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Câmara de Osasco vota projeto para descontar
R$ 500 de vereador que faltar em sessão

Divulgação

Criado pelo vereador Jair
Assaf (Pros), o projeto de lei
10/2017 prevê uma multa de R$
500 para cada falta em sessão do
vereador. Depois de dois anos,
o projeto de lei foi colocado na
pauta da sessão desta quinta-feira (17) e deverá ser votado.
“A falta não justiﬁcada de
todo o trabalhador resulta em
desconto em sua folha de pagamento. Com o vereador, não
pode ser diferente. O parlamentar trabalha todos os dias, mas às
terças e quintas, precisa marcar
ponto nas sessões para cumprir
a função de legislador. Quem
faltar tem que ser punido com
o desconto”, diz o presidente da
Casa, vereador Ribamar Silva
(sem partido).
A presidência “pautou” – ou

seja, incluiu na lista de projetos
a serem votados - a proposta de
Assaf, após apresentar o assunto
aos vereadores. Os parlamentares Toniolo (PCdoB), Daniel
Matias (PRP), De Paula (PSDB),
Mário Luiz Guide (PSB) e Didi
(PSDB) assinam como coautores
da matéria.
“O projeto está pronto há
dois anos, mas ninguém tinha
coragem de pautar”, aﬁrma Ribamar. A proposta prevê desconto de 1/30 do valor da remuneração mensal, por falta veriﬁcada
- equivalente a R$ 500. Por envolver tema exclusivo do Legislativo, o projeto não precisa ser
sancionado pelo prefeito para
entrar em vigor. A proposta também estende o desconto da remuneração ao vereador que, sem

justo motivo, deixar de comparecer às reuniões das Comissões
Permanentes.
O autor da matéria, vereador
Jair Assaf, explicou na justiﬁcativa do projeto que o objetivo é
a adequação do Regimento Interno. “O atual texto ao respectivo
desconto da remuneração paga
àquele vereador que, sem justo
motivo, deixar de comparecer às
sessões plenárias ou às reuniões
ordinárias das Comissões Permanentes”, explica.
Se aprovado, o PL 10/2017
deve acabar com a prática, comum em algumas casas de lei,
de vereadores que comparecem
somente no ﬁnal da primeira
parte da sessão, o expediente,
na qual se discutem as moções.
Com isso, acaba não havendo

quórum suﬁciente para a votação
de projetos de lei, que acontecem
na parte seguinte da sessão, chamada de Ordem do Dia.
Desde que a atual mesa diretora assumiu, não houve problemas de falta de quórum na fase da
Ordem do Dia, exceto uma vez,
quando a votação não ocorreu por
consenso dos líderes das bancadas partidárias para melhor análise de vetos que estavam na pauta.
“Desde que assumimos a
presidência, nunca deixamos de
fazer a Ordem do Dia, e, na ocasião em que não houve quórum
para votação, passamos à fase de
explicações pessoais, para que
os vereadores pudessem debater
assuntos de interesse público,
como prevê nosso Regimento
Interno”, acrescenta Ribamar.

Governo de SP regulamenta lei que proíbe canudos plásticos no Estado
Divulgação

O Governador João Doria,
o secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido e o presidente da
Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor (Procon), Fernando Capez, assinaram nesta
terça-feira (15) o decreto que
regulamenta a Lei n°17.110, de
12 de julho, que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico no
Estado de São Paulo.
O decreto foi publicado
nesta quarta-feira (16) no Diário Oﬁcial do Estado e prevê o
Procon como órgão responsável
pela ﬁscalização e autuação dos
estabelecimentos
comerciais.

As multas podem variar de R$
530,60 a R$ 5.306,00 no caso de
reincidências.
“O objetivo desta lei não visa
meramente a punição, mas sim
sensibilizar as pessoas acerca da
responsabilidade de cada um no
cuidado com o meio ambiente”,
comenta o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.
“A preocupação das normas
regulamentares, que devem ser
cumpridas e cuja observância o
PROCON vai ﬁscalizar, são no
sentido de preservar o meio ambiente, uma vez que estes canudos plásticos estão provocando
enormes danos a fauna marinha,

estimulando a colocação de lixo
nas praias, nos estabelecimentos,
lixos que não são capazes de serem absorvidos organicamente,
lixos inorgânicos”, explica o
presidente do órgão, Fernando
Capez.
A lei veda a distribuição de
canudos de plásticos em estabelecimentos comerciais como
hotéis, bares, restaurantes, padarias, clubes, entre outros além de
orientar para a utilização desse
objeto confeccionado em papel
reciclado, material comestível
ou biodegradável.
Na primeira autuação, a multa será de 20 Unidades Fiscais do
Estado do São Paulo (UFESPs),

R$ 530,60; a cada reincidência
o valor será dobrado podendo alcançar 200 UFESPs (R$
5.306,00).
Com o valor arrecadado das
multas, 50% será destinado ao
Fundo Estadual de Prevenção e
Controle da Poluição (FECOP)
e a outra metade ao Procon para
aplicação em programas de educação, prevenção e ﬁscalização
relacionados ao consumo sustentável.
Caberá à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA) em parceria com o Procon implementar programas de
educação ambiental para orientar
consumidores e fornecedores.

Câmara aprova criação de mais de 1000
cargos efetivos para a Prefeitura de Osasco
Robson Cotait

Também foi aprovada a reestruturação da Secretaria de Habitação. Projetos serão encaminhados para sanção do prefeito
Rogério Lins (PODE).
Três propostas do Poder Executivo de Osasco foram aprovadas, em segunda discussão, na
sessão ordinária desta terça-feira
(15) da Câmara Municipal de
Osasco. Os projetos autorizam
a criação de 1.000 cargos de nível médio para a Educação, dois
cargos de Contador e a reestruturação da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
(SEHDU).
O Projeto de Lei Complementar 16/2019 autoriza a criação de 1.000 cargos efetivos de
nível médio para Auxiliar de
Desenvolvimento e Apoio Escolar, que deverão ser preenchidos
por meio de concurso público.
Segundo o vereador Jair Assaf

(PROS), a criação dessas vagas irá proporcionar um melhor
atendimento da Rede Municipal
de Educação aos alunos que mais
precisam, como crianças com
deﬁciência e bebês. A iniciativa

foi aceita com 16 votos favoráveis.
Também aprovado com 16
votos positivos, o Projeto de Lei
Complementar 23/2019, que
permite o aumento de vagas para

o cargo público de provimento
efetivo de Contador, cujo total
crescerá de 15 para 17.
Parte integrante da reestruturação administrativa que vem
sendo implementada na Prefei-
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tura de Osasco, o Projeto de Lei
Complementar 27/2019, que
trata da reestruturação administrativa e alteração do quadro de
cargos de provimento em comissão da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano
(SEHDU) foi conﬁrmado com
14 votos favoráveis. Servidores
municipais da Secretaria acompanharam a votação e celebraram a aprovação do projeto.
Com o resultado favorável
em segunda discussão, os três
projetos seguem agora para a
sanção do prefeito Rogério Lins
(PODE).
Além dos três projetos conﬁrmados em segunda discussão, os
parlamentares osasquenses aprovaram, em primeira discussão,
duas propostas que autorizam o
Poder Executivo Municipal a realizar operações de crédito para
investimentos na cidade. O Pro-

jeto de Lei 121/2019, que viabiliza empréstimo junto ao Banco
do Brasil, foi aprovado com 14
votos favoráveis e 1 contrário. Já
o Projeto Substitutivo 8/2019 ao
PL 109/2019, que autoriza a contratação de operação de crédito
com a Caixa Econômica Federal,
teve 14 votos a favor e 3 contra.
Os vereadores da oposição,
Tinha Di Ferreira (PTB), Dra.
Régia (PDT) e Dr. Lindoso
(PSDB) foram contrários à aprovação. O líder governista, vereador Toniolo (PC do B), explicou
que a aprovação dos projetos era
necessária para que o Poder Executivo de Osasco pudesse negociar com os dois bancos para
optar pela menor taxa de juros e
que apenas uma operação de crédito seria efetivamente realizada.
Os dois projetos precisam ainda passar por segunda votação na
Casa Legislativa de Osasco.
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Barueri alcança 1º lugar em
Desenvolvimento Econômico e
4ª melhor cidade para negócios

O estudo “Melhores Cidades
Para Fazer Negócios”, realizado
pela Urban Systems para a revista Exame, acaba de divulgar
o ranking 2019 e, mais uma vez,
Barueri se destaca.
A cidade manteve o 1º lugar
no indicador “Desenvolvimento Humano”, como em 2018, e
subiu uma posição no ranking
geral “Melhor Cidade Para Fazer Negócios”, ﬁcando na 4ª posição (ano passado o município
ocupou a 5ª posição).
“Mesmo com a retração econômica dos últimos anos, a cidade mantém-se como polo de
emprego, atraindo população de
outras cidades, com 1,47 empregos por População Economicamente Ativa”, registra o estudo.
E destaca ainda: “Em momento
de desaceleração econômica e
interiorização da economia a
cidade apresentou crescimento
de 3,41% na frota de automóveis, superior à média brasileira,
2,79%”.
Este ano, Barueri também se
destacou em outros indicadores
econômicos importantes. É o
caso de “Capital Humano”, no
qual o município ocupa a 17ª
posição. A cidade também aparece entre as 100 melhores em

Fotos: Divulgação/SECOM

“Infraestrutura” (mantendo a
39ª colocação em comparação a
2018) e “Desenvolvimento So-

cial” (78º lugar – uma posição
acima do que no ano passado).
O secretário de Indústria,

Comércio e Trabalho de Barueri (SICT), Joaldo Macedo Rodrigues – Magoo – diz que tais

indicadores não surpreendem,
pois o município leva a sério seu
plano econômico ousado e os

números comprovam isso. “O
trabalho e os investimentos que
Barueri vêm fazendo em diversos setores, focando justamente
em sua recuperação econômica
e social é tão sério e grandioso
que não tem demorado para os
resultados aparecerem. Estamos
na dianteira do país em vários
aspectos e a tendência é ultrapassar muitos outros ainda”,
prevê o secretário.
Sobre o estudo
Há 20 anos a Urban Systems
atua em inteligência e consultoria de mercado no Brasil. São
mais de 900 projetos e 700 cidades analisadas em 11 eixos
temáticos, além de mais de 300
indicadores. Para a pesquisa
“Melhores Cidades Para Fazer Negócios”, que está na 6ª
edição, a consultoria analisa o
potencial de desenvolvimento
econômico das cidades, baseando-se nas melhores oportunidades para se fazer investimentos.
A versão 2019 considerou 317
municípios, pois tem como premissa analisar cidades com mais
de 100 mil habitantes em 2018,
de acordo com estimativas do
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística).

Governo lança aplicativo ‘São Paulo
Mais Humana’ para aproximar
voluntários e entidades assistenciais
O Governador João Doria lançou, nesta quinta-feira (17), o aplicativo ‘São Paulo Mais Humana’
para facilitar a busca do cidadão
por organizações não-governamentais que necessitam de ajuda,
aproximando ações de voluntariado e doações. Por meio da ferramenta, o usuário terá acesso a organizações cadastradas próximas
a ele e poderá, a partir de ﬁltros de
pesquisa, escolher a forma como
deseja ajudar.
“O ‘São Paulo Mais Humana’
é importantíssimo, pois agiliza e
amplia o processo de forma digital. Não é mais analógico e nem
distante. Agora se faz de forma
digital no seu celular”, disse Doria. O lançamento foi realizado no
Palácio dos Bandeirantes, com a
participação da Primeira-Dama e
Presidente do Conselho do Fundo
Social de São Paulo (FUSSP), Bia
Doria, do Presidente do Fundo Social, Filipe Sabará, e do Presidente
da Prodesp, André Arruda.
Desenvolvida com tecnologia da Prodesp, o ‘São Paulo
Mais Humana’ conta com layout
moderno e navegação intuitiva.
Por meio do recurso de geolocalização (disponível no site www.
saopaulomaishumana.sp.gov.br e
aplicativo), o cidadão pode deﬁnir
um raio de busca, que varia de 1 a
50 km do endereço indicado, para
localizar instituições que estejam
dentro da sua área de interesse.
“Há anos venho trabalhando

com especialistas na área do serviço social, voluntariado, ﬁlantropia
e desenvolvimento tecnológico na
busca por uma solução prática que
facilite a cultura de doação e engaje mais a sociedade. O resultado se
materializa hoje com o lançamento da ‘São Paulo Mais Humana’,
que em formato de aplicativo conecta pessoas e empresas a entidades beneﬁcentes de forma simples,
rápida e eﬁcaz”, aﬁrmou Sabará.
O processo de doação é muito simples. O primeiro passo é
deﬁnir raio de localização da entidade, depois selecionar a causa
desejada: Crianças e adolescentes;
Idosos; Mulheres; Pessoas com
deﬁciência e Pessoas em situação
de rua. E por último, o cidadão
escolhe de que forma pode ajudar
as mais de 16 mil entidades cadastradas no FUSSP: doação de materiais; serviço voluntário ou vaga
de trabalho (para jovens e adultos
atendidos pelas ONGs cadastradas). Antes de fazer a doação, certiﬁque-se que o produto está em
bom estado e dentro das condições
de uso.
“A plataforma é uma importante ferramenta de integração
social para conectar pessoas e empresas que desejam fazer o bem,
ser solidárias, doando materiais,
tempo como voluntário ou vagas
de trabalho. A solução é intuitiva,
como toda tecnologia deve ser. O
objetivo principal é estreitar a relação do cidadão que quer ser um

doador com a entidade que precisa
do voluntariado”, explica Arruda.
Para Bia Doria, a plataforma
‘São Paulo Mais Humana’ vai
impulsionar campanhas como a
do Agasalho, que a partir de agora
poderão ser contínuas.
Tecnologia
Um dos diferenciais adotados pela Prodesp na elaboração
da plataforma foi o conceito Progressive Web App (PWA), solução
que permite ao site ter as mesmas
funcionalidades e a agilidade de
navegação, no acesso via celular,
semelhante a dos aplicativos. Já a
versão mobile conta com a função

de notiﬁcações push, tecnologia
que permite o envio de mensagens
quando o usuário cadastrado passar próximo ao endereço da instituição da sua área de interesse.
Para os usuários do ‘SP Mais
Humana’, as informações registradas são 100% seguras e a plataforma ainda permite o acompanhamento das instituições, oferecendo
mais transparência ao processo
de doação. Outra funcionalidade
da ferramenta é a parceria direta
com a Defesa Civil do Estado, que
oferecerá ajuda emergencial para
os casos de catástrofes e desastres
ambientais.
Para fazer parte da ‘São Paulo
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Mais Humana’, a entidade deve se
cadastrar e aguardar a avaliação do
Fundo Social de São Paulo.
O Fundo Social de São Paulo
desenvolve a promoção de autonomia, renda e cidadania para
pessoas em situação de vulnerabilidade social através de escolas
de capacitação nas áreas de Beleza, Bioconstrução, Gastronomia,
Informática, Mecânica e Moda.
Atualmente, está sob o comando
da Primeira-Dama e Presidente do
Conselho, Bia Doria, e do Presidente Executivo, Filipe Sabará.
A Prodesp é a empresa de
Tecnologia da Informação do
Governo do Estado de São Pau-

lo. Criada em 1969, também é
responsável pela gestão e operação do Programa Poupatempo,
que tem 99% de aprovação dos
usuários e foi eleito o ‘Melhor
Serviço Público de SP’ em 2019,
pelo quinto ano consecutivo. Em
2016, foi eleita a melhor empresa do segmento Indústria Digital
do Brasil, no ranking Melhores
& Maiores da revista Exame. Por
quatro anos consecutivos (2016,
2017, 2018 e 2019), a empresa
foi contemplada com o Destaque
do Ano do Anuário Informática
Hoje, na categoria “Prestador de
Serviços para Governo (empresas
de grande porte)”.
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Barueri entrega praça no Jd. Audir
com diversas atrações neste sábado
Divulgação/Secom

A Prefeitura de Barueri
entrega, oficialmente, neste sábado (dia 19), a partir
das 9h, uma grande área de
lazer na avenida do Exército Brasileiro, na região
do Jardim Audir e jardim
Tupan. Denominada praça
João Maciel de Pontes João Boiada, o espaço fica
próximo ao prédio do 1º DP
Barueri e da Delegacia do
Idoso.
A área conta com tecnologia de rede wi-fi e câmeras de monitoramento. O
evento vai trazer atrações
culturais e esportivas, além
de educação ambiental,
adoção de animais, Ouvidoria Itinerante, LabMob,
Empório Mães Cuidadoras
e food trucks.
A praça foi totalmente

avenida Oscar Kesselring
e avenida Henrique Gonçalves Baptista, no Jardim
Belval; e a praça Darci Fortunato Novais, na Vila Porto (bairro Boa Vista).
Recentemente, em setembro, a prefeitura de Barueri entregou à população
uma moderna praça com
pista de cooper, no Jardim
Belval, na avenida João Vilallobo Quero.
O investimento da Prefeitura inclui ainda áreas de
lazer e praças do Engenho
Novo, Aldeia de Barueri,
Jardim São Pedro, Jardim
Paulista, Jardim Esperança, Parque dos Camargos,
Jardim Líbano, Jardim Julio, Jardim Gabriela (na rua
Pontiredaba), Maria Helena
e Jardim Paulista e Centro.

reconstruída pela Prefeitura
de Barueri em terreno com
19.903 metros quadrados.
Possui equipamentos de
ginástica ao ar livre, pista
de caminhada, estacionamento, áreas com tênis de
mesa, bancos, bebedouros,
lixeiras, playground e mesa
de jogos.
Outros espaços
O governo municipal
tem trabalhado bastante
para deixar a cidade com
mais qualidade de vida. O
novo equipamento do Jardim Tupan reforça a lista
com mais de 20 praças e
áreas de lazer que a Prefeitura constrói ou reforma
em Barueri. Neste ano, por
exemplo, entregou modernos espaços públicos na

Divulgação/Secom

Rogério Lins acompanha
início dos trabalhos do
Programa Asfalto Novo
O prefeito de Osasco,
Rogério Lins, esteve no
Jardim Umuarama, na zona
Sul, na terça-feira, 16/10,
para acompanhar a retomada
do Programa Asfalto Novo.
Nesta fase serão centenas
de vias beneficiadas com o
serviço de fresagem, pintura de solo e recapeamento
asfáltico com espessura das
camadas de até 8 cm.
Os trabalhos tiveram iní-

cio na Rua Bezerra de Menezes. As ruas Giuseppe
Ferrari e Tchecoslovaquia,
também
localizadas
no
Umuarama, serão as próximas contempladas, seguindo gradativamente pelas
principais vias da malha viária da cidade, em mais de
200 km de asfalto novo.
O novo recapeamento
garante qualidade superior
do asfalto e maior durabili-

dade. Ano passado mais de
150 quilômetros de vias foram recuperadas.
Os secretários Thiago
Silva (Comunicação Social)
e Waldyr Ribeiro (Serviços
e Obras), além do presidente da Câmara Municipal,
Ribamar Silva, o vereador
Rogério Santos, o diretor
da Regional Sul, Anderson
Colombo, entre outros, também estavam presentes.

Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza a
pavimentação nos bairros Parque Sinai e Cururuquara
Divulgação/Secom

Com o objetivo de melhorar as condições das ruas e
avenidas municipais na última
semana as equipes da Secretaria de Serviços Municipais
iniciaram a mais uma etapa de
pavimentação nos bairros Parque Sinai e Cururuquara.
No Parque Sinai estão sendo realizados o nivelamento e
a implantação de guias e sarjetas na rua das Rosas que, juntamente com as ruas Violeta,
Girassol, Margarida, Cravos,
Primavera e Palmas, fazem
parte das vias que serão contempladas na primeira etapa;
em seguida, será vez das ruas
Jasmim, Azaleia, Fauna, da
Mata, das Camélias, Manada,

Hortências, Gardênias e Acácias que receberam o asfalto.
Já na Região do Cururuquara, no Recanto Marvilha
III, foi iniciada a etapa ﬁnal
da pavimentação, que foi realizado nas ruas Polônia, Cuba,
Hawaí, Romênia e Madagascar, beneﬁciando centenas de
moradores.
“Temos levado asfalto para
os quatro cantos da nossa cidade, oferecendo, dignidade, segurança e mobilidade aos moradores, já são mais de 200 km
de ruas recapeadas e asfaltadas
e até o ﬁnal de 2020 todas as
ruas da nossa cidade estarão
100% pavimentadas”, comentou o Prefeito Elvis Cezar.
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Prefeito Rogério Lins
lamenta falecimento do
ex-presidente do Bradesco
“É com grande pesar e
consternação que recebo a
notícia do falecimento de
Lázaro de Mello Brandão,
ex-presidente do Bradesco e
do Conselho da Administração. Profissional brilhante,
que alavancou a área social
do Bradesco, contribuindo
para o desenvolvimento da
nossa cidade de Osasco, valorizando os profissionais
e os favorecendo no cresci-

Ex-prefeito
Jorge Lapas
emite nota
de pesar pelo
falecimento
de Lázaro
Brandão
É com muita tristeza
que recebo a notícia da
morte do ex-presidente do
Bradesco e do conselho de
administração do banco,
Lázaro de Mello Brandão,
morto na última quarta-feira, 16.
Sr. Brandão foi um reconhecidíssmo executivo
que dedicou mais de 75
anos de sua vida ao crescimento do Banco e sem
dúvidas da nossa querida
Osasco.
Me reuni diversas vezes com ele na sede do
Bradesco na Cidade de
Deus e sempre me chamou
a atenção o carinho e respeito com o ser humano.
Nas ocasiões em que com
ele estive, fazia questão
de me acompanhar até a
porta para carinhosamente
se despedir.
Ser humano incrível,
contribuiu com minha administração e com a nossa cidade. Me lembro das
variadas ações sociais em
que ele ajudou com doações aos mais necessitados. Logo que assumi a
administração do município em 2013, o sr. Brandão fez questão de ajudar
na implantação da primeira Ciclofaixa de Lazer
que liga os Parques Chico
Mendes, no Jardim Bussocaba, ao do Rochdale.
Destaco ainda, as contribuições com nossa gestão como as doações de
fogões e geladeiras para
famílias que perderam
seus pertences em tragédias. Os milhares de brinquedos entregues ao Fundo Social para presentear
nossas crianças no Natal.
Sua contribuição com
Osasco era além do social, entusiasta do esporte
investiu forte em diversas
modalidades
esportivas
formando e preparando
atletas campeões desde a
base.
Neste momento de dor,
nos solidarizamos com
seus familiares ratificando nosso voto de pesar
pela grande perda e agradecimentos a dedicação e
trabalho prestado ao nosso Município.
Jorge Lapas
Ex-prefeito
de Osasco

mento pessoal e profissional. Sua ousadia administrativa, sua dedicação e seu
brilhantismo profissional farão falta, mas servirão como
modelos para aqueles que tiveram a honra e o prazer de
desfrutar de sua companhia e
de seus ensinamentos.
Venho prestar minha solidariedade à família e aos
amigos do ex-presidente do
Bradesco, Lázaro de Mello

Brandão, homem público
que marcou a história. Desejo que a família encontre
o conforto nos ensinamentos e exemplos que ele deixou como marido, pai, avô e
executivo, os quais o levaram a conquistar o respeito
e o reconhecimento de toda
a sociedade. Que a família
encontre na fé a força para
a superação da perda. Meus
sinceros sentimentos!”
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Elvis Cezar realiza o maior
investimento da história de Santana
de Parnaíba em Saúde Pública
Fotos: Divulgação/SECOM

Os investimentos realizados pelo Prefeito Elvis Cezar em Santana de Parnaíba
tem feito a diferença na vida
da população. E para ampliar
a cobertura da saúde pública no município, a equipe da
Secretaria de Obras da prefeitura segue avançando com
as construções das unidades
básicas de saúde nos bairros
Sítio do Morro, Cururuquara
e Refúgio dos Bandeirantes
e a ampliação da UBS Colinas da Anhanguera.
Nas
novas
unidades
prestarão atendimento nas
especialidades de clínica
médica, pediatria, ginecologia obstetrícia, psicologia e
odontologia que irão beneficiar milhares de pessoas.
Os ambientes contarão com
consultórios médicos, salas
de odontologia e setores de
medicação, vacina, curativo
e inalação.
Na unidade do Sítio do
Morro estão sendo feitos
os últimos ajustes para ser
inaugurada, assim como a
ampliação da unidade de
saúde do bairro Colinas da

pamentos públicos de qualidade, além da criação de
políticas públicas eficazes
com o objetivo de melhorar
a vida das pessoas da nossa
cidade”, comentou o Prefeito Elvis.
Nos últimos anos a prefeitura já inaugurou 9 unidades hospitalares, entre elas o
complexo hospitalar, formado pelo Pronto Socorro Infantil e o novo AME, além
da Maternidade Santa Ana,
que já realizou mais de 100
partos nos primeiros meses.

Anhanguera. Já as UBS´s
dos bairros Cururuquara e
Refúgio dos Bandeirantes
estão na fase final dos trabalhos de alvenaria, bem como
das partes elétrica e hidráulica.
“Estamos
trabalhando
com o objetivo de entregar
o melhor, implantando equi-

UBSs de Barueri celebram mês da
criança com muita diversão e ludicidade
O Dia da criança é celebrado
em 12 de outubro, mas a Secretaria de Saúde de Barueri estendeu as comemorações ao longo
de todo o mês com ações focadas nos pequeninos em todas
as Unidades Básicas de Saúde
(UBS).
Desde o dia 11 até o dia 30
haverá uma programação especial, cada dia em uma UBS
diferente. O lúdico estará vivo
nas unidades, começando pela
própria equipe, que tem ido trabalhar caracterizada como os
personagens mais queridos do
universo infantil.
Entrega de brinquedos às
crianças agendadas no dia, pinturas faciais, inﬂáveis para brincar são alguns dos serviços disponibilizados para a criançada.
O Palhaço Costelinha também
tem levado sua irreverência a
vários desses eventos, graças à
parceria da Saúde com a Secretaria de Cultura e Turismo.
O fechamento das comemorações será no ganha Tempo
Municipal, no dia 30, quando a
equipe do ambulatório trará vários serviços voltados ao público infantil no local.

18/09
- UBS Hermelino Liberato
Filho – Jd. Belval: Entrega de
balões, palhaço, entrega de brinquedos e contador de histórias –
das 10h às 12h.
22/10
- UBS José Francisco Caiaba – Aldeia de Barueri: Palestra
sobre saúde da criança, palhaço
Costelinha, distribuição de brinquedos – das 10h30 às 12h.
- UBS Pastor José Roberto
Rossi – Vila Ceres: Pintura facial,
atividades com pintura manual,
distribuição de brinquedos e brinquedos inﬂáveis – das 9h às 12h.

Algumas ações
No dia 11 as UBSs Vince
Nemeth, do Jd. Audir, Benedito
de Oliveira Crudo, da Vila Boa
Vista, e Maria Francisca de Melo,
do Pq. Viana, deram a largada à
programação com café da manhã,
palestras, oﬁcina multidisciplinar
de estreitamento de vínculo familiar, distribuição de brinquedos,
dentre outras atrações.
Na terça (dia 15), as UBSs

Julio Lizart, do Vale do Sol, e
João de Siqueira, do Jd. Reginalice, levaram cama elástica e outros recursos de recreação.
Na quarta (dia 16) foi a vez
de levar descontração e informação às crianças das UBSs
Dr. Adauto Ribeiro, do Parque
dos Camargos, e Maria Magdalena Macedo, do Jd. Santa
Cecília.
Na quinta(17) as UBs Ar-

mando Gonçalves de Freitas
–Pq.Imperial e Pedro Izzo -Jd.
Esperança, realizaram palestra
sobre vínculo afetivo e orientações sobre saúde bucal com fantoches, pintura facial, oﬁcina de
slime, distribuição de brinquedos e brinquedos inﬂáveis . Viva
o brincar!
O cronograma lúdico das
UBSs segue até o dia 30. Conﬁra
as próximas ações:

Novo: Palestra sobre saúde da
criança, pintura facial, Palhaço
Costelinha, Circo e distribuição
de brinquedos – das 10h às 12h.
25/10
- UBS Raquel Sandrini Ruela
– Jd. Maria Helena: Palestra pais
e ﬁlhos, distribuição de balões,
contador de histórias, cama elástica e distribuição de brinquedos
– das 9h às 12h.

23/10
- UBS Dra. Elisabete Izilda
Duleba – Chácaras Marco: Oﬁcina Mestre Cuca, distribuição
de brinquedos e brinquedos inﬂáveis – das 9h às 12h.

29/10
- UBS Hélio Berzaghi – Jd.
Paulista: Recreação, pintura artística, brinquedos inﬂáveis e distribuição de brinquedos – das 9h às
12h.
- UBS Edino Cavalcante
Consoli – Jd. Tupan: Palestra
sobre saúde da criança, contador
de histórias, distribuição de brinquedos, Palhaço Costelinha e
brinquedos inﬂáveis – 9h às 12h.

24/10
- UBS Amaro José de Souza
– Jd. Mutinga: Oﬁcina infantil,
distribuição de brinquedos e brinquedos inﬂáveis – das 9h às 12h
- UBS Maria de Lourdes
Hernandez Matos – Engenho

30/10
- Ganha Tempo: Encerramento do mês das crianças, recreação, circo, Palhaço Costelinha, distribuição de brinquedos
e brinquedos inﬂáveis – das 14h
às 17h.
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No domingo dia 20, quem fica
mais jovem é a linda Isis. Ela cursa
medicina veterinária na faculdade
Anhembi- Morumbi. Na foto, com o
pai Dr. Franco Cocuzza. Felicidades!

Quem fica mais jovem dia 19 é
Geysa, filha dos empresários Rosana e
Ademar Trevizani (leia-se Promielt),
quando recebe os mais íntimos para
brindar seu aniversário.

Quem aniversaria segunda, dia
21, é a artista plástica Gladys
Ometto. A comemoração será
em alto astral, para os mais
íntimos. Parabéns!!

Na próxima quinta dia 24, quem
troca de idade é Débora Lapas,
quando comemora seu níver ao
lado de familiares e de centenas
de amigos.

CALANGO BRABO

apimenta o Cultura no
Parque deste domingo
No próximo domingo, no
Parque Municipal Dom José,
a originalidade musical estará
presente contemplando o público com o show da banda Calango Brabo, no Cultura no Parque.
A mistura de música regional,
folclore e o som apimentado
herdado do rock’n’roll são os
ingredientes fundamentais que
deram origem à banda.
O Cultura no Parque acontece todo domingo, às 11h, no
palco do bosque no Parque
Dom José. É um programa da
Secretaria de Cultura e Turismo

TURISMO
A história que se sabe é que
a cidade recebeu o nome de Fátima, pois era o nome de uma das
filhas de Maomé, que teria sido
captura pelo exército cristão, durante a reconquista cristã destas
terras. Então, ela teria se casado
com um conde de Ourém, e em
homenagem ao seus ancestrais
a terras serranas receberam o
nome de terras de Fátima.
No entanto, a cidade ganhou
destaque com as aparições da
Virgem Maria, primeiramente,
por volta do ano de 1758, Ela
teria aparecido a uma pastorinha
muda (no lugar onde hoje se ergue o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga), e, mais tarde, já no
século XX, a três outras crianças
(conhecidos como “Os Três Pastorinhos”). Lúcia dos Santos e os
seus primos, Francisco e Jacinta
Marto, a 13 de maio de 1917,.
As crianças estavam a pastorar com suas ovelhas, próximo a Cova de Iria quando testemunharam a aparição de uma
linda senhora vestido de branco
, a primeira de várias aparições
No local ergue-se atualmente a
Capelinha das Aparições. A Senhora, mais tarde referida como
a Senhora do Rosário, declarou
ter sido enviada por Deus com

que abre espaço para músicos
da cidade e da região mostrarem seu talento.
A Calango Brabo contagia o
público com ritmos afro-brasileiros sob efeito de sintetizadores e guitarras distorcidas, performances instrumentais que
procuram abranger do erudito
aos estilos pós-moderno.
O quinteto de integrantes
gravou seu primeiro CD em
2013 e já possuem boa experiência nos palcos do país. Já se
apresentaram com expoentes
como Almir Sater, Grande En-

contro, Cordel do Fogo Encantado, Ludmila, e muitos outros,
além de participações na Virada Cultural, em São Paulo, e
programas de TV no SBT, Globosat, Band, Rede Brasil, TV
Brasil e AllTV.
SERVIÇO
Cultura no Parque – Banda
Calango Brabo
Domingo (dia 20/10), às
11h.
Parque Municipal Dom José
Rua Ângela Mirella, 500,
Vila Porto.

PORTUGAL – O MILAGRE DE FÁTIMA

uma mensagem: um apelo à oração, ao sacrifício e à penitência.
Ela visitou os pastorinhos, aparecendo-lhes todos os dias 13 entre
os meses de maio e outubro de
1917. A última aparição deste
ciclo ocorreu a 13 de outubro, e
cerca de 70 000 peregrinos testemunharam e assistiram ao cha-

mado Milagre do Sol.
Devido ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, edificado
no lugar da Cova da Iria, a cidade de Fátima tornou-se num dos
mais importantes destinos internacionais de turismo religioso,
recebendo cerca de seis milhões
de pessoas por ano é o maior san-

tuário católico do país.
O lugar mais procurado e
onde se podem observar as maiores demonstrações de fé é a Capela das Aparições.
Em 2007 foi inaugurada a gigantesca Basílica da Santíssima
Trindade, que consegue receber
cerca de 8.000 pessoas de uma só
vez, já que a Basílica de Nossa
Senhora de Fátima (1953), onde
estão enterrados os 3 pastorinhos, já não conseguia dar conta
de receber tantos fiéis. O projeto
é da autoria do arquiteto grego
Alexandros Tomazis, com intervenções de outros artistas como
os portugueses Álvaro Siza Vieira e Pedro Calapez. No exterior,
vemos uma Cruz Alta em bronze, da autoria do alemão Robert
Schad.
Visitar essa cidade é algo
simples, pois os lugares a serem
visitados ficam todos próximos,
ao chegar a praça do Santuário, é
só escolher o que quer fazer primeiro. Também é bastante significativo visitar a Casa dos Pastorinhos na vila de Aljustrel, onde
é possível encontrar o ambiente
intacto, desde móveis a objetos
pessoais. Para reconstituir a história há ainda que ir à Loca do
Anjo e a Valinhos, outros locais

relacionados com as aparições
Não deixe de conhecer o
Museu de Cera e a Via Sacra,
com 14 capelas que representam
as diferentes estações da Paixão
de Cristo. E tem ainda o museu
de Museu Fátima 1917 e o Presépio e Aldeia de Belém Animados.
A procissão das Velas
E bom ressaltar também que
todas as noites saindo do Santuário de Fátima acontece a procissão das velas
A utilização de velas é um
costume muito antigo na Igreja.
Desde seus primórdios, é feita como uma forma de honrar
e louvar a Deus. A vela carrega
consigo a luz do fogo, que clareia, afugenta as trevas. Por isso,
ela simboliza a fé no Senhor. A
vela acesa significa a presença
divina em nós.
Por ocasião das aparições de
Nossa Senhora, o povo realizava
a procissão um dia antes para se
preparar espiritualmente para as
atividades relacionadas às visões
Nos idas de hoje a procissão
continua sendo realizada com o
intuito de promover a meditação
dos mistérios da mensagem deixada por Maria.

SENATOR
tour operator
Mesmo que você não seja católico, você vai apreciar a beleza
desses lugares que emanam uma
paz é são de muita beleza.
E seguramente você ficara
tocado com a fé dos devotos a
Nossa Senhora.
Hoteis
Como o afluxo de visitantes
sobre a cada ano, a cidade desenvolveu uma excelente rede de
hoteis , confortáveis e modernos
com excelente custo –benéficio.
A prova disso é o grupo Fátima
Hotels e para mencionar, apenas
um dos 10 hoteis que fazem parte desta rede de hotéis , vamos
citar um de categoria luxo,Hotel Luz Charming Houses: foi
concebido para representar as
tradicionais casas da região de
Fátima em um terreno que também fazia parte do percurso dos
pastorinhos..
Dormir em Fátima vale a
pena, sobretudo para quem deseja ter a experiência de visitar
o Santuário fora dos horários
comuns, como no amanhecer,
ou para a Procissão das Velas, a
noite.
Fatima fica a 127km de Lisboa e muito para ver aos arredores desta encantadora cidade.
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Casamento Thássia Naves

POR OVADIA SAADIA

Sabrina Sato rouba a cena em desfile
da Calzedonia em Verona na Itália
Fotos Lucas Menezes

Na última terça-feira (08/10), aconteceu o Calzedonia LegShow 2019 em Verona,
Itália. O evento, que foi o desfile da label italiana de meias-calça, apresentou as
tendências da marca, que estarão à venda nos próximos meses. Acompanhando da
primeira fila, a apresentadora Sabrina Sato, única brasileira a ser convidada para o
evento, brilhou em um look arrematado com a meia-calça da Calzedonia.

Empresária comemora aniversário em grande estilo
A empresária Fernanda Dunelli brindou seu
aniversário ao lado de amigos e familiares no
restaurante ‘A Figueira Rubaiyat’, na capital
paulista. Em clima de muita animação,
o evento reuniu personalidades como
João Dória, o governador de São Paulo, a
arquiteta Jóia Bergamo, Dalva Christofoletti,
a empresária Camila Nunes Carneiro entre
outros. Quem passou por lá se encantou
com a decoração, toda em tons de rosa,
feita por Rudi Aguiar, além de uma linda
mesa de doces com bolo decorado de flores
de açúcar do L’Atelier Ofner.

JOGADOR DANIEL ALVES CURTE SHOW
DE LUIZA POSSI AO LADO DE AMIGOS
O jogador Daniel Alves que
passou duas temporadas na
França defendendo o Paris
Saint-Germain está de volta ao
Brasil atuando pelo São Paulo
Futebol Clube (SPFC) e está
aproveitando a noite paulistana
ao lado de amigos.Ele foi visto
ao lado de seu arquiteto Diogo
Oliveira e amigos curtindo o
show da cantora Luiza Possi,
que fez um pocket show
na loja de móveis Saccaro,
da empresária Andrea Pilar,
durante lançamento com
peças assinadas pelo amigo
do craque, o designer Jayme
Bernado.

A blogueira Thássia Naves (3,5 milhoes de seguidores reais) casou-se no
sábado, 12, com o empresário Artur Attie em Uberlândia usando um vestido
de noiva assinado pela grife inglesa Ralph & Russo.
A peça de alta-costura é
deslumbrante, com mangas
bufantes, saia volumosa e
cintura marcada. O valor
final apenas Thássia e seus
pais podem dizer ao certo,
mas o vestido de noiva sai
do ateliê da marca por 300
000 libras, em média. Ou
seja, 1,5 milhão de reais. A
coluna explica o valor: froam sete mil horas de trabalho e 24 costureiras envolvidas.O casamento da uber
blogueira Tássia Naves
com Arthur Attie aconteceu no Palácio do Cristal
para , 700 convidados.As
fotos são de Anna Quast @
annaquast e Ricky Arruda
@rickyarruda.
O décor inspirado no
trabalho da super arquiteta iraquiana-britânica Zaha
Hadid trazia uma sequência de arcos entrelaçados e
seguiu o estilo ostentação
com móveis transparentes
e espelhados. O Palácio

de Cristal, onde ocorreu
a festa e o casamento, foi

totalmente envolto com
100 mil orquídeas phalaenopolis brancas. Segundo
explicou Danilo Camargo,
responsável pelo trabalho
de decoração, todas as flores foram doadas para a
instituição Casa do Menor
Nova Canaã, da cidade da
blogueira, que serão revendidas para gerar renda para
a ONG. O bolo de seis andares feito pela The King
Cake era de maçã com especiarias recheado de caramelo de noz pecan e amêndoas ao mel. Praticamente
uma obra de arte com uma
suave cascata de flores de
açúcar ao redor do bolo,
glicínias, muguets, ervilhas de cheiro, bouvardias
e denphals. No cardápio,
alguns toques mineiros e a
organização da festança foi
feita em parceria da Boutique de 3 e a Rocha Cerimonial.
A festa teve DJ, dupla sertaneja e foi até às 7
horas da manhã com uma
turma de influencers que
ajudaram a hashtag do casamento (#casamentothassiaeartur) a chegar 4.358
menções no Instagram.
Agora, é esperar pelos likes da lua de mel que é nas
Maldivas porque influencer que se preze tem que
estar em um lugar hypado.

