Diadema
entrega
18
apartamentos do Conjunto Nova
Naval II
Por Beatriz Lucas
O prefeito Lauro Michels entregou neste sábado, 14/3, 18
apartamentos do Conjunto Habitacional Nova Naval II. Cada
unidade tem 42 m² de área, com dois dormitórios, sala,
cozinha, banheiro e área de serviço. Ao todo são três prédios,
com seis apartamentos cada um.
“É uma transformação social nesse bairro que hoje é conhecido
pela felicidade e realização dessas famílias. Faremos aqui
toda a regularização fundiária, que é importante para garantir
a titularidade do imóvel para os moradores e, além disso, traz
dignidade e segurança. Habitação é uma prioridade do nosso
governo. Já regularizamos mais de 6.800 lotes e entregamos
mais de 1.500 moradias”, ressaltou o prefeito Lauro Michels.
O Conjunto Nova Naval II conta com opções de lazer para os
moradores – quadra esportiva e playground – e quatro painéis
com pintura em grafite alusivos ao mês da mulher, feitos pela
artista Ju Costa. Essa produção artística faz referência ao
“Bem Viver”, programa criado para levar mais qualidade de vida
e cidadania à população dos núcleos habitacionais que integra
moradores e Poder Público. Numa ação conjunta entre as
secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Segurança
Alimentar e Nutricional, Cultura, Meio Ambiente e Serviços e
Obras, os núcleos recebem paisagismo, grafite e muito mais com
a participação dos moradores. Além disso, a população passa
por capacitação para que possam cuidar do local em que vivem.
A obra, no valor de R$ 1.873.902,05, foi feita com recursos
repassados por um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). “Criamos
essa estratégia para provar que em meio à crise econômica e

com poucos recursos é possível buscar alternativas e continuar
trabalhando para o bem da população. A entrega é resultado de
trabalho e compromisso com quem de fato necessita. Estamos
tirando da fila pessoas que aguardavam há mais de 16 anos pela
casa própria. Para a nossa equipe, é uma alegria muito
grande”, explicou a secretária de Habitação e Desenvolvimento
Urbano, Regina Gonçalves.
Para Joeliton Souza Silva, um dos moradores contemplados na
entrega, é um momento de realização. “Esse apartamento
representa um sonho realizado. É um projeto que a gente tinha
faz tempo e agora foi realizado pelo nosso prefeito Lauro
Michels. Hoje, se resume um ciclo de algo que planejamos a
vida toda. Significa dignidade. Posso dizer que me sinto
completo como cidadão brasileiro”.
Esse é o mesmo sentimento de Jair Teixeira e Josie Mara, que
também receberam o apartamento. O casal, que tem um bebê de 30
dias, garante que essa conquista fará grande diferença no
desenvolvimento e crescimento da criança. “É algo novo. Vai
mudar a família. Representa diferença. Agora, podemos olhar e
falar que temos uma moradia digna para nossos filhos”.
Em dezembro do ano passado, a Prefeitura entregou o Conjunto
Nova Naval com 12 unidades habitacionais. A construção dos
apartamentos ocorreu com verba federal, por meio do Programa
de Aceleração do Crescimento (PAC). No mesmo evento, foi
entregue a revitalização dos blocos de moradias edificados nas
etapas anteriores do PAC, que receberam pintura nova, grafites
nas fachadas e gradis.
http://www.diadema.sp.gov.br/noticias/25833-prefeito-lauro-mic
hels-entrega-18-apartamentos-do-conjunto-nova-naval-ii

Deputado Enrico Misasi propõe
mudança no funcionamento da
Câmara Federal
No

momento

em

que

o

País

atravessa

uma

pandemia

do

coronavírus, a Câmara dos Deputados é parte dessa solução.
Para que os trabalhos não sejam interrompidos nesse grave
momento, está na pauta de hoje uma proposta para que as
votações ocorram por aplicativo numa espécie de plenário
virtual. É uma forma de garantir o andamento dos trabalhos e a
ajuda do Parlamento aos brasileiros nas próximas semanas. Com
essa medida, impedimos a disseminação do covid-19.
Para garantir recursos para a saúde dos municípios, que no
momento são os mais afetados com a crise, está na pauta um
projeto que flexibiliza a liberação. Outra proposta que proíbe
exportações de respiradores e ventiladores para suprir a
demanda nacional também está na pauta.
Esse é o momento de cada um de nós assumirmos a
responsabilidade e fazer a nossa parte seguindo à risca as
orientações do Ministério da Saúde. Temos que rezar como se
tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós!
https://www.facebook.com/enricogmisasi/videos/205541467339983/

Prefeitura de Santa Bárbara
D´Oeste amplia medidas e

orientações
Coronavírus

sobre

o

Com o objetivo de informar sobre a prestação dos serviços
públicos municipais, mediante o tema Coronavírus (Covid-19), o
Município de Santa Bárbara d’Oeste ampliou as orientações e
determinações para auxiliar o cidadão.
Importante esclarecer que o Município não tem até o momento
(terça-feira, 17 de março) nenhum caso da doença. Todos os
protocolos do Ministério da Saúde compatíveis com esta
situação são seguidos rigorosamente.
Considerando que as pessoas com mais de 60 anos constituem um
dos grupos de risco suscetível ao contágio e complicações,
conforme classificação dos órgãos oficiais de saúde, e
conferindo novas determinações visando a prestação dos
serviços públicos, a partir desta quarta-feira, 18 de março de
2020:
Fica facultado às gestantes e aos servidores com mais de 60
anos de idade, com exceção dos que atuam nos serviços de saúde
e nos classificados como essenciais – Guarda Civil Municipal,
Velório Municipal, Serviços de Cemitério, Remoção de Lixo,
Tratamento de Água e Esgoto, Manutenção e Equipes de
Emergência do Departamento de Água e Esgoto – o trabalho em
sistema de “home-office”. Quando não possível, devido à
atividade desempenhada, estes servidores ficarão em casa, mas
à inteira disposição da Administração Municipal. Outros
servidores em eventuais condições excepcionais de saúde e
diferentes dos casos acima serão analisados individualmente;
Ficam suspensos temporariamente os prazos de recadastramento
de isenção de IPTU, sem qualquer prejuízo ao contribuinte.
Ficam prorrogados automaticamente os cartões com prazo de
renovação vencido para a vagas de estacionamento de idosos;

Os serviços públicos funerários ficam mantidos com a
recomendação de se evitar comparecimento em velórios e
funerais, sobretudo por pessoas com mais de 60 anos e, se
inevitável for, observar a permanência mínima e sem contatos
físicos;
Fica temporariamente suspensa a realização de provas de
concursos públicos, com exceção das relacionadas aos concursos
de médicos e demais profissionais da saúde;
Fica proibida a emissão de alvará para a realização de eventos
públicos ou privados, devendo, ainda, ocorrer o cancelamento
dos alvarás já emitidos para eventos a serem realizados a
partir de 18 de março de 2020.
As medidas em caráter preventivo já adotadas anteriormente
estão mantidas. São elas:
As escolas da rede municipal de ensino continuam funcionando,
inclusive com transporte e fornecimento de alimentação aos
alunos. Porém, A PRESENÇA DOS ALUNOS É FACULTATIVA, seguindo o
mesmo posicionamento das escolas estaduais. As eventuais
faltas no período serão abonadas para que seja possível a
adequação das diferentes situações familiares. NÃO SERÃO
TRABALHADOS NOVOS CONTEÚDOS DIDÁTICOS NESTE PERÍODO. Os pais e
mães têm a opção de levar ou não seus filhos à escola. Muitos
desses pais, hoje, não têm nenhuma alternativa com quem deixar
seus filhos. Durante os próximos dias, as famílias poderão se
programar melhor no caso de uma eventual suspensão das aulas.
Além do ensino, as escolas cumprem um papel social relevante e
devem permanecer como um ponto de apoio e conscientização da
comunidade;
Todos os eventos culturais e esportivos promovidos pela
Prefeitura estão suspensos temporariamente;
Todas as atividades e oficinas culturais e esportivas
promovidas pela Prefeitura estão suspensas temporariamente;

Todas as atividades relacionadas aos Grupos da Terceira Idade
promovidas pela Prefeitura estão suspensas temporariamente;
A EJA (Educação de Jovens e Adultos) tem suas atividades
suspensas temporariamente;
O Transporte Público Municipal (Nova Via) continua
funcionando, com reforço na higienização diária de todos os
veículos;
A Rede Municipal de Saúde, seguindo as diretrizes do
Ministério da Saúde, orienta o cidadão sobre as seguintes
condutas:
Lavar as mãos com água e sabão (dedos, unhas, punho, palma e
dorso) quantas vezes forem necessárias;
Apenas na impossibilidade de se lavar as mãos com água e
sabão, ter como alternativa o uso de álcool em gel;
Manter os bons hábitos quanto a higiene pessoal, inclusive em
situações de tosse e espirro;
Evitar o compartilhamento de objetos pessoais;
Em relação às atitudes coletivas, evitar espaços onde haja
aglomeração de pessoas.
As medidas adotadas serão reavaliadas diariamente.
O Município de Santa Bárbara d’Oeste ressalta ainda que o
período requer seriedade, precaução e equilíbrio de todos.

