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TSE irá discutir novas medidas 
sanitárias durante as eleições

Eleições Municipais: 
Comícios e eventos 
com aglomerações 
podem ser proibidos

Governo de SP vai equipar PM com 
2,5 mil novas câmeras corporais

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(22) a contratação de 2,5 mil 
novas câmeras portáteis por 
meio de um pregão interna-
cional, sob investimento anu-
al estimado de R$ 7 milhões. 
A Secretaria de Segurança Pú-
blica já conta com 585 câme-
ras corporais que passarão a 
ser usadas pela Polícia Militar 
a partir de agosto.

“Todos terão a oportunida-
de de ver como funciona a bo-
dycam no projeto denominado 
Olho Vivo. A utilização dos 
equipamentos tem como ob-
jetivo evitar eventuais abusos 
e registrar também desacatos 
e atos de violência cometidos 
contra policiais”, declarou o 
Governador. “A iniciativa vai, 
sim, reduzir muito o nível de 
violência de poucos policiais 
que cometem excessos. Nós 
vamos preservar a maioria ex-
pressiva da PM, que cumpre 
seu dever e sua obrigação de 
forma exemplar”, destacou 
Doria.

O edital com regras e pro-
cedimentos do pregão será 
publicado na edição desta 
quinta (23) do Diário Ofi-

cial do Estado. A iniciativa 
vai ampliar o uso de câmeras 
portáteis durante o patrulha-
mento e garantir mais trans-
parência às ações policiais. O 
sistema é similar ao já adota-

do pelas forças de segurança 
dos EUA.

As gravações preservam 
a atuação dos policiais e os 
direitos individuais dos ci-
dadãos, além de fortalecer a 

produção de provas judiciais. 
A Secretaria de Segurança Pú-
blica já conta com 585 câme-
ras portáteis. Um lote de 500 
aparelhos foi obtido por par-
ceria com a iniciativa privada 

e será usado nas ruas a partir 
do dia 1º de agosto, na capital.

Com capacidade para cap-
tar som e imagens, as câmeras 
são acopladas aos uniformes 
dos policiais e acionadas em 

todas as abordagens, fiscali-
zações, buscas, varreduras, 
acidentes e demais interações 
com o público. Os dados são 
registrados em um sistema 
de armazenamento na nuvem 
e podem ser acessados remo-
tamente por autoridades de 
segurança e judiciais sempre 
que necessário.

Experiência internacional
Há seis anos, a PM de São 

Paulo desenvolve estudos 
para o uso das câmeras corpo-
rais durante o patrulhamento. 
A partir de 2016, a corpora-
ção passou a promover tes-
tes com a tecnologia, além 
de intercâmbios com forças 
de segurança de países como 
Alemanha, Colômbia, EUA e 
Inglaterra.

A troca de experiências 
com instituições internacio-
nais contribuiu para a defi-
nição dos protocolos de uso 
e da metodologia de imple-
mentação do sistema em São 
Paulo. Atualmente, cerca de 
2,5 mil policiais militares já 
estão capacitados para usar as 
câmeras corporais durante o 
serviço nas ruas.

Mesmo com o adiamento 
das eleições municipais des-
te ano, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) segue im-
plementando novas medidas 
para garantir a segurança dos 
eleitores devido à pandemia 
da Covid-19. Para isso, a cor-
te firmou acordo de consulto-
ria sanitária com a fundação 
Fiocruz e os hospitais Sírio 
Libanês e Albert Einstein 
sobre as medidas que serão 
adotadas no pleito. 

A primeira recomendação 
das entidades já foi seguida 
pelo presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Barroso,e 
se refere a exclusão da iden-
tificação biométrica nos dias 
das votações. Na tomada des-
sa decisão, os infectologistas 
afirmaram que a identificação 
por ser digital pode aumentar 
as possibilidades de infecção, 
já que o leitor biométrico não 
pode ser higienizado com fre-
quência. Além disso, segundo 
os especialistas, falhas na bio-
metria podem ocasionar aglo-
merações. 

A sociedade civil também 
participa e sugere medidas 
para a realização de eleições 
mais seguras. O projeto Elei-
ções Seguras, composto por 
10 organizações não gover-
namentais, integra essas dis-
cussões. 

Igor Pantoja, assessor de 
mobilização da Rede Nossa 
São Paulo, uma das entidades 
que compõe o Eleições Segu-
ras, diz que o adiamento das 
eleições deste ano é positi-
vo, mas afirma que ainda são 
necessárias mais ações para 
permitir uma votação segura. 

Ele defende a flexibilização 
dos horários e locais. 

“Talvez ampliar a vota-
ção das 7h às 19h, ao invés 
de se encerrar às 17h. Ter ho-
rários específicos para deter-
minados públicos e garantir 
também maior segurança por 
conta da Covid-19.”

O infectologista Alexan-
dre Cunha também defende 
a ampliação do horário das 
votações. Além disso, ele 
ressalta que as ações que já 
fazem parte da rotina dos 
brasileiros, como o distan-
ciamento social e medidas de 
higiene pessoal, não podem 
ser esquecidas nos dias do 
primeiro e segundo turno das 
eleições.

“Nas filas de votação de-
vem haver um espaço maior 

entre uma pessoa e outra. To-
dos devem usar máscaras e 
talvez seja necessário a am-
pliação do horário para evitar 
aglomerações.”  

Para que seja regra nas 
eleições deste ano, a exclusão 
da identificação biométrica 
ainda será levada ao plenário 
do TSE após o fim do recesso 
judicial. Barroso, destaca que 
a interrupção a exclusão da 
biometria é momentânea, de-
vido ao alastramento do novo 
coronavírus. Nos próximos 
dias o tribunal também deve 
decidir sobre a ampliação do 
horário de votação nas elei-
ções municipais.

“Estamos adaptando a 
nossa vida contemporânea as 
circunstâncias da pandemia. 
Esse é o compromisso que o 

TSE assumiu de proporcionar 
o maior grau possível de se-
gurança para a população du-
rante as eleições municipais”, 
disse o presidente do tribunal. 

Adiamento
No começo deste mês, o 

Congresso Nacional promul-
gou a Emenda à Constitui-
ção que adiou o primeiro e 
segundo turno das eleições 
deste ano para os dias 15 e 
29 de novembro, respectiva-
mente, por conta da pande-
mia. Segundo o calendário 
eleitoral, as votações iriam 
ocorrer em 4 e 25 de outubro. 
Foram meses de discussão, 
que envolveu o Congresso 
Nacional, especialistas de 
saúde e TSE para se chegar 
a um consenso.

Projeto de Lei (PL 
3602/2020) em tramitação 
na Câmara dos Deputados 
prevê a proibição de comí-
cios e eventos que promo-
vam aglomerações durante 
as eleições municipais deste 
ano. Segundo a proposta, es-
ses eventos ficam impedidos 
de ocorrer enquanto durar o 
estado de calamidade públi-
ca decretado por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus, que se encerra em 31 de 
dezembro deste ano. A pro-
posta é de autoria do depu-

tado federal Túlio Gadêlha 
(PDT-PE).

De acordo com o projeto, 
caberá ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e à Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) editar um 
regulamento com medidas 
que garantam a segurança 
sanitária de mesários e elei-
tores durante a votação, o 
que inclui ações que estabe-
leçam o distanciamento so-
cial. O regulamento deverá 
ser divulgado pelo menos 30 
dias antes do primeiro turno. 

Dispositivos portáteis serão usados em ações operacionais para coleta de provas e proteção de cidadãos e agentes de segurança
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Mesmo durante a quarentena 
o Programa Meu Futuro, criado 
e mantido pela Secretaria de In-
dústria, Comércio e Trabalho de 
Barueri (SICT), deu continuida-
de à oferta de cursos de qualifi-
cação profissional gratuitos, no 
formato Educação a Distância 
(EAD). O projeto está chegando 
à sua 13ª fase e novas inscrições 
serão abertas nos dias 24, 25 e 
26 de julho por meio da página 
do Programa no Facebook.

A inscrição não tem custos e 
será realizada eletronicamente, 
mas o candidato precisa cumprir 
alguns pré-requisitos para ter 
sua matrícula aprovada, como 
ter 18 anos ou mais, ser mora-
dor de Barueri, possuir o Ca-
dastro Cidadão junto ao Ganha 
Tempo (atualizado), além de ter 
concluído o Ensino Médio e/
ou o Fundamental, conforme a 
necessidade de cada curso. No 
momento da inscrição é neces-
sário informar um e-mail e nú-
mero de telefone válidos, caso 

contrário será automaticamente 
desclassificado.

É muito importante ficar 
atento à página do Programa no 
Facebook, pois é o local onde 
serão divulgadas as informações 
referentes aos cursos, a lista de 

aprovados e demais detalhes. O 
link para inscrição será coloca-
do nessa página a partir do dia 
24 (sexta-feira) e ficará disponí-
vel até o último dia de inscrição 
(domingo, 26).

Essa fase disponibilizará um 

total de 660 vagas, distribuídas 
entre 11 cursos. Serão contem-
plados aqueles que preencherem 
todos os requisitos primeiro; 
após esgotadas as vagas, será 
criada uma lista de espera para 
uma possível segunda chamada.

11 opções em cursos
As opções de cursos e suas 

respectivas cargas horárias são:
- NR10 – Segurança em Ins-

talações e Serviços (carga horá-
ria: 40h);

- Assistente Administrativo 

(carga horária: 100h);
- Assistente de Departamen-

to Pessoal (carga horária: 100h);
- Assistente de Recursos Hu-

manos (carga horária: 100h);
- Auxiliar de logística (carga 

horária: 100h);
- Gestão de Qualidade (car-

ga horária: 100h);
- Técnicas de Oratória (car-

ga horária: 100h);
- Liderança e Coaching (car-

ga horária: 100h);
- Portaria e Recepção (carga 

horária: 100h);
- Técnicas de Segurança do 

Trabalho (carga horária: 100h);
- Cuidador (carga horária: 

100h);

As aulas, que ocorrerão em 
plataforma on-line apresentada 
aos alunos aprovados via e-mail, 
têm previsão de início em 10 de 
agosto e de encerramento em 8 
de setembro, exceto para o cur-
so de NR10, que deverá termi-
nar no dia 28 de agosto.

O secretário da Educação, 
Rossieli Soares, apresentou na 
manhã desta quinta-feira (23) 
o Centro de Mídias SP, estra-
tégia adotada pelo Governo de 
São Paulo para garantir aulas 
aos estudantes da rede estadual 
no período de distanciamento 
social, em um webinário da Or-
ganização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).

Participaram ainda do en-
contro online Andreas Schlei-
cher, diretor de educação da 
OCDE, Fernando M. Reimers, 
professor da Fundação Ford e 
Lucia Dellagnelo, diretora-pre-
sidente do Centro de Inova-
ção para a Educação Brasileira 
(CIEB).

Rossieli Soares relembrou 
que o anúncio sobre a suspen-
são das aulas presenciais ocor-
reu no dia 13 de março, após a 
constatação da transmissão co-
munitária do coronavírus. Mas 
que, na ocasião, as escolas ainda 
permaneceram abertas por uma 
semana, para que os responsá-

veis pelas crianças pudessem se 
programar.

“Havia uma resistência 
grande à educação mediada por 
tecnologia. Mas começamos a 
olhar para uma solução que não 
fosse só para o período da pan-
demia, pois nossa perspectiva 
era de que a suspensão duraria 
meses”, disse.

Inspirado pelo trabalho rea-
lizado no estado do Amazonas, 
onde ocupou o cargo de secre-
tário da Educação, Rossieli Soa-
res implementou em São Paulo, 
o Centro de Mídias SP. Trata-se 
de um conjunto de plataformas, 
composto por dois aplicativos e 
dois canais de TV abertos (TV 
Educação e TV Univesp) que 
transmitem aulas ao vivo para 
diferentes ciclos de ensino.

Soares lembrou que teve de 
lidar com o problema de falta 
de acesso à tecnologia, já que 
cerca de 800 mil alunos da rede 
estadual são de famílias classi-
ficadas na linha da pobreza ou 
abaixo dela. “Não bastava dizer: 
acesse a internet. Mas, por outro 

lado, sabíamos que mais 90% 
das pessoas tinham TV com ca-
nal aberto e um celular. Por isso, 
hoje pagamos a internet para 
que nossos estudantes acessem 
as aulas, mesmo com um celular 
pré-pago, e temos dois canais de 

TV transmitindo conteúdo.”

Desafio da recuperação
O secretário reforçou no 

webinário que quando as aulas 
retornarem haverá o desafio de 
combater o abandono e garantir 

que o jovem volte para a escola.
Para isso, ele disse que so-

licitou um empréstimo para o 
Banco Mundial para comprar 
equipamentos aos alunos mais 
vulneráveis e pagar uma bolsa 
de estudo para que eles perma-
neçam na escola. Além disso, a 
Secretaria Estadual da Educa-
ção pretende implementar um 
programa de tutoria para cada 
grupo de quatro alunos.

“Ainda não voltamos, mas 
já estamos olhando para frente, 
para todas as desigualdades. O 
que construímos na pandemia 
tem de servir para algo a mais.”

Andreas Schleicher, diretor 
de educação da OCDE, e Lucia 
Dellagnelo, diretora-presidente 
do CIEB, elogiaram a rapidez 
das ações do Governo de São 
Paulo. “Além disso, há uma ma-
neira democrática de transmitir 
os conteúdos. Um bom exemplo 
para os outros estados”, afirmou 
Lucia.

Soares explicou que os tra-
balhos só foram possíveis gra-
ças a uma equipe proativa for-

mada por líderes e ao apoio da 
sociedade civil.

“Eu tenho em todas as áre-
as pessoas que aceitam arrojar 
e sair da comodidade e enten-
dem que a situação da educação 
brasileira, não só no período da 
pandemia, nos impõe um desa-
fio para melhorar.” O secretário 
reforçou que contou com a par-
ceria da iniciativa privada para 
criar o CMSP e abastecê-lo de 
conteúdo.

Para ele, o trabalho dos pro-
fessores também tem sido im-
prescindível, e foi derrubado o 
mito de que a tecnologia pode-
ria substitui-los. “É impressio-
nante o que eles têm feito, indo 
até a casa de seus alunos em 
comunidades rurais, em alguns 
casos avisando que as famílias 
têm direito a alguns benefícios, 
como o Merenda em Casa. En-
tenderam ainda que a tecnologia 
não é inimiga da educação, pelo 
contrário, ela nos ajuda a nos 
aproximar da linguagem do jo-
vem. A peça essencial ainda é o 
professor.”

Tornar o Fundeb, principal 
ferramenta de financiamento 
da educação no Brasil, per-
manente. O primeiro passo 
neste sentido foi dado nesta 
terça-feira (21), quando a Câ-
mara dos Deputados aprovou 
a proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC 15/2015) que 
torna o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 
um benefício fixo, além de au-
mentar a complementação da 
União de 10% para 23% até 
2026. 

O texto-base da PEC foi 
aprovado em primeiro turno 
por 499 votos a 7. Como se 

trata de uma alteração cons-
titucional, foi necessário um 
segundo turno, quando 492 
parlamentares votaram a favor 
e 6 contra. Agora o texto segue 
para o Senado, onde também 
deve ser votado em dois turnos 
antes da sanção do presidente 
da República.

Fonte: Brasil 61

Programa Meu Futuro de Barueri 
abrirá inscrições para 13ª fase em EAD

Secretário da Educação de SP apresenta 
Centro de Mídias em webinário da OCDE

Novo Fundeb prevê complementação 
de 23% da União na educação

Rua Avelino Lopes, 110 - Osasco - SP - 06090-030
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Prefeitura entrega Portal do 
Trabalhador da zona Norte

Ganha Tempo Barueri 
passa a contar com 
agendamento on-line

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Empre-
go, Trabalho e Renda, entregou 
na quinta-feira, 23/7, a nova 
unidade do Portal do Trabalha-
dor, que está instalado na Ave-
nida Presidente Costa e Silva, 
372, no Jardim Helena Maria. 
A expectativa é que sejam aten-
didas entre 300 a 400 pessoas/
dia, assim que o Portal do Tra-
balhador começar a funcionar 
em sua totalidade.

Um ato simbólico, em vir-
tude da pandemia do coronaví-
rus, marcou a entrega do novo 
serviço à população. O prefeito 
Rogério Lins e demais auto-
ridades descerraram a placa. 
“Esse equipamento nos permi-
tirá melhorar a qualidade de 
vida da população, uma vez 
que oferecemos treinamento, 
capacitação e oportunidades. 
Gradativamente vamos igua-
lando as zonas Sul e Norte”.

O prefeito elencou outros 
investimentos como o progra-
ma Asfalto Novo, a entrega da 
UBS Baronesa, construção da 
Cemei, implantação de grama 
sintética nos campos, revitali-
zação de praças, entre outros.

O Portal do Trabalhador 

da zona Norte atenderá, nesse 
momento, casos relacionados 
ao Cadastro Único (atualização 
e novos cadastros). Para isso, 
é necessário fazer um agenda-

mento prévio pela Central 156 
ou telefone 3651-7080.

Como medida de segurança 
durante o “novo normal”, fun-
cionários e munícipes que com-

parecerem a unidade, terão a 
temperatura corporal aferida e 
o uso de máscara será obrigató-
rio. Também foram disponibi-
lizados dispenseres com álcool 

em gel para higienização das 
mãos. As atividades na unida-
de começarão na segunda-feira, 
27/7.

O prédio conta com três 
andares e toda infraestrutura 
necessária para atender a popu-
lação nos serviços que oferece. 
Para a segurança, na área de 
espera, há lugares bloqueados 
para respeitar o distanciamento 
recomendando.

Assim que for seguro, do 

ponto de vista da garantia da 
saúde para os munícipes e 
para os funcionários, o Portal 
do Trabalhador funcionará em 
sua totalidade, inclusive com 
os cursos de formação inicial 
e as ofi cinas de qualifi cação 
profi ssional oferecidos pela Se-
cretaria de Emprego, Trabalho 
e Renda. Esses cursos também 
estão disponíveis online. Basta 
acessar: setre.cursos.fatecosas-
co.edu.br.

Resolver problemas coti-
dianos por meio de recursos 
digitais está cada vez mais pre-
sente na vida dos cidadãos. Em 
Barueri, o Centro de Inovação e 
Tecnologia (CIT) não só acom-
panha essa tendência, mas em-
penha-se em oferecer canais que 
facilitam acessos aos serviços 
públicos. Deste modo foi criado 
o Agendamento On-Line do Ga-
nha Tempo.

A nova plataforma on-line 
do Ganha Tempo (órgão mu-
nicipal que oferece diversos 
serviços de utilidade pública) 

permite que o munícipe realize 
o seu agendamento prévio pelo 
site www.barueri.sp.gov.br/Ga-
nhaTempo. Além de otimizar o 
atendimento, a ferramenta tec-
nológica é item importante do 
protocolo de segurança sanitária 
para a retomada dos serviços 
sem aglomerações.

Passo a passo
Ao acessar o site, na página 

principal, clique na aba “Agen-
damento Online”. Na barra de 
pesquisa procure e selecione o 
serviço desejado. Neste item, 

o cidadão poderá optar ainda 
por imprimir o comprovante 
do agendamento ou cancelar o 
agendamento caso não possa 
comparecer na data.

Após escolher o serviço, ao 
lado da barra, clique em “Agen-
dar”. É importante ler com aten-
ção as informações do serviço. 
No fi nal da página selecione a 
opção “Agendar Atendimen-
to”. O cidadão deverá selecio-
nar data e horário e informar a 
quantidade de pessoas que serão 
atendidas, em seguida basta cli-
car em “Buscar”.

Na próxima página selecio-
ne data e horário, e nos “Da-
dos da Solicitação” preencha 
os dados da pessoa agendada. 
Nas lacunas com asterisco o 
preenchimento é obrigatório. 
Para validar as informações é 

necessário preencher o código 
verifi cador composto por letras 
e números. O sistema vai gerar 
um “Protocolo de Agendamen-
to” que poderá ser impresso ou 
enviado por e-mail.

Os serviços do Ganha Tem-

po foram retomados na segunda-
-feira (dia 13) e seguem normas 
rígidas de segurança sanitária, 
portanto no dia do atendimento 
é obrigatório o uso de máscara 
e distanciamento de 1,5 metros 
entre as pessoas.
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Cauê Rigamonti

Os Estados Unidos anun-
ciaram esta semana um acordo 
para a compra de 100 milhões 
de doses da vacina desenvolvi-
da pela norte-americana Pfi zer 
e a alemã Biontech, contra o 
coronavírus. Com investimen-
to de U$S 1,95 bilhão (R$ 9,97 
bi), o governo do presidente 
Donald Trump procura safar-se 
dos resultados negativos que 
a negação ao vírus causou na 
opinião pública norte-ameri-
cana, revelados principalmen-
te nas atuais pesquisas para as 
eleições presidenciais deste 
ano – que acontecem em no-
vembro.

Atrás do democrata Joe 
Biden na corrida presidencial, 
Trump mudou completamen-
te seu discurso em relação ao 
coronavírus nos EUA nos úl-
timos dias. Pelo acordo com 
os laboratórios, a intenção do 
presidente é tentar ainda este 
ano aplicar a vacina na popu-
lação americana, em mais uma 
tentativa de demonstrar que 

está enfrentando a pandemia. 
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS), por outro lado, 
descarta uma vacina ainda este 
ano. A compra dos americanos 
junto à dupla de farmacêuticas 
representaria toda a capacidade 
inicial de produção dos labora-
tórios.

Além de agora recomendar 
o uso de máscaras de proteção 
no país, Trump também já ha-
via anunciado investimento de 
mais U$S 1,2 bilhão junto à 
AstraZeneca, laboratório britâ-
nico que hoje desenvolve uma 
vacina, em etapa avançada, em 
parceria com a Universidade de 
Oxford – que também está re-
alizando testes em brasileiros, 
por meio de convênio junto à 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp). Outros acor-
dos americanos que chegam 
à cifra dos bilhões de dólares, 
visando a prioridade aos EUA 
no recebimento de doses da 
vacina, foram fi rmados com 
companhias como a Moderna, 
Johnson&Johnson e o laborató-
rio Novavax.    

Guerra Fria 2.0
Os investimentos nas pes-

quisas pela vacina também 
reforçam claramente o anta-
gonismo político dos EUA em 
relação à China na política 
mundial – a chamada “Guer-
ra Fria 2.0”, termo associado 
à disputa de poder entre ame-
ricanos e soviéticos depois da 

Segunda Guerra Mundial. Pelo 
menos sete laboratórios chine-
ses também estão desenvolven-
do vacinas contra a Covid-19 
– um deles, a biofarmacêutica 
Sinovac, já está na terceira fase 
de testagem em paulistas, por 
meio de convênio com o Insti-
tuto Butantan.  

No mundo, são os EUA o 

país que mais foi atingido pela 
pandemia – são mais de 140 
mil mortes e quase 4 milhões 
de infectados, e os números 
continuam aumentando.

Esta semana, em um de seus 
discursos, Trump disse que os 
EUA aceitariam parceria com 
China na produção de uma va-
cina com efi cácia comprovada. 

A afi rmação foi vista como 
uma tentativa de amenizar os 
efeitos de sua própria decisão 
em fechar o consulado chi-
nês na cidade de Houston, no 
Texas. O ato seria por conta de 
uma suposta denúncia de que 
hackers chineses estariam ten-
tando roubar dados sobre uma 
vacina para a Covid-19.

O próprio Trump, antes de 
parecer “render-se” a uma par-
ceria com a China na vacina, 
já havia culpado o país asiá-
tico pela pandemia. Em meio 
às suas declarações no feriado 
americano de 4 de julho, ele 
citou que os EUA fabricam 
agora respiradores e “os me-
lhores testes para detectar o 
novo coronavírus”. “Antes, 
tudo isso era feito no exterior 
e, particularmente, na China, 
de onde, ironicamente, este 
e outros vírus vieram”, disse 
o presidente. “Os segredos, 
truques e acobertamentos da 
China espalharam o vírus para 
todo o mundo, para 189 países. 
A China precisa ser totalmente 
responsabilizada.”

EUA fazem acordo bilionário para 
garantir vacinas contra Covid-19

Visando dar resposta ao eleitorado, investimento de Trump na corrida por vacina reforça 
também desejo de manter in� uência mundial dos norte-americanos contra a China

Após ser modernizada, UBS do Três 
Montanhas é reaberta à população

Após passar por reforma e 
modernização, na quarta-fei-
ra, 22/7, a Unidade Básica de 
Saúde Dr. Adauto Ribeiro, foi 
reaberta para à população. Lo-
calizada na Rua Serra do Ron-
cador, 62 – Jardim Três Monta-
nhas, a unidade de saúde atende 
mais de 2 mil moradores da re-
gião por mês. 

Como a UBS funciona no 
mesmo prédio desde a década 
de 80, a estrutura era bastante 
antiga, por isso houve uma rea-
dequação e até mesmo recons-
trução de algumas áreas internas. 

Agora, no térreo fi ca a re-
cepção, os consultórios de 
atendimento com Clínico-Ge-
ral, Pediatria, Odontologia, 
Ginecologia e Estratégia da Fa-
mília, bem como as salas de va-
cinação, medicação e coleta de 
exames. Já o piso superior con-
ta com a Sala de Administra-
ção, Esterelização e Copa para 
uso dos funcionários. Os dois 
andares possuem banheiros. 

A reforma incluiu troca de 
pisos, portas e janelas, melho-
rias na elétrica e hidráulica, 
manutenção nos telhados, nova 
pintura, novo layout para os es-
paços e troca de mobiliário. 

O prefeito Rogério Lins 
esteve na entrega da reforma 

e ressaltou que todas as UBSs 
serão modernizadas. “O nosso 

objetivo é que todas as unida-
des de saúde tenham essa estru-

tura, com melhores condições 
de trabalho aos nossos colabo-

radores e um bom acolhimento 
à população”, explicou.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Osasco, vereador 
Ribamar Silva, participou do 
ato de entrega de reforma da 
UBS Adauto Ribeiro. 

“Nosso Prefeito Rogério 
Lins tem realizado um incan-
sável trabalho, especial para a 
saúde de Osasco, afi rmou .

Para Maria Raimunda da 
Silva, 80 anos, a unidade pare-
ce outra: “dá até pra dizer que 
é um hospital, porque a trans-
formação aqui foi de 100%. 
Estou muito feliz com o que 
estou vendo”, disse a paciente 
da UBS. 

REFORMA DAS UBSs
 Nos últimos meses, a admi-

nistração municipal entregou, 
nova ou revitalizada, as UBSs 
dos bairros Rochdale, Jagua-
ribe, Presidente Altino, Vila 
Yara, Vila Menck, Olaria do 
Nino, Metalúrgicos, Munhoz 
Júnior e Vila Yolanda. As uni-
dades de saúde do Jardim Con-
ceição, 

Bela Vista e Jardim Roberto 
estão em obras e devem ser re-
abertas ainda este ano.
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Época de pandemia tam-
bém é tempo de solidarieda-
de. Parceiros preocupados 
com os mais necessitados têm 
demonstrado o quanto a união 
de todos é importante e faz a 
diferença. Empresas e pesso-
as solidárias não tem faltado 
à Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social de 
Barueri (Sads) e ao Fundo 
Social de Solidariedade. Com 
a mesma velocidade que che-
gam, as doações são distribu-
ídas.

Doações
Em julho, a solidariedade 

chegou em forma de álcool 

em gel, mantas e alimentos.
A Sads recebeu da Bel Col 

Tecnologia, 10 galões de 5 li-
tros cada de álcool em gel e 
100 unidades do produto de 
200ml. A Sads já havia rece-
bido também 1.000 frascos de 
álcool em gel da Secretaria de 
Saúde, fruto de uma doação da 
Epson. A secretaria também 
recebeu e distribuiu 949 ces-
tas básicas que foram doadas 
pelos servidores das secreta-
rias municipais em abril, maio 
e junho. No dia 16 deste mês, 
a Secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana entregou 
600 mantas de casal. Regina 
Mesquita, secretária da pasta, 

contou que foi feito um mo-
vimento entre os funcionários 
que se solidarizaram com a 
proposta.

Já no dia 20, o Banco San-
tander fez a doação de 3.500 
quilos de alimentos que foram 
recebidos por Sônia Furlan, 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, e Adriana Bue-
no Molina, secretária de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social. A ação, que foi feita 
entre funcionários e clientes 
do Banco, arrecadou 5 tonela-
das. Uma tonelada e meia foi 
doada a três instituições: Pro-
teger Kids, Fala Mulher e Ins-
tituto Barueri Paraolímpico.

Sads e Fundo Social de Barueri continuam 
recebendo e distribuindo doações de parceiros

Por Pina Seminara Boffa

Os brasileiros de maneira ge-
ral gostam de visitar Portugal que 
é a Europa que fala nossa língua. 
Desde o ano de 2000, brasileiros 
podem visitar Portugal sem ne-
cessidade de vista, afinal os laços 
entre Brasil e Portugal remontam 
o tempo da nossa colonização.

Portugal atrai muita gente: pai-
sagens belíssimas, grande riqueza 
cultural e histórica com constru-
ções medievais que levam influ-
ências de diversos povos, além 
da famosa gastronomia, como os 
vinhos e os doces

Portugal recebeu no ano de 
2018, nada menos que 36 prêmios 
relacionados ao turismo e viagens 
em seu território e ainda ficou pelo 
segundo ano consecutivo com o tí-
tulo de melhor destino turístico da 
Europa. Então uma vez em Portu-
gal,  você não pode deixar de co-
nhecer alguns lugares como:

Lisboa
Para explorar o coração da 

Baixa Pombalina, você deve co-
nhecer o Castelo de São Jorge e 

os bairros tradicionais de Alfama 
e do Bairro Alto.

Também vale visitar o  Ocea-
nário , divertir-se  na noite do Cais 
do Sodré e ainda conhecer a zona 
ribeirinha de Belém, onde encon-
tra os maiores ícones dos Desco-
brimentos portugueses. 

Sintra – Cascais
A cidade de Sintra, possui 

um centro histórico e o magnífi-
co Palácio da Pena e Castelo dos 
Mouros; a própria Serra de Sintra, 
além das praias magníficas.  Pelo 
caminho você pode passar por Eri-
ceira ou Peniche que também são 
ótimos passeios.

Fatima
A caminho de Fátima, não dei-

xe de visitar os mosteiros de Alco-
baça e da Batalha, ambos classifi-
cados como Património Mundial 
pela UNESCO. 

O santuário de Fatima! um dos 
mais importantes lugares de pere-
grinação do mundo, parada obri-
gatória para os católicos.

Serra da Estrela

A Serra da Estrela está locali-
zada na região central e trata-se de 
uma vasta aréa onde a natureza e 
preservada, proporcionando assim 
, um delicioso contato com a na-
tureza e pode ser visitada tanto no 
inverno como no verão.

Porto
É a cidade conhecida mundial-

mente pelo seu vinho, pelas suas 
pontes e arquitetura contemporâ-
nea e antiga, o seu centro históri-
co, classificado como Património 
Mundial pela UNESCO, pela qua-
lidade dos seus restaurantes e pela 
sua gastronomia.

A cidade também se orgulha 
de seus times de futebol, bastante, 
como a equipe do Futebol Clube 
do Porto, o Boavista Futebol Clu-
be, o Sport Comércio e Salgueiros. 
Ainda abrigada a Universidade do 
Porto, classificada entre as 200 
melhores do mundo. Nesta cidade 
também muito agradável de cami-
nhar a pé você não pode deixar de 
visitar os museus  que são muitos, 
para todos os gostos.

Coimbra
 Considerada uma das cidades 

portuguesas mais importantes de-
vido a sua infraestrutura, organiza-

ções e empresas lá instaladas. Ela 
tem uma localização privilegiada 
na província da Beira Litoral, Re-
gião do Centro sub-região estatís-
tica do Baixo Mondego, e comu-
nidade intermunicipal da Região 
de Coimbra. Além de tudo isso , 
tem ainda a parte histórica e e sua 
grande tradição na área de ensino 
devido as faculdades lá instaladas, 
como por exemplo a Universidade 
de Coimbra. 

O que não falta são pontos 
turísticos para serem explorados 
como : a Igreja Santa Cruz, Arco 
da Almedina Biblioteca Joanina,  
Sala dos Capelos, a Prisão Aca-

dêmica, a Capela de São Miguel,  
escadaria da Faculdade de Direito, 
Sé Velha, jardim Botânico, Portu-
gal dos Pequenitos, Mosteiro de 
Santa Cruz e Mosteiro de Santa 
Clara, Quinta das lacrimas, cená-
rio da História de amor entre Inês 
e Pedro.

Tomar
A cidade de Tomar pode ser 

conhecida em apenas um dia de 
vista, mas vale muito a pena ser 
visitada, não só pelos seus pelos 
pontos turístico, mas também pela 
sua gastronomia e conhecida pela 
sua produção de azeite, figo e vi-
nha. Trata-se de mais uma cidade 
atravessada por um rio, neste caso 
o rio Nabão.

Guimaraes
Essa cidade possui 850 km de 

praia de areia, com 286 praias de 
surfe e um brinde de 3.000 horas 
de sol por ano.

Como podemos observar, Por-
tugal tem muitos pontos tombados 
pela Unesco, como patrimônio 
Mundial, então certamente vale 
muito a pena conhecer.

PORTUGAL E SEUS ENCANTOS!
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 ANIVERSÁRIOS
Empresário de sucesso, advogado com MBA 
em Gestão de Eventos e Cerimoniais de luxo. 

Trata-se de Fernando Negrão Antiório, big boss 
do Buffet Platinum (que completou 16 anos de 
excelência em serviço, brinda nova idade dia 1º 
de agosto, ao lado de sua exemplar família e de 
inúmeros amigos, quando com certeza receberá 
carinho especial da sua esposa Fernanda Loss e 

do filho Fernando Henrique.

No dia 30, é a vez de Ana Beatriz Escórcio 
Antiório, comemorar em grande estilo com sua 
numerosa família a chegada da nova idade. Na 

foto com seu querido pai Jó Antiório. Parabéns!!

Quarta, dia 29, o jovem dinâmico, competente e 
conhecidíssimo médico Dr. Valdemir Gonçalves da 
Silva, emplaca nova idade. Ele é detentor de vasto 
currículo do qual destacamos a graduação pela PC 
de São Paulo; título de Especialista em Pediatria 

e Neonatologia pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria; pós-graduação em Gestão Avançada em 
Administração pela FAAP; e sócio proprietário do 
“Projeto Criança” (excelência em pediatria). Nesse 
dia receberá muitos mimos da esposa Dra. Ilzete, 

com ele na foto e do filho Rodrigo.
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O público poderá garantir o box com receita de fondue, acompanhado da 
Baden Baden que harmoniza com o prato, por meio do site ChefTime.

Foto: Ariane Bossardi

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

INSPIRADA POR SUA ORIGEM 
EM CAMPOS DO JORDÃO, 

BADEN BADEN LANÇA CAIXA DE 
RECEITAS ESPECIAIS E LEVA O 
MELHOR DO INVERNO PARA A 
CASA DO SEU CONSUMIDOR

CIENTISTA DO CONSUMO

Apresentadora Deia Cypri 
celebra 20 anos de atuação 

Shopping Pátio Higienópolis 
inaugura Terraço do Pátio 

O Salve Giorgi é um coletivo de 
comunicação, especializado em 
criação de conteúdo para redes 
sociais, idealizado por Stefano 

Giorgi. Stefano é publicitário e foi 
coordenador de mídias sociais dos 
Jogos Olímpicos Rio2016, editor 

de mídias sociais da prefeitura 
de São Paulo e criativo de ações 

digitais para o MasterChef e 
O Aprendiz na Band. Em seu 

portfólio carimbou marcas como 
Facebook, Coca Cola, PepsiCo, 

Gol, Colgate, Samsung, entre 
outras. Cansado de atender 
grandes empresas, resolveu 

mudar de vida e abrir seu próprio 
negócio ao voltar do Caminho de 

Santiago.
  O Salve Giorgi iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2020 
e viu seu mercado e a maior parte 
dos seus clientes fechar as portas 

com a chegada do COVID19. 
Felizmente, o Salve Giorgi 

sobreviveu e cresceu, mudando 
sua estratégia e ajudando pessoas 
e empresas a se reinventarem na 
crise, sem mudar sua filosofia de 

negócios - a do bem-estar coletivo.

 Apresentadora, 
influenciadora, bailarina 
e coreógrafa, Deia Cypri, 
esposa do sertanejo Edson - 
da dupla com Hudson - está 
comemorando 20 anos de 
carreira artística.  
 “Tenho muito orgulho 
de toda minha história, de 
tudo que construí e onde eu 
cheguei. Muito gratificante 
comemorar meus 20 anos 
de carreira e saber que tudo 
isso é fruto do meu próprio 
trabalho e da árdua dedicação. 
Sem luta não há vitória. 
Celebro com meu coração 
repleto de orgulho, sensação 
de dever cumprido e com um 
desejo imenso de trabalhar 
cada vez mais”, comemora 
ela.   Por fim, no último mês, 
a musa estreou ao lado do 
marido o programa “Edson 
em Família”, no canal oficial 
do cantor no YouTube, com o 
objetivo de aproximar os fãs 
da rotina do casal.

Márcia Stival Assessoria / Andrea Dallevo

Baden Baden, uma das 
marcas pioneiras em cerveja 
artesanal do país, lança uma 
caixa de receitas exclusiva em 
parceria com o ChefTime, site 
com linha de kits gastronômi-
cos, em homenagem à sua ci-
dade de origem. A proposta é 
levar uma das principais expe-
riências do inverno, estação do 
ano favorita dos paulistas para 
visitarem Campos do Jordão, 
à casa dos consumidores por 
meio da harmonização de Ba-
den Baden com fondue.

O fondue de queijos Emen-
tal, Gouda e Gruyère, que 
leva cogumelos estilo Grappa 
e Porcini, será acompanha-
do pela Baden Baden IPA, de 
amargor intenso e aroma cí-
trico vindo da adição de suco 
de maracujá, que harmonizam 
perfeitamente com os quei-
jos. O consumidor recebe em 
casa o passo a passo ilustra-
do da receita, criada por um 
chef profissional do site, com 
ingredientes selecionados e 
porcionados, devidamente hi-
gienizados, uma manta térmi-

ca para garantir a durabilidade 
dos produtos e uma garrafa de 
Baden Baden IPA 600 ml para 
recriar a atmosfera de Campos 
no conforto – e segurança – do 
seu lar.

“Somos apaixonados por 
cerveja e pela nossa cidade na-
tal, e diante do cenário atual, 
sabemos que muitos amantes 
de Campos do Jordão não es-
tão podendo aproveitar o clima 
da cidade durante este inverno. 
Foi pensando nisso que busca-
mos uma forma de levar para a 
casa dos consumidores uma ex-
periência gastronômica inspira-
da em algumas das coisas que 
a cidade tem de melhor e mais 
característico: sofisticação, 
gastronomia e Baden Baden.”, 
diz Natália Menezes, gerente 
de marketing da marca.

A parceria estará disponível 
no site ChefTime (https://www.
cheftime.com.br) a partir do dia 
23 deste mês, por R$ 59,90, e 
garante uma experiência única 
e descomplicada para aquecer 
o inverno com ares da alta tem-
porada de Campos do Jordão.

SOBRE BADEN BADEN
Baden Baden é uma das 

primeiras cervejarias artesa-
nais do país, nascida em 1999, 
e tem a paixão por cerveja em 
seu DNA. Fundada em Campos 
do Jordão por quatro amigos 
que se aventuraram no mundo 
cervejeiro buscando criar recei-
tas autorais para sua choperia, a 
marca tem o propósito de criar 
sabores e aromas que surpre-
endam; por isso seus líquidos 
já conquistaram mais de 130 
prêmios nacionais e interna-
cionais. Seus principais rótulos 
são: Cristal, pilsen sofisticada 
e com sabor equilibrado; Gol-
den Ale, combinação marcante 
da canela e frutas vermelhas; 
IPA, sabor intenso com suco 
de maracujá na receita, e Wi-
tbier, cerveja de trigo muito 
refrescante, com laranja e se-
mente de coentro, eleita a me-
lhor do mundo. A marca conta 
ainda com rótulos sazonais, 
igualmente premiados. Baden 
Baden é uma das marcas inte-
grantes do segmento Craft, do 
Grupo HEINEKEN no Brasil.

Inauguração do Terraço Pá-
tio. Uma belíssima área com 
cerca de 2.700  metros quadra-
dos, ao ar livre, arborizada e 
vegetação natural, que tem por 
objetivo proporcionar uma área 
para pausa e bem estar para 
seus frequentadores.

O Shopping Pátio Higienó-
polis passa a contar com um 
novo espaço de estar, o Terra-
ço do Pátio, uma varanda com 
cerca de 2.700  metros quadra-
dos, ao ar livre, arborizada e 
vegetação natural, que tem por 
objetivo proporcionar uma área 
para pausa e bem estar para 
seus frequentadores. Para isso, 
o Terraço conta com conjuntos 
de mesas e cadeiras cobertas 
por ombrelones, além de cober-
tura retrátil que permite a pas-
sagem indireta de luz solar para 
maior conforto dos visitantes. 
O espaço já está dimensionado 
para futuramente abrigar espre-
guiçadeiras, recreação infantil 

e novas operações de alimenta-
ção (ainda inoperantes).

O Terraço do Pátio estará 
aberto todos os dias, das 16h às 
22 horas, com acesso pelo Piso 
Terraço e por escadas rolantes a 
partir do piso Vilaboim.

O Pátio Higienópolis está 
localizado à Avenida Higienó-
polis, 618. Atualmente, oferece 
o serviço de drive-thru gratuito 

para retirada de compras e tam-
bém testagem de COVID-19, 
entre 12h e 20h (Piso Buenos 
Aires).

Os acessos ao shopping se-
guem rigoroso protocolo sani-
tário, em conformidade com as 
recomendações da Organização 
Mundial de Saúde.

Para saber mais, acesse pa-
tiohigienopolis.com.br


