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Com as presenças do
Prefeito Rubens Furlan
e Beto Piteri, comunidade
do Imperial comparece
em peso na reinauguração
da Emef Camisão

Prefeito Marcos Tonho
realiza a entrega
de mais de 250 óculos
para moradores de
Santana de Parnaíba na
Arena de Eventos

Doutor Sato
prorroga prazo para
aderir ao Refis 2022
em Jandira

Carapicuíba 57 anos:
Prefeitura inaugura
Parque Bem-te-vi com
show do Patati Patatá

Comissão de Saúde e
Assistência Social
reúne-se com direção
da Maternidade Amador
Aguiar

Rubinho Furlan Filho (Presidente do Diretório
Regional do PSDB), comanda entrevista coletiva



•Página 2 ANO 13 | EDIÇÃO Nº 170|SÁBADO, 19 DE MARÇO DE 2022

Diretora Executiva e Financeira: Andrea Silva Mendonça
Diretor, Editor e Jornalista responsável:
Fábio Mendonça Silveira  - MTB 54.249/SP  /  e-mail: fabioacidade@hotmail.com
Secretária Administrativa: Letícia de Jesus Silveira
Depto. Comercial: Luiz de Moura (Paraibinha) - Carapicuíba -         97523-1207
                                   José Moreau (Jandira Itapevi e região)         94038-6967

O JORNAL A CIDADE  é uma publicação  do GRUPO IDEAL PROPAGANDA EIRELI - ME -
CNPJ  07.819.400/0001-72 ANUNCIE NO JORNAL E PORTAL - Tels.: 9 9800-2000E X P E D I E N T E

e-mail: fabioacidade@hotmail.com

O Jornal A Cidade  não se responsabiliza por idéais, opiniões e conceitos emitidos em artigos ou matérias assinadas, que expressam apenas o pensamento dos
autores, não representando necessariamente a opinião deste veículo. A publicação se reserva o direito, por motivos de espaços e clareza, a resumir cartas, artigos,
releases e ensaios.
Os representantes comerciais, colaboradores e colunistas, não têm vínculo empregatício com a direção do do jornal e Ideal Propaganda EIRELI - ME

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

Acesse o Portal: www.jacidade.com.br                              jornalacidadeoficial

Administração, Redação, Publicidade e Diagramação: SEDE PRÓPRIA
Estr. Egilio Vitorello, 68 - CEP 06365-210 - Jd. Maria Beatriz  - Carapicuiba - SP

ANO 13

SOMOS:  SITE - DIGITAL - IMPRESSO - REDE SOCIAL

{EDITORIAL}

Fábio Mendonça
Diretor, Editor e Jornalista

Jornal e Site ACIDADE

Vai Dar Tudo Certo
Deus abençoe a todos!

Os obstáculos e proble-
mas fazem parte do dia a
dia. Não temos como fugir
às dificuldades e só temos
um caminho. Enfrentar! É
hora de olhar de frente para
o que está incomodando e
dar a volta por cima.

Devemos arrumar um
jeito de vencer nossos me-
dos interiores, batalhar con-
tra tudo que se opõe às
vontades, sonhos e desejos
mais fortes. Basta de acei-
tar as cores escuras da vida.
É tempo de pintar o dia da
cor que mais queremos.

Se não mudarmos o que
não gostamos e nos preju-
dica então nada ficará me-
lhor, belo e emocionante.
Vamos transformar lágri-
mas em sorrisos, tristezas
em felicidades. A vida é
bela mesmo com todos os
obstáculos!

“Se não mudarmos o que não
gostamos e nos prejudica

então nada ficará melhor”

SOMOS DO:

Pais, filhos, professores, co-
merciantes e autoridades com-
pareceram ‘em peso’ na ceri-
mônia de inauguração da Emef
Júlio Gomes Camisão, no Par-
que Imperial no último sábado,
dia 19.

O evento foi marcado por
muita alegria. Não faltaram as
emocionantes apresentações
feitas pelos estudantes da uni-
dade, lindos números apresen-
tados pelos jovens da Secreta-
ria de Cultura e Turismo, ex-
posições, feira do empreende-
dor, dentre tantas outras ativi-
dades.

O diretor Carlos Bordin foi
anfitrião da festa e fez questão
de agradecer em nome de toda
a comunidade escolar a entre-
ga de uma escola tão moderna
e completa. “Gostaria de agra-
decer, em nome de todos alu-
nos e pais, por esta escola ma-
ravilhosa. Estamos muito feli-
zes”, disse.

A unidade de ensino foi to-
talmente reconstruída pela Se-
cretaria de Obras de Barueri e
atualmente é considerada uma
das mais completas de toda a
rede municipal.

Com as presenças do Prefeito Rubens Furlan
e Beto Piteri, comunidade do Imperial comparece
em peso na reinauguração da Emef Camisão

Sempre o Melhor

Com mais de 900 estudan-
tes, conta com 19 salas de aula,
laboratório de ciências, sala in-
formatizada, salas multiuso, sala
de leitura, quadra coberta, ves-
tiários, quadra descoberta no
piso superior e auditório.

“Parece um sonho que meus
dois filhos estão estudando em
uma escola tão maravilhosa. Eu
estudei no Camisão na época em
que inaugurou o primeiro pré-
dio. Tenho muito orgulho desta
escola”, disse a mãe de aluno
Cleide Oliveira Dias.

Furlan e Piteri: Mais uma escola de qualidade
inaugurada com sucesso no Parque Imperial!

“A Escola Júlio Gomes Camisão está linda, e é sempre uma alegria
entregar um espaço tão importante para a vida das pessoas. Quan-
do essas crianças crescerem, vão lembrar com carinho dos bons
momentos que viveram e da qualidade de ensino que tiveram”, res-
saltou Furlan em sua rede social

EDUCAÇÃO
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A Justiça de São Paulo de-
cidiu, em caráter liminar, proi-
bir que a Companhia do Me-
tropolitano de São Paulo (Me-
trô) utilize o sistema de reco-
nhecimento facial em suas es-
tações. Segundo decisão da ju-
íza da 6ª Vara de Fazenda Pú-
blica do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Cynthia Thome, a
companhia não poderá execu-
tar o sistema de captação e tra-
tamento de dados biométricos
dos usuários em suas estações.
Cabe recurso.

De acordo com a decisão, o
Metrô não apresentou informa-

SP: Justiça proíbe que metrô utilize
sistema de reconhecimento facial

Metrô pode entrar com recurso contra decisão liminar

ções sobre o real propósito do
sistema, em fase de instalação
“Nos documentos do edital, no
contrato ou nos questionamen-
tos feitos no âmbito do referi-
do processo licitatório, não foi
disponibilizada qualquer infor-
mação sobre os critérios, con-
dições, propósitos da imple-
mentação do sistema de reco-
nhecimento facial pela ré Com-
panhia do Metropolitano de São
Paulo”, disse Cynthia, na deci-
são liminar.

“[Está] presente a potenci-
alidade de se atingir direitos fun-
damentais dos cidadãos com a

DESTAQUE

implantação do sistema”, acres-
centou.

A juíza, no entanto, autori-
zou a continuidade da instala-
ção do sistema em razão do in-
vestimento de grande monta já
feito pelo do Metrô. “Sopesan-
do as consequências, de rigor a
concessão da liminar para im-
pedir a execução do sistema de
captação e tratamento de da-
dos biométricos dos usuários de
metrô para sua utilização em
sistemas de reconhecimento fa-
cial, admitindo-se apenas a ins-
talação”.

A ação contra a implemen-
tação do sistema foi proposta
pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, pela
Defensoria Pública da União,
pelo Instituto Brasileiro de
Defesa  do Consumidor
(Idec), pelo Intervozes Co-
letivo Brasil de Comunicação,
e pela Artigo 19 Brasil.

“A realização de reconheci-
mento facial dos usuários do
metrô coleta de forma massiva
de dado biométrico sem con-
sentimento, uma medida des-
proporcional que instala um sis-
tema de vigilância em massa.
Ela inaugura um caminho sem
volta para a normalização e de
uma sociedade vigiada, cada
vez mais vulnerável à inclina-
ções autoritárias de governos
que passam a ter um controle
sem precedentes da vida dos ci-
dadãos” destacou Pedro Ek-

man, do Intervozes.

A defensora pública e coor-
denadora do Núcleo Especi-
alizado de Defesa do Consumi-
dor da Defensoria Pública do
Estado, Estela Guerrini, questi-
onou ainda a decisão do Metrô
de investir cerca de R$ 42 mi-
lhões no sistema de monitora-
mento.

“Sem informações precisas,
também é questionável  a
prioridade de se gastar mi-
lhões em um monitoramento

falho em vez de investir na
necessária melhoria e expan-
são do sistema de transportes
sobre trilhos”.

Manifestação
 Em nota, o Metrô informou

que, até o momento, não foi in-
timado da decisão, mas que irá
recorrer da liminar. "O Metrô
irá recorrer e prestar todos os
esclarecimentos à justiça, já que
o novo sistema de monitora-
mento obedece rigorosamente o
que prevê a Lei Geral de Prote-
ção de Dados."
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Confira a programação de aniversário de Barueri:

No mês do aniversário de
Barueri, a Prefeitura programou
uma série de atrações organi-
zadas pela Secretaria de Cultu-
ra e Turismo (Secult). O ápice
da festa será o show com o can-
tor e compositor Zé Ramalho,
no domingo, dia 27, a partir das
18h, no estacionamento do Gi-
násio José Corrêa.

Já neste final de semana, a
agenda está recheada de apre-
sentações. Para os próximos
dias, até 30 de março, música,
teatro, danças, brincadeiras, ci-
nema, solenidades, entre outras
atrações darão o tom dos feste-
jos de aniversário.

No sábado, dia 19, as ativi-
dades culturais começam logo
cedo. O grupo Trupe Trupé,
para o público infantil, se apre-
senta às 10h30 no Terminal Ro-
doviário do Parque Imperial. À
tarde, às 16h30, estará no Vale
do Sol (Travessa da rua Ado-
nilson Alves Ferreira). A Trupe
também fará outras apresenta-

Zé Ramalho e outras atrações farão
a festa nos 73 anos de Barueri

ções no dia 26 (Praça da Vila
Porto) e no dia 27 (Bairro dos
Altos).

O trio de artistas Komboza
faz show às 11h no Jardim Mu-
tinga (Praça da rua Alagoinha),
e às 16h na Praça Jardim Au-
dir. Eles também vão se apre-
sentar no dia 27, na Vila Már-
cia, às 10h.

Na Praça do Jardim Paulis-
ta, o grupo Matéria Rima, tam-
bém neste sábado, mostra todo
seu repertório de Hip Hop, além
de outras atrações. O Matéria
Rima se apresenta ainda no En-
genho Novo, no dia 26, às 15h,
e no Jardim Califórnia no dia
27, às 10h.

Cultura no Parque
No domingo (dia 20), no

Parque Dom José (Rua Ângela
Mirella, 500, na Vila Porto), a
partir das 11h, o Cultura no Par-
que terá apresentação do Quar-
teto São Jorge, com clássicos
da Música Popular Brasileira.

À tarde, o tradicional Samba na
Praça começas às 14h no esta-
cionamento do Ginásio José
Corrêa.

No Centro de Eventos (rua
Sebastião Davino dos Reis, 672,
na Vila Porto), haverá sessões
de cinema às 15h com o filme
infantil “Encanto no Teatro”, e
às 18h, com a comédia nacio-
nal “O Auto da boa mentira”.

Zé Ramalho
No dia 26 (sábado), a cida-

de completa 73 anos de eman-
cipação político-administrativa.
Pela manhã, a partir das 9h, ha-
verá sessão solene na Câmara
Municipal, com a presença de
autoridades locais. Às 19h,
acontece o encontro Oração pela
Cidade, no Centro de Eventos.

Zé Ramalho sobe ao palco
especialmente montado no es-
tacionamento do ginásio José
Corrêa no dia 27 (domingo). O
artista nacionalmente conhecido
por canções como “Chão de
giz”, “Avôhai”, “Admirável

Fotos: Divulgação

Zé Ramalho faz show gratuito no dia 27
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No último sábado, 12/03, o Fundo
Social de Solidariedade de Santana de Par-
naíba, realizou a segunda edição da “Fei-
joada Solidária” como uma forma de ar-
recadar recursos para atender as pessoas
em estado de vulnerabilidade no municí-
pio.

O evento aconteceu no colégio Leda
Caira, na Fazendinha e desta vez as pesso-
as que colaboraram comprando os vou-
chers, puderam retirar no sistema drive-
thru, ou comer no local, ao som de um
grupo de samba que tocou voluntariamente
para alegrar os presentes.

A presidente do Fundo Social, Vanes-
sa Ferreira, auxiliou os voluntários na pre-
paração e na entrega das feijoadas duran-
te todo o evento e falou sobre a impor-
tância da ação. “Fico muito feliz e agra-
deço a todos que compraram as feijoadas
e irão nos ajudar bastante a atender a po-
pulação parnaibana”, disse.

O prefeito Marcos Tonho salientou o
propósito do evento. “Um verdadeiro
exército aqui hoje com o intuito de levar
o amor nessa iniciativa que visa auxiliar
todas as pessoas em situação de vulnera-
bilidade da nossa cidade”, falou.

Fundo Social de Solidariedade
de Santana de Parnaíba promove
2ª edição da “Feijoada Solidária”

“Magnífico. Solidariedade em primeiro lugar e
a gente ainda pode aproveitar para desfrutar de uma
feijoada maravilhosa. A gente fica muito feliz de
poder ajudar de alguma forma”, falou a moradora
Camila Rocha.

Vale lembrar que todo o valor arrecadado será
revertido para ações beneficentes do Fundo Social,
que visa atender ainda mais pessoas e as feijoadas
que não foram vendidas foram entregues às famíli-
as que moram próximo ao colégio onde o evento
foi realizado.

 Para promover a melhoria
na visão dos parnaibanos, a Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social realizou a entrega de
mais de 254 óculos para os
moradores atendidos pelas uni-
dades de assistência social.

 No evento, realizado na
tarde da última sexta-feira (11/
03), na Arena de Eventos, fo-
ram contemplados os muní-
cipes atendidos no NAS  Co-
linas e Itapuã e nos CRAS
São Pedro, Fazendinha, Jar-
dim Isaura e Centro.

O prefeito Marcos Tonho
esteve presente e falou sobre
a importância desse trabalho
realizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Social.

 “Hoje um dia muito espe-
cial na Arena de Eventos, fo-
ram entregues mais de 250
óculos para as pessoas que mais
precisam no nosso município,
e como compromisso, vou
continuar atendendo todas as
demandas de todos os bairros
aqui de Santana de Parnaíba”

 Para fazer o pedido, os
moradores atendidos pela
Assistência devem procurar
a unidade de assistência
social mais próxima com
a receita médica conten-
do a solicitação dos ócu-
los. Após a escolha dos
modelos de armação e os
ajustes, a secretaria realiza a
entrega aos moradores.

Prefeito Marcos Tonho realiza a entrega
de mais de 250 óculos para moradores de
Santana de Parnaíba na Arena de Eventos

Os moradores atendidos pelas unidades de assistência social que necessitarem podem comparecer a unidade mais próxima
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NÃO LEIA,
ISSO NÃO
LEIA.

No mês de aniversário
de Barueri e Carapicuíba

Região Metropolitana
de São Paulo ganha

“O jeito ideal foi unir as mídias para fazer a diferença
na comunicação da Região Metropolitana de São Paulo”.

Aqui a notícia é levada a sério!

AGORA SIM,
VAI FICAR MAIS

INFORMADO
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Com o intuito de ajudar ain-
da mais o cidadão, tendo em
vista a permanência da pande-
mia da Covid-19, que ainda res-
tringe algumas atividades em-
presariais e, com isso, tem cau-
sado grandes dificuldades finan-
ceiras, o Doutor Sato prorrogou
o prazo para aderir ao Refis na
cidade. Agora, será possível re-
gularizar as pendências até o dia
20 de maio.

O Programa de Recupera-
ção Fiscal tem o objetivo de
promover a regularização das

Doutor Sato prorroga prazo para
aderir ao Refis 2022 em Jandira

dívidas com o órgão público,
por meio de parcelamentos e
descontos de até 100% em mul-
tas e juros.

Diante da prorrogação, o

Diante da prorrogação, o prefeito Doutor Sato ressaltou: “Estou muito
feliz em poder estender o prazo para os nossos munícipes. Tenho
certeza que esses dois meses adicionais farão a diferença em cada
lar jandirense.”

A iniciativa, segundo
o prefeito, tem como
objetivo proporcionar

mais planejamento
aos munícipes e,

através das
renegociações,

 melhorar a qualidade
de vida

prefeito ressaltou: “Estou mui-
to feliz em poder estender o pra-
zo para os nossos munícipes.
Tenho certeza que esses dois
meses adicionais farão a dife-

rença em cada lar jandirense.”
“Sempre disse e continuarei

reforçando que nunca medirei
esforços para fazer o bem e
para melhorar a vida dos mo-
radores do nosso amado muni-
cípio”, completou o Doutor
Sato.

As dívidas poderão ser par-
celadas em até 100 (cem) par-
celas mensais da seguinte ma-
neira:

Para pagamento à vista, o
desconto será de 100% (cem
por cento) nas multas e juros;

Para parcelamento entre 2
e 12 meses, o desconto será de
80% (oitenta por cento) nas
multas e juros;

Para parcelamento entre 13
e 24 meses, o desconto será de
50% (cinquenta por cento) nas
multas e juros;

Para parcelamento entre 25
e 36 meses, o desconto será de
30% (trinta por cento) nas mul-
tas e juros;

É possível, ainda, escolher

o parcelamento entre 37 e 100
meses. No entanto, nestes ca-
sos não haverá desconto nas
multas e juros.

Nenhuma parcela poderá ser
inferior a R$ 100,00 (cem re-
ais) para pessoas físicas; R$
300,00 (trezentos reais) para mi-
croempreendedores ou empre-
sas de pequeno porte e R$
500,00 (quinhentos reais) para
demais empresas.

Os munícipes interessados
em realizar as negociações de-
vem comparecer na Prefeitura
de Jandira, localizada na Rua
Manoel Alves Garcia, 100 - Jar-
dim São Luiz, de segunda a sex-
ta-feira, das 08h às 17h.

O detalhamento de todas as
diretrizes do Refis 2022 de Jan-
dira pode ser conferido na Lei
2.390, disponível em: https://
jandira.sp.gov.br/noticias/pdf/
Lei/doc-06122021-095520.pdf

No período de 14 a 25 de
março, as unidades de saúde do
município de Jandira estarão
recebendo inscrições de candi-
datos à Eleição para o Conse-
lho Gestor de Unidade de Saú-
de – CGUS.

A eleição será realizada no
dia 02 de abril, sábado, das 9h
às 16h, em todas as unidades
de saúde do município.

No segmento dos usuários da
saúde, poderão se inscrever
como candidatos às vagas todo
cidadão que:

Tiver mais de 18 anos;

Residir na área de abrangên-
cia e comprovar ser usuário da-
quela unidade por meio do Car-

Eleição dos conselheiros gestores
das unidades de saúde de Jandira

tão de Atendimento da Uni-
dade, para os CGUS das Uni-
dades Básicas: UBS ALVO-
RADA, UBS ANALÂNDIA,
UBS BROTIN H O ,  U B S
EUNICE, UBS FÁTIMA,
U B S  G A B R I E L A ,  UBS
OURO VERDE, UBS SA-
GRADO CORAÇÃO, UBS
SANTA TEREZA, UBS VALE
DO SOL;

Residir em qualquer bairro
do município de Jandira para os
CGUS das demais unidades de
saúde especializadas: AMEJ /
FARMÁCIA CENTRAL,
CAPS, CRH - CENTRO
REAB. HUMANA, CRM -
CENTRO DE REFERÊNCIA
DA MULHER, UPA 24H e VI-
GILÂNCIA EM SAÚDE / CTA
/ SMS;

Não pertencer a nenhuma
entidade prestadora de serviços
de saúde, integrantes ou conve-
niados ao SUS;

Não ser trabalhador de saú-
de junto ao SUS de Jandira;

Não exercer nenhum cargo
público junto aos poderes Exe-
cutivo e Legislativo municipal;

O candidato deverá ter dis-
ponibilidade para participar das
reuniões mensais, treinamentos
e outras atividades ligadas às
funções previstas no Regimen-
to dos Conselhos Gestores;

O candidato deverá estar ci-
ente que seu trabalho não é re-
munerado, sendo de relevância
pública.

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

www.jacidade.com.br

ANUNCIE AQUI E NO PORTAL
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 Para celebrar o aniversário
da cidade, a Prefeitura de Ca-
rapicuíba inaugura nesse domin-
go, 27, o Parque Linear Bem-
Te-Vi, no Santa Teresa. A festa
conta com apresentação do Pa-
tati Patatá, no encerramento da
inauguração. As atividades te-
rão início logo às 10 horas da
manhã.

A área onde hoje está o par-
que era uma localidade degra-
dada, com deságue de esgoto e
acúmulo de entulho. Em um
mutirão com a Sabesp, a Pre-
feitura implantou um sistema de
captação de águas pluviais, ge-
rando canalizações que hoje
cortam todo o parque.

Em seguida teve início a
obra, que soma campo de gra-
ma sintética, vestiários, pista de
caminhada, ciclovia, equipa-
mentos de ginástica e
playground, além de paisagismo
e arborização. Para garantir a
segurança dos usuários, o par-
que foi cercado em todo o seu
perímetro.

 Festa no Parque
O parque já estará aberto às

10 horas da manhã, com diver-
sas atrações: brinquedos inflá-
veis, esmaltação, corte de ca-
belo, e apresentações de kara-
tê, ballet, coral, violão. Encer-
rando a festa, tem apresentação
do Nosso Amiguinho e o gran-
de show do Patati Patatá.

Localizado no Santa
Teresa, Parque Linear

será aberto no
domingo a partir

das 10 horas

A EQUIPE ARISTON CAR PARABENIZA CARAPICUÍBA PELOS 57 ANOS

“Era o sonho dos morado-
res desse bairro que um dia fos-
se construído um parque neste
local”, comenta o prefeito Mar-
cos Neves. “Fomos atrás de re-
cursos porque sabíamos o quan-
to essa população queria um
parque no bairro. E tá aí: um
parque de 18.000 metros qua-
drados. Um parque para a fa-
mília carapicuibana”, finaliza.

 Serviço:

Inauguração do Parque
Bem-te-vi

Domingo 27,a partir das 10
horas

Rua Zacarias de Medeiros,
s/nº, no Parque Santa Teresa
(próximo à Policlínica)

Carapicuíba 57 anos:
Prefeitura inaugura
Parque Bem-te-vi com
show do Patati Patatá
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A Prefeitura de Carapicuí-
ba e o Governo do Estado lan-
çam nova fase do Programa
Casa Carapicuibana, benefici-
ando profissionais que atuam na
área comercial. Eles não preci-
sam morar na cidade para con-
seguir o benefício, mas neces-
sitam apresentar comprovante
de que trabalham ou que pres-
tam serviços no município.

O programa Casa Carapi-
cuibana iniciou em dezembro de
2021. É uma iniciativa que visa

“Programa Casa Carapicuibana” vai
beneficiar profissionais da área comercial

facilitar a compra de apartamen-
tos no município em empreen-
dimentos cadastrados. Na pri-
meira fase, beneficiando os ser-
vidores públicos municipais, e
agora, abriu a oportunidade para
pessoas do setor comercial.

Os trabalhadores beneficiados são:

- Trabalhadores do comércio;
- Trabalhadores da indústria;
- Prestadores de serviços;
- Autônomos;
- Servidores públicos municipais.

Confira os requisitos para participar do programa:

I - Ter como renda familiar mensal até 3 (três) salários mínimos federais nos termos da Resolução SH nº 03, de
13 de abril de 2020;

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

III - Não ter sido atendido anteriormente em nenhum programa habitacional de interesse social, por nenhuma
esfera de governo;

IV – Atender às demais regras e requisitos estipulados pelo Governo Estadual;
V - Outros requisitos eventualmente definidos pelo Poder Executivo, por meio de regulamentação específica.
Após a análise de crédito, será concedido aos servidores municipais e profissionais do comércio o subsídio de

R$13 mil, que também poderão acrescer os benefícios do Programa Casa Verde e Amarela.
Empreendimentos cadastrados Nossa Casa Apoio: Infinity Carapicuíba e Villa Nova Fazendinha.

PARABÉNS
CARAPICUÍBA
57 ANOS!

PARABÉNS!
BARUERI 73 ANOS

CARAPICUÍBA 57 ANOS
VAMOS BRINDAR!
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Por Deniele Simões

Membros da Comissão de
Saúde e Assistência Social da Câ-
mara Municipal de Osasco estive-
ram no Hospital e Maternidade
Amador Aguiar na manhã da últi-
ma segunda-feira (21), para uma
reunião com a direção e parte do
corpo técnico. A reunião debateu
melhorias daquele equipamento
público, que atualmente passa por
obras de reforma.

Representaram o Legislativo o
presidente da comissão, vereador
Michel Figueredo (Patriota); a
relatora da comissão, vereadora
Lúcia da Saúde (Podemos); além
dos parlamentares Cristiane Ce-
legato (Republicanos) — que é
membro da comissão — e Joel
Nunes (Republicanos). O grupo de
vereadores foi recepcionado pela
secretária-adjunta de Saúde do
município, Suzete Franco, e por
parte da equipe técnica da mater-
nidade, composta pelos médicos
Dr. Jorge Luís Pontes (diretor-
técnico), Dra. Ana Cristina Meira
de Vasconcelos (coordenadora da
Unidade Neonatal), Dra. Sarah
Miranda, Dra. Sandra Dircinha

Comissão de Saúde e Assistência Social reúne-se
com direção da Maternidade Amador Aguiar

Vereadores dialogam sobre atendimento à população e conheceram obras de reforma

Teixeira de Araújo Moraes, pela
enfermeira Mayla Pereira (dire-
tora de Enfermagem) e Érika Ne-
greiros (diretora de Gestão).

O presidente da Comissão
Municipal de Saúde, Michel Fi-
gueredo, explicou que o encontro
foi importante para que os verea-
dores pudessem conhecer as di-
ficuldades enfrentadas e também
a rotina de trabalho dos profissi-
onais no dia a dia.

De acordo com a relatora da
Comissão, Lúcia da Saúde, o en-
contro permitiu o diálogo sobre
os atendimentos e a capacidade
do hospital diante da crescente
demanda de gestações e partos.
“Debatemos melhorias e solu-
ções através da expertise que cada
vereador da comissão possui”,
avaliou a parlamentar.

Ainda conforme explicou a
parlamentar, recentemente o
Hospital e Maternidade Ama-
dor Aguiar passou por uma au-
ditoria do governo do Estado e
cumpriu com todas as exigênci-
as. Durante a Audiência Pública
de prestação de contas da Se-
cretaria da Saúde ao Legislati-
vo, realizada no último dia 25 de
fevereiro, a secretária-adjunta
Suzete Franco colocou todos os

equipamentos públicos da pasta à
disposição dos parlamentares para
visitas e vistorias.

Para Cristiane Celegato, a reu-
nião desta segunda-feira serviu
para que os parlamentares pudes-

sem tratar assuntos importantes da
área da saúde, além de conhecer
as obras de reforma que envolvem
as instalações da maternidade. Já
o vereador Joel Nunes classificou
o encontro como produtivo, já que

o diálogo entre vereadores e a jun-
ta médica e administrativa da uni-
dade permitiu que todos conhe-
cessem as melhorias em imple-
mentação para o atendimento da
população osasquense.
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Rubinho Furlan Filho (Presidente do Diretório
Regional do PSDB), comanda entrevista coletiva

Com apresentação do se-
cretário de esportes de Barueri
Tom Moisés, o presidente do
diretório regional do PSDB Ru-
binho Furlan Filho acompanha-
do de sua esposa Carol coman-
dou a entrevista coletiva que
participou o prefeito Rubens
Furlan, a deputada Bruna Fur-
lan, o Presidente estadual do
PSDB Marco Vinholi, o vice-
prefeito Beto Piteri, secretário
de governo Milton Monti, os
vereadores do PSDB Allan Mi-
randa, Cris da Maternal, Mary
Rodrigues, o secretário da in-
dústria Magoo e outras perso-
nalidades.

Rubinho Furlan Filho esta-
va visivelmente emocionado
pela perspectiva de coordenar
o diretório regional do PSDB e
principalmente a campanha de
sua irmã Bruna Furlan para
deputada estadual, perguntado
sobre se tem pretensão políti-
ca no futuro falou que se Deus
quiser poderá ser prefeito de
Barueri, no momento se sente
abençoado por Deus por estar
vencendo dia a dia sua luta con-

Rubinho Furlan Filho presidente do Diretório Regional do PSDB discursa na coletiva de imprensa que reuniu vários veículos de comunicação da região

tra a doença.
Rubinho Furlan Filho falou

do orgulho que tem de seu pai,
da sua família e da irmã queri-
da Bruna Furlan.

Perguntado sobre o seu pro-
jeto tão ousado de coordenar
campanhas políticas do PSDB
na região, disse que está prepa-
rado para um grande trabalho e
que espera no final sair vitorio-
so e o partido eleja alguns candida-

tos na região.
Furlan tem uma vida de 47

anos servindo ao povo de Ba-
rueri e de São Paulo, é prefei-
to, foi deputado estadual e fe-
deral, sempre a serviço das pes-
soas, disse também que plan-
tou muitos amigos que conside-
ra muito.

Já a deputada Bruna Furlan
fez uma narrativa do que é sua
vida política, citou o nome de

Rubinho Furlan Filho - Presidente do Diretório Regional do PSDB, e Bruna Furlan, durante entrevista com
o Jornalista Fábio Mendonça (Jornal e site A Cidade)

várias pessoas presentes, não
esqueceu nem mesmo o nome
do ex-secretário de Comunica-
ção de Barueri João Miras, que
veio somar no seu time para sua
eleição de deputada estadual.
Falou da importância do Rubi-
nho em coordenar sua campa-
nha, pois sente que essa cam-
panha será a melhor de sua vida,
porque tem seu irmão ao seu
lado e espera em Deus ser vito-

riosa mais uma vez. Encerrou
sua fala com brilho nos olhos e
muito feliz ao falar de sua filha
Belinha, disse que ela é muito
ativa e não pára um minuto e
que seu pai já disse que a Beli-
nha é mais elétrica que ela quan-
do tinha sua idade.

Bruna Furlan está prepara-
díssima para representar o povo
de Barueri na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo, porque além de ser uma
mulher que vive política, tornou-
se uma mãe e como uma filha
maravilhosa que honra seu pai
e sua mãe, é mãe, mulher, ami-
ga que respeita as pessoas e vive
para servir o próximo.

O presidente estadual do
PSDB Marco Vinholi, trouxe
uma mensagem de confiança e
apoio para Rubinho Furlan que
coordenará o PSDB na região
e mais uma vez falou da impor-
tância que o prefeito Rubens
Furlan tem dentro do PSDB e
da sua importância como admi-
nistrador público, que o gover-
nador João Doria e o vice-go-
vernador e pré-candidato a go-
vernador de São Paulo Rodrigo
Garcia conta com seu apoio e
sua participação na campanha
para o governo.

Rubinho Furlan Filho, está
pronto para mais esse desafio,
se preparou para isso.

Bruna Furlan, está pronta
para representar bem o povo de
Barueri e de São Paulo na
ALESP.

Furlan é e sempre será um
prefeito inesquecível para o
povo de Barueri, sua vida foi e
é trabalhar para bem servir o
povo.

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: (11)

99800-2000

PARABÉNS! CARAPICUÍBA 57 ANOS
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Na terça-feira (dia 22) é co-
memorado o Dia Mundial da
Água. A data foi sugerida em
1992, na Conferência das Na-
ções Unidas sobre Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento, come-
çando sua comemoração no
ano seguinte. O objetivo da data
é conscientizar as pessoas so-
bre a importância da água para
a sobrevivência dos seres vivos
e, portanto, da urgência do uso
consciente e da interrupção da
poluição de rios e afluentes.

Tendo isso em mente Baru-
eri atua na preservação, como
é o caso da Nascente Modelo,
na Aldeia da Serra, que alimen-
ta três lagos no bairro.

Há também um importante
trabalho de preservação das
APP (Áreas de Proteção Per-
manente), do plantio de espéci-
es nativas nas encostas de rios
e córregos, criando regiões de
microclimas para produção de
água através das chuvas e de
lençóis freáticos.

A água é um recurso escas-
so e é dever de todos preservá-
la. Adotar atitudes simples no dia
a dia fazem uma grande dife-

Água: preservar e
economizar para não faltar

rença, como: fechar a torneira
enquanto escova os dentes ou
ensaboa a louça, por exemplo,
tomar banhos curtos, utilizar
pouca água na lavagem de quin-
tais e calçadas, reaproveitar a
água utilizada em máquinas de
lavar e tanques na higienização
das áreas abertas (quintais, va-
randas, garagens etc.) e muitas
outras medidas que podem tor-
nar o uso mais racional e cons-
ciente.

Para a bióloga Yara Garbe-
lotto, da Secretaria de Recur-
sos Naturais e Meio Ambiente
de Barueri (Sema), preservar os
reservatórios naturais, soma-
do às atitudes de consumo
consciente são vitais para que
a água não falte nem agora e
nem para as futuras gera-
ções. “Não podemos mais
considerar a água um recur-
so natural infinito, como era
feito anos atrás. São neces-
sárias políticas públicas con-
sistentes que preservem as nas-
centes e os reservatórios, bem
como adotar um uso racional
dentro de nossas casas. Só as-
sim conseguiremos garantir
abastecimento de qualidade para
as atuais e futuras gerações”,
comenta a especialista.Preservação aliada ao consumo consciente é igual a água constante.


