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Rogério Lins promete 
Bilhete Único em 
Osasco para dezembro

Em Parnaíba integração 
gratuita municipal valerá 
por uma hora e meia

Cotia realiza plantio de 
espécies da Mata Atlântica  
no Dia da Proteção à Floresta
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Governo de São Paulo 
realiza nova edição da 
Operação Inverno Solidário

Divulgação/SECOM

Bia Doria participa de ação de acolhimento a moradores de rua em SP: ‘Não é vida ficar na rua’

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, enviou ao Con-
gresso Nacional uma Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(108/2019) que acaba, em 
alguns casos, com a obriga-
toriedade de inscrição dos tra-
balhadores nos conselhos pro-
fissionais de classe.

Segundo o texto, a lei não 
estabelecerá limites ao exercí-
cio de atividades profissional 
ou obrigação em conselho pro-
fissional, sem que a ausência de 
regulação caracterize risco de 
dano concreto à vida, à saúde, à 
segurança ou à ordem social.

De acordo com o advoga-
do Marco Vicenzo, a proposta 

gera questionamentos, afinal, 
entre os pontos principais do 
texto está a mudança da na-
tureza jurídica dos conselhos 
profissionais, que deixam de ser 
autarquias que pertencem à ad-
ministração pública e passam a 
ser entidades privadas sem fins 
lucrativos.

“Algumas delas são enten-
didas como autarquias e existe 
uma plenitude jurídica a respei-
to disso, principalmente a OAB, 
como uma autarquia. Quando na 
verdade, a intenção do ministro 
(Paulo Guedes) é afastar os con-
selhos da administração públi-
ca, até para não afetar a questão 
da Previdência”, disse.

O advogado ressalta ainda 
que a aprovação da PEC é muito 
importante, pois isso dará aos 
profissionais o direito da livre 
escolha.

“Eu acho muito pertinente 
que seja aprovada esta legis-
lação, esta proposta, tendo em 
vista que desobriga aí a gente se 
vincular na instituição. Então eu 
acredito que é muito importante 
a gente ter esta abertura para a 
gente poder optar ou não”, pon-
derou.

A Proposta de Emenda à 
Constituição foi apresentada no 
dia 9 de julho e aguarda despa-
cho do Presidente da Câmara 
dos Deputados para tramitar.

O Governo do Estado de 
São Paulo reuniu esforços da 
Defesa Civil, Secretaria de De-
senvolvimento Social, Fundo 
Social, Polícia Militar, Bom-
beiros e Sabesp para realizar 
na noite desta quarta-feira (17) 
mais uma ação da Operação 
Inverno Solidário no centro de 
São Paulo.

As equipes de voluntários 
percorreram a Praça da Sé e o 
Pateo do Collegio com o obje-
tivo de abordar os moradores 
de rua para sensibilizá-los a 
serem encaminhados para um 
dos Centros Temporários de 

Acolhimento (CTAs) da Prefei-
tura de São Paulo, parceira do 
Estado na operação.

A ação foi acompanhada por 
profissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (SMADS), 
que já realizam o trabalho de 
fortalecimento de vínculo a fim 
de convencer essa população a 
aceitar o acolhimento. Na noite 
de ontem, foram realizados 192 
encaminhamentos aos apare-
lhos da Prefeitura.

O Fundo Social de São Pau-
lo (Fussp) disponibilizou peças 
da Campanha do Agasalho para 

distribuição pelos voluntários, 
entre elas, mais de mil peças 
de roupas, 380 cobertores, 128 
pares de calçados e 864 pares 
de meias. Durante a ação, a 
Sabesp distribuiu 96 litros de 
água.

Além dessas ações pontu-
ais realizadas pelo Estado para 
atendimento da população de 
rua, todas as unidades da Polí-
cia Militar de São Paulo estão 
orientadas a, se necessário, 
conduzir as pessoas que esti-
verem em vulnerabilidade, por 
consequências do frio, aos abri-
gos públicos para acolhimento.

PEC acaba com adesão obrigatória 
de profissionais a conselhos de classe

Ideia é dar aos profissionais liberdade de escolha; PEC foi apresentada no dia 9 de 
julho e aguarda despacho do Presidente da Câmara dos Deputados para tramitar
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Pensando na ampliação do 
alcance da cerca virtual nas 
vias municipais, nesta sexta-
-feira (12) a prefeitura iniciou 
a instalação das novas câmeras 
de monitoramento com siste-
ma Detecta em diversos pon-
tos de Santana de Parnaíba.

As novas câmeras fo-
ram implantadas nos bairros 
do Surú, (Bar do Enoque), 
Jardim Bandeirante (Estra-
da Marechal Mascarenhas 
de Moraes com a Estrada do 
Agrônomo) e na Estrada do 
Paiol Velho, próximo a Igre-
ja Presbiteriana. Elas estarão 
interligadas com as centrais 
de monitoramento da Polícia 
Militar e da Guarda Munici-
pal, verificando qualquer ve-
ículo que entrar no território 
municipal e, caso seja consta-
tado que o mesmo é objeto de 
roubo, a viatura mais próxima 
será acionada, passando a lo-
calização em tempo real do 
veículo, para impedir que este 
consiga sair da cidade.

E a partir do dia 27/07 se-
rão instalados novos pontos de 

radares de segurança e trân-
sito nos bairros de Alphaville 
(Av. Universitário x Av. Yojiro 
Takaoka/ Av. Yojiro Takaoka, 
300m antes do Residencial 3 
e na altura do nº 248/ Estrada 
Alpha Norte), Ingaí (Estrada 
do Ingaí), Tamboré 10 (Av. 
Marcos Penteado de Ulhoa 
Rodrigues), Estrada do Paiol 
Velho, Centro(Viário da Pon-
te/Rua Padre Luis de Siqueira 
Castro) e Jardim Isaura (Rua 
Moacir da Silveira x Rua Ve-
nenza). Além da cerca virtu-
al do sistema Detecta, estas 
câmeras irão verifi car a ação 
de motoristas que agirem de 
modo imprudente, desrespei-
tando as leis de trânsito, como 
parar em cima da faixa de pe-
destres, avançar o sinal verme-
lho, andar acima da velocidade 
permitida na via, entre outros.

As imagens captadas são 
geradas em alta defi nição, che-
gando em tempo real, com mais 
nitidez e qualidade, facilitando 
a análise feita pela central de 
monitoramento e pelos agentes 
de trânsito do município.

Apesar das baixas tempe-
raturas, o público compareceu 
ao Ginásio de Esportes José 
Liberatti, em Presidente Altino, 
terça-feira, 16/7, para prestigiar 
a abertura da 63ª edição dos Jo-
gos Regionais. A cerimônia de 
apresentação das delegações 
das 26 cidades participantes 
foi marcada pelo sincronismo 
e efeito de luzes e cores. As 
competições acontecem em 19 
praças esportivas de Osasco, 
entre os dias 16/7 e 27/7, em 23 

modalidades.
Participaram do ato a vice-

-prefeita de Osasco, Ana Maria 
Rossi, representando o prefeito 
Rogério Lins, o secretário de 
Esportes, Recreação e Lazer, 
Carmônio Bastos, o secretário-
-executivo de Esportes do Esta-
do, Marco Aurélio Pegolo dos 
Santos, o presidente da Câma-
ra Municipal, Ribamar Silva, 
e João Carlos Leite Teixeira, 
chefe do comitê dirigente dos 
Jogos.

“Estamos honrados e enva-
idecidos por receber mais uma 
edição dos Jogos em nossa ci-
dade. Parabéns a todos os par-
ticipantes e sucesso a todos nas 
competições”, disse a vice-pre-
feita. “Acreditamos no esporte 
como meio de inclusão social e 
de reforço no processo de edu-
cação das pessoas”, comentou 
Marco Aurélio.

Pela quinta vez Osasco é es-
colhida cidade-sede desde que 
os Jogos Regionais foram cria-

dos, na década de 1950. Cerca 
de 6 mil pessoas deverão parti-
cipar do evento ao longo dos 12 
dias de atividades esportivas.

As competições são classi-
fi catórias para os Jogos Abertos 
do Interior, que acontecerão em 
outubro, em Marília.

Na abertura da cerimônia 
houve desfi le das delegações, 
apresentação de equipes de gi-
nástica rítmica e artística, de 
alunas do Grupo Pilates Dance 
e de líderes de torcida do Ballet 

Baby Class, além do juramento 
de atletas e árbitros e da entra-
da da tocha e acendimento da 
pira olímpica.

Os Jogos Regionais tive-
ram início na década de 1950, 
em Presidente Prudente. Desde 
então, Osasco foi sede em 1983 
(27ª edição), 1995 (39ª edição), 

1996 (40ª edição) e 2014 (58ª 
edição).

O torneio é realizado sem-
pre no mês de julho para que 
coincida com as férias escola-
res e para que as unidades de 
ensino sejam utilizadas como 
alojamento ou instalações es-
portivas. 

Prefeitura de Parnaíba 
instala novas câmeras 
com Sistema Detecta 
em diversos bairros

Efeito de luzes e cores 
marca abertura dos
Jogos Regionais de Osasco
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a universidade particular 
preferida do mercado profissional7
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de R$ ,0060

DESCONTOS
de até100%

no curso todo

101 parcerias universitárias
em todos os continentes

completa estrutura
universitária

Campus Alphaville
Av. Yojiro Takaoka, 3.500 – Santana de Parnaíba – Tel.: (11) 4152 8888

Campus Cidade Universitária / Marginal Pinheiros
Av. Torres de Oliveira, 330 – Jaguaré – Tel.: (11) 3767 5800

A UNIP É A ESCOLHA CERTA
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 Nesta quarta-feira (17/07), 
quando se comemora o Dia de 
Proteção às Florestas e o Dia do 
Protetor de Florestas (Curupira, 
conhecido por proteger as ma-
tas), a Secretaria de Meio Am-
biente e Agropecuária de Cotia 
realizou o plantio de espécies 
arbóreas fl oríferas e frutíferas 
do bioma da Mata Atlântica. O 
local escolhido para celebrar 
a data foi o Viveiro Municipal 
Parque Curupira, que passa por 
reforma e está ganhando um 
bosque às margens de um lago 
que existe no local.

“Não poderíamos deixar a 
data passar em branco. É uma 
forma de ratifi carmos a nossa 
preocupação com a preservação 
do Meio Ambiente e das áreas 
verdes em nossa cidade”, com-
pletou Gemente. O plantio foi 
realizado por gestores ambien-
tais da própria secretaria e por 
funcionários do Viveiro Muni-

cipal. Foram plantadas quares-
meira, pitanga, cabeludinha e 
araçá.

O Dia de Proteção à Flo-
resta e do Protetor de Florestas 
foi criada para conscientizar 

as pessoas sobre a importância 
da preservação das fl orestas. E 
por falar em fl oresta, Cotia tem 

o privilégio de abrigar a Reser-
va Florestal Morro Grande, um 
patrimônio natural que contem-
pla as represas Cachoeira das 
Graças e Pedro Beicht, além 
das bacias inferior e superior 
do Rio Cotia. “Esta Reserva é 
uma riqueza natural que temos 
o privilégio de ter ao nosso lado. 
É tombada pelo Condephaat 
[Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueólogo e 
Turístico] e o lar de uma infi ni-
dade de espécies de animais e 
plantas”, disse o titular do Meio 
Ambiente e Agropecuária, Gus-
tavo Gemente.

Cotia incentiva a 
ampliação de áreas verdes

A atual gestão municipal 
tem programas voltados para a 
ampliação de áreas verdes. Por 
meio do Cotia+ Verde, a Secre-
taria de Meio Ambiente mapeia 
os locais que vão receber árvo-

res e uma equipe faz o plantio. 
Por outro lado, os moradores 
também podem retirar mudas de 
árvores frutíferas ou fl oríferas 
gratuitamente no Viveiro Muni-
cipal Parque Curupira.

Entre as espécies disponibili-
zadas estão: Pitanga, Quaresma, 
Araçá, Ipê Amarelo e Branco, 
Pau-ferro, Jenipapo e outras. As 
solicitações podem ser feitas di-
retamente no local, basta o mo-
rador apresentar cópia do RG, 
comprovante de residência e 
uma foto impressa do local onde 
será feito o plantio. Quem quiser 
retirar mais do que 15 mudas, 
precisa protocolar um ofi cio na 
Prefeitura especifi cando a área, a 
quantidade de mudas e apresen-
tar os documentos exigidos.

O Viveiro Municipal fi ca na 
Avenida Benedito Isaac Pires, 
1105, Maranhão e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
16h30.

O Parque Recreativo Tad-
deo Almeida Cananéia da Sil-
va, que beira o trecho oeste 
do Rodoanel, inaugurado em 
15 setembro de 2012 e após 
passar por reformas, foi rea-
berto ao público em outubro 
2018. Administrado pela Se-
cretaria de Recursos Natu-
rais e Meio Ambiente, a nova 
atração no Parque Imperial 
permite à população desfru-
tar de lazer no bairro. Conta 
com estacionamento, admi-
nistração, pista de caminha-
da, aparelhos de ginastica, 
pista de skate, quadras de fu-
tebol de campo e de quadra, 
playground, área com tabela 
de basquete e banheiros mas-
culino e feminino.  

O responsável pelo par-

que, Paulo e Cilas de Aguiar 
da Silva, fala sobre o horário 
de funcionamento. “Abre to-
dos os dias às seis da manhã 
e fecha às 17 horas”. Ele co-
mentou ainda que a área onde 
ocorre o basquete é utilizada 
também para outros fins. “A 
área é utilizada para eventos, 
igrejas, pessoas da comuni-
dade fazem eventos aqui. In-
clusive agora dia 22 tem um 
evento evangélico que eles 
vão passar o dia ali, eles uti-
lizam bastante”, informou.    

Além dos itens de lazer, 
o parque possui aulas mi-
nistradas por professores da 
Secretaria de Esportes, como 
basquete, futsal, skate, capo-
eira, handebol, kung fu, tênis 
e futebol de campo.  

Essas aulas são direciona-
das ao público dos 7 até 17 

anos e para se inscrever é ne-
cessário apresentar cópia do 
RG, cópia do comprovante 
de residência, uma foto 3x4 e 
atestado médico comprovan-
do a aptidão para a pratica do 
esporte desejado. Os mate-
riais para as aulas são forne-
cidos pela Secretaria aos alu-
nos e ao final das atividades 
é distribuído lanche, suco e 
fruta para cada aluno.  

Já a atividade Vida Sau-
dável, que tem seu público a 
partir dos 18 anos em diante, 
obedece aos critérios de ins-
crição das modalidades cita-
das acima. 

A munícipe Neusa Go-
mes da Silva Cordeiro, de 41 
anos, relata sua experiência 
como frequentadora do Par-
que. “Meu filho de 9 anos 
faz futsal, futebol e skate. 
Eu faço caminhada e ginásti-

ca, e minha mãe também faz 
caminhadas. Essas atividades 
ajudam muito e eu sou muito 
feliz por ter essas atividades 

aqui e a gente poder partici-
par próximo da nossa casa. 
Indico para qualquer pes-
soa”, destaca. 

Cotia lembra o Dia de Proteção à Floresta 
com plantio de espécies da Mata Atlântica

Parque reaberto no Imperial é a 
nova atração de lazer no bairro 

Divulgação/Secom

Fotos: Divulgação/SECOM
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Integração Gratuita Municipal valerá por 1 hora 
e meia em sentido único em Santana de Parnaíba

Largo da Igreja da 
Matriz de Parnaíba 
recebe obras de 
reforma e revitalização

Osasco terá Bilhete Único em dezembro

 Para melhorar a vida dos 
moradores que utilizam o 
transporte público municipal 
de Parnaíba, a prefeitura irá 
implementar, em breve, a in-
tegração gratuita para os ôni-
bus que atendem o território 
municipal.

             Com esse benefí-
cio, o morador poderá fazer o 
trajeto em sentido único pelo 
período de até 1 hora e meia 
pagando o valor de uma pas-
sagem, ou seja, o munícipe 
que hoje paga nove reais em 
duas tarifas para ir do Parque 
Santana até a Cidade São Pe-
dro, com a integração gratuita, 
poderá fazer o mesmo trajeto 

pagando apenas uma passa-
gem (R$ 4,50), gerando uma 
economia aos usuários e aos 
empregadores que oferecem 
o benefício do vale transporte 
aos seus funcionários.

                Para ter direito ao 
benefício, o usuário do trans-
porte do público precisa ter o 
cartão BEM (Bilhete Eletrô-
nico Municipal), que pode ser 
adquirido no posto de venda, 
localizado na Rua Quinze de 
Novembro, 32 no Centro His-
tórico. A integração gratuita 
também valerá para os estu-
dantes, trabalhadores e idosos 
que já possuem o BEM muni-
cipal.

Com o intuito de manter 
um dos maiores patrimônios 
públicos tombados do Estado 
preservado para a visitação 
e trânsito dos moradores da 
região, a prefeitura segue re-
alizando uma série de inter-
venções nas imediações do 
Centro Histórico de Parnaíba.

Além da reforma da Praça 
14 de Novembro, inaugurada 
no ano passado, foi concluí-
da a restauração do banheiro 
público do Largo da Matriz, 

que agora é totalmente sus-
tentável.

Recentemente foi ini-
ciada a implantação do piso 
mosaico na parte frontal da 
Igreja Matriz, bem como o 
alargamento e instalação de 
calçadas com acessibilidade 
no entorno da Praça, servi-
ços de paisagismo, melhoria 
no sistema de iluminação da 
fachada da Igreja Matriz e 
do Museu Anhanguera, assim 
como a reestruturação do an-

tigo prédio da Câmara Muni-
cipal (Hoje sede da Secretaria 
de Cultura) e da atual base da 
Guarda Municipal.

A próxima etapa da revi-
talização do Centro Histórico 
começará em breve com os 
trabalhos na Praça da Ban-
deira, localizada atrás da 
Igreja Matriz e do projeto de 
enterramento de da rede elé-
trica na Rua André Fernandes 
que transformará a via em 
Boulevard.

A Prefeitura de Osasco 
tem investido cada vez mais 
em melhorias para a popula-
ção. A novidade anunciada 
pelo prefeito Rogério Lins na 
terça-feira, dia 16/7, é que o 
projeto para a implantação do 
Bilhete Único no transporte 
municipal está finalizado e 
tem data prevista para entrar 
em vigor a partir de 1º de de-
zembro.

“Esse é mais um com-
promisso de governo que se 

tornará realidade no nosso 
município, atendendo uma 
reivindicação histórica da 
nossa população”, destacou 
Lins.

O bilhete único permiti-
rá a integração entre ônibus 
municipais, com a segunda 
passagem  gratuita. O projeto 
foi enviado à Câmara Munici-
pal para estudo das regras do 
serviço, como a quantidade de 
ônibus que poderão ser usa-
dos na integração, e o tempo. 

@jornalaruaregional

Matérias de diversos assuntos
e utilidade pública para

manter seu dia mais informado!

A c e s s e  o  p o r t a l  j o r n a l a r u a . c o m
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Vacina é a forma mais eficaz de prevenir o sarampo 
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Centro de Especialidades 
de Barueri terá UBS e 
mais de 80 consultórios

HMB tem posto especializado de coleta de radiografias 

A campanha de vacinação 
contra sarampo segue na re-
gião e neste sábado (20) acon-
tece o Dia D nos municípios 
de Osasco, Barueri e Santana 
de Parnaíba. A ação visa faci-
litar o acesso às doses, já que 
a imunização também priori-
za jovens na faixa de 15 a 29 
anos.

Osasco realiza a campa-
nha em todas as UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde), das 
8h às 17h, e na Policlínica da 
Zona Sul, localizada na Rua 
da Saudade, 100, Bela Vis-
ta. O município também está 
disponibilizando a vacina em 
algumas estações de trem da 
CPTM.

Em Barueri, pelo menos 
18 unidades básicas de saúde 
estarão abertas das 8h às 16h. 
A prefeitura ainda contará 
com dois postos volantes, um 
em Alphaville, no Alpha Sho-
pping, e outro em Aldeia da 
Serra, no condomínio Morada 

dos Pássaros, das 9h às 16h. 
Santana de Parnaíba tam-

bém informa que participa do 
Dia D neste sábado e todas 

as UBSs funcionam das 8h às 
17h.  Haverá, ainda, dois pos-

tos volantes: no Supermercado 
Pão de Açúcar Alphaville (Av. 
marte) e Pão de Açúcar do 
Tamboré (Av. Marcos Ulhoa).

O Estado de São Paulo está 
em alerta devido ao apareci-
mento de pessoas com saram-
po. Osasco e Barueri regis-
tram um caso confirmado em 
cada uma das cidades, confor-
me boletim da Secretaria Es-
tadual de Saúde. Municípios 
da região do ABC e interior 
paulista também registraram 
pacientes infectados. A Capi-
tal já soma 272 casos. 

Sobre a vacina 
A tríplice viral faz parte 

do Calendário Nacional de 
Vacinação brasileiro e está 
na rotina dos postos de saúde 
para crianças, que devem to-
mar uma dose aos 12 meses 
de vida e um reforço aos 15 
meses com a tetraviral (que 
além das três doenças citadas 
também previne varicela). 

A tetraviral pode ser apli-
cada em crianças até quatro 
anos, 11 meses e 29 dias que 
não tenham sido vacinadas 
aos 15 meses. Pessoas de cin-
co a 29 anos nunca vacinadas 
ou com o esquema vacinal 
incompleto devem tomar a 
tríplice viral conforme a situ-
ação. Pessoas de 30 a 49 anos 
não vacinadas devem tomar 
uma dose da tríplice.  

É considerado vacinado 
o indivíduo que comprovar o 
recebimento de duas doses de 
vacina com o componente sa-
rampo. Quem puder compro-
var as doses conforme o pre-
conizado para sua faixa etária 
não precisa mais receber o 
imunobiológico.  

Contraindicação 
A vacina não é recomenda-

da a gestante e a imunodepri-
midos: pacientes oncológicos 
ou em tratamento contra a 
leucemia.

Impressionante! Essa pode 
ser uma reação de quem passa 
ou reside na região central, es-
pera ônibus de transporte cole-
tivo ou frequenta o bulevar e a 
Igreja São João Batista. Em rá-
pido olhar para o alto, o muníci-
pe nota a já adiantada estrutura 
do moderno prédio do Centro de 
Especialidades de Barueri. 

As obras estão em constru-
ção na mesma área do antigo 
SAE (Serviço Atendimento Es-
pecializado) e laboratório, entre 

a avenida Henriqueta Mendes 
Guerra, rua Benedita Guerra 
Zendron e rua Santa Úrsula. A 
previsão de entrega é agosto de 
2020.   

O prédio novo está em exe-
cução pelo sistema de estrutura 
pré-moldada, com piso térreo e 
quatro pavimentos erguidos em 
terreno de 2.570 metros quadra-
dos, com uma área construída 
de 6.266 metros quadrados.  

O Centro de Especialidades 
terá recepção, UBS (Unidade 

Básica de Saúde) e mais de 80 
consultórios, sendo 65 para vá-
rias especialidades, oito con-
sultórios de odontologia, seis 
consultórios para outros atendi-
mentos e consultórios de gine-
cologia e obstetrícia.  

A unidade contará ainda 
com salas de vacina, medica-
ção, coleta e curativos; auditó-
rio, cozinha (refeitório), esta-
cionamento para funcionários, 
elevador e acessibilidade com 
sanitários adaptados (piso tátil).

As radiografias, popular-
mente conhecidas como exa-
mes de raio-x, não podem ser 
descartadas em lixo comum? 
Pensando nisso, o Hospital 
Municipal de Barueri (HMB) 
possibilita a destinação correta 
do material. 

A radiografia é realizada 
com processamento de filmes 
radiográficos e utilização de 
químicos, sendo que o plástico 
é a base do exame. De acordo 
com o Ministério do Meio Am-
biente, esse tipo de material de-
mora mais de 400 anos para se 
decompor. 

“Além do plástico, as chapas 
de raio-x (películas) também 
possuem metais pesados, princi-
palmente a prata. Se forem des-

cartadas no lixo domiciliar, po-
dem ser prejudiciais para o meio 
ambiente em função do risco 
de contaminação da água e do 
solo”, explica Pedro Limongi, 
técnico ambiental do Hospital, 
que destaca a importância do 
serviço de recolhimento desses 
exames também pelo risco de 
exposição ao ser humano. 

A iniciativa, viabilizada 
com o auxílio de uma empresa 
especializada, reduz o impacto 
não só para a unidade, mas para 
toda a cidade, já que o contai-
ner, disponível na recepção do 
Serviço de Apoio Diagnóstico 
Terapêutico (SADT), pode ser 
utilizado por toda população. 
Independentemente do local de 
realização do exame, qualquer 

paciente pode fazer o descarte 
na unidade. Além de efetuar o 

tratamento adequado para os 
metais pesados com intenção 

de evitar o despejo irregular 
nas redes fluviais, a empresa 
realiza a reciclagem do plástico 
para confeccionar artesanatos 
como caixas de boneca, capas 
de caderno e vasos de plantas. 

A radiografia é muito uti-
lizada para identificar lesões 
e fraturas em inúmeros casos, 
tanto que só o HMB realiza, em 
média, 3.000 exames por mês. 
“O raio-x é utilizado para au-
xiliar o diagnóstico e, por isso, 
pode ser solicitado em diversas 
situações. Por exemplo, quando 
o paciente passar com o anes-
tesista, será necessário fazer o 
exame para avaliação clínica, 
ou se tiver uma suspeita de fra-
tura, o ortopedista vai solicitar 
o raio-x para fazer a análise da 

estrutura óssea”, comenta Sa-
ner Souza, supervisor técnico 
de radiologia do hospital. 

Vale ressaltar que as radio-
grafias só podem ser descar-
tadas após o término do tra-
tamento. “É importante que o 
paciente traga as imagens para 
que o médico consiga avaliá-
-las no retorno. Por exemplo, 
uma pessoa que fez um raio-x 
de tórax para iniciar o trata-
mento para pneumonia preci-
sará voltar com os exames em 
mão a fim de comprovar se o 
tratamento está surtindo efei-
to”, destaca Souza, que orienta 
os pacientes sobre a possibili-
dade de dar a destinação corre-
ta para o exame após o período 
estipulado pelo médico. 

Campanha contra o sarampo tem Dia D 
neste sábado em Osasco, Barueri e Parnaíba
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Barueri lança campanha 
em prol do GRAACC

Fundo Social de Santana de Parnaíba realiza 
workshop sobre técnicas capilares para mulheres

ANIVERSÁRIOS

Talvez você nem saiba onde 
fica a Sicília, mas eu te digo, ela 
fica no pé da bota da Itália e é um 
lugar simplesmente inacreditável 
de lindo.

Eu diria que a Sicília tem um 
turismo sub explorado, pois a 
grande maioria das pessoas que 
visita a Itália não desce até a Sicí-
lia. O que certamente é um pecado 
mortal, pois essa ilha além de ser a  
maior do mediterrânea é simples-
mente linda de viver... 

Ela é banhada por três mares,- 
Tirreno, Mediterrâneo  e o Jônio, 
possui quase 1.500 km de praias 
lindíssimas de mar calmo e um 
azul de tirar o fôlego.

Devido á sua posição geográ-
fica, teve um papel importante nos 
eventos históricos do povo do Me-
diterrâneo, cada cidade que você 
circula você vê os traços dessas 
invasões, transformando a Sícilia 
em uma região rica em história e 
de sítios arqueológicos. 

A Sicília,  foi simplesmente 
invadida e saqueada por gregos, 

romanos, bizantinos, árabes, nor-
mandos, espanhóis e durante a 

segunda guerra foi bombardeada 
pelos aliados. Tudo isso resultou 

em grande herança histórica para a 
humanidade. Existe hoje na Sicilia 

templos gregos, mosaicos bizanti-
nos, vilas romanas, palácios nor-
mandos, igrejas barrocas e casas 
renascentista. São 2.800 anos de 
história. 

Cozinha Siciliana
Não dá para falar da Sicília, 

sem falar de sua culinária, a qual 
teve forte influência na atual cozi-
nha italiana. 

Historiadores, encontraram 
documentos de 1.134 DC, rela-
tando em Palermo a descoberta 
de uma iguaria chamada “itiya”, 
mistura de farinha, água e vinho 
branco no formato de fios longos 
que secavam ao vento, ou seja 150 
anos ante da viagem de Marco 
Polo.

Os doces são uma atração à 
parte da cozinha siciliana, como a 
famosa cassata  siciliana e os gelat-
tos de frutas.

A qualidade das frutas como 
pêra, mandarino, limão, cidra, me-
lão, figo da índia, nozes, poistache, 
castanhas e tantas outras frutas sil-

vestres, fazem o melhor sorvete do 
mundo.

A Sicilia produz também óleo 
de oliva, laticínios como provolo-
ne, ricota, queijos de ovelha e vi-
nhos, cuja qualidade é apreciada 
em todo mundo.

O Povo siciliano
O povo siciliano tem muito 

em comum com o povo brasilei-
ros, são simpáticos e sempre dão 
um jeito de se comunicar e ajudar. 
Se você pedir uma informação por 
exemplo de como chegar em um 
lugar é provável que eles te acom-
panhem até o local.

Adoram puxar conversa e de-
pois de cinco minutos já estão te 
convidando para almoçar na casa 
deles.

Os Sicilianos adoram falar da 
vida deles, mas adoram também 
saber da sua. 

.
Enfim, um lugar que vale su-

per a pena visitar!
Boa viagem!

A BELA, BELÍSSIMA SICILIA!TURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

Nesta terça-
feira, 23, José 
Guilherme 
Escórcio Antiório 
(carinhosamente 
Guiga) fará 
aniversário e 
receberá muito 
carinho e mimos 
dos irmãos, dos 
pais, dos avós 
e de centenas 
de amigos. 
Felicidades!!!

Ana Maria 
Rossi, vice 
prefeita de 

Osasco e 
esposa do 

ex-prefeito 
de Osasco, 

Francisco 
Rossi, troca 
de idade dia 
25, quando 

receberá 
abraços e 

muito carinho 
de muitos que 

a amam. 

Divulgação/SECOM

Divulgação/SECOM

A cidade de Barueri acaba 
de encerrar a Corrente do Bem 
para a AACD e já deu a largada 
para a campanha McDia Feliz, 
em prol do GRAACC (Grupo 
de Apoio ao Adolescente e à 
Criança com Câncer). Trata-se 
de um dos maiores movimentos 
do Brasil em prol ao combate 
do câncer infantil. A parceria 
de Barueri com o GRAACC é 
antiga e beneficia muitas crian-
ças. 

Participar do McDia Feliz é 
muito simples: basta comprar 
antecipadamente o tíquete que 
dá direito a um lanche Big Mac 
no dia 24 de agosto. Cada tí-
quete custa R$ 17. Esse dinhei-
ro será depositado na conta do 
GRAACC e usado no atendi-
mento a crianças e adolescen-
tes com câncer de todo o Brasil. 
O hospital recebe cerca de 90% 
dos seus pacientes do SUS. 

A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade Estrela 
Guia, Sônia Furlan, lidera a 
campanha no município. Para 
ela, “em Barueri, as ações em 
prol de instituições como o 
GRAACC são permanentes. É 
um privilégio poder ajudar de 
alguma forma essas crianças e 
seus familiares. Acredito que 
conseguiremos mais uma vez 

ter sucesso nessa campanha”.  

2018 
No ano passado, Barue-

ri vendeu antecipadamente 
14.250 tíquetes, totalizando R$ 

235.125,00. A venda de produ-
tos promocionais do GRAACC 
rendeu mais R$ 12.583,00.  

Serviço 
O McDia Feliz está em sua 

27ª edição. Quer saber como 
participar? Ligue para a Secre-
taria de Assistência e Desen-
volvimento Social de Barueri. 
O telefone é o 4199-2800, ra-
mal 170. 

A área da beleza é muito pro-
curada por aqueles que querem 
se especializar e buscar as ino-
vações do ramo. E com o intuito 
de auxiliá-los nesta formação, 
Santana de Parnaíba oferece 
diversos cursos e palestras de 
qualificação profissional, como 
na semana passada, em que de-
zenas de pessoas participaram do 
workshop sobre técnicas capila-
res para loiras, na Secretaria da 
Mulher.

Foram 45 munícipes, profis-
sionais ou não, que conheceram 
um pouco mais sobre as diversas 
técnicas como: balaiagem, colo-
rimetria, iluminação, luzes, me-
chas, entre outras, com o espe-
cialista em design capilar Levy 
Leme do SP Hair.

Informações sobre cursos do 
Fundo Social e da Secretaria da 
Mulher na Rua Topazio, 65 no 
Jardim Parnaíba. ou pelo telefo-
ne Informações 4154-6248.
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Marilia Lia

ALOK PELO MUNDO

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
Cazuza volta ao palco 

do Teatro Porto 
Seguro em São Paulo
 Cazuza - Pro Dia Nascer 

Feliz, musical que já foi visto 
por mais 200 mil espectadores 
volta aos palcos de São Paulo 
em curta temporada, 19 de julho 
a 25 de agosto, de sexta a do-
mingo, no Teatro Porto Seguro. 
Texto de Aloísio de Abreu com 
direção de João Fonseca.

“Não quero que me imi-
tem. Não quero ninguém atrás 
de mim. Tenho muito medo 
de ser porta-voz de qualquer 
coisa”.  Nesta declaração de 
1988, Cazuza já profetizava o 
inevitável. O talento instintivo 
e avassalador, o temperamento 
explosivo, a linguagem única e 
libertária, fizeram dele um íco-
ne sem precedentes na cultura 
contemporânea produzida no 
Brasil. Muito mais do que isso: 
ainda que à revelia foi, mesmo 
sem pretender sê-lo, o grande 
cronista da juventude brasileira 
dos anos 80. Morto em 1990, 
aos 32 anos, no auge da carreira, 
foi alçado a precoce e definitivo 
mito no imaginário brasileiro.

Não é de hoje que Alok realiza 
turnês pelo mundo apresentando 
seus maiores sucessos nas pistas. 
Na última sexta-feira, ele iniciou 
mais uma viagem internacional 
para a realização de diversas apre-
sentações.

Entre os lugares que o brasilei-
ro já se apresentou nessa turnê es-
tão: Los Angeles (EUA), Orlando 
(EUA) e Acapulco (México). A  .   
de  amanhã,  Alok  irá  passar  por  
cidades  como  Ibiza  (Espanha),  
Antuérpia  (Bélgica) onde se apre-
senta no Tomorrowland Festival, 

Porto (Portugal), Riccione (Itália), 
e pela primeira vez no Sunrise 
Festival em Colberga (Polônia).

No Tomorrowland da Bélgi-
ca, o artista se apresenta em três 
datas diferentes (19, 21 e 26 de 
julho) e promete levar o nome 
do Brasil com força ao cenário 
eletrônico mundial, aproveitando 
as tracks recentemente lançadas 
“The Wall” e “Do It Again”, além, 
é claro, de seu repertório que tem 
conquistado fãs nos quatro cantos 
do planeta.

Outra  novidade  é  que  Alok  

concorre  novamente  ao  TOP  
100  DJS  2019  da  revista  espe-
cializada  DJ  Mag.  As  votações  
já  estão  abertas  e  podem  ser  fei-
tas  através  do link: top100djsvo-
te.djmag.com.

Siga os passos de
Alok pelo mundo:
Site: www.aloklive.com.br
Instagram: @alok
facebook.com/livealok
youtube.com/user/livealok
Spotify: twixar.me/7bw3
soundcloud.com/livealok

Há mais de 25 anos na 
estrada, o cantor, pianista 
e compositor Adriano Gri-
neberg tornou-se um dos 
nomes mais expressivos 
do blues contemporâneo 
no Brasil, sendo presença 
constante nos principais 
festivais dedicados a este 
gênero musical. Ele par-
ticipou de mais de 150 
cds/dvds e fez shows ao 
lado de artistas como,An-
dre Christovam (Grine-
berg toca a 15 anos em 
sua banda e participou 
da gravaçao de seu novo 
CD), Corey Harris, Ira!, John Pizzarelli, Magic Slim, Ana Cañas , Filipe Catto e Gilberto 
Gil,  entre outros.

Com sonoridade própria e original que mescla o blues com influências africanas que 
remontam às origens dessa musicalidade seminal, o músico paulistano, cujo nome artís-
tico agora é apenas Grineberg, tem como marco dessa sua nova fase o lançamento do 
3º álbum solo, “108”, disponível nas principais plataformas digitais e base de seu novo 
show, que será apresentado no dia 27 de julho (sábado) às 21h no Teatro do Sesc 
Belenzinho (SP).

Em agosto, a Casa Natura Mu-
sical recebe o show comemorativo 
dos 20 anos do Falamansa no dia 
1º/8, a turnê paulistana de encer-
ramento do 5 a Seco de 2 a 4/8, 
show do cantor Gabriel Elias no dia 
8/8, apresentação da banda Fran-
cisco, El Hombre no dia 9/8 e show 
de Alice Caymmi no dia 10/8.

As bandas E a Terra Nunca me 
Pareceu Tão Distante e Hurtmold 
se apresentam uma após a outra no 
dia 15/8 e Rafael Cortez lança o EP MPB – Naquele Tempo dia 16/8, com par-
ticipação especial de Sabrina Parlatore. Tom Zé estreia o show Comemoração no 
dia 17/8, com canções extraídas de três discos entre os anos 1968 e 1984 e o 
Grupo Triii apresenta show comemorativo de 10 anos de carreira no dia 18/8.

A exposição Cidades imaginárias, de Mi-
riam Nigri Schreier, tem abertura em 7 de 
Agosto de 2019, quarta-feira, às 19 horas.

A Pinacoteca Benedicto Calixto fica 
na Av. Bartolomeu de Gusmão 15, Bo-
queirão, Santos, tel. (13) 3288-2260.

Visitação de 8 de Agosto a 22 de Se-
tembro de 2019, de terça-feira a domin-
go, das 9 às 18 horas. Entrada franca.

Grineberg, o artista talentosíssimo 
apresenta novo show em São Paulo

Alice Caymmi

Miriam Nigri


