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Justiça Eleitoral deferiu o pedido de candidatura no início da sema-
na, confirmando o ex-prefeito como postulante ao cargo no Executi-
vo. Eleição de 15 de novembro deverá ter Volpi (PL), Marisa das Casas 
Próprias (Solidariedade) e Felipe Magalhães (PT) como candidatos 



Estudos científicos publicados recentemente têm 
comprovado que o estilo de vida e a dieta adotada pelos 
indivíduos são elementos fundamentais para a melho-
ra das funções e atividades cerebrais, bem como para a 
prevenção de doenças neurodegenerativas, como por 
exemplo: doença de Alzheimer, Parkinson e Acidente 
Vascular Cerebral. O fato é que os ácidos graxos saudá-
veis podem melhorar a estrutura das células cerebrais. 
Em compensação, outros componentes como o açúcar 
e gorduras saturadas podem danificar as estruturas dos 
neurônios.

 Levando-se em consideração essas informações, 
alinhadas a pesquisas científicas que vêm construindo 
uma ponte poderosa entre a nutrição e a performance 
cognitiva, concluiu-se que uma dieta equilibrada é ex-
tremamente bem-vinda ao cérebro. Entre os alimentos 
que nos ajudam estão aqueles que contém antioxidan-
tes, vitaminas A, B, B12, E, D e ÔMEGA 3.

 Por isso, é recomendável incluir na lista de compras 
os seguintes itens:

 
•	 Nozes,	amêndoas,	avelãs	e	amendoim
•	 Abacate
•	 Óleo	de	Coco
•	 Couve,	brócolis	e	folhas	verdes
•	 Ovos	orgânicos	caipiras
•	 Peixes	oleosos,	salmão	e	atum
•	 Cacau	e	chocolate	escuro	
•	 Morango,	amora,	mirtilo	e	groselha
•	 Grãos	integrais
•	 Café
 
Além de ajustar a dieta, incluindo no cardápio diário 

os alimentos que beneficiam o cérebro, também é pos-
sível otimizar a função cerebral adotando-se hábitos de 
vida que irão melhorar a saúde como um todo! São eles:

 
•	 Comer	moderadamente:	nem	muito	nem	pou-

co
•	 Dormir	o	suficiente
•	 Manter-se	hidratado
•	 Exercitar-se	regularmente
•	 Reduzir	 o	 stress	 com	 yoga,	 atenção	 plena	 ou	

meditação
•	 Reduzir	a	ingestão	de	álcool
 
Não	se	esqueça:	alimentação	e	memória	caminham	

juntas!

Ainda que seja alvo 
de queixas e reclama-
ções, não se pode negar 
que o Sistema Único de 
Saúde do Brasil é um 
dos melhores do plane-
ta. Largamente abran-
gente, em que se pese o 
fato de algumas gestões 
regionais e municipais 
carecerem de mais cui-
dado, consegue suprir 
sem percalços as neces-
sidades da população 
brasileira.

Há de se destacar 
que 100% da popu-
lação é atendida por 
algum dos braços do 
sistema. Logo na mais 
tenra idade, as crianças 
são vacinadas e rece-
bem seus cuidados pelo 
SUS, único sistema de 
saúde público do mun-
do que atende a mais 
de 200 milhões de pes-
soas.

Mais adiante, há o 
acesso a atenção bási-
ca, banco de sangue, 
doação	 de	 órgãos,	 tra-
tamentos dentários, 
de HIV (o melhor do 
planeta),	 câncer,	 res-
gate de acidentados 
via	 SAMU,	 Vigilância	
Sanitária, imunização 
de animais, castração, 
controle de pragas. En-
fim, o SUS é tão abran-
gente que se confunde 
com o nosso dia a dia e, 
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Defender o SUS é defender 
a soberania nacional

“o Siste-
ma Único 
de Saúde 
do Brasil 
é um dos 
melhores 

do 
planeta”

não raro, sequer sabe-
mos que o estamos uti-
lizando já que muitos 
de seus serviços sequer 
são oferecidos na rede 
privada.

Vale ressaltar que, 
citando outra vez o 
nosso contingente po-
pulacional, é quase um 
milagre que, em apenas 
32 anos, o sistema este-
ja plenamente estrutu-
rado. Desde 1988, quan-
do foi estabelecido, até 
hoje com um direito 
universal, tornou-se 
modelo mundial, in-
dependente de – a des-
peito das regras obriga-
tórias	–	ter	sempre	sido	
negligenciado.

Por tudo isso, cha-
ma atenção de forma 
negativa a iniciati-
va do presidente Jair 

Bolsonaro em tentar 
iniciar (via decreto) 
um processo de tercei-
rização/privatização 
de atividades do SUS. 
Nem	os	aliados	liberais	
apoiaram – uma prova 
de que era a chamada 
“ideia de jerico”.

As severas críticas 
deram resultado e, em 
uma lufada de bom 
senso, o presidente 
voltou atrás. Todavia, 
abriu-se uma discussão: 
o que de fato deve ser 
privatizado. E o que, de 
fato, não deve? O SUS 
realmente tem condi-
ções de ser tocado pela 
iniciativa privada?

De positivo, temos, 
em paralelo com a pan-
demia, a mostra de que 
o SUS não pode acabar. 
Pelo contrário, deve ser 
reforçado. Até porque 
não dá para imaginar o 
Brasil sem o SUS.

E, da mesma for-
ma, é inimaginável 
que a população reuna 
condições de pagar os 
exorbitantes valores 
dos planos de Saúde. 
Até porque se nos Es-
tados Unidos, país rico, 
uma doença leva uma 
família à falência, ima-
ginem como seria uma 
situação similar em um 
país pobre e em crise 
como o Brasil? 

Reduza risco de doenças neurodegenerativas 
comendo corretamente

Artigo Por Dr. Wanderley Cerqueira de Lima
Neurocirurgião 
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Kiko Teixeira mantém campanha ativa

Clovis Volpi e Amigão D’Orto 

Kiko reafirma em live nas redes
sociais que segue candidato

Clóvis Volpi tem registro 
de candidatura aprovada

O prefeito Kiko Tei-
xeira (PSDB) reuniu os 
presidentes de partidos de 
sua coligação e realizou 
uma live nas redes sociais 
para desmistificar a onda 
de informações sobre sua 
candidatura. Ele afirmou 
que o processo que recai 
sobre sua candidatura é 
antigo, de 2005, é simples 
e deve ser revertido agora 
antes da eleição, “que é o 
que eu acredito”, ou pode 
ser revertido imediata-
mente após o processo 
eleitoral.

Kiko disse que, em-
bora alguns pensem que 
ele deveria substituir seu 
nome nessa disputa, isso 
não seria justo com a sua 
história de vida política, 
com as pessoas que me 
apoiam e com o legado 
que já existe em Ribeirão 
Pires. “Digo isso porque 
o que está em jogo não é 
minha reeleição e sim o 
destino político e admi-
nistrativo da nossa cida-
de”, disse.

Na live, Kiko convi-
dou as pessoas a fazer uma 
comparação. “Quando pe-
gamos a administração da 
cidade ela estava no fun-
do do poço”, endividada, 
sem as certidões para re-
ceber recursos, com os ser-
viços de saúde e educação 
sendo prestados de forma 
precária. E apontou as 
principais realizações: as 
dívidas foram renegocia-
das e o crédito da cidade 
recuperado, a maternida-
de que fazia partos uma 
vez por semana passou a 
fazer atendimento 24h, 
tomografia e mamografia 
foram instaladas e as filas 
de vários exames foram 
zeradas, escolas foram 
reformadas e as meren-
das foram melhoradas, 
a GCM foi valorizada e 
equipada e Ribeirão Pi-
res está entre as 30 cida-
des mais seguras do país. 
“Foram saltos na área da 
saúde, da educação, da se-
gurança, que com a nossa 
prestação de serviços fo-

Na tarde da última se-
gunda-feira (26), a juíza da 
183ª Zona Eleitoral de Ri-
beirão Pires, Maria Caroli-
na Marques Caro, deferiu 
o pedido de candidatura 
de Clovis Volpi (PL) à Pre-
feitura de Ribeirão Pires. A 
Justiça Eleitoral reiterou 
que não consta nenhum 
processo em nome de 
Volpi, o que caracteriza 
o candidato como “Ficha 
Limpa”. Com propostas 
de diminuição de secreta-
rias e comissionados, Vol-
pi tenta retornar à Prefei-
tura após oito anos. 

“Nosso compromisso 
sempre foi com a verdade 
com o eleitor, e o deferi-
mento de nossa candida-

tura comprova que nosso 
projeto está apto para ser 
julgado pela população”.

Durante o período em 
que comandou a cidade 
de Ribeirão Pires (2005-
2012), Volpi foi responsá-
vel por diversas mudan-
ças na cidade. Na Saúde, 
construiu o complexo 
hospitalar e a UPA; na 
educação, fez 14 escolas 
e elevou a qualidade do 
ensino escolar à melhor 
do ABC; na infraestrutu-
ra urbana, asfaltou mais 
de 1 milhão de Km2, além 
da construção da Vila do 
Doce, Terminal Rodoviá-
rio e diversos muros de ar-
rimos, entre outras obras. 

“Fizemos um gover-

no voltado para atender 
as necessidades da popu-
lação, principalmente a 
que vive nos bairros da 
cidade. Priorizamos tam-
bém setores fundamen-
tais, como a saúde, com 
construção da UPA, UBS, 
e iniciamos o Hospital 
Municipal, que foi parali-

sado pelas outras gestões. 
Agora nós pretendemos 
retomar as obras do novo 
Hospital, construir cinco 
novas escolas e reduzir o 
tamanho da máquina pú-
blica, cortando os cargos 
comissionados e reduzin-
do de 21 para 12 secreta-
rias”, finalizou Volpi.

ram melhores do que em 
gestões passadas.”  Kiko 
contou como manteve o 
título de Estância Turís-
tica, que resultou entre 
outras coisas no Parque 
Oriental, e como enfren-
tou a covid-19, dois feitos 
que destacaram Ribeirão 
Pires na grande mídia. 

Na comparação, Kiko 
destacou lembranças da 
gestão de seu opositor 
Clóvis Volpi quando hou-
ve um inchaço da máqui-
na administrativa, venda 

e concessão de áreas pú-
blicas, uma inclusive para 
seu candidato a vice-pre-
feito, e o tratamento desu-
mano dado a moradores 
de rua. E finalizou: “Estou 
indo para essa batalha 
com muita raça, muita 
convicção, com muito 
ideal, para defender um 
ideal, defender o legado 
de uma cidade melhor, 
uma cidade que pegamos 
no fundo do poço e que 
aos poucos estamos con-
seguindo transformar.”



Leo Costa propõe creche 
para idosos em Ribeirão Pires
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Leo Costa é candidato a vereador pelo  PRTB

Ideia é prover espaço qualificado de convivência

Veja o que abre e 
fecha em Ribeirão 
Pires no Feriado

Em Ribeirão Pires não 
haverá expediente nas 
repartições públicas mu-
nicipais (Paço e demais se-
cretarias) nesta sexta-feira, 
dia 30 (feriado do Dia do 
Servidor Público – 28/10) e 
na próxima segunda-feira, 
2/11 (Dia de Finados).

UPA Santa Luzia: Fun-
cionará normalmente - 
aberta 24 horas / Hospital 
e Maternidade São Lucas: 
Funcionará normalmente 
- aberto 24 horas / Hospital 
Municipal de Campanha 
(atendimento 24h somen-
te com encaminhamentos 
da UPA ou São Lucas)

Coleta de Lixo: Funcio-
nará normalmente

Defesa Civil: atendi-
mento 24 horas / Guarda 
Civil Municipal: atendi-
mento 24h – atendimento 

tel. 153
Plantão agentes de 

trânsito: atendimento 24h
Plantão fiscalização 

24h (9-7412-9601)
Parque Oriental – das 

8h às 16h, com limite de 
capacidade (obrigatório 
uso de máscara, inclusive 
crianças a partir de 2 anos)

Parque Pérola da Serra 
- das 8h às 16h, com limite 
de capacidade (obrigató-
rio uso de máscara, inclu-
sive crianças a partir de 2 
anos)

Não funcionará: 
Unidades Básicas de 

Saúde e Unidades de Saú-
de da Família: não haverá 
expediente

Prefeitura de Ribeirão 
Pires: Não haverá expe-
diente – Paço e demais de-
partamentos

O candidato a vereador 
de Ribeirão Pires, Leo Cos-
ta (PRTB) tem apresentado 
ideias inovadoras para aju-
dar na construção de uma 
cidade cada vez melhor. 

Uma delas é a creche 
para idosos, que serviria 
para dar todo o apoio e su-
porte necessário para que 
as famílias possam exercer 
suas atividades cotidianas 
sem que seja necessário 
arcar com o custo de um 
atendimento doméstico 
particular – algo que é in-
viável para muitas delas.

A ideia destas creches e 
permitir aos idosos recebe-
rem suporte psicológico, 
médico e nutricional para 
que sua qualidade de vida 
seja melhorada com todo 
o suporte adequado, de 
forma gratuita, no forma-
to de estadia diária, ou seja, 

com o idoso voltando para 
casa.

“Me preocupa muito 
ver que muitas famílias en-
frentam dificuldades para 
cuidar de seus idosos. Isso 
prejudica a saúde e segu-
rança de todos eles. Minha 
luta é para que haja condi-
ções adequadas e respeito a 
todos”.

Leo Costa lembra que, 
cada vez mais, será preciso 
que o governo cuide das 
pessoas: “estamos em crise 
e as pessoas irão precisar de 
apoio. Por isso, vejo que é 
importante lutar para que 
todos possam ter uma vida 
mais digna. É meu dever 
como cidadão e disso não 
abro mão”.

Siga as redes sociais: fa-
cebook.com/leo.costa.prtb 
e instagram.com/leocosta-
prtb



Ribeirão Pires terá testagem de 
covid-19 no feriado prolongado

5 Sexta-Feira, 23 de outubro de 2020Cidade

Testagem atende cerca de 250 pessoas por dia

Ribeirão Pires tem 
ocupação de 36% dos 
leitos de Covid-19

Ribeirão Pires manteve 
nesta quinta-feira (29/10) 
1.223 casos confirmados 
de coronavírus entre mo-
radores. Onze resultados 
negativos foram recebi-
dos, totalizando 3.072 
casos descartados. Há 105 
suspeitas em análise, in-
cluindo 5 óbitos. A cidade 
permanece com 88 mortes 

confirmadas pela doença.
Há 15 pacientes inter-

nados na rede municipal 
da cidade, no Hospital de 
Campanha, 1 em emer-
gência e 14 em enferma-
ria. A ocupação de leitos 
exclusivos para casos CO-
VID-19 na rede municipal 
(Hospital de Campanha) é 
de 36% nesta data.

A Prefeitura de Ribei-
rão Pires ampliou a tes-
tagem de covid-19 entre 
moradores da cidade. Pes-
soas com mais de 50 anos 
e/ou doenças crônicas, 
bem como profissionais 
da saúde da rede pública 
ou privada, podem fazer 
o teste gratuito na Escola 
Municipal Engenheiro 
Carlos Rohm I – Rua Ana 
Maria Rodriguez Fernan-
dez de Lima 170 – Centro 
(antiga Rua 1º de Maio). 
São distribuídas 250 se-
nhas/dia – quantidade 
limitada à capacidade de 
coleta e processamento 
dos exames.

A ação é promovida 
todos os dias da semana, 
inclusive aos sábados, do-
mingos e feriados, das 8h 
às 18h. Para a retirada da 
senha, é necessária a apre-

sentação de documento 
com foto (RG ou CNH), 
Cartão SUS e comprovan-
te de endereço no muni-
cípio. Para pacientes com 
doenças crônicas que não 
passam na rede munici-
pal de saúde (e usam Car-
tão SUS) será necessária 
apresentação de receita 
de medicamento de uso 
contínuo. Profissionais da 
saúde da cidade deverão 
apresentar identificação 
de trabalho (crachá).

A testagem na Esco-
la Municipal Eng. Carlos 
Rohm I seguirá até 12 de 
novembro.

Reforço na testagem 
de covid-19 – A Secretaria 
de Saúde de Ribeirão Pires 
recebeu neste mês a doa-
ção de testes do Instituto 
Butantan. Além dos kits 
para testagem, o municí-

pio foi contemplado com 
um novo sistema para en-
viar, via internet, as amos-
tras coletadas.

No novo sistema, as 
equipes que estão apli-
cando o teste registram os 
dados do paciente no sis-
tema, preenchem questio-
nário com informações 
sobre a doença, coletam 
sangue e inserem a amos-

tra no leitor, que envia os 
dados ao laboratório para 
análise. O resultado sai em 
cerca de 30 minutos por 
sms e/ou e-mail. 

Na última semana, a 
ação de testagem foi ini-
ciada entre profissionais 
da rede municipal de saú-
de. Os testes realizados 
nesta nova fase são do 
tipo IGG/IGM.



APRAESPI faz 53 anos e chega à marca 
de 100 mil pessoas atendidas
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Apraespi atende 100% pelo SUS Equipe educacional é qualificada

... todos os dias no Hospital-DiaCentenas de pessoas são atendidas...

Completando 53 anos 
de existência no dia 30 
de outubro, a APRAESPI 
faz aniversário chegan-
do à marca histórica de 
100.000 pessoas atendi-
das. São vidas que mu-
daram para melhor, que 
foram acolhidas e recu-
peradas pela competên-
cia dos muitos profissio-
nais que contribuíram 
para essa trajetória de so-
lidariedade. Hoje a Enti-
dade atende diariamente 
mais de 2.000 pessoas nas 
áreas da saúde, educação 
e assistência social, e con-
ta com um quadro de 320 
funcionários – O que faz 
da APRAESPI a quinta 
empresa que mais gera 
empregos diretos no mu-
nicípio, segundo dados 

da Associação Comercial 
de Ribeirão Pires. 

A carência crônica 
dos serviços públicos de 
reabilitação fez com que 
surgisse a necessidade de 
a APRAESPI diversificar 
seus campos de atuação. 
“Nossa convicção sempre 
foi de que é impossível 
reabilitar pessoas com 
deficiência sem oferecer 
uma educação especiali-
zada, saúde de qualidade 
e todo um amparo em 
assistência com a família. 
Esse é um dos segredos do 
sucesso da APRAESPI”, co-
menta o presidente José 
Feliciano. Assim surgiu o 
Centro Especializado em 
Reabilitação: a unidade 
dispõe de um centro para 
atender pessoas com defi-

ciências físicas, auditivas, 
visuais e neurosensoriais. 
Conta com uma equi-
pe composta por psicó-
logos, fonoaudiólogos, 
fisioterapeutas, enfer-
meiros, oftalmologista, 
otorrinolaringologista, 
ortopedistas, neurologis-
ta, psiquiatra e terapeutas 
ocupacionais. 

Com aporte do SUS, 
contempla os pacientes 
das sete cidades da re-
gião com órteses, próte-
ses e cadeiras de rodas, 
inclusive motorizadas. A 
APRAESPI é referência do 
Ministério da Saúde em 
reabilitação, auditiva, vi-
sual, intelectual e física e 
é considerada pelo órgão 
como um modelo de efi-
ciência e gestão.



Emílio do D’ Carvalhos visita 30 bairros em 40 dias
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O candidato a vereador Emilio D’Carvalhos

Eleições 2020 estreiam 
horário prioritário 
para idosos

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) reforçou 
esta semana que as Elei-
ções Municipais de 2020 
terão mais tempo de vo-
tação e prioridade para os 
eleitores mais velhos em 
determinado período.

O horário de votação 
será das 7h às 17h, consi-
derando sempre o horá-
rio local. As primeiras três 
horas, das 7h às 10h, serão 
preferenciais para pesso-
as acima de 60 anos, que 
fazem parte do chamado 
grupo de risco para o novo 
coronavírus.

A intenção é garantir 
mais tempo para que elei-
tores votem com seguran-
ça, evitar aglomerações no 

dia da votação e distribuir 
melhor o fluxo de pessoas 
nos locais de votação.

O horário foi definido 
com a ajuda de uma con-
sultoria técnica, que en-
volveu matemáticos e sa-
nitaristas, e vale tanto para 
o primeiro turno do plei-
to, no dia 15 de novembro, 
quanto para o segundo, 
no dia 29 do mesmo mês, 
onde houver. Quase 148 
milhões de eleitores estão 
aptos a participar das Elei-
ções Municipais.

O TSE conta com a 
compreensão dos eleitores 
que não se encontram na 
faixa etária de risco para 
não irem votar nessas ho-
ras iniciais, caso possível. 

Nesta semana o candi-
dato a vereador pelo PTC 
Emílio do D’Carvalhos 
completa 40 dias de cam-
panha, onde visitou apro-
ximadamente 30 bairros 
e segue confiante em 
conseguir ocupar uma 
das cadeiras da Câmara da 
Estância. 

Ao ouvir a população 
durante as visitas, Emílio 
constatou que a cidade é 
carente em muitos aspec-
tos e comenta: “Alguns 
bairros da cidade ainda 
não foram contempla-
dos com academias ao ar 
livre, campos ou quadras 
para prática de esportes. 
Na saúde o término da 
UPA e a volta da base da 
SAMU que foi criada pelo 
Professor Clóvis Volpi são 
os principais assuntos ci-
tados pelos moradores. 

Na educação a carência 
de vagas em creches foi 
muito citada por mães 
solteiras que necessitam 
do serviço municipal. 
Ouvindo os comerciantes 
percebi a falta de incenti-
vo do poder Executivo ao 
comércio da cidade, onde 
poderiam ser criadas cam-
panhas para que a popula-
ção fomente o comércio 
local em vez de procurar 
outras cidades para o la-
zer. No Turismo a maioria 
defende que outros pon-
tos da cidade sejam revita-
lizados e até mesmo fosse 
feito um novo Parque, já 
que a maioria não vê a ci-
dade como Turística.”

Após ouvir todas esses 
apelos da população, caso 
seja eleito, promete traba-
lhar com transparência 
e força de vontade para 

criar projetos de lei que 
possam ser apreciados 
pelo Executivo, aprova-
dos e enfim entregues a 
população. Emilío apro-
veita o ensejo para agra-
decer a todas as famílias, 
comerciantes e amigos 

que estão dando apoio e 
atenção ao seu trabalho 
de candidato. 

Siga as redes sociais: 
facebook.com/emilio.
linsdecarvalho e insta-
gram.com/emiliododcar-
valhos.
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Ana Lajarin apresenta ideias para aquecer economia da Estância
8 Sexta-Feira, 30 de outubro de 2020Cidade

Ana Lajarin é candidata a vereadora pelo Podemos

Com foco no desen-
volvimento econômico 
da cidade, a candidata a 
vereadora Ana Lajarin 
(Podemos) tem como 
foco lutar para que a prio-
ridade seja definir o Turis-
mo como motor do cres-
cimento de Ribeirão Pires.

Ela explica que a rea-
lização de mais eventos 
seria positiva para isso: 
“Nossos projetos e ideias 
para o desenvolvimen-
to econômico da cidade 
através do Turismo, en-
volvem além do tradicio-
nal Festival do Chocolate 
e Festival do Cambuci,  a 
organização de novos 
Festivais anuais, como o 
“Festival Estância musi-
cal”, concursos entre ban-
das regionais, O Baile “Es-
tancia da terceira idade” 
sendo uma proposta de 

evento para nossos vovôs 
e vovós que carecem de 
entretenimento, e tam-
bém o “Festival Estância 
Animal”que vai muito 
além da diversão. Seria 
um evento beneficiente 
será voltado a adoção, 
melhoria no programa de 
castração,além de feira de 
artigos,trazendo oportu-
nidades para empresários 
do ramo ,além de empre-
go e renda para nossos 
munícipes e para nossa 
Estância”. 

Ana explica que esse 
seria apenas um ponto de 
partida: “Os festivais se-
riam a força motriz para 
outros eventos e áreas, 
como o ecoturismo, es-
portes radicais, esportes 
de aventura, cinemas iti-
nerantes assim como o 
projeto ‘Estância Tour’, 

que visa facilitar o acesso 
a nossos pontos turísticos, 
tanto para turistas de ou-
tros municípios quanto 
para nossa população que 
muitas vezes não desfru-
tam do que nossa cidade 
oferece”.

Outros focos
A jovem candida-

ta Ana Lajarin também 
foca no bem estar. Para 
ela, “um dos pontos mais 
importantes para nos-
sos municipes é a saúde, 
principalmente de nossos 
idosos e crianças.Pensan-
do nisso gostaríamos de 
implantar um projeto de 
desburocratização do sis-
tema de espera de exames 
de rotina para os idosos.E 
para nossas crianças, um 
projeto com finalidade, 
de termos equipes médi-
cas com especializações 

Quem nunca...perdeu o ônibus 
por um minuto? Ou �cou com 
medo de ser assaltado no 
ponto? E quem tem de�ciência 
visual, como saber o destino 
do ônibus?

 VEREADOR

CNPJ: 38.805.605/0001-22 

GIL 
HAMADA

19 900
Nosso projeto é implantar um 
aplicativo que permite 
acompanhar o trajeto do ônibus 
em tempo real. Este recurso 
fornecerá, com maior precisão, o 
tempo de espera até a próxima 
condução chegar, o horário de 
saída do ponto de partida e até 
receber sinal sonoro quando ele 
estiver se aproximando do local 
onde o usuário se encontra.

TRAJETO DE ÔNIBUS EM TEMPO REAL

https://cidadaniagilhamada.com.br/
Quer saber mais sobre meus projetos? Acesse o site:

Aprovação de planta imediata
Ecopontos

Biblioteca móvel
Trajeto de ônibus em tempo real

R$ 300,00

diversas, inclusive acom-
panhamento psicológi-
co periódicamente nas 
escolas, para promover 

a prevenção e tratamen-
tos necessários nos per-
mitindo acompanhar 
de perto a saúde fisíca e 

psicológica,de nossos pe-
quenos, assim podendo 
também desafogar o Siste-
ma Único de Saúde”.



PAT oferece 39 vagas de emprego na Estância
Moradores que bus-

cam colocação ou reco-
locação no mercado de 
trabalho contam com 
plataformas virtuais para 
manter a busca por opor-
tunidades de emprego. 
O cadastro em seletivas 
pode ser feito por meio do 
portal Emprega Brasil, do 
Governo Federal – empre-
gabrasil.mte.gov.br.

Nessa semana, o portal 
disponibiliza 39 vagas em 
seletivas de emprego. En-

tre as oportunidades estão 
15 vagas para vendedor 
interno, 5 para técnico de 
refrigeração (instalação), 
5 para mecânico de ma-
nutenção de máquinas 
em geral, 5 para mecânico 
montador, entre outras. 
Requisitos e forma de 
participação do processo 
estão no o portal.

O portal Emprega Bra-
sil também oferece servi-
ços de entrada no Seguro 
Desemprego e no proces-

so de emissão da Carteira 
de Trabalho Digital, entre 
outros.

As vagas também po-
dem ser verificadas pelo 
aplicativo Sine Fácil. 

Mais informações, 
orientações e agenda-
mento de atendimento 
presencial podem ser 
obtidas junto ao PAT  de 
Ribeirão Pires pelo telefo-
ne 4824-4282, de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30.Confira as vagas 

disponíveis:
1 - Ferramenteiro; 5 - 

Mecânico de manutenção 
de máquinas em geral; 5 - 
Mecânico montador;  1 - 
Operador de empilhadei-
ra; 1 - Operador de injetora 
de plástico; 1 - Prensista; 
1 - Preparador de prensa 
mecânica de metais; 1 - 
Soldador; 5 - Técnico de 
refrigeração (instalação); 
15 - Vendedor interno; 2 
- Vendedor porta a porta; 
1 – Vigia.
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Veteranos da Polícia Militar se 
reúnem em confraternização

Na tarde da última sexta-feira (23) colegas veteranos 
de profissão da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
se reuniram no Pesqueiro Tropical (Av. Kaethe Richers, 
1609, Vila Marquesa) para um animado churrasco em 
que relembraram histórias e acontecimentos quando 
ainda estavam em serviço. O evento contou também 

com policiais da ativa e teve a presença do candidato a 
vereador Coronel Carmo Junior do PL. Em pé: Sgt Viei-
ra, Sgt Lessa, Cb Venâncio, Sgt Aguiar, Sgt Romão, Ten 
Almeida, Cb, Regina, Sgt Fabio, Sgt Letícia, Ten Alfredo e 
esposa dona Lurdes, Sgt Caetano. Agachados Sub Alves, 
Coronel Carmo, Sub Franco, Sub Nelio e Sd Eduardo Sá.

Confraternização  foi realizada na Vila Marquesa

Por uma falha gráfica, o CNPJ e o valor pago pela 
candidata Marisa Reinoso não estava visível no 
anúncio publicado na página 7 da edição 872 
desta publicação veiculada em 23/10/2020.  
Considere-se o CNPJ 39.035.881/0001-11 e 
Valor: R$ 300,00. 

ERRATA



Ao tão critica-
do “SUS”, que 
mostrou gran-
de capacidade 
de gestão du-

rante o período mais crítico 
da pandemia.

A política é uma delicada teia de aranha em que lutam inúmeras moscas 
mutiladas

Ao Ministro 
do Meio Am-
biente Ricar-
do Salles que 
vive criando 

“picuinhas” com outras 
autoridades do Governo.

“De todos os animais selvagens o ho-
mem jovem é o mais difícil de domar”.

Platão, filósofo e matemático grego -  428 / 348 
ac  

“Os motivos da derrota foram os erros 
que cometemos, principalmente na bola 
parada.” 

Fernando Diniz -  técnico do São Paulo Futebol 
Clube
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Cubinho

Pensamento do Dia

Humor

FotoMaisAnimais Tapas e Beijos

Previsão do Tempo

Falou e Disse

Por Mario Mastrotti

Possibilidade de Chuva: 90% Possibilidade de Chuva: 90%

Possibilidade de Chuva: 90% Possibilidade de Chuva: 0%

Sexta-Feira Sábado

Domingo Segunda-Feira

18 17

18 18

15 14

14 13
Dados fornecidos pelo Climatempo

Pode dar uma segun-
da mão

Um cowboy amarrou 
seu cavalo e foi fazer umas 
compras, quanto voltou viu 
seu cavalo pintado de verde.  
Furioso, abriu as portas vai 
vem do saloon, botou a mão 
na arma e falou ameaçador: 
Quem pintou meu cavalo de 
verde? 

Levantaram três sujeitos 
mal encarados, armados até 
os dentes e um deles disse: Fo-
mos nós, por quê?

O cowboy tremendo nas 
pernas retrucou: è que se qui-
serem dar a segunda mão a 

tinta já secou ...

Outra de Cowboy
O valentão entrou no 

saloon e invocou com o ve-
lhinho. 

– Sai daqui velho, antes 
que te encha de chumbo.  
O velho olhou bem para o 
valentão e falou alto e bom 
som para todos ouvirem:   
Você por acaso não é filho da 
Susy Loura? 

E o valentão agressivo: 
sou sim porquê?  

- Porque é bom você sa-
ber que eu peguei muiiito a 
senhora sua mãe.

Se a maior festa da democracia é a eleição, o festival 
de bandeiras de todos os partidos agitadas nas esquinas 
durante a campanha eleitoral, soa como um convite 
para a grande festa do dia 15 de novembro.

Alfred de Musset 
poeta, novelista e dramaturgo francês do século XIX

Festa da democracia

O cão é o melhor 
amigo do homem mas 
para ganhar este posto 
foram necessários anos 
de seleção genética e 
cruzamentos com in-
tenção de melhorar os 
animais para alguma 
finalidade específica 
como para caça, guarda 
ou companhia. Todos 
são ancestrais do lobo, 
mas é perceptível o 
quanto as raças diferen-
ciam-se entre si. Raças 
grandes como Golden, 
Rotweiller, Fila e Pastor 
por exemplo, têm cres-
cimento rápido quando 
jovens e podem ter fragi-
lidades ósseas e doenças 
osteoarticulares como 
displasia coxofemoral 
e luxação no cotovelo. 
Já os pequenos e agita-
dos como o Yorkshire e 
o Spitz podem ter falha 
no encaixe articular pro-
piciando a luxações de 
patela, ruptura de liga-
mentos e até necrose da 
cabeça femoral por má 
perfusão sanguínea. 

Em relação ao foci-
nho, os cruzamentos 
que buscaram encurtá-
-lo como Pug, Bulldog 
e Shihtzu propiciou o 
mal encaixe dos olhos 
na órbita impedindo 
fechamento completo 
ao piscar, causando res-
secamento, prolapsos e 
problema com sobras 
de pele na região da face 
como no Chow Chow e 
Sharpei tendenciando a 
entropio. Outros meca-
nismos não muito bem 
esclarecidos apontam 
disfunções cardíacas e 
consequentemente res-
piratórias em Boxer, que 
pode sofrer de morte 
súbita e este também 
tem grande tendência à 

neoplasias. Dobermann, 
Labrador, Poodle e Co-
cker também podem de-
senvolver cardiopatias. 
Doenças alérgicas são co-
muns em cães com pele 
muito fina e rósea como 
no Pitbull, Maltês e Gol-
den que pode ter sebor-
réia e atopia. 

Doenças renais são 
esperadas em Schnauzer, 
Shih Tzu, Felinos em ge-
ral e em Dálmatas, desta 
forma pode-se alterar 
manejo como oferecer 
dieta úmida a fim de pre-
venir o quadro. No trato 
digestório é comum em 
cães gigantes distensão 
e torção do estômago, 
desta forma o alimento 
deve ser oferecido fracio-
nado para evitar grande 
produção de gás por fer-
mentação do alimento. 
Algumas raças podem 
ter menos resistência a 
doenças fúngicas como 
o Persa e Yorkshire. 

A melhor forma de 
lidar com esses fatores 
genéticos é reconhecen-
do a possibilidade da 
doença e ajustar o ma-
nejo preventivamente 
para reduzir os impactos 
do ambiente na gené-
tica do animal. Evitar 
esforço físico, realizar 
exames preventivos e 
dieta balanceada são 
uma forma de remediar 
aquilo que já é esperado. 
Cruzamentos mal feitos, 
consanguíneos ou entre 
raças diferentes podem 
causar cães anômalos ou 
com características ruins 
salientadas ressaltando 
assim a importância de 
adquirir cães de raça de 
criadores credenciados 
colaborando para redu-
zir comércio irresponsá-
vel de animais. 

Predisposição genética
a doenças em pets

Por Lia Silva, estudante de veterinária
e proprietária do Banho e Tosa Vila Aurora



Estilo Italiano Pizzaria é 
sucesso no Centro Alto

A recém inaugurada Estilo Italiano 
Pizzaria (Rua Cândido Mota, 775, Centro 
Alto, Ribeirão Pires) vem fazendo sucesso 
no Centro Alto da Estância com a qualida-
de, diversidade em sabores e promoções.

O cardápio que conta com mais de 60 
sabores e dois tamanhos (grande e peque-
na), tem agradado a clientela com as pi-
zzas doces exclusivas de (Kit-Kat, Nutella 
e Ouro Branco) e também com os sabores 
salgados como (Doritos, Troiana e Elisa 
Baguncinha que tem o ingrediente princi-
pal a batata frita). Todas as pizzas doces ou 
salgadas tem inclusa a borda recheada. A 
pizzaria também trabalha com borda vul-
cão que tem acréscimo de R$ 8 nas pizzas 
salgadas e R$ 10 nas pizzas doces.

A Estilo Italiano conta com 3 promo-
ções. A promoção 1 é válida de 3ª a 5ª feira, 
são 13 sabores por apenas R$24,99. A pro-
moção 2 é válida apenas aos domingos, 
na compra de 2 pizzas grandes o cliente 
ganha um refrigerante de dois litros. Já na 
promoção 3 o cliente junta entre 10 ca-
rimbos e ganha uma pizza grande da pro-
moção 1 e com 15 carimbos ganha 1 pizza 
grande doce (banana, banana especial, bri-
gadeiro, chocobanana, prestígio, sensação 
ou banofee) que podem ser retiradas ape-
nas de 3ª a 5ª.

A pizzaria também oferece Calzones 
com todos os sabores do cardápio por 
R$25. Em contato com nutricionistas, a 
Estilo Italiano pretende lançar em breve o 
cardápio de pizzas Fit, novidade pioneira 
em Ribeirão Pires.

Faça seu pedido pelo 4374-7459 ou pelo 
Whatsapp 99796-8411 e siga as redes sociais 
para ver as delícias da casa no facebook.
com/estiloitalianopizzaria e instagram/
estiloitalianopizzaria.
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