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Furlan entrega UBS no 
Jardim Maria Helena
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Lins quer cidade mais limpa com 
“Mutirão Amor por Osasco”

Pacientes de Cotia poderão 
realizar hemodiálise em Barueri

Londres está entre as cidades 
mais visitadas do mundo

Governador Doria faz licitação para compra
de pistolas para a Polícia Militar de São Paulo
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Doria anuncia compra de 40 mil 
pistolas para a PM de São Paulo

O Governador João Doria e 
o Secretário da Segurança Pú-
blica, General João Camilo Pi-
res de Campos, anunciaram nes-
ta terça-feira, 30 a aquisição de 
40 mil pistolas semiautomáticas 
calibre .40 para a Polícia Militar. 
As armas serão adquiridas por 
meio de licitação internacional 
e totalizam um investimento de 
aproximadamente US$ 20 mi-
lhões – cerca de R$ 80 milhões.

“Hoje estamos assinando a 
autorização para a aquisição de 
40 mil novas armas para a Po-
lícia Militar. A maior compra já 
realizada pelo Governo de São 
Paulo na sua história”, disse Do-
ria, que completou que “para o 
ano que vem já podemos anun-
ciar que vamos comprar mais 40 
mil novas pistolas, totalizando 
80 mil pistolas .40. A Polícia de 
São Paulo será a mais bem pre-
parada, técnica e tecnologica-
mente, para a pronta resposta”.

Na próxima quinta-feira 
(2/5), às 10h, no Centro de Ope-

rações da Polícia Militar, será 
realizada uma audiência pública 
para apresentar às empresas in-
teressadas as especificações téc-
nicas exigidas para as armas e 
também serão discutidas as su-
gestões dos presentes. O edital 
será publicado até 30 dias após 

a audiência pública.
“Estes investimentos são fo-

cados em cima da logística. Não 
há operação policial sem uma 
base logística forte e compe-
tente. Por isso estamos empre-
endendo esforços para que pos-
samos melhorar as condições, 

dando qualidade, efetividade 
operacional e suporte adminis-
trativo”, disse o Secretário.

Polícia bem armada
Atualmente, os processos 

de aquisição de armamentos da 
PM somam R$ 108,9 milhões. 

Além das 40 mil pistolas cali-
bre 40, estão em andamento as 
compras de 1 mil fuzis calibre 
.762, 300 fuzis calibre .556, 
dois fuzis de precisão, 10 me-
tralhadoras leves, 500 escudos 
balísticos, 1 mil armas de in-
capacitação neuromuscular e 

5.500 coletes balísticos.
Apenas para a Polícia Mi-

litar, foram adquiridas 6.250 
armas Glock .40 desde julho 
de 2018, totalizando um inves-
timento de R$ 12,2 milhões. 
Além disso, no segundo se-
mestre do ano passado, o Go-
verno de SP autorizou o uso de 
fuzis .762 e .556 pela PM em 
todas as regiões do Estado. O 
armamento, que possui maior 
precisão e alcance, antes era 
usado apenas em operações 
específicas e no policiamento 
ostensivo.

Outra ação para equipar à 
polícia militar paulista aconte-
ceu em janeiro deste ano, com 
a nova gestão. Na ocasião, foi 
autorizada o uso de espingar-
das calibre 12 em todas as via-
turas de radiopatrulha do Esta-
do. Ao todo, cinco mil armas 
desse tipo foram incorporadas 
no policiamento, aumentando 
o poder de reação dos policiais 
e a segurança da população.
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Programa de Reciclagem de Osasco inclui lixo 
eletrônico e gera mais renda às famílias beneficiadas

O programa de reciclagem 
do lixo em Osasco já atende a 
30% dos bairros e, desde a últi-
ma semana, o município passou 
a ter um direcionamento para o 
lixo eletrônico. Essas e outras 
informações foram passadas 
durante a Audiência Pública re-
alizada na Câmara Municipal, 
na última sexta-feira (26), que 
discutiu economia solidária e 
agricultura urbana.

A Audiência Pública acon-
teceu por solicitação do vere-
ador Ricardo Silva (PRB), que 
é membro da Comissão de Po-
lítica Urbana, Meio Ambiente 
e Defesa dos Direitos do Con-
sumidor de Serviços Públicos 
Municipais.

O encontro foi conduzido 
pelo vereador Batista Comu-
nidade (Avante), que preside 
a Comissão, e pela vereadora 
Ana Paula Rossi (PR). Os Se-
cretários de Obras, Lau Alen-
car, e de Desenvolvimento, 
Trabalho e Inclusão Social, 
Elsa de Oliveira.

Geração de
trabalho e renda

Os programas mantidos 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Trabalho e Inclusão 
(SDTI), em parceria com as se-
cretarias de Obras e Meio Am-
biente, geram oportunidades de 
trabalho e renda para as famí-
lias beneficiadas.

A técnica da SDTI, Cida Lo-

pes, apresentou as ações promo-
vidas pela Prefeitura e que auxi-
liam centenas de famílias.

Segundo ela, o programa 
de economia solidária ajuda as 
pessoas a resgatarem a cida-
dania por meio da incubadora 
pública de empreendimentos 
econômicos e solidários.

As incubadoras ajudam 
pessoas a empreenderem em 
projetos de agricultura urbana, 
reciclagem de lixo, artesanato, 
alimentação, dentre outros.

Os atendidos têm a oportu-
nidade de participar das feiras 
de economia solidária, onde 
podem vender seus produtos 
diretamente à população.

Ainda de acordo com Cida 
Lopes, o programa de coo-
perativas de reciclagem hoje 
recolhe 100 toneladas de lixo 
reciclável por mês, e já está 
presente em 30% dos bairros 
da cidade.

Já o programa de agricultu-
ra urbana mantém 450 cantei-
ros de plantio na cidade, benefi-
ciando 44 agricultores urbanos 
e 200 famílias osasquenses.

A secretária Elsa de Oliveira 
anunciou a formalização de con-
vênio com uma cooperativa para 
a reciclagem de lixo eletrônico. 
Esse tipo de resíduo é compos-
to por itens como monitores de 
computadores, telefones celula-
res e baterias, computadores, te-
levisores, câmeras fotográficas, 
impressoras e outros itens pro-

duzidos pelo descarte de equi-
pamentos eletrônicos.

O programa já está em fun-
cionamento no Parque Mazei e 
mantém parceria com empresas 
da cidade. “Nossa intenção é tra-
balhar a inclusão das pessoas e 
principalmente a questão do con-

sumo consciente”, justificou Elsa.
O Secretário Lau Alencar, 

lembrou que essas políticas 
são previstas em lei e buscam 
ajudar as pessoas. “Temos 
muitos pontos que podem ge-
rar oportunidade de expandir o 
programa das hortas, através de 

parcerias com empresas”, ex-
plicou. Atualmente, o municí-
pio mantém uma parceria com 
o Mercado Livre.

Repercussão
O vereador Batista Comu-

nidade defendeu a continui-
dade do diálogo entre o poder 
público e as cooperativas de 
reciclagem, que permitem a ge-
ração de trabalho e renda, por 
meio do direcionamento de ma-
teriais.

Já o vereador Ricardo Sil-
va também defendeu as ações 
promovidas pela PMO que, 
segundo ele, têm aberto opor-
tunidades para muita gente. “É 
um grande amparo para essas 
pessoas”, disse.

A vereadora Ana Paula 
Rossi finalizou o encontro pa-
rabenizando as equipes que 
atuam diretamente com esses 
programas. “O envolvimento 
de todos vocês é o que faz a di-
ferença”, concluiu.

Divulgação 

Ricardo Migliorini/CMO

O governador João Doria anunciou a abertura de licitação para compra de armamento para a Polícia Militar do Estado de São Paulo

A audiêcia pública aconteceu por solicitação do vereadro Ricardo Silva
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Prefeito Rogério Lins pede colaboração 
para manter a cidade de Osasco limpa

Com o objetivo de levar 
aos bairros serviços de manu-
tenção e zeladoria, a Prefeitu-
ra de Osasco realiza o “Mu-
tirão – Amor por Osasco”. A 
ação teve início nos bairros 
Veloso e Bandeiras, que re-
ceberam serviços limpeza de 
boca de lobo, poda de árvo-
res, recolhimento de carros, 
pintura de sinalização de solo, 
entre outros. Na segunda-feira 
(29), o prefeito Rogério Lins 
visitou escolas e comércio e 
pediu para que todos colabo-
rem com a limpeza do bairro 
e não joguem lixo ou entulho 
nas vias públicas, mantendo a 
cidade limpa. Lins esteve na 
Cemei Maria da Conceição 
Paixão, na Emef Oscar Penna-
cino e na Emef Mariana Von 
Putt Kammer Melli.

“A Prefeitura tem obriga-
ção de limpar a cidade, mas 
manter limpa é dever de todos 
nós. Vamos manter as ruas 
limpas, não joguem sofá ou 
entulho nas ruas. Se todos se 
unirem nesse propósito, não 
traremos para as casas pragas 
como ratos, baratas, escor-
piões ou dengue. Vamos es-
palhar essa ideia para nossos 
vizinhos”, disse.

O  prefeito também lem-
brou que Osasco foi destaque 
em um noticiário da TV sobre 
a geração de empregos. “Ti-
vemos o menor índice de de-
semprego. A cidade está com 
saldo positivo, ou seja, con-
tratando mais do que demitin-
do. Isso se deu graças à dimi-
nuição do nosso ISS (Imposto 
Sobre Serviços). Diminuímos 

1% sobre tecnologia e muitas 
empresas vieram para nossa 
cidade, entre elas a IFood e 
Mercado Livre”.

Lins aproveitou também 
para falar dos investimentos 
em saúde, como a reforma 
e manutenção de algumas 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs), como Palmares, 
Padroeira, Vasco da Rocha 
Leão e Maria Pia. “Contrata-
mos o laboratório Científica-
Lab, que realizará a maioria 
dos exames da rede pública. 
A estimativa é de que cer-
ca de 90% fiquem prontos 
em até 24 horas. O pacien-
te receberá uma senha para 
acessar os resultados direto 
de sua casa. Muito mais pra-
ticidade e comodidade”, ex-
plicou o prefeito.Prefeito Rogério Lins conversou com moradores durante o mutirão

Parnaíba é a terceira cidade que mais ajudou trabalhadores a retornarem ao mercado

 Na última semana, o SE-
ADE (Secetaria Estadual de 
Análise de Dados Estatísticos) 
divulgou um levantamento das 
regiões que possuem o menor 
índice de desemprego do Estado 
de São Paulo. E a região oes-
te, da qual pertence Santana de 
Parnaíba, é a que tem o menor 
índice de desemprego no Esta-
do. De acordo com o CAGED 
(Cadastro de Empregados e 
Desem pregados), órgão liga-
do a Secretaria de Emprego e 

Relações do Trabalho (SERT), 
Santana de Parnaíba é a terceira 
cidade que mais ajudou pessoas 
a retornarem ao mercado de tra-
balho pelo 3º ano consecutivo.

Em 2018, foram cerca de 
1800 pessoas com carteira assi-
nada por meio dos PAT´s (Posto 
de Atendimento ao Trabalhador) 
localizados nas 8 regiões do 
município. Os meses de janeiro 
e dezembro foram os que tive-
ram números mais expressivos: 
257 e 207, respectivamente.

Estes dados reforçam o 
compromisso e a eficiência do 
município em proporcionar mão 
de obra qualificada para as em-
presas da região, assim como 
oferecer cada vez mais opor-
tunidades de emprego aos mo-
radores da cidade. Nos canais 
de comunicação da prefeitura 
(Imprensa Oficial, redes sociais 
e site) é divulgada a relação das 
vagas disponíveis oferecidas na 
cidade. Mais informações no te-
lefone 4622-8250.

Secretaria Estadual de São Paulo 
aponta Parnaíba como uma das 
cidades que mais gerou empregos 

Divulgação/SECOM
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Câmeras permitiram o fl agrante

Videomonitoramento da Guarda fl agra 
despejo ilegal de entulho e detém culpados

Mais uma ação ilícita foi fl a-
grada e devidamente inibida pela 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Barueri graças ao moderno 
sistema de videomonitoramento.

Na manhã deste sábado (dia 
27), as câmeras fl agraram o exato 
momento em que um veículo des-
pejava entulho na Av. Jussara, no 
Jd. Santa Cecília. Imediatamente 
duas viaturas - uma de Área Li-
vre e outra da Guarda Ambiental 
- foram enviadas ao local. A ação 
foi tão rápida que os agentes pu-
deram deter os culpados ainda 
durante o despejo ilegal.

Durante a abordagem os en-
volvidos confessaram que esta-
vam realizando uma reforma em 
um prédio na região do 18 do 
Forte, em Alphaville, e decidi-
ram descartar o material na rua 
mencionada. Os culpados foram 

conduzidos à Delegacia da cidade 
pelos agentes da GCM. Veículo e 
entulho foram mantidos no local 
até a chegada da perícia.

Cidade monitorada
Desde o início de 2017 que 

Barueri vem reforçando o patru-
lhamento no município, contan-
do, inclusive, com as câmeras de 
videomonitoramento. São mais 
de 300 espalhadas por toda a ci-
dade funcionando 24 horas por 
dia. A Central de Videomonito-
ramento também tem acesso aos 
dispositivos das associações de 
Alphaville e Tamboré e às ima-
gens realizadas pela base móvel 
de monitoramento – um micro-ô-
nibus equipado com sete câmeras, 
utilizado em operações especiais 
nos bairros e em eventos com 
grande concentração de público.

Guarda Municipal garante mais segurança nas escolas da cidade

Barueri é pioneira na implantação do Google For Education

Desde a semana passada as 
escolas da rede de Barueri estão 
recebendo os novos chrome-
books, internet e equipamentos 
para vídeoconferências.

Trata-se da implantação efe-
tiva do Google For Education. 
Barueri é a primeira cidade em 
todo o Brasil a adotar o sistema 
de tecnologia em parceria com a 
maior plataforma do mundo.

De acordo com o secretário 
de Educação, Celso Furlan, Ba-
rueri é uma cidade que não tem 
poupado esforços quanto aos 
investimentos na Educação. “Os 
alunos estão muito felizes com 
a oportunidade do uso da tecno-
logia nas escolas. Com certeza 
vamos colher ótimos frutos na 
aprendizagem dos estudantes da 
nossa rede”, disse.

No total são 46.222 mil 
alunos benefi ciados, além dos 
2.300 professores que já rece-
beram os equipamentos e pas-
saram por treinamento com a 

equipe da Google.
Além dos chromebooks para 

cada aluno da rede, a Secretaria 
de Educação também comprou 
11.900 óculos de realidade vir-
tual, 361 carrinhos para trans-
portar os novos computadores e 
110 terminais para videoconfe-
rência, entre outros benefícios.

Pioneirismo
Na semana passada, o di-

retor do Google For Education 
no Brasil, Alexandre Campos, 
visitou algumas escolas da rede 
de Barueri que já estão imple-
mentando o sistema tecnológi-
co. Ele salientou que Barueri 
é a primeira cidade em todo o 
Brasil a levar o projeto de es-
cola conectada com rede wi-fi  
e solução da Google For Edu-
cation com chromebooks para 
toda a sua rede de ensino. “Esta 
visita tem me deixa muito bem 
impressionado ao ver o empe-
nho dos professores e a grande 

participação dos alunos e o se-
tor de tecnologia da Secretaria 
de Educação por trazer toda esta 
infraestrutura para o sucesso do 
programa”, salientou.

Atualmente, cerca de 20 es-
colas já estão funcionando com 
os equipamentos e internet. Até 
o fi nal do mês de maio todas as 
Emeis e Emefs estarão funcio-
nando 100% com o programa.

Para Ricardo Nascimento, 
diretor do departamento de tec-
nologia da Secretaria de Educa-
ção, é um excelente desafi o ver 
um sonho tão grande se con-
cretizar. “Nossas escolas estão 
recebendo toda a infraestrutura 
para implantação de internet, 
sem contar os equipamentos de 
ponta que contribuirão – em 
muito – para a implementação 
de um dos sistemas de educação 
mais avançados e que tanto vai 
contribuir para o aumento da 
aprendizagem dos alunos”, co-
mentou.

Estudantes de Barueri 
começam a usar os os novos 
chromebooks em sala de aula
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“Em Barueri queremos saúde de rico 
para a população”, afirma prefeito Furlan

O prefeito Rubens Furlan 
entregou oficialmente na ter-
ça-feira (30), o novo prédio 
da Unidade Básica de Saúde 
Raquel Sandrini Ruela, no Jd. 
Maria Helena. Acompanha-
do da deputada federal Bruna 
Furlan, do secretário de Saúde, 
Dr. Dionísio Alvarez Mateos 
Filho, do presidente da Câma-
ra Fabião e demais vereadores 
e autoridades da cidade.

A nova unidade foi com-
pletamente adaptada para 

atender à população com mais 
conforto e qualidade,  fica na 
Avenida Giovanni Atílio To-
laini, 37, onde funcionava 
uma antiga biblioteca muni-
cipal. As obras executadas no 
local deixaram as novas insta-
lações mais amplas e moder-
nas.  A UBS conta com salas 
de vacina, coleta de exames, 
farmácia, consultórios médi-
cos e de odontológica, clínica 
geral, pediatria, enfermagem, 
além de recepção, sala de es-
pera e ala administrativa e 

outros serviços. O projeto in-
cluiu reforma de toda a parte 
interna, com remodelação, 
novos revestimentos, demoli-
ção e construção de paredes, 
adequação de portas e janelas, 
calçada, piso tátil e comunica-
ção visual. 

Durante o período de 
obras, iniciado em junho de 
2018,  o atendimento ao públi-
co continuou  normalmente no 
antigo espaço. Os serviços no 
novo prédio iniciaram desde 
segunda-feira (29). “Esta UBS 
vai ser dotada de mais médi-
cos, vamos ter alguns equipa-
mentos para exames, dentis-
tas, psicólogos, uma série de 
outros tipos de médicos para 
que a população não precise, 
por qualquer coisa, ir até o 
pronto-socorro. Nós estamos 
fazendo com que as UBSs se-
jam dotadas de médicos para 
atender a população nos bair-
ros”, afirmou Rubens Furlan

O secretário de Saúde dis-
se que o bairro estava mere-
cendo uma unidade melhor 
e mais ampla. “Aqui há uma 
comodidade maior e facilita a 
integração entre funcionários 

e os moradores”, disse o Dr. 
Dionísio.  A unidade funciona 
de segunda a sexta-feira das 
7h às 16h30.

Barueri realiza diversos in-
vestimentos na área da Saúde, 

há poucos dias foi entregue 
o novo Centro de Hemodiá-
lise com ampliação e novos 
equipamentos, aumentando a 
capacidade de atendimento. 
A Prefeitura também constrói 

um moderno Centro de Diag-
nóstico, adquire aparelhos de 
última geração, como novo 
tomógrafo, além de reforma e 
construção de novas unidades 
de saúde nos bairros. 

Prefeito Rubens Furlan cumprimenta municipes que estavam presentes

A deputada federal Bruna Furlan também participou da inauguração

Mobilização nacional de vacinação contra a gripe acontece em todo país neste sábado (4) nos postos de saúde da região

Os prefeitos Rubens Furlan e Rogério Franco durante visita ao 
Centro de Hemodiálise de Barueri

Vagner Santos

Divulgação

Fotos: Armando Moreira

Convênio entre cidades garante a pacientes de 
Cotia tratamento de hemodiálise em Barueri

Dia D” de vacinação contra  a gripe acontece neste sábado

O prefeito de Cotia, Ro-
gério Franco, formalizará o 
convênio com a Prefeitura de 
Barueri para que mais de 90 
pacientes em tratamento de 
hemodiálise possam realizar 
o procedimento na cidade 
vizinha. Atualmente, os pa-
cientes de Cotia são atendi-
dos em São Paulo e em Ta-
boão da Serra.

A intenção de firmar o 
convênio se fortaleceu na 
última semana, durante uma 
visita que Rogério fez ao 
recém-concluído Centro de 
Hemodiálise Dra. Sandra Vi-
cenza Sarno. Na ocasião, ele 
foi recebido pelo prefeito de 
Barueri, Rubens Furlan, que 
ficou satisfeito com o con-
vênio entre as duas cidades. 

“Logo que terminamos este 
centro, o Rogério Franco me 
ligou. Temos capacidade de 
atendimento maior do que a 
nossa demanda, então vamos 
poder atender pacientes de 
cidades vizinhas”, disse Fur-
lan.

Rogério Franco agradeceu 
a compreensão do prefeito de 
Barueri e destacou a impor-

tância de gestão compartilha-
da em benefício da região. 

“Hoje, nossos pacien-
tes sofrem em deslocamen-
tos para fazer hemodiálise. 
Agradeço ao Furlan e reforço 
o nosso compromisso para 
que unidos possamos melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas”, ressaltou o prefeito 
de Cotia.

O dia D de vacinação contra 
a gripe acontece em todo o Brasil 
neste sábado, 4 de maio. A Pre-
feitura de Barueri , informa que 
18 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), além de seis postos volan-
tes em locais estratégicos da cida-
de, atenderão a população. 

Em 2018 Barueri imunizou 
52.381 pessoas contra o vírus 
influenza, atingindo 99,71% da 
cobertura preconizada pelo Mi-
nistério da Saúde. Este ano a meta 
é vacinar 56.549 pessoas perten-
centes ao público-alvo.

Já a Prefeitura de Santana de  
Parnaíba orienta que os grupos 
portadores de doenças crônicas 
apresentem a prescrição médica 
especificando o motivo da indica-
ção. Segundo a Secretaria de Saú-
de de Parnaíba, a meta é  atingir 
30 mil pessoas e quem já tomou 
em anos anteriores deverá tomar 
novamente, pois a vacina é anual. 

Mais informações em Parnaíba 
pelo telefone 4622-8850.

Osasco  realiza a campanha 
contra a gripe nas Unidades Bá-

sicas de Saúde (UBSs), das 8h às 
16h30, durante a semana e haverá 
postos funcionando neste sábado 
no Dia D. Os pacientes devem 

apresentar o cartão de vacina 
e documento de identificação, 
enquanto as crianças é preciso 
levar a caderneta e a certidão de 

nascimento, os portadores de do-
enças crônicas devem apresentara 
prescrição médica, enquanto os 
professores devem apresentar o 
contracheque ou crachá.

A Prefeitura de Jandira pede  
aos moradores que estão entre o 
público alvo da campanha pro-
curem a UBS mais próxima de 
casa, que estarão abertas das 8 
às 17h. O diretor-técnico da UPA 
de Jandira, Dr. André Luiz de 
Miranda Barbosa, lembra que a 
imunização previne as doenças 
respiratórias desta época do ano, 
que atingem principalmente, as 
crianças, os idosos e as pessoas 
com problemas crônicos, como 
rinite, bronquite e asma.  Para re-
ceber a dose será necessário levar 
de documento de identidade e ca-
derneta de vacinação. 

A vacina da gripe imuniza 
contra os vírus influenza A, B e 
C - os três tipos identificados no 

País. A campanha na rede pública 
é destinada a crianças de 6 me-
ses a menores de 6 anos (5 anos, 
9 meses e 29 dias), gestantes em 
qualquer idade gestacional, puér-
peras até 45 dias após o parto, tra-
balhadores da saúde, professores 
de escolas públicas e privadas, 
idosos a partir de 60 anos, pacien-
tes crônicos (doenças respiratória, 
cardíaca, renal, hepática, neuroló-
gica, diabetes, obesos, imunossu-
pressão, transplantados e trisso-
mias), policiais civis e militares, 
bombeiros e membros ativos das 
Forças Armadas.

 A vacina está sendo aplicada 
em todo o Brasil desde o dia 10 
de abril e segue até 31 de maio. 
A mobilização nacional deste sá-
bado serve para reforçar a ação, 
facilitando para a população  que 
precisa se vacinar, porém tem  di-
ficuldade  de ir até uma unidade 
de saúde durante a semana.
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Dia 7, quem troca de idade é Laila Dezen, 
filha do querido Carlos Henrique Dezen, 

(leia-se Senator Turismo).

A atuante advogada Elizabeth Alves de 
Souza será muitíssimo festejada no dia 7, 
quando emplaca nova idade. Recebe os 
mais íntimos para comemorar esta data 

tão importante.

O competente advogado Paulo 
Micleletti (leia-se Paulista Contabilidade 
Empresarial) ao lado da esposa Claudia 
(também advogada) e das filhas Ana 

Carolina e Rafaela, recebe os abraços dos 
amigos e familiares dia 9, quando festeja 

seu aniversário.

ANIVERSÁRIOS

Vale a pena conhecer Londres
As imagens são clássicas e 

serão procuradas por todos que 
põem os pés pela primeira vez – 
ou pela milésima – na cidade. O 
ônibus vermelho de dois anda-
res. O punk solitário em frente 
ao Picadilly Circus. Os estilosos 
táxis pretos. Londres – a mais 
importante cidade da Inglaterra 
e do Reino Unido – é uma diver-
tida mistura de tradições e ma-
luquices, que ouve aceleradís-
simas músicas em três acordes 
e se deleita com intermináveis 
partidas de críquete. Que acerta 
o relógio ouvindo o Big Ben e 
ama seu novo cartão-postal, o 
London Eye. Por um longo pe-
ríodo a cidade foi a capital de 
um império onde o sol nunca se 
punha. Hoje, porém, despida de 
parte do poder político e econô-
mico, mostra uma face dinâmi-
ca e divertida, com museus ma-
ravilhosos como Tate Modern e 
National Gallery (alguns com 
entradas gratuitas!), com seus 
pubs movimentados, lojas de 
roupas bacanas e o obrigatório 
roteiro real. Afinal, em tempos 
de Kate e William, mesmo os 
mais descolados vão dar uma 
espiada na Abadia de Westmins-
ter e na troca da guarda em Bu-
ckingham.

A gastronomia sempre teve 
má-fama, simbolizada pelo sim-
plório fish and chips. Contudo, 
chefs-celebridade, encabeça-
do por Jamie Oliver e Gordon 
Ramsay, trazem novos ares à 
cidade. As compras continuam 
excelentes em Regent e Oxford 
Street, mas não deixe de passar 
pelas butiques em Marylebone 
e Mayfair, como as de Vivienne 
Westwood. Já quando as pernas 
cansarem de tantos grandes mu-
seus e passeios, descanse corpo 
e mente em parques bem cuida-
dos como o Hyde Park, o Saint 
James’s e o Greenwich, por 
onde passa o famoso meridiano.

Há voos diretos do Brasil 
para Londres Nesse caso os 
desembarque é feito no aero-
porto de Heathrow, a 24 qui-
lômetros do Centro da cidade. 

Do aeroporto para o centro da 
cidade há duas opções básicas. 
A mais rápida e cara é o trem 
Heathrow Express (15 min até 
a estação Paddington, £32; ser-
viço a cada 15 min entre 05h07 
e 23h42). A mais barata é com 
o tube (cerca de 1 hora, £5). 
Se optar por este último, vale 
a pena adquirir o cartão Oys-
tercard, que lhe dá descontos 
para os serviços de transporte 
público, incluindo trem e ôni-
bus. Lembre-se também que se 
chegar ou partir próximo aos 
horários de pico (6h/8h30 e 
16h45/19h30) os vagões pode-
rão estar cheios, dificultando a 
movimentação de malas e mes-
mo conseguir um assento para 
a longa viagem.

Outros aeroportos próxi-
moas a Londres são Gatwick, 
Stansted, Luton e City, que re-
cebem voos de outros países da 
Europa. Todos são bem conec-
tados ao centro, por transporte 
público (metrô, trem ou ônibus).

Quem chega pelo aeroporto 
de Gatwick leva meia hora de 
trem (entre £ 11 e £ 18) ou 1 
hora de ônibus (£ 14 ida e volta) 
até o Centro. De táxi, pagam-se 
£ 50 de Heathrow e € 80 de Ga-
twick.

Via Terrestre
Trens Eurostar (www.eu-

rostar.com) e Eurolines (www.
eurolines.com), ligam Londres 
com boa parte da Europa. Den-
tre os principais destinos estão 
Paris (2h15 de viagem, £89) e 
Bruxelas (2h08, a partir de £39)

COMO CIRCULAR
Londres tem uma das me-

lhores redes de transporte pú-
blico metropolitano do mundo. 
Trens, metrô (o tube) e ônibus 
formam uma prática e eficiente 
malha que interliga os diversos 
aeroportos da cidade, estações 
ferroviárias e as principais atra-
ções. Você nunca está longe 
de uma parada do metrô. Para 
economizar um pouco durante 

sua estada, adquira um cartão 
Oystercard, que confere des-
contos para essas modalidades 
de tranposte. É necessário pagar 
um pequeno depósito (£5) , cuja 
taxa é retornável.

Há mapas de metrô em to-
das as estações e os roteiros dos 
ônibus encontram-se em alguns 
deles, também.

Táxis, conhecidos como bla-
ck cabs, podem ser chamados 
por telefone ou pegos em áreas 
designadas. Como o trânsito da 
cidade é imprevisível – e mui-
tas obras viárias estão aconten-
cendo por lá, não é o tipo de 
transporte muito ágil. Contudo, 
é uma boa opção ponto a ponto 
e econômica se estiver com qua-
tro ou cinco pessoas à bordo.

Onde Ficar
Londres é uma cidade bi-

polar em termos de hospeda-
gem. No topo estão super-hotéis 
como o Savoy, o Four Seasons 
e o Ritz, com todo o luxo, gla-

mour e ótimo serviço que se 
espera de uma cidade que já foi 
a mais importante do mundo. 
Na ponta de baixo estão os bed 
and breakfast que, como o nome 
diz, oferecem camas limpas e 
confortáveis, um café da manhã 
acima da média, talvez uma co-
nexão de wireless e só. Quase 
tudo entre estes dois mundos é 
normalmente caro, com pouca 
inspiração e com serviço apenas 
aceitável.

Contudo, novos estabele-
cimentos, alguns de bandeiras 
internacionais, vêm se ins-
talando na cidade, trazendo 
uma concorrência mais sin-
tonizada com demandas mais 
modernas, incluindo adapta-
ções para crianças e hóspedes 
com deficiência física. Bairros 
como Kensington, Belgravia 
e Mayfair reúnem alguns dos 
melhores estabelecimentos da 
cidade, enquanto alguns bons 
B&B ficam convenientemente 
instalados no entorno da esta-

ção Paddington. Bloomsbury, 
Soho, Covent Garden e Fitzro-
via são bairros com boa oferta 
de quartos (alguns decadentes, 
outros para grandes grupos) e 
proximidade de atrações como 
o British Museum e a Oxford 
Street. Um pouco mais ao leste, 
Kensington e Notting Hill têm 
à disposição alguns hotéis-bu-
tique e B&B bem interessan-
tes, alguns tocados há décadas 
pela mesma família. A margem 
sul (South Bank e Southwa-
rk), antes negligenciada pelos 
turistas, agora vem recebendo 
novos empreendimentos, mo-
dernos, bem equipados e mais 
arejados. Evite a área da City, 
pois é um tremendo deserto nos 
fins de semana. 

Onde Comer
Londres é uma cidade inter-

nacional, que recebeu (e ainda 
recebe) imigrantes de todo o 
mundo, então a oferta não fica 
limitada ao tradicional fish and 
chips e à comida dos pubs. Há 
ótimas opções de comida asiá-
tica, indiana, caribenha e me-
diterrânea, além de cadeias de 
comida rápida e gostosa como 
o Giraffe (variada) e La Tasca 
(espanhola). Há opções para 
todos os bolsos e gostos, inclu-
sive restaurantes de carne e até 
alguns poucos brasileiros para 
matar saudade de casa. Se qui-
ser algo bem típico e em conta, 
invista nos pubs, sempre com 
boa cerveja e deliciosas tortas. 
Na hora que a fome apertar no 
meio da tarde, leve em conside-
ração tanto os bons cafés insta-
lados dentro dos museus, como 
os salões de chá, tantos os ele-
gantes, dentro de hotéis, como 
aqueles mais simples, mas bem 
fornidos.

Preste atenção nos horários, 
que seguem, em geral, os horá-
rios de 12 a 15 horas (almoço) 
e 18h30 e 22h30 (jantar). No 
preço final normalmente já es-
tão incluídos os impostos e a 
taxa de serviço, portanto não é 
necessário deixar gorjeta.

TURISMO
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Rodrigo Cintra ministra palestra na 
FEIRA PARNAÍBA BEAUTY

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
Executivo do Itaú BBA participa de almoço 

da Câmara   Brasil -Israel  e demonstra 
otimismo com relação ao Brasil

 Eugenio 
Vago e 

Filipe Areno

Renato Ochaman, Roderick Greenlees e Henry Sztutman 

Rodrigo Cintra presença confirmada na Feira de Beleza de 
Santana de Parnaíba

Barueri lança Campanha 
CORRENTE DO BEM

em prol da AACD 

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Barueri, Sônia Furlan lan-
çou a Campanha Corrente do 
Bem 2019 em prol da AACD 
(Associação de Assistência à 
Criança Deficiente), durante 
evento que aconteceu no últi-
mo dia 26, no Centro de Aper-
feiçoamento de Professores 
(CAP).  “Todos os dias a gente 
tenta fazer a nossa cidade ser 
melhor em todos os aspetos. A 
solidariedade tem que ser pra-
ticada sempre”, afirmou.

Sônia lembrou que nos 
outros países, cerca de 50% 
da população pratica solida-
riedade e que no Brasil esse 
percentual é de  apenas 15% 
e pediu para que a sociedade 
barueriense seja multiplica-
dora da conscientização pela 
responsabilidade social. “É 
sempre importante  que faça-
mos o nosso melhor todos os 
dias. Peço que vocês não se 

esqueçam o que esta institui-
ção significa”, disse a presi-
dente do Fundo Social, que li-
dera esta campanha e revelou 
que sente orgulho de Barueri 
ser a única cidade, que através 
do poder público, se mobiliza 
para ajudar uma instituição 
que não está no município, 
mas que beneficia  pessoas de 
todas as regiões, inclusive de 
Barueri. 

A secretária de Assistência 
e Desenvolvimento Social, 
Adriana Bueno Molina, deu 
depoimento pessoal, reve-
lando que seu filho faz trata-
mento na associação. “Minha 
família pode pagar, mas o 
tratamento é igual para quem 
não pode. Só quem frequenta 
sabe o quanto é importante o 
trabalho que a AACD faz”, 
ressaltou. 

 Felipe Ventura, voluntário 
da AACD, que participa da 
Corrente do Bem desde que 

tinha 8 anos e todos os anos 
vai ao Teleton levar o resul-
tado de seu trabalho, contou 
sua história com a instituição. 
Ao lado de seus pais, Débora 
e Francisco Ventura, que além 
de voluntário é conselheiro, 
ele relatou como ano a ano 
conseguiu aumentar sua arre-
cadação pessoal, chegando a 
ultrapassar R$ 300 mil.

Representando a AACD, 
participaram do evento a ge-
rente de Relações Institucio-
nais, Adriana Magalhães, e a 
coordenadora da Captação de 
Recursos, Taisa Pelucio.

A Campanha Corrente do 
Bem em Barueri vai até ju-
lho. Qualquer pessoa pode 
participar com doações nos 
1.682 cofres espalhados pela 
cidade. Para saber mais, ligue 
para a Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social 
(SADS). O telefone é 4199-
2800, ramal 170.

O famoso cabeleireiro Rodri-
go Cintra, conhecido pela parti-
cipação no Programa de TV Es-
quadrão da Moda no SBT, será 
uma das atrações da Feira Parna-
íba Beauty, realizada pelo Fundo 
Social de Solidariedade de San-
tana de Parnaíba, nos dias 5, 6 e 
7. A abertura acontece domingo, 
a partir das 14h. Na segunda e 
na terça-feira os profissionais de 
beleza e o público em geral po-
derão visitar o espaço das 10h às 
21h.

Rodrigo Cintra é um dos pri-
meiros profissionais do Brasil a 
utilizar a técnica de visagismo, 
que é a criação de imagem no 
cabelo personalizada para cada 
pessoa. Autor de dois livros, mi-
nistra palestras para cabeleireiros 
em todo Brasil, confirmou pre-
sença na feira, na terça-feira (7).

Voltada para cabeleireiros, 
manicures, maquiadores, este-
ticistas, depiladores, massote-
rapeutas, micropigmentadores, 
podólogos e varejistas do setor 
de beleza e consumidores, a  Par-

naíba Beauty contará com uma 
mega estrutura  e mais de 60 
expositores da região, além de 
promover workshops e palestras. 
Entre as empresas do segmen-
to estarão Vitaderm, Mary Key, 
Olenka Cosméticos, Beauty Art  
(que trouxe para o Brasil a Mi-
cropigmentação de sombrance-
lha), entre outros.

Para ter acesso ao evento, 
basta trocar um quilo de alimen-
to não perecível pelo ingresso. 
A arrecadação será destinada às 
ações do Fundo Social de Soli-
dariedade. A Parnaíba Beauty 
acontece no Bolsão de Estacio-
namento em frente ao Monu-
mento dos Bandeirantes, na en-
trada da cidade.

Fotos: Adalberto Albuquerque

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri lidera a Campanha que conta com 
apoio de voluntários e colaboradores

 A atração  do Ritmo Brasil  recebeu  um dos maiores grupos 
de samba da história da música popular brasileira, Fundo de 

Quintal, em uma exibição especial inteira dedicada aos sambistas. 

Dia 11 de maio, o 
Chef Fogaça participará 
pela primeira vez de 
um jantar a 4 mãos 
em Portugal, no hotel 
5* Convento do 
Espinheiro, na cidade 
de Évora. O histórico 
local do hotel, foi um 
Convento construído 
em meados de 1412.


