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Candidato a Prefeito
Dr. Lindoso recebe apoio de 
Bussab, na corrida eleitoral

“Quero resgatar a esperança 
da população de Osasco”, 
afi rma Emidio em caminhada

Com 16 partidos, Rogério Lins tem uma das 
maiores coligações da história de Osasco 

O prefeito de Osasco e 
candidato à reeleição, Rogério 
Lins (PODEMOS), se reuniu 
no sábado à noite, 26/9, com 
coordenadores, líderes de par-
tidos e pré-candidatos a verea-
dor, que compõem a Coligação 
Partidária Osasco Cada Vez 
Mais Nossa. Bastante emo-
cionado,  Rogério  agradeceu 
a parceria dos 16 partidos que 
formam sua aliança partidária 
(que somam mais de 450 can-
didatos), considerada uma das 
maiores  alianças da história da 
cidade. 

“Esse time é mais do que 
uma aliança política partidária, 
é uma aliança de compromisso 
e de amor por Osasco. Agrade-
ço a cada pré-candidato e a cada 
pré-candidata que está conosco 
nessa trajetória. Agradeço a to-
dos os presidentes dos partidos 
da nossa coligação, à minha fa-
mília, à dona Ana Maria Ros-

si e seu esposo, nosso sempre 
prefeito, Francisco Rossi, à  
nossa deputada federal, Renata 
Abreu, e aos meus coordena-
dores Gelso de Lima (geral) e 

Carlos Piteri. Essa é uma das 
maiores alianças da história da 
nossa cidade. Temos poucos 
dias de campanha, portanto, 
com muita humildade, trabalho 

e esperança seguiremos juntos, 
rumo à vitória, se Deus quiser”, 
exaltou Rogério Lins.

O encontro reuniu lideran-
ças expressivas como Renata 

Abreu, presidente nacional do 
PODEMOS. “Estarei ao lado 
de vocês, ajudando essa cidade 
que eu amo, junto com o nosso 
prefeito Rogério Lins, de quem 

tenho muito orgulho de estar ao 
lado e por tudo o que ele cons-
truiu na cidade. Rogério, você é 
uma inspiração para todos nós. 
Parabéns! Conte comigo, por-
que juntos Podemos!”, enalte-
ceu Renata Abreu.

Além da deputada federal, 
também prestigiaram o  evento 
a primeira-dama, Aline Lins, e 
a vice-prefeita Ana Maria Ros-
si e seu esposo,  o ex-prefeito 
de Osasco e ex-deputado fede-
ral, Francisco Rossi.

“A família Rossi está feliz 
por novamente fazer parte des-
se projeto. Estou muito feliz 
por estar aqui e vê-los todos 
juntos lutando por uma causa, 
por uma Osasco muito melhor 
para as nossas famílias. O ca-
minho não é fácil, mas que vo-
cês façam uma campanha séria 
e com muita vontade de vencer. 
Contem com a gente”, ressal-
tou a vice-prefeita.

jornalaruaregional
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Na última terça-feira(29), 
o candidato a prefeito pelo Re-
publicanos, Dr. Lindoso, rece-
beu em seu escritório político 
o cirurgião dentista Alexandre 
Bussab, conhecido como o 
dentista das estrelas.

Logo após a reunião, Dr. 
Lindoso e Bussab, participa-

ram de uma live juntos, onde 
o cirurgião dentista, declarou 
apoio ao Dr. Lindoso. “Dr.
Lindoso é dez, com isso não 
teria outra pessoa melhor para 
eu declarar meu apoio. Estou 
com Lindoso e não abro mão, 
vamos dar trabalho!”, comen-
tou Bussab.

Alexandre Bussab estava 
no PSL, com a saída do pre-
sidente Jair Bolsonaro do par-
tido, o osasquense também se 
desfi liou e ingressou ao Parti-
do Renovador Trabalhista Bra-
sileiro(PRTB) de Osasco, que 
terá como candidato ao execu-
tivo Reinaldo Mota.

Na primeira semana de cam-
panha, o candidato a prefeito de 
Osasco Emidio de Souza fez 
caminhadas na zona norte e na 
zona sul da cidade. Na terça-fei-
ra (29) foi no Veloso, Padroeira e 
região. No dia seguinte foi a vez 
do Munhoz Junior. Os moradores 
do jardim Bonança e o Açucará 
puderam ouvir as propostas do 
Emidio na quinta-feira (1).

Na caminhada da zona sul, 
Emidio lembrou de realizações 
dos governos do PT na região, 

citando o acesso ao Rodoanel, a 
UBS do Jardim Palmares, o Par-
que do Conjunto dos Metalúr-
gicos, o CEU José Saramago, a 
Urbanização da Área BK, entre 
outros.

No Munhoz, Emidio lem-
brou da UBS do bairro, da urba-
nização do Morro do Sabão, do 
CEU Zilda Arns, entre outros. Já 
no Bonança e Açucará, o candi-
dato lembrou da iluminação e 
da pavimentação de vias feitas 
por sua administração, o Parque 

Glauco Villas Boas, da avenida 
Panorâmica, do Piscinão para 
combate às enchentes, entre ou-
tros.

Durante as visitas, Emidio 
tem anunciado que nos próxi-
mos dias apresentará um progra-
ma de governo com ideias para 
mudar Osasco novamente. “Va-
mos apresentar um plano capaz 
de fazer Osasco oferecer mais e 
melhores serviços públicos para 
a população”, disse durante ca-
minhada no Bonança.
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O vereador Mário Luiz Guide e o presidente estadual do PSB, atual candidato à prefeito de 
SP, Márcio França, participam do Curso de Formação Política do PSB, organizado pela Pro-
fessora Tereza na Câmara Municipal de Osasco.

  A Professora Tereza e o vereador Mário Luiz participam, junto com o prefeito Rogério Lins e 
sua esposa Aline Lins, da inauguração da Creche do Jd. Santa Maria

Sergio Goba�  

Conhecida em Osasco pela 
sua atuação na área da educa-
ção e por sempre ter defendido a 
bandeira de mais creches ao lado 
do vereador Mario Luiz Guide e 
sua esposa Helena Maria Ferrari, 
a candidata a vereadora nas elei-
ções deste ano, professora Tere-
zinha Maria dos Santos (Profes-
sora Tereza) é uma osasquense 
da zona norte da cidade e mora-
dora do Jardim Santa Rita. Foi 
no bairro onde se tornou lideran-
ça comunitária, tendo participa-
do de várias lutas pela melhoria 
de vida da população.

Formada em Pedagogia e 
Artes pela Unifi eo, Professora 
Tereza lecionou na rede estadual 
de ensino e foi diretora da AME 
(Associação de Mulheres pela 
Educação), entidade sem fi ns 

lucrativos, no Jardim Baronesa, 
e que atende inúmeras crianças 
em idade de creche. Professora 
Tereza tem forte atuação junto 
com Helena Ferrari na área de 
Educação Infantil, uma de suas 
principais bandeiras de luta.  

Militante política, Professo-
ra Tereza é presidente do PSB 
de Osasco desde 2011, sendo 
uma das poucas mulheres a as-
sumir uma posição de lideran-
ça desse tipo no município. Na 
eleições desse ano é candidata 
a vereadora e poderá ser a su-
cessora do vereador do verea-
dor Mário Luiz Guide que, há 
mais de 30 anos, ocupa uma ca-
deira na Câmara Municipal de 
Osasco, representando o mes-
mo partido.

Leia à entrevista concedida 

ao jornal A Rua nesta quarta-
-feira (30).

Quais os temas que serão 
abordados em seu mandato 
caso você seja eleita?

Professora Tereza: Para mim 
e para o PSB, a questão da educa-
ção de qualidade é fundamental. 
A educação é uma arma poderosa 
que pode transformar a vida das 
pessoas. Eu quero usar a vasta 
experiência que tenho na Educa-
ção, como professora e educadora 
para acompanhar e propor políti-
cas que possam melhorar a educa-
ção, a educação infantil (Creches 
e Emeis), o ensino fundamental, a 
educação de adultos, etc.

A valorização do professo-
rado é uma bandeira natural de 

mandato em sua opinião?
Professora Tereza: Sim. O 

elemento humano é decisivo para 
uma qualidade maior na educação.  
Valorizar a carreira com melhores 
salários, melhores condições de 
trabalho e formação continuada.

Quais as áreas em Osasco 
que demandam mais atenção 
dos vereadores?

Professora Tereza: O meu 
partido, o PSB, fez um levan-
tamento na cidade para saber o 
que seria mais importante para o 
futuro de Osasco, na opinião dos 
moradores. Quatro prioridades se 
destacaram: uma boa rede de saú-
de pública (92%), uma educação 
pública de qualidade (72%), mais 
segurança com maior policiamen-

to (60%) e mais empregos e pro-
fi ssionalização dos jovens (30%). 
Estas serão as áreas que darei mais 
atenção.

Sobre a participação da mu-
lher e dos grupos minoritários, 
qual a sua posição a respeito do 
assunto?

Professora Tereza: Eu acre-
dito que uma Osasco mais igual 
é melhor para todos. Todos os 
direitos devem ser respeitados. 
Queremos uma melhor distribui-
ção de renda, mas queremos tam-
bém uma maior igualdade entre 
homens e mulheres. Batalho por 
trabalho igual, salário igual, uma 
maior participação da mulher na 
política. Sou, há muitos anos, pre-
sidente do PSB em Osasco. Todos 

os setores devem ter seus direitos 
respeitados.

Para o próximo governo da 
cidade, independentemente de 
quem seja eleito para prefeito, 
qual a contribuição que o PSB 
deve apresentar?

Professora Tereza: O PSB 
apoia o prefeito Rogério Lins por 
entender que ele tem lutado para 
melhorar as condições de vida do 
povo de Osasco. A construção de 
12 creches; um investimento gran-
de na segurança e na saúde, entre 
outras ações importantes. Eu pre-
tendo, junto com o PSB lutar pelas 
prioridades  que falei um pouco 
antes: saúde, educação, segurança 
e geração de empregos e profi ssio-
nalização dos jovens.

A Prefeitura de Osasco, 
por meio da Secretaria da 
Saúde, entregou na quinta-
-feira, 1/10, quatro novas via-
turas para a frota do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e cinco 
vans zero quilômetro para 
transporte dos quase quatro 
mil pacientes de hemodiáli-
se que utilizam esse serviço 
mensalmente.

As viaturas do SAMU, de 
modelo Sprinter, da marca 
Mercedes Benz, são adapta-
das para atender ocorrências 
de urgência. Já as vans do 
serviço social de transporte, 
modelo Master da Renault, 
com capacidade para trans-

portar até 15 pacientes cada 
uma, possuem ar-condiciona-
do, tomadas USBs e cinto de 
segurança em todos os assen-
tos.

De 1° janeiro até 30 de 
setembro deste ano, o SAMU 
de Osasco recebeu 10.614 
chamados. O serviço, que 
está em funcionamento no 
município desde 14/10/2005, 
tem aproximadamente 240 
profissionais capacitados 
para atender diversos tipos 
ocorrências.

Os colaboradores do 
SAMU também receberam 
novo uniforme, composto por 
macacão, camiseta, jaqueta, 
bota e boné.

Candidata a vereadora, Professora 
Tereza quer educação com qualidade

 ELEIÇÕES 2020: OSASCO

Osasco recebe novas viaturas para o SAMU 
e transporte de pacientes de hemodiálise

Presidente do PSB de Osasco, sua bandeira pela educação começou ao lado do
vereador Mario Luiz Guide como professora e alfabetização de jovens e adultos 



Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020PÁGINA 4 CIDADES
JORNAL A RUA

Fotos: Fabiano Martins/ Marcio Koch

Na última semana o Pre-
feito de Santana de Parnaíba 
Elvis Cezar esteve acom-
panhando o andamento das 
obras da construção da nova 
ponte sobre o Rio Tietê, na re-
gião central da cidade.

Com aproximadamente 90 
metros de extensão e uma ele-
vação de 4 metros acima da 
atual, a nova ponte ajudará a 
melhorar na fluidez do tráfe-
go na cidade, pois passará a 
ter 4 faixas, sendo 2  em cada 
sentido, ligando o  centro com 
as regiões da Fazendinha e 
Alphaville e, com a abertu-
ra da  Avenida Diagonal, vai 
contribuir para que os veícu-
los tenham acesso ao Km 43 
da Estrada dos Romeiros e 
aos bairros Campo da Vila, 
Vila Esperança,  Cristal Park, 
Jardim São luís e a cidade de 
Pirapora do Bom Jesus.

De acordo com dados his-
tóricos do município, a atu-
al ponte foi construída em 
1950, e, não comporta mais 
a quantidade de veículos que 
passa pelo local diariamente. 
Por conta disso, o prefeito 
Elvis Cézar não mediu esfor-
ços para realizar uma obra de 
tamanha importância para a 
cidade que irá trazer desen-
volvimento econômico e me-
lhorar a mobilidade urbana 
na cidade, fazendo assim que 
mais empresas possam se ins-

talar na cidade de Santana de 
Parnaíba.

“ A construção dessa nova 
ponte será um corredor de 
desenvolvimento econômi-
co, vai proporcionar fluidez 
no transito, possibilidade de 
escoamento de cargas, ins-
talação de novos polos in-

dustriais, segurança e mais 
do que isso, gerar emprego e 
qualidade de vida para nossa 
cidade e para a região”, fina-
lizou o prefeito.

Segundo o prefeito Elvis, 
a entrega dessa obra irá acon-
tecer até o final do semestre 
de 2020.

Prefeito Elvis Cezar realiza vistoria 
da Nova Ponte sobre o Rio Tiete

Após a paralização devido 
ao agravamento da pandemia 
do novo coronavírus, o agen-
damento para castração gra-
tuita de cães e gatos em Ba-
rueri retorna em outubro. As 
inscrições começam no dia 14 
via internet ou telefone. Não 
haverá agendamento presen-
cial.

O endereço eletrônico para 
agendamento é o http://servi-
cos.barueri.sp.gov.br/agenda-
mentocepad, a partir das 8 da 
manhã até o encerramento das 
vagas. No caso da marcação 
via telefone, os números de 
contato são (11) 4199-1500, 
(11) 97129-1789 e (11) 4718-
1789, das 8h até o meio-dia e 
das 13h até as 17h ou até o en-
cerramento das vagas.

Os dados necessários 
para a marcação são o núme-

ro do RGA (Registro Geral 
Animal), do CPF vincula-
do ao número do registro e 
e-mail.

O procedimento é válido 
para animais dos sete meses 
até os sete anos de idade. São 
450 vagas divididas por: 150 
caninos fêmeas, 105 caninos 
machos, 120 felinos fêmeas e 
75 felinos machos.

Condições
A respeito dos agendamen-

tos via internet, a impressão 
da ficha de atendimento para 
apresentação na data agenda-
da é obrigatória. Já no atendi-
mento via telefone, a ficha de 
agendamento deverá ser im-
pressa depois da marcação e 
antes da data do procedimen-
to, através do e-mail informa-
do, via endereço eletrônico de 

agendamento ou comparecen-
do no setor de Meio Ambiente 
do Ganha Tempo ou na Secre-
taria de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente.

Também são obrigatórios 
o seguimento das orientações 
pré-cirúrgicas, a utilização 
de máscara pelo responsável 
(somente será permitida uma 
pessoa maior de idade por 
animal), a apresentação do 
pet em condições de saúde sa-
tisfatórias para a castração e a 
obediência ao distanciamento 
social.

A equipe organizadora re-
comenda aos tutores idosos o 
não comparecimento e a de-
nominação de um outro adulto 
responsável para o dia agen-
dado, tendo em vista que os 
idosos fazem parte do grupo 
de risco da Covid-19.

Agendamento para castração de cães e 
gatos retorna em outubro em Barueri

@jornalaruaregional

Matérias de diversos 
assuntos e utilidade 

pública para manter seu 
dia mais informado!

A c e s s e  o  p o r t a l 
j o r n a l a r u a . c o m
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Novo equipamento é entregue para o Corpo 
de Bombeiros de Santana de Parnaíba

Prefeito Elvis Cezar inaugurou 1º Centro
de Startups público de Santana de Parnaíba

Na quinta-feira 01, a Base 
do Corpo de Bombeiros de 
Santana de Parnaíba, recebeu 
mais um novo equipamento 
para ser utilizado nas ocorrên-
cias de acidentes de trânsito. 
Trata-se do desencarcerador, 
esse equipamento permite a 
retiradas de vítimas presas em 
ferragens de automóveis que 
tenham uma estrutura metáli-
ca, cuja a força para o corte 
é geralmente promovida pelo 
bombeamento hidráulico.  O 
equipamento também pode 
ser utilizado até quando o veí-
culo esteja imerso na água.

Segundo o Tenente Co-
ronel Alessandro, esse equi-
pamento tem potência para 
cortar até as colunas de um 
caminhão, pois é um equipa-
mento moderno.

O prefeito Elvis Cezar pa-
rabenizou a tropa e ressaltou 
a importância da presença 
do profissional do Corpo de 
Bombeiros na cidade, falou 

também dos investimentos e 
infraestrutura que está sendo 
realizado para agilizar o pro-
cesso de resgate e a fluidez do 
trânsito na cidade.

“ A entrega do Corpo de 
Bombeiros em 2016 é uma 
conquista muito grande para 
nossa cidade, a base fica em 
um lugar estratégico e de fá-
cil acesso para diversas re-
giões, mas precisamos me-
lhorar ainda mais, para que 
esses profissionais possam 
chegar mais rápido em uma 
ocorrência, por isso, estamos 
desenvolvendo nossa cidade, 
vamos entregar a nova Aveni-
da Diagonal para desafogar o 
trânsito no centro da cidade, 
a nova Ponte sobre o Rio Tie-
tê, que terá 4 vias, a obra do 
túnel na região de Alphavil-
le, todas essas ações, além de 
melhorar o trânsito da nossa 
cidade, vai ajudar a salvar 
vidas”, finalizou o prefeito 
Elvis Cezar.

 Com o objetivo de fomen-
tar a inovação e desenvolvi-
mento de novos negócios em 
Santana de Parnaíba, O Pre-
feito de Santana de Parnaíba 
Elvis Cezar inaugurou o 1º 
Centro de Startups de Santana 
de Parnaíba .

Denominado de “Inova 
Parnaíba” e localizado no Jar-
dim Rancho Alegre, a unidade 
administrativa conta com a 
parceria do SEBRAE, ETE-
Cs e FATEC do munícipio e 
conta com uma moderna es-
trutura e ambientes que per-
mitem o acesso de centenas 
de pessoas, além de realizar a 
conexão das empresas com as 
universidades no ambiente de 
negócios, proporcionando a 
geração de novos projetos para 
os segmentos de comércio e 
indústria, melhorando a com-
petitividade das empresas do 

munícipio.
De acordo com a SEME-

DES o projeto contará com 
três etapas: Chamada pública; 
Seleção, seguindo os pré-re-
quisitos estabelecidos pelo 
SEBRAE, que constarão no 
edital de chamada pública; 
Capacitações em formato de 
oficinas, workshops, entre 
outros, com consultores es-
pecializados do SEBRAE e 
também com parceiros locais. 
Em estágio mais avançado, as 
startups procederão à conexão 
com investidores, aceleradoras 
e outros atores do ecossistema 
empreendedor, conforme ne-
cessidade e prontidão de cada 
startup participante.

“Este coworking de startup 
público representa a realiza-
ção de um sonho para a nossa 
cidade, que foi feito, baseado 
nos principais países da Euro-

pa e também, no seguimento 
de desenvolvimento econômi-
co. Neste local teremos cerca 
de 100 postos de trabalho que, 
alternados, poderemos che-
gar a até 500 empresas, dando 
oportunidade ao empreende-
dorismo, a inovação e para a 
juventude da nossa cidade”, 
comentou o prefeito.

Presente na inauguração o 
Gerente Regional do Sebrae 
Marcelo Paranzini falou da 
satisfação em poder contar 
com um centro de startups da 
dimensão do Inova Parnai-
ba: “É excelente estar sendo 
disponibilizado este equipa-
mento que vai fomentar bas-
tante o empreendedorismo e 
o desenvolvimento na cidade 
e região, fazendo a diferença 
para os resultados de negó-
cios na cidade”, comentou 
Paranzini.

Fabiano Martins

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br

Com o intuito de aumen-
tar a rotatividade de vagas, a 
Prefeitura de Santana de Par-
naíba por meio da Secretaria 
Municipal de Transporte e 
Trânsito, implantou nesta se-
mana no Centro de Apoio 2 
o estacionamento rotativo de 
30 minutos nas Calçadas An-
tares e Aldebarã, o objetivo 
desta mudança é de contri-
buir para o acesso das lojas 
mais próximas da região.

A medida funcionará de 
2ª a 6ª feira das 07h às 18h e 
aos sábados das 07h às 14h, 
onde será necessário estar 
com o pisca-alerta do auto-
móvel ligado. Além disso, 
ela segue as normas de aces-
sibilidade vigentes e prioriza 
a circulação a pé com segu-
rança de todos os visitantes, 
incluindo idosos, crianças e 
pessoas com necessidades 
especiais

Estacionamento do Centro de Apoio II recebe 
vagas rápidas de 30 minutos de estacionamento
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A Prefeitura de Barueri, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
está realizando exame gratuito 
para detecção de Covid-19 em 
toda a população assintomática 
(sem sintomas de Covid-19). 
Pessoas com sintomas devem 
dirigir-se a uma das 18 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) do 
Município.

O exame realizado é o RT-
-PCR e está sendo colhido por 
sistema de Drive-Thru, no qual 
a pessoa não precisa descer do 
veículo para que o profi ssional 
colete o material a ser analisado. 

A coleta está sendo realiza-
da no estacionamento do Giná-
sio de Esportes José Correa (Av. 
Guilherme P. Guglielmo, 1000, 
Bethaville – Barueri), mas é 
preciso fazer agendamento pré-
vio para usar o serviço. 

O agendamento pode ser 
feito via APP Saúde Barueri, 
disponível gratuitamente nas 
principais lojas de aplicativos 
para celulares Android e IOS, 
pelo Portal da Prefeitura (www.
portal.barueri.sp.gov.br) e pelo 

call center, mas este recurso está 
disponível apenas para pessoas 
com mais de 60 anos. O número 
é (11) 4349-0600.

É preciso ter o cadastro 
completo e atualizado em al-
guma UBS do município para 
conseguir fazer o agendamento. 
Quem não tiver pode realiza-lo 
no Ganha Tempo, cujo aten-
dimento está sendo realizado 
mediante hora marcada (acesse 
www.barueri.sp.gov.br/ganha-
tempo ou pelo e-mail gt.carta-
osus@barueri.sp.gov.br para 
agendar o cadastro).

É solicitado que no dia agen-
dado o paciente chegue com 15 
minutos de antecedência. O re-
sultado do exame é liberado 72 
horas depois e disponibilizado 
na UBS de referência. 

Confira abaixo os dias de 
exame para cada faixa etária:
60 anos ou mais – 22/09 a 02/10
50 anos ou mais – 03/10 a 16/10
40 anos ou mais – 17/10 a 30/10
30 anos ou mais – 31/10 a 13/11
18 anos ou mais – 14/11 a 20/11

O Governador João Doria 
assinou nesta quarta-feira (30) 
o termo de compromisso com 
a biofarmacêutica Sinovac Life 
Science para fornecimento de 
46 milhões de doses da Corona-
vac ao estado de São Paulo até 
dezembro de 2020. O potencial 
imunizante contra o coronavírus 
é desenvolvido em parceria com 
o Instituto Butantan.

“São Paulo não perde tempo, 
São Paulo quer proteger a saúde e 
a vida dos brasileiros”, afi rmou o 
Governador. Doria também escla-
receu que já há um entendimento 
verbal entre a direção do Butan-
tan e a Sinovac para que outras 14 
milhões de doses da vacina sejam 

fornecidas em fevereiro de 2021.
O acordo foi assinado no 

Palácio dos Bandeirantes pelo 
Governador Doria, o Diretor do 

Instituto Butantan, Dimas Covas, 
e o Vice-presidente mundial da 
Sinovac, Weining Meng. No va-
lor de US$ 90 milhões, o contrato 

também formaliza a transferência 
de tecnologia para produção da 
vacina pelo Butantan. Até de-
zembro, a farmacêutica vai enviar 

6 milhões de doses da vacina já 
prontas, enquanto outras 40 mi-
lhões serão formuladas e envasa-
das em São Paulo.

A segurança do imunizante já 
foi comprovada em uma pesquisa 
com mais de 50 mil voluntários 
na China. A vacina também já 
vem sendo testada no Brasil des-
de julho e, atualmente, os estudos 
clínicos da última fase são acom-
panhados por 12 centros de pes-
quisa científi ca em cinco estados 
e no Distrito Federal.

Tanto na China como no Bra-
sil, os testes clínicos passaram a 
envolver voluntários com mais 
de 60 anos, que são o grupo mais 
suscetível aos sintomas graves 

da COVID-19. De acordo com o 
Butantan, que coordena a pesqui-
sa no Brasil, a expectativa é que 
os testes de efi cácia da Coronavac 
sejam encerrados até o dia 15 de 
outubro.

Se a Coronavac tiver sucesso 
na última etapa dos testes, o Bu-
tantan pedirá a aprovação emer-
gencial do imunizante à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. O objetivo do Governo 
de São Paulo é iniciar uma cam-
panha de vacinação contra o co-
ronavírus na segunda quinzena de 
dezembro, com prioridade para 
profi ssionais de todas as unidades 
públicas e privadas de saúde de 
São Paulo.

Barueri realiza exame gratuito de coronavírus 
em sistema de drive-thru mediante agendamento

Campanha de vacinação 
contra poliomielite 
acontece em outubro

Governo de SP assina acordo por 46 milhões de 
doses de vacina contra covid-19 até dezembro

No período de 5 a 30 de ou-
tubro de 2020 acontece a Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite e também 
a de Multivacinação, que se re-
fere à atualização da caderneta 
de vacinação para crianças e 
adolescentes de até 15 anos de 
idade.

Em Barueri as doses serão 
aplicadas nas 18 Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs), em dias 
úteis, nos horários de funciona-

mento de cada uma.
No sábado, dia 17 de outu-

bro, será o Dia D da campanha, 
quando todas as UBSs abrirão 
das 8h às 17h para atender ao 
público que não pode ir durante 
a semana. 

O público-alvo da vacina-
ção contra a poliomielite são as 
crianças com menos de cinco 
anos. Serão adotadas estraté-
gias diferentes a crianças me-
nores de um ano e para aquelas 

de um a quatro anos de idade.
Já a multivacinação será 

voltada a crianças e adoles-
centes com menos de 15 anos. 
Serão ofertadas todas as doses 
do Calendário Nacional de Va-
cinação que estiverem faltando 
na caderneta. O objetivo é di-
minuir o risco de transmissão 
de enfermidades imunopreve-
níveis e também as taxas de 
abandono vacinal.

Campanha de vacinação 

contra sarampo é prorrogada
A campanha de vacinação con-
tra o sarampo, que iniciou em 
15 de julho, foi prorrogada em 
todo o Estado de São Paulo até 

o dia 30 de outubro.
Seguindo as estratégias da 

Secretaria de Estado da Saúde 
para intensifi cação da vaci-
na, destinada à população de 

seis meses a 29 anos, além da 
imunização seletiva, conforme 
avaliação da caderneta, e vaci-
nação indiscriminada na faixa 
etária de 30 a 49 anos.

Lourivaldo Fio / Secom
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Depois de quase 6 meses 
temporariamente fechado, o 
Terraço Itália reabre suas por-
tas, em horários ainda restritos, 
mas com muitas novidades.  As 
salas foram todas repaginadas, 
permitindo uma experiência 
visual ainda mais ampla, a par-
tir da troca de toda a estrutura 
de vidros que circundam os 
ambientes. No novo projeto, a 
Sala São Paulo e todas as áreas 
comuns do complexo seguem 
agora o mesmo design da Sala 
Nobre, renovada em 2016.

“Depois dessa última mu-
dança, aumentou nosso públi-
co, principalmente o mais jo-
vem. Mas não houve como dar 
sequência nos outros espaços. 

Aí veio a pandemia”, explica 
Sergio Comolatti, presidente 
do grupo dono do estabeleci-
mento. Corredores, banheiros 
e a escada que une os ambien-
tes também foram renovados e 
podem ser conhecidos. A sala 
panorama e o bar, este com no-
vos estofados e persianas, de-
vem ser finalizados até o fim do 
mês.  “Não adianta ser cartão-
-postal que mostra a cidade se 
dentro o espaço está cansado”, 
diz Comolatti.

Segundo a arquiteta e de-
signer de interiores, Christina 
Hamoui  foram mantidos os 
revestimentos em nogueira, 
pisos em mármore Travertino 
e detalhes em mármore Nero 

Portoro. O projeto equilibra 
elementos clássicos e moder-

nos, mas mantém referências 
de sua proposta anterior, para 
preservar a identidade deste 
Terraço, que é considerado 
cartão postal da cidade. Foram 
mantidas as cadeiras clássicas 
modelo medalhão e as antigas 
colunas do centro da sala, con-
sideradas marcantes na estru-
tura orginal.

Buscou-se uma proposta 
-  que além de bonita, prática 
e funcional -, proporciona leve-
za aos ambientes, com espaços 
integrados e maior aproveita-
mento de luz natural. Os tons 
eleitos são o marrom, bege e 
fendi, elegantes e discretos. O 
uso de madeira no ambiente 
trouxe, ao mesmo tempo, acon-
chego e sofisticação.  Quem for 
conferir, vai encontrar um novo 
Terraço Itália, que mesmo re-
paginado em versão mais con-
temporânea, continua elegante 
e clássico. 

A cozinha segue comanda-
da pelo chef Pasquale Mancini, 
em que se destacam clássicos 
da culinária toscana e de outras 
regiões da Itália. O cardápio 
italiano ganhou opções como o 
pappardelle ao ragu de cordeiro 
(R$ 126,00). 

Seguindo as normas e pro-
tocolos de segurança e preven-
ção recomendados pela OMS, 
as mesas estão dispostas com 
o espaçamento recomendado, 
de modo a permitir o distancia-
mento entre pessoas. Os menus 
estão disponíveis em QR Code 
e garçons atendem com másca-
ras e luvas.  Sachês com álcool 
gel estão disponíveis em todas 
as mesas. E o serviço de valet 
recepciona os clientes tam-

bém com os mesmos critérios 
rigorosos de higienização no 
recebimento e devolução dos 
veículos.

Confira o novo horário
de funcionamento: 
• Jantar
Todos os dias (inclusive do-
mingos) das 18h as 22h
Reservas: 18h – 19h – 20h30
 • Almoço
Todos os dias das 12h às 16h
Reservas: 12h – 13h30 – 14h30

Terraço Itália
Avenida Ipiranga, n°344 - 
41° - Centro - São Paulo - SP
Reservas:  SP (11) 2189-2929
Formas de Pagamento: todos 
os cartões de crédito e débito

Terraço Itália reabre com 
salas renovadas e vista 
ainda mais privilegiada

“Viajar é mais que conhecer 
lugares, viajar é conhecer novas 
culturas e alargar seus horizontes, 
depois de uma viagem, você nun-
ca volta o mesmo para casa”.

A frase acima aplica-se, cor-
retamente ao turismo na Áustria. 
Conhecer a Áustria é uma dessas 
experiências que alargam o ho-
rizonte da vida, ela está entre os 
melhores lugares da Europa para 
se visitar.

Além de conhecer lugares lin-
dos como aldeias nas montanhas, 
arquitetura barroca e um relevo 
alpino acidentado, o país, também 

conta com uma história antiga e 
forte.

Neste país nasceram persona-
gens famosos como: Adolf Hitler, 
Mozart, Strauss e Freud. Seja para 
o bem ou para o mal.

Hoje esse país conta com um 
alto índice de desenvolvimento 
humano e cultural, a qualidade de 
vida dos habitantes salta aos olhos 
dos que fazem turismo nesta re-
gião.

Vamos destacar alguns lugares 
mais interessantes para se conhe-
cer neste país.

Começando por sua capital 

Viena, conhecida internacional-
mente como a capital da música 
pois deixaram suas marcas os 
compositores Strauß, Mozart, 
Beethoven e Haydn.

Uma imponente oferta cultu-
ral, lugares turísticos fascinantes 
e o acolhedor ambiente vienense 
podem ser vivenciados nos cafés 
ou nos Heurigen (típicas tabernas 
austríacas), que proporcionam à 
cidade sua fama mundial.

Innsbruck, esta cidade nasceu 
como uma “ponte sobre o rio Inn”, 
por isso o nome e prosperou como 
cidade mercantil. O seu centro tem 

um ambiente medieval, e tradicio-
nal tirolês.

Chegou a ser a residência im-
perial dos Habsburgos, foi por 
duas vezes sede dos Jogos Olím-
picos de Inverno e abriga uma 
moderna universidade. Salzburg, a 
cidade natal de

Mozart, é até hoje uma cida-
de voltada para a música erudita, 
com espetáculos e festivais, prin-
cipalmente no verão, inclusive é o 
cenário do musical “ Noviça Re-
belde” 

A cidade conservou seu estilo 
medieval e possui catedrais e pa-
lácios barrocos, verdadeiras joias 
arquitetônicas. Localizada aos pés 
dos Alpes Orientais, ela possui 

grande beleza natural.
Hallstatt, está é uma cidade, 

que podemos chamar de cidadezi-
nha, medieval e rodeada de mon-
tanhas nevades e está localizada 
às margens do lago Salzkammer-
gut, Hallstatt . Um encanto, visita 
imperdível se você viajar pelo 
interior da Áustria. Uma de suas 
atrações turísticas é uma mina em 
plena atividade, acessível por um 
teleférico.

Graz, a segunda maior cidade 
da Áustria é Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela UNESCO, 
devido ao seu centro histórico. Po-
rém entre construções antigas, há 
espaço para arquitetura contempo-
rânea como o c Murinsel, um res-

taurante coberto por vidro e metal 
no meio. A cidade e repleta de res-
tautes e museus famosos.

A cidade também abriga 6 
universidades, conferindo a cida-
de um ar estudantil, são mais de 
44.000 alunos de diversas partes 
do mundo.

Outras regiões de destaque são 
a Floresta da Boêmia, ao norte, o 
Lago Traunsee e vinhedos em en-
costas ao leste.

Existem muito outros lugares 
ainda pra serem destacados neste 
lindo pais,, tão rico culturalmen-
te, porém, vou deixar aqui só essa 
pequena amostra e algumas fotos. 
Pessoalmente tudo é mais bonito, 
pense nisso!.

ÁUSTRIA – ALARGANDO
SEUS HORIZONTEST
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POR OVADIA SAADIA

Cliques da
Semana

LUCAS ANDERI MERGULHA EM MUNDO 
FANTÁSTICO PARA CRIAR COLEÇÃO ENIGMA

SUNSET D&D SHOPPING CELEBRA 
A PRIMAVERA COM CONVIDADOS 

NO DINNER IN THE SKY

Roberto Camasmie e
Nelson Pantano homenageiam 

Giovanna Ewbank

Criaturas oníricas, imagens 
fantásticas e toda a exuberância 
da natureza inspiraram o estilista 
Lucas Anderi para criar sua cole-
ção de alta costura, Enigma.

A nova coleção celebra a co-
nexão e sintonia com a natureza 
e a transformação. Texturas e 
efeitos de bordados criam efei-
tos surpreendentes misturados 
a transparências. Lucas abusa da 
mistura de texturas para criar os 
elaborados modelos da coleção. 
Os volumes aparecem nas saias e 
as mangas longas são o destaque.

Produzidos à mão, os vestidos 
são verdadeiras esculturas. Nesta 
coleção, Lucas veste com maestria o corpo feminino, uma celebração 
a toda magia e encantamento que envolve o universo do casamento.

A cartela de cores é exuberante do off White aos tons terrosos, o 
estilista propõe uma nova interpretação para o tradicional vestido de 
noiva. Dourados e nudes com nuances beges são o destaque.

Uma viagem ao mundo de fantasia e exuberância capaz de fazer 
qualquer noiva se sentir em um verdadeiro sonho!

Sobre o estilista:
Radicado em São Paulo, o estilista libanês Lucas Anderi, traz no seu 

coração a paixão pela moda e pelo casamento, sendo atualmente um 
dos nomes mais influentes do segmento moda bridal no Brasil.

Há quase 20 anos atuando no mercado de luxo, Lucas criou um 
estilo próprio, vestidos de noiva com toques românticos, femininos, 
delicados e cheios de personalidade, modelos perfeitos para mulheres 
que não abrem mão de estar impecável no “grande dia”.

O seu elegante atelier nos Jardins é o local perfeito para receber as 
noivas, que esperam até 6 meses para conseguir um horário na concorrida 
agenda do estilista. Lucas faz 40 noivas mês e não descuida de nenhum 

detalhe.
L u c a s 

Anderi foi 
o primeiro 
estilista do 
m e r c a d o 
bridal bra-
sileiro a de-
senhar para 
uma Maison 
f r a n c e s a . 
Em 2020, 
Lucas Anderi 
estreou a 4ª. 
Temporada do programa Fábrica de Casamentos, uma coprodução do 
SBT e Discovery Home & Health.

SERVIÇO: LUCAS ANDERI
Rua Bela Cintra, 1639  - Tel.: (11) 3064-0185  

O final da tarde de ontem, foi marcado pelo sunset do D&D Shopping para celebrar a chegada da Primave-
ra. O encontro, nas alturas e com vista para o Parque do Ibirapuera em São Paulo, aconteceu no Dinner in 

the Sky”, a 50 metros de altura.

Danieli Mastropietro, diretora de marketing do D&D Shopping, reuniu profissionais de arquite-
tura e decoração para o happy hour, que foram presenteados com arranjos florais, criados pela 

designer florista Pupy Zogaib.

D&D Shopping
Site: www.dedshopping.com.br      |      facebook.com/dedshopping      |      Instagram: @dedshopping

Lucas Anderi,Sandra Bakker,Beca Milano e Andre Oliveira

Lucas Anderi e Beca Milano

Chris Ayrosa e Lucas AnderiChris Ayrosa e Lucas Anderi

A paixão pelas flores uniu dois ícones das artes e resultou na exposição “A arte nas doces flores da 
Primavera”. De um lado o artista plástico Roberto Camasmie e do outro o cake designer Nelson 

Pantano, da The King Cake, juntos criaram obras de arte que dão vontade de comer com os olhos. 
Entre as obras, os artistas fizeram uma homenagem para à atriz e apresentadora, Giovanna Ewbank 

e ao seu terceiro filho Zyan.  

O resultado? 12 obras icônicas, com vegetação e flores luxuosas, uma inspiração luminosa, 
colorida, refrescante. As obras ganham tamanhos variados, de 50 a 60 cm, expostas até o 11 

de outubro, na Galeria Roberto Camasmie. Parte da renda, arrecada com a venda das obras, será 
doada para o Incor – Instituto do Coração. 


