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{12 DE JUNHO| DIA DOS NAMORADOS}

Barueri inicia na Vila
do Conde a
implantação do
Programa “Vizinhança
em Guarda”

Tradição do tapete
decorado no Corpus
Christi em Santana
de Parnaíba
completa 55 anos

Bolsa do Povo:
beneficiários têm
até 15/06 para retirar
cartão em Jandira

Prefeitura realiza ação
do Programa Saúde
Mais Perto de Você
na UBS Vila Cretti

Em encontro na
Paraíba, presidente
da Câmara de Osasco,
Ribamar Silva toma,
posse no Conalec
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Por que
12 de junho

é Dia dos
Namorados
no Brasil?

Sendo, atualmente, uma das datas mais
celebradas do Brasil, o Dia dos Namorados

surgiu de uma maneira inusitada

Saiba a origem
da data

TUDO

É

AMOR
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{EDITORIAL}

Fábio Mendonça
Diretor, Editor e Jornalista

Jornal e Portal ACIDADE

Feliz e abençoado

Dia dos namorados!

SOMOS DO:

GERAL

{DOE SANGUE - DOE VIDA}

Observe, leitores, em como do amor
 tudo provém e no amor tudo se resume.

Vida – é o Amor existencial.
Razão – é o Amor que pondera.
Estudo – é o Amor que analisa.
Ciência – é o Amor que investiga.
Filosofia – é o Amor que pensa.
Religião – é o Amor que busca Deus.
Verdade – é o Amor que se eterniza.
Ideal – é o Amor que se eleva.
Fé – é o Amor que se transcende.
Esperança – é o Amor que sonha.
Caridade – é o Amor que auxilia.
Fraternidade – é o Amor que se expande.
Sacrifício – é o Amor que se esforça.
Renúncia – é o Amor que se depura.
Simpatia – é o Amor que sorri.
Altruísmo – é o Amor que se engrandece.
Trabalho – é o Amor que constrói.
Indiferença – é o Amor que se esconde.
Desespero – é o Amor que se desgoverna.
Paixão – é o Amor que se desequilibra.
Ciúme – é o Amor que se desvaira.
Egoísmo – é o Amor que se animaliza.
Orgulho – é o Amor que se enlouquece.
Sensualismo – é o Amor que se envenena.
Vaidade – é o Amor que se embriaga.

Finalmente, o ódio, que julgas ser a antítese do
Amor, não é senão o próprio Amor que adoeceu
gravemente.

Tudo é Amor.
Não deixes de amar nobremente.

Respeita, no entanto, a pergunta que te faz, a
cada instante, a Lei Divina: “COMO?”.

TUDO É AMOR

JUNHO VERMELHO
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No segundo domingo deste
mês, os brasileiros comemoram
o Dia dos Namorados. O dia
12 de junho tem o objetivo de
celebrar o amor e os bons mo-
mentos dos casais.

Considerada uma das datas
comemoradas do Brasil, o Dia
dos Namorados surgiu de uma
maneira inusitada. Conheça a
origem da data e confira boni-
tas mensagens para enviar ao
seu parceiro (a).

Quando se comemora o
Dia dos Namorados?

O dia dos namorados é co-
memorado anualmente no dia
12 de junho e este ano, a data
cai no segundo domingo do
mês.

Por que o Dia dos Namo-
rados no Brasil é no dia 12
de junho?

A celebração do amor em
casal começou a ser feita em
data diferente do Valentine's
Day, no Brasil, devido a uma
ação de marketing ousada.

Em 1948, o publicitário João
Dória - pai de João Dória Fi-
lho, ex-governador de São Pau-
lo - foi contratado loja Exposi-
ção Clipper parar melhorar o
resultado das vendas em junho.
O período era considerado pe-
los lojistas como o mais fraco
de vendas no ano.

Assim, Dória criou o Dia dos
Namorados. A campanha foi
um sucesso tamanho que aca-
bou sendo aderida por todo o
país. Hoje, o Dia dos Namora-

Por que 12 de junho é Dia dos Namorados
no Brasil? Saiba a origem da data

Sendo, atualmente, uma das datas mais celebradas do Brasil, o Dia dos Namorados surgiu de uma maneira inusitada

dos é uma das celebrações que
mais movimenta o comércio
brasileiro.

Qual o verdadeiro Dia dos
Namorados?

Na maior parte dos países,
o dia dos casais é comemorado
no Valentine's Day, em 14 de
fevereiro. A data celebra o dia
de São Valentim, considerado o
"santo do amor".

Não há definição da data da
"verdadeira" comemoração.
Seja em fevereiro, junho ou
qualquer outro mês do ano, o
importante é celebrar o amor.
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A cidade de Barueri, por
meio da Secretaria de Seguran-
ça Urbana e Defesa Social
(SSUDS), com implementação
da Guarda Civil Municipal
(GCM), implantou o Programa
Vizinhança em Guarda (PVG),
baseado na Lei nº 2.920, de 5
de maio de 2022.

O PVG começou a ser im-
plantado na Vila do Conde, na
manhã seguinte à reunião reali-
zada na noite de terça-feira, dia
7, entre GCMs, policiais milita-
res e representantes da comu-
nidade. O programa tem como
objetivo aumentar a percepção
da sensação de segurança, a
partir da predição e prevenção
de delitos, com a finalidade de
inferir positivamente na quali-
dade de vida dos cidadãos.

O programa é ainda um con-
junto de medidas destinadas a
conscientizar pessoas de uma
comunidade da sua importân-
cia e responsabilidade na sua
segurança pessoal e coletiva.
Visa incentivar as ações de pre-
venção primária nos locais onde
moram, trabalham ou estudam.

Antes de ser implantado na
Vila do Conde, o PVG foi tam-
bém apresentado a instituições
como a ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Baru-
eri), Business Week, empre-
sas como a Sabion e para mo-

Barueri inicia na Vila do Conde a implantação
do Programa “Vizinhança em Guarda”

radores do Parque Viana.

Reunião de implantação

A reunião foi conduzida pelo
diretor do Gabinete de Tecno-
logia da Informação e Teleco-
municação da SSUDS, major
da reserva Luiz Humberto Ca-
parroz, que esteve com os mo-
radores da Vila do Conde para
orientá-los e tirar dúvidas sobre
o PVG.

De acordo com o major Ca-
parroz, a célula mater do PVG
é a voluntariedade. “Não existe
vizinhança em guarda se não for
pela vontade das pessoas em
participar de uma gestão de co-
laboração pela segurança na cri-
ação de rede protetiva entre vi-
zinhos em conjunto com os ór-
gãos de segurança. Temos a
certeza de que o programa dará
certo em Barueri pela experiên-
cia já existente em outros luga-
res”, disse.

Caparroz falou sobre a teo-
ria da desordem física, que re-
laciona o crime às caracterís-
ticas físicas das localidades,
como prédios degradados e
lotes vagos. Explicou ainda a
teoria da desorganização so-
cial, que se refere à incapaci-
dade da comunidade de integrar
valores comuns de seus residen-
tes em manter um efetivo con-
trole social.

A reunião foi conduzida pelo diretor do Gabinete de Tecnologia da Informação e Telecomunicação da
SSUDS, major da reserva Luiz Humberto Caparroz

Fonte: Comunicação Social TJSP

A aplicação da quarta dose
da vacina de Covid-19 (refor-
ço) começou nesta semana para
pessoas com mais de 50 anos e
todos os profissionais de saú-
de. O imunizante está sendo
aplicado em qualquer Unidade
Básica de Saúde (UBS) de Ba-
rueri de segunda a sexta-feira
das 7h30 às 16h, desde que te-
nham tomado a terceira dose há
pelo menos 4 meses.

Aos finais de semana e feri-
ados a vacina está sendo apli-
cada na UBS Benedito de Oli-

Quarta dose para maiores de 50 anos e
profissionais de saúde já começou em Barueri

veira Crudo, alocado no 1º an-
dar do Centro de Especialida-
des (Rua Benedita Guerra Zen-
dron, 225 - Vila São João), das
8h às 17h.

A Secretaria de Estado da
Saúde disponibilizou a Barueri
na tarde de terça-feira (dia 7)
novos lotes da vacina. Para a
nova dose de reforço podem ser
utilizadas as vacinas da Pfizer,
Astrazeneca e Janssen, confor-
me envio. A cidade de Barueri
já aplicou cerca de 705 mil do-
ses de imunizantes contra a Co-

vid-19, sendo 55,24% de mu-
lheres e 44,75% de homens.

Para tomar a segunda dose
de reforço (quarta dose), o mo-
rador não precisa fazer agenda-
mento. Ele deve levar seu car-
tão de vacinação no qual cons-
te o registro da segunda imuni-
zação de reforço (terceira dose).
Eem caso de extravio do car-
tão, é feita uma busca nos sis-
temas de registro. Também é
obrigatório comparecer ao local
da vacina com uso de máscara
de proteção.

VACINA
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A tradição do tapete deco-
rado no Corpus Christi em San-
tana de Parnaíba será retoma-
da este ano, após uma parali-
sação de dois anos por causa
da pandemia de Covid-19. A
confecção dos tapetes decora-
dos com serragem no centro
histórico da cidade completa
55 anos em 2022. Este ano
serão utilizadas cerca de 10
toneladas de serragem para a
confecção dos tapetes e há
uma expectativa de que o even-
to atraia mais de 30 mil visi-
tantes para a cidade no feriado
de Corpus Christi.

Para a confecção do tapete
a Secretaria Municipal da Cul-
tura e Turismo de Santana de
Parnaíba está fornecendo cer-
ca de 10 toneladas de serra-
gem (80 metros cúbicos), co-
rantes para o tingimento das
serragens além dos desenhos
principais que serão utilizados
na confecção do tapete. A con-
fecção do tapete, que tem iní-
cio por volta das 6 horas é re-
alizada pela igreja católica com
a ajuda de mais de 1.000 pes-
soas das diversas comunidades
católicas da cidade.

Tema
A decoração do tapete, que

tem início por volta das 6 ho-

Tradição do tapete decorado no Corpus Christi
em Santana de Parnaíba completa 55 anos

Depois de dois anos suspenso, por conta da pandemia de Covid-19, evento volta a ser realizado este
ano; são esperados mais de 30 mil visitantes

ras da manhã e segue o tema da
Campanha da Fraternidade, que
neste ano é “Fraternidade e
Educação”.  Ao longo de apro-
ximadamente 800 metros pelas
ruas do centro histórico de San-
tana de Parnaíba, serão coloca-
dos 60 desenhos seguindo o
tema da Campanha da Frater-
nidade e que foram desenvolvi-
dos pelo artista plástico, S.
Maia.

Interligando os 60 desenhos
que serão realizados pela Secre-
taria Municipal da Cultura e
Turismo, a própria comunidade
realiza a decoração do tapete
seguindo o tema da Campanha
da Fraternidade. Além da serra-
gem, são utilizadas tampinhas
de alumínio, tampas de garrafa
pet, pó de café e outros pro-
dutos recolhidos e armazena-
dos pela própria comunidade
para a confecção dos tapetes.

O tapete é utilizado na pro-
cissão onde os fiéis acompa-
nham o sacerdote que segue
com o Santíssimo Sacramento,
que para os católicos simboliza
a eucaristia, que representa o
corpo de Cristo. A procissão
ocorre após a missa principal do
dia que está prevista para ocor-
rer a partir das 15 horas.

Este ano, por conta da pan-
demia a missa principal de Cor-

pus Christi, na quinta-feira, dia
16, será realizada a céu aber-
to ao lado da igreja matriz
de Santa Ana, no centro his-
tórico de Santana de Parna-
íba. Nas proximidades de
onde ocorrerá a festa tam-
bém haverá barracas comerci-
alizando artesanato e comida,
além de banheiros químicos
para os visitantes.

Corpus Christi – Santana de Parnaíba - 16/06

• 6 horas – início da confecção dos tapetes decorados
pelas ruas do centro histórico

• 10 horas – missa na igreja Matriz
• 12 horas – missa na igreja Matriz
• 15 horas – missa campal seguida de procissão pelas

ruas do centro histórico

Santana de Parnaíba lança oficialmente a Campanha do Agasalho 2022

Com a chegada do inverno
Santana de Parnaíba se prepara
para ajudar as famílias que mais
precisam neste momento, com o
tema “Unidos para aquecer”, o
Fundo Social de Solidariedade
lançou oficialmente na última
sexta-feira, 03/06, a Campanha
do Agasalho , no Espaço Savana.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Marcos Tonho,
da primeira-dama e presidente
do Fundo Social de Solidarieda-
de, Vanessa Ferreira, do ex-pre-
feito e apresentador, Elvis Cezar,
autoridades municipais, além de
aproximadamente 450 pessoas
que colaboraram com a iniciati-
va do Fundo Social. A noite ain-
da contou com shows da dupla
sertaneja Jorge Ferraz e Cristia-
no e das bandas de  Fino Samba e
Família Oba Oba, além de um
jantar especial com direito a
churrasco e chopp à vontade.

O prefeito Marcos Tonho fa-
lou sobre a realização do even-
to: “É uma alegria enorme pra
mim poder contribuir com tan-
tas famílias no momento em que

mais precisam, essa temporada de
frio é muito difícil, mas com a
colaboração de todos vamos con-
seguir passar por essa fase da me-
lhor maneira possível”.

O Ex-prefeito da cidade e apre-
sentador, Elvis Cezar, também fa-
lou sobre a iniciativa do Fundo
Social: "Estou muito feliz em po-
der participar do lançamento Cam-
panha do Agasalho aqui na minha
cidade e quero parabenizar o pre-
feito e a primeira-dama, pelo ex-
celente trabalho que vem sendo
realizado na nossa cidade”.

Para participar foram vendidos
convites e o dinheiro arrecadado
será revertido ao Fundo Social que
fará a compra de agasalhos e co-
bertores. Junto com as doações de
roupas deste ano, o objetivo da
entidade é de que sejam distribuí-
dos 15 mil agasalhos para os mu-
nícipes em situação de vulnerabi-
lidade.

“Estou muito otimista com a
realização da Campanha do Agasa-
lho deste ano, que Juntos vamos
fazer bater a meta de arrecadação
e claro toda ajuda é bem-vinda”

disse a primeira-dama Vanessa
Ferreira.

Mesmo antes do lançamento
da Campanha, o Fundo Social de
Solidariedade se mobilizou e en-
tregou 1500 cobertores em diver-
sos bairros do município.

Vale lembrar que a Campanha
vai até o mês de agosto e serão
aceitos aceitos agasalhos novos e/
ou em bom estado de conserva-
ção, e as doações podem ser fei-
tas por meio de caixas de coletas
espalhadas por toda cidade, como:

escolas, unidades de saúde, resi-
denciais, parques, entre outros.

Os interessados em ter mais
informações sobre a Campanha
do Agasalho e ajudar o Fundo So-
cial, podem entrar em contato
pelo telefone 4622-7500.

Sob o tema “Unidos Para Aquecer”, a campanha irá
até o mês de agosto e visa ajudar milhares de famílias

em situação de vulnerabilidade

Fotos/Texto: Secom Santana de Parnaíba
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{ATUAÇÃO DO DEPUTADO}

Com mais de 40 anos
de vida pública e no exer-
cício de seu primeiro man-
dato na Assembleia Legis-
lativa do Estado de São
Paulo, o deputado estadu-
al Cezar é um dos princi-
pais interlocutores entre os
municípios da Região Me-
tropolitana e o Governo
do Estado. Em pouco mais
de três anos de mandato,
Cezar já conquistou para
as cidades da região R$ 16
milhões em investimentos
através de demandas en-
caminhadas ao Governo
do Estado e emendas par-
lamentares impositivas.

Entre os municípios
atendidos pelo deputado
Cezar estão: Barueri(R$
1,7 milhão), Carapicuíba
(R$ 550 mil), Itapevi(R$

Deputado Cezar já destinou R$ 16 milhões para a região
1,4 milhão), Jandira (R$
600 mil), Osasco (R$ 600
mil), Santana de Parnaí-
ba (R$ 4,2 milhões), Pi-
rapora do Bom Jesus (R$
630 mil), Caieiras(R$ 550
mil), Cajamar (R$ 1 mi-
lhão), São Roque (R$ 820
mil), Mairinque (R$ 700
mil), Campo Limpo Pau-
lista (R$ 800 mil), Mairi-
porã (R$ 150 mil), Poá
(R$ 1,5 milhão), Franco
da Rocha (R$ 250 mil),
São Paulo (R$ 300 mil) e
Francisco Morato(R$ 330
mil).

São investimentos di-
recionados para áreas de
saúde (ambulâncias, vans
para transporte de pacien-
tes e equipamentos e cus-
teio), obras de infraestru-
tura urbana, apoio a enti-

dades sociais e implanta-
ção de academias ao ar
livre nos municípios.
“Nosso trabalho é para

atender as demandas da
população. Como repre-
sentante da região Oeste
da Grande São Paulo e

interior, continuarei lutan-
do para que as cidades re-
cebammais investimentos
para melhoria da qualida-
de de vida dos muníci-
pes”, explicou o deputa-
do que agradeceu a con-
fiança e apoio das comu-
nidades, prefeitos, verea-
dores e lideranças.

Cezar também luta
por obras de mobilidade
urbana e conquistou jun-
to ao Estado a construção
de novo acesso para
Osasco na Rodovia Cas-
tello Branco (investimen-
to de R$ 232,7 milhões)
e ampliação das margi-
naisda Castello Branco de
Itapevi a Barueri (inves-
timento de R$ 815,3 mi-
lhões); a construção de
viaduto e alça de acesso

no trevo da “Estrada do
Sertanejo”, cruzando a
Rodovia Raposo Tavares,
em Mairinque (investi-
mento de R$ 34 milhões).
Essas obras totalizam
mais de R$ 1,08 bilhão em
investimentos na região.

Outras conquistas im-
portantes do deputado
junto ao Estado são o
Bom Prato Móvel para
Osasco, equipamentos
para a Defesa Civil das ci-
dades da região e viaturas
para Apoio e Segurança no
setor de Agricultura e a
construção de um reser-
vatório de 10 milhões de
litros e a execução de 5,2
km de adutora de água
tratada em Santana de
Parnaíba (investimento de
R$ 82,9 milhões).

“Nosso trabalho é para atender as demandas da popu-
lação”, explicou o deputado

TV - CANAL 6.1
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Bolsa do Povo: beneficiários têm até
15/06 para retirar cartão em Jandira

A retirada deve ser feita
na Secretaria de Indústria e

Comércio da cidade

Em cumprimento à legisla-
ção do período eleitoral, que
veta a circulação de qualquer
tipo de material com os logos
do Bolsa do Povo e do Gover-
no do Estado, a Prodesp reco-
lherá os cartões do programa
que eventualmente ainda não
foram entregues aos beneficiá-
rios.

Diante disso, a Secretaria de
Indústria e Comércio solicita a
todos os beneficiários do Pro-
grama Bolsa do Povo do Go-

verno do Estado de São Paulo
que retirem seus cartões até o
dia 15/06 (quarta-feira), com o
desbloqueio até o dia 24 de ju-
nho (sexta-feira).

Após essa data, os cartões
serão cancelados. Neste perío-
do, os cidadãos que não estive-
rem em posse de seus cartões
receberão os benefícios por ou-
tra forma de pagamento. No en-
tanto, nada mudará para quem
está com o cartão em mãos.

A entrega dos carto~es está
sendo realizada na Rua Rubens
Lopes da Silva, 333 - Centro,
de segunda a sexta, das 08h às
17h. A retirada devera´ ser feita
pelo pro´prio beneficia´rio, com
a apresentac¸a~o do documen-
to de identificac¸a~o com foto
(carteira de identidade ou
CNH).

Para agilizar o processo, e´
recomenda´vel que o muni´cipe
entre em contato atrave´s do
telefone (11) 4707-2204 para
confirmar se o seu carta~o ja´
encontra-se na unidade.

O curso é voltado para
pessoa física e as vagas

são limitadas

Na quinta-feira (9), a Secre-
taria de Indústria e Comércio
abriu as inscrições para a nova
turma do curso Descomplique.
Desta vez, voltado para o setor
financeiro.

O curso, proporcionado em
parceria com o Sebrae-SP, será
ministrado no dia 23/06, das
18h às 22h, e disponibilizará
certificados aos participantes.

Através do curso “Finan-
ças”, por meio de uma oficina
rápida e eficaz, o aluno conse-
guirá entender como fazer um
planejamento financeiro corre-
to e completo e separar as suas
finanças para melhor controle.

Além disso, será possível
entender o plano e modelo de
negócios, a estrutura de custos

Descomplique: Indústria e
Comércio de Jandira abre
inscrições para curso gratuito
de Finanças

e, por fim, sairá com um plano
de ação de finanças para a sua
ideia de negócio, já colocando-
o em prática para nunca mais
entrar em apuros com a temida
questão financeira.

Os interessados devem rea-
lizar as inscrições até o dia 22/
06 presencialmente na Rua Ru-

bens Lopes da Silva, 333, Cen-
tro - Jandira, ou pelo link ht-
tps://inscricao.sebraesp.com.br/
produto/turma/21340374.

Em caso de dúvidas e/ou
mais informações, entre em
contato com a secretaria respon-
sável através do  telefone (11)
4789-4320.
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SEJA UM
PROFISSONAL

COMPLETO

Nesta semana, a quarta dose
da vacinação contra a covid-19
foi liberada para pessoas com
50 anos ou mais, desde que te-
nham tomado a 3ª dose há pelo
menos quatro meses. A imuni-
zação acontece nas unidades
básicas de saúde (exceto nas
UBSs Vila Helena e Ana Estela
e USF Natércio). O horário de
atendimento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 16 horas.

Vale ressaltar que no ato da
vacinação é necessário levar
RG, CPF, cartão do SUS, car-
tão de vacinação da terceira
dose e comprovante de residên-
cia. Também é obrigatório o uso
de máscaras no local.

A Prefeitura de Carapicuíba,

Prefeitura inicia aplicação da
4ª dose da vacina contra covid-19
para pessoas de 50 anos ou mais

já aplicou mais de  920 mil do-
ses da vacina contra a covid-
19.

Testagem Covid-19
A Prefeitura está realizando

a testagem para pessoas assin-
tomáticas na quadra do Parque
do Planalto, localizada à Rua
Serra de Mailasqui, 40. O ser-
viço seguirá ativo até o dia 17
de junho, com horário de aten-
dimento das 10 às 16 horas, de
segunda a sexta-feira.

Os testes são liberados às
crianças a partir de 1 ano, ado-
lescentes e adultos.

Documentos necessários:
RG e Comprovante de Residên-
cia de Carapicuíba.

Neste sábado (11), a Prefei-
tura de Carapicuíba, por meio
da Secretaria de Saúde, realiza

Prefeitura de Carapicuíba realiza
ação do Programa Saúde Mais Perto
de Você na UBS Vila Cretti

Diversos serviços serão oferecidos à população no sábado (11)

mais uma ação do Programa
Saúde Mais Perto de Você. O
objetivo é tornar mais acessível

os serviços de saúde aos muní-
cipes, em diversas regiões da
cidade.

Desta vez, o local escolhido
é a UBS Vila Cretti, localizada
à Rua José Fernandes Teixeira
Zuza, 510. O horário de aten-
dimento será das 8 às 16 horas.

Confira os serviços que se-
rão oferecidos:

• Coleta de Papanicolau para
mulheres de 25 a 64 anos

• Agendamento de Mamo-
grafia para mulheres de 50 a 69
anos

• Testes de HIV e Sífilis
• Vacinação contra a Gripe,

Covid-19 e Sarampo
• Teste de Covid-18
• Aferição de Pressão
• Teste de Glicemia

• Impressão do Cartão SUS

Serviço:
Programa Saúde Mais Per-

to de Você
Sábado (11), das 8 às 16

horas
Local: UBS Vila Cretti
Rua José Fernandes Teixei-

ra Zuza, 510
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Em encontro na Paraíba, presidente da Câmara
de Osasco, Ribamar Silva toma, posse no Conalec

O presidente da Câmara
Municipal de Osasco, vereador
Ribamar Silva (PSD), tomou
posse, na quinta-feira (9), como
membro do Conselho Nacional
do Poder Legislativo Municipal
das Capitais (Conalec).

Ribamar está em João Pes-
soa (PB), onde participa do 2º
Encontro do Conalec e do 1º
Encontro Paraibano de Câma-

ras Municipais. O encontro, que
permite a troca de experiências
sobre gestão no poder legislati-
vo, reúne representantes de
mais de 16 câmaras municipais
do Brasil e de aproximadamen-
te 187 câmaras municipais de
cidades do estado da Paraíba.

Uma das pautas de destaque
do encontro do Conalec é a al-
teração do estatuto do órgão,

que agora permite o ingresso de
cidades com mais de 400 mil
habitantes.

O presidente do Conalec e
da Câmara de João Pessoa, Di-
nho Dowsley, foi o responsável
pelo convite a Ribamar Silva
para presidir a área do Conalec
que congrega municípios com
essas características. “É uma

honra ter recebido esse convi-
te. Essa nova missão vai per-
mitir a troca de experiências e
muito aprendizado. É tudo mui-
to novo, mas é um grande
aprendizado”, disse Ribamar.

O encontro debate temas
como a participação das casas
legislativas nas discussões polí-
ticas voltadas ao desenvolvi-
mento econômico e social das

cidades; transparência pública e
interação com o cidadão; nova
Lei de Licitações, dentre outros
assuntos.

O Conalec tem como mis-
são gerar maior representativi-
dade às Casas Legislativas do
Brasil, além de discutir e bus-
car soluções para dificuldades
comuns.

Ribamar Silva presidirá área da entidade que reúne municípios com mais de 400 mil habitantes
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Inverno Solidário –
“Acolher e aquecer nossa gente”

As doações podem ser realizadas até dia 29 de julho, na sede do Fundo Social ou em empresas participantes da ação

O inverno já está se aproximando e o Fundo
Social de Solidariedade iniciou a Campanha Inver-
no Solidário Cajamar 2022. A ação tem como ob-
jetivo mobilizar a população para fazer doações
de cobertores e agasalhos novos e embalados, que
serão destinados às famílias em situação de vulne-
rabilidade social do município.

Este ano, o tema da campanha é “Acolher e
aquecer nossa gente”. A mobilização irá até o dia
29 de julho e as doações podem ser feitas na sede
do Fundo Social, em Jordanésia (Av. Arnaldo Ro-
jek nº 403), e em empresas participantes da ação.

Faça a diferença aquecendo a vida de quem
mais necessita!

INVERNO SOLIDÁRIO
PERÍODO:
De 02 de maio a 29 de julho de 2022

ONDE DOAR?
Fundo Social de Solidariedade de Cajamar e

empresas participantes da ação

O QUE DOAR?
Cobertores, meias, toucas e roupas novas e

embaladas

MAIS INFORMAÇÕES
(11) 4446-0032
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QUA TAL UM
BRINDE ESPECIAL DE


