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Saúde é prioridade no Plano de 
Governo de Rogério Lins para Osasco

Carreata em apoio a Marcos 
Tonho reúne mais de 4 mil 
veículos em Santana de Parnaíba

Em evento realizado na 
quinta-feira, 7/10, o prefeito de 
Osasco e candidato à reeleição, 
Rogério Lins, acompanhado da 
primeira-dama Aline Lins, e da 
sua vice-prefeita, Ana Maria Ros-
si, apresentou o seu Programa de 
Governo para Osasco para os pró-
ximos quatro anos.

O documento, que tem 163 
páginas, abre apresentando to-
dos os compromissos realizados 
em seu governo, uma margem 
de 85% de realizações nas mais 
diversas áreas, como educação, 
segurança, infraestrutura, habita-
ção, meio ambiente, saúde, espor-
te, recreação e lazer, assistência e 
inclusão social, trabalho e renda, 
negócios e empreendedorismo, 
mobilidade, cultura e moderniza-
ção de gestão.

A partir da página 44 são 
apresentados os 19 eixos do Pla-
no, que foram defi nidos por meio 
das propostas discutidas por téc-
nicos e especialistas da Coligação 
Osasco Cada Vez Mais Nossa e 
também por meio das 19 cara-
vanas digitais realizadas em pla-
taforma aberta aos munícipes, 
que deram sua contribuição para 
construir o futuro da cidade. Cada 
eixo está subdividido em pilares. 
São seis: Cuidar, Inovar, Educar, 
Desenvolver, Incluir e Transfor-
mar.

Em seu Plano de Governo, 
Rogério Lins priorizará a Saú-
de, que vem distribuída na base 
CUIDAR em três eixos: “Saú-
de em Primeiro Lugar”, com 36 
propostas que incluem programas 

voltados a uma saúde integral e 
mais digna, como a conclusão 
do primeiro Hospital da Criança, 
a implantação do Programa Saú-
de 24h, Programa Saúde Todo 
Dia, implantação do Serviço de 
Hemodiálise Municipal, Osasco 
Mais Saúde, Casa Só por Hoje, 
Saúde na Escola, Saúde da Famí-
lia, Residência Médica e Saúde 
Integral, entre outras ações.  Na 
sequência vem o eixo “Proteção 
da Criança, Valorização da Fa-
mília e Respeito aos Idosos”, com 
58 propostas, e ainda “Meio Am-
biente, Qualidade de Vida e Amor 
Pelos Animais”, que somam mais 
28 projetos e programas voltados 
ao bem-estar, promoção da saúde 
e qualidade de vida.

“Osasco é uma cidade que 
merece mais inclusão, mais edu-
cação, mais saúde, segurança, 
mais tecnologia. Tudo o que a 
gente está propondo nesse Pro-
grama de Governo foi construído 
e pensado coletivamente, respei-
tando cada sugestão, ouvindo 
cada nicho, cada setor, para po-
dermos avançar ainda mais. Va-
mos transformar Osasco no Vale 
do Silício do Brasil, atrair novas 
empresas, gerar muitos empregos 
para a nossa cidade, fazer uma 
saúde e uma educação com muito 
mais qualidade e inovação. Va-
mos fazer um novo Plano Diretor, 
ou seja, vamos fazer muito mais 
por Osasco, com um crescimento 
consistente e planejado”, desta-

cou Rogério Lins.
O coordenador da elabora-

ção das propostas do Programa 
de Governo, Bruno Mancini, es-
clareceu que o governo está bem 
mais preparado para dar continui-
dade à expansão de Osasco.

“Hoje nossa maleta de ferra-
mentas é muito mais pesada. A 
gente tem condições de propor 
uma cidade muito mais inclusiva, 
que respeite mais cada um dos 
cidadãos que moram aqui, traba-
lham ou que escolheram Osasco 
para viver e constituir família, 
como eu. Nosso programa de 
governo atende dois pedidos do 
nosso prefeito. Primeiro, ele tem 
uma proposta ousada. Segundo, é 
muito mais participativo. O cida-

dão já não é mais um cliente, con-
sumidor dos serviços públicos. 
O cidadão é protagonista, então 
pensamos na geração de uma cul-
tura cidadã, que promova inova-
ção em todos os setores, não só do 
ponto de vista tecnológico, mas 
no de colocar o cidadão em evi-
dência, por isso vocês verão que 
todas as nossas propostas vão se 
conectar entre si e com o povo”, 
ressaltou Mancini.

Por fi m, Gelso Lima, coorde-
nador geral da campanha, e me-
diador do evento, não escondeu 
a emoção de novamente poder 
participar do lançamento do Pla-
no de Governo de Rogério Lins. 
“Conheci o Rogério ele ainda era 
um jovem, um vereador na cida-

de de Osasco. Ele ganhou uma 
eleição difi cílima, rompendo 
uma cultura de polarização entre 
o PT e o PSDB na cidade ao lon-
go de anos. Ele fez e está fazen-
do um excelente governo, ape-
sar de todos os problemas que 
enfrentou, tanto pessoal, como 
a pandemia, mas ele não teve 
nenhuma dúvida entre continuar 
as obras do governo ou cuidar da 
vida das pessoas. Ele fez a opção 
pela vida das pessoas. Agora re-
tomou as obras e vocês verão a 
quantidades de entregas aqui, no 
Plano de Governo. Rogério fez 
um governo extremamente exi-
toso. Imagina agora, com toda 
a experiência adquirida, não te-
nho dúvidas de que, ao fi nal de 8 
anos, chegaremos à conclusão de 
que valeu a pena dar a ele outra 
oportunidade e veremos que a ci-
dade se desenvolveu muito mais 
para o bem do conjunto de pes-
soas que vivem e que dependem 
da nossa cidade. Estou muito 
feliz de fazer parte dessa grande 
família”, concluiu.

As propostas de governo 
agregam uma gestão mais parti-
cipativa, inovadora e tecnológi-
ca, e uma cidade mais inclusiva, 
igualitária, transformadora, com 
valorização à vida e hábitos sau-
dáveis, proteção das crianças e 
idosos e pessoas com defi ciên-
cia, defesa da mulher, autonomia 
da juventude, proteção animal, 
onde a prioridade do projeto é a 
família, assim como o contínuo 
desenvolvimento, modernização 
e crescimento de Osasco.

A corrida do candidato do 
PSDB Marcos Tonho ao cargo 
de chefe do executivo municipal 
em Santana de Parnaíba come-
çou com força total com a “Car-
reata para Vitória”, que acon-
teceu no último domingo (4) e 
reuniu mais de 4 mil veículos.

Acompanhados pelo Prefei-
to Elvis Cezar e pelo Deputado 
Cezar os candidatos Marcos To-
nho e Rosália Dantas desfi laram 

em carro aberto pela principais 
ruas Fazendinha, Cento e Vinte, 
Centro, São Luís e Parque San-
tana, recebendo todo o carinho 
dos moradores, que demonstra-
ram apoio total a sua candida-
tura.

“Gostaria de agradecer aqui 
a esse jovem prefeito que acre-
ditou no Vereador Marcos To-
nho, vou honrar a família Cezar 
e vou honrar a todos vocês por-

que esse exército não pode ser 
decepcionado”, falou o candi-
dato a prefeito do PSDB, Mar-
cos Tonho, em agradecimento a 
todos os presentes.

O Prefeito Elvis Cezar se 
mostrou confi ante com a ca-
minhada do sucessor rumo ao 
executivo: “Hoje, depois dessa 
carreata, podem fi car tranquilos, 
porque 100% da cidade sabe 
que vamos ganhar”, disse.

O Deputado Cezar também 
agradeceu aos apoiadores e fa-
lou sobre o sucesso do evento: 
“Foi uma prova de força e que 
o trabalho vence todos os obstá-

culos, nós mostramos para a ci-
dade hoje que a nossa diferença 
é o trabalho”, fi nalizou.

Também estiveram no even-
to os cerca de 190 candidatos da 

coligação “Todos Juntos”, que 
conta com os partidos PSDB, 
Democratas, PL, Avante, Re-
publicanos, MDB, Patriotas e 
Podemos.
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Com o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento e 
a qualidade de vida para a 
população de Santana de Par-
naíba, o Prefeito Elvis Cezar 
segue inaugurando importan-
tes obras em todos os bairros 
da cidade. E, na última quar-
ta-feira (07) entregou o Com-
plexo Esportivo do bairro 
Colinas da Anhanguera.

Mantendo os protocolos 
de distanciamento social e as 
medidas preventivas contra o 
coronavírus, a cerimônia de 
inauguração foi transmitida 
pelas redes sociais, onde o 
prefeito falou da importância 
em promover espaços públi-
cos voltados a prática espor-
tiva e de atividades físicas 

para a população: “o Com-
plexo do Colinas conta com 
uma estrutura de primeiro, 
beneficiando os mais de 15 
mil moradores deste bairro, 
além dos cerca de 500 alunos 
do colégio infantil que pode-
rão fazer atividades esporti-

vas no contraturno do perío-
do escolar e isso tem sido a 
marca da nossa gestão que é 
cuidar das pessoas, com qua-
lidade”, comentou o prefeito 
Elvis.

Pessoas que residem pró-
ximo da unidade foram con-
ferir de perto os ambientes 
que contam com uma pisci-
na semiolímpica, vestiários, 
sala multiuso, entre outros e 
ficaram impressionados com 
a estrutura do complexo: “Já 
trabalhei em diversos espa-
ços esportivos e não conheço 
nenhuma unidade com a qua-
lidade deste complexo, onde 
crianças e idosos poderão 
fazer natação e hidroginásti-
ca. Estão de parabéns” falou 
Bruno Lins, morador do bair-
ro.

O pedreiro Manoel Mes-
sias elogiou a qualidade dos 
ambientes do complexo: “Eu 
trabalho com construção e 
não tenho palavras para fa-
lar deste complexo, que ficou 
show de bola. Parabens pelo 
trabalho”, disse.

De acordo com a secreta-
ria responsável, até o final do 
ano serão entregues os cinco 
complexos esportivos dos 
bairros Fazendinha, Cidade 
São Pedro, Alphaville(que 
faz parte do Colégio Infantil), 
Imídeo Nerici e o Complexo 
Esportivo Central, localizado 
no Jardim São Luís.

A UBS do Pq. Santa Te-
reza foi reaberta ao público 
nesta segunda-feira (5) após 
o término da reforma e reade-
quação realizada no prédio. 
Todos os atendimentos que 
estavam sendo prestados em 
um local provisório, foram 
retomados para o prédio da 
UBS localizado na rua São 
Bernardo do Campo, 260.

O prédio já existente foi 
completamente reformado, 
tendo suas instalações elé-
tricas e hidráulicas recupera-
das, nova pintura e troca do 
piso e do telhado, além de 
receber novas salas de aten-
dimento ao público.

Nos próximos dias será 
entregue outra parte da UBS, 
o piso superior em parte do 

prédio, uma área totalmente 
nova que amplia o espaço da 
unidade de saúde, abrigando 
consultórios clínicos, como 
também setores administrati-
vos. Pensando na acessibili-
dade dos pacientes e funcio-
nários, o local terá elevador 
para o deslocamento de an-
dares. Com isso, a capacida-
de diária de atendimentos da 
unidade será ampliada.

A UBS do Pq. Santa Tere-
za funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 17h, mas a 
Prefeitura de Jandira, através 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, já estuda a ampliação 
do atendimento ao público 
até às 19 horas, assim como 
ocorre na UBS do Jardim Ga-
briela.

Novo Complexo Esportivo é inaugurado em 
Parnaíba no bairro Colinas da Anhanguera

UBS Santa Tereza, em Jandira, é reaberta 
ao público após reforma e  ampliação

Moradores do bairro comemoraram a entrega da unidade esportiva que é a primeira dos seis 
complexos que estão previstos para serem inaugurados até o final do ano
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Na última sexta-feira, 2, 
o prefeito Elvis Cezar acom-
panhou a obra do túnel da 
Praça da Paz em Alphavil-
le. Essa obra irá melhorar a 
fluidez do trânsito na região, 
eliminando os semáforos, 
além do destravar o trânsito 
na região. Nessa etapa, já foi 
realizado as lajes e a abertura 
do túnel que ligará a Avenida 
Universitário com a Aveni-
da Marco Penteado de Ulhôa 
Rodrigues. 

A obra do Túnel trará para 
toda a região a valorização 
dos imóveis , que impactará 
em investimentos para o mu-
nicípio de Santana de Parna-
íba.

Na ocasião o prefeito El-
vis Cezar estreou como o 
primeiro carro a passar pelo 
túnel e falou sobre a obra: “A 
importância dessa obra não 
é apenas o túnel em si, mas 
sim a qualidade de vida dos 
milhares de motoristas que 
passam por aqui diariamen-

te, com essa obra, o ganho 
de tempo será maior, haverá 
mais agilidade e mais tempo 
com nossa família. Fora isso, 
essa obra de infraestrutura 

vai gerar resultados econômi-
cos para nossa cidade, e será 
uma obra para os próximos 
50 anos do nosso município” 
– destacou o prefeito.

Elvis Cezar acompanha etapa fi nal 
da obra do Túnel da Praça da Paz

A Prefeitura de Jandira en-
tregou na manhã deste sábado 
(3) a revitalização do Portal 
Ecológico localizado no bairro 
Vale do Sol. Devido à pandemia 
do novo coronavírus, foi reali-
zada uma cerimônia simbólica 
pelo Secretário de Habitação e 
Planejamento, Fernando Ran-
zatti, e Meio Ambiente, Fernan-
do de Campos, e populares.

O portal recebeu com a re-
vitalização uma área de con-
vivência de mais de 3 mil m², 
tendo seis quiosques com chur-
rasqueira, pista de caminhada e 
dois banheiros para uso geral e 

um adaptado para defi cientes. 
A iluminação do espaço foi tro-
cada para lâmpadas de Led, que 
diminuem o gasto de energia e 
manutenção, são mais duráveis 
e sustentáveis.

Por enquanto a população 
pode usufruir do espaço e de 
todo o portal, que fi ca localiza-
do na rua Itaberaba, 130, Vale 
do Sol, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados, das 10h às 16h, 
pois o município de Jandira está 
classifi cado na Fase Amarela do 
Plano São Paulo, do Governo do 
Estado. A entrada de animais é 
proibida e o uso dos quiosques 

deve ser agendado previamente 
com a Secretaria do Meio Am-
biente pelo telefone 4619-5997.

Além da área de convivên-
cia, o portal conta com área de 
playground, academia ao ar li-
vre e espaço para atividades es-
portivas e culturais.

Para o Secretário Fernan-
do Ranzatti a revitalização traz 
mais lazer para população e 
possibilita o passeio em família. 
“O portal ecológico é uma par-
te da cidade interessante pouco 
utilizada, mas com a revitaliza-
ção fi cou muito mais acessível. 
Queremos sempre dar uma por-

ta de acesso onde tenha lazer e 
onde possamos buscar a saúde 
de todos” comentou.

Jandira entrega 
revitalização do 
Parque Ecológico

@jornalaruaregional
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A Secretaria de Educação 
de Barueri realizou no sábado 
(dia 3) uma verdadeira mara-
tona de reuniões online. Ao 
longo de todo o dia foram 280 
encontros virtuais com os pais 
de estudantes do Ensino Funda-
mental de toda a rede.

Orientados pela coordena-
dora de Ensino Fundamental 
Isabel Biondi, supervisores, di-
retores, coordenadores, orien-
tadores, professores e pais de 
alunos debateram, por intermé-
dio da plataforma meet, assun-
tos muito relevantes relaciona-
dos à educação em Barueri.

Educadores de cada uma 
das 55 escolas de Ensino Fun-
damental de Barueri explica-
ram aos pais o novo Plano de 
Ação de Qualidade e Equidade 
de Ensino na rede municipal e 
detalharam a rotina escolar que 
visa o melhor acompanhamento 
da aprendizagem dos estudantes 
neste período de 2020 e 2021.

Também foi anunciada a 
ampliação do programa Aluno 

Conectado, que já disponibiliza 
internet grátis e chromebooks 

para cerca de 2.300 estudantes 
que não tinham acesso digital, 

bem como a implementação de 
atividades complementares es-

colares nos contra turnos.
Também foram abordados 

temas como a realidade do 
ensino híbrido, evolução da 
Educação de Barueri no Ideb, 
avaliações externas, imple-
mentação do Projeto Pontes e 
a divulgação das campanhas de 
vacinação, entre outras iniciati-
vas que asseguram que nenhum 
aluno da rede seja deixado 
para trás quando o assunto for 
aprendizagem.

A secretária de Educação, 
Flávia Moreno, salientou a im-
portância da participação de 
toda a família no processo de 
aprendizagem dos alunos, em 
especial nesse período de pan-
demia. “Estamos muito felizes 
em ver a grande participação 
dos pais, que, durante as reu-
niões, fizeram tantas manifes-
tações de elogios e de compro-
metimento com esse grande 
desafio que a educação passa”, 
destacou.

Nenhum aluno ficará para trás, assegura 
Barueri em reunião online com pais

Osasco abre inscrições para renovação 
e matrícula nas escolas municipais

A partir de quarta-feira, 
7/10, a Prefeitura de Osas-
co, por meio da Secretaria de 
Educação, abre as inscrições 
para matrícula e renovação de 
matrícula para vagas em Cre-
che, EMEI (Escola Municipal 
de Educação Infantil) e EMEF 
(Escola Municipal de Ensino 
Fundamental) referente ao ano 
de 2021.

O responsável pela criança 
deverá comparecer a unidade 
escolar mais próxima de sua 
casa com os seguintes docu-
mentos: Certidão de Nasci-
mento da criança, RG da mãe e 
comprovante de endereço.

No ato da inscrição, o res-
ponsável pela criança deixará 
um telefone para contato e é 
por meio dele que a Secretaria 
de Educação fará contato con-
firmando a liberação da vaga.

AULAS NA PANDEMIA
As aulas presenciais para 

os mais de 70 mil alunos da 

rede municipal de ensino estão 
suspensas desde 23 de mar-
ço, quando os primeiros casos 
da Covid-19 começaram a ser 
confirmados na região. A deci-
são da administração municipal 
foi tomada para evitar ainda 
mais a disseminação do coro-
navírus.

Mesmo com as aulas pre-
senciais suspensas, a Secretaria 
de Educação manteve as ati-
vidades para os alunos, com a 
criação da plataforma “Escola 
em Casa”, onde foram dispo-
nibilizadas atividades comple-
mentares e apostilas que têm 
ajudado na reposição de maté-
rias. Além disso, a fim de subs-
tituir a merenda escolar, dispo-
nibilizou o cartão “Merenda em 
Casa”, com o valor de R$70.

Em agosto, a Prefeitura de 
Osasco decidiu não retomar as 
aulas presenciais na rede mu-
nicipal de ensino neste ano. A 
decisão também abrange as es-
colas estaduais do município.

As escolas da rede estadual 
iniciam a retomada das atividades 
presenciais opcionais a partir desta 
quarta-feira (7). No total, 904 es-
colas em 219 municípios paulis-
tas passam a ofertar atividades de 
reforço e recuperação. São cerca 
de 200 mil estudantes atendidos. 
Só na Capital são 304 unidades 
retomando as atividades presen-
ciais, segundo balanço da Secre-
taria Estadual da Educação. Parte 
delas já funciona desde o dia 8 de 
setembro.  

As escolas estaduais podem 

oferecer aulas para alunos do en-
sino médio ou da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) a partir desta quarta-feira 
(7) nos municípios que autoriza-
rem. 

Na manhã desta quarta, o se-
cretário Rossieli Soares acompa-
nhou as atividades de retomada na 
Escola Estadual Thomaz Rodri-
gues Alckmin, na Capital.  

“É muito importante que a 
gente dê esse passo, amparado pe-
los protocolos de higiene, é claro, 
mas que permitem que as crianças 

retomem sua rotina e contato com 
o ambiente escolar. Estudos apon-
tam que quanto mais tempo os es-
tudantes ficam longe das ativida-
des presenciais das escolas, maior 
será o aumento da desigualdade 
social. O professor nunca será 
substituído”, afirma Soares.  

O Governo de São Paulo au-
torizou o retorno das aulas para o 
ensino médio e EJA a partir desta 
quarta. Para as escolas que aten-
dem alunos do ensino fundamen-
tal, a data prevista de retorno foi 
alterada para o dia 3 de novembro. 

Porém, tanto o calendário de reto-
mada presencial como a realização 
de atividades de reforço nas esco-
las municipais, estaduais e priva-
das dependem da autorização de 
cada prefeitura. 

Desde o dia 8 de setembro, as 
escolas já podem retomar ativida-
des presenciais de acolhimento e 
recuperação, também mediante 
autorização dos municípios.  

VOLTA SEGURA 
A reabertura deve respeitar 

limites máximos de alunos e 

protocolos sanitários. Nas redes 
privadas e municipais, a educa-
ção infantil e os anos iniciais do 
ensino fundamental podem ter 
até 35% dos alunos por dia em 
atividades presenciais. Para os 
anos finais dos ensinos funda-
mental e médio, o limite máximo 
é de 20%. Nas escolas estaduais, 
só é permitido o atendimento de 
até 20% em todas as etapas. 

Para a volta gradual às au-
las, o estado disponibilizou R$ 
50 milhões por meio do Progra-
ma Dinheiro Direto na Escola 

para aquisição de materiais de 
higiene e adaptação de banhei-
ros. Para garantir a segurança 
da comunidade escolar na rede 
estadual, a Secretaria da Edu-
cação vai distribuir 12 milhões 
de máscaras de tecido, 300 mil 
protetores faciais de acrílico, 
10.168 termômetros a laser, 10 
mil totens de álcool em gel, 221 
mil litros de sabonete líquido, 
78 milhões de copos descartá-
veis, 112 mil litros de álcool em 
gel e 100 milhões de unidades 
de papel toalha. 

900 escolas da rede estadual de São Paulo 
retomam atividades presenciais opcionais 
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A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Saúde, re-
aliza Campanha de Vacinação 
da Poliomielite. O objetivo du-
rante a campanha também será 
atualizar a carteirinha de vaci-
nação de crianças e adolescen-
tes entre 0 e 14 anos de idade, 
reforçando a proteção contra 
paralisia infantil (pólio) nos 
menores de 5 anos. Outras ida-
des podem verifi car a situação 
vacinal e, se necessário, podem 
tomar as vacinas.

No total, serão oferecidas 14 
tipos de vacinas que protegem 
contra cerca de 20 doenças: BCG 
(tuberculose), rotavírus (diarréia), 
poliomielite oral e intramuscular 
(paralisia infantil), pentavalente 
(difteria, tétano, coqueluche, he-
patite B, Haemophilus infl uenza 
tipo b – Hib), pneumocócica, me-
ningocócica, Meningo ACWY, 

DTP, tríplice viral (sarampo, 
caxumba e rubéola), HPV (pre-
vine o câncer de colo de útero e 
verrugas genitais), além das vaci-
nas contra febre amarela, varicela 
e hepatite A.

Os pais ou responsáveis de-
vem levar as crianças a uma das 
35 Unidades Básicas de Saúde 
de Osasco, com a carteira de va-
cinação em mãos para que um 
profi ssional avalie quais doses 
precisarão ser aplicadas, tanto 
para eventual situação de atraso, 
falta ou necessidade de reforço.

Essa campanha será realiza-
da até o dia 30/10, de segunda 
a sexta-feira nas Unidades Bá-
sicas de Saúde. Já no dia 17/10 
(sábado), acontecerá o Dia “D” 
da Campanha, onde as 35 Uni-
dades de Saúde estarão abertas 
das 7h às 17h para realizar a va-
cinação na população.

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (7) 
o início da testagem de infec-
ções por coronavírus na rede 
estadual de ensino. O procedi-
mento será realizado ao longo 
deste mês e prevê, incialmente, 
alcance de 10 mil estudantes e 
9,3 mil profi ssionais da educa-
ção das escolas estaduais.

“O Governo inicia na pró-
xima semana a testagem em 
alunos e servidores da rede es-
tadual de Educação logo após 
o feriado. O objetivo é mapear 
os níveis de infecção na rede 

estadual de ensino para que 
aos poucos e de maneira se-
gura tenhamos todos os proce-
dimentos acompanhados pela 
Saúde em São Paulo”, decla-
rou o Governador.

Inicialmente, os testes se-
rão feitos em alunos e profi s-
sionais de cem escolas, dis-
tribuídas em 20 cidades em 
diversas regiões do estado. A 
seleção das unidades escola-
res participantes será feita por 
sorteio.

Em cada escola, serão tes-
tados cem alunos e todos os 

servidores. A aplicação de 
testes RT-PCR também será 
estendida a pessoas sem sin-
tomas devido à possibilidade 
de infecções em fase inicial de 
contágio.

“Com esta medida, pode-
remos diagnosticar eventuais 
casos de COVID-19 no am-
biente escolar e brevemente 
recomendar o isolamento so-
cial para recuperação plena da 
saúde da pessoa, evitando tam-
bém que o vírus seja transmiti-
do a outras pessoas que convi-
vem nestas unidades”, disse o 

Secretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

O objetivo é identifi car a 
frequência de contágio pelo 
novo coronavírus durante o 
período de volta às aulas pre-
senciais – o retorno acontece 
a partir desta quarta, de for-
ma opcional, para alunos do 
ensino médio e Educação de 
Jovens e Adultos. A medida 
está condicionada a autoriza-
ções das prefeituras e aprova-
ção de planos de retomada de 
cada unidade na Secretaria da 
Educação.

Osasco realiza Campanha de Vacinação 
de Poliomielite e Multivacinação

Mais de 3.175 pacientes já venceram a batalha 
contra o coronavírus em Santana de Parnaíba

Governo de São Paulo vai 
testar 19,3 mil alunos e 
profi ssionais da Educação

Desde o início da pande-
mia, os investimentos feitos 
pela Prefeitura de Santana de 
Parnaíba no combate a pande-
mia tem alcançado resultados 
positivos entre as cidades que 
fazem parte do eixo oeste do 
Estado. No Boletim Epide-
miológico diário é informa-
da a quantidade de casos, os 
descartados, em investiga-
ção, óbitos em investigação, 
confirmados, internados e os 
óbitos, para ter acesso ao bo-
letim, basta entrar no site da 
prefeitura municipal de San-

tana de Parnaíba (www.santa-
nadeparnaiba.sp.gov.br).  Até 

o momento, já são mais de 
96% os pacientes curados no 

município, totalizando 3.175.
A taxa de ocupação da 

cidade está em 17% dos 36 
leitos que a cidade possui, 

sendo 6 pacientes internados 
e 2 pacientes utilizando res-
piradores.

Santana de Parnaíba pos-
sui a menor taxa de letali-
dade região que é de 3,13%, 
estando em segundo lugar na 
região oeste, e, desde o dia 
29 de setembro, a cidade não 
registrou nenhum óbito, mos-
trando a eficiência dos pro-
fissionais de saúde que atuam 
nas unidades de tratamento e 
das políticas públicas imple-
mentadas para combater o 
Covid-19 no município.
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O D&D Shopping, o mais 
completo shopping de decoração e 
design do Brasil, realiza pela pri-
meira vez uma mostra exclusiva 
sobre o ambiente mais explora-
do dentro da casa: o home office. 
Entre os dias 01 e 25 de outubro, 
acontece o D&D Home Office 
com exposição de ambientes as-
sinados por profissionais renoma-
dos do segmento de arquitetura, 
decoração e design, que trazem 
soluções e ideias para quem quer 
criar ou renovar este espaço tão re-
levante para este novo momento.

São mais de 12 milhões pes-
soas trabalhando em home office 
atualmente, segundo pesquisa 
apresentada pelo jornal O Estado 
de S. Paulo. De acordo com o le-
vantamento da consultoria BTA 
(Betania Tanure Associados), o 
home office se tornou o principal 
modelo de trabalho para 43% das 
empresas brasileiras durante a 
pandemia e estudos do professor 
da FGV, André Miceli, apontam 
que este modelo trabalhista deve 
crescer em até 30% no país e no 
mundo.

Compreendendo este novo 
momento e sempre atento às ten-
dências internacionais, o D&D 
Shopping organizou a mostra 
D&D Home Office, com o intui-
to de ressaltar a importância da 
casa, mas com o foco no ambiente 
de trabalho. Para isso, 38 espaços 
foram criados por renomados no-

mes do segmento de arquitetura e 
decoração que aceitaram o desafio 
de desenhar diferentes estilos e 
ambientes de home office.

A mostra traz algumas solu-
ções e adaptações de espaços que 
podem ser feitos em casa e destaca 
como é possível ressignificar este 
ambiente, tão explorado durante a 
quarentena. “A Casa venceu, sem 
dúvida alguma! É uma mudança 
no estilo de vida e nos formatos de 
relacionamento com o trabalho”, 

declara Angelo Derenze, diretor 
geral do D&D.

A casa se tornou, verdadei-
ramente, multifuncional. O local 
de vivência e convivência. Virou 
também o restaurante, a lavande-
ria, o cinema, a escola e, princi-
palmente, o escritório de trabalho. 
Um novo normal, diante de uma 
antiga realidade. Tempo de pen-
sar, refletir sobre o local em que se 
vive, rever conceitos, considerar 
necessidades atuais que, prova-

velmente, se farão necessárias no 
futuro.

“Parte importante desse pro-
cesso de transformação e adap-
tação das nossas casas, também 
em local de trabalho, está em en-
contrar um espaço que atenda às 
demandas e necessidades atuais. 
E percebemos que a decoração 
é uma das soluções que contri-
bui para um melhor desempenho 
no cotidiano e sem dúvida deixa 
nosso lar mais confortável e agra-
dável. Mais do que nunca, esta 
primeira mostra do D&D Home 
Office vem para destacar o melhor 
canto da casa e que cuidar da nossa 
casa agora é essencial para cuidar 
do bem-estar e de si próprio”, con-
clui Angelo Derenze.

O D&D exibirá a mostra nos 
corredores do shopping e ficará 
exposta entre os dias 01 a 25 de 
outubro, das 12h às 20h de segun-
da a sábado e aos domingos das 
14h às 19h, respeitando todas as 
orientações, tendo como priorida-
de a saúde e segurança dos lojistas, 
clientes e parceiros.

D&D Home Office
Até  25 de outubro
segunda a sábado das 12h às 
20h e aos domingos das 14h 
às 19h.
Local: D&D Shopping - Av. das 
Nações Unidas, 12.559
Entrada gratuita
www.dedshopping.com.br

D&D Shopping lança mostra:
D&D HOME OFFICE

A história que se sabe é 
que a cidade recebeu o nome 
de Fátima, pois era o nome de 
uma das filhas de Maomé, que 
teria sido captura pelo exército 
cristão, durante a reconquista 
cristã destas terras. Então, ela 
teria se casado com um conde 
de Ourém, e em homenagem ao 
seus ancestrais a terras serranas 
receberam o nome de terras de 
Fátima.

No entanto, a cidade ganhou 
destaque com as aparições da 
Virgem Maria, primeiramente, 
por volta do ano de 1758, Ela 
teria aparecido a uma pastori-
nha muda (no lugar onde hoje 
se ergue o Santuário de Nossa 
Senhora da Ortiga), e, mais tar-
de, já no século XX, a três ou-
tras crianças (conhecidos como 
“Os Três Pastorinhos”). Lúcia 
dos Santos e os seus primos, 
Francisco e Jacinta Marto, a 13 
de maio de 1917,.

As crianças estavam a pasto-
rar com suas ovelhas, próximo 
a Cova de Iria quando testemu-
nharam a aparição de uma lin-
da senhora vestido de branco , 
a primeira de várias aparições 
No local ergue-se atualmente a 
Capelinha das Aparições. A Se-
nhora, mais tarde referida como 
a Senhora do Rosário, declarou 
ter sido enviada por Deus com 
uma mensagem: um apelo à ora-
ção, ao sacrifício e à penitência. 
Ela visitou os pastorinhos, apa-
recendo-lhes todos os dias 13 
entre os meses de maio e outu-
bro de 1917. A última aparição 
deste ciclo ocorreu a 13 de ou-

tubro, e cerca de 70 000 peregri-
nos testemunharam e assistiram 
ao chamado Milagre do Sol.

Devido ao Santuário de Nos-
sa Senhora de Fátima, edificado 
no lugar da Cova da Iria, a cida-
de de Fátima tornou-se num dos 
mais importantes destinos inter-
nacionais de turismo religioso, 
recebendo cerca de seis milhões 
de pessoas por ano é o maior 
santuário católico do país.

O lugar mais procurado 
e onde se podem observar as 
maiores demonstrações de fé é 
a Capela das Aparições.

Em 2007 foi inaugurada a 
gigantesca Basílica da Santís-

sima Trindade, que consegue 
receber cerca de 8.000 pessoas 
de uma só vez, já que a Basíli-
ca de Nossa Senhora de Fátima 
(1953), onde estão enterrados os 
3 pastorinhos, já não conseguia 
dar conta de receber tantos fiéis. 
O projeto é da autoria do arqui-
teto grego Alexandros Toma-
zis, com intervenções de outros 
artistas como os portugueses 
Álvaro Siza Vieira e Pedro Ca-
lapez. No exterior, vemos uma 
Cruz Alta em bronze, da autoria 
do alemão Robert Schad.

Visitar essa cidade é algo 
simples, pois os lugares a serem 
visitados ficam todos próximos, 

ao chegar a praça do Santuário, 
é só escolher o que quer fazer 
primeiro. Também é bastante 
significativo visitar a Casa dos 
Pastorinhos na vila de Aljus-
trel, onde é possível encontrar o 
ambiente intacto, desde móveis 
a objetos pessoais. Para recons-
tituir a história há ainda que ir 
à Loca do Anjo e a Valinhos, 
outros locais relacionados com 
as aparições

Não deixe de conhecer o 
Museu de Cera e a Via Sacra, 
com 14 capelas que represen-
tam as diferentes estações da 
Paixão de Cristo. E tem ainda o 
museu de Museu Fátima 1917 

e o Presépio e Aldeia de Belém 
Animados.

A procissão das Velas
E bom ressaltar também que 

todas as noites saindo do Santu-
ário de Fátima acontece a pro-
cissão das velas

A utilização de velas é um 
costume muito antigo na Igreja. 
Desde seus primórdios, é fei-
ta como uma forma de honrar 
e louvar a Deus. A vela carre-
ga consigo a luz do fogo, que 
clareia, afugenta as trevas. Por 
isso, ela simboliza a fé no Se-
nhor. A vela acesa significa a 
presença divina em nós.

Por ocasião das aparições de 
Nossa Senhora, o povo realizava 
a procissão um dia antes para se 
preparar espiritualmente para as 
atividades relacionadas às visões

Nos idas de hoje a procissão 
continua sendo realizada com o 
intuito de promover a meditação 
dos mistérios da mensagem dei-
xada por Maria.

Mesmo que você não seja 
católico, você vai apreciar a be-
leza desses lugares que emanam 
uma paz é são de muita beleza.

E seguramente você ficara 
tocado com a fé dos devotos a 
Nossa Senhora.

Hoteis
Como o afluxo de visitantes 

sobre a cada ano, a cidade desen-
volveu uma excelente rede de 
hoteis , confortáveis e modernos 
com excelente custo –benéficio. 
A prova disso é o grupo Fátima 
Hotels e para mencionar, apenas 
um dos 10 hoteis que fazem par-
te desta rede de hotéis , vamos 
citar um de categoria luxo,Ho-
tel Luz Charming Houses: foi 
concebido para representar as 
tradicionais casas da região de 
Fátima em um terreno que tam-
bém fazia parte do percurso dos 
pastorinhos..

Dormir em Fátima vale a 
pena, sobretudo para quem deseja 
ter a experiência de visitar o San-
tuário fora dos horários comuns, 
como no amanhecer, ou para a 
Procissão das Velas, a noite.

Fatima fica a 127km de Lis-
boa e muito para ver aos arre-
dores desta encantadora cidade.

CONHEÇA O MILAGRE
DE FÁTIMA EM PORTUGALT

U
R

IS
M

O

SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

 ANIVERSÁRIOS
A sempre 
elegante 
Maria 
Nerguisian 
fica mais 
jovem dia 11 
e comemora 
ao lado da 
numerosa 
família e de 
centenas de 
amigos, seu 
aniversário. 
Parabéns!

No dia 13, 
Lilian Carla 
de Oliveira 
Rivas troca 

de idade. 
Ela recebe 

amigos e 
familiares 

para 
comemorar 

em alto 
astral seu 

aniversário.
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POR OVADIA SAADIA

Cliques da
Semana

OUTUBRO ROSA

SABRINA PARLATORE, COSTANZA 
PASCOLATO E CONVIDADAS PARTICIPAM 
DE WEBINAR SOBRE CÂNCER DE MAMA

MAGRASS
DE SANTA CECÍLIASem o laço côr-de-rosa, a  OBME- Organização Brasileira das Mu-

lheres Empresarias (cuja presidente em exercício é Lilian Schiavo 
ocupando honradamente o cargo deixado pela inesquecível Adelina 
Alcantara Machado)-  teve a feliz ideia de solidariamente  promover  
para marcar o Outubro Rosa 2020, uma imagem especialmente cria-
da por um artista plástico Brasileiro onde “ de um fundo em cores 
Outonais surge uma silhueta feminina em Rosa evidenciando o seio, 
referência principal da campanha” conta  Orlando Chiquetto, que 
possui obras e passagens pela França (Carrossel Du Louvre, Paris) e 
China, onde uma de suas obras está impressa num selo dos correios.

Tela em homenagem ao Outubro Rosa Lilian Schiavo e Ovadia Saadia

Neste Outubro Rosa, a Intimissimi e a Biossance se unem em 
prol da ONG Américas Amigas com doações ao longo do mês, 
e para iniciar esta parceria em grande estilo, as marcas pro-
moveram um webinar com mediação de Costanza Pascolato e 
presença de Sabrina Parlatore, Vania Castanheira e Deborah 
Aquino, que contaram suas histórias de superação do câncer 
de mama, além de falarem sobre a importância do diagnóstico 
precoce da doença.  

Com o objetivo de gerar consciência ao maior número de pes-
soas possível, o evento foi gratuito e aberto ao público, que 
pôde contribuir com doações durante o bate-papo por meio 
de um QR Code na tela ou pelo site https://apoia.se/ame-
ricasamigas, que seguirá ativo até o dia 31 de outubro para 
receber contribuições de qualquer valor. No link também é 
possível conferir o webinar na íntegra, que ainda contou com 
pocket show de Sabrina Parlatore - a cantora abriu o evento 
com a música ‘Agora Só Falta Você’, de Rita Lee. 

“Acho que todo mundo que passa por uma grande adversida-
de na vida acaba revendo alguns conceitos e valores. A maior 
transformação para mim foi ter encontrado o caminho da mú-
sica”, pontuou Sabrina. “É algo que me faz muito bem, eu 
sempre gostei de cantar, mas eu não tinha muita coragem. 
Nesse momento eu tive forças para seguir um caminho de luz, 
paz e prazer, e mais do que nunca buscar minha felicidade”, 
destacou ela. 

A coach Vânia Castanheira também viu sua vida se transfor-
mar e pontuou que, com o tratamento, entendeu que deveria 
ser protagonista da sua jornada e ter um propósito, o que deu 
origem ao seu blog de bem-estar Minha Vida Comigo. Com 
Deborah Aquino não foi diferente: após o diagnóstico, pro-
curou entender suas prioridades, mudou de profissão e hoje 

inspira milhares de mulheres. 

Referência no mundo da moda, a consultora Costanza Pasco-
lato venceu o câncer de mama duas vezes e, entre os aprendi-
zados, mudou hábitos de rotina, passou a meditar e procurou 
ser um exemplo de força para as filhas. “Eu tinha que eliminar 
coisas da minha vida que me atrapalhavam. Procurei trabalhar 
o melhor possível, ser a melhor mãe possível, ser um exemplo 
para minhas filhas e mostrar para elas que tudo pode ser uma 
vantagem, inclusive um câncer, porque você supera e começa 
a se cuidar muito mais”, disse Costanza.  

CAMPANHA OUTUBRO ROSA  

Durante o mês de outubro, a Intimissimi e a Biossance irão re-
verter 10% das vendas de um Kit e de linhas específicas para 
a campanha do Outubro Rosa, em parceria com a ONG Amé-
ricas Amigas. A ação tem como objetivo ajudar no diagnóstico 
e combate ao câncer de mama por meio de arrecadação de 

verba para procedimentos como mamografia e outros exames 
que auxiliam na detecção e tratamento da doença. 

Na Intimissimi, a linha ROSA estará com 10% da venda re-
vertida para a ONG e inclui sutiãs, calcinhas e camisolas, que 
podem ser encontradas em todas as lojas Intimissimi do Bra-
sil e no e-commerce da marca. Outra novidade é que a cada 
R$300 em compras a cliente ganha um produto travel size 
da Biossance. Já o kit Rosa (por R$418,00) da Biossance, 
com venda destinada à campanha, é composto por Máscara 
de Vitamina C com Rosas e Esqualano, Lip Balm Vegano e 
nécessaire. Ao comprar o kit, 10% do valor será doado para 
Américas Amigas e, se o consumidor quiser contribuir com 
mais, no checkout no site da Biossance será possível fazer uma 
doação direta para a ONG. A campanha acontece até a 31 de 
outubro. 

A unidade da MAGRASS de Santa Cecília, no eixo Higie-
nópolis, Barra Funda, Pacaembu, é a mais recente na cidade 
de São Paulo. Foi inaugurada em novembro/2019, ofere-
cendo emagrecimento saudável que é o carro chefe da rede.

Porém, há também vários tratamentos estéticos para celu-
lite, flacidez, estrias, tratamento facial desde a limpeza de 
pele até os preenchimentos e toxinas, entre tantos outros. 
A coluna recomenda.


