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Arujá quer zerar fila de cirurgias
Com a demanda reprimida de mais de 2.000 cirurgias desde 2013, Prefeitura vai firmar convênio
com hospitais particulares para esvaziar a fila da Central de Regulação de Ofertas de Serviços
de Saúde (Cross), de responsabilidade do Estado. Leia na página 5.

Cor, vida e
movimento
Secretaria de Turismo revitaliza pontilhão de Arujá que
por anos foi passagem escura e erma da população.
Para fazer jus a cidade natureza, Pasta anuncia revitalização do Baquirivu. Veja
mais na página 05
Gripe volta a encher unidades de saúde - Desconforto na respiração, febre e dor no corpo tem
levado muitas pessoas às unidades de saúde. É o inverno que dá os seus primeiros sinais de um tempo
mais frio. Leia na página 4
Vacinas Perdidas - Furto de fios em unidade de saúde de Santa Isabel provoca desperdício de vacinas.
Leia na página 7
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No pé do ouvido!

IGARATÁ
E O SALÁRIO, OH! - O Governo Federal estipulou em fevereiro que o valor do novo piso a dos professores da rede
para 2022, seria de R$ 3.845,63 para 40 horas semanais, com
um reajuste de 33,24%. Desde então os professores de Igaratá
estão lutando pelo direito de ter o reajuste proporcional, igualando o piso do magistério do Município ao que é estipulado
na legislação federal. Aliás nada além do que é obrigação legal do Município em conceder.
E O SALÁRIO, OH! 2 - Nesta semana, um projeto de lei foi
aprovado na Câmara Municipal com o reajuste proposto pelo
Prefeito de 20%, retroativo a maio. Parece bom, mas mesmo
assim, professores argumentam que o Município está pagando abaixo do piso nacional, o que não é correto.
E O SALÁRIO, OH! 3 - Lembram os professores que o
novo Fundeb contempla recursos para o reajuste e que
nenhum Município pode pagar abaixo do piso mínimo.
Basta cumprir a lei. Pelo visto, o assunto está longe de
estar encerrado.
FINALMENTE - O Governo do Estado de São Paulo incluiu oficialmente a Estrada Vicinal do Parque Alpina, localizada no município de Igaratá, com extensão total de 6,500
km, dentro do Programa “Novas Vicinais”. Venceu a licitação para a realização deste trecho a empresa Schunk Terraplenagem E Transportes Ltda, que já foi convocada a assinar o contrato.
FINALMENTE 2 –Embora com bastante atraso, a Sabesp deu mais um passo para cumprir uma das mais importantes contrapartidas que se incumbiu de realizar para
a autorização da obra de interligação entre as represas do
Jaguari e Atibainha.
FINALMENTE 3 - Neste novo capítulo desta longa novela, que se arrasta desde 2.015, a Sabesp publicou que foi
contratada após licitação a empresa KMG Constutora Eirelli
para realizar a obra de instalação da rede de esgoto no Jardim Rosa Helena.
TOTENS - O Governo também, entregou na última quinta-feira, dia 23, 240 novos totens de autoatendimento do Poupatempo. Com isso, a população terá acesso a mais de 100
serviços municipais e estaduais de forma rápida, segura e
acessível. O modelo dos totens se assemelha à tela de um tablet e conta com leitor biométrico de maior precisão, para
facilitar as solicitações de documentos como RG, CNH e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo. A meta é que o programa
alcance todos os municípios paulistas.
FILHO BONITO - Como já virou rotina, com o anúncio do
programa estadual, os políticos locais, vereadores da oposição e o prefeito, já anunciaram que o benefício é fruto também do trabalho deles e de seus padrinhos, normalmente os
deputados. É a disputa de narrativas, que neste ponto é saudável, porque trata-se de benefícios para o Município.
PARTIDO UNIDO - Mas, visto de fora, não há dúvidas de
que as apresentações dos vereadores de oposição, Gabriel
Prianti, Albert Ursão e Silvio Jorge, mostrando em vídeos os
pedidos e depois os benefícios é muito mais convincente. Além
de que, joga a favor deles, a proximidade com o PSDB, partido
do atual Governador, Rodrigo Garcia. Com isto, os demais vereadores sumiram do noticiário. Estão totalmente apagados.
SERÁ QUE É BOM? - Aliás, a mesa da Câmara de Igaratá,
tomou algumas medidas administrativas nos últimos tempos.
Daí, você pensa, que como trata-se da casa do povo, deve ser
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alguma iniciativa inovadora para de alguma forma ajudar a
população, que enfrenta muitas dificuldades certo? Então,
não foi bem isso que aconteceu.
ISSO É RUIM! - O que a mesa da Câmara está fazendo é um
processo de licitação para a aquisição de mais um carro zero
quilômetro. Há alguns anos atrás, o vereador Gilmar bateu
um carro da Câmara, que teve perda total. O carro estava segurado, mas não se sabe da abertura de nenhum procedimento para averiguar o que aconteceu e em quais circunstâncias,
o vereador acabou com o veículo público.
E AO POVO...OH! - Como visto, as prioridades são bem
diferentes, conforme o interessado, para alguns, a imensa
maioria da população, pode ser a falta de empregos, de remédios ou de um serviço público de qualidade. Para outros, nossos ilustres representantes, é um carro zero km, mesmo com
outros veículos na garagem.
SANTA ISABEL
CARTILHA - A 164ª Subseção OAB SP lança, na próxima
terça-feira, às 17h a cartilha “Advocacia Sustentável” preparada pela Comissão de Direito Urbanístico e Ambiental. O
trabalho pretende ajudar os profissionais do direito e melhor
utilizar os recursos naturais e tecnológicos no desenvolvimento de suas atividades.
CARTILHA 2 – O evento acontecerá na Casa da Advocacia e Cidadania da OAB de Santa Isabel e Igaratá situada no
primeiro andar do edifício 25 da Praça da Bandeira, no centro da cidade.
LIBERADO – Foi por pouco, mas passou! O Prefeito de
Santa Isabel tem o aval da Casa de Leis para movimentar até
10% do orçamento sem pedir a autorização do legislativo. A
vereadora Bruna do Pati pondera que se tem uma coisa que a
pandemia ensinou foi que imprevistos ocorrem é são necessárias medidas urgentes, inclusive na gestão de recursos.
EMBARGADO – O vereador Osvaldo Junior solicitou para
a prefeitura de Santa Isabel mais que a manutenção da Estrada Artur Cytrynowics, com instalação de lombadas!? O edil
pede para a administração a liberação de iluminação pública.
EMBARGADO 2 – O caso da falta de energia nesta área, já
foi tratado em uma reportagem do Ouvidor, quando os moradores fizeram manifestação e descobriram que a regularização fundiária só está parada por falta de documentação dos
próprios beneficiários no processo. A questão agora é: para
levar luz, será preciso retirar o embargo.
EMBARGADO 3 – O que os moradores precisam entender,
neste caso, é que os vereadores podem pedir qualquer coisa,
mas isso não significa que serão atendidos. Ainda mais se
houver entraves legais para a realização do pedido. Como
“produtor de leis”, o vereador sabe disso!
NA MIRA – A próxima secretaria de Santa Isabel a mudar
de gestor pode ser a do jurídico. Segundo informações, esta
é a única pasta que une todos os 15 vereadores na contrariedade e insatisfação. Aparentemente o que está faltando é
diálogo, o que tem promovido uma chuva de vetos aos pedidos dos parlamentares.
SURDEZ – Uma campanha silenciosa está percorrendo as
redes sociais de Santa Isabel. Isabelenses revoltados com o
volume do som utilizado por estabelecimentos comerciais da
avenida República estão pedindo que os consumidores evitem comprar nessas lojas. Segundo dizem, os comerciantes
que usam som na porta do estabelecimento estão surdos aos
apelos da comunidade. Na rua Nove de Julho um grande estabelecimento comercial decidiu adotar o mesmo recurso de
ampliar as ofertas com o uso de autofalantes. Moradores da
região estão à beira da loucura!

Editorial

Roberto Drumond

A Farsa

Não tenho procuração e nem interesse em defender o ex-ministro Milton Ribeiro, preso esta semana e liberado no dia
seguinte. Simplesmente fico indignado com a utilização dos
instrumentos jurídicos para causar efeitos políticos.
Qualquer estudante de direito sabe que para ser decretada a
prisão preventiva o código de processo penal estabelece alguns
requisitos que devem ser respeitados por quem requer a prisão
ou por quem julga o pedido.
No caso dos crimes denunciados contra o ex-Ministro e os
pastores que o cercam não há, em meu pobre entendimento,
nenhuma evidência que justifique a prisão preventiva, tanto
que, no dia seguinte, outro Juiz a revogou devolvendo a liberdade aos autores do escândalo que abalou a seriedade do Ministério da Educação.
Só encontro explicação para esse feito se olhar pelo ponto
de vista da campanha eleitoral que se avizinha. A descoberta da
maracutaia da liberação de verbas através do pedido de pastores
provocou um vergonhoso escândalo de repercussão internacional para Brasil. Poucas semanas depois, um novo escândalo, o
assassinato de duas pessoas envolvidas na proteção das populações indígenas e do meio ambiente da Amazônia. Esse, mais
uma vez com ampla e revoltada repercussão internacional.
Como fazer crescer essa imagem negativa para o país e
para o atual governo: lançando outro escândalo. Na falta de
algo mais novo, é requentar aquele que já caiu na fossa da
indiferença: prender o ex-Ministro e seus asseclas para que o
tema volte às ruas.
Trata-se como ocorreu com a “Lava Jato” de se utilizar dos
mecanismos da Justiça para fins ideológicos, essencialmente
políticos. A quem interessa detonar com a imagem do atual governo? Trata-se de dar colorido à justiça que, por sua própria
natureza deve ser em branco e preto: o branco do papel e o
preto da tinta. Mas não: buscam nos instrumentos legais causar
uma repercussão de modo a tingir a reputação de outrem, indiferentes aos reais interesses do país fazendo o que na imprensa
se chama de “factóide”: uma farsa fingindo ser notícia.
O que vem sendo feito, não me arrisco a dizer por quem, é
simplesmente a manipulação dos fatos de modo a influenciar os
eleitores. Esses artifícios sempre foram utilizados no meio político, mas com o advento da internet e a sua capacidade de multiplicar informações e desinformações tornou-se numa praga
destinada a conquista do poder. É preciso que a população fique
atenta e avalie os acontecimentos e as notícias com uma visão
crítica que permita entender a quem interessam os fatos narrados e tirar os farsantes de cena.
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Casos de gripe lotam a emergência
Ministério da Saúde estende
vacinação contra a gripe para
toda a população. Na região,
atendimentos gripais seguem
sobrecarregando unidades
de emergência
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

A partir deste sábado, 25/06, a vacina
da gripe estará liberada para toda a população com ao menos seis meses de idade.
Na região, há quase três meses do início
da campanha, as cidades tentam atingir a
meta em cima dos grupos prioritários, enquanto na contramão, os casos de pacientes com sintomas gripais ainda sobrecarregam os Prontos Socorros.
No início deste ano, a região passou
por um aumento avassalador de casos de
pacientes com gripe, o que obrigou as secretarias de Saúde a criar estratégias de
atendimento a fim desafogar suas unidades de emergência.
A grande onda de gripe diminuiu
ainda antes do início da campanha nacional de vacinação que começou em 04
de abril. Mas em meio ao sobe e desce
de novos casos, os números atuais ainda
indicam uma alta procura por atendimento de pacientes apresentando sintoLALUX PATRIMONIAL LTDA, portadora do CNPJ
N°43.238.834/0001-42, torna público que REQUEREU junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Agropecuário – SEMADA de Santa
Isabel, o ALVARÁ AMBIENTAL, AUTORIZAÇÃO
DE TERRAPLANAGEM E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, para à implantação de uma ÁREA GOURMET, sito à Rua Araucária, 177, Lote 04 – Quadra 37
– Residencial Terras Altas – Reserva Ibirapitanga –
Ouro Fino – Santa Isabel – SP, conforme previsto no
Código de Meio Ambiente de Santa Isabel, Lei Complementar n°173, de 19 de dezembro de 2014.

mas gripais e com problemas respiratórios já avançados.
De janeiro a junho, somando todos os
oito postos de saúde da família, mais as
quatro Unidades Básicas de Saúde
(UBS’s) a atenção básica atendeu 503 casos de pacientes com sintomas gripais,
enquanto na UPA 3.944 pacientes foram
atendidos, cerca de quase oito vezes mais.
O diretor Clínico da UPA de Santa Isabel, Dr. Luís Jimenez, explica que ter
atenção aos sinais e sintomas e a persistência deles por um longo período, pode
determinar se o caso deve ser atendido
pelos postos de saúde ou pelas unidades
de emergência.
“Os sintomas leves não devem durar
por mais de dez dias é aí que entra o papel
dos postos de saúde, no monitoramento
destes pacientes. No caso de síndrome
gripal, ela pode ser considerada emergên-

cia devido a persistência da falta de ar,
desconforto respiratório e aumento de febre por mais de três dias, sintomas que se
tornam ainda mais perigosos em pacientes imunossuprimidos”, alerta.
Em Arujá, nos seis primeiros meses
deste ano, as unidades do PA Central e
do PAM Barreto atenderam um total de
10.200 casos de pacientes, entre adultos
e crianças, gripados e com síndrome
respiratória aguda grave. A cidade projeta anualmente um aumento nestes casos, principalmente com a chegada do
inverno, mas a secretaria de Saúde afirma que a campanha de vacinação contra
a gripe contribui sempre para a redução
de novos casos.
Sem divulgar números, Arujá informou ainda que conseguiu atingir a meta
nos grupos prioritários na campanha de
vacinação, principalmente após a implantação do Projeto Saúde nos Bairros, em

que utilizando de um veículo Van, as
equipes de saúde percorrem os bairros
mais distantes do centro distribuindo
atendimento e vacinando a população
contra a gripe e a covid-19.
Em Igaratá o início de junho apresentou um aumento de casos de pacientes
com sintomas gripais, mas de acordo
com a secretaria de Saúde, “nada tão
alarmante”. De primeiro de janeiro até o
último dia 15 de junho, o Posto de Atendimento Central de Igaratá atendeu cerca
de 500 pessoas com síndrome gripal, informou a Pasta.
Dr. Luís Jimenez alerta ainda para importância da população em aderir as campanhas de vacinação contra a gripe: “Todos os anos, surgem novas variantes da
gripe Influenza, por isso, é importante se
vacinar a cada ano. Só assim evitaremos
complicações pelas novas cepas que podem continuar superlotando nossas emergências”, disse.
Vacina para todos
O anúncio da liberação da vacina para
toda a população, já havia sido antecipado
pelo Ministério da Saúde no início deste
mês, conforme nota técnica da própria
Pasta. O uso da vacina no público geral
vai depender do estoque de doses disponíveis nos municípios.
O Ministério da Saúde informou ainda, que o governo federal distribuiu no
começo do ano 80 milhões de vacinas
contra a gripe Influenza A.
Na região, a vacina da gripe segue disponível para aplicação em todos os postos
de saúde. No caso de Santa Isabel, a Saúde realiza neste domingo, 26/06, o “Arraiá da Vacinação”, na Praça Fernando
Lopes, centro, no período da manhã.
Além da vacina Influenza também estará
disponível a vacina contra a covid-19.

CLASS OUVIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

VENDE-SE
1 casa, Bairro Eldorado, garagem p/ 2 carros, R$100mil,
R$70mil entrada e restante parcela, tr, 97340-4531
VENDO CASA
Com piscina, Bairro Pouso Alegre, R$ 150mil, tr.
1197112-8276.

C O M U N I C A D O - Nº 12/2022
A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santa Isabel/SP, Sra. Célia Brito Garcia, c o m u n i c a aos interessados que haverá a 267ª Reunião Ordinária deste Conselho
Municipal de Saúde, a ser realizada no próximo dia 30 de Junho de 2022, quinta-feira, às
09h00min. nas dependências do Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, situada na
Avenida Guilherme Alfieri, nº. 332, Parque São Benedito, neste Município.

O Jornal Adverte: Não faça negócios por telefone. Exija suas garantias. Os anúncios são de responsabilidade dos anunciantes

TROCO SOBRADO
Bairro Monte Negro, km 8, por uma casa próximo ao
centro de Santa Isabel, tr.96953-7186 Luciano.
VENDE-SE
1 terreno Av. Brasil, c/ saída p/ 2 ruas, próx. posto de saúde, R$ 58mil, aceito carro de menor valor tr.97340-4531.

EDITAL DE PROCLAMAS

Sinara Ieda Pizza, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Santa Isabel – SP, Fone: 4657-5855. FAÇO SABER que pretendem se casar:
JULIO CESAR ALVES e JULIANA AZEVEDO DOS SANTOS, ambos brasileiros, solteiros, naturais
de Santa Isabel-SP, ele filho de José Aparecido Alves e de Terezinha dos Santos Alves, residente e domiciliado à Rua Lourival Benvindo de Queiroz, 116, Jardim Monte Serrat, Santa Isabel-SP; e ela filha de
Clodoaldo dos Santos e de Julia Cristiana Rocha de Azevedo, residente e domiciliada à Rua Massatomo
Okura, Ouro Fino, Santa Isabel-SP.
MATEUS VERÍSSIMO SIMAS SANTOS e STÉFANY KRAUSS DENECKEN, ambos brasileiros, solteiros, naturais de Santa Isabel-SP, ele filho de Saulo Veríssimo dos Santos e de Eliete De

Paula Simas Santos; e ela filha de Eduardo Ricardo Del Carmen Denecken Saavedra e de Mara Krauss
Denecken, residentes e domiciliados à Rua Mário Mendes de Camargo, 751, apto 14, Parque São
Benedito, Santa Isabel-SP.
RENAN FERNANDES e KARINA MARQUES DOS SANTOS, ambos brasileiros, solteiros, ele natural de Santa Isabel-SP, filho de Pedro Antônio Fernandes e de Bernadete Caraça Fernandes; e ela natural
de São Paulo-SP, filha de Lourinaldo dos Santos e de Rosa Marques de Azevedo, residentes e domiciliados
à Rua José Maia da Silva, 78, B, Jardim Vista Verde, Santa Isabel-SP.

Apresentaram os documentos exigidos pelo Código Civil, artigo 1525. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei.
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Mutirão para acabar
com fila de cirurgias
Ação só será possível graças a verba de emenda
do deputado federal Junior Bozzella
O secretário municipal de Saúde Leonardo Reis
anunciou essa semana que sua pasta planeja realizar um mutirão de cirurgias para zerar a fila de mais
de 2000 pessoas que aguardam autorização para a
intervenção cirúrgica através do CROSS ((Central
de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde),
vinculado ao Estado.)
O anúncio foi feito durante um encontro do prefeito
Luiz Camargo, do vice prefeito Betinho com o deputado Junior Bozzella e o ex deputado Dr. Gondinho.
- São cerca de 2 mil pessoas de Arujá na fila que
cresce desde 2013. Cada cirurgia tem sua característica, mas a ideia é que sejam realizadas dentro da cidade ou na região ou, em casos mais complexos, na Capital, onde conseguirmos firmar essas parcerias com a
iniciativa privada. Os procedimentos abrangem desde
cirurgias gerais, ginecológicas, ortopédicas, oncológicas, enfim, diversas especialidades”, observou.
Segundo o Secretário o mutirão terá início em
breve, assim que concluídos todos os trâmites burocráticos. O plano prevê a utilização de recursos
disponibilizados por emenda parlamentar do deputado Junior Bozzella destinado à saúde. – Com esse
dinheiro o Executivo Municipal pagará pelas cirurgias a hospitais particulares que aceitarem a nossa

proposta que é maior que a do SUS e próxima ao
valor pago por operadoras de planos de saúde, com
isso ir zerando a fila de espera dos arujaenses.
O encontro das autoridades com o Deputado Junior Bozzella aconteceu na tarde da última quarta-feira. Na ocasião Dr. Camargo agradeceu os mais
de 21 milhões enviados pelo deputado ao Município
ressaltando que toda ajuda que vier em benefício da
população é bem vinda. - O deputado federal Bozzella já enviou para nós R$ 3,5 milhões para custeio
da média e alta complexidades, R$ 1 milhão para a
pavimentação da avenida Ângelo Anunziato e agora
mais R$ 15 milhões para a Saúde, que serão utilizados para zerar a fila por cirurgias. Sem dúvida, isso é
muito importante para todos nós”, afirmou.
O deputado Júnior Bozzella comentou que tem
auxiliado Arujá há tempos e que observa que as
ações têm sido executadas com êxito. “Faço todo
esse trabalho de peregrinação, literalmente, para
conhecer a realidade das cidades, os propósitos do
Executivo e dos grupos administrativos e fico seguro em mandar os recursos, porque vejo que as coisas acontecem de verdade, na prática, e que o dinheiro é aplicado com muita eficiência e
transparência e isso nos deixa muito confortáveis
em continuar ajudando a cidade e buscando cada
vez mais recursos”, pontuou.
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Nova vida
ao pontilhão
Principal entrada da
cidade ganha cores
e iluminação
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Após mais de 20 anos a prefeitura de Arujá volta a reescrever o nome da cidade para os seus
visitantes e moradores. Uma das
principais entradas do município
passa por um projeto de revitalização que inclui além de mais
cores e iluminação, um amplo
trabalho de jardinagem e recuperação da nascente do Baquirivu.
O projeto está sendo desenvolvido pela Secretaria de Turismo e quem chega na cidade nota
a diferença. Durante o dia, as
cores do grafite realizado pelos
artistas Roger Silva, PH Drumond e Denilson Souza chama a
atenção pela beleza e riqueza de
detalhes. À noite, a passagem
que sempre foi escura e erma ganhou iluminação que destaca as

artes e o belo trabalho de jardinagem realizado no espaço.
De acordo com o secretário de
Turismo de Arujá, Renan de Lucena, o objetivo é destacar, através
do grafite, os animais mais comuns na cidade e regiões no entorno como tucanos, onças pintadas,
bichos preguiças, entre outros.
A revitalização do viaduto de
Arujá, passou por licitação que
incluiu o trabalho de jardinagem
e o grafite. De acordo com a Pasta, no trabalho de Jardinagem
foram investidos R$29 mil e no
grafite e nova iluminação do espaço, em torno de 60 mil reais. O
projeto deve ser finalizado no
próximo mês.
“Pretendemos resgatar o Baquirivu, que inclui limpeza, catalogar as árvores e vegetação
existentes e prepará-lo para receber nossas crianças que vão poder aprender, na prática, o porquê Arujá é considerada cidade
natureza”, finaliza.
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APAE de Arujá abre portas
de empregos sem limitações
APAE cria projeto Preparar para Incluir que
visa quebrar o estigma
da limitação e inserir
cada vez mais as pessoas com deficiência no
mercado de trabalho
Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

A Lei de Cotas para Pessoa
com Deficiência (PCD) está prestes a completar 30 anos no próximo mês, e é através dela, que esse
público possui acesso garantido ao
mercado de trabalho. No entanto,
números oficiais mostram que ainda há muito o que avançar para a
lei ser amplamente cumprida. Em
Arujá, o Projeto Preparar para Incluir tem aberto às portas do primeiro emprego, ao público PCD
que reside no município.
Desenvolvido pela Associação
de Pais e Amigos Excepcionais
(APAE) de Arujá, o Preparar para
Incluir já existe há quatro anos e é
um projeto exclusivo da unidade
arujaense. Criado pela assistente
social da unidade, Marilda Ângela
Silva e com supervisão da educadora Gabriela Souza, o principal
objetivo, constitui em um curso
preparatório para a inclusão no
mercado de trabalho de pessoas
com deficiência.
Responsável pelo acompanhamento destes alunos durante o curso e após a sua contratação, a psicóloga da APAE, Camila Britto
explica que, o projeto trabalha três
eixos: - Desenvolvimento do perfil
vocacional; Desenvolvimento do
emprego, no qual o candidato passa por cursos de qualificação profissional e acompanhamento pós-colocação no mercado de
trabalho: “Nosso Programa, propõe a inclusão para qualificar e
não a qualificação para incluir”,

ressalta Camila.
Neste período o projeto já alcançou bons números, cerca de 30
pessoas que passaram pelas salas
preparatórias da APAE de Arujá, já
estão empregadas. Uma delas é Vitória Santos de Souza Paixão. Aos
21 anos, ela já completou um ano e
seis meses no primeiro emprego.
Vitória, possui diagnóstico de
hidrocefalia e epilepsia e trabalha
numa rede de lanchonetes em um
shopping de Guarulhos. “O Preparar para Incluir me ajudou bastante, principalmente na melhoria do
meu comportamento frente aos
desafios, sou muito tímida e as oficinas me ajudaram a desenvolver
esse meu lado”, diz Vitória.
Lei de Cotas
A Lei Federal Nº 8.213 criada
em 24 de julho de 1991, estabelece
que empresas com cem ou mais
funcionários precisam destinar
uma porcentagem de suas vagas
ao público PCD. Na prática essa
determinação ainda tem muito o
que avançar. Numa pesquisa divulgada em maio do ano passado e
realizada pelo Governo do Estado
de São Paulo, indicava que de oito
mil pessoas entrevistadas pela Secretaria de Estado da Pessoa com
Deficiência, cerca de 30% deste
público ainda não conseguiu o primeiro emprego. A pesquisa apontou ainda que as empresas instaladas no estado relatam dificuldade
em preencher às vagas destinadas
a este público.
Em Arujá, de acordo com a
psicóloga Camila, cada vez mais
as empresas do município e da região, estão procurando a APAE,
para que a unidade possa indicar
pessoas a participarem dos processos de seleções para suas vagas.
“As empresas estão cada vez
mais nos procurando e isso mostra
o quanto elas estão comprometidas com esse dever. Mas o que é
mais interessante, é que mesmo

aquelas empresas com menos de
cem funcionários, que não possuem, portanto, obrigação de contratar PCD’s, estão abrindo vagas
para esse público aqui na cidade”,
disse Camila.
Para o advogado Dr. Matheus
Valério, as empresas precisam enxergar a contratação de PCD’s
como um fomento de política social necessária: “A importância da
contratação de PCD pelas empresas vai muito além do simples
cumprimento de uma cota. É uma
forma de fomentar a inclusão, e
fortalecer o caráter social da atividade empresarial”, disse.
Enquanto isso, na APAE de
Arujá, 14 alunos seguem recebendo qualificação profissional, a fim
de estarem preparados para quando a oportunidade bater na porta.
Camila ressalta ainda que qualquer pessoa com deficiência intelectual ou múltipla e autismo e que
tenha a partir de 16 anos, esteja
este inserido ou não na rede estadual de ensino, pode participar do
Preparar para Incluir: “Não é algo
exclusivo dos nossos alunos ou
das pessoas que são atendidas pela
nossa unidade, mas a todo o morador de Arujá, que possui alguma
deficiência ou limitação e que está
em busca de uma oportunidade de
trabalho”, explica e acrescenta:
“Ao chegar em nossa unidade esse
aluno passará por uma triagem
para vermos se o seu perfil se encaixa com o projeto”.
Mesmo após empregada, Vitória Paixão segue frequentando as
salas da APAE: “Essa experiência
do meu primeiro emprego é algo
que vou levar para a vida. O bom
deste projeto, é o acompanhamento
que recebemos mesmo após a nossa entrada no mercado. Não é simplesmente arrumar um emprego
para a pessoa com deficiência, mas
acompanhá-la é esse o diferencial
do Preparar para Incluir”, finaliza.

O PAPEL DA OPOSIÇÃO
A campanha eleitoral desse ano terá um
mérito: irá ensinar como se faz oposição.
Desde a candidatura de Fernando Henrique
Cardoso, na década de noventa, o que tem
sido notado durante as campanhas é um jogo
de compadres, com o Partido dos Trabalhadores e o então PSDB fingindo serem opositores, quando o que se vê hoje é que são farinha
do mesmo saco.
Mas a partir da eleição de Jair Bolsonaro,
no ano de 2.018, passou-se a ver o que é oposição de verdade. E o PT, apesar dos estragos
eleitorais da Lava Jato, tem mostrado o que é ser aguerrido na arte de
destruir o inimigo. O mesmo ocorre com o chamado espectro da direita,
que também não os perdoa.
E é para isso que existem as campanhas: trazer à luz o debate político, inclusive ao longo do processo, durante o exercício dos mandatos,
como vimos na CPI das Vacinas. E agora, com a prisão do ex-ministro
da Educação, em que se percebe o dedo do ativismo do poder judiciário
na política, exatamente como ocorreu contra o ex-presidente Lula.
Isso deve servir de lição para as instâncias inferiores da política,
como estados e municípios. A oposição tem o dever de estar vigilante,
investigando, denunciando, propondo ações judiciais, enfim, cumprindo
o seu papel. De nada adianta ficar alisando durante o mandato e, por
ocasião das eleições, se apresentar como opção de mudança. Essa política de querer agradar a todos faz o jogo de quem está no poder.
Mas para isso precisamos de partidos estruturados, e não ajuntamento de interesses. Pode-se falar o que quiser, mas o PT (ou Lula?) tem
militância, tem adeptos, que são fiéis. Agora, a direita, com Bolsonaro,
também se consolida como um polo político consistente. Prova disso é
que, apesar dos bombardeios, o atual presidente não cai dos trinta por
cento nas pesquisas.
E por que isso ocorre? Certamente porque tanto o ex-presidente Lula
como o presidente Bolsonaro são firmes em suas posições. Têm sal. Não são
como esses insípidos agrupamentos, que nada fazem senão correr atrás de
cargos, verbas e benesses para se manterem nas posições menores. Políticos
firmes, decididos, lutadores, atraem pessoas do mesmo naipe. O mesmo
ocorre com os frouxos, carreiristas, bajuladores dos poderosos do momento.
Por isso, é preciso que aqueles que querem ter sucesso nos futuros
pleitos comecem desde já a adotar posturas firmes, de lutadores. Que
afiem seus facões e partam para a floresta da política dispostos a abrir
suas próprias clareiras. O
quadro político mundial, como a França,
com Marine Le Pen, sucessora do pai, os Estados Unidos, com Donald
Trump, vem demonstrando que o eleitorado quer firmeza e atitude por
parte dos seus representantes.
LUIS CARLOS CORRÊA LEITE
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ACISI promove recuperação de crédito
Ação é feita em parceria de
bancos e do comércio local
vai até o dia oito de julho
- O nome de uma pessoa é o seu maior
patrimônio! Mas muitas vezes a vida coloca as pessoas diante de desafios que
parecem insuperáveis. Ajudar a vencer
esse desafio é uma forma de contribuir
para uma sociedade melhor!
A observação acima é de João Carlos
Cantagalo, presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Isabel
(ACISI), que essa semana começa uma
campanha de recuperação de crédito que
vai ajudar todas as pessoas que estão
com crédito restrito a quitar suas dívidas.
A ação começa na próxima segunda-

-feira e as pessoas interessadas devem procurar diretamente a Associação Comercial
com os documentos e a disposição de negociar prazos e valores: - Só há uma solução
quando todas as pessoas envolvidas chegarem a um entendimento que seja bom para
as partes. É isso que buscamos com essa
campanha, diz João Carlos ao desencadear a
campanha “Acertando suas contas” que tem
a parceria do Banco Boa Vista.
SERVIÇO:
Associação Comercial e
Industrial de Santa Isabel
Rua Imperatriz Dona Tereza Cristina, 62
e na Avenida República, 339.
Do dia 27/06 a 08/07/2022 - Das 8h00 às
17 hrs
11 4656 2669 – 11 4656 2911
www.acertandosuascontas.com.br

Furto na Saúde
Paciente sem
atendimento médico e
vacinas jogadas no lixo
Ontem de manhã, 24/06, os
pacientes agendados para passar
em avaliação médica na Unidade
Básica de Saúde – UBS da Avenida Brasil foram surpreendidos
com a cena de um crime. Meliantes invadiram a unidade de
saúde e furtaram cabos e fiação.
“Ficamos sem atendimento
médico, por conta da eletricidade
que foi cortada, esperando na fila

desde da 6h40 da manhã, e esperando alguma autoridade chegar,
pois nem a polícia, que foi chamada no momento, tinha apareci-

do até às 8h”, disse a internauta
que enviou mensagem para o
WhatsApp do Jornal Ouvidor.
A cidadã lastima dizendo que
as vacinas da unidade de saúde
foram perdidas e o atendimento
médico ficou o dia inteiro prejudicado. Mas no meio do problema, sobrou tempo para o reconhecimento. “Meu elogio vai
para as funcionárias que trabalham na coleta, que mesmo sem
energia, ainda conseguiram
atender a população que estava
esperando”, disse.
O tamanho do prejuízo e a
responsabilidade de quem deve
arcar com ele ainda não foram
definidos, uma vez que a UBS
está sob a gestão da Sociedade
Caminho de Damasco.
A vereadora Bruna do Pati disse que vai solicitar, via ofício, que
a prefeitura promova o retorno dos
guardas em locais importantes
para o atendimento da população.
Até o fechamento desta edição
a imprensa da prefeitura não retornou os contatos da reportagem.
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Governo na área inaugura
Poupatempo de Santa Isabel
O governador Rodrigo Garcia entregou nesta sexta-feira
(24) 67 veículos e maquinários
do Programa Nova Frota - SP
Não Para, destinados para a região de Guarulhos e Alto Tietê.
As ações foram anunciadas
durante a iniciativa Governo
na Área, que busca intensificar as relações institucionais
entre o Governo do Estado,
Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.
Durante o evento, Rodrigo
Garcia entregou ainda quatro
estradas vicinais para a região
do Alto Tietê. Por meio do
Programa Novas Estradas Vicinais, foram realizados serviços de recuperação e modernização de importantes
vias como a estrada Hércules
Campagnoli, em Guararema,

que recebeu investimento de
R$ 3,9 milhões; as estradas
Maria Caetano de Abreu e
Capitão Pedro Esperidião Hoffer em Ferraz de Vasconcelos, com investimento de R$
3,7 milhões; estrada dos Índios (extensão de 6,10 Km)
em Arujá, que contou com investimento de R$ 6,1 milhões;
e estrada do Campo Limpo
(extensão 3,70 Km) em Itaquaquecetuba, onde foram investidos R$ 3,7 milhões.
Rodrigo Garcia realizou
ainda o descerramento de placa para inauguração de nova
unidade do Poupatempo de
Santa Isabel. Com capacidade
para realizar até 320 atendimentos por dia, o novo posto
contou com investimento de
R$ 160 mil do Estado, beneficiando cerca de 59 mil habitantes da região.

Entre as ações, Rodrigo Garcia descerrou placa alusiva a
inauguração do Poupatempo de Santa Isabel e outros no Alto Tietê

Atletas promovem
apresentação esportiva social

Bruno Martins

bruno@jornalouvidor.com.br

Atletas do Taekwondo e do Judô, frutos de projetos sociais desenvolvidos em
Santa Isabel, se apresentaram na manhã
do último sábado, 18/06, na Praça Fernando Lopes, centro da cidade.
De acordo com o Mestre Rameda, o
chamado “Treinão” teve como objetivo
único mostrar à população os projetos de
artes marciais desenvolvidos voluntariamente por esportistas da cidade e que beneficiam crianças e adultos, principalmente aqueles que vivem mais distantes
da região central.
“Aqui conseguimos trazer um pouco do
muito que é feito por esses nossos esportistas, que na maioria das vezes, sem incentivo algum promovem o esporte a nossas
crianças e até representam o nosso municí-

pio em importantes competições do Taekwondo e do Judô”, ressalta Rameda.
Além do Rameda, a apresentação
contou com a participação dos professores Val e Erick. Val desenvolve um projeto de judô na Igreja IEC, na Rua 7 de
setembro, da qual ele também é pastor.
As aulas que acontecem durante a semana já contam com 60 alunos. Erick desenvolve o Projeto Sementinha, que
atende, principalmente a população do
final do Jd. Eldorado.
“Esperamos que a população conheça
e busque se interessar cada vez mais por
esses projetos e quem sabe até comerciantes e empresários possam também apostar
e investir mais no esporte social que tem
desenvolvido um importante papel na
vida das crianças de Santa Isabel”, finalizam Rameda, Val e Erick.
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Na próxima sexta-feira Santa Isabel
Recebe o 2º Festival de Inverno
Evento apresenta o talento
dos alunos da Escola de
Música Von Haus Oboé
Na próxima sexta-feira acontece no
salão nobre da Câmara Municipal de Santa Isabel o 2º. Festival de Inverno da cidade. O evento vai apresentar o desenvolvimento dos alunos do Espaço Cultural e
Escola de Música Von Haus Oboé repetindo o sucesso do primeiro evento realizado antes da pandemia.
A partir da 19 hrs da próxima sexta feira músicos farão apresentações solo, em
duplas e bandas com destaque para a banda formada somente por meninas, banda
somente por meninos, uma banda dos
adultos e a atração principal: uma banda
formada somente por crianças.
Diferente da primeira edição, as
apresentações deste ano não terão premiação, segundo a direção da Escola,
em decorrência do longo período de
pandemia que reduziu opoder aquisitivo
de toda a sociedade.
Desde 2010 formando grandes talentos musicais, a Escola de Música Von

A primeira edição lotou o salão nobre da Câmara Municipal

Haus Oboé tem em sua lista de ex alunos
grandes nomes da música. Foram formados nesta escola diversos talentos, entre
eles Cláudio Neto (hoje violinista da sin-

fônica de Guarulhos) e Gutierre Machado (oboista da Orquestra Experimental
de Repertório).
Tradicionalmente a Escola presenteia

a cidade em dois eventos anuais, no início
de julho por ocasião do aniversário da cidade com o Festival de Inverno e no final
do ano, com o Concerto de Natal.

Arujá expõe a arte e a cultura japonesa
Entre os objetos expostos o
desafiante Shogi, o
xadrez japonês
No primeiro dia do 2° Evento Cultural da Colônia Japonesa o espaço do
GECEBS de Arujá foi aberto exclusivamente para a visitação das escolas
públicas municipais. Turmas do período da manhã e da tarde descobriram
o quanto a cultura japonesa trouxe
para a região.
Segundo o Prof. Jorge Melecsevics, a curiosidade das crianças foi o
grande combustível para que elas descobrissem entre as oficinas da exposição, o Shogi, também conhecido
como o xadrez japonês. Mesmo exigindo tempo de aprendizado e de prática, o jogo milenar de 41 peças que
se joga em tabuleiro de 81 casas despertou brilho nos olhos de todas as
crianças que se enfileiraram para ouvir as explicações e dar os primeiros
lances no jogo.
A exposição reúne diversas oficinas de Origami, Costura, Pa-

tchwork, Ikebana, Mangá, Lendas
Japonesas e Cerimônia do Chá e
ainda apresentações de Taiko, danças tradicionais e música.
O público também pode visitar
uma exposição com artigos trazidos
do Japão ao Brasil em diversas épocas, seja para suprir necessidades de
utensílios habituais do dia a dia dos
nipônicos aqui no novo país e outros
que, ao longo da história, se tornaram
objetos de desejo e até curiosidades
aos olhos dos ocidentais
O 2º Encontro de Cultura Japonesa, organizado pelo Atelier Yutaka
Toyota em parceria com o Grêmio
Assistencial e Cultural GECEBS,
com o apoio da Prefeitura Municipal
de Arujá e patrocínio da Acrilex, através da Lei de Incentivo à Cultura ficará aberto gratuitamente ao público até
amanhã, 26 de junho.
SERVIÇO:
Grêmio Assistencial e Cultural
GECEBS
Estrada Morro Grande, 5500, Km 5,5
Até dia 26 de junho de 2022
das 10h00 às 17h00
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Córrego de água negra em Santa Isabel
Morador suspeita de crime ambiental,
mas empresa garante que trabalha
dentro dos parâmetros legais
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Por meio do WhatsApp do Jornal Ouvidor, um cidadão denunciou anonimamente a suspeita de que um
crime ambiental escoa diuturnamente pelo centro de
Santa Isabel. A reportagem esteve no local descrito e,
em meio a mata fechada, se deparou um pequeno curso
de água negra.
A empresa suspeita de descarte irregular no curso
d’água é a multinacional Paramount Têxteis, localizada no final da Rua Padre João Orlando da Cruz. E, paralela a esta via, há uma sucessão de pequenas casas
com quintais de fundo para o que, num passado agora
distante, é o curso d’água onde pescavam um dia.
Se houve peixe ou qualquer vida submersa nesta
água, hoje tudo fica represado na memória. Notoriamente há poucas chances de pesca, hoje a água é de uma
turbidez tão obscura, quanto a cor estigma do petróleo.
Este mesmo curso d’água encontra-se com o ribeirão Araraquara e, posteriormente, deságua na Represa
do Jaguari, onde a Sabesp capta a água de consumo da
população isabelense. Ainda assim, questionada, a
Prefeitura de Santa Isabel disse que, “como a atividade
desta empresa é licenciada e fiscalizada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB,
que emitiu a Licença de Operação nº57002978, cabe a
este órgão a fiscalização da mesma”, diz a assessoria
de imprensa.
O secretário de Meio Ambiente, Rubens Barbosa,
disse que a água, apesar da turbidez, não tem material
tóxico. “Ela só não consegue melhorar a cor da água,
porque não consegue filtrar 100%. Mas a água não é
tóxica e ali é possível encontrar até peixe”, conta.
Especialistas suspeitam que a empresa descarta corantes neste local e, em tese, deveria apresentar o resultado da análise deste descarte, ou o órgão ambiental re-

colher amostra para verificar possíveis contaminantes.
“Demostrando não haver o risco, o corante se dissipa e se desintegra. A turbidez é um parâmetro de
qualidade do descarte que precisa estar dentro da regra, pois os corantes, em excesso, diminuem a penetração de luz na água, e isso, faz com que a fotossíntese seja reduzida aos seres aquáticos, afetando a
reprodução, a locomoção, causando doenças afetando a vida”, afirma o técnico ambiental consultado
pela reportagem.
Denuncia fake
A Paramout veementemente contesta a denúncia.
“Não é crime ambiental, porque trabalhamos dentro
dos parâmetros exigidos por lei”, explica o engenheiro
de segurança e meio ambiente Marcelo Souza.
Segundo o Engenheiro, nenhum resíduo é lançado
no corpo d’água no Ribeirão Araraquara, apenas
efluentes líquidos que consiste na água usada no processo industrial, refeitório e sanitários, que passam
pelo devido tratamento biológico na ETE- Estação de
Tratamento de Efluentes a empresa.
“Tudo está de acordo com a legislação da CETESB,
os efluentes líquidos tratados são devolvidos ao córrego dentro de um padrão de referência normativa. Portanto, não geram impacto ao meio ambiente, fauna e
flora”, explica Marcelo.
Além disso, a empresa diz que CETESB e DAEE Departamento de Águas e Energia Elétrica frequentemente fiscalizam o lançamento de efluentes.
“O referido problema de cor da água do córrego
não é proveniente da Estação de Tratamento de Efluentes da Paramount, mas das características e qualidade
da água do próprio Ribeirão Araraquara e do fundo do
leito com algas escuras, basta verificar a cor da água
cristalina que é lançada em nossa tubulação de saída
de efluente tratado diretamente no córrego, de acordo
com o padrão legal”, explica Marcelo.
Por não identificar problemas na Estação de Tratamento de Efluentes, a Paramount garante apenas
que manterá os padrões legais de tratamento de
efluentes exigidos.

Arujá realiza ação contra a violência
a idosos e a prevenção de quedas
Na manhã de ontem (24), o Conselho
Municipal do Idoso (CMI) realizou um
dia de atividades destinado à conscientização sobre a violência contra os idosos.
O evento contou com parceria das Secretarias Municipais de Assistência Social e
Saúde, além da participação da Prefeitura
de Arujá e da Câmara Municipal.
Na Câmara Municipal de Arujá o dia
começou a apresentação do coral do Centro de Convivência do Idoso (CCI), seguido da transmissão ao vivo de uma palestra
do professor Alex Arruda sobre “Quedas
no Idoso: Visão Multifatorial”.
Após a aula, todos os presentes se juntaram para realizar uma caminhada em

direção à Praça do Coreto, onde foram realizadas atividades para a conscientização
e prevenção de quedas.
A Prefeitura de Arujá conta com duas
frentes de trabalho em apoio aos idosos:
uma com foco na autonomia, inclusão social e no bem-estar de pessoas idosas socialmente vulneráveis, vinculadas à Secretaria de Assistência Social. São elas: o
Centro de Convivência do Idoso (CCI) e o
Centro Dia do Idoso (CDI).
No CCI, são aplicadas oficinas para a
população de 60 anos ou mais, visando um
envelhecimento saudável destas pessoas.
Já o CDI é um espaço destinado a ofertar
acolhimento, convivência e proteção da

pessoa idosa, acima de 60 anos e que sejam
semi dependentes (que necessitam de auxílio para realizar atividades cotidianas,
como alimentação ou locomoção).
O Conselho Municipal do Idoso (CMI)
tem promovido o debate das necessidades
e anseios dos idosos e encaminhado propostas aos Poderes Municipais, principais
responsáveis pela execução das ações.
Onde buscar ajuda em caso
de violência contra o idoso?
Para denúncias anônimas, é possível
ligar direto na Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pelos números 100 ou 180 ou, ainda, pelo WhatsApp:

(61) 99656-5008.
Confira os canais da rede de proteção
assistencial da cidade de Arujá:
Conselho Municipal do Idoso (CMI)
– (11) 4655-2597
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) – (11) 46513293
Polícia Militar – 190
MP Fórum de Arujá – (11) 4655-3690
Guarda Civil Municipal – 193
Para mais informações:
Centro de Convivência do Idoso (CCI)
– (11) 4655-2597
Centro Dia do Idoso (CDI) – (11)
4653-4914
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Uma nova chance para ser feliz
Falar sobre a adoção é dar
oportunidade para mudar vidas,
Dra. Claudia Vilibor Breda
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Na quinta-feira, 23/06, a Câmara de Santa Isabel foi
palco de uma aula sobre adoção brilhantemente apresentada pela Juíza de Direito, responsável pela Vara da Infância e Juventude, Dra. Claudia Vilibor Breda.
“Uma noite maravilhosa, pois falamos de como a adoção é a possibilidade de reescrever a história de uma criança e/ou adolescente para um final feliz”, descreve a Juíza.
Há três semanas, Dra. Claudia concedeu uma entrevista transmitida ao vivo pelo Youtube do Jornal Ouvidor
com o mesmo tema: ADOÇÃO. Na oportunidade, a magistrada esclareceu dúvidas e desmistificou a ideia equivocada de que a adoção é muito difícil.

“O maior entrave está nas exigências estipuladas pelos próprios casais interessados na adoção, mas existe o
comprometimento da rede em tornar o sonho da adoção
possível”, conta.
O vídeo com a entrevista completa segue disponível
no Youtube do Ouvidor.
Na Câmara, Dra. Cláudia apresentou dados estatísticos do Sistema Nacional de Adoção que em 2020 computava 33.969 crianças aptas para acolhidas; 5.040 aptas
para a adoção; 2.701 em processo de adoção e 36.437
pretendentes disponíveis.
Entre 2012 e 2021 foram adotadas 325 meninas
(47,3%) e 362 meninos (52,7%). A faixa etária 428 tinham até 03 anos (62,29%); 236 tinham de 04 a 11 anos
(34,35%) e somente 23 eram maiores de 12 anos (3,34%).
Em 2012 e 2021, apenas um adolescente foi adotado.
De 2013 a 2015 nenhuma criança maior de 12 anos passou pela adoção.

Santa Isabel escolhe rumo da Cultura
Valorização das tradições e foco no incentivo
as manifestações
artísticas e literárias
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

Na última terça-feira, 21/06, a
secretaria de Cultura de Santa Isabel promoveu a Conferência Municipal de Cultura. As propostas
elaboradas pelo município serão,
posteriormente, levadas às conferências de estado e da união.
Entre os participantes, surgiram propostas de valorização da
tradição caipira, da agroecologia,
do incentivo à leitura e o combate
a todo tipo de descriminação e fal-

ta de acessibilidade.
A adesão da sociedade civil foi
pequena, nem mesmo os representantes das secretarias de educação
e turismo marcaram presença.
Mas o Prefeito Carlos Chinchilla e
a vice, Teresinha Arquiteta, estavam lá.
O Chefe do Executivo chegou
logo após a apresentação e aprovação dos eixos temáticos do Plano Municipal de Cultura e do Plano Municipal do Livro, Leitura,
Literatura e Biblioteca, disse em
um breve discurso que o resgate
da memória, ali em forte evidência, acaba por valorizar o passado
para construir um futuro melhor.
Chinchilla aproveitou a opor-

tunidade para falar de ações realizadas pelo governo para, inclusive, ampliar o orçamento da
cultura: como a redução de gastos
com os alugueis. Com uma lista
de deputados que, segundo ele, realmente ajudaram no orçamento
do município, disse que não admitirá os inimigos internos, que teimam em dizer que em Santa Isabel nada vai para frente.
“Não é verdade, Santa Isabel é
a bola da vez. E estamos juntos
sonhando e construindo uma cidade melhor”, finalizou.
Os Planos da Cultura estão disponíveis para consulta no site oficial da prefeitura: www.santaisabel.sp.gov.br
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7% das grávidas de Arujá
tem entre 13 e 18 anos
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O dia 26/06 é o Dia Nacional do Diabetes, data criada pelo Ministério da Saúde
com o objetivo de conscientizar e, principalmente, promover o tratamento preventivo.
Em Arujá, a Secretaria de Saúde informa
que possui equipe multidisciplinar de tratamento preventivo e terapêutico de diabetes
e hipertensão. A equipe conta com profissionais de atendimento médico, enfermagem, nutricionistas, psicólogos e educadores físicos que atuam em especial a maior
causa de diabetes melitos, a obesidade.
“O número total de pacientes diabéticos não é preciso, mas o cadastro de pa-

cientes em uso de insulina conta com
mais de 2.000 munícipes”. O Diabetes
tipo II é o mais comum, sendo mais de
90% dos casos registrados em Arujá.
Para atender esta demanda, a secretaria de Saúde disponibiliza o programa terapêutico chamado VIVER BEM que,
com a equipe do núcleo de Apoio a Atenção Primaria (NASF), desenvolve atividades em grupo em todas as Unidades
Básicas de Saúde do município.
Em Santa Isabel, a prefeitura informa
que os dados sobre diabetes “foram solicitados à empresa terceirizada responsável
pelo serviço, no entanto ainda não obtivemos retorno”, finaliza.
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Esta semana, o Brasil inteiro acompanhou o caso da menina de Santa Catarina
que aos 11 anos conseguiu fazer um aborto legal, somente depois que a imprensa
divulgou o modo como vinha sendo tratada pelo sistema de justiça.
Estuprada com 10 anos. Quando descobriu a gravidez já estava com 11 anos
de idade e 22 semanas de gestação. O hospital negou realizar o aborto, a justiça a
afastou da mãe e a audiência com a promotora e a juíza, amplamente divulgada
na internet, agora é alvo de investigação
de conduta.
Neste caso, houve uma sucessão de
violências contra a menina. Mas Brasil a
fora, o Ministério da Saúde contabiliza
que em 2021 cerca de 17.300 meninas de
até 14 anos foram mães.
De acordo com a legislação vigente, é
considerado estupro de vulnerável sexo
com menores de 14 anos. Portanto, ainda
que se diga que houve consentimento, ou
mesmo que a idade do estuprador também
seja reduzida, nada muda além das medidas
adotadas para a penalização do agressor.
Gravidez de menores
O Ministério da Saúde afirma que diversos fatores concorrem para a gestação
na adolescência. No entanto, a desinformação sobre sexualidade e direitos sexu-

ais e reprodutivos é o principal motivo.
Na região, Arujá contabiliza um total
de 627 gestantes em acompanhamento de-pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde.
A faixa etária das gestantes:
10-12 anos= 00
13-15 anos= 07
16-18 anos= 38
De acordo com a secretaria de Saúde,
em caso de gestantes menores de 13 anos
as notificações ao Conselho Tutelar são
obrigatoriamente feitas e para menores de
18 anos na suspeita de violência sexual.
“Todas as gestantes menores de 18
anos são encaminhadas para acompanhamento psicológico até o período do puerpério. Vale destacar que, não há registro
de abortos por motivo de abuso sexual em
crianças nos últimos 2 anos”, informa.
Questionada sobre os casos de gravidez na adolescência, incluindo menores
de 14 anos, a Prefeitura de Santa Isabel
disse que solicitou dados à empresa terceirizada responsável pelo serviço, mas
não obteve retorno.
Aborto ou parto prematuro
Esta semana, a Dra. Cristiane Mota
concedeu uma entrevista ao vivo para o
Jornal Ouvidor. Especializada em saúde da
mulher, ela explicou os riscos à saúde e a
diferença entre aborto e parto pré-maturo.
A entrevista completa, você confere no canal oficial do Ouvidor no youtube. Assista.

Vereador pede iluminação para área fora da lei
Osvaldo Júnior registrou seu
pedido no último dia 09 e encaminhou cópia para todos os
moradores da área embargada
Érica Alcântara

alcantara@jornalouvidor.com.br

O vereador de Santa Isabel Osvaldo
Júnior, por meio de indicação, solicitou
ao prefeito de Santa Isabel, Dr. Carlos
Chinchilla, que realize serviços de benfeitoria na estrada Artur Cytrynowics, principalmente, em uma área embargada.
Em sua justificativa, o vereador desta-

ca que 45 famílias moram na região e precisam que a prefeitura coloque lombadas,
placas de sinalização e de identificação e
serviços de iluminação pública urgente.
Acontece que, a área onde estão essas 45
famílias está embargada há anos. Uma medida adotada pela gestão pública a fim de proteger o meio ambiente e conter o aumento de
ocupação de um loteamento clandestino.
A Neoenergia informa que não pode
ligar a energia até que se regularize a situação do embargo da área.
Em nota, a prefeitura de Santa Isabel
informa que segue o que determina a legislação em vigor: “toda e qualquer área obje-

to de embargo e ou autuação, aplicado pelos órgãos de fiscalização municipal, só
pode ser desembargada mediante a resolução do passivo que levou ao embargo”.
A municipalidade destaca duas questões: (1) a gleba a qual foi implantada o
Referido Loteamento Clandestino é alvo
de demanda Judicial referente a Reintegração de Posse, bem como Ação Civil
Pública referente a Parcelamento de Solo,
razão que reforçam a necessidade de manutenção das sanções impostas. E (2) até
o presente momento não foram atendidas
as condicionantes descritas em nota de
exigência emitida 27/05/2021.
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Assalto armado em Santa Isabel
Bandidos demonstraram
saber exatamente do que
roubar do estoque da loja
Era só mais uma manhã de trabalho, até que os assaltantes mostraram as armas e anunciaram suas intenções criminosas. Na última quarta-feira, 22/06, quatro
bandidos assaltaram uma loja de departamentos no
Centro de Santa Isabel.
O caso aconteceu por volta das 11h10. Os meliantes entraram na loja se passando por clientes interessados nos produtos. Dois foram para o piso superior e
dois ficaram próximos à saída, onde se posicionaram
para mostrar a arma e anunciar o assalto.
Os funcionários ficaram aterrorizados. E a ação coordenada dos bandidos levanta suspeitas sobre os verdadeiros responsáveis pelo plano de ação do crime, pois os
bandidos demonstraram saber exatamente o que que-

riam roubar no estoque interno da loja. Além disso, as
vítimas presentes no estabelecimento só conseguiram
acionar a polícia depois da fuga dos assaltantes.
Foram subtraídos celulares de última geração e todo
o dinheiro do caixa, dificultando o imediato levantamento de prejuízos, ainda a ser contabilizado pela empresa.
Imagens do circuito interno da loja, mostram que
os bandidos sequer usavam máscaras no momento do
assalto e suas características, assim que a Polícia Militar foi acionada, foram utilizadas na tentativa de capturar os assaltantes.
Durante o rastreamento, sem a prisão efetiva de
qualquer suspeito, a PM chegou a encontrar três celulares descartados pelos bandidos, dois eram de funcionárias da loja e um de uso da empresa, todos já restituídos às vítimas.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de
Santa Isabel, onde as investigações agora seguem
em andamento.
Se você tem informações, denuncie ligando para o 180.
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