do novo
coronavírus.

O Ministério da Saúde, di-
ante do cenário com a variante
ômicron, destaca a necessidade
de vacinar o maior número pos-
sível de pessoas aptas para imu-
nização, adotando-se todas as
medidas de proteção, como uso
de máscara, álcool em gel 70%
e distanciamento físico, para di-
minuir o risco de contágio da
doença.

Sobre as doses
Primeira dose: disponível a

todas as pessoas a partir de 5
anos de idade.

Segunda dose: disponível
para pessoas a partir dos 12
anos nas seguintes condições:

– Coronavac: 15 dias após
1ª dose;

“Dia C” da vacinação contra
Covid-19 será no sábado, dia 5,
nas UBSs e no Centro de Eventos

– AstraZeneca: 8 semanas
(56 dias) após 1ªdose;

– Pfizer: 21 dias após 1ª
dose

– Janssen: de 2 a 6 meses
após 1ª dose

Terceira dose: disponível
para pessoas com mais de 18
anos que tomaram a segunda
dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18

anos que tomaram a vacina da
Janssen há pelo menos 2 meses
da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de
imunossupressão com mais de
18 anos que tomaram a segun-
da dose há pelo menos 28 dias;

Quarta dose: disponível para
pessoas imunossuprimidas com
mais de 18 anos e que tenham
tomado a terceira dose há 4
meses no mínimo.

Foto: Ricardo Santos / Secom

Dia C de vacinação contra a Covid-19 acontece sábado nas UBSs e
no Polo de Vacinação

UBS Amaro Jose de Souza + UBS Maria M. de Macedo -
Rua Petrolina, 178 - Jardim Mutinga.

UBS Benedito Oliveira Crudo  - Rua Benedita Guerra Zen-
dron, 225 - Vila São João, no Centro (provisoriamente).

UBS José Francisco Caiaba CAPS Adulto - R. José Maria
Baleiro, 715 – Centro.

UBS João Siqueira R. Mar Negro, 155 - Ginásio de Es-
portes Jardim Regina Alice

UBS Pastor Rossi R. Santo Antônio, 21 - Jardim Califór-
nia

UBS Dra. Elizabeth Izilda Duleba - R. Paraíso, 101 - Cha-
cara Marco

UBS Ermelino Liberato Filho Praça Senador Teotônio Vi-
lela, s/n - Jardim Belval

UBS Dra. Kátia Kohler + UBS Pedro Izzo - R. Maria de
Fatima, 154 – Engenho Novo

UBS Raquel Sandrini Ruela R. Geovani Atillio Tolaini, 37
- Jardim Maria Helena

UBS Maria Francisca de Melo Ginásio de Esportes Pedri-
nho Lopes - Estr. dos Pinheiros, 368 - Pq Viana

UBS Hélio Berzaghi - Av. Marginal Direita, 486 - Jardim
Paulista

UBS Adauto Ribeiro  - Av. Brigadeiro Manoel Rodrigues
Jordão, 483 - Jardim Silveira

UBS Edini Cavalcante Consoli + UBS Vince Nemeth -
Rua Joao Cabral de Melo Neto, 66 - Jardim Tupã

UBS Júlio Lizart - R. Orinoco, 137 - Vale do Sol.
Polo Centro de Eventos - Av. Sebastião Davino dos Réis,

672 - Jardim Tupanci

Locais de vacinação do Dia C
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{COMBATE A COVID-19}

SP tem Dia C para promover
vacinação infantil contra covid-19

Já receberam a vacina 1,6 milhão de crianças de 5 1 11 anos

Neste sábado (5), São Pau-
lo terá o Dia C para estimular a
vacinação infantil contra a co-
vid-19. A ação, que ocorre em
todos os 645 municípios do es-
tado, é voltada para crianças
com idade de 5 a 11 anos. Da-
dos do Vacinômetro do gover-
no paulista mostram que, até o
momento, 1,6 milhão de crian-
ças na faixa etária receberam o
imunizante, o que corresponde
a 40% desse público.

Como parte da campanha,
mais de 5 mil postos estarão
abertos entre 7h e 19h, confor-
me a programação de cada mu-
nicípio. De acordo com o go-

verno, a ideia é que pais e res-
ponsáveis que trabalham ou têm
compromissos durante a sema-
na possam levar os filhos aos
postos. A meta é chegar a 100%
de imunização com a primeira
desse público nas próximas se-
manas.

A vacinação infantil em São
Paulo começou no dia 14 de
janeiro, assim que o imunizan-
te da Pfizer foi liberado pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Em seguida,
em 20 de janeiro, a Coronavac
também foi autorizada, ampli-
ando a disponibilidade de doses.

Segundo a Secretaria de Es-
tado da Saúde, foram disponi-
bilizadas 4 milhões de doses da
vacina produzida pelo Butantan
e 900 mil doses pediátricas da
Pfizer. Crianças imunossuprimi-
das e com 5 anos só podem re-
ceber o imunizante da farma-
cêutica norte-americana.

Pela internet, os pais e res-
ponsáveis podem fazer um pré-
cadastro para a vacinação de
crianças e adolescentes. Não se
trata de um agendamento, mas,
sim, uma forma de agilizar o
atendimento, portanto, o cadas-
tro é opcional.
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Barueri é a cidade do país,
fora as capitais, que mais criou
empregos em 2021. Foram
30.577 novas vagas no acumu-
lado de todos os meses do ano
passado. O levantamento foi
divulgado recentemente pelo
Ministério do Trabalho, por
meio do Novo Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados). No total, foram
206.963 admissões contra
176.386 desligamentos, geran-
do uma variação relativa de
11,29%.

Entre os 50 municípios que
mais abriram vagas de trabalho
no Brasil, Barueri se situa na
frente de capitais como Recife
(PE), São Luís (MA), João
Pessoa e Porto Alegre (RS),
além de cidades paulistas como
Osasco, Campinas e Ribeirão
Preto. No geral, Barueri está
em 10º lugar entre as cidades
do país que mais criou vagas
de trabalho.

Segundo o secretário de In-
dústria, Comércio e Trabalho
(Sict), da Prefeitura de Barue-
ri, Joaldo Macedo Rodrigues –
o Magoo, o bom posicionamen-
to da cidade reflete a priorida-
de que a Administração dá para
o assunto.

“A geração de emprego e
renda tem sido uma prioridade
da nossa Secretaria cumprida a
partir da diretriz da Administra-
ção. Ser a cidade que mais gera

Barueri é a cidade que mais
gera vagas de emprego em 2021

Para que o ano letivo seja
um sucesso de aprendizagem e
muita segurança, a Secretaria
de Educação trabalhou duro
para implementar uma série de
medidas.

De acordo com o secretário
de Educação, Celso Furlan, tra-
ta-se de um período muito es-
perado por todos. “A Secreta-
ria de Educação não parou nas
férias para que pudesse finali-
zar todos os detalhes que ga-
rantirão a excelência de nossas
escolas”, disse.

As unidades de ensino pas-
saram por reformas, ampliação
dos espaços, tornando-os mais
arejados, além da aplicação de
um criterioso protocolo sanitá-
rio que visa a prevenção da
Covid-19.

emprego em 2021 nos dá a cer-
teza de que o trabalho feito na
Prefeitura de Barueri está no
caminho certo”, destaca Magoo.

Setores que mais empregam
De acordo com o levanta-

mento da Sict, o setor da eco-
nomia da cidade que mais em-
pregou em 2021 é o de servi-
ços administrativos, conforme
segue abaixo:

• 1º - Serviços Administrati-
vos - 11.492 vagas;

• 2º - Profissionais das Ci-
ências e das Artes - 6.190 va-
gas;

• 3º - Serviços, Vendedores
do Comércio em Lojas e Mer-
cados - 4.095 vagas;

• 4º - Técnicos do nível
Médio - 3.530 vagas.

“Esses resultados só são
possíveis devido às ações em
conjunto com as empresas da

cidade, com a execução de pro-
gramas de formação profissio-
nal e de treinamento, além dos
serviços de recrutamento da
Casa do Trabalhador”, afirma
Magoo.

Ainda de acordo com o se-
cretário, para este ano, o em-
prenho da Prefeitura é o de
“procurar ampliar ainda mais
nossos serviços e continuar na
dianteira da criação de postos
de trabalho, sempre buscando
trazer mais investimentos para
a cidade”.

Programas para o trabalho

Entre as ações que a Prefei-
tura desenvolve para a geração
de trabalho e qualificação pro-
fissional está a Casa do Traba-
lhador, ligada à Sict. É um ser-
viço de recrutamento e seleção
de trabalhadoras a partir de va-
gas que são captadas de empre-
sas, além de parcerias com ins-
tituições, sindicatos e associa-
ções da sociedade civil.

Outra iniciativa na área é o
Programa Meu Futuro, de qua-

lificação de mão de obra. Já fo-
ram qualificados mais de 4.650
moradores, com cursos profis-
sionalizantes oferecidos gratui-
tamente.

O Programa Minha Empre-
sa, realizado em parceria com
o Sebrae e a aceleradora de ne-
gócios InovaHub, é outra ação,
desta vez de incentivo a novos
negócios. Ele visa impulsionar
empresas com foco principal
nas startups (empresas em fase
de desenvolvimento) da cidade
e da região.

No ano, foram geradas mais de
30 mil vagas

Foto: Benjamim Sepulvida / Secom

{EDUCAÇÃO}

gestão, dos avisos gerais, além
de esclarecimento de dúvidas.

É importante a participação
de todos os responsáveis. Os
horários dos encontros de cada
turma estão sendo divulgados
por intermédio do WhatsApp
business ou na secretaria de
cada uma das unidades de en-
sino.

Segurança
Outra novidade que será no-

tada por toda a comunidade es-
colar é a instalação de totens
de segurança nas portas das uni-

Tudo pronto para a volta às aulas na rede de ensino de Barueri
Na segunda-feira,
dia 7, cerca de 68
mil estudantes das
108 escolas da rede
de ensino municipal

de Barueri
retornam às aulas.

A garantia de distanciamen-
to social e disponibilidade aos
profissionais de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI´s),
por exemplo, são iniciativas que
já estão em funcionamentos em
toda a rede. Por intermédio do
Departamento de Projetos da
Secretaria de Educação acon-
tece também em tempo perma-
nente um trabalho de monito-
ramento, ações e suporte neces-
sários a professores, profissio-
nais e alunos em todas as esco-
las.

Para garantir o sucesso na
aprendizagem, toda equipe pe-
dagógica retornou às atividades
no dia 2 de fevereiro (terça-fei-
ra), trabalhando na organização
das salas, bem como na forma-
ção e orientação sobre os últi-
mos detalhes do conteúdo a ser
transmitidos aos estudantes de
todos os anos.

Reunião de Pais
No sábado, dia 5, haverá em

todas as escolas reuniões com
pais e responsáveis para a di-
vulgação do calendário escolar,
da apresentação da equipe de

dades. Internamente, câmeras
de alta tecnologia também fo-
ram instaladas. Um monitora-
mento rigoroso é feito para ga-
rantir tranquilidade e bem-estar
para todos.

Material Escolar

A secretaria de Educação
providenciou para todos os es-
tudantes da rede kits com ma-
terial escolar completo. Cada
segmento receberá um tipo de
kit, de acordo com o período
escolar do aluno ou aluna.

Sala Maker
A Secretaria de Educação

também está ampliando a divul-
gação do projeto Sala Maker.
Os pais interessados em inscre-
ver seus filhos para estudarem
em um dos 20 polos implemen-
tados pela rede, devem procu-
rar a secretaria da Escola.

As inscrições e rematrículas
acontecem entre os dias 5 e 18
de fevereiro. Para garantia da
vaga, é necessária a autorização
dos pais ou responsáveis.
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Prefeitura de Santana de Parnaíba
realiza megaoperação de roçagem
e zeladoria em diversos bairros

A Secretaria de Serviços
Municipais de Santana de Par-
naíba, realizou nesta semana
uma megaoperação de roça-
gem e zeladoria em diversos
pontos da cidade, para manter
a organização e limpeza dos
bairros.

Na ação, que contou com
a participação de 63 servido-
res da pasta, divididos em 9
equipes, foram realizadas po-
das em bairros como Refúgio
dos Bandeirantes, Alphaville,
Fernão Dias, Parque Santana,
Jardim Isaura, Centro, Suru e
na Estrada dos Romeiros. Os
agentes utilizaram roçadeiras e
uma máquina de poda eletrô-
nica, que fez a limpeza de áre-
as onde há maior dificuldade
para a remoção do mato.

Fotos: SECOM - Santana de Parnaíba

A ação é de grande impor-
tância já que no período do ve-
rão, onde tradicionalmente há

um alto volume de chuva, o
crescimento do mato próximo a
vias públicas e em terrenos

ocorre com mais rapidez, o que
pode provocar o aparecimento
de escorpiões, cobras, ratos,

entre outros animais peçonhen-
tos ou que podem causar doen-
ças aos humanos.

Ao todo, mais de 60 homens estiveram na ação realizada em diversos pontos da cidade

A cidade de Santana de
Parnaíba, que nos últimos 9
anos já aumentou em mais de
10 vezes os índices de trata-
mento de esgoto, passando de
5% em 2012 para mais de
60%, dá mais um importante
passo com as obras da Sabesp
no bairro Cidade São Pedro.

Serão executados 362,78
metros na Av. Manoel da Sil-
va e Rua Alfeu de Oliveira,
nessas duas ruas, não será ne-
cessário a destruição do asfal-
to, além disso, será realizado
também mais de 17,000,00
metros de vala a céu aberto
em mais de 20 ruas . A exten-
são total da rede é de aproxi-
madamente 17,839,36 metros.

Bairro Cidade São Pedro recebe obras
de instalação da rede de esgoto

Nos últimos 9 anos a cidade aumentou em mais de 1000% a quantidade de esgoto tratado
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O Doutor Sato, juntamente
da Secretaria de Esporte, La-
zer e Recreação, firmou, no dia
27 de janeiro, uma parceria com
o SESI (Serviço Social da In-
dústria) de São Paulo, com o
objetivo de promover formação
e cultura esportiva aos alunos
jandirenses.

Essa parceria implantará o
Programa Atleta do Futuro no
município, que tem a propos-
ta de contribuir para a garan-
tia do direito de acesso ao
esporte de qualidade a partir
da metodologia elaborada pelo
SESI-SP e alinhar o esporte ao
desenvolvimento integral dos
participantes.

“A parceria entre a Prefei-
tura de Jandira e o SESI repre-

Prefeito Doutor Sato firma
parceria com SESI-SP

A meta estipulada
pelo Prefeito e pela
Secretaria responsá-
vel é atender mais de
1.800 alunos em 2022

senta mais um grande avanço
que estamos trazendo para a
nossa cidade. Seguimos com o
intuito de oferecer cada vez
mais saúde, qualidade de vida e
entretenimento aos nossos mo-
radores”, disse o Prefeito,
entusiasmado com a nova união.

“O Sesi é uma das escolas
mais renomadas do país e tra-
zer a metodologia de ensino de-
les para nós é planejar um pre-
sente promissor e construir um
acesso ao futuro”, concluiu o
Doutor Sato.

Além da metodologia da
instituição que será aplicada
para todos os alunos matri-
culados nas escolas de espor-
te do município, que tenham
entre 6  e  17 anos,  serão
o f e r e c i d o s  a c o m p a n h a -
mentos e capacitação aos
gestores e professores e um
kit de uniformes, contendo 2
camisetas e 2 shorts para to-
dos os alunos que fizerem
parte do PAF (Programa
Atleta do Futuro).

A partir da próxima segun-
da-feira (07), os jovens a partir
de 12 anos e adultos receberão
o imunizante contra a Covid-
19 no Ginásio de Esportes, que
se encontra na Av. Conceição
Sammartino, 650 - Centro, das
09h às 16h.

Essa iniciativa foi criada
com o intuito de promover a
imunização de forma mais
efetiva para servir os muníci-
pes em um tempo ainda mais
hábil.

A dose de reforço para to-
dos os que já tomaram a pri-
meira e a segunda e já estão

Saúde de Jandira anuncia novo polo
de vacinação para jovens e adultos

A iniciativa da
Secretaria de Saúde
visa atender melhor

toda a população
da cidade

dentro do período de retorno
também estará disponível neste
mesmo local, tendo em vista
que a dose adicional (refor-
ço) deve ser tomada a partir
de 4 meses da segunda dose
(D2), exceto Janssen, que deve
ser aplicada a partir de 60 dias
da D2.

Pensando em uma melhor
adequação para toda a cida-
de, as crianças entre 5 e 11
anos continuarão recebendo
atendimento referente à vacina
em todas as UBSs (Unidades
Básicas de Saúde), também das
09h às 16h.

Para agilizar o processo e
evitar filas e aglomerações, re-
comenda-se realizar o pré-ca-
dastro através do Vacina Já,
plataforma desenvolvida pelo
Governo do Estado de São
Paulo, disponível em:
vacinaja.sp.gov.br.
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Prefeito Marcos Neves

Emei Marlene Gallina atenderá 272 crianças sendo 80 em período integral

Por meio da Secretaria de
Educação, a Prefeitura de
Carapicuíba inaugurou na
úl t ima terça-feira  (4) ,  a
E M E I  M a r l e n e  G a l l i n a
Crepa ld i ,  loca l i zada  no
bairro da Cohab II. A es-

cola faz parte do Centro de
Educação ,  Espor t e ,  Ar te
e  C u l t u r a  ( C E E A C  -
BM X ) ,  p a r t e  d o  p a c o t e
d e  o b r a s que está  previs-
to para ser entregue ainda
neste ano.

A escola conta com salas
estruturadas, além de fraldário,
lactário, lavanderia, sala de
repouso, despensa e uma co-
zinha equipada para suprir as
necessidades alimentares das
crianças.

Pré-escola
Estão abertas as inscrições municipais de pré-escola: I e II

para crianças de 4 e 5 anos, que poderão ser realizadas duran-
te todo o ano letivo, na Secretaria de Educação, escolas muni-
cipais ou pelo site: www.carapicuiba.demandadealunos.com

inaugura escola na Cohab
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BOAS FESTAS!

BRINDEMOS

COM

Gastronomia

AGORA
O IDEAL É VOCÊ

ANUNCIAR
 AQUI!

LIGUE:
99800-2000

Ingredientes:
Para a massa: 4 ovos; 1 xícara de óleo; 1 xícara de leite; 1 colher de

fermento em pó; 2 xícaras de farinha de trigo e  ½ xícara de queijo parme-
são ralado

Para o recheio - 300g  de palmito

Modo de preparo - Bata todos os ingredientes da massa
no Liquidificador.Após, despeje metade da mistura na forma, acrescente o
recheio e coloque o resto da massa. Leve ao forno já preaquecido e deixe
por aproximadamente 25 minutos ou até a massa dourar.

Torta de liquidificador
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Fotos: Robson Cotait

VENDO ESTE IMÓVEL EM OSASCO
• 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

Ligue: (11) 99800-2000

Por Deniele Simões

Os vereadores osasquenses
aprovaram, em duas sessões ex-
traordinárias realizadas nesta
quinta-feira (3), o Projeto de Lei
6/2022, de autoria do Executi-
vo Municipal, que dispõe sobre
a criação de auxílio aos muníci-
pes vítimas de desastres natu-
rais em 2022.

O texto prevê a concessão

Legislativo aprova criação de auxílio
a vítimas das enchentes em Osasco

Projeto do Executivo permite
concessão de benefícios entre

três e 11 salários-mínimos

de auxílio ao longo de todo este
ano, mas deve beneficiar inici-
almente as famílias afetadas
pelas chuvas do último dia 20
de janeiro, que causaram estra-
gos em vários bairros da cida-
de.

O presidente da Câmara de
Osasco, vereador Ribamar Sil-
va (PSD), conduziu as duas ses-
sões extraordinárias que permi-
tiram a discussão e votação da

matéria. O texto foi aprovado
com 19 votos favoráveis em
primeira discussão e 18 em se-
gunda discussão, com uma
emenda.

Ribamar Silva destacou o
comprometimento dos vereado-
res em atender prontamente o
chamado para a realização das
duas sessões e reforçou a im-
portância do projeto para garan-
tir auxílio às vítimas das chu-
vas.

O chefe do Legislativo
também destacou a sensibili-
dade do prefeito Rogério
Lins (PODE) em remeter o
projeto à apreciação dos ve-
readores e solidarizou-se
com todos as vítimas.  “En-
trei em várias casas que fo-
ram destruídas. A gente via o
choro dessas pessoas, que per-
deram os seus bens. Está de
parabéns o Executivo por ela-
borar esse projeto”, ressaltou.

Entenda o Projeto

A presidente da Comissão de
Economia e Finanças, vereado-
ra Elsa Oliveira (PODE), deta-
lhou a proposta encaminhada
pelo Executivo. Segundo ela, o
objetivo do projeto é oferecer
auxílio pontual às vítimas das
chuvas e “apoiar a retomada das
condições básicas de subsistên-
cia e garantia do mínimo neces-
sário à manutenção da dignida-
de da pessoa humana”.

O texto estipula a concessão
de benefícios que variam de três
a 11 salários-mínimos, de acor-
do com a gravidade do dano e
a vulnerabilidade social de cada
vítima. Esses fatores são clas-
sificados como moderado, alto
ou crítico.

Outro benefício previsto no
texto é a remissão do Imposto
Predial e Territorial Urbano

(IPTU) do exercício fiscal de
2022, como forma de tentar
minimizar os prejuízos às víti-
mas das chuvas. O teto de per-
dão da dívida é de mil Unida-
des Fiscais do Município de
Osasco (UFMO), equivalente a
R$ 3.769,50.

A proposta do Executivo
classifica como “vítima de de-
sastre natural” as pessoas físi-
cas ou jurídicas proprietárias ou
possuidoras de residências ou
comércios devidamente cadas-
trados na Prefeitura de Osasco,
e que tenham sido afetadas por
chuvas ou ventos, soterramen-
tos, deslizamentos e outras in-
tercorrências da natureza, que
tenham danificado os imóveis,
a saúde, a segurança e dignida-
de desses munícipes.

Com a aprovação em dois
turnos de votação, o projeto
agora segue para sanção do
prefeito.
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{ATUAÇÃO DO DEPUTADO}

Hiperglicemia? 'Fuja' destes cinco alimentos
Saiba quais são:

A diabetes é uma doença
crônica que se caracteriza pelo
aumento da glicose no sangue
e que pode não só reduzir a
qualidade como o número de
anos de vida. No entanto, está
ao seu alcance preveni-la.

Para tal, o The Sun falou
com a nutricionista Sally Rox-
burgh, que partilha conselhos
que vão ajudá-lo no processo
de reeducação alimentar e te diz
quais os alimentos a evitar.

1 - Sucos de fruta - O con-
sumo excessivo de sucos de fru-
ta pode resultar em picos de
açúcar no sangue e em aumen-
to de peso. "Nunca recomen-
daria excluir totalmente nenhu-
ma fruta devido ao valor nutri-
cional que contêm. No entan-
to, algumas podem ser substi-
tuídas para pacientes com dia-
betes tipo 2?, explica a nutrici-
onista. Frutas como o abacaxi,
a laranja e a banana podem ser

substituídas por frutos verme-
lhos ou maçã, por exemplo. Já
as frutas em conserva, diz, de-
vem ser evitadas.

2 - Carnes processadas -
Carnes processadas como o sa-
lame, o presunto e a carne ver-
melha devem ser evitados. Se-
gundo Sally Roxburgh, esses
alimentos provocam aumento
de peso, um dos principais fa-
tores de risco para o desenvol-
vimento da diabetes. A nutrici-
onista recomenda carnes mais
magras, como frango e peru.
"Refeições prontas e alimentos
processados devem ser evita-
dos, pois geralmente contêm
açúcares e gorduras ocultas
que aumentam o açúcar no
sangue, provocam aumento
de peso e predispõem para o
aparecimento de doenças car-
díacas”, alerta.

3- Alimentos ricos em hi-
dratos de carbono  -  A médi-
ca Naomi Newman-Beinart,
igualmente citada pelo The Sun,
refere que os alimentos ricos em

carboidratos, como o arroz, a mas-
sa, as batatas e, entre outros, as
frutas, são responsáveis pelo fa-
zer disparar os níveis de açúcar
no sangue. Tendo isso em con-
ta, deve substitui-los por opções
integrais, uma vez que que a fi-
bra faz com que o açúcar no
sangue suba mais lentamente.

4 - Bebidas açucaradas -
Evite bebidas que contenham
açúcar e adoçantes na compo-
sição. Também não deve acres-
centar açúcar ao chá ou café,
por exemplo.

Da mesma forma, a inges-
tão de refrigerantes e álcool
deve ser limitada, pois são ca-

lóricos e ricos em açúcar. No
entanto, estas bebidas podem
ser úteis em caso de hipoglice-
mia aguda.

5 - Bolos - Os bolos devem
ser evitados ao máximo, uma
vez que possuem um alto teor
de açúcar.

Com apoio do deputado Cezar, Mairinque
recebe ambulância e muito mais...
...recursos para Apae e obras no Trevo do Sertanejo e no km 66 da Raposo Tavares

Acompanhado do deputado
Cezar, o vice-governador es-
teve na cidade em outubro de
2021 e inaugurou unidade do
programa Creche Escola. Tam-
bém repassou R$ 5,4 milhões
para manutenção das escolas
atendidas pela Diretoria de En-

sino de São Roque, que abran-
ge o município de Mairinque,
anunciou R$ 765 mil para in-
fraestrutura urbana, autorizou o
repasse de R$ 765 mil para a
construção de um Centro de
Convivência e a ordem de
serviço de R$ 294,8 mil para

a regularização fundiária
pelo Programa Cidade Le-
ga l  (cadas t ro  soc ia l  de
1.300 imóveis do núcleo
habitacional Granada) e
entregou vouchers do pro-
grama Alimento Solidário para
460 famílias cadastradas.

Foto e Fonte: Assessoria do Deputado

Mais investimentos do Estado

Graças ao trabalho do depu-
tado estadual Cezar, o municí-
pio de Mairinque recebeu nesta
semana uma ambulância para o
transporte de pacientes. O veí-
culo foi solicitado pelo prefeito
Toninho Gemente e o vereador
André Pereira da Rocha (Ter-
raplanagem). Além disso, neste
início de 2022, a cidade foi con-
templada com a liberação de
emenda do deputado Cezar no
valor de R$ 80 mil para a APAE
– Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais e teve ainda o
início das obras de construção
do Trevo do Sertanejo, luta do
deputado Cezar.

“É uma honra ser parceiro
do município e destinar recur-
sos importantes para saúde, la-
zer e desenvolvimento e con-
quistar obras importantes como
o Trevo do Sertanejo. Acompa-
nhei o início das obras com o
prefeito Gemente, a primeira-
dama Maria Inez e o diretor da
CCR, José Luís Moretti Farah.
Luto deste o início do mandato
por esta obra que vai dar solu-
ção para uma situação inusita-
da na Raposo Tavares em que
estão 22 mil pessoas ilhadas”,
disse Cezar.

O deputado solicitou a obra
no Trevo do Sertanejo em au-
diências com o governador João

Doria, com a Artesp- Agência
de Transporte do Estado de São
Paulo e com Grupo CCR- Vio-
este. A benfeitoria contempla
construção de viaduto e alça de
acesso aos Bairros Granada,
Barreto, Monjolinho e Recanto
dos Eucaliptos por meio da Ave-
nida Antônio de Oliveira San-
tos, conhecida como “Estrada
do Sertanejo”, cruzando a Ro-
dovia Raposo Tavares.

Outra obra importante em
andamento na cidade que aten-
de pedido do deputado estadu-
al Cezar é a construção de uma
alça, no km 66 da rodovia Ra-
poso Tavares, em Mairinque. A
nova alça vai ligar a região ao
bairro Dona Catarina por meio
da estrada Mário Covas, com
acesso também a Rodovia Cas-
tello Branco.

Cezar já destinou outras
emendas para Mairinque que de-
verão ser pagas em 2022: R$
90 mil para aquisição de uma
academia adaptada; R$ 80 mil
para aquisição de duas acade-
mias ao ar livre; e R$ 150 mil
para aquisição de uma van
para transporte de pacientes,
R$ 100 mil para a saúde do
município e mais R$ 50 mil
para aquisição de equipamentos
para a Apae.
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{ELEIÇÕES 2022}

Em meio ao tratamento médico,
Rubinho Furlan adianta as ações e conjuntura

da política regional que estão sendo
planejadas para a eleição deste ano

Rubinho Furlan assume coordenação da pré-campanha
de Bruna Furlan, que disputará cargo estadual

Rubinho Furlan ao lado da deputada federal, Bruna Furlan e do publicitário João Miras que vai coman-
dar a comunicação da parlamentar

(Foto: Divulgação)

Apontado com um dos pos-
síveis nomes para a disputa elei-
toral deste ano, Rubinho Fur-
lan, filho do prefeito de Barue-
ri, Rubens Furlan (PSDB), ga-
rantiu em entrevista exclusiva ao
Giro S/A, nesta sexta-feira (4),
que assumiu a coordenação da
pré-campanha para deputada es-
tadual da irmã, a atual deputada
federal Bruna Furlan (PSDB).

Empolgado com o desafio,
Rubinho Furlan revelou que já
iniciou os trabalhos de organi-
zação das equipes que vão
acompanhar a pré-candidata nas
atividades. Além disso, ele con-
firmou que o publicitário João
Miras comandará toda a parte
de comunicação e marketing de
Bruna Furlan. "Já estamos pre-
parando as equipes que vão
acompanhar a Bruna na rua, nas
atividades, e também, a equipe
que vai cuidar da parte jurídica.
Também teremos o João Miras
que vai cuidar toda parte de co-
municação e marketing da pré-
campanha e depois da campa-
nha quando estivermos dentro
do prazo permitido pela legisla-
ção eleitoral", disse.

Questionado sobre as dobra-
das que serão feitas na região,
Rubinho Furlan garantiu que a
ideia não é fazer algo muito am-

plo, mas com força para garan-
tir um bom resultado nas urnas.
Ele revelou também que já exis-
tem negociações com os possí-
veis pré-candidatos a deputado
federal, entre eles, o vereador
de Santana de Parnaíba, Silvi-
nho Filho (PSD); Milton Mon-
ti, que deixou recentemente o
PL; dentre outros.

"Nossa ideia é não abrir mui-
to o leque e fecharmos entre
quatro a cinco dobradas bem
fortes, para elegermos a Bruna
como deputada estadual e, ga-
rantir que ela continue atuando
de forma intensa para ajudar
toda a nossa região", revelou
acrescentando que as negocia-
ções em Osasco serão acompa-
nhadas pelo prefeito Rubens
Furlan. "Em Osasco meu pai
tem uma boa relação com to-
dos os políticos, então, nós de-
mos uma parada para ver o que
será feito", completou.

Rubinho Furlan também fa-
lou sobre a disputa mais inten-
sa no cenário para deputado es-
tadual, mas defende que o tra-
balho de Bruna como parlamen-
tar, principalmente na luta pela
unidade do Hospital Regional
em Barueri é um grande dife-
rencial. "Sabemos que é uma
disputa maior, mas nossa mis-
são é eleger a Bruna e não fo-
car nos demais adversários. A

Bruna surpreendeu muito a
gente nesta luta pelo Hospital
Regional e foi fundamental para
a conquista dessa unidade que
era um sonho antigo do nosso
pai", apontou.

Tratamento médico
Na quinta-feira (3), Rubinho

Furlan divulgou um vídeo nas
redes sociais revelando que está
em tratamento médico. Ao Giro
S/A, ele confirmou que deu iní-
cio aos procedimentos para se
recuperar de um adenocarcino-
ma diagnosticado no intestino
e que migrou para o fígado, in-
clusive realizou primeira sessão
do tratamento.

"Descobri o problema du-
rante exames de rotina, quando
foi detectado um cisto no fíga-
do. Em seguida descobrimos que
tudo teve origem no intestino.
Estou bem, já fiz a primeira ses-
são do tratamento que deve le-
var de quatro a seis meses, para
depois a médica fazer a análi-
se", explicou.

Rubinho Furlan revelou que
a luta contra a doença o fez re-
fletir sobre os motivos de ingres-
sar na vida pública. "Vejo que
tudo isso tem um propósito.
Antes, queria entrar na vida pú-
blica, pois esse meio sempre fez
parte da minha vida. Hoje, vejo

que tudo isso que está aconte-
cendo comigo, toda essa expe-
riência por qual estou passan-
do, pode me servir para ajudar
muito mais as pessoas. No fu-
turo, se tudo der certo, poderia
fazer muito mais para mudar e
melhorar a vida das pessoas",
garantiu.

Para encerrar a entrevista ao
Giro S/A, Rubinho agradeceu,
mais uma vez, todas as mensa-
gens de apoio que tem recebido
desde a publicação do vídeo.
"Agradeço a todos que me en-
viaram mensagem e tenho fé em
Deus que tudo vai se resolver
em breve", finalizou.

Fonte: www.girosa.com.br

Por VANESSA DAINESI


