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Jandira realiza entrega 
de uniformes escolares
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Preparamos um caderno especial 
para comemorar o seu aniversário

UBS Chácara 
das Garças será 
inaugurada 
em Santana de 
Parnaíba

Vereadores 
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vão a Brasília 
em busca de 
recursos federais
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Em entrevista 
ao jornal a rua, 
Rubens Furlan 
comemora os 
avanços de 
Barueri

Fundo Social de Solidariedade de Barueri 
forma alunos dos Núcleos de Moda
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Munhoz Jr. recebe 
mutirão contra
a dengue
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Novos prédios públicos deverão seguir 
critérios de sustentabilidade em Barueri

Edificações públicas de-
verão obedecer a critérios 
sustentáveis e apostar no uso 
de energia renovável a partir 
de agora. O Poder Executivo 
publicou no Jornal Oficial 
de Barueri a promulgação da 
Lei 2.664, de 1º de fevereiro 
de 2019, que estabelece, pre-
ferencialmente, a instalação 
do sistema de captação e ar-
mazenamento de energia solar 
e de água de chuva nas cons-
truções de novos prédios na 
cidade. O objetivo é ampliar 
a autonomia energética e con-
tribuir para a sustentabilidade 
ambiental.

O autor da lei, vereador 
Rafa Gente da Gente (DEM), 
justificou a iniciativa tendo 

em vista a necessidade do uso 
consciente dos recursos natu-
rais em tempos de escassez de 
água. Nos prédios da admi-
nistração, geralmente, há um 
elevado consumo de energia 
elétrica e água. A ideia é que 
o poder público sirva como 
referência para a população. 

A iniciativa de constru-
ções públicas voltadas para 
sustentabilidade propiciará 
ainda economia significativa 
para os cofres públicos. O tex-
to prevê ainda que o recurso 
economizado deve ser inves-
tido em melhoria e qualidade 
das instalações e equipamen-
tos para prestação de serviço.

A legislação estabelece 
ainda que nos prédios existen-

tes os sistemas sustentáveis 
sejam implantados de forma 
oportuna, de acordo com os 
processos de reformas. As in-
tervenções só não serão feitas 
em caso de inviabilidade téc-
nica ou financeira devidamen-
te fundamentada.

Rafa Gente da Gente 
(DEM) destaca que o país 
possui grande potencial de 
geração de energia solar. “A 
Constituição Federal impõe 
ao poder público e à coleti-
vidade o dever de defender 
e preservar o meio ambiente 
para a atual e as futuras gera-
ções. A lei é mais um instru-
mento para contribuir com a 
manutenção do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, em conformidade com o Ar-
tigo 12 do Estatuto Social da Associação Alphaville Plus Residencial, situada na Av. 
Alphaville, nº 1.555, Alphaville, Barueri, Estado de São Paulo, convoco os proprie-
tários, compromissários compradores, cessionários e promitentes cessionários de 
direitos de imóveis localizados no Alphaville Plus Residencial a participarem da As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no próprio Residencial, 
no dia 02 de abril de 2019 (terça-feira), às 19h00, em primeira convocação, com a 
presença de metade mais um dos associados, ou às 19h30, em segunda convoca-
ção, no mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta Ordinária:
1. Análise e aprovação das contas do exercício de 2018 (janeiro a dezembro).
2. Análise e aprovação do orçamento para o exercício de 2019.
3. Eleição do Conselho Deliberativo (02 membros efetivos e 01 membro suplente), 
conforme Art. 21 do Estatuto Social.

Pauta Extraordinária: 
1. Análise e aprovação da reforma interna da Sede Social, bem como, revisão da 
verba aprovada.
2. Explanação e deliberação sobre os seguintes temas: 
a) Manutenção das casas vazias.
b) Projeto parquinho/quadra, bem como, revisão de verba aprovada.
c) Prevenção quanto a escorpiões.
3. Assuntos gerais não passíveis de votação.

Na assembleia, todos os associados deverão estar munidos de documento de 
identidade que comprove sua condição de titular de direitos sobre imóveis locali-
zados na Associação Alphaville Plus Residencial. 
Para o exercício do direito de voto, em função da área construída, os associados 
deverão apresentar cópia do “habite-se”, de forma a comprovar a metragem da 
área construída, conforme Art. 15, § 1º e 2º do Estatuto Social. 
A representação legal dos associados pessoa jurídica deverá ser comprovada, nos 
termos do Art. 6º § 2º do Estatuto. É permitido o voto por procuração, desde que 
o procurador represente apenas um associado. 

É vedado ao associado em débito com suas obrigações perante a Associação o 
direito de votar e ser votado, conforme dispõe o Art. 6º § 1º do Estatuto Social. 

Ressalva-se, desde logo, que as deliberações das assembleias gerais obrigam a to-
dos os associados, inclusive aos ausentes.

Barueri, 21 de março de 2019.

FREDERICO C. QUINTILIANO PESSINE
Presidente do Conselho Deliberativo
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Vereadores de Osasco são recebidos 
por deputados federais em Brasília

Uma comitiva de vereado-
res esteve em Brasília nesta 
quarta-feira (20) para se reu-
nir com os deputados federais 
Gilberto Nascimento (PSC) e 
Antônio Bulhões (PRB), que 
destinaram para Osasco R$ 2,8 
milhões em emendas parla-
mentares do Orçamento fede-
ral de 2019.

Participaram do encontro o 
presidente da Câmara Munici-
pal de Osasco, Ribamar Silva 
(PRP) e os vereadores Daniel 
Matias (PRP) e Ricardo Silva 
(PRB). “Foi uma visita de agra-
decimento. Há muita disputa 
pelos recursos das emendas, por 
isso é importante prestigiar os 
deputados que destinaram sua 
cota para a nossa cidade”, afir-
mou Matias após o encontro.

Desse total, R$ 2 milhões 

(R$ 1 milhão da cota de cada 
parlamentar) serão aplicados 
em ações de manutenção e 
melhoria da infraestrutura da 
cidade, como o recapeamento 
de ruas.

Nascimento também des-
tinou R$ 820 mil para o cus-
teio dos serviços de assistên-

cia hospitalar e ambulatorial 
do município.

“Hoje tivemos a confirma-
ção de que a verba já está em 
fase final de liberação pelo Go-
verno Federal”, declarou o Pre-
sidente da Câmara.

Na viagem, os vereadores 
também tiveram uma reunião 

com o deputado federal Marcos 
Pereira (PRB) e dois diretores 
da  Associação Brasileira de 
Fomento ao Pescado (ABRA-
PES),  David Veiga e Thamires 
Quinhões. Veiga é proprietário 
de uma empresa em Osasco, 
que comercializa pescados pro-
cessados e in natura.

 Divulgação

José Cruz

Objetivo da Lei é a necessidade do uso consciente dos recursos naturais em tempos de escassez de água
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Barueri chega aos 70 anos com 
investimentos em qualidade de 
vida e modernização dos serviços

Prefeito pela quinta vez, 
Rubens Furlan é um dos prin-
cipais responsáveis pelo de-
senvolvimento que Barueri 
alcançou nestes 70 anos de 
emancipação. Foram muitas 
obras e projetos executados 
em cada um de seus mandatos. 
Em entrevista ao Jornal a rua, 
concedida no dia 14 de março, 
foram abordados os principais 
avanços e realizações de suas 
gestões, em especial nas áreas 
da Saúde, Educação, Social, 
Segurança e Obras. 

 O senhor é prefeito de 
Barueri pela quinta vez, qual 
obra destacaria como a mais 
importante da sua carreira?

Todas as obras tiveram 
bastante importância, desde 
infraestrutura, canalização do 
Rio Barueri Mirim (Bulevar), 
na área de Esporte, mas o que 
reputa bastante e considero im-
portante  é a Saúde. O Hospital 
Municipal, por exemplo, que 
hoje é um hospital regional, a 
Prefeitura paga tudo e a região 
inteira se beneficia. São 304 
leitos, temos 35 UTIs (unidade 
de terapia intensiva) e o hos-
pital municipal funciona como 
regional. Essa é uma obra mui-
to importante, porque se eu não 
tivesse feito isso há 12 anos 
atrás, nós teríamos 304 leitos e 
35 UTIs a menos do que temos 
hoje, porque o último hospital 
e o último leito feito aqui na 
região foi pelo governo federal, 
quando o Collor era presiden-
te: um em Itapevi e outro em 
Carapicuíba, há 30 anos atrás. 
Depois disso foi o que eu fiz,o 
HMB que é o que está resolven-
do e segurando toda a situação.  

Qual a sua reivindicação 
ao governador para melhorar 
a Saúde? 

A minha primeira proposta 
é a seguinte: eu já tenho um 
projeto de um hospital pronto 
para licitação, pronto para pu-

blicar o edital,  é um hospital 
de 370 leitos, e o acordo que eu 
quero fazer com o governador, 
para não demorar, vou propor 
que ele assuma o Hospital de 
Barueri e o seu  custo que é de 
quase R$ 14 milhões por mês. 
O governo assume, portanto 
“estadualiza” o hospital e o 
transforma de vez em regional, 
porque hoje já funciona como 
hospital regional e, imediata-
mente, eu publico a licitação 
para fazer outro hospital com 
370 leitos. Já tem a área e pro-
jeto pronto. 

Esta proposta para o go-
vernador é quase uma emer-
gência, queremos começar a 
construção, imediatamente, 
para que em dois anos já esteja 
funcionando. Mas continuamos 
reivindicando que se faça um 
hospital em Santana de Parna-
íba e outro em Jandira para que 
todos tenham leitos. Junto com 
esta reivindicação para Barue-
ri, vamos também com esta rei-
vindicação regional.

Na sua última entrevista 
concedida ao Jornal a rua, 
o senhor declarou que seu 
maior desafio era reorgani-
zar e descentralizar a Saúde. 
Qual o balanço que o senhor 
faz destas ações?

 Estamos atuando em vá-
rias ações na rede de Saúde. 
Nossa obra no Mutinga, já 
está muito avançada com a 
construção de um pronto-so-
corro e no Engenho Novo es-
tamos construindo  uma UBS, 
que vai ajudar na descentrali-
zação. Vai ter uma ala nessa 
UBS que vai ter clínico geral, 
que vai dizer se precisa de es-
pecialista ou não, e se precisar 
vai encaminhar na hora. Esta-
mos construindo no Centro de 
Barueri um prédio de cinco 
andares com 85 consultórios 
de especialidades, que é para 
ter especialista de todas as 
áreas médicas, para atender, 

justamente, as pessoas que 
serão encaminhadas pelo clí-
nico geral das UBSs de todo o 
município. 

Vamos inaugurar este mês 
uma UBS lá no Vale do Sol, 
que vai dar mais qualidade no 
atendimento da UBS do Parque 
dos Camargos e do Jardim Pau-
lista. Vamos inaugurar, só esta 
faltando a compra do equipa-
mento, um hospital misto, vai 
ter um pronto-atendimento só 
para região do Jardim Paulista 
e Tupan, e vai funcionar com 
30 novos leitos com UTI para 
atender o munícipe daquela 
região e evitar o congestiona-
mento no HMB. Serão 30 leitos 
a mais e se o governador acei-
tar o nosso acordo, então serão 
370 mais 30 e aumentaremos 
para 400 leitos no total. 

A obra do Centro de Diag-
nóstico está totalmente pronta, 
mas os equipamentos que nós 
compramos demoram até 120 
dias para ser entregues e eu não 
quero inaugurar esta obra sem a 
ressonância magnética, sem os 
tomógrafos de última geração, 
sem a cintilografia, eu quero 
inaugurar com todos os equi-
pamentos, tudo completo para 
a população.

Na primeira semana de 
abril, vamos inaugurar a nova 
UBS do Maria Helena, que 

conta como uma unidade pe-
quena e estaremos entregando 
uma unidade maior. 

  
Na questão de Segurança 

Pública, Barueri é conside-
rada uma das cidades com a 
menor taxa de criminalidade. 
A que se deve tal índice? 

Temos a menor taxa e quem 
fala isso é a Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado, 
porque bandido não tem mole-
za aqui não! Para chegar neste 
resultado, a Guarda Civil Mu-
nicipal realizou diversas opera-
ções, muitas em conjunto com 
as polícias Civil e Militar. Os 
dados da SSP-SP também reve-
lam que Barueri, diminuiu em 
29,25% as ocorrências crimi-
nais.

Barueri é referência em 
projetos sociais, qual o se-
nhor destacaria?

Estamos terminando a obra 
da Casa de Passagem, destina-
da a pessoas em situação de 
rua, na Aldeia da Serra, que 
visa aperfeiçoar este atendi-
mento, pois já temos a casa de 
passagem, no Centro, que fun-
ciona em parceria com a “Ca-
ritas Serviço de Acolhimento 
- Casa São Francisco de As-
sis”. Neste programa (ReNas-
cer), eles recebem uma ajuda 
de custo e trabalham com os 
animais do Cepad (Centro de 
Proteção ao Animal Domésti-
co), lá eles passeiam e cuidam 
dos animais. 

Nesta sede própria que es-
tamos construindo, as pessoas 
poderão entrar e sair na hora 
que quiser, ao invés de ficarem 
na rua, ficarão na casa de pas-
sagem, mas sem impor condi-
ções de nada para eles. Serão 
servidos almoço, janta, café da 
manhã e, se  quiserem, poderão 
dormir e trocar de roupa, a úni-
ca exigência será a questão de 
higiene, como lavar as mãos e 
tomar banho. Eles terão liber-
dade, lógico que depois vamos 
evitar que eles durmam em lu-
gares públicos, como em ponto 
de ônibus, praças, marquises 
de estabelecimentos comer-
ciais, porque estaremos ofe-
recendo um local confortável 
e seguro para  eles dormirem, 
receberem alimentação e que 
possam ter a liberdade de sair 
para onde quiser. 

Quais os investimentos na 
área de Educação?

 Estamos trabalhando mui-
to para zerar a fila de creche, 
nós já diminuímos, estava com 
3 mil e agora está com 1.600, 
mas eu quero que tenham vagas 
para todas as crianças de Ba-
rueri nas nossas creches. Este 
trabalho carece de investimen-
tos e leva algum tempo, mas 
nós vamos conseguir.

Investimos pesado na ca-
pacitação dos professores e 

aumentamos, gradualmente, 
o valor da hora/aula todo ano, 
recuperando assim perdas pas-
sadas para que a Educação me-
lhore como um todo. 

 O  senhor considera Ba-
rueri um canteiro de obras, 
comente sobre as mais im-
portantes.

 Desde 2017, Barueri se tor-
nou o maior canteiro de obras 
da região, são 80 obras em an-
damento, que geram 15 mil em-
pregos diretos na área da cons-
trução civil.  Importantes obras 
foram retomadas e muitas ou-
tras iniciadas. São construções 
em todos os bairros da cidade 
e em todas as áreas (Educação, 
Saúde, Segurança, Meio Am-
biente, Mobilidade etc).

Já foram entregues seis 
escolas duas escolas de Fun-
damental e Infantil um Pron-
to-Socorro (Parque Imperial), 
duas Unidades Básicas de 
Saúde, um Centro de Hemo-
diálise, um Centro de Equote-

rapia, quatro alargamentos de 
via, um Centro de Iniciação 
ao Esporte (CIE do Bairro dos 
Altos), recapeamento de 160 
mil metros lineares de asfalto, 
um terminal rodoviário (Vale 
do Sol), uma área de lazer na 
Vila Porto e a modernização 
do bulevar central (incluindo o 
enterramento de fios).

 Para finalizar deixe  uma 
mensagem aos munícipes de 
Barueri pela passagem do 
aniversário de 70 anos.

Quando eu fui eleito vere-
ador, em 1976, eu fui o mais 
votado. Barueri tinha 28 anos, 
agora Barueri tem 70 e eu te-
nho 42 anos de vida pública, 
portanto a história desta cida-
de se confunde com a história 
da minha vida. Eu sei que a 
cidade é amada por quase que 
a totalidade dos cidadãos e, 
conseqüentemente, amada por 
mim também. Eu trato desta 
cidade com muito carinho e 
procuro fazer das minhas men-
sagens, uma mensagem de es-
perança e de fé,  e pedir  para 
que as pessoas tenham o mes-
mo carinho que a gente tem: 
não jogue mais lixo nas ruas,  
não jogue entulho de qualquer 
jeito,  avisem que a gente re-
tira da sua casa e quero cons-
truir, ajudar na construção, 
junto com todos os cidadãos, 
a cidade dos nossos sonhos, 
já que eu não posso construir 
o Brasil que eu desejava, jun-
tos, vamos construir a Barueri 
dos nossos sonhos, já estamos 
fazendo a nossa parte para o 
Brasil. Muito obrigado meus 
amigos e que Deus abençoe 
nossa cidade, o nosso povo e o 
nosso país inteiro, que tem so-
frido tanto por conta de tantas 
mazelas, de tantas pessoas que 
tentam enganar outras pessoas 
para lograr um cargo público e 
fazer o que eles fazem.

“Temos a 
menor taxa de 
criminalidade, 
porque 
bandido não 
tem moleza 
aqui não!”

“Desde 2017, 
Barueri se 
tornou o 
maior canteiro 
de obras da 
região, são 
80 obras em 
andamento, 
que geram 15 
mil empregos 
diretos”
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Sandro Almeida

Nova UBS ampliará o atendimento de saúde na rede municipal

Saúde de Osasco realiza mutirão
contra a dengue no Munhoz Jr

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
mantém as ações de combate 
à dengue e outras arboviroses. 
No último dia 15, cerca de 20 
agentes de Endemias, do Nú-
cleo de Controle de Zooneses, 
em parceria com agentes comu-
nitários, estiveram no Jardim 
Munhoz Jr., realizando mutirão 
de combate aos focos do mos-
quito Aedes aegypti, responsá-
vel por doenças como a den-
gue, chikungunya, zika vírus e 
febre amarela.

Os agente vistoriaram di-
versos pontos do bairro e aten-
deram também as demandas 
de moradores, feitas através 
da Central 156, como pedidos 
de telagem de caixas d’água, 
orientação e denúncias de lo-
cais críticos, como o caso de 

um estabelecimento comercial 
que continha garrafas repletas 
de água e focos do mosquito. 
Os profissionais notificaram e 
orientaram o proprietário quan-
to à importância da prevenção 
e limpeza da área para si e para 
os vizinhos, bem como a man-
ter as garrafas guardadas de 
cabeça para baixo. Havendo 
reincidência de denúncia o pro-
prietário será multado.

Um fiscal de Saúde foi 
acionado para vistoriar o local 
na semana seguinte ao mutirão 
para ver se as recomendações 
foram seguidas. Segundo os 
técnicos, as pessoas precisam 
se conscientizar que a preven-
ção é o melhor caminho. 

A região do Munhoz rece-
berá ainda os serviços de nebu-
lização e desratização. 

Parnaíba inaugura UBS 
Chácara das Garças

Ampliando a capacidade 
de atendimento e a cobertura 
da rede municipal de saúde, o 
prefeito de Elvis Cezar entrega 
neste sábado (23), a Unidade 
Básica de Saúde do bairro Chá-
cara das Garças. Localizada na 
Rua dos Beija –Flores. A nova 
UBS conta com consultórios de 
clínico geral, ginecologia, pe-
diatria e odontologia, farmácia 
e setores de vacina e medica-

ção, entre outros espaços. 
Com a inauguração do 

posto de saúde, os moradores 
da região não serão mais aten-
didos pelas unidades móveis. 
Além da UBS, em breve o 
bairro, que já foi beneficiado  
com implantação de pavimen-
tação asfáltica em boa parte 
das ruas, assim como ilumi-
nação de LED, contará com 
um ginásio de esportes e um 

colégio com capacidade para 
700 alunos. 

Nos últimos anos, a Pre-
feitura de Santana de Parna-
íba já inaugurou cinco novas 
unidades de saúde (UBS Al-
phaville, UPA Fazendinha, 
UBS Ingaí, PS Infantil e AME 
Parnaíba). O prefeito Elvis in-
forma que ao todo, serão en-
tregues 10 novas unidades até 
o final de 2020. 



Sexta-feira, 22 de Março de 2019 PÁGINA 5JORNAL A RUA



Sexta-feira, 22 de Março de 2019PÁGINA 6 CIDADES
JORNAL A RUA

Marco Vinholi ,Bruna Furlan , José Henrique Germann Ferreira , Dionisio Alves e Rubens Furlan

Os kits com as roupas serão distribuídos nas escolas municipais.

A Prefeitura de Jandira 
está realizando a entrega de 
uniformes escolares na rede 
municipal de ensino. Nesta 
quinta-feira (21), alunos da 

Emeb Mariano Marcelino 
Nascimento, localizada no 
bairro Jardim Sagrado Co-
ração, receberam as roupas. 
A previsão é que até o co-

meço de abril todas as 8.500 
crianças sejam atendidas.

Para a Maria José Batis-
ta Pinheiro Santos, 62, que 
buscou o uniforme da bisne-

ta, as crianças identificadas  
o logo da Prefeitura adqui-
rem a “referência que estão 
na escola, o que nos dá mais 
segurança e também há eco-
nomia com roupa, que ajuda 
muito no dia a dia”, disse.

“É o comprometimento 
com a política pública, na 
qual vai facilitar a economia 
dos pais em meio ao desem-
prego, porque nós sabemos 
das dificuldades”, comentou 
a secretária de Educação, 
Ana Paula Corrêa Leite.

O kit de roupas distri-
buído na Emeb Mariano 
Marcelino Nascimento, no 
bairro Jardim Sagrado Co-
ração, aos pais e responsá-
veis, é composto por duas 
camisetas manga curta, duas 
camisetas de manga longa, 
uma blusa manga longa com 
capuz, uma calça e uma ber-
muda.

O Prefeito Paulo Barufi 
esteve presente na entrega 
de uniformes e ressaltou a 
obrigação que o município 

tem com o uso do dinheiro 
público. “Só pagar imposto 
sem retorno não há condi-
ções. Imposto tem que ser 
bem investido e aqui está o 
resultado”, disse.

Em fevereiro, a pre-
feitura realizou a entrega 
de materiais escolares nas 
unidades de ensino da rede 
municipal. A licitação com 
pedido de uniformes e itens 
escolares, realizada em 
2018, já garante distribui-
ção para 2020.

Estudantes da rede 
de Jandira recebem 
uniformes escolares

ALTA PERFORMANCE NA DUA VIDA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

QUEBRA DE HÁBITOS LIMITANTES
MELHORIA NAS RELAÇÕES

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

SÃO 21 HORAS DE IMERSÃO COM OS MELHORES 
PALESTRANTES DO BRASIL PARA DESENVOLVER EM VOCÊ:

VAGAS LIMITADAS! INSCREVA-SE
www.icon21.com.br

Em visita ao HMB, secretários de 
estado sinalizam novo hospital regional

A necessidade de mais um 
hospital para a Região Oeste 
têm sido apontada pelo prefeito 
de Barueri, Rubens Furlan, há 
anos. Esta, inclusive, foi uma 
das propostas de campanha do 
então candidato ao governo de 
São Paulo, João Dória, hoje go-
vernador.

A concretização desse pro-
jeto tão importante para todas 
as cidades da região está perto 
de acontecer. Isso foi sinaliza-
do na segunda-feira (dia 18) 
durante uma visita do secre-
tário de estado da Saúde, José 
Henrique Germann Ferreira, e 
do secretário de Desenvolvi-
mento Regional do Estado de 
São Paulo, Marco Vinholi, ao 
Hospital Municipal de Barueri 
(HMB), juntamente com Fur-
lan. Também compareceu ao 
encontro a deputada federal 
Bruna Furlan.

“O secretário sabe que a 
gente está numa luta para cons-
truir mais leitos na nossa região 
e com a sensibilidade dele se 
propôs a ver quais os equipa-
mentos que a gente dispõe para 
atender praticamente a região. 
Depois dessa visita eu pedi 
para que ele nos ajude - ele, a 
Bruna, o Vinholi - junto ao go-
vernador para atender essa nos-
sa reivindicação. Nós já temos 

área, temos projeto, tudo pron-
to, só falta o governador dar 
OK pra gente começar a cons-
truir o novo hospital regional”, 
declarou Furlan na ocasião.

Durante a visita, Furlan per-
correu com os convidados os 
andares do HMB, mostrando 
em detalhes a infraestrutura do 

local e o tamanho da demanda 
absorvida pelo equipamento. 
Para se ter uma ideia, no últi-
mo quadrimestre de 2018, das 
6925 vagas distribuídas aos 
hospitais da região, o HMB 
absorveu 6004 dentre vagas ce-
didas, avaliações neurológicas 
e exames, o que corresponde 

a 86,7% das solicitações; aos 
outros, incluindo convênios, 
coube o restante: 921 (13.3%).

Unindo forças
José Henrique elogiou e 

disse que a partir de agora en-
grossa o time de Furlan. “É um 
espetáculo, está tudo muito 

bem montado. Nós conversa-
mos com alguns pacientes e 
eles demonstraram uma sa-
tisfação muito grande. É esse 
o objetivo que nós queremos 
aprender e atingir: atender as 
necessidades dos pacientes e 
superar as suas expectativas. 
Hoje eu estou aderindo ao time 

de ajuda aqui ao prefeito”, afi r-
mou o secretário.

“Viemos aqui conhecer os 
aparelhos de excelência em 
Barueri em torno da saúde pú-
blica, dialogar em torno das 
demandas, difi culdades, desa-
fi os, todos trabalhando para o 
melhor para a região como um 
todo”, reforçou Vinholi, que 
encabeçou a visita.

Saúde de Barueri
é prioridade

A deputada Bruna Furlan 
disse que a saúde em Barueri 
é prioridade e que a comitiva 
soma esforços junto ao secre-
tário de Saúde do município, 
Dionísio Alvarez Mateos Filho, 
que integrou o grupo. “Que a 
gente possa cada vez mais ofe-
recer uma saúde de qualidade 
e que atenda a expectativa da 
população”, disse Bruna.

Nos últimos dias, Barue-
ri recebeu um tomógrafo, um 
microscópio cirúrgico, mesas 
cirúrgicas, aparelhos de ultras-
som, dentre outros equipamen-
tos de última geração, fruto de 
recurso de emendas parlamen-
tares de autoria da deputada.

Na ocasião, os visitantes 
também conheceram o novo 
Centro de Hemodiálise, que 
será aberto na próxima semana.

Divulgação

 Lourivaldo Fio / Secom
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Ex-aluno de projeto pedagógico musical de 
Barueri é selecionado para orquestra chilena 

Neste domingo (24), o Gru-
po Falamansa traz seu forró 
contagiante para Barueri, em 
show totalmente gratuito nas 
comemorações dos 70 anos da 
cidade. A programação aconte-
ce no Bulevar Central, onde os 
artistas se apresentam a partir 
das 11h, mas as atividades cul-
turais  e de lazer continuam até 
18h, com brinquedos infláveis 

gratuitos, apresentações artísti-
cas, praça de alimentação e con-
tação de histórias, entre outras 
atrações. 

O Falamansa, que há 20 anos 
está na estrada com a mesma 
formação de músicos, começou 
tocando na casa de show Reme-
lexo em Pinheiros, São Paulo. 
Desde lá, faz todo mundo dan-
çar ao ritmo mais tradicional da 

cultura nordestina e brasileira.  
As canções do grupo trans-

mitem mensagens de alegria, 
fé, motivação e consciência 
ambiental. No repertório estão 
“Xote dos Milagres”, “Rindo 
à Toa” e “Chuva”, além dos 
clássicos “Isso Aqui Tá Bom 
Demais”, de Dominguinhos, e 
“A Vida de Viajante”, de Luiz 
Gonzaga.  

O projeto de Música e Ar-
tes ao Ar Livre tem rendido, 
cada vez mais, ótimos frutos e 
gratas surpresas. O projeto foi 
implantado no ano de 2017 na 
Secretaria de Educação e vem 
despertando talento em centenas 
de alunos. 

Uma excelente novidade é a 
bela história do ex-aluno Anariki 
Martins, da turma de 2017, então 
estudante da Emef Jorge Augus-
to, do bairro Engenho Novo. In-
centivado pelos pais e professo-
res, ele integrou a primeira turma 
do projeto e na época optou pelo 
violino.  

De acordo com o professor 

Marcos Lima, o interesse e o 
talento do jovem estudante pela 
música o fizeram optar também 
por um novo instrumento: o vio-
loncelo. “Desde o início do curso 
ele demonstrou ser um excelente 
aluno, interessado pela música e 
muito disciplinado. Sempre foi 
um ótimo exemplo para todos os 
colegas”, conta o professor. 

A dedicação e o amor pela 
música renderam ao estudante o 
convite para integrar a orquestra 
Liceu 7, tradicional instituição 
musical de Santiago, no Chile. 
Na orquestra chilena, ele está 
tocando violoncelo e disse estar 
muito feliz com a nova oportu-

nidade de realizar o seu maior 
sonho que é viver pela música. 
Recentemente, Anariki visitou 
os professores e amigos do pro-
jeto Música e Artes ao Ar Livre 
e, muito empolgado e agrade-
cido, contou que o programa 
mudou a sua vida.  “Participar 
do projeto da Secretaria de Edu-
cação foi uma experiência única 
na minha vida. Me sinto pri-
vilegiado por ter passado pela 
primeira turma. Além de ter 
desenvolvido minha capacidade 
musical, perdi a timidez. É um 
projeto lindo que traz tantos jo-
vens para o mundo da música”, 
disse o jovem músico. 

FALAMANSA
faz show gratuito 
EM BARUERI



Sexta-feira, 22 de Março de 2019PÁGINA 08 SOCIAIS
JORNAL A RUA

Rainha do Congo no Brasil

Fundo Social de Barueri 
realiza formatura dos cursos 

do Núcleo de Moda

A Rainha Diambi Kaba-
tusuila Diambi Mukalengna 
Mukaji wa Nkashama, Repú-
blica Democrática do Congo, 
esteve em visita ao Brasil de 
27 de fevereiro a 12 de março, 
com a finalidade  de promover 
encontro intercultural para tro-
ca de informações.  A agenda 
da rainha foi extensa e a co-
mitiva passou por quatro esta-
dos, começando em Salvador, 
na Bahia, de onde seguiu para 
Minas e Rio.

Em São Paulo, Diambi 
Kabatusuila, esteve no Palácio 
dos Bandeirantes (sede do Go-
verno de São Paulo), em uni-
versidades, espaços religiosos, 
comunidades afro e museus. A 
rainha visitou ainda as cidades 
de Santos, Itapecerica da Serra 
e Osasco.

Em inglês, a rainha falou 
sobre a luta dos povos de ori-
gem africana e ressaltou a im-
portância de continuar lutando. 
“Ainda há muita desigualdade, 
violência contra o nosso povo 
de várias maneiras, falta de 
acesso a instituições, à Justi-
ça, a casas próprias, a uma boa 
educação para todos, além de 
segurança. Temos muito a ca-
minhar”, disse.

“Eu encorajo-vos a se-
rem quem são, sempre com 

a cabeça levantada. Imagine 
como o Brasil seria se nós 
juntássemos todas essas for-
ças para trabalhar em paz e 
com muito amor? Vocês se-
rão os líderes desse mundo. 
Isso não é só o que eu acredi-
to. É o que eu sei”.

Diambi Kabatusuila foi 
coroada como o governante 
do povo Bena Tshiyamba de 
Bakwa Indu da região central 

de Kasaï, parte do antigo Im-
pério Luba na República De-
mocrática do Congo em 31 de 
agosto de 2016. Agora detém 
o título de Diambi Mukalenga 
Mukaji Wa Nkashama (Rai-
nha dA Ordem do Leopardo). 
Ela foi investida e introduzida 
em Kinshasa pela Associação 
de Autoridades Tradicionais 
e Consuetudinárias do Congo 
em 5 de agosto de 2017.

Mais 354 pessoas concluí-
ram os cursos dos Núcleos de 
Moda de Barueri. A cerimônia 
de formatura foi realizada na 
quarta-feira (13), na sede da 
Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social (SADS) 
e contou com desfile de moda e 
depoimentos emocionados. 

A formanda Denilza da Sil-
va Mendes, que fez o curso no 
Vale do Sol, relatou a importân-
cia das pessoas que fazem par-
te do projeto: “Tive um câncer 
de mama e no final de 2018 as 
sessões de quimioterapia eram 
poucas. Encontrei o Núcleo e 
pedi uma vaga. A Terezinha e 
a Santa (professoras) foram an-
jos na minha vida. Em novem-
bro de 2018 partilhei com todos 
minha cura e ter feito o curso 

foi parte desse processo”. 
Para Adriana Bueno Moli-

na, secretária da SADS, uma 
equipe comprometida que tra-
balha com amor traz bons re-
sultados. “Temos um projeto 
para capacitar, mas ele oferece 
muito mais que isso. Desejo 
aos formandos que as portas se 
abram”.  

Já a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Sônia 
Furlan, disse que ter o certifi-
cado do Senai é uma honra. Ela 
contou que foi preciso recupe-
rar os espaços, reconstruir os 
Núcleos de Moda e retomar as 
parcerias. “Temos a missão de 
ajudar as pessoas. Para vocês 
que estão se formando, meu de-
sejo é que se abram as portas 
de emprego pois, com vocês 

crescendo, a família de vocês 
cresce também”. 

Durante a formatura foi re-
alizado um desfile com roupas 
confeccionadas pelos próprios 
alunos. Dez formandos desfila-
ram calças, blusas, saias, maca-
cão, bermuda, camisas e até um 
vestido de noiva. 

Os Núcleos de Moda foram 
idealizados pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Barueri 
em parceria com a Secretaria 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social. A cidade conta 
com 3 unidades: central, Par-
que Imperial e Vale do Sol. Os 
cursos oferecidos são de má-
quina reta e overloque, costu-
ra industrial e modelagem. No 
próximo semestre serão aber-
tas novas vagas. 

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
  RETRÔ PARTY 

Show de Altemar 
Dutra Jr., no Bar 
do Nelson na 
segunda-feira. Com 
a presença de 
colunistas de Atibaia, 
do Nordeste e de 
Joinville. O Brasil 
que dá certo se 
encontra na casa 
de Lílian Gonçalves 
assessorada por 
Marly Lamarca, Carla 
Fiori e Davi Brandão.

O  Rei do Colunismo Social Ovadia Saadia e a Rainha do 
Congo Diambi

A primeira-dama Sônia Furlan, presidente do Fundo Social discursa durante formatura

A jornalista e 
bloqueira, Jo 

Ribeiro reuniu 
famosos e vips 
em São Paulo 

em dose dupla 
em sua cobertura 

no bairro do 
Morumbi. 

Adalberto Albuquerque-SADS

Atriz Evelyn Montesano , Jo Ribeiro, a  apresentadora 
Viviane Alvez e Mariza Marchetti

Fabio 
Porchat  e 

Regina 
Posses

Marcel 
Capoia, 
Camile 
Nigro, Jô 
e Tadeu 
Ribeiro
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HISTÓRIA
DE BARUERI

A fundação de Barueri remonta à 
época das missões jesuíticas, em mea-
dos do século XVI. Segundo os histo-
riadores, a origem da cidade foi o alde-
amento de Barueri, fundado em 11 de 
novembro de 1560 pelo padre José de 
Anchieta, que ergueu na margem direita 
do rio Tietê, pouco acima da confluên-
cia com o Rio Barueri Mirim, a Capela 
de Nossa Senhora da Escada, hoje pa-
droeira do município.

O nome Barueri deriva da mistura da 
palavra francesa barriére (barreira, que-
da, obstáculo) com o vocábulo indígena 
mbaruery (rio encachoeirado), signifi can-
do, portanto, barreira que encachoeira o 
rio, visto que a área fi cava na bifurcação 
do Anhembi, como era chamado o Tie-
tê. O vocábulo Barueri em tupi guarani 
não quer dizer fl or vermelha que encan-
ta, como muitos acreditam. Talvez pelo 
fato de, às margens do rio Barueri Mirim 
existirem, muitos anos atrás, fl ores ver-
melhas (hibisco), deu-se esta associação. 
“Flor vermelha que encanta” é, na ver-
dade, uma espécie de slogan associado à 
Barueri, o nome da cidade.

A aldeia de Barueri cresceu rapida-
mente, tornando-se um dos mais impor-
tantes aldeamentos de índios do Brasil 
colônia. Resistindo bravamente, com a 
ajuda dos padres jesuítas, aos frequentes 
ataques de Bandeirantes que desciam o 
rio Tietê em direção ao interior, aprisio-
nando índios para mão-de-obra escrava, 
a aldeia conseguiu sobreviver. Com o de-
correr dos anos e o notório crescimento, 
a Aldeia chegou a povoado e, posterior-
mente, já em 1809, à categoria de fregue-
sia.Em 1870 iniciou-se a construção da 
Estrada de Ferro Sorocabana e, em 1875, 
com a inauguração do primeiro trecho, 
Barueri ganhou sua estação ferroviária, 
tornando-se importante entreposto de 
cargas, rota obrigatória na ligação da Ca-
pital São Paulo com Santana de Parnaíba 
e Pirapora do Bom Jesus. Pertencente ao 
Município e Comarca de Santana de Par-
naíba, Barueri crescia a olhos vistos, su-
plantando a pacata e bucólica Parnaíba. 

O espírito autonomista não tardou a 
surgir entre os cidadãos e o movimento 
emancipacionista ganhou vulto, culmi-
nando com a criação do Município de 
Barueri pela lei número 233, de 24 de de-
zembro de 1948, sancionada pelo então 
governador do Estado Adhemar de Bar-
ros. Em 26 de março de 1949 instala-se o 
Governo Municipal e a primeira Câmara 
de Vereadores.

EDUCAÇÃO

SAÚDE

OBRAS

SEGURANÇA



Sexta-feira, 22 de Março de 2019PÁGINA 10
JORNAL A RUA

Barueri completa 70 anos com
o 5º maior PIB do Estado de SP

No dia 26 de março de 
2019 Barueri completa 70 
anos de emancipação políti-
co-administrativa no auge de 
sua pujança. Com o 5º maior 
PIB do Estado de São Paulo e 
o 14ª de todo o Brasil, a cidade 
é a primeira em “Desenvolvi-
mento Econômico” e a quinta 
“Melhor para se Fazer Negó-
cio”, de acordo com ranking 
da Revista Exame do ano pas-
sado. Os 350 km de fi bra ótica 
colocam Barueri, de acordo 
com o mesmo levantamento, 
no Top 20 das cidades mais 
inteligentes e conectadas do 
país.

Na área de meio ambien-
te, Barueri tem dado atenção 
especial aos animais. Desde 
2017 foram castrados e micro-
chipados 8 mil pets. De acordo 
com o ranking do Pro-
g r a m a 

Município Verde e Azul, a ci-
dade tem a 3ª gestão ambiental 
mais efi ciente entre os 39 mu-
nicípios da Grande São Paulo.

No atendimento a pessoas 
com defi ciência, Barueri avan-

çou com a inauguração de 
um centro próprio para 

Equoterapia, fi cou no 
Top 10 das cidades 

mais inclusivas 
do Estado de 

SP (Prêmio 
Ações In-
c lu s iva s 
2017/Go-
verno SP) 

e recebeu 
prêmio interna-

cional por empregabilidade 
para pessoas com defi ciência 

(Bloomberg Mayors Challen-
ge/2018).

A cultura barueriense deu 

um salto de qualidade ofere-
cendo 27 Ofi cinas de Artes 
(total de 3.700 alunos) e im-

plantando o Núcleo de Música 
e o já premiadíssimo Núcleo 
de Dança. A moderna Praça 
das Artes (em construção no 
Boa Vista) vai colocar a ci-
dade na rota internacional dos 
grandes espetáculos.

No esporte, Barueri tem 
14.550 alunos nas escolas de 
esporte e oferece referência 
para essa garotada e entreteni-
mento para a população, sendo 
a sede do Oeste no Paulistão 
(Série-A) e Brasileirão (Série-
-B) e a casa do Hinode Barueri 
na Superliga de Vôlei Femi-
nino. Em 2018, a cidade foi a 
sede brasileira da Liga das Na-
ções de Vôlei (Feminino).

Mas os grandes pilares que 
fazem de Barueri uma das me-
lhores cidades para se viver são 
Desenvolvimento Social, Edu-
cação, Saúde e Segurança. E é 
para melhorar ainda mais, estes 
e todos os setores, que a Pre-
feitura investe em um enorme 
pacote de Obras. Acompanhe.

Capitaneada pela Secre-
taria de Assistência e De-
senvolvimento Social e pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade Estrela Guia (presidido 
por Sônia Furlan), a área de 
assistência social e familiar 
ganhou muito vigor nos úl-
timos dois anos. Por mês, 
são atendidas 20 mil famí-
lias regularmente. Em 2018 
foi inaugurado o sexto Cras 
(Centro de Referência de As-
sistência Social) de Barueri, 
no Jardim Paulista.

Projetos e ações foram re-
tomados em benefício da po-
pulação, como a distribuição, 
na Campanha do Agasalho, 
de apenas peças novas (só no 
ano passado foram atendidas 
18.460 famílias).

Foram reformados quatro 
Centros Comunitários e, no 
Parque Imperial, foi preciso 
reconstruir o Centro Comu-
nitário Jaraguá-Mirim (con-
cluído no ano passado), que 
hoje voltou a oferecer ativi-
dades a cerca de 500 crianças 
e adolescentes. Os Núcleos 
de Moda (três) também foram 
retomados e oferecem cursos 
profissionalizantes de máqui-
na reta, overloque, modelista 
de roupas e costura.

O programa ReNascer 

acolheu e transformou pes-
soas que se encontravam em 
situação de rua, oferecendo 
bolsa e capacitação. A pri-
meira turma contou com 17 
beneficiários e agora iniciou 
nova turma com mais 26 bol-
sistas.

As mães de crianças com 
deficiência ganharam aten-
ção especial. O projeto Mães 
Cuidadoras ofereceu capaci-
tação na área de gastronomia 

para 80 mulheres e transfor-
mou-se no Empório Mães 
Cuidadoras, com vários par-
ceiros e pontos de venda dos 
produtos (doces e salgados), 
gerando renda para as parti-
cipantes.

O Parque da Maturidade 
José Dias da Silva foi total-

mente reformado e reduziu 
a fila de espera, cadastrando 
500 novos frequentadores.

Nestes dois anos, o Fundo 
Estrela Guia também liderou 
campanhas exitosas de arre-
cadação de fundos para en-
tidades como AACD, GRA-
ACC e Apae.
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2017 foram castrados e micro-
chipados 8 mil pets. De acordo 
com o ranking do Pro-
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Município Verde e Azul, a ci-
dade tem a 3ª gestão ambiental 
mais efi ciente entre os 39 mu-
nicípios da Grande São Paulo.

No atendimento a pessoas 
com defi ciência, Barueri avan-

çou com a inauguração de 
um centro próprio para 

Equoterapia, fi cou no 
Top 10 das cidades 
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O trabalho da Prefeitura 
para melhorar a saúde é in-
cansável. Prova disso é que, 
de acordo com o Conselho 
Federal de Medicina, Barue-
ri é a quarta cidade do Brasil 
que mais investe em saúde 
pública (atrás de duas cidades 
com menos de mil habitantes 
e de um município com pouco 
mais de 100 mil pessoas).

E os resultados também já 
vão aparecendo: o índice de 
mortalidade infantil no muni-
cípio, em 2017, foi o 5º menor 
entre as cidades paulistas com 
mais de 200 mil habitantes.

A rede de saúde tem sido 
informatizada e equipada com 
aparelhos modernos como to-
mógrafos de última geração 
e microscópio cirúrgico. As 
UBSs passaram de 16 unida-
des para 18 (Jardim Tupan e 
Vale do Sol) e há mais duas 
em construção (Engenho 
Novo e Maria Helena).

No pronto-atendimen-
to, a cidade ganhou mais um 
Pronto-Socorro (Imperial, em 
2017) e constrói outra unida-
de (Mutinga). O PS Central 
recebeu novos leitos e consul-
tórios.

Com previsão de entrega 
para este ano, o Centro de 
Diagnósticos (em constru-
ção na Vila Porto) vai reunir 
todos os exames no mesmo 
local, dando mais agilidade 
aos atendimentos. Já na área 
central está em obras o Centro 
de Especialidades que contará 
com 85 consultórios médicos.

O Hospital Municipal de 
Barueri (HMB) voltou a fun-
cionar com sua capacidade 
total e a cidade vai ganhar 
um novo hospital: a unidade 

do Jardim Paulista, que fica 
pronta neste ano.

No dia 28 de março, entra 
em operação o novo Centro de 
Hemodiálise (em prédio ane-
xo ao HMB). São mais de 70 
leitos para os procedimentos 
de filtragem de sangue.
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SAÚDE DE QUALIDADE

Educação
Barueri tem avançado mui-

to na área da Educação. O 
projeto Primeira Infância, que 
promove nas crianças de zero 
a 6 anos a aprendizagem por 
intermédio de brincadeiras, 
música e entretenimento, foi 
transformado em política pú-
blica e ganhou um Centro de 
Referência.

O transporte escolar teve a 
frota inteira renovada em 2017 
com 90 ônibus zero quilôme-
tros. Em 2018 a nota do muni-
cípio no Ideb já cresceu.

O ano letivo de 2019 come-
çou com uniformes e material 
escolar distribuídos gratuita-
mente para os cerca de 65 mil 
estudantes.

Barueri é a primeira cidade 
a implantar em toda a sua rede 
de ensino a plataforma Goo-
gle for Education. Entre uma 
série de benefícios, 46.222 
mil alunos e 2.300 professores 
terão acesso aos novos chro-
mebooks, além da aquisição 

de 11.900 óculos de realidade 
virtual, telas e projetores para 
todas as salas de aula e 110 ter-
minais para videoconferência.

Idealizado pelo secretário 
de Educação, Celso Furlan, o 
projeto Música e Artes Plás-
ticas ao Ar Livre, que propõe 
aulas práticas nestas áreas pe-
los jardins do CAP, tem me-
lhorado consideravelmente a 
aprendizagem dos alunos.
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Nos últimos dois anos, 
Barueri conseguiu retomar 
o patamar de cidade segura. 
De acordo com dados da Se-
cretaria da Segurança Pública 
do Estado de São Paulo (SS-
P-SP), em 2018, o município 
atingiu o menor índice de sua 

história de homicídios dolo-
sos por 100 mil habitantes. 
O indicador, utilizado por or-
ganismos internacionais para 
medir a violência de uma lo-
calidade, é o menor da região 
oeste e o segundo mais baixo 
entre todos os 39 municípios 

da região metropolitana de 
São Paulo (atrás apenas de 
São Caetano do Sul).

Os dados da SSP-SP tam-
bém revelam que Barueri 
(na comparação entre 2016 e 
2018) diminuiu em 29,25% as 
ocorrências criminais (homi-

cídios dolosos, furtos, roubos 
e veículos subtraídos). Em 
números absolutos, 2018 foi o 
ano mais seguro no município 
desde 2011.

Para chegar neste resulta-
do, a Secretaria de Seguran-
ça e Mobilidade Urbana teve 
muito trabalho. A Guarda Ci-
vil Municipal realizou diver-
sas operações no município, 
muitas em conjunto com as 

polícias Civil e Militar.
Viaturas táticas foram 

blindadas, foi formada a 
Romu (Ronda Ostensiva Mu-
nicipal), unidade especializa-
da no combate ao crime e o 
patrulhamento Tático Femini-
no, composto apenas por mu-
lheres. O GTM (Grupo Tático 
de Motos) dobrou o número 
de motocicletas.

O efetivo de guardas nas 

ruas foi aumentado com a 
remuneração de horas ex-
tras e novos armamentos 
foram adquiridos. O video-
monitoramento foi ampliado 
e integrado ao Detecta. O 
programa Guardiã Maria da 
Penha, de atenção à violên-
cia doméstica, aumentou sua 
abrangência com a instala-
ção de uma base própria na 
Aldeia de Barueri.

Desde 2017 Barueri se tor-
nou o maior canteiro de obras 
da região. Importantes obras 
foram retomadas e muitas 
outras, iniciadas. São cons-
truções em todos os bairros 
da cidade e em todas as áreas 
(Educação, Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente, Mobilidade 
etc).

Já foram entregues seis es-
colas maternais (Jardim do Lí-
bano, Vila Márcia, Parque Im-
perial, Chácaras Marco, Vale 
do Sol e Jardim São Luiz), 
duas escolas de Fundamental e 
Infantil (Emeief Dorival Faria, 
no Jardim Tupanci, e Adherbal 
Farbo, no Vale do Sol), uma 
Matermei (Engenho Novo), 
uma unidade da Fieb (Aldeia 
da Serra), um CRAS (Jardim 
Paulista), um Pronto-Socorro 
(Parque Imperial), duas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS 
do Tupan e do Vale do Sol), 
um Centro de Hemodiálise, 
um Centro de Equoterapia, 
quatro alargamentos de via 
(Via Parque, em Alphaville, 
rua da Prata, no Boa Vista, 
rua Tâmisa, no Vale do Sol, e 
avenida Paiol Velho, no Tam-
boré), um Centro de Iniciação 
ao Esporte (CIE do Bairro dos 
Altos), recapeamento de 160 
mil metros lineares de asfalto, 
um terminal rodoviário (Vale 

do Sol), uma área de lazer na 
Vila Porto e a modernização 

do bulevar central (incluindo o 
enterramento de fi os).

Em andamento estão cerca 
de outras 80 obras, que geram 

15 mil empregos diretos na 
área da construção civil. Me-

recem destaque o Centro de 
Diagnóstico, Centro de Espe-
cialidades, Unidade Hospitalar 
do Jardim Paulista, Pronto-A-
tendimento do Jardim Mutinga, 
UBSs no Engenho Novo e no 
Maria Helena, três Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), 
duas escolas (Aldeia e Maria 
Helena), viadutos no Tamboré 
e no Imperial, remodelação da 
avenida Dib Sauaia (Alphavil-
le), duplicação de trecho da es-
trada Cícero Borges de Moraes 
(Bairro dos Altos), batalhão 
da Polícia Militar no Jardim 
Paulista, novo Fórum, sede do 
Ipresb, Praça das Artes, áre-
as de lazer no Belval, Audir e 
Líbano, Casa de Passagem e 
implantação de luz de LED em 
todo o município.
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