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Advogado, nasceu em Soro-
caba em 12 de dezembro de 
1952. Começou na vida pú-
blica elegendo-se vereador 
em 1976 pelo MDB, aos 24 
anos de idade, com a maior 
votação daquele pleito.

Venceu as eleições de 1982 
pelo PMDB, e foi prefeito de 
Barueri de 1983 a 1988. Foi 
deputado estadual de 1991 
a 1992, ano em que nova-
mente disputou e venceu 
as eleições para prefeito de 
Barueri. 

Ingressou mais uma vez na 
carreira parlamentar ao con-
quistar a vaga de deputa-
do federal pelo ex� nto PFL 
(hoje, DEM), em 1998, traba-
lhando em Brasília até 2002. 
Em 2004 novamente foi con-
duzido à cadeira maior da 
Prefeitura de Barueri, pelo 
PPS, tendo sido reeleito em 
2008, de volta ao PMDB.

Em 2016, já no PSDB, venceu 
pela quinta vez as eleições 
para prefeito, cargo público 
que mantém atualmente.

É casado com Sônia Furlan, e 
pai de quatro fi lhos: Priscila, 
Rubinho, Bruna e Felipe.

QUEM É
RUBENS FURLAN
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Rogério Lins confi rma Ana Maria Rossi 
como vice-prefeita para as eleições

Emidio anuncia Pastor Silvio Neves como 
seu candidato a vice-prefeito de Osasco

Convenção do Republicanos 
deve confi rmar Dr. Lindoso 
como candidato a prefeito 
de Osasco neste sábado

“Vou entregar uma cidade infi nitamente 
melhor”, afi rma Furlan em convenção
Cauê Rigamonti

“Eu vou entregar uma cidade 
infi nitamente melhor do que ela 
é hoje, daqui a quatro anos.” A 
afi rmação é do prefeito de Ba-
rueri Rubens Furlan (PSDB), 
durante discurso na convenção 
do partido, dia 5 de setembro, na 
Câmara Municipal da cidade. O 
compromisso, que é muito se-
melhante ao feito em 2016, foi 
renovado com a confi rmação de 
seu nome como candidato à re-
eleição a prefeito de Barueri, ato 
que encaminha a campanha pelo 
seu sexto mandato frente ao Po-
der Executivo da cidade.

Com a presença de verea-
dores, secretários e autoridades 
políticas da região, a convenção 
contou com votação presen-
cial e digital dos convencionais 
tucanos, em cumprimento às 
recomendações por conta da 
pandemia. O evento também for-
malizou os partidos integrantes 
da coligação, que fi cou nomea-
da como “Barueri no Caminho 
Certo”: Avante, DEM, PCdoB, 
PDT, PL, PRTB, PSC, PSL, 
PTB, PTC, Republicanos e Soli-
dariedade.

Presidente da Câmara Muni-
cipal de Barueri, Fábio Luiz da 
Silva Rhormens, o Fabião (PC-
doB), foi o primeiro a utilizar a 
tribuna para parabenizar Furlan. 
“Precisamos ter pessoas que sai-
bam o que vão fazer à frente da 

administração pública. Porque se 
com pandemia se tem um gestor 
ruim, ele acaba comprometendo 
mais ainda a saúde das pessoas, 
as fi nanças dos países, estados e 
municípios. E para que isto não 
ocorra nós precisamos conduzir 
as pessoas certas para estarem à 
frente do Executivo, principal-
mente nos municípios”, afi rmou.

Presidente do PSDB Barue-
ri, Joaldo Macedo Rodrigues, 
o Magoo, destacou o apoio po-
pular que o prefeito mantém na 
cidade. “Em plena pandemia, o 
povo está ao seu lado. Estamos 
dando mais uma vez este voto 
de confi ança da continuidade 

desta administração, que pegou 
a cidade inoperante, cinzenta, e 
a deixou do jeito que está hoje, 
parabéns.”

Vice-presidente do PSDB em 
Barueri, Rubens Furlan Filho, o 
Rubinho, também valorizou da 
aprovação popular do pai. “Ele 
está aqui na condição de can-
didato a prefeito pela sexta vez 
com essa aprovação enorme de-
vido a muito trabalho. Ele defen-
de a população de uma maneira 
sincera e justa”, disse.

“Vejo no Furlan uma referên-
cia de gestão pública. Eu como 
prefeito de primeiro mandato, 
tenho em você uma excelência 

em administração pública. Mais 
do que isso: nenhum homem pú-
blico chega ao quinto mandato 
como você chegou e indo para 
um sexto mandato com uma 
avaliação fora do normal”, apon-
tou o prefeito de Cotia, Rogério 
Franco (PSD), também candida-
to a reeleição em sua cidade. 

Por conta do nascimento de 
sua fi lha Isabela, a vice-presi-
dente nacional do PSDB, deputa-
da federal Bruna Furlan, gravou 
sua mensagem por meio de um 
vídeo: “Cada eleição é um desa-
fi o, e desafi o maior é governar 
a cidade, e a cada novo desafi o 
vocês se superam”.

José Roberto Piteri também 
teve seu nome novamente con-
fi rmado como candidato a vice-
-prefeito com Furlan. “Iniciamos 
nossa vida pública juntos em 
1976, e nós sentimos cada vez 
mais honrados das pessoas que 
nós representamos, pelo povo 
que nos escolheu, e principal-
mente honrar o compromisso e 
a confi ança que esse povo nos 
deu”, ressaltou o atual vice-pre-
feito e secretário de Obras de 
Barueri.

Em seu discurso de agrade-
cimento, Furlan lembrou que no 
dia 15 de novembro deste ano, 
ele completa 44 anos de vida 
pública. “Só procuro ser um 
bom prefeito. Às vezes crimi-
nalizam a política, dizem que na 
política só tem bandido, e não 
é assim: tem bandido em todos 
os lugares, em todas as ativida-
des. O verdadeiro político é um 
homem público, um brasileiro, 
com sensibilidade, com vontade 
e com determinação para mudar 
o estado social das pessoas”, 
destacou o prefeito.

“Não quero um governo 
de continuidade – quero um 
governo de novas ideias, com 
mais qualidade ainda nos ser-
viços públicos. É isto que 
tenho falado aos meus secre-
tários, e é este será o meu ob-
jetivo para mais quatro anos 
à frente”, declarou Furlan ao 
jornal “A Rua”.

O prefeito de Osasco e can-
didato a reeleição Rogério Lins 
anunciou na tarde de quinta-feira, 
3, a manutenção da vice-prefeita 
Ana Maria Rossi para a campanha 
deste ano.

Lins avaliou que “em time que 
está ganhando não se mexe” e sa-
lientou a amizade e a relação de 
confi ança que tem com a compa-
nheira de mandato. 

Ana Maria Rossi é formada 
em Direito, já presidiu o Fundo 
Social de Solidariedade de Osasco 
por oito anos. É atualmente vice 
do prefeito Rogério Lins.

No sábado, dia 12, às 16h o 
Podemos (PODE) fará uma live 
para anunciar sua chapa na disputa 
do Executivo de Osasco. O evento 
será feito por meio da página do 
Facebook de Rogério (Rogério 
Lins Ofi cial).

O ex-prefeito de Osasco Emi-
dio de Souza anunciou, na tarde 
desta terça-feira (8), o pastor Sil-
vio Neves como candidato a vice-
-prefeito na sua chapa para a dis-
puta eleitoral deste ano.

“Silvio tem uma longa experi-
ência política e administrativa. Me 
ajudou muito na gestão de progra-
mas sociais na Prefeitura durante 
os meus oito anos como prefeito”, 
afi rmou Emidio. No vídeo de anún-
cio, Emidio destacou que a aliança 
entre PT e PTB em Osasco é histó-

rica e vitoriosa, lembrando que Dr. 
Cury, que foi vice-prefeito nos seus 
dois mandatos, pertencia ao PTB.

“O Silvio é um militante do 
PTB e dá sequência a uma parce-
ria vitoriosa: PTB e PT, que teve o 
nosso saudoso Dr. Cury como vi-
ce-prefeito na minha chapa e que 
agora o Silvio passa a ocupar. É 
um prazer tê-lo”, exaltou Emidio.

A Convenção do PT acon-
tece no dia 13 de setembrode 
forma online através do link
www.convencaoptosasco.com.br

O Republicanos realiza-
rá na próxima sábado(12), 
a partir das 9h, no diretório 
municipal, convenção parti-
dária para definir a escolha 
dos candidatos para as elei-
ções municipais 2020, pre-
vistas para acontecer em 15 
de novembro.

Atualmente o partido 
possui 45 pré-candidatos 
inscritos, e após a votação 
dos seus filiados, a lista dos 
“candidatos” será apresenta-
da com 32 nomes.

Existe a expectativa do 
pré-candidato ao Executi-
vo – Dr. Elissandro Lindo-

so – apresentar o nome do 
seu vice.

Segundo a presidente do 
partido, todos os protocolos 
de segurança para garantir a 
saúde e segurança dos pre-
sentes, como distanciamen-
to entre as pessoas e utiliza-
ção de máscaras e álcool em 
gel, serão tomados.

Convenção Partidária – 
Republicanos
Data:  12 de setembro (sá-
bado) das 9h às 12h
Local – Sede do Diretório 
Municipal - Rua Ércule Ferre,  
18 - Vila Osasco – Osasco

Prefeito teve seu nome con� rmado para candidatura à reeleição, e dá largada à campanha pelo seu 6º mandato
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Gustavo Prachedes

Na última segunda-feira (7), 
o PSDB de Santana de Parnaí-
ba realizou a Convenção Mu-
nicipal do PSDB e Coligações 
2020, transmitida online, onde 
foi confirmado a candidatura 
de Marcos Tonho para prefeito 
e Rosália Dantas para vice-pre-
feita.

A convenção também foi 
marcada pelo anúncio dos parti-
dos que irão se coligar ao PSDB 
nas eleições municipais de San-
tana de Parnaíba de 2020. Entre 
os partidos estão o Podemos, 
MDB, Patriota, Democratas, 
Partido Liberal, Republicanos e 
Avante.

O evento contou com a parti-
cipação do prefeito Elvis Cezar, 
a primeira-dama Selma Cezar, o 
deputado Marmo Cezar, o vice-
-prefeito de Santana de Santana 
de Parnaíba Oswaldo Borelli e 
os pré-candidatos Marcos To-
nho (prefeito) e Rosália Dantas 
(vice-prefeita). Também parti-
ciparam da convenção diversos 
vereadores da base de apoio da 
prefeitura de Santana de Parnaí-
ba e Raul Bueno e Andreia Bue-
no de Pirapora do Bom Jesus.

Na oportunidade grandes 
lideranças do PSDB como Bru-
nos Covas (prefeito de São Pau-
lo), Marcos Vinholi (presidente 
estadual do PSDB) e Geraldo 
Alckmin (ex-governador do 
Estado de São Paulo) fizeram 
questão de declarar o apoio a 
chapa que conta com o apoio do 
prefeito Elvis Cezar através de 
vídeos apresentados durante a 
convenção.

“Quero desejar sucesso a 
essa campanha que se inicia a 
partir de hoje. E dizer que esses 

dois mandatos do prefeito Elvis 
Cezar são uma grande inspi-
ração para todos os prefeitos e 
prefeitas do PSDB. Não é fácil 
depois de 8 anos ter a aprovação 
e 90% por parte da população”, 
disse Bruno Covas em vídeo en-
viado.

Marcos Vinholi por sua vez 
ressaltou a importância de ele-
ger Marcos Tonho para a con-
tinuidade do trabalho que vem 
sendo feito na cidade “Quero 
aqui deixar minha saudação e 
apoio a Marcos Tonho que vai 
dar sequência nesse trabalho 
tão importante realizado pelo 
nosso querido prefeito Elvis, e 
também a Rosália, nossa vice-
-prefeita, uma mulher guerreira 
e parceira”, disse.

Já o deputado Marmo Cezar 
salientou que Santana de Parna-
íba vive um momento históri-
co “Esse é um momento único 
que vai nos levar mais adiante 
ainda. Com foco, determinação 

e fé, vamos partir a uma nova 
etapa para Santana de Parnaíba. 
A partir de hoje o prefeito Elvis 
Cezar inicia uma nova história 
em Santana de Parnaíba com 
Marcos Tonho e Rosália Dan-
tas”, disse o deputado.

Rosália Dantas, pré-candi-
data a vice-prefeita falou sobre 
a importância da igualdade de 
gênero “É importante fazer essa 
campanha com muita respon-
sabilidade. Essa gestão sempre 
andou junto com as mulheres, 
temos a igualdade de gênero em 
Santana de Parnaíba, porque o 
nosso prefeito Elvis Cezar sem-
pre deu a mesma oportunidade 
e as mesmas responsabilidades 
para as mulheres e isso é igual-
dade de gênero. E juntos, o ho-
mem e a mulher, somos mais 
fortes para construir uma socie-
dade melhor”.

O pré-candidato a prefeito 
Marcos Tonho também fez um 
discurso emocionado e falou 

sobre o orgulho de fazer parte 
desse grupo político “Hoje é um 
dia muito especial em minha 
vida. Sou de uma família que 
veio em 1981 para o bairro da 
Fazendinha. Estou aqui porque 
passei como vereador pela Câ-
mara Municipal e acreditei em 
uma pessoa chamada Cezar, 
que eu vi andando de casa em 
casa e tinha a certeza de que 
queria a melhoria para a nossa 
cidade. E Santana de Parnaíba é 
hoje uma cidade conhecida em 
todo o Brasil porque temos um 
jovem prefeito trabalhador que 
trabalha 16 horas por dia, e eu 
vou honrar isso e trabalhar 20 
horas por dia pela nossa cidade. 
Santana de Parnaíba hoje é uma 
cidade de referência e vamos 
juntos rumo a vitória”, declarou 

Já o prefeito Elvis Cezar por 
sua vez fez questão de agrade-
cer toda oportunidade e apoio 
que teve para fazer a transfor-
mação de Santana de Parnaí-

ba “Agradeço a Deus por esse 
grupo maravilhoso. Nós sem-
pre tivemos foco e determina-
ção para saber onde queríamos 
chegar e levar Santana de Par-
naíba. Os vereadores de nossa 
cidade me ensinaram uma polí-
tica que privilegia a todos, que 
não faz acepção de pessoas, 
onde todos tem acesso a saúde 
e ao emprego. Quero agradecer 
ao cidadão parnaibano que um 
dia acreditou que era possível 
fazer a diferença em nossa ci-
dade. Herdamos um governo 
que tinha dívidas de merenda, 
lixo, materiais de limpeza e 
que não pagou os salários dos 
servidores públicos, empregan-
do um calote coletivo de pou-
co mais de R$ 70 milhões. Foi 
uma luta desenfreada para con-
seguir ajustar a cidade e organi-

zá-la. Tivemos uma dificuldade 
atrás da outra, mas escolhemos 
a nossa trajetória para ter uma 
cidade nova que visasse exclu-
sivamente o povo. Quero olhar 
nos olhos de vocês e dizer que 
estamos vivendo um momento 
único em nossa cidade, e quem 
não tiver convicção puramente 
no cidadão dessa cidade e não 
vislumbrar o melhor para todos 
não está no grupo certo, porque 
esse grupo vai trabalhar e lutar 
para fazer essa cidade tremer. 
Nós vamos marchar de casa em 
casa para falar que essa cidade 
não pode retroceder jamais e 
será pautada em um progresso 
contínuo e para isso nós temos 
que eleger o nosso companhei-
ro Marcos Tonho e Rosália 
Dantas”, finalizou Elvis Cezar 
emocionado.

PSDB de Santana de Parnaíba confirma 
Marcos Tonho como candidato a prefeito 
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Divulgação

O destaque no Ranking 
Geral 2020 foi para a cida-
de de São Paulo, que atingiu 
a primeira colocação dentre 
os 10 primeiros no Brasil. O 
segundo lugar ficou com Flo-
rianópolis (SC), seguida por 
Curitiba (PR), Campinas (SP) 
e Vitória (ES). Em sexta colo-
cação está São Caetano do Sul 
(SP); seguida por Santos (SP); 
Brasília (DF); Porto Alegre 
(RS); e Belo Horizonte (MG). 

Vencedores por eixo 
temático 

O primeiro lugar em Urba-
nismo foi para Curitiba; Mo-
bilidade e Acessibilidade: São 
Paulo (SP); Meio Ambiente: 
Santos (SP); Empreendedoris-
mo: Rio de Janeiro (RJ); Econo-
mia: Barueri (SP); Tecnologia e 
Inovação: São Paulo (SP); Saú-
de: Vitória (ES); Educação: São 
Caetano do Sul (SP); Seguran-
ça: Ipojuca (PE); e Governança: 
Balneário Camboriú (SC). 

Todos os indicadores do 
Ranking Connected Smart 
Cities 2020 estão disponíveis 
em: http://conteudo.urbansys-
tems.com.br/csc_urban_atual 

Barueri em 13º lugar entre 
as cidades mais inteligentes 
e conectadas do País

Celebrada na região como 

uma das cidades mais conec-
tadas, Barueri confirmou em 
levantamento nacional que 
segue entre os municípios 
mais inteligentes. O Ranking 

Connected Smart Cities, uma 
avaliação composta por 70 in-
dicadores em 11 eixos temá-
ticos, divulgado pela Revista 
Exame, nesta terça-feira (8), 

apontou que a cidade avançou 
em todas as áreas avaliadas 
anteriormente: saiu do 59º 
lugar geral, no ano passado, 
para 13º na edição 2020.

O levantamento leva em 
conta as áreas de Mobilida-
de, Urbanismo, Meio Am-
biente, Tecnologia e Ino-
vação, Empreendedorismo, 

Educação, Saúde, Seguran-
ça, Energia, Governança e 
Economia. No ítem Tecno-
logia, Barueri saiu do 11º 
lugar no ano passado para 
7º, em Educação, de 13ª co-
locação para 8ª, Governança 
de 64ª classificação para 15ª 
e o destaque ficou para Eco-
nomia, que fez o município 
avançar do 6º lugar para o 
1º. A novidade deste ano foi 
a citação da cidade, pela pri-
meira vez, nos eixos de Em-
preendedorismo (64º lugar) 
e Urbanismo (19º lugar).

Procurada pela reportagem 
da FdA, a Prefeitura de Barue-
ri disse em nota que comemo-
ra os resultados do Connected 
Smart Cities. “A gestão tem 
investido muito na conecti-
vidade entre as secretarias e 
em plataformas que ofereçam 
agilidade nos serviços acessa-
dos pela população, mas nos-
so maior objetivo é focar nas 
pessoas e proporcionar a elas 
mais qualidade de vida”.

Levantamento
A edição 2020 do Ranking 

Connected Smart Cities coleta 
dados e informações de todos 
os municípios brasileiros e 
fomos comparados com 274 
cidades entre 100 a 500 mil 
habitantes.

Barueri figura em 13º lugar entre 
as 100 cidades mais inteligentes no 
Ranking Connected Smart Cities 2020

Rua Avelino Lopes, 110 - Osasco - SP - 06090-030

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br

Fabiano Martins/SECOM

A última terça-feira (08) 
foi de comemoração para San-
tana de Parnaíba, em especial 
para os moradores da região 
do Parque Santana, pois o Pre-
feito Elvis Cezar realizou a 
inauguração do tão aguardado 
Parque Municipal do bairro.

A cerimônia, que foi 
transmitida pelas redes so-
ciais, contou com a presen-
ça de autoridades da região, 
como o Deputado Estadual 
Antônio da Rocha Marmo 
Cezar (Deputado Cezar), o 
pentacampeão mundial com 
o Brasil na Copa de 2002, 
Edmilson Moraes, além de 
moradores que, atendendo as 
recomendações de distancia-
mento social e a utilização 
de máscaras, participaram da 
inauguração e foram conhe-
cer de perto, as dependências 
da nova unidade de lazer que 
conta com pista de caminhada 
de 1,4 quilômetros, academia 

ao ar livre, playground, lago 
artificial, espaço coberto para 
realização de atividades e 

apresentações, estacionamen-
to, quiosques, canchas para 
a prática de bocha e malha e 

nove quadras esportivas para 
a prática de vôlei e futebol de 
areia, street ball, tênis, fute-

bol e futsal.
Além do Parque do Parque 

Santana, os outros 4 parques 
inaugurados anteriormente 
(Colinas da Anhanguera, Ci-
dade São Pedro, Jardim São 
Luís e Jaguarí), também serão 
reabertos nesta quarta-feira 
(09). Por conta da pandemia, 
apenas será permitida a utili-
zação da pista de caminhada, 
e os frequentadores deverão 
respeitar o distanciamento so-
cial de 2 metros, utilizar más-
cara durante a permanência 
no parque e manter as mãos 
higienizadas frequentemente.

“Nossos parques tem pro-
movido uma transformação 
na qualidade de vida dos 
moradores nos últimos sete 
anos, com a inauguração de 5 
parques e, até o final do ano, 
entregaremos mais 4 parques. 
Ao todo serão 9 parques im-
primem uma megavalorização 
em todos os bairros da nossa 

cidade”, comentou o Prefeito 
Elvis Cezar

O ex-jogador Edmilson, 
também falou sobre a estru-
tura do novo parque da cida-
de: “Tenho visto que Santana 
de Parnaíba está no nível de 
poucas cidades no mundo, em 
relação a infraestrutura, igual 
a um parque como esse para 
comunidade que oferece la-
zer, esporte, educação e disci-
plina a todos os moradores da 
região, isso nos deixa muito 
feliz”, falou o pentacampeão.

Moradores como a Noê-
mia Evangelista e o Adão Pe-
reira, moradores dos bairros 
Rancho Alegre e Germano, 
respectivamente, elogiaram 
a área de lazer da região: “O 
parque do Parque Santana vai 
fazer a alegria das crianças da 
região” falou Noêmia. “Esse 
parque é um sonho que se 
tornou realidade”, completou 
Adão.

Prefeito Elvis Cezar inaugura o 5º Parque 
Municipal de Parnaíba no Parque Santana
A maior área de lazer da cidade tem mais de 80 mil m² e funcionará de segunda a sexta-feira, 

das 06h às 17h. Os outros parques também foram reabertos esta semana
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Furlan e Doria anunciaram parceria para construção do Hospital Regional

@jornalaruaregional
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Hospital Regional: Barueri 
inicia construção em outubro

Só em 2021, Barueri deve ter R$ 430 mi em investimentos

Cauê André Rigamonti

Depois de pouco mais 
de um ano entre conversas 
e negociações, a Prefeitura 
de Barueri inicia no dia 1º 
de outubro as obras do novo 
Hospital Regional, no Jardim 
Paulista. Orçado em R$ 209 
milhões, seu custo será divi-
dido entre o governo muni-
cipal (com R$ 104 milhões) 
e Estado (R$ 105 milhões). 
A informação foi confirmada 
pelo prefeito Rubens Furlan, 
em entrevista ao “A Rua”, 
na tarde desta quarta-feira 
(09/09). 

Com prazo de conclusão 
em 2 anos a partir do início 
das obras, o hospital será 
referência em cirurgias de 
alta complexidade aos mora-
dores de toda a região oeste 
metropolitana de São Paulo. 
Situado em área doada pela 
Prefeitura no Jardim Paulista 
(com valor estimado em R$ 
100 milhões), o equipamen-
to contará com aproximada-
mente 400 leitos, incluindo 
pelo menos 50 de UTI e 10 
centros cirúrgicos.

Após concluído, os cus-
tos mensais do hospital se-
rão arcados pelo governo es-
tadual. Questionado se não 
teme pela queda de qualida-
de no atendimento em algum 

momento, uma vez que sua 
administração não terá par-
ticipação alguma das Prefei-
turas, Furlan disse acreditar 
que o serviço manterá per-
manentemente bom acolhi-
mento.

“Teremos sempre daqui 
para frente uma classe polí-
tica que representará nossa 
região, e poderemos cobrar 
deles a manutenção da quali-
dade do atendimento. Por ou-
tro lado, a própria pandemia 

assustou os prefeitos, que 
entenderam a necessidade 
de socorro à população. Não 
acredito que eles recuem no 
futuro se o atendimento mé-
dico cair em nossa região”, 
pontuou o prefeito. 

O ano de 2021 deve tota-
lizar investimentos da ordem 
de R$ 430 milhões em obras 
de Barueri, segundo o plane-
jamento da campanha de ree-
leição de Rubens Furlan. 

Além do início das obras 
dos piscinões, continuidade 
de escolas e do Hospital Re-
gional, outro investimento 
destacado pelo prefeito é a 
ligação entre a alameda To-
cantins, em Alphaville, com 
a avenida do Café (antiga 
avenida do Café do Ponto), 
no Jardim dos Camargos, 

ao lado da rodovia Castello 
Branco e com possibilidade 
de acesso aos dois sentidos 
da via. 

“Será uma obra viária que 
desafogará o tráfego na re-
gião da rua da Prata, rota hoje 
muito utilizada nas horas de 
pico para quem trabalha em 
Alphaville”, explica Furlan.

Outros dois investimentos 
listados por Furlan são o novo 
Parque Municipal no bairro 
Chácaras Marco, e uma nova 
ligação entre o Centro e a Al-
deia de Barueri. (C.R.)

Custos da obra, orçada em R$ 209 milhões, serão divididos entre Prefeitura e Estado

Depois de 38 anos, a contar da data em que Rubens Fur-
lan assumiu a Prefeitura pela primeira vez, em 1º de fevereiro 
de 1983, ele terá que lidar novamente com uma “sombra do 
passado” – as enchentes.

“Aquele ano aconteceu a maior enchente da história de 
Barueri. A partir de lá, canalizamos o rio Barueri-Mirim e 
passamos 27 anos sem enchentes. De uns anos para cá, vol-
tamos a ter enchentes, com mais pontos de alagamentos”, 
descreve Furlan. “O problema na Vila do Sapo já está resol-
vido. Contratamos um estudo de bacias, e de 2 a 3 anos, três 
piscinões devem resolver mais uma vez a questão em nossa 
cidade”, complementa.

Segundo Furlan, o custo destes piscinões fi cará em R$ 
250 milhões. Dois serão construídos ao lado da linha férrea 
da CPTM e do rio Barueri-Mirim canalizado, ao lado das es-
tações Belval e Silveira; e o terceiro no Córrego Itaquiti, na 
região da Arena Barueri.  (C.R.)

PISCINÕES DEVEM CONTER 
ENCHENTES NA CIDADE
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O prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins, anunciou que o Hos-
pital Regional Antônio Giglio 
retomará as cirurgias eletivas 
que estavam paralisadas devido 
a pandemia de Coronavírus.

“Decidimos retomar as ci-
rurgias programadas no Hos-
pital Antônio Giglio. Durante 
a pandemia, algumas cirurgias 
tiveram que ser interrompi-
das para atenção exclusiva ao 
combate do COVID, mas agora 
além de retomarmos, o serviço 
será ampliado com centenas de 
procedimentos cirúrgicos/mês. 
Os agendamentos começam já 
na próxima semana”, publicou 
Lins nas redes sociais.

As cirurgias estavam sus-
pensas desde março deste ano, 
segundo a administração muni-
cipal, a suspensão ocorreu para 
focar no tratamento, atendimen-
to e combate a covid-19.

Mesmo após o anúncio a 
unidade continua a atender pa-
cientes vítimas da Covid-19. 
Em maio, o Centro de Terapia 
Intensiva do Hospital Antônio 
Giglio ganhou 58 novos leitos. 
Já em junho, o hospital recebeu 
quatro novos respiradores, doa-
dos pelo governo do Estado.

Hospital Antônio Giglio retoma 
cirurgias eletivas e amplia atendimento

Testes da vacina de Oxford contra a 
covid-19 são suspensos após complicações

 A vacina produzida pela 
AstraZenec em parceria com 
a Universidade de Oxford teve 
a sua terceira e última fase de 
testes suspensa na última ter-
ça-feira (8), devido a compli-
cações em um paciente. O mo-
tivo seria uma infl amação na 
medula espinhal observada em 
um voluntário, de acordo com o 
jornal New York Times. 

Durante os testes, o volun-
tário descobriu que tinha mie-
lite transversa, uma síndrome 
infl amatória que afeta a medula 
espinhal. O problema costuma 
ser decorrente de infecções vi-
rais.

A farmacêutica esclareceu 
que o protocolo de segurança 
foi acionado após um dos vo-
luntários no Reino Unido apre-
sentar reação adversa que pode 
estar vinculada à vacina.

A empresa não divulgou 
detalhes do caso, mas o jornal 
“The New York Times” infor-
mou que o paciente teve mie-
lite transversa, uma síndrome 
infl amatória que afeta a medula 
espinhal.

A suspensão vale também 
para o Brasil, de acordo com 

a Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), uma das res-
ponsáveis pelo estudo no país. 

A Unifesp informou que 5 mil 
voluntários brasileiros já foram 
vacinados e que “não houve re-

gistro de intercorrências graves 
de saúde”.

Segundo a AstraZeneca, o 

“procedimento padrão de revi-
são” dos estudos foi acionado 
e a vacinação foi pausada “vo-

luntariamente para permitir a 
revisão dos dados de segurança 
por um comitê independente”.

A vacina produzida pela AstraZenec em parceria com a Universidade de Oxford teve a sua terceira e última fase de testes 
suspensa devido a complicações em um paciente, que descobriu estar com síndrome in� amatória que afeta a medula espinhal
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O Shopping Eldorado foi 
dominado pelo clima esportivo 
aventureiro que permeia a grife 
automobilística norte-america-
na Mustang. Sete veículos da 
icônica marca ficarão expostos 
até 13 de setembro e estarão ex-
postos gratuitamente no Átrio 
Jardins do Shopping Eldorado, 
sempre, das 13h às 17h. Por fim, 
no domingo, dia 13 de setem-
bro, a partir das 13h, o Shopping 
Eldorado sediará o 16º Encontro 
Anual de Mustangs, em parce-
ria com o Clube do Mustang. 
A mostra reunirá cerca de 100 
veículos de diversos anos e 
modelos, desde 1964 (início da 

fabricação do esportivo) até os 
exemplares de 2020 em vários 
modelos como Hardtop, Fast 
back, Conversível, GT, V6, 
KR, Super Snake, entre outros. 
Neste ano, excepcionalmente, a 
exposição de carros esportivos 
acontecerá à distância, seguindo 
todos os protocolos de seguran-
ça e higiene, mas sem perder a 
emoção, permitindo que os fãs 
dos modelos possam fotografar 
seus Mustangs preferidos. A en-
trada é gratuita.

“Escolhemos o Shopping 
Eldorado para sediar o nosso 
Encontro Anual de Mustangs 
porque ele está no coração da 

cidade e tem um público que se 
identifica com o Mustang e com 
sua história. A exposição acon-
tece desde 2014 aqui na capital 
e queremos ano a ano continu-
ar a surpreender os aficionados 
de todas as idades que nos vi-
sitam”, explica o presidente do 
Mustang Clube São Paulo, De-
cio Zambrini.

Shopping Eldorado 
O Shopping Eldorado, ad-

ministrado pela rede Ancar Iva-
nhoe, foi o terceiro shopping 
inaugurado em São Paulo e até 
hoje conta com a fidelidade de 
seus consumidores. Localizado 

na zona oeste, à beira da Mar-
ginal Pinheiros, o Shopping El-
dorado está entre as áreas mais 
privilegiadas da capital. Com 
350 lojas, sendo 7 âncoras e 7 
megalojas, o empreendimento 
apresenta mix variado e qualifi-
cado, é um dos shoppings mais 

completos da cidade no que 
se refere à gastronomia, lazer, 
moda e serviços, com 3 praças 
de alimentação de 1500 lugares, 
terraço gourmet com 17 restau-
rantes e 9 salas de cinema. Co-
nheça mais em http://www.sho-
ppingeldorado.com.br. 

Para ficar informado das 
promoções, descontos e vanta-
gens que o Shopping Eldorado 
disponibiliza, baixe o aplicativo 
do empreendimento, O aplicati-
vo está disponível para  IOS  e  
Android  e pode ser adquirido 
gratuitamente. 

Shopping Eldorado sedia 
mostra e 16º Encontro 
Anual de Mustangs

A Itália tem tanta coisa para 
ser vista, são tantos séculos de 
cultura e história, que é impossível 
escrever sobre tudo em um único 
artigo. Pensando nisso, e também 
no fato que muitos de nós na ci-
dade de Osasco, carregarmos em 
seus sobrenomes a origem italiana, 
resolvi explorar um pouco mais 
algumas cidades italianas , cujos 
pontos turísticos são imperdíveis.

A cidade desta edição é Milão, 
que faz parte da região de Lom-
bardia.( norte da Itália).

Milão
Cidade é o centro financeiro 

da Itália, e um dos mais importan-
tesda União Europeia

Milão também tem um dos 
maiores PIBs da Itália (per capi-
ta), cerca de 35.137 euros, que re-
presenta 161,6% da média do PIB 
per capita da União Europeia

A cidade é internacional e cos-
mopolita, 13,9% da população de 
Milão é de origem estrangeira e 
continua sendo um dos principais 
centros transportacionais e indus-
triais da Europa

Milão é a segunda maior cida-
de italiana e a terceira maior área 
metropolitana da União Europeia

Mas talvez o rotulo mais co-
nhecido desta cidade seja o de 
capital mundial da moda e do de-
sign, também classificada como 
uma das mais poderosas e influen-
tes do mundo, no comércio, na in-
dústria, música, desporto, literatu-
ra, arte e mídia .

A catedral católica romana 
Gothic Duomo di Milano, é uma 
das grandes atrações da cidade, 
situada na praça central da cidade. 
Sede da Arquidiocese de Milão e 
uma das mais célebres e comple-
xas edificações em estilo gótico da 
Europa.

Ela é uma das maiores igrejas 
do mundo, começou a ser cons-
truída em 1386 por iniciativa do 
bispo Antonio Saluzzoe levou 600 
anos para ficar pronta, seu estilo e 
gótico flamejante.

A frente da igreja a Piazza del 
Duomo,cercada por cafés agita-
dos e pelas lojas de moda elegan-
tes do shopping Galleria Vittorio 
Emanuele II, nome do primeiro 
rei da Itália, é o shopping center 
mais antigo da Itália e um dos 
principais pontos turísticos de Mi-
lão. Abrigado dentro de uma ar-
cada dupla (teto de vidro) do sec. 
XIX de quatro andares no centro 

da cidade.
Trata-se de uma obra do ar-

quiteto GiuseppeIt Mengoni e foi 
construída entre 1865 a 1867.

Convento e Igreja Santa Ma-
ria delle Grazie, (dominicano) , 
incluído na lista dos Patrimônios 
Mundiais pela UNESCO. A igreja 
é famosa pela pintura da A Última 
Ceia de Leonardo da Vinci, que 
foi pintada na parede do refeitório 
do convento, testemunha de sé-
culos de arte e cultura. Uma obra 
que vale a pena ser admirada.

O Teatro alla Scala, palco 
de famosos apresentações de 
operas internacionais, conside-
rada uma das mais famosas do 
mundo. Construído por deter-
minação da imperatriz Maria 
Teresa da Áustria, a Pinacoteca 
di Brera é uma coleção de arte , 
que contém uma das mais impor-
tantes coleções de arte italiana. 
Incluindo as obra do grande mes-
tre Giambattista Pittoni, Annibale 
giura odio contro i Romani e Bac-
co e Ariann 

Parque Sempione é um gran-
de parque fundado em 1888, tem 
uma área total de 38,6 hectares e 
está localizada no centro históri-
co da cidade, ao lado dos jardins 
do Castelo Sforzesco e do Arco 
da Paz, também conhecido como 
Porta Sempione , um belo exem-
plo de arquitetura néo clássica 
projeto e Luigi Cagnola, iniciado 
em 1807, porém só inaugurado 
em 1838 pelo imperador Ferdi-
nando I da Áustria.

O Castello Sforzesco, constru-

ído no século XV por Francesco 
Sforza, tornado pouco depois Du-
que de Milão, sobre restos duma 
fortificação anterior datada do 
século XIV. Actualmente acolhe 
várias colecções dos museus e ga-
lerias de arte da cidade., obras de 
Leonardo da Vinci , que pintou o 
emaranhado de troncos de árvores 
da Sala delle Asse (1496- 1497), 
Bramantino, que criou o seu Ar-
gos para a sala do tesouro (1490-
1493), e Bramante, que concebeu 
a ponticella(passagem secreta) de 
Ludovico il Moro.

Fontes e lindos jardins tam-
bém fazem parte deste lindo cas-
telo, formando um conjunto que 
vale a muito a pena conhecer.

O Estádio Giuseppe Meaz-
za, também conhecido como San 
Siro, neste estádio jogam o In-
ternazionale e o Milan, e durante 
alguns anos foi o maior estádio 
do mundo, com capacidade que 
chegou a 140 mil pessoas, núme-
ros gradativamente minorados por 
questões de segurança.

No Museo del Novecento, 
você encontrará a arte italiana 
moderna. Já o grandioso Palazzo 
Reale, do século XVIII, recebe 
exposições de arte itinerante.

MILÃO – CHIQUE E MODERNA!
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Dia 26 quem completa 8 anos é  
Fernando Henrique Lima Antiório,  
filho de Fernando Negrão Antiório 

(leia-se Buffet Platinum) e 
Fernanda Los.

No próximo dia 18, quem 
troca de idade é Thays 

Teruel Saraceni.

Dia 15 é a vez de Raissa 
Lapsky comemorar seu 

aniversário.

Dia 20 é a vez de Fernando 
Rolim de Souza Campos 

comemorar em grande estilo 
seu níver ao lado de sua mãe, 
a artista plástica Ofélia Rolim.
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A Bvlgari, casa romana de alta joalheria e relojoaria, vestiu artistas 
durante o 77º Festival de Veneza, que acontece desde o dia 2 e vai até o 

12 de setembro. Dentre as joias e relógios icônicos da Bvlgari, as peças da 
coleção de alta joalheria, estiveram entre os itens escolhidos para cruzar 

o tapete vermelho do festival, além do último lançamento apresentado 
durante o Geneva Watch Days: o relógio Octo Finissimo Tourbillon.

Fotos: GETTY IMAGES
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ALTA JOALHERIA DA BVLGARI 
BRILHA DURANTE O 77º 

FESTIVAL DE CINEMA DE VENEZA

LENNY KRAVITZ É A NOVA 
ESTRELA DE YVES SAINT 

LAURENT BEAUTÉ

Gisele Bündchen se une ao 
aplicativo Insight Timer 

para incentivar a meditação

Yves Saint Laurent 
Beauté anuncia o músico 
de rock considerado um 

dos mais proeminente 
do nosso tempo, 

Lenny Kravitz, como 
embaixador e porta-voz 

da marca. O cantor, 
compositor, produtor, 

instrumentista, ator, 
ícone da moda, 

fotógrafo e designer 
compartilha os mesmos 

valores de Yves Saint 
Laurent Beauté, com 

seu espírito jovem e sua 
constante busca pela 

autorrealização sempre 
pronto para enfrentar 

qualquer desafio com a 
mente aberta.

Anna Foglietta

Katherine Waterson Nataly Osmann

A atriz Italiana e anfitriã da 
77ª edição do Festival de Cine-
ma de Veneza, Anna Foglietta 
(06/09), cruzou o tapete ver-
melho do filme “The World to 
Come” usando brincos de alta 
joalheria em ouro branco com 
elementos de Onyx, diamantes 
de corte pêra e pavè de diman-
tes. O anel também de alta jo-
alheria feito em platina com 
safira e diamantes, completou 
a composição.

A atriz britânico-america-
na Katherine Waterson (06/09) 
atraiu olhares com brincos 
Bvlgari de alta joalheria em 
ouro branco com 2 esmeraldas 
cortadas em cabochon, esme-
raldas de cote buff-top e pavé 
de diamantes. Nataly Osmann 
(06/09) escolheu para a es-

treia de “The World to Come” 
o colar em ouro branco com 1 
diamante (1,52 ct), diamantes 
redondos de corte brilhante 
combinando com os brincos da 
coleção Divas’ Dream em pla-

tina com almofadas de safiras, 
diamantes redondos de corte 
brilhante, safiras de corte buff-
-top e pavé de diamantes.

Já o prestigiado ator italiano 
Alessandro Gassman (06/09), es-

colheu o relório Octo Finissimo 
com pulseira em couro de aligator 
da Bvlgari, para anunciar a sua 
chegada ao 77º Festival de Vene-
za – ele cruzou o tapete vermelho 
para a première do filme “Miss 
Marx” junto com a sua esposa, 
Sabrina Knaflitz. O Octo Finissi-
mo também foi a escolha do ator 
francês Anthony Delon (06/09), 
que foi visto em Veneza usando a 
versão com mostrador preto e bra-
celete de cerâmica preta.

Ainda na preimère de “Miss 
Marx”, a modelo americana Ari-
zona Muse vestiu brincos e anel 
Serpenti Viper – feitos em ouro 
branco e diamantes -, além de um 

estonteante colar de alta joalheria 
em ouro branco com 1 diamante 
de 1.52ct e diamantes redondos de 
corte brilhante.

Fechando os primeiros dias 
do Festival, a atriz francesa Adele 
Exarchopoulos causou furor para 
a apresentação do filme “ Man-
dibules”, com o colar em platina 
com diamantes de cortes variados, 
a combinar com um anel também 
em platina, diamantes e uma linda 
e reluzente safira.

Gisele já usa o Insight Timer há quatros anos e, inspirada por seu modelo 
consciente de negócios, decidiu publicar conteúdo na plataforma em um 
período no qual meditação gratuita nunca foi tão importante. Embaixadora da 
Boa Vontade para as Nações Unidas desde 2009, Gisele vem trabalhando há 
muito tempo para fazer do nosso planeta um lugar melhor para as gerações 
futuras. Ela realiza a live em inglês no dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde 
Mental, e no dia 19 de outubro em português.


