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Ribamar Silva quer inclusão de
pessoas com deﬁciência na vacinação
Autistas também deverão estar no grupo prioritário para a imunização da Covid-19

O Presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva protocolou uma
indicação que solicita ao
Prefeito Rogério Lins a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário
para receber a vacina.
Isso significa que, portadores de síndrome de down,
do espectro autista, paralisia física, e qualquer outra
síndrome que classifique
como PCD, serão incluídos
no grupo prioritário.
De acordo com Ribamar,
estudos científicos comprovam que pessoas com deficiência apresentam mais
riscos para evolução de
quadro mais grave quando
contaminadas pelo novo co-

ronavírus.
“Temos que lembrar que
para essas pessoas com síndrome de down, por exemplo, a letalidade por complicações respiratórias pode
ser até dez vezes maior. A
imunização rápida desse
grupo é uma forma de garantir a vida e barrar a proliferação do vírus”, comentou
Ribamar.
Vale lembrar que o parlamentar é defensor de políticas públicas em prol de
pessoas com deficiência e
dos autistas. Desde que assumiu a vereança, Ribamar
tem lutado pelas causas dessa classe, conseguindo benefícios’1 para esse grupo
em Osasco.

Renata Abreu propõe
Sistema de Saúde Animal e
Farmácia Popular Veterinária
Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP) propõe a criação do Sistema Nacional de
Saúde Animal e o programa
Farmácia Veterinária Popular. O objetivo da parlamentar, autora do Projeto de Lei
1419/2021, é oferecer atendimento veterinário de animais
domésticos a custo reduzido
ou de forma gratuita.
Renata
ama
animais.
Desde a infância, ela sempre conviveu com animais
domésticos. No final do ano
passado, durante visita à Associação de Proteção Animal
São Francisco de Assis, na

Vila Maria (SP), ela adotou
Belinha, uma sapeca cadelinha. “Foi amor mútuo. Ela
me escolheu; e eu, a escolhi”,
diz a parlamentar.
Esse amor incondicional
aos animais levou a parlamentar a elaborar e protocolar o projeto na Câmara dos
Deputados. A deputada, ao
justificar sua proposta, diz
que o Brasil é o segundo país
no mundo com maior número de animais de estimação,
com 139 milhões, entre cães,
aves, gatos, peixes e outros.
“O nosso povo tem grande afinidade com animais
domésticos, que se tornam,

pra valer, integrante da família”, ressalta Renata Abreu,
complementando: “O amor
é tão intenso que muitos donos, mesmo com o orçamento
doméstico apertado, gastam
parte de seus recursos na alimentação dos seus bichinhos.
Entretanto, quando eles adoecem, nem sempre é possível
levá-los ao veterinário ou
seguir as recomendações de
tratamento, justamente por
causa da falta de recursos.
Entendemos que o poder público deveria olhar para essa
situação e apoiar a saúde desses animais, que são parte das
famílias brasileiras”.

CONVÊNIO
Para o funcionamento do
Sistema Nacional de Saúde
Animal, Renata sugere que o
poder público estabeleça contratos ou convênios com clínicas e hospitais particulares

para a realização de consultas,
exames, vacinas, medicamentos, internações, reabilitação e
cirurgias, incluídas as castrações. O mesmo procedimento
(convênio com a iniciativa privada) se aplicaria na Farmácia

Veterinária Popular, com medicamentos e vacinas deﬁnidos
pelo governo, considerando-se
as evidências epidemiológicas
e prevalências de doenças e
agravos dos animais domésticos, e com preços subsidiados.

Emidio está empenhado em garantir a efetivação da lei que exige
manutenção de vigia e itens de segurança em caixas eletrônicos
O deputado estadual Emidio
de Souza está na luta, juntamente
com os Sindicatos dos Vigilantes
de várias regiões do Estado, pela
efetivação da lei 10883/2001.
Aprovada em 2001, a lei
busca garantir proteção e evitar
que a população que utiliza caixa eletrônicos seja alvo de ações
criminosas. A legislação determina que as instituições ﬁnanceiras que exploram serviços de

caixas eletrônicos providenciem
a instalação de dispositivos para
ﬁlmagem ininterrupta; monitoramento permanente; e manutenção de um vigilante durante o
horário de funcionamento.
Em 2004, o então governador
Geraldo Alckmin ajuizou uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade, alegando que a legislação
é de iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo e versa so-

bre matéria relativa a instituições
ﬁnanceiras, sendo, portanto, de
competência da União.
Depois de 16 anos, o STF
julgou improcedente a ação e
validou a lei estadual. No julgamento, realizado em setembro
de 2020, os ministros avaliaram
que “o legislador estadual atuou,
de modo proporcional, dentro
da margem de ação descrita na
Constituição Federal para pro-

mover a defesa e a proteção, sob
o ângulo da segurança, dos consumidores locais”.
“O Governo de São Paulo
precisa fazer com que essa legislação seja cumprida”, aﬁrma o
parlamentar.
Agora, Emidio e entidades
sindicais estão lutando pela efetivação da lei que tem até essa
segunda-feira (dia 19 de abril)
para ser regulamentada. Eles

lançaram um chamado à população pedindo apoio na luta e estão

cobrando do Governo de SP o
cumprimento da legislação.
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Osasco gerou 2.247 empregos formais em fevereiro
A cidade gerou 2.247 novos postos de trabalho em
fevereiro deste ano, resultado de 6.820 admissões e de
4.573 desligamentos de empregos com carteira assinada.
O crescimento é o maior para
o mês de fevereiro, quando
comparado a anos anteriores.
Os números fazem parte
do levantamento do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do
Ministério do Trabalho.
Em Osasco, os setores
com melhor desempenho foram Serviços (1.880 vagas),
seguido por Indústria (183),
Construção Civil (172) e Comércio (12).
Fevereiro foi o melhor
mês em geração de empregos
em Osasco depois de novembro/2020, quando o saldo de
empregos ficou em 2.843.
Nos demais meses, o municí-

pio também fechou com saldo positivo, sendo 135 em janeiro, 313 em dezembro, 562
em outubro, 305 em setembro
e 786 em agosto.
Quando considerado o
grau de instrução dos profissionais contratados destacam-se aqueles com ensino
médio completo, seguido por
superior completo e superior
incompleto. Já em relação a
idade, as pessoas entre 30 e
39 anos, seguidas pelas pessoas entre 25 e 29 anos tiveram preferência na contratação.
Osasco também ficou à
frente dos demais municípios
da região oeste na geração de
empregos. Em segundo aparece Barueri, com saldo de
1.637, seguido por Santana
de Parnaíba (348), Carapicuíba (263), Jandira (181) e
Itapevi (106).

Santana de Parnaíba mais uma vez é
considerada a melhor gestão pública do Brasil
O CLP (Centro de Liderança
Pública) atua para a promoção
da Competitividade do Brasil
e no debate sobre políticas públicas baseadas em evidências,
e no lançamento do Guia dos
100 dias de Governo, na última
semana, foram disponibilizados
os dados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2020,
que traz Santana de Parnaíba
como a melhor gestão pública
do Brasil entre os municípios
com população entre 100 e 150
mil habitantes.

O Ranking é composto por
55 indicadores, organizados em
12 pilares e 3 dimensões, em que
Santana de Parnaíba se destacou
na maioria. O estudo é fruto de
uma ampla reflexão sobre quais
são os temas fundamentais para
se analisar a competitividade a
nível municipal no Brasil.
A edição de 2020 analisou 405
municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes
e Santana de Parnaíba ficou com
a 14ª posição do Ranking geral, e
quando a população é segmenta-

da, no grupo 2 que contém cidades com o número de habitantes
entre 100 e 150 mil habitantes,
Santana de Parnaíba lidera, seguida por Balneário Camboriú - SC e
Paulínia - SP.
Das 3 dimensões, Santana de
Parnaíba ficou em 15ª colocada
em “Instituições”, 14ª em “Sociedade” e 2ª em “Economia”,
entre as cidades com população
entre 100 e 150 mil habitantes.
Dos 12 pilares a cidade ficou
em 18ª em “Capital Humano,
1ª em “Inovação e Dinamismo

Econômico”, 12ª em “Inserção
Econômica”, 13ª em Telecomunicações, 106ª em “Funcionamento da Máquina Pública”, 1ª
em “Sustentabilidade Fiscal”,
69ª em “Acesso à saúde”, 8ª em
“Qualidade da Saúde”, 6ª em
“Acesso à Educação”, 32ª em
“Qualidade da Educação”, 62ª
em “Saneamento e Meio Ambiente” e 5ª em “Segurança”.
Santana de Parnaíba no ano
de 2016 já foi considerada a 2ª
melhor Gestão Pública do Brasil
pelo Conselho Federal de Admi-

nistração e em 2019 a FIRJAN
(Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro) ratificou a cidade como a melhor Gestão Pública do país para cidades com
mais de 100 mil habitantes.
O município coleciona boas
colocações em diversos rankings cidade mais segura da Região Metropolitana desde 2014,
conforme dados da Secretaria
de Segurança Pública, Conceito “A” em saúde pelo Tribunal
de Contas do Estado em 2016,
3ª maior empregadora do Esta-

do (CAGED-2021), 3ª do Brasil em Capital Humano (Urban
System 2019), Maior Crescimento percentual do IDEB
(2017) e atingiu todas as metas
em 2019, Maior conjunto arquitetônico tombado do Estado
(CONDEPHAAT) e a 1ª cidade
do Brasil a entregar o relatório
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, tudo
isso com o IPTU congelado em
7 anos (2013, 2014, 2015, 2016,
2018, 2020 e 2021).
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Marcos Tonho acompanha entrega de mais
de 30 mil kits de materiais escolares para
os alunos da rede municipal de Parnaíba
Com o objetivo de proporcionar educação de qualidade na cidade de Santana
de Parnaíba, na última semana, o prefeito Marcos Tonho,
acompanhou a entrega de
mais de 30 mil kits de materiais escolares e didáticos nos
colégios da rede de ensino,
que serão utilizados no ano
letivo de 2021.
O kit de material é completo com todos os itens necessários voltados para as
séries de ensino infantil creche, ensino infantil - pré-escola, ensino fundamental
e ensino médio, além do kit
material Mind Lab para os
alunos do 1º ao 5º ano, que
contribui com o foco no desenvolvimento de habilidades de forma integrada, que
qual tem a missão de preparar

os alunos para a vida.
Diante da pandemia, o ensino a distância (EAD) segue
com o apoio dos professores
e pais, por meio das tecnologias digitais, com todas as
recomendações e parâmetros
que auxiliam na aprendizagem.
O prefeito Marcos Tonho
falou da importância da entrega dos materiais para os
alunos da rede pública. “Estamos vivendo um período
difícil por conta do coronavírus, precisamos dar todos
os suportes necessários para
que nossos alunos possam estudar, por isso, acompanhei a
entrega no Colégio Chácara
das Garças, fizemos de uma
forma que não gerasse aglomerações durante a entrega
dos Kits escolares”.

Docentes da Emef Padre Luiz promovem diálogo
com família para inclusão de alunos com deficiência
O Instituto Diversa destacou em seus veículos de comunicação as boas práticas
realizadas pela rede de ensino
de Barueri para que os estudantes com deficiência permaneçam no processo de ensino
por intermédio das atividades
on-line.
A publicação mostrou práticas estratégicas da Emef Padre
Luiz, do Jardim Maria Helena, no sentido de garantir que
seus estudantes público-alvo da
educação especial não fiquem
para trás com relação ao ensino
remoto por conta da pandemia
do novo coronavírus.
A situação desafiadora usada, apresentada como exemplo
pela gestão da escola, foi do
estudante Clenilson da Silva
Souza, que tinha comunicação e interação restrita com os

professores e colegas de classe. Havia dificuldade em iden-

tificar se ele compreendia o
que acontecia ao seu redor. Na

maior parte do tempo, apenas
repetia a fala dos outros e acre-

ditava-se tratar apenas de um
tipo de ecolalia. Era notável a
dificuldade na mobilidade, devido ao seu comprometimento
motor.
Um dos desafios foi promover um tempo maior de
permanência do estudante em
sala de aula. As alternativas
encontradas quando o aluno
apresentava comportamentos
atípicos era inseri-lo em ambientes mais tranquilos e longe de qualquer barulho, cantar
com ele e assistir a vídeos no
YouTube, acompanhado por
sua agente de inclusão.
Em relação a implementação do ensino remoto para
Clenilson, a equipe de gestão
da escola realizou visita domiciliar a seus familiares, o que
também possibilitou conhecer
melhor o estudante. A família

recebeu formação sobre o uso
das tecnologias que o município disponibilizou para as aulas e os atendimentos do AEE
(Atendimento Educacional Especializado) de forma síncrona
e assíncrona.
Todas essas atividades contribuíram para o estreitamento
de vínculo entre família e escola, o que resultou em maior
participação do estudante nas
aulas remotas, melhor acompanhamento da família na
realização das atividades e
suporte no uso de materiais
impressos e ferramentas oferecidas. De acordo com professores e familiares, os avanços
conquistados pelo estudante
são notórios. Hoje ele é muito
participativo e interessado nas
atividades implementadas pela
escola.

Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas está com inscrições abertas
Foram reabertas nesta segunda-feira (19) as inscrições
para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (Obmep), que haviam
sido adiadas no ano passado

por conta da pandemia do novo
coronavírus. O prazo para inscrições vai até o dia 30 deste
mês.
Neste ano, o regulamento
traz mudanças para adaptar a

olimpíada às condições locais
de cada escola devido ao coronavírus. A primeira mudança
diz respeito às provas da primeira fase. Elas não terão só
um dia para acontecer, mas sim

um mês. As escolas terão de
30 de junho a 3 de agosto para
aplicar os exames.
Outra modificação importante é a possibilidade de participação dos alunos que esta-

vam no terceiro ano do ensino
médio no ano passado. Eles
vão poder participar, mas por
fora da cota de cada escola para
não prejudicar os demais estudantes.

Para mais informações, basta acessar o site da Obmep. As
escolas que já haviam enviado
a documentação no ano passado têm as inscrições mantidas
para este ano.
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Pessoas de 64 anos começaram a ser
vacinadas na quinta(22) em Barueri
A vacinação de pessoas com
64 anos contra a Covid-19 começa nesta quinta-feira (dia 22) em
Barueri. Mais uma vez o município consegue adiantar a imunização de um grupo prioritário.
Inicialmente, pelo governo
do Estado, a vacinação da faixa
etária de 64 anos estava programada para começar no dia 29 de
abril. Ontem, durante coletiva,
ﬁcou deﬁnido que o grupo seria
adiantado para o dia 23 (sexta-feira), mas graças a chegada
de nova remessa do imunizante
nesta quarta-feira (dia 21), Barueri poderá atender a este público um dia antes do previsto.
Na manhã desta quarta chegaram 2.070 doses da vacina do
Butantan, a CoronaVac. A nota
técnica determina que todo o
montante seja destinado à primeira dose de pessoas com 64
anos. O agendamento desse público abre já nesta quarta-feira
pelo APP Saúde Barueri.
Como agendar
O agendamento pode ser fei-
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já havia imunizado 48.187 pessoas. Desse total, 30.656 aplicações foram destinadas à primeira dose e 17.491 à segunda dose.
É importante lembrar que
a imunização perde a eﬁcácia
se a pessoa não tomar as duas

to pelo APP Saúde Barueri (é só
baixar gratuitamente na loja de
aplicativos), pelo Portal da Saúde, pelo call center (11) 4349-

0600 e pessoalmente na Unidade Básica de Saúde (UBS)
mais próxima de sua residência
(esses dois últimos, somente em

dias úteis).
Vacinômetro
Até o dia 19 de abril Barueri

doses preconizadas.
Vacinas
Na lista abaixo você confere
as remessas de vacina contra o
novo coronavírus que chegaram
ao município até hoje:

DATA DE CHEGADA

VACINA

QUANTIDADE

19/01

CoronaVac

3.960

26/01

AstraZeneca / Oxford

3.040

03/02

CoronaVac

3.460

10/02

CoronaVac

4.791

26/02

AstraZeneca / Oxford

1.410

28/02

CoronaVac

3.970

05/03

CoronaVac

1.050

07/03

CoronaVac

831

12/03

CoronaVac

1.900

18/03

CoronaVac

3.850

24/03

CoronaVac

5.470

01/04

CoronaVac

3.336

08/04

CoronaVac

5.620

10/04

AstraZeneca / Oxford

1.700

14/04

CoronaVac

4.080

16/04

AstraZeneca / Oxford

7.290

21/04

CoronaVac

2.070

Estado de São Paulo supera marca de 10 milhões
de doses de vacinas contra COVID-19 aplicadas
O Estado de São Paulo ultrapassou nesta quinta-feira (22) a marca de 10
milhões de doses de vacinas contra COVID-19
aplicadas na população.
Até às 9h41 da manhã de
hoje, já foram aplicadas
10.026.656 doses, somando
6.579.146 de primeira dose
e 3.447.510 da segunda, número que equivale ao total

de pessoas já têm esquema
vacinal completo.
Os dados são do Vacinômetro, ferramenta digital,
que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo
real o número de vacinados
no estado (confira em www.
saopaulo.sp.gov.br).
O Estado divulga com
transparência as estatísticas
da campanha de imunização

no link vacinaja.sp.gov.br/
vacinometro/. O Vacinômetro aponta, em tempo real,
quantas pessoas já receberam
a primeira e a segunda dose
da vacina, inclusive com dados individualizados para
cidade cada cidade. Além
disso, a ferramenta também
disponibiliza o quantitativo
de doses enviadas aos municípios.

Osasco aplica 4.815
vacinas contra a covid
no feriado de Tiradentes
Osasco segue imunizando à
população contra a COVID-19.
Na quarta-feira, 21/4, feriado de
Tiradentes, as 34 Unidades Básicas de Saúde e os dois Centros
de Atenção ao Idoso permaneceram abertos para vacinar os
idosos com 64+, que atualmente
fazem parte do grupo prioritário
do Plano de Imunização.
Só na quarta-feira, o município aplicou 4815 vacinas,
sendo que 4389 foram de pri-

meira dose e 426 de segunda
dose, ou seja, 13 pessoas foram
imunizadas contra o coronavírus por minuto na cidade.
DRIVE-THRU 64+
A ﬁm de agilizar a vacinação dos idosos 64+, no sábado,
24/4, a Secretaria Municipal de
Saúde realizará mais um Drive-Thru da vacinação com a primeira dose no estacionamento
da Prefeitura, das 9h às 16h.

Para quem quiser ser vacinado no local, é necessário fazer
o agendamento na Central 156
(ou 3651-7080), cadastro no
VacinaJa (https://www.vacinaja.sp.gov.br/), apresentar documento com foto e comprovante
de endereço.
Até o momento, Osasco
aplicou 117.068 vacinas, sendo
que 83.310 pessoas receberam
a primeira dose e 33.758 a segunda dose.

O cronograma de vacinação dos públicos-alvo da
campanha está disponível no
no site Vacina Já (vacinaja.
sp.gov.br).
Pré-cadastro
virtual
Quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode
realizar um pré-cadastro
também no Vacina Já. O
preenchimento do formulário leva de um a três mi-

nutos e economiza até 90%
do tempo de atendimento
nos postos de vacinação. O
cadastramento online não é
obrigatório, mas facilita a
rotina das equipes da saúde
e dos pacientes.
Há também a possibilidade de agendamento do
Whatsapp, por meio de parceria entre as Secretarias de
Comunicação e da Saúde.

Há um assistente virtual que
oferece as informações necessárias para o pré-cadastro.
O chatbot também oferece informações confiáveis
sobre o programa de imunização estadual, incluindo o
calendário de vacinação atualizado, dados sobre o Plano
São Paulo e tira-dúvidas sobre o coronavírus.
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Dia 2 quem troca de idade é o
grande empresário de sucesso
Pedro Avediz Seferian, quando
irá receber muitos abraços e
beijos, em especial da sua amada
Marilza, dos filhos, netas, demais
familiares e amigos. Felicidades!!

Na quarta-feira, dia 28, a deputada federal Bruna
Furlan, fica mais jovem e receberá o carinho do
esposo Zé, da sua filha Belinha, dos pais, o prefeito
de Barueri, Rubens Furlan, da primeira-dama, Sônia
Furlan, e dos irmãos. Felicidades!

No dia 3 segunda, quem
comemora aniversário é Ângelo
Cocuzza. Felicidades!

FIEB arrecada mais de meia
tonelada de leite em pó
meira-dama de Barueri ressaltou o empenho da FIEB em
contribuir com as ações sociais
do município, assim como a importância de ajudar a população
mais necessitada de Barueri:
“graças a Deus não tem faltado
nada para nossas famílias. Graças a pessoas como vocês!”
Atento às necessidades que
envolvem toda a comunidade
escolar, o superintendente Luiz
reafirmou o compromisso da
Fundação em estar sempre disponível para auxiliar as famílias
da região e agradeceu mais uma
vez pela confiança: “a FIEB se
entrega para ajudar nessa missão, que é ver a população de
Barueri bem atendida. ”

Em campanha desenvolvida
pelos servidores da FIEB (Fundação Instituto de Educação de
Barueri) e, através da parceria
com a empresa La Sereníssima,
foram entregues na última segunda-feira (dia 19) ao Fundo
Social de Solidariedade Estrela
Guia, mais de meia tonelada de
leite em pó.
As doações foram entregues pessoalmente pelo superintendente FIEB, Luiz Antonio Ribeiro, e recebidas pela
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Sônia Furlan, e
a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana
Bueno Molina.
Em agradecimento, a pri-

Fundo Social de Osasco distribui
4 mil cestas e mantém campanha
de arrecadação de alimentos
O Fundo Social de Solidariedade de Osasco, presidido pela
primeira-dama, Aline Lins, tem
atendido mais de 100 pessoas
por dia interessadas em receber
cestas básicas. A demanda aumentou nos últimos meses por
conta da pandemia de coronavírus, que deixou várias famílias
em situação de vulnerabilidade
social.
Para atender esses munícipes, o Fundo Social, em parceria
com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), mobilizou
uma campanha interna (entre
servidores públicos) de arrecadação de alimentos não perecíveis denominada “Campanha da
Solidariedade”, que desde o dia
19/2 tem contribuído nessa ação

solidária. A campanha de arrecadação de alimentos foi estendida
à população em 25/3. Quem recebe a vacina contra a covid-19
no Drive-Thru, montado no estacionamento da prefeitura, é
incentivado a contribuir, doando
um quilo de alimento não perecível.
Com as duas mobilizações,
o Fundo Social arrecadou 29 toneladas de alimentos e mais de 4
mil famílias osasquenses foram
beneficiadas com cestas básicas.
No entanto, o estoque do
Fundo Social está em baixa de
alimentos. Para continuar atendendo às famílias, o órgão continua contando com a ajuda da
população. “Qualquer doação
será bem-vinda”, diz a primeira-

-dama.
A pandemia trouxe vários reflexos à sociedade. Além da falta
de emprego, as famílias enfrentam o aumento dos preços dos
alimentos. Levantamento do Índice de Preços ao Consumidor de
São Paulo (IPC), elaborado pela
FIPE, mostra que os alimentos
que mais sofreram aumento e
acumulam altas de mais de 20%
foram o óleo de soja, feijão e o
arroz, itens principais de qualquer cesta básica.
Por isso, o Fundo Social de
Solidariedade pede a colaboração de toda a sociedade civil,
servidores e empresas atuantes
no município na doação de alimentos não perecíveis, como
arroz, feijão, óleo, açúcar, leite,

macarrão, molho, café, enlatados, entre outros itens com prazo
de validade de no mínimo três
meses, necessários para a alimentação familiar.
Toda a arrecadação será destinada às famílias atendidas pelo
órgão público. Produtos de higiene, roupas e cobertores também são aceitos.
Doações
A entrega das doações de alimentos pode ser feita no Fundo
Social, na Avenida Lázaro de
Mello Brandão, 140, Vila Campesina, ao lado do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira
(exceto feriados e finais de semanas), das 10h às 15h. Mais informações no telefone 3652-9400.
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OS HARLEYROS , JUNNO ANDRADE E IKE LEVY
FORAM SELECIONADOS PARA SER OS NOVOS
“PILOTOS OFICIAIS HARLEY-DAVIDSON® DO BRASIL”
Apaixonados pelo motociclismo, os harleyros Ike Levy e Junno Andrade se associam à marca para
retratar as verdadeiras paixões, vontades e desejos de um entusiasta da Harley-Davidson®
A experiência de pilotar uma Harley-Davidson® é um dos
diferenciais da marca. Por estar fundaamentada em sentimentos
pessoais, sensações únicas e experiências genuínas, nada melhor
que os próprios clientes da marca para transmitir essas experiências.
Para isso, a Harley-Davidson® do Brasil anuncia a criação do título
de “Piloto Oficial Harley-Davidson® do Brasil”, que contará com
entusiastas da marca para gerar conteúdos exclusivos para a H-D®
por meio das redes sociais.
Apaixonados por motocicletas a combustão tradicionais, como
as Softail® e Touring, admiradores dos 118 anos de história da
icônica marca de Milwaukee e praticantes do estilo de vida de quem
vive ativamente a eterna busca pela aventura, os harleyros Ike Levy
e Junno Andrade foram selecionados para essa parceria e passam a
ser os novos “Pilotos Oficiais Harley-Davidson® do Brasil”.
Ike Levy tem 45 anos anos de idade, é fotógrafo, influenciador
de lifestyle, pai da Nina e do Tony..
Nascido na cidade de São Paulo, começou sua carreira na
fotografia em 1998, fotografando automobilismo no Estados
Unidos. De volta ao Brasil, produziu 15 exposições fotográficas,
além de capas de CDs, DVDs, livros e retratos de personalidades.
“Aos 40 anos, passei a gerar conteúdo sobre carros, motos,
barbearias, alfaiataria, viagens, cultura e bem-estar. Hoje, aos 45,
aceito um convite maravilhoso, o de ser Piloto Oficial da HarleyDavidson® do Brasil”, declara Ike Levy.
“Lembro-me da emoção da primeira Harley que pilotei. Uma
Sportster® Iron 883, quando eu tinha vinte e poucos anos. Fui

GABI MARTINS
LANÇA
“CANCELA”
Depois do sucesso de “Prints”, que tem mais de 22 milhões de
views, Gabi Martins lançou “Cancela”. Com termos da internet,
alvo importante da artista, que foi descoberta por fazer covers de
cantores famosos em seu instagram, antes de ser uma das escolhidas
do BBB 20, a canção traz no título a prática usada por muitos nas
redes sociais nos últimos tempos. A música nada tem a ver com essa
prática da “cultura do cancelamento”, que, em 2019, foi eleita o
termo do ano. Mas, por se tratar de uma expressão forte, foi trazida
para o contexto da divulgação nas redes sociais de Gabi Martins,
com alguns influenciadores e celebridades ao longo da semana.

comprar outra moto, e o vendedor disse: ‘Ike, essa H-D é a sua
cara’. Me ofereceu para fazer um test ride. Eu acelerava a moto e o
coração acelerava junto com uma sensação indescritível. Dentre os
meus pensamentos um se destacava: estou numa moto igual a do
Elvis Presley! O financiamento foi aceito e assim começou a minha
história com a moto que me levou para todos os lugares durante
alguns anos… hoje posso compartilhar dessa paixão com verdade e
propriedade. Nos vemos na estrada!”.
Junno Andrade, paulistano de 57 anos de idade, é ator, músico,
cantor, compositor e Harleyro de corpo e alma. É casado com Xuxa
há mais de dez anos.
Publicitário de formação, iniciou sua carreira artística há mais
de 30 anos. Em 1988 a gravadora Sony Music (CBS) lançou o
seu primeiro LP. Nos anos seguintes foi contratado pela RGE e
EMI. No total, foram 3 álbuns apenas como intérprete. Com o
sucesso, Junno Andrade participou de vários programas de Rádio
e TV do Brasil, entre eles, o programa Hebe Camargo, Xuxa, Viva
à noite, Silvio Santos e Milk Shake, apresentado por Angélica.
Junno começou a ser procurado por grandes artistas como Zezé di
Camargo e Luciano, Chitaozinho e Xororó, Christian e Ralf, Radio

Taxi, Joana, Raça Negra entre outros para gravarem suas músicas.
Ele explodiu como compositor com a música “Amor de Novela”
do álbum “O Sonhador” de Leandro e Leonardo. Foram mais de
3 milhões de cópias vendidas. Hoje tem um lugar de destaque no
mercado fonográfico como autor/compositor.
Ike Levy e Junno Andrade, verdadeiros representantes do
estilo de vida incentivado pela Harley-Davidson®, retratando as
verdadeiras paixões, vontades e desejos de um entusiasta da marca.
Acompanhe pelo Instagram: @HarleyDavidsondoBrasil, @IkeLevy
e @JunnoAndrade.
Como forma de comemorar essa união com os novos “Pilotos
Oficiais Harley-Davidson® do Brasil”, já realizamos o primeiro
conteúdo juntos, no qual os dois entraram no jogo das experiências
proporcionados aos clientes da H-D, para inspirar as pessoas a
pegar a estrada e fugir da rotina, entrando na brincadeira do Rider
Challenge, campanha em que são propostos diversos rides pelos
Chapters Locais das concessionárias H-D®, respeitando sempre as
normas de segurança em vigor durante a pandemia, naturalmente.
Acesse os links a seguir para assistir ao primeiro vídeo com os Pilotos
Oficiais Harley-Davidson® do Brasil.

