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UBS do Jardim
Reginalice retoma
atendimento em
prédio totalmente
reformado

Prefeitura de Santana
de Parnaíba promove
maior Feira de Beleza
da região:
Parnaíba Beauty

Prefeito Doutor Sato
participa da
Festa do Trabalhador
em Jandira

Marcos Neves e o
Governo do Estado
Rodrigo Garcia anunci-
am retomada das obras
do Viário Central

Ribamar Silva
é recebido pela
deputada Bruna
Furlan em Barueri

'efeito pandemia'
faz preço de flores

subir até 400%;
planta em vaso vira

opção mais acessível
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{EDITORIAL}

Fábio Mendonça
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Feliz e abençoado

Dia das Mães!

SOMOS DO:

SEGURANÇA

Uma operação conjunta da
Guarda Civil Municipal (GCM)
de Barueri com a Polícia Mili-
tar teve início na quinta-feira,
dia 5, com objetivo de coibir os
assaltos praticados por falsos
motociclistas entregadores na
região de Alphaville.

Cerca de 30 agentes com
nove viaturas e quatro motoci-
cletas da GCM, além de outras
duas viaturas e três motos da
PM, com apoio de agentes de
trânsito da Secretaria  Munici-
pal de Mobilidade Urbana (Se-
murb) e de duas viaturas da
Polícia Rodoviária, realizaram
um bloqueio do trânsito na Ala-
meda Rio Negro abordando pre-
ferencialmente os motociclistas.

O coordenador da operação
Cavalo de Rodas por parte da
GCM, Leandro Hengles, afir-
mou que naquela região há in-
cidência de roubos, principal-
mente de relógios de grande
valor.

A operação Cavalo de Ro-

Operação conjunta da GCM com
a PM aborda possíveis falsos
motociclistas em Alphaville

das abordou 30 motocicletas e
averiguou 31 pessoas, apreen-
deu quatro motos e efetuou a
prisão de um motociclista por-
tando uma arma de fogo ilegal.

Antes de ser preso, o moto-
ciclista tentou desviar do blo-
queio se dirigindo à Rodovia
Castello Branco na contramão.
Agentes da 5ª Cia. da PM e da
GCM o abordaram e localiza-

ram uma pistola 635 com a nu-
meração suprimida. O motoci-
clista foi conduzido ao 2º Dis-
trito Policial (DP) de Alphavil-
le.

A operação conjunta da
GCM e da PM acontecerá ou-
tras vezes, assim como a PM
do Estado de São Paulo tem
realizado ação semelhante em
outras cidades.

Diz uma lenda que o dia em que o bom Deus criou as mães, um
mensageiro se acercou Dele e Lhe perguntou o porquê de tanto
zelo com aquela criação.

Em quê, afinal de contas, ela era tão especial?

O bondoso e paciente Pai de todos nós lhe explicou que aquela
mulher teria o papel de mãe, pelo que merecia especial cuidado.

Ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer
coisa, desde leves machucados até namoro terminado.

Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras que agissem de-
pressa preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas
para que o almoço não queimasse.

Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática
em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do
corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada.

Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para
transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Mãos que sou-
bessem transformar um pedaço de tecido, quase insignificante, numa
roupa especial para a festinha da escola.

Por ser mãe deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um
par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em
que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quar-
to fechado.

Outro para ver o que não deveria, mas precisa saber e, natural-
mente, olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros
e lhe dizer: Eu te compreendo. Não tenhas medo. Eu te amo, mes-
mo sem dizer nenhuma palavra.

O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade de
convencer uma criança de nove anos a tomar banho, uma de cinco a
escovar os dentes e dormir, quando está na hora.

Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de
resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos.

De superar a própria enfermidade em benefício dos seus ama-
dos e de alimentar uma família com o pão do amor.

Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as
mais diversas faixas de idade.

Uma mulher com capacidade de derramar lágrimas de saudade
e de dor mas, ainda assim, insistir para que o filho parta em busca
do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior.

Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os
da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão.

Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de
ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho
arrependido pelas tolices feitas.

Lábios que soubessem falar de Deus, do Universo e do amor.
Que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos
encantos da vida.

Uma mulher. Uma mãe.

Ser mãe é missão de graves responsabilidades e de subida hon-
ra. É gozar do privilégio de receber nos braços Espíritos do Senhor
e conduzi-los ao bem.

Enquanto haja mães na Terra, Deus estará abençoando o homem
com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhe cabe,
porque a mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora,
na esperança de que os seus filhos alcancem felicidade e paz.

Quando Deus criou as mães
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Disparada atinge flores de corte, cuja produção atual não atende forte demanda; segundo Ibraflor, alta
é reflexo da crise causada pela Covid-19, que cessou eventos nos últimos anos e afetou produtores.

'efeito pandemia' faz preço de flores subir até
400%; planta em vaso vira opção mais acessível

Orquídeas: opção de presente de flor em vaso

Foto: Cooperativa Veiling Holambra

As flores estão entre os pre-
sentes preferidos dos filhos para
o Dia das Mães, mas o preço
de alguns arranjos chega assus-
tar até quem está atrás do bal-
cão. Por conta do "efeito pan-
demia", que provocou o cance-
lamento de eventos nos últimos
dois anos, a produção das cha-
madas flores de corte, usadas
em arranjos e buquês, foi redu-
zida e o aumento da demanda
neste ano fez o valor do produ-
to disparar - em alguns casos, a
alta chega a 400%. Para não
perder vendas, floriculturas
mudaram de estratégia e ofere-
cem mais opções de flores e
plantas em vasos, com preços
acessíveis.

Segundo Renato Opitz, di-
retor do Ibraflor (Instituto Bra-
sileiro de Floricultura), que re-
presenta todos os agentes liga-
dos à cadeia produtiva do se-
tor, o mercado está superaque-
cido após a retomada dos even-
tos e festas presenciais, e a dis-
puta pelas flores de corte pro-
vocou essa alta nos preços.

Exemplos de flores de corte

• Rosas
• Alstroemérias
• Gérberas
• Flores do campo

"São vários fatores. Tradi-
cionalmente, maio é o mês das
noivas, tem o dia das mães, mas
o principal é que como não hou-
ve eventos em 2020 e 2021, não
foram produzidas flores de corte
em quantidade. Não havia mer-
cado. Muitos pararam, outros
diminuíram ou mudaram de cul-
tura. Neste ano, com a retoma-
da, os produtores se sentiram
incentivados, mas isso leva tem-
po. O que foi plantado em ja-
neiro só será colhido em julho.
A alta ocorreu por cruzar ex-
cesso de demando com pouca
oferta", pontua.

Quem trabalha no ramo
conta que os preços chegaram
a valores proibitivos, e a saída
foi mudar de estatégia, buscan-
do oferecer aos clientes mais
ofertas de produtos em vaso,

Exemplos de arranjos para o Dia das Mães

Foto: Cooperativa Veiling Holambra

Produtor receoso

Produtores que sofreram durante a pandemia da Covid-
19 contam que essa diminuição na oferta de alguns produtos
ocorreu pelo receio que houve para investir em novas planta-
ções. Bete Korstee, de Holambra (SP), conta que chegou a
perder três estufas de bolas belgas, que também costumam
ser usadas em eventos e decorações. Como a plantação deve
ser planejada com sete meses, adotou a cautela, e viu o
"boom" pela procura de produtos crescer nas últimas duas
semanas.

"Nós temos que pensar como está o mercado antes de
plantar, e o cenário não era promissor. Tivemos um começo
de ano bem ruim, vendendo vasos abaixo do preço de custo.
Nos picos de anos anteriores, chegava a vender 8 mil bolas
belgas por semana. Agora, vendi 6 mil. Boa parte da produ-
ção já havia negociado, e com preços baixos. Quem com-
prou antecipado para revender, vai conseguir oferecer boas
opções para os consumidores", avisa.

Segundo a produtora, que também trabalha com roseiras
em vasos e plantas verdes, a ideia é oferecer quantidade e
qualidade aos consumidores, mas o cenário pede cautela, com
aumento dos custos de insumos, como das matrizes, impor-
tadas e pagas em dólar, passando pelos fertilizantes.

"Apesar disso, vamos produzir mais. Não queremos que
falte planta para ninguém", avisa.

Redução à vista
Segundo o diretor do Ibraflor, o cenário de alta nos preços de flores de corte, muito utilizadas em

arranjos e eventos, como festas e casamentos, deve mudar no segundo semestre, com aumento da
colheita.

"Provavelmente no Dia dos Namorados ainda deve ter esse problema, mas no segundo semestre deve
normalizar", avisa Opitz.

Alta no faturamento
O Dia das Mães de 2022 deve representar um aumento de 12% no faturamento dos produtores que

negociam flores pela Cooperativa Veiling, em Holambra (SP), maior do Brasil, com cerca de 350 associ-
ados. A expectativa é que 20 milhões de unidades sejam comercializadas na data, a mais importante para
o setor.

De acordo com o Veiling, o Dia das Mães representa cerca de 16% das vendas anuais da floricultura
no país. O aumento estimado é em comparação com o registrado em 2021, quando foram negociados R$
20 milhões em flores.

que não sofreram com tal rea-
juste.

"O aumento chegou a 300%,
400% em relação ao ano pas-
sado. Um maço de alstroemé-
ria que vendíamos a R$ 35, te-
ria de passar a vender por R$
150 para cobrir o custo. Até por
respeito aos clientes, optamos
por trazer flores com preços
mais atrativos, para manter a
média dos nossos produtos",
explica Lucas Bonadiam, geren-
te de uma floricultura no bairro
Cambuí, em Campinas (SP).

Segundo o Ibraflor, os pre-
ços realmente sofreram aumen-
to por conta da combinação
oferta X demanda, mas muitos
estabelecimentos que fizeram
contratos antecipados consegui-
ram negociar preços melhores,
e que os custos dispararam na
última semana.

"Quem deixou para comprar
na última hora acabou pagando
mais caro. Mas quem se plane-
jou, conseguiu um preço me-
lhor. Mas o mercado de forma
geral está abastecido e com pre-
ço razoável. Apenas as flores de
corte sofreram esse impacto.
Flor em vaso e plantas verdes
são alternativas para os consu-
midores", garante Opitz.

A vendedora Juliana Fortu-
nato, que trabalha em uma flo-
ricultura no Nova Campinas,
em Campinas (SP), conta que
a expectativa do setor é alta para

a data, com aumento das ven-
das em relação ao ano anterior,
e que apesar da alta nas flores
de corte, as opções em vaso
estão acessíveis, com presentes
na casa dos R$ 35.

"Em uma semana o pacote
de rosas subiu de R$ 40 para
R$ 75. Tem produtos que a gen-
te consegue segurar o valor, mas
outras coisas tem que repassar.
Mas há opções para todos os
bolsos, e esperamos aumento
nas vendas no sábado e no do-
mingo", avisa.

Por Fernando Evans, g1 Campinas e região
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Totalmente reformada pela
Secretaria de Obras de Barueri,
a Unidade Básica de Saúde
(UBS) João de Siqueira, no Jar-
dim Reginalice, será reaberta
para o público. A nova UBS tem
condições de proporcionar me-
lhor acolhimento e conforto a
pacientes e funcionários, com
previsão de reinício dos atendi-
mentos a partir de 10 de maio.

Durante a reforma, os aten-
dimentos ao público estavam
sendo realizados provisoria-
mente no Ginásio de Esportes
Francisco Pedro César.

De acordo com o secretário
de Obras, Beto Piteri, a popu-
lação do bairro passará a con-
tar com um equipamento de
saúde moderno e bem estrutu-
rado. “Assim como as outras
UBSs que estamos reformando,
as obras na UBS Reginalice
transformaram completamente
a unidade, que terá capacidade
de atender com conforto um
número maior de pessoas”, co-
memorou.

UBS do Jardim Reginalice retoma
atendimento em prédio totalmente reformado

A unidade oferece as seguin-
tes especialidades: clínica mé-
dica, ginecologia e obstetrícia,
pediatria, psicologia, odontolo-
gia. O novo espaço conta com
salas de curativo, vacinação,
coleta para exames, acolhimen-
to da enfermagem, nebulização,
local para a Central de Material
Estéril (CME), sala de medica-
ção e atendimento de emergên-
cia, quando necessário, farmá-
cia e almoxarifado de insumos
hospitalares.

O secretário de Saúde, Dio-
nísio Alvarez Mateos Filho,
afirmou que a reforma da
UBS do Jardim Reginalice foi
projetada para também tra-
zer mais humanização aos
atendidos. “O atendimento
humanizado na Saúde é uma
recomendação necessária,
que exige estrutura física
adaptada, bons equipamentos
e servidores preparados. É
isso que estamos fazendo
nessa e em todas as outras
unidades de Saúde do muni-
cípio”, disse.

Fachada totalmente refeita
Adequação dos ambientes internos
Novo passeio público e pisos externos e internos;
Adequação do desenho (layout) interno;
Substituição dos azulejos da copa, banheiros e vestiários;
Pintura interna e externa;
Modernização das instalações elétricas e hidráulicas,
incluindo substituição
de luminárias com lâmpadas de Led;
Substituição de telhas, calhas, rufos e condutores;
Instalação de abrigo, cilindros e sistema de gás hospitalares;
Sistema de ar-condicionado em áreas específicas e muito mais.

A reforma

A Secretaria de
Obras realizou as

seguintes
melhorias na

UBS:}

Foi iniciada na segunda-fei-
ra, dia 2, a campanha “Maio
Amarelo” desenvolvida pela Se-
cretaria de Mobilidade Urbana
(Semurb) com base na temáti-
ca anual “Juntos Salvamos Vi-
das”, proposta pelo Contran
(Conselho Nacional de Trânsi-
to). Em Barueri, o foco para
este mês está voltado aos mo-
tociclistas, ciclistas e pedestres
com o tema “Vulnerabilidade e
Fragilidade da Vida no Trânsi-
to”.

A campanha reforça o tra-
balho da Semurb, tendo ainda
o objetivo de conscientizar a so-
ciedade para a responsabilida-
de como elemento principal do
trânsito seguro. Neste mês, no
entanto, são realizadas várias
formas de chamar a atenção,
como: instalação de laços na

Barueri inicia as ações do Maio Amarelo com o tema
“Vulnerabilidade e Fragilidade da Vida no Trânsito”.

cor amarela, adesivos em ôni-
bus e faixas com mensagens te-
máticas, distribuição de materi-
al informativo impresso e lixo-
car (lixeira para o interior do ve-
ículo) em diversos locais de Ba-
rueri, palestras, reuniões e blit-
zes educativas.

Os agentes da Semurb irão
ministrar palestras nas Secreta-
rias Municipais, empresas e es-
colas com ênfase ao movimen-
to “Maio Amarelo”, além de blit-
zes em conjunto com a CCR
Viaoeste voltadas aos motoci-
clistas.

Das principais ações desen-
volvidas pela Semurb para este
ano, destaca-se o retorno das
atividades educativas na rede de
ensino, ação com os transpor-
tadores escolares e blitz educa-
tiva com motociclistas.

Barueri; e Secretarias Munici-
pais.

Década para a Segurança

No dia 28 de outubro de
2021, em Genebra (Suíça), a
Organização Mundial da Saúde
(OMS) deu início à Década de
Ação pela Segurança no Trân-
sito 2021-2030, com a ambici-
osa meta de prevenir ao menos
50% das mortes e lesões no trân-
sito e ações aceleradas para tor-
nar as caminhadas, o uso de bi-

Laços na cor amarela

O símbolo do movimento
pode ser visto em 35 pontos,
incluindo locais de alta visibili-
dade, como o Paço Municipal;
Monumento à Solidariedade; a
alça estaiada do Viaduto dos
Trabalhadores, no Centro; base
da Semurb na alameda Ara-
guaia; passarela estaiada da ala-
meda Rio Negro, em Alphavil-
le; avenida general de Divisão
Pedro Rodrigues da Silva, pró-
ximo ao Shopping, na Aldeia de

cicletas e do transporte público
seguros.

Em Barueri, a Semurb tem
atuado de modo preventivo pra-
ticando ações de orientação e
fiscalização, buscando sempre
a conscientização dos conduto-
res de veículos, motociclistas,
ciclistas e pedestres, tendo
como prioridade planejar e exe-
cutar ações de gestão da mobi-
lidade no município, com a per-
manente meta de diminuir cada
vez mais o número de sinistros
de trânsito.
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A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, por meio da  Secre-
taria da Mulher e da Família,
realizou a Parnaíba Beauty, a
maior feira de beleza da região,
entre os dias 29 de abril a 02
de maio, no Centro de Con-
venções, que atraiu milhares
de visitantes e profissionais da
área.

O evento contou com cer-
ca de 100 stands voltados ao
mundo da beleza e estética,
com exposição e vendas de
empresas renomadas, onde fo-
ram apresentados novos pro-
dutos, técnicas, equipamentos,
tendências e entre outros. No
evento também foram realiza-
dos workshops e palestras di-
recionados para todos os parti-
cipantes com direito a certifi-
cado, que aconteceu na Arena
de Eventos.

Durante a feira também
houve sorteio de brindes, opor-
tunidade de emprego e presen-
ça de renomados profissionais
da área da beleza como: Wan-
derley Nunes, Nariko e Rodri-
go de La Lastra. Para entrada
da feira e participar dos
workshops, foi solicitada a co-
laboração com a doação de 1kg
de alimento não perecível, que
foi entregue para o Fundo So-
cial de Solidariedade e será re-
vertido para as famílias em es-
tado de vulnerabilidade do mu-
nicípio.

Prefeitura de Santana de Parnaíba promove
maior Feira de Beleza da região: Parnaíba Beauty

Levantamento do Caged
aponta que o município foi o

2º que mais recolocou
pessoas no mercado de

trabalho por meio dos PATs
no primeiro trimestre de

2022

Em 1º de maio é comemo-
rado o Dia do Trabalhador, e é
exatamente nesta data que
Santana de Parnaíba comemo-
ra o fato de se manter como a
segunda maior empregadora
do Estado. É o que aponta o
levantamento de performance
dos Postos de Atendimento ao
Trabalhador do do primeiro tri-
mestre de 2022.

Com um total de 6020 aten-
dimentos no período de janei-
ro a março, os PATs da cidade
conseguiram encaminhar 476
pessoas para vagas de empre-
go, sendo 166 no primeiro
mês, 119 no segundo e 191 no
terceiro.

Todo esse resultado se deve
ao trabalho realizado na cida-
de nos últimos 9 anos, com pro-
gramas que vão desde incenti-
vos fiscais, passando pela qua-
lificação e chegam à recoloca-
ção das pessoas nos mercado
de trabalho. Com o passar dos

Santana de Parnaíba é a segunda cidade que mais
empregou no Estado de São Paulo no 1º trimestre do ano

anos fica notável a mudança das
principais atividades econômicas
que mais se destacaram no mu-
nicípio. Em 2001 com a área de
serviços, em 2011 a indústria de
metais e mecânica, já em 2021
o município passa a ser compos-
to por 4 áreas economicamente
fortes e que geram emprego, alta
tecnologia, alimentos, farmacêu-
tica e serviços.

Atualmente Santana de Par-
naíba possui em média 27 mil
empresas e com o intuito de
aumentar a instalação de no-
vas empresas no município
ou modernização de capaci-
dade produtiva de empresas
já existentes, recentemente
foi aprovada a Lei de Fomen-
tos, Lei 4070/21, que apre-
senta um programa de bene-
fícios fiscais e financeiros, vi-
sando gerar empregos para a
população.

Além disso, a prefeitura tam-
bém possui diversos programas
para inserção de pessoas no
mercado de trabalho, um é o de
estágio que nos últimos oito anos
atendeu mais de 3 mil jovens
estudantes do ensino médio e do
ensino superior.

Outro programa é o “Cida-
dão do Futuro”, que é desen-
volvido por meio do Fundo So-
cial de Solidariedade, oferecen-
do oportunidades de emprego
para os jovens a partir dos 14
anos de idade.

A Guarda Mirim - Parceiros
do Futuro, também é uma gran-
de oportunidade para os jovens
a partir dos 14 anos, pois eles
passam por um treinamento de
240 horas e aprendem noções
de ética e cidadania, informáti-

ca, primeiros socorros, adminis-
tração, telemarketing, educação
no trânsito, entre outros.

O Programa Print School,
em parceria com a empresa Plu-
ral Indústria Gráfica, tem como
objetivo a capacitação de alu-
nos da rede municipal de ensi-
no para a função de Auxiliar
Gráfico.

O município também possui
o Projeto Crescer, que visa a
redução das desigualdades so-

ciais e a erradicação da vulne-
rabilidade social no município,
proporcionando qualificação
profissional e inclusão no mer-
cado de trabalho. Este progra-
ma é destinado à pessoas aci-
ma dos 18 anos, que recebem
pelo período de nove meses
uma bolsa auxílio, cesta básica
e vale-transporte.

Ainda com o intuito de au-
xiliar os trabalhadores também
são oferecidos cursos de gera-
ção de renda em diversas áre-
as, como: beleza, construção
civil, confeitaria, panificação,
entre outros. Recentemente
também foi lançada a platafor-
ma Qualifica Mais Santana de
Parnaíba, onde os munícipes, a
partir dos 16 anos tem a dispo-
sição milhares de cursos gratui-
tos e com certificados em di-
versas áreas.

A plataforma Parnaíba Idio-
mas também se destaca como
uma excelente ferramenta de
capacitação, pois através dela,
os parnaibanos podem aprender
mais de 20 idiomas sem sair de
casa, aprimorando seu currícu-
lo e aumentando as chances no
mercado de trabalho.
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“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 VOCÊ,
VAI FICAR MAIS
INFORMADO

AGORA VOCÊ,
VAI FICAR MAIS
INFORMADO

Fábio Mendonça - Jornalista e Diretor do Jornal e Portal A CIDADE

REGIÃO METROPOLITANA DA
GRANDE SÃO PAULO GANHA
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Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo,
mais duradouro que tudo, é somente o amor de mãe.

Prefeito Doutor Sato participa da
Festa do Trabalhador em Jandira

"Que felicidade, meus ami-
gos! A nossa Festa do Traba-
lhador marcou o domingo da
população jandirense." Disse
Sato!

Mais de 20 mil pessoas
curtiram o 1º de maio ao
lado dos seus familiares e
amigos. Diversos sorteios,
uma programação musical in-
crível e lazer planejado e exe-
cutado com muito carinho a
vocês, em parceria com a Rá-
dio Massa FM.

Além do entretenimento
gerado pelas atrações mara-
vilhosas presentes nesta
grande festa, arrecadamos
mais de 5 toneladas de ali-
mentos, que já foram enca-
minhadas ao Fundo Social
de Solidariedade para ajudar
as pessoas que se encontram
em situação de vulnerabili-
dade.

"Foi um dia de muita ale-
gria e festividade. O que me
deixa mais contente é que
tudo isso é apenas o início.
Teremos inúmeras outras
oportunidades para celebrar-
mos muitos outros momen-
tos e conquistas. A nossa ci-
dade é massa." Disse o Pre-
feito, Doutor Sato (PSDB)!
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SEJA UM
PROFISSONAL

COMPLETO

Com obras de infraestrutu-
ra e investimentos em saúde e
segurança, Carapicuíba evolui a
cada dia. No sábado (7), a ci-
dade receberá o governador
Rodrigo Garcia para anúncio da
retomada das obras do Viário
Central, com recursos de R$ 15
milhões do Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento Re-
gional.

O evento será realizado na
quadra coberta do Parque do
Planalto, a partir das 11h30.
Haverá também a entrega de
títulos propriedade do Progra-
ma Legítimo Dono, em parce-
ria com o Programa Cidade
Legal, além da entrega de 158
licenças para trabalhadores do
Programa Ambulante Legal.

“Tenho muito orgulho de
Carapicuíba e estamos traba-
lhando todos os dias para que a
cidade se desenvolva cada vez
mais. Os investimentos do Go-
verno do Estado e as emendas
parlamentares são essenciais
para essa transformação do
município”, afirma o prefeito
Marcos Neves.

Retomada das obras
do Viário Central

O Governo do Estado de

Prefeito Marcos Neves e o Governo
do Estado Rodrigo Garcia anunciam
retomada das obras do Viário Central

Prefeito Marcos Neves recebe governador Rodrigo Garcia no sábado em evento no Parque do Planalto

São Paulo e a Prefeitura de Ca-
rapicuíba dão ordem de serviço
para a retomada das obras do
Viário Central, que inclui a pas-
sagem de nível da Avenida De-
putado Emílio Carlos, com
interligação ao Terminal Metro-
politano Intermunicipal.

A execução da obra consis-
te na retirada de 70% dos se-
máforos do Viário Central,
proporcionando mais fluidez
no trânsito. A obra dará aces-
sibilidade e mobilidade ao
mesmo tempo, gerando mais
segurança aos pedestres e ca-
deirantes, além de agilidade aos
motoristas.

Programa Legítimo
Dono em parceria com o
Programa Cidade Legal
Entrega de Títulos de Posse

para 224 famílias dos núcleos:
Vila Municipal (76), Jardim Tra-
balhadores (37), Residencial
Veloso III (35), Jardim 1º de
Maio (26), Propriedade Brás
Confessori (16), 7 de Setembro
– Acácias (15), Jardim Hilda
(13), Vila Olivina (3), Jardim
Nova Carapicuíba (2) e Parque
Ludovico (1).

Programa Ambulante Legal
Entrega de licença para 158

microempreendedores por meio

do Programa Ambulante Legal.
Criado em 2017, o programa
tem como objetivo organizar o
comércio de Carapicuíba. A Pre-
feitura realizou o cadastro e re-
cadastramento dos ambulantes
locais, que agora estão em qui-
osques padronizados no Centro
da cidade.

Anúncio de benefícios para Carapicuíba

Sábado: 7/5 – 11h30

Local: Quadra Coberta do Parque do Planalto

Endereço: R. Serra de Mailasqui, 40 – Jd. Planalto
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{ATUAÇÃO DO DEPUTADO}

Dia 28/04, entrou na Comis-
são de Constituição, Justiça e
Redação, o projeto de Lei nº
203/2022 de autoria do depu-
tado estadual Cezar que institui
o Roteiro da Fé e Tradições Re-
ligiosas no Estado de São Pau-
lo. Parceiro das cidades da
Grande São Paulo e Interior,
Cezar visa estimular o desen-
volvimento da economia e ge-
ração de emprego nos municí-
pios através do turismo e pre-
servação da cultura das ativida-
des religiosas no Estado.

“O Roteiro da Fé e Tradi-
ções Religiosas servirá para or-
ganizar o setor e contribuir para
o seu fortalecimento religioso,
cultural, histórico e desenvolvi-
mento do turismo e gastrono-
mia. Juntos, os municípios po-
dem criar campanhas e divul-
gar eventos atraindo turistas de

Projeto de Lei do deputado Cezar visa desenvolver turismo
nas cidades através do Roteiro da Fé e Tradições Religiosas

tica no Brasil, depois dos negó-
cios, e tem a qualidade de ser me-
nos impactado por crises eco-
nômicas. De uma forma geral, o
turismo é uma das áreas que mais
emprega e faz girar a economia
dos municípios, com a criação
de muitos empregos. O turis-
mo movimenta a maioria dos
setores econômicos, direta ou
indiretamente, o que favorece
a geração de renda em todos os
segmentos”, ressaltou Cezar.

O projeto Roteiro da Fé e
Tradições Religiosas buscou ini-
cialmente cidades que oferecem
percurso ou local de peregrina-
ção e penitência; monumentos
históricos relacionados à reli-
gião; museus, exposições, casa
de relíquias sacras, igrejas, ca-
pelas, templos, mesquitas e ca-
sas de encontros espirituais,
quermesses, festas religiosas.

todo o Brasil. A iniciativa deve
melhorar uma infraestrutura já
existente na maior parte das ci-
dades do Estado de São Pau-
lo”, explicou o deputado Cezar.

Integram o Roteiro da Fé e
Tradições Religiosas do estado
de São Paulo osmunicípios de:
Araçoiaba da Serra, Avaré, Ara-
çariguama, Anhembi, Boituva,
Cananéia, Cajamar, Conchas,
Eldorado, Itapetininga, Iguape,
Itu, Iperó, Itapeva, Itaporanga,
Pardinho, Piedade, Pirapora do
Bom Jesus, Porto Feliz, Salto,
Santana de Parnaíba, Soroca-
ba, São Roque, Tatuí eTietê. Há
ainda emenda do deputado es-
tadual Danilo Balaspara inclu-
são das cidades de Alambari,
Capela do Alto, Pilar do Sul e
São Miguel Arcanjo.

Através da propositura do
deputado Cezar, as cidades po-

derão definir ações e eventos
religiosos do Roteiro da Fé e
Tradições Religiosas de forma
integrada com os municípios vi-
zinhos, fazer inventário, mape-
ar, promover ações e eventos

culturais, educacionais e divul-
gar os atrativos turísticos e ser-
viços existentes no Roteiro da
Fé e Tradições Religiosas.

“Este é o setor que mais
cresce dentro da indústria turís-

Iracema Trigolo

Diretoria

Néo
Marques

Prefeitura conclui a construção da
nova ponte da estrada do Limoeiro
A construção deste novo acesso tem como objetivo minimizar os riscos de alagamentos neste
trecho da rodovia, muito frequente em períodos de chuvas intensas

Na última semana, a Prefei-
tura de Cajamar, por meio da
Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Públicos, concluiu
mais uma obra de contenção
de enchentes com a entrega
da nova ponte da estrada do
Limoeiro, que atravessa o Ri-
beirão dos Cristais, no bairro
Gato Preto.

A nova ponte faz interliga-
ção entre a avenida Ribeirão
dos Cristais, a via Anhanguera
e Estrada do Limoeiro. Antes
da obra, o fluxo de água era feito
por apenas duas linhas de adu-
elas, agora o espaço encontra-
se mais amplo, com mais flui-
dez. Além disso, foi também
construído um muro em ga-
bião, para que não haja con-
flito com a água quem vêm do

Ribeirão dos Cristais.
A construção deste novo

acesso tem como objetivo mi-
nimizar os riscos de alagamen-
tos neste trecho da rodovia,
muito frequente em períodos de
chuvas intensas.

Para garantir a eficácia da
obra, a Prefeitura de Cajamar
solicita a colaboração de toda a
população para o descarte cons-
ciente e adequado dos resíduos
sólidos, lixos e entulhos. Ao jo-
gar este tipo de material em áre-
as públicas e não zelar pela lim-
peza das calçadas e das ruas,
os munícipes contribuem
para que ocorra o entupimen-
to de bueiros, provocando
alagamentos e trazendo pre-
juízos para o município os
próprios moradores.

A nova ponte
faz interligação
entre a avenida
Ribeirão dos
Cristais, a via
Anhanguera e
Estrada do
Limoeiro.



•Página 10ANO 14 | EDIÇÃO Nº 172|SÁBADO, 07 DE MAIO DE 2022 CIDADES

O Presidente da Câma-
ra Municipal de Osasco,
vereador Ribamar Silva
(PSD), foi recebido pela
deputada Bruna Furlan
(PSDB), na tarde de quin-
ta-feira, 05, em Barueri.

O motivo da reunião
entre os parlamentares, se-
gundo Ribamar Silva, foi
estreitar laços e debater
políticas públicas para
investimentos em me-
lhorias para Osasco, Ba-
rueri e as cidades que
compõem a região me-
tropolitana da Grande
São Paulo.

Em suas redes sociais, a de-
putada postou: “Recebi a visi-
ta do meu amigo Ribamar Sil-
va, grande liderança da nossa
querida cidade de Osasco e fu-
turo deputado federal pela
nossa região. Discutimos
projetos para trabalhar pela
nossa gente”.

Por sua vez, o Presidente
da Câmara agradeceu o cari-
nho e o respeito com que a de-
putada sempre o recebe e dis-
se que “Bruna Furlan é uma

Ribamar Silva é recebido pela
deputada Bruna Furlan em Barueri

parlamentar atuante que contri-
bui no desenvolvimento de
Osasco e das famílias da nossa
região. Ela é incansável e com
um trabalho exemplar. Juntos
faremos muito mais”, disse Ri-
bamar.

Ribamar Silva é pré-candi-
dato a deputado federal pelo
PSD, e Bruna Furlan é vice-pre-
sidente nacional do PSDB e dis-
putará uma cadeira na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo
pela sigla nas Eleições de 2022.

 Na quinta-feira, 5/5, o prefei-
to de Osasco, Rogério Lins, par-
ticipou da inauguração do Novo
Hospital e Maternidade São Luiz
Osasco, localizado na Avenida
Marechal Rondon, 299 – no Cen-
tro. O complexo hospitalar per-
tence a Rede D'Or São Luiz, que
é referência em qualidade técni-
ca e conta com 68 hospitais pró-
prios e 50 clínicas oncológicas
em São Paulo e outros estados.

O chefe do Executivo foi re-
cebido pelo fundador da Rede
D'Or, dr. Jorge Moll, e pelo CEO
do grupo, Paulo Moll, e executi-
vos da empresa.

O Hospital e Maternidade São
Luiz Osasco conta com uma es-
trutura considerada como refe-
rência, preparada para receber ca-
sos de alta complexidade com
prontos-socorros especializados:
adulto, infantil, ortopédico, gine-
cológico e obstétrico. O Centro
Cirúrgico é o mais moderno da
região, com 11 salas, sendo 4 de-
las inteligentes, preparadas para
cirurgia robótica.

Em 2015, a Rede D'Or com-
prou o Hospital Sino Brasileiro,
que fica ao lado do novo prédio.
Agora, o grupo hospitalar inicia-
rá a reforma e reestruturação das
duas torres do antigo Sino Brasi-
leiro, que serão integradas ao
novo prédio, consolidando um
grande complexo hospitalar com
mais de 300 leitos, sendo 70 de
UTI em modelo privativo.

“Agradeço o investimento que
fizeram na nossa cidade. São mais
de R$280 milhões investidos e
quase 3 mil empregos gerados.
Isso demonstra que vocês acredi-
tam em Osasco. E a cidade fica
muito feliz por receber o que há
de mais tecnológico na área da
saúde”, disse o prefeito Rogério
Lins.

Hospital referência da Rede D'Or
é inaugurado em Osasco com
participação do prefeito Rogério Lins

Fotos: Marcelo Deck

“Esse é um dos hospitais mais
modernos da nossa rede e o ter-
ceiro maior que nós temos aqui
no estado de São Paulo. Isso mos-
tra a pujança que é Osasco”, afir-
mou o fundador da Rede D'Or, dr.
Jorge Moll.

“Em 2015 nós fizemos a aqui-
sição do Sino Brasileiro, hospi-
tal que já era referência na cida-
de. De lá pra cá investimos R$80
milhões na estrutura antiga e tam-

bém mais R$200 milhões nessa
estrutura de ponta que estamos
vendo aqui hoje”, destacou o CEO
da Rede D'Or, Paulo Moll.

Na ocasião, acompanhado do
fundador, do CEO e de executi-
vos da Rede D'Or, o prefeito Ro-
gério Lins participou de uma vi-
sita guiada, onde conheceu as alas
de UTIs, Internação, Centro Ci-
rúrgico e Maternidade do hospi-
tal.
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Por Ana Luisa Rodrigues

A noite de terça-feira (26) foi
especial para a Juventude Cívica
de Osasco (JUCO). A instituição
criada em 1962 por Hirant Sana-
zar, o primeiro prefeito de Osas-
co, comemorou exatos 60 anos
de existência com uma Sessão
Solene especial para entrega de
uma Placa Comemorativa do Le-
gislativo municipal. O evento
aconteceu na sede da própria en-
tidade, localizada no Jd. Bela Vis-
ta.

 A história da JUCO começou
a ser contada com a emancipação
do município e é marcada pelo
apoio irrestrito de visionários
que acreditavam que a educação
é capaz de transformar o mundo.
Propositor da honraria, Josias da
JUCO (PSD), que carrega a mar-
ca da instituição em seu próprio
nome, se emocionou com o even-
to e agradeceu a todos que duran-
te décadas mantiveram vivo o ide-
al dos fundadores da Juco.

“Não tem como não se emo-
cionar com essa data. A JUCO é
a minha vida. Aqui é minha casa,
onde começou minha vida, onde
tive as melhores oportunidades,
onde conheci os meus direitos e
aprendi muito”, comentou o par-
lamentar, que presidiu a soleni-
dade. O vereador, que sempre
afirma que “uma vez Juco sem-
pre Juco”, e expressou sua grati-
dão a todos os prefeitos, verea-
dores, diretores, lideranças, vo-
luntários que apoiaram a institui-
ção nas últimas seis décadas. “O
ex-prefeito Francisco Rossi aju-
dou muito com o primeiro con-
vênio, e o Rogério Lins, no pior
momento da pandemia, manteve
as bolsas dos alunos. Isso foi mui-
to importante para os alunos que,

{CÂMARA OSASCO}

JUCO recebe placa comemorativa por
seus 60 anos com Sessão  Solene especial

Fotos: Ricardo Migliorini/CMO.

No dia 26 de
Abril de 1962,

Hirant Sanazar,
com apoio de

emancipadores,
criou a JUCO

muitas vezes, sustentam suas ca-
sas”, ressaltou.

 O prefeito Rogério Lins (Po-
demos) e o presidente da Câmara
Municipal, Ribamar Silva (PSD),
prestigiaram o evento, apesar da
agenda "apertada".

 “A JUCO tem uma história
que se confunde com a história da
nossa cidade. Aqui, milhares de
jovens foram capacitados e for-
mados, se destacando no merca-
do de trabalho”, comentou o pre-
feito, ao lembrar, com carinho,
das lições aprendidas com um dos
maiores símbolos da instituição,
o professor Daniel Barbosa, fale-
cido em outubro de 2021, aos 86
anos.

“O professor Daniel tem todo
nosso respeito e carinho. Todas as
vezes que estive aqui, ele sempre
tinha bons conselhos para me dar.
Boas dicas e também bons puxões
de orelha”, recordou o líder do
Executivo.

Ribamar Silva, presidente da
Câmara, contou histórias de quan-
do o irmão, Rogério Silva, ex-ve-
reador, era JUCO, e ele não. “Meu
irmão usava aquela farda azul e eu
ficava com vontade de usar e sair
desfilando para os vizinhos ve-
rem”, disse Ribamar, ao parabe-
nizar a presidente Daniela Yuri
Barbosa de Andrade por continu-
ar o legado idealizado pelo Pro-

fessor Daniel. “Quero parabeni-
zar a professora Daniela por hon-
rar essa missão e parabenizar a to-
dos que lutam por essa institui-
ção tão séria e competente, que
encaminha tantos jovens para o
mercado de trabalho, mas que aci-
ma de tudo, forma cidadãos que
fortalecem a nossa cidade”.

Primeiro prefeito a celebrar
um convênio entre a JUCO e a
prefeitura, Francisco Rossi, tam-
bém homenageou o professor
Daniel, que foi seu secretário de
Educação em seu segundo man-
dato. “Ele era um apaixonado pela
educação e deixou um grande le-
gado, com resultados que vemos
até hoje. Sabemos que o trabalho
desenvolvido aqui é diferenciado".

Samuel Karasin, juiz titular da
Vara da Infância e da Juventude e
Osasco, declarou que a Juco faz
toda a diferença na formação dos
jovens, porque não quer que os
jovens apenas adquiram um diplo-
ma, mas quer saibam conquistar
resultados. "A Juco tem algo que
faz toda a diferença, porque aqui
se buscam resultados. E para con-
quistar resultados, as pessoas pre-
cisam se importar uma com as
outras. Esse é o legado do profes-
sor Daniel. Para ele era importan-
te que seus alunos estivessem pro-
tegidos. Ele queria mais que um di-
ploma, ele queria que os alunos des-
sem resultados”, afirmou Karasin.

Sem conseguir conter as lágri-
mas, a presidente da JUCO, pro-
fessora Daniela Yuri, resgatou
memórias de quando ainda era cri-
ança e já frequentava a instituição
com seu pai. Na sequencia, dis-
correu sobre as lutas da instituição.

“A JUCO é uma instituição
ímpar, diferenciada, que foi fun-
dada pela visão de grandes ho-
mens. A JUCO sempre resistiu e
nunca desistiu. Não foi fácil e, na
verdade, nunca será. Mas, os ho-
mens e mulheres de fé estão aqui
para mostrar que tudo o que é se-
meado com amor e esperança
nunca perece”.

Agenda
Nes sábado, 07 de maio, às

9h30, no Ginásio de Esportes
Prof. José Liberati, a JUCO fará
uma solenidade para formatura de
400 jovens, das turmas 120 e 121.

Programa Nossa História, da Câmara Municipal de Osasco, home-
nageou novamente a instituição, com a presença da professora
Daniela Yuri — que conduziu a bandeira do Brasil — e da coronel
Érika Cristina Vassoler — responsável pela supervisão dos estágios
da JUCO —, que conduziu a bandeira de Osasco e do vereador Josias
da Juco que conduziu a bandeira da JUCO
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Geraldo Alckmin está com Covid e deve participar
de forma virtual de lançamento da chapa com Lula
Assessoria de imprensa do PT confirmou que evento será realizado neste sábado.

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado de ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, em
evento em abril

 Foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-governador de São
Paulo Geraldo Alckmin (PSB)
está com Covid, segundo sua
assessoria. Por conta disso, ele
deve participar de forma virtu-
al do lançamento da chapa de
Lula (PT) à Presidência da Re-
pública, neste sábado (7).

Alckmin, que será o vice na
chapa presidencial, está bem,
segundo o petista Fernando
Haddad, que falou com o ex-
governador.

Num primeiro momento, a
organização chegou a cogitar o
cancelamento do evento, que
será em São Paulo, mas deci-

diu mantê-lo uma vez que já
estava tudo pronto.

A escolha de Alckmin para
a chapa faz parte de uma estra-
tégia para que o petista consiga
buscar votos ao centro.

Após o ato de lançamento,
a expectativa da campanha é de
que os dois se dividam em bus-
ca de votos: cada um com uma
agenda. No caso de Alckmin,
um roteiro voltado para religio-
sos, agronegócio e também elei-
tores do Sudeste - especialmen-
te São Paulo - onde o PSDB
governou por mais de 15 anos,
derrotando o PT.

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)

- 5 CASAS
- ÓTIMO PARA RENDA
Tratar: (11) 99800-2000
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QUA TAL UM
BRINDE ESPECIAL
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Neste dia tão especial, que é o dia das
mães, quero parabenizar a todas, que

sempre com muito carinho, amor e
sensibilidade, nos conduz pelos

melhores caminhos, por uma vida inteira.

Obrigado a todas as mães do
mundo, vocês são maravilhosas!
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SUA MÃE MERECE
SEMPRE O MELHOR

A deputada federal pelo
PSDB de São Paulo, Bruna
Furlan, liberou R$ 6.442.798,00
para a cidade de Carapicuíba
junto ao Governo do Estado de
São Paulo e Governo Federal
nos últimos anos.

1 milhão e 400 mil reais para
o recapeamento de 12 ruas,
como a Avenida Tancredo Ne-
ves;

200 mil para utensílios de
cozinha para escolas;

2 veículos vans para a As-
sociação Tenda de Cristo e As-

Bruna Furlan destina mais de
R$ 6 milhões para Carapicuíba

sociação Beneficente Cisne;

1 milhão e meio para revi-
talização do Parque Santa Bri-
gida;

870 mil para compra de
medicamentos para a popula-
ção;

572 mil para aquisição de
Equipamentos de Saúde para 8
Unidades Básicas de Saúde:
UBS Cidade Ariston, Adauto Ri-
beiro, Elzir Maria de Jesus, Jar-
dim Ana Estela, Parque Flori-
da, Vila Cretti, Antônio Simões
e Matercio Silva de Arruda;

E 500 mil reais para a refor-
ma da Unidade de Saúde (UBS)
do Jardim Ana Estela.

"Além destas, já neste
ano de 2.022, conquista-
mos mais 1 milhão de re-
ais junto ao governo fede-
r al  para  uma outra  obra
ainda não definida. Vamos
em frente!  Na luta!  São
muitos os sonhos, precisa-
mos realizar todos eles. Pa-
rabéns ao Prefeito Marcos
Neves pela grande adminis-
tração que vem fazendo na
cidade de Carapicuíba." Disse
Bruna! Deputada federal Bruna Furlan, ao lado do prefeito Marcos Neves


