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“A ação dos deputados é
muito próxima a dos vereadores, podem contribuir
ﬁscalizando os serviços
oferecidos pelo Governo do
Estado na Região, podem
destinar emendas ao orçamento municipal e discutir programas de Governo
para o Estado implantar
nas cidades. O diálogo
precisa ser constante.”

Com demandas
positivas na Câmara
Municipal de Santo
André, Vereador
Pedrinho Botaro
comenta dinâmica
dos trabalhos junto ao
Executivo.
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CONHEÇA ANA PAULA FEITOZA
ASSESSORA EM CIRÚRGIAS
PLÁSTICAS
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Após 25 anos cantor naturalizado
neerlandês Carlos Hogendorp
quer se reconectar ao Brasil
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Em audiência com João Doria, prefeito Orlando Morando
pede celeridade no piscinão Jaboticabal e BRT ABC
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São Caetano pesquisa vacina mais
ampla contra a gripe
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CULUNISTAS

TRAVAZAP, NÃO CAIA NESSA ROUBADA
INDENIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA SAÚDE
ACOMETIDOS PELA COVID-19
Sancionada e em vigor desde 26 de Março de 2021, a Lei nº 14.128
trata da Compensação Financeira por Incapacidade Decorrente
da Covid-19 a ser paga aos profissionais e trabalhadores da
saúde.
Prevê a Lei, o pagamento pela União, de uma indenização de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais) ao profissional ou trabalhador da
saúde acometido pela COVID-19 que resultou na sua incapacidade
total e permanente para o trabalho. Esta compensação financeira
também será paga aos cônjuges, companheiros (as) e herdeiros (as)
dos profissionais e trabalhadores da saúde que falecerem em
decorrência da Covid-19 ou por suas seqüelas.
O pagamento desta compensação financeira será feito aos
profissionais com nível superior reconhecidos por seus respectivos
Conselhos, bem como profissionais a nível técnico e auxiliares,
incluindo profissionais que trabalham com testagem em laboratórios
de análises clínicas, agentes comunitários, trabalhadores de
cemitérios como coveiro, por exemplo.
Importante ressaltar que o pagamento ocorrerá somente se a parte
interessada requerer junto ao órgão competente a ser designado em
Regulamento, não sendo concedido sem a necessária solicitação
administrativa.
Para tanto, o interessado já deve se antecipar e obter todos os
documentos necessários para a comprovação de seu direito,
principalmente no que se refere à prova da doença (Covid-19) e
seqüelas decorrentes dela, como por exemplo, exames e relatórios
médicos, receitas médicas e o prontuário do atendimento médico ou
da internação. É importante já se antecipar e separar estes
documentos mantendo-os em local seguro e caso seja necessário
solicitar o prontuário médico, que isto seja feito o mais rápido
possível, pois assim que o regulamento for publicado, aquele que já
estiver adiantado com seus documentos em mãos poderá solicitar a
indenização imediatamente.
Os documentos médicos serão analisados por perito médico que
determinará se a causa da incapacidade permanente ou do
falecimento se deu em função da Covid-19, daí a importância do
interessado ter em mãos o maior número de documentos médicos
possíveis. Ademais, precisará fazer prova de que trabalhava em
atendimentos “linha de frente Covid-19” como por exemplo, carteira
de trabalho ou contrato de trabalho temporário.
P a r a o s q u e v i v e m e m u n i ã o e s t á v e l , d e v e r ã o c o m p r o v a r, p o r
exemplo, domicílio em comum, filhos em comum, entre outros
requisitos que comprovem a união duradoura, pública e com fim de
formação de família.
Esta indenização será paga em parcela única, e caso o interessado
não tenha seu direito reconhecido administrativamente, poderá
recorrer ao Poder Judiciário e fazer valer seus direitos.

A pressa e a curiosidade podem ser inimigas de segurança, principalmente quando o assunto é smartphone. O APP WhatsApp virou
mania nacional e realmente é uma ferramenta digital que ajuda
bastante no dia a dia, tanto na esfera pessoal, como proﬁssional.
Por outro lado, os bandidos perceberam que podiam engendrar armadilhas para prejudicar usuários. A maioria dos golpe visa única
e exclusivamente arrancar dinheiro das pessoas, mas descobri recentemente um novo perigo que o leitor precisa tomar ciência para
se proteger. A intenção dos hackers é fazer com que os usuários
percam acesso do WhatsApp e também seu conteúdo.
O objetivo dos criminosos digitais é travar parcialmente ou completamente o mensageiro instantâneo e por isso foi apelidado de
“travazap”. Como funciona a arapuca? É comum que usuários
estejam em diversos grupos de WhatsApp e assim recebem muitas mensagens diariamente de pessoas desconhecidas. Cuidado
com os links e anexos suspeitos pois é ai que está o perigo. Com
a abertura dessas ferramentas com mensagens embaralhadas
com sinais e símbolos de difícil leitura pelo processador, o celular
pode ﬁcar sobrecarregado promovendo assim o travamento do
WhatsApp.
Em muitos casos o aplicativo é fechado e quando o usuário tenta
abrir, não obtém êxito. Em alguns casos a solução está em apagar
a mensagem recebida, mas quando o travamento é intenso, será
necessário desligar inicialmente o celular e quando reiniciá-lo, desinstale o WhatsApp e em seguida instale-o novamente.
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SANTO ANDRÉ

PEDRINHO BOTARO FALA SOBRE DEMANDAS E
DESAFIOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Aos 37 anos, Vereador Pedrinho Bota-

ro, reeleito com 5713 votos na cidade de
Santo André, encara mais desaﬁos no Legislativo. Jornalista e formador de opinião,
transmite seriedade e responsabilidade,
sempre cumprindo os ideais do município.
Em entrevista ao Tabloide Nacional, Botaro
comenta o cenário político e próximos passos nos trabalhos apresentados.
Foto: PMSA
Presidente, muito obrigado por ter atendido nossa reportagem e comentar sobre
as últimas demandas junto ao executivo.
Tabloide - A cidade de Santo André vem
conquistando um espaço muito positivo,
conquistando muitas emendas para diversos
setores, inclusive saúde. Quão importante
é manter o bom relacionamento com os
colegas da ALESP?
Pedrinho - A ação dos deputados é muito
próxima a dos vereadores, podem contribuir ﬁscalizando os serviços oferecidos
pelo Governo do Estado na Região, podem
destinar emendas ao orçamento municipal
e discutir programas de Governo para o
Estado implantar nas cidades. O diálogo
precisa ser constante.
Tabloide - Qual seria a prioridade hoje para
a cidade, além da dinâmica da vacinação
em massa contra a covid-19?
Pedrinho - A vacinação em massa é uma
das ações para o combate à Pandemia da
Covid19, porém desde o início dessa fase
crítica, as prioridades foram muitas. Sob a
minha presidência, a Câmara já destinou
R$ 3 mi para as ações do Executivo no
combate à doença, oriundos de diversas
economias que obtive na gestão da casa.
Contribuímos com a aprovação de lei
que garante recursos para a aquisição de
vacinas e outros investimentos. Desde o
início temos a preocupação de cuidar da
saúde física e mental, por isso, apoiamos
o Governo Paulo Serra na inauguração
do novo CAPS na cidade no ano passado.
Outra prioridade é discutir a Saúde ﬁnanceira da população. Desde 2020, aproximadamente em julho, agosto, participei de
diversas reuniões com setores da sociedade

e a prefeitura, para discutirmos a ﬂexibilização do funcionamento, e a retomada
econômica. Essa questão atingiu a todos
e esse ano já dialoguei com a prefeitura
juntamente com diversas áreas, escolas
particulares, escolas culturais e classe artística, Buffets, transportadores escolares,
dentre outros.
Tabloide - Sabemos que independente do
partido, a união para fazer um município
melhor é de vital importância nos trabalhos. Qual seria a maior divergência hoje
na câmara e como manter a ordem junto à
oposição?
Pedrinho - A nova política não está na
idade dos políticos, nem na cor dos cabelos, e sim nas ações. Desde o início da minha atuação como vereador, sempre olhei
para aquilo que nos une, o bem comum da
população. Sempre fui um vereador que
deixei de lado o “levantar bandeira fazer
hamento, mas acredito fortemente que,
maturidade política está em ter empatia
e respeito pelo pensamento diferente. Na
Presidência da Câmara sempre fui imparcial com relação a isso.
Em 2017 e 2018 fui líder do Governo Paulo Serra na Câmara Municipal. Foram
anos difíceis, pois eram os primeiros e a
cidade tinha uma herança ruim, porém
dialogamos muito e construímos pontes.
Atualmente sou da base do governo, mas
a atuação como presidente sempre foi
imparcial. O prefeito Paulo Serra respeita
isso, assim como sempre teve a atenção em
me ouvir, como líder e como vereador.
Tabloide - Recentemente, saiu na imprensa
que pessoas desaparecidas serão divulgadas nos canais oﬁciais da cidade de Santo
André. Qual foi a principal motivação?

Pedrinho - Infelizmente diariamente
recebemos notícias tristes dessa magnitude. O projeto tem o nome da “Amanda de
Oliveira” uma criança que desapareceu e
é aqui de Santo André. O pai nos procurou
na Câmara como forma de desabafo. Nós
ouvimos, porém a ação do vereador nesse
caso é limitada, então, resolvi dar voz e vez
a tantos pais e mães que passam por isso.
Recentemente eu perdi um ﬁlho ainda não
nascido, já é uma dor grande. Imagino um ser vivente que você já conhece.
Vamos utilizar os meios de comunicação
da Câmara para divulgar esses casos. O
projeto é de minha autoria e a implantação também foi agora em 2021 na minha
presidência. Somos e seremos uma só voz
na luta pela defesa da vida.
Tabloide - A Procuradoria da Mulher para a
câmara foi um grande feito em sua gestão.
Desde 2017, seria a maior conquista e a
mais signiﬁcativa?
Pedrinho - Temos vários feitos que me dão
diﬁculdade de escolher qual recebeu maior
destaque. Fizemos a reforma estrutural
da Câmara, o que resultou na economia
de gastos públicos e na segurança das
pessoas que frequentam o prédio. Temos
um novo sistema de ar condicionado, novo
sistema de iluminação com lâmpadas
de Led, e os equipamentos de combate
a incêndio. Isso nos garantiu receber o
AVCB do Corpo de Bombeiros, que saiu
no ﬁnal de 2020. Implantamos o sistema
do Câmara Papel Zero, um sistema digital
que colocou ﬁm aos processos físicos. Com
isso criamos agilidade na tramitação dos
mesmos, maior transparência, criamos um
APP aplicativo mobile, e reduzimos o custo
com material gráﬁco e de escritório.
Criei a Ouvidoria do Legislativo e o aten-

dimento através do canal do WhatsApp. Criamos o canal da TV Câmara no
Youtube e o canal do Instagram. Revitalizamos o site da Câmara implantando uma
ferramenta que traduz em libras todos os
textos. Isso foi importante pois nem toda
pessoa surda sabe ler as palavras. Em
2021 inauguramos a legislatura com o
serviço de tradução simultânea das sessões
ordinárias e solenes em libras e ainda,
teremos atendimento presencial a pessoa
surda para que ela venha conversar com
os vereadores. Outro destaque é a Escola
do Legislativo Vereador José Nanci, é uma
escola de governo, de cidadania e políticas
públicas. E também iniciamos em 2021
a Procuradoria da Mulher, para atender,
discutir e propor políticas públicas que
contribuem com a população feminina.
Cortamos horas extras do funcionalismo,
e unimos a inovação com melhoria da
eﬁciência do Poder Público.
Tabloide - Quais foram os últimos projetos
aprovados na bancada da câmara?
Pedrinho - Criamos um importante programa de Reﬁnanciamento de Dívidas. O
Poder Executivo propôs que as pessoas
que possuem dívidas com a prefeitura,
possam renegocia las sem juros e multa,
contribuindo com o povo e com a arrecadação.
Tabloide - Quais projetos você tem para o
futuro?
Pedrinho - Quero ser um bom vereador e
um excelente presidente. Ainda tem muita
coisa a ser feita, como implantar mais
acessibilidade na Câmara Municipal, e defender que a TV Câmara tenha seu canal
próprio na televisão, dentre outros.

SÃO CAETANO DO SUL
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São Caetano pesquisa vacina mais ampla contra a gripe
São Caetano do Sul segue como polo de ensaios clínicos da nova vacina tetravalente contra a gripe, desenvolvida pelo
Instituto Butantan. Os estudos são realizados pelo Centro de Pesquisa Clínica da USCS, no Hospital São Caetano. Desde
o início dos ensaios, em 13 de maio, mais de 200 voluntários já participaram. A expectativa é a de atingir 700 pessoas.
Atualmente, a vacina contra a gripe utilizada na rede pública de saúde de todo o
País é a trivalente, que protege contra três
tipos do vírus Influenza, sendo dois da
linhagem A e um do B. O novo imunizante inclui mais uma cepa do tipo B,
assim como já ocorre na rede privada. O
objetivo dos ensaios clínicos é avaliar a
imunogenicidade e a segurança da nova
vacina.
“Todo o estudo segue rigorosas normas
éticas, e todos que participarem sairão
vacinados, seja com a vacina que já está
sendo distribuída no serviço de saúde,
seja com a versão mais abrangente”, afirma o infectologista e diretor de Pesquisas
da USCS, Fabio Leal, que coordena os
testes em São Caetano.

Podem participar dos ensaios
clínicos crianças de 3 a 8 anos que
não tenham recebido vacina contra a gripe até o momento; crianças
e adolescentes de 9 a 17 anos e
idosos que não tenham recebido a
vacina neste ano e no ano passado;
e adultos de 18 a 59 anos que não
tenham recebido a vacina neste
ano.

Foto: Eric Romero / PMSCS

Os interessados devem acessar o
site uscspesquisa.org, preencher
breve formulário e aguardar o contato para agendar a visita ao centro
de pesquisa.

A VACINA
O imunizante é produzido na mesma planta da vacina influenza trivalente do Butantan, hoje utilizada na campanha anual de vacinação
contra a gripe. Por incluir mais uma cepa do vírus, acredita-se que ela ampliará a imunização contra os vírus influenza B e a proteção,
especialmente em populações consideradas de risco para o agravamento da doença, como crianças, adolescentes, idosos e gestantes.
O estudo contará com cerca de 6.500 participantes em 11 centros de pesquisa do Brasil, localizados, além de São Caetano, em Ribeirão Preto, São Paulo, Serrana, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre, Pelotas, Fortaleza, Recife e Laranjeiras.

Prefeitura de São Caetano recebe emenda
parlamentar de 100 mil reais para a Saúde
A Prefeitura de São Caetano do Sul recebeu R$ 100 mil de emenda parlamentar da deputada federal Kátia Sastre voltada para custeio de serviços de
assistência hospitalar e ambulatorial. O encontro, que aconteceu na terça-feira
(15/6), na sala de reuniões do Palácio da Cerâmica, contou com as presenças
do chefe de Gabinete, Bruno Vassari, que representou o prefeito Tite Campanella; do chefe de gabinete da parlamentar, coronel Felício Kamiyama, que
representou a deputada federal, e da assessora parlamentar Viviane Martins.
“Em nome do prefeito Tite Campanella, gostaria de colocar-nos à disposição e agradecer à deputada federal Kátia Sastre pelo envio da emenda que,
com certeza, será muito bem usada para a Saúde de São Caetano”, comentou
Vassari.

Foto: Letícia Teixeira / PMSCS

Já o coronel Felício fez questão de enaltecer São Caetano. “As palavras da
deputada Kátia se fazem as minhas, no sentido de engrandecer a cidade, que
faz um trabalho excepcional na Saúde, sendo exemplo em todo o país pela
condução do combate ao coronavírus. São Caetano também é um ícone na
Educação e em outros setores, razão pela qual apresenta um dos melhores
IDHs do Brasil”, complementou o coronel Felício.
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MUNDO

Após 25 anos cantor brasileiro naturalizado neerlandês
Carlos Hogendorp quer se reconectar ao Brasil

Com o passar dos anos, foi se dedicando a carreira musical, assim sendo reconhecido no exterior como Carlos Hogendorp, se destacando e participando de
muitos programas de TV na Holanda, documentários se tornando uma sensação
por sua história de vida e a carreira que estava construindo.
Durante todo o período no exterior, principalmente na pandemia, teve oportunidade em se aprimorar na língua portuguesa, para se comunicar melhor com seu
país de origem e estar diretamente conectado com sua pátria.

“Eu amo o Brasil, foi lá que eu nasci e
quero estar mais conectado com todos os brasileiros, por isso estudei e
estou estudando meu idioma nativo.
Meu maior sonho é voltar um dia para
o Brasil, quem sabe após a pandemia do coronavírus”, ressalta Carlos.
“A vontade de voltar para meu país
sempre esteve junto comigo. Tenho
vontade em dar oportunidades para
crianças independente da idade, dar
o meu exemplo de vida para todas elas
como estímulo para conquistar todos os sonhos e desejos”, completou.

Nova Música
Carlos lançou em seu canal oﬁcial no Youtube a faixa “Tudo”.
O web clipe produzido pelo produtor Shinobi, retrata sobre a
saudade de seu país de origem, sobre a distância entre um país e
outro, ainda por cima, as riquezas que o país possui, como o amor.
O registro está próximo dos 70 mil views
“                            
                               
                           
          ”, relatou o artista.

Foto: Divulgação/PMSCS

Ainda quando pequeno, Carlos e seus irmãos foram levados para um orfanato
após sua mãe ser presa ao furtar uma blusa. Após o ocorrido, na mesma semana em que sua mãe foi liberada em 1996, foi adotado e levado por uma família
Holandesa.

Foto: Divulgação/Carlos Hogendorp

Foto: Divulgação/Carlos Hogendorp

Carlos Hogendorp é
o nome artístico de
Carlos Henrique, que
ﬁcou conhecido nacionalmente com sua
aparição no programa Balanço Geral da
RecordTV, no ano de
2014 em uma reportagem emocionante.
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ESTÉTICA

CONHEÇA ANA PAULA FEITOZA
ASSESSORA EM CIRÚRGIAS PLÁSTICAS
Mamoplastia de aumento (prótese de silicone)
Uma das mais comum e desejadas pelas mulheres, a mamoplastia é uma cirurgia
plástica que pode ser realizada a partir do término do desenvolvimento mamário,
por volta do ﬁm da adolescência.
Os formatos das próteses de silicone são: anatômica, em formato de gota, ou
redonda. Já quanto ao perﬁl, que se refere à projeção, podem ser separadas em
quatro categorias: baixo, médio, alto e super alto. Sobre as vias para a colocação
da prótese, existem três, sendo a mais comum através do sulco inframamário.
As outras opções se dão através das axilas ou pelas aréolas.

Foto: Divulgação/Facebook

Mastopexia com prótese
De forma bem simpliﬁcada, a mastopexia pode ser entendida como o levantamento das mamas. É comumente referida como cirurgia de lifting das mamas. A mastopexia reposiciona a aréola e o tecido mamário pendente, removendo o excesso
de pele e modelando o tecido para compor o novo contorno da mama. Fatores
como genética, envelhecimento, gravidez e amamentação são os principais responsáveis pela queda das mamas.
Durante o procedimento pode haver a necessidade do uso de implantes de silicone nos casos de queda das mamas associada a pouco volume mamário.

O que é cirurgia plástica?
A Cirurgia Plástica é uma especialidade médica que tem por ﬁnalidade a
reconstituição de alguma parte do corpo humano. Através da retirada ou
transferência de tecidos entre diferentes regiões é possível se reconstruir
anatomia e função de algum local acometido por deformidades congênitas
ou adquiridas. Ela pode ser dividida em dois tipos de acordo com o seu
objetivo:
Cirurgia Plástica Reparadora X Estética
A primeira é a Cirurgia Plástica Reparadora. Esta tem como objetivo corrigir
alterações anatômicas decorrentes de síndromes congênitas, feridas causadas por acidentes traumáticos, queimaduras e reparação de defeitos oriundos, por exemplo, da retirada de tumores malignos.
Já a Cirurgia Plástica Estética é aquela voltada para a melhoria de condições que de alguma forma trazem sofrimento psicológico aos pacientes.
Com ela obtém-se melhora da aparência, auto-estima e, sobretudo, qualidade de vida.

Ana Paula, assessora em cirurgias plásticas e
estética, visao auxílio para clientes que desejam
encontrar o proﬁssional ideal para realizar seu
sonho no ramo de Cirurgias Plásticas e
Tratamentos Estéticos, com indicações de
ótimos proﬁssionais, onde será analisado cada
caso por especialistas em estética avançada,
com orçamento que caiba em seu bolso!

Foto: Divulgação

Instagram Lindas e Poderosas
@lindasepoderosascirurgias
Whatsapp Ana Paula
(11) 97674-0488

SÃO BERNARDO DO CAMPO
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Em audiência com João Doria, prefeito Orlando Morando
pede celeridade no piscinão Jaboticabal e BRT ABC

Reunião com governador no Palácio dos Bandeirantes também contou com presença dos demais prefeitos do Grande ABC
O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, participou nesta quinta-feira (17/06) de audiência com o governador João Doria, no Palácio dos Bandeirantes, para discutir projetos para a cidade, além de demandas coletivas da região do Grande ABC. Além do chefe do
Executivo são-bernardense, também participaram do encontro os demais prefeitos da região, o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e o secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris.
Durante a reunião, Morando pediu prioridade no avanço do Piscinão Jaboticabal e do BRT ABC, que estão sendo executados pelo Governo do

Estado e que vão beneﬁciar diretamente os moradores de São Bernardo. Somente o BRT ABC deverá transportar cerca de 115 mil passageiros por dia quando concluído, no ﬁnal de 2022. O projeto contará com 18 quilômetros de via expressa, 20 paradas, três terminais e
uma frota de 82 ônibus elétricos articulados, conectando São Bernardo à Capital em 40 minutos.
Já o piscinão Jaboticabal será construído próximo ao km 13 da Rodovia Anchieta, entre os ribeirões dos Couros e dos Meninos, em território pertencente à cidade de São Paulo, na divisa entre São Bernardo e São Caetano. Quando concluído, o piscinão deve ocupar área
de 166,9 mil metros quadrados e ter capacidade para absorver 900 mil metros cúbicos de água, sendo o maior do Brasil. Cerca de 500
mil moradores das três cidades são diretamente beneﬁciados.
“Foi uma conversa muito produtiva, onde pudemos expor o que esperamos do governo estadual em relação aos projetos em andamento
no ABC. Também pudemos agradecer todo o empenho que o Estado tem tido, principalmente, em relação à área da Saúde neste momento de pandemia”, explicou o prefeito Orlando Morando.
DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER
Outra demanda apresentada pelo prefeito de São Bernardo está a instalação de uma Delegacia da Mulher para a região do Grande ABC,
voltada ao atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência física, moral e sexual. O pleito já vem sendo defendido e articulado na Assembleia Legislativa pela deputada estadual e primeira-dama, Carla Morando.
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RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires conclui mais uma semana do cronograma de zeladoria
A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio, da secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana (ZEMA)
executou serviços de capina, roçagem, limpeza de bocas de lobo e desassoreamento de rios em diversos pontos da cidade.
Foto: PMRP

A Secretaria de Zeladoria trabalha com calendário
Com escavadeira e caminhões, equipes ﬁzeram o dede manutenção por todo o município, seguindo
sassoreamento do córrego localizado na rua Coronel
cronograma de prioridades e considerando
Oliveira Lima, no Jardim Aliança. Além disso, toda extendemandas apresentadas pelos moradores.
são da via recebeu ações de limpeza para melhorar a
visibilidade dos motoristas. Esse trabalho foi visto como Em razão da grande extensão territorial da cidade,
as equipes cobrem diferentes áreas em cada
positivo pela população. “Nunca foi feito um trabalho
período. Os moradores podem contribuir com o
tão grande de limpeza no nosso bairro. Ficou muito
planejamento das atividades de manutenção da
bom”, disse Francisco Aparecido da Silva, morador do
Prefeitura informando demandas por meio
Aliança há 20 anos.
do telefone 4828-1609.
Já os trabalhos de roçagem foram executados nas vias
Foto: PMRP
do Barro Branco, Parque das Fontes, Jardim Pastoril e
Santa Luzia. “Temos um cronograma extenso de atividades, com a dedicação dos funcionários da Zeladoria, estamos trazendo um aspecto bonito e limpo
para o município. Contudo, pedimos a colaboração
de todos para que evitem jogar lixo nas ruas e nos
demais demais espaços públicos”, alertou o secretário
de Zeladoria e Manutenção Urbana, Rubens Fernandes,
o Rubão.

