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Rogério Lins faz caminhadas em 
diversos bairros da cidade de Osasco

Facebook é obrigado e 
retirar do ar páginas fake 
que atacavam Dr. Lindoso, 
candidato a prefeito

Dr. Gaspar retira candidatura 
para prefeito de Osasco

O prefeito de Osasco e can-
didato à reeleição, Rogério Lins 
(Podemos), realizou entre os dias 
10 e 12 de outubro, quatro ca-
minhadas percorrendo diversos 
bairros da cidade: Piratininga, 
Helena Maria, Centro, Jardim 
Veloso, Padroeira, Jardim Santo 
Antônio, Jardim D’Abril, Jardim 
da Glória e Jardim Oriental. As 
caminhadas passaram pelas três 
regiões da cidade e somaram 15 
km de percurso.

O candidato conversou com 
eleitores e comerciantes e agra-
deceu pela oportunidade de 
apresentar o seu projeto por uma 
Osasco ainda melhor. “Agrade-
cemos todo o carinho com que 
fomos recebidos por onde passa-
mos! Cada palavra de incentivo, 
cada oração e cada sorriso com o 
olhar nos motivam a seguirmos 
nossa missão de fazer o bem!”, 
disse.

Rogério Lins estava acompa-
nhado pela primeira-dama, Aline 

Lins, sua vice-prefeita, Ana Ma-
ria Rossi, lideranças políticas, 
apoiadores, candidatos a verea-
dor e presidentes de partidos da 
coligação Osasco Cada Vez Mais 
Nossa, além de amigos e familia-
res.

NOS BAIRROS
Na segunda-feira, 12/10, fe-

riado nacional de Nossa Senhora 
de Aparecida e também come-
moração do Dia das Crianças, 
Rogério Lins andou pelas princi-
pais ruas do Jardim D’Abril, na 
zona Sul, bairro em que nasceu e 
cresceu. O trajeto, de pouco mais 
de 5,2 km, partiu da Rua Joaquim 
Lapas Veiga, seguindo pela Ave-
nida Prestes Maia, José Monteiro 
de Abreu, Rua Ênio A. Neves até 
João Nunes de Farias, passando 
pelas Ruas Japão e Escócia, des-
cendo a Tomé de Souza, Avenida 
Padre Vicente Melillo, até a Rua 
Dionísio Bizarro.

No domingo, 11/10, pela ma-

nhã, a caminhada teve início no 
Terminal de Ônibus do Veloso, 
na Avenida Benedito Alves Tu-
ríbio, altura 1360, até a Praça 
do Salgado, cerca de 5,1 km. A 

caminhada passou pela Avenida 
Santiago Rodilha, Rua Acácio 
Rosa da Silveira, Tenente Ânge-
lo Casagrande, Avenida João de 
Andrade, Avenida Internacional 

e Rua Trás os Montes, até chegar 
à Praça do Salgado, na zona Sul.

No sábado pela manhã, dia 
10/10, Rogério Lins partici-
pou da Caminhada de “Mulhe-

res com Rogério”, em prol da 
campanha Outubro Rosa, pelo 
Centro da Cidade. O percurso 
de pouco mais de 1,2 km, teve 
início no vão livre do Viaduto 
Metálico, seguindo pela Aveni-
da dos Autonomistas, Rua Pedro 
Fioretti, Praça Antônio Menck, 
Calçadão da Rua Antônio Agú 
até a Praça Duque de Caxias.

À tarde, foi a vez da região 
da zona Norte. A concentração 
foi na Praça da Rua dos He-
breus, esquina com a Rua David 
Silva, no Jardim Piratininga. O 
percurso seguiu da Rua Calixto 
Barbieri, passando pela Avenida 
Getúlio Vargas, seguindo pela 
Avenida Presidente Costa e Sil-
va, Rua João Florêncio Flores, 
até o Terminal de ônibus do He-
lena Maria, na Rua Walt Disney. 
Foram mais de 3,5 km de trajeto.

Rogério foi bem recebido, 
conversou com moradores, fren-
tistas e comerciantes e teve mui-
to apoio por onde andou.

Duas páginas do Face-
book, que atacavam a cam-
panha do candidato a pre-
feito, Dr. Lindoso, foram 
denunciadas, e serão retira-
das do ar. São elas; Maria da 
Pedra e Alessandra Reis

DECISÃO - Em razão 
dos motivos colocados na 
REPRESENTAÇÃO DE 
PROPAGANDA, podendo 
a matéria em questão vio-
lar diretrizes da Propaganda 
Eleitoral, além disso pas-
sível de se causar no alvo 

prejuízo que não possa ser 
reparado ou de de fazer re-
paração, antecipo a tutela 
para determinar ao FACE-
BOOCK que retire de sua 
plataforma em 48 (quaren-
ta) horas a página “MARIA 
PEDRA” (seja regularmen-
te recebida e processada a 
presente Representação por 
propaganda eleitoral nega-
tiva e antecipada, determi-
nando, consequentemente, a 
imediata exclusão da publi-
cação ora impugnada.

Nesta quinta-feira, 15/10, 
Dr. Gaspar, anunciou a de-
sistência de sua candidatura 
a Prefeitura de Osasco, pelo 
DC.

Gaspar justificou a reti-
rada de seu nome, afirmando 
que não possui recursos finan-
ceiros suficientes para inves-
tir na campanha e que preten-
de, neste momento, dedicar-se 
a cuidar dos candidatos a ve-
reador do DC e também da 
campanha de sua filha, Karen 
Gaspar (MDB), que está na 
base do prefeito Rogério Lins, 
candidato à reeleição.

“Minha filha é candidata a 
vereadora, quero me dedicar 
à sua campanha e também às 
dos candidatos da Democra-
cia Cristã, onde nossa meta 
é eleger ao menos um verea-
dor. Meu sonho é que Osasco 
eleja um bom prefeito, que 
dê a atenção devida à área da 
Saúde. Quero voltar a atender 
no Posto de Saúde do Jagua-

ribe e também quero debater, 
no momento oportuno, um 
plano para a área da Saúde, 
pois tenho vasta experiência 

em gestão de saúde pública”, 
afirmou.

E complementou: “Essa 
decisão não foi fácil. Es-

tou profundamente triste em 
anunciar minha desistência 
desse cargo que me honraria 
muito. Continuo como mé-
dico ajudando e orientando 
à população no que for pos-
sível. Meu nome estava com 
grande crescimento e boa 
aceitação, mas recursos são 
necessários. As despesas são 
enormes. É desigual a luta”, 
disse o médico, ressaltando 
ainda que esteve, há alguns 
dias, em reunião com o pre-
feito Rogério Lins. “Ele (o 
prefeito) se comprometeu em 
mudar muitas coisas na área 
da Saúde. Em política, em um 
novo mandato, a gente zera as 
questões passadas e dá uma 
nova chance. Quero conhecer 
o Programa de Governo de to-
dos os candidatos e dialogar 
com todos, em especial o Ro-
gério. Quero saber quais são 
os planos para tomar uma de-
finição mais pra frente, com 
relação a meu apoio”.

jornalaruaregional

ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS

jornalarua
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Há tempos aguardado por 
moradores e comerciantes, 
o recapeamento da Avenida 
Cruzeiro do Sul – principal  
via do Jardim Rochdale (zona 
Norte) juntamente com a 
Avenida Brasil – já está com 
obras em andamento desde a 
quinta-feira, 8/10. No trecho 
entre o Batalhão da Polícia 
Militar e a rodovia Castello 
Branco o trabalho já foi con-
cluído.

As melhorias integram o 
programa Asfalto Novo, que 
prevê nesta etapa o recape-
amento de 87.869,88 me-
tros de vias na zona Norte 

e 31.148,09 na  zona Sul da 
cidade.

No Jardim Rochdale, 
além das avenidas Cruzei-
ro do Sul e Brasil, também 
receberão novo revestimen-
to asfáltico as ruas Agudos, 
Anhembi, Americana, Belo 
Horizonte, Curitiba, Ceará, 
Flor de Maio, Francisco Ro-
cha Macedo, João Kaufman, 
Pernambuco, Porto Alegre e 
as avenidas Presidente Ken-
nedy e Presidente Médice.

Esta semana, as atividades 
na Cruzeiro do Sul estão con-
centradas entre as ruas Agu-
dos  e Amazonas. A previsão 

é de que este trecho seja con-
cluído ainda esta semana.

Comerciantes e morado-
res do Rochdale comemoram 
a chegada da benfeitoria.  
“Tenho comércio aqui há 28 
anos. Não me recordo a úl-
tima vez que recapearam a 
Cruzeiro do Sul. Faz muitos 
anos. Estava precisando. Tem 
muita irregularidade na pista, 
porque as empresas de sane-
maneto e telefonia abrem as 
valas para obras e quando 
fecham não nivelam o asfal-
to. Esses remendos acabam 
com a suspensão dos carros. 
Tomara que fique bom ago-

ra”, disse Gilberto Fidelis, 54 
anos, dono de uma sorveteria.

O também comerciante 
Domício Silva, 39 anos, dono 
de lanchonete, também não 
se recorda a última vez em 
que viu a Cruzeiro do Sul ser 
recapeada. “Estou aqui há 15 
anos e não me lembro de ter 
visto. A Cruzeiro e a Brasil 
são as principais avenidas do 
Rochdale e precisavam ser 
recapeadas. Tem muito re-
mendo na pista”, opinou.

No ano passado o progra-
ma Asfalto Novo recapeou 
mais de 100 quilômetros de 
ruas e  avenidas  da cidade. 

Programa Asfalto Novo 
chega ao Rochdale
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Os aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) que 
não fizeram a prova de vida 
entre março e outubro deste 
ano não terão seus benefícios 
bloqueados. A Portaria 1.053, 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), nesta quin-
ta-feira (15/10), prorroga a 
interrupção do bloqueio de 
pagamentos de benefícios até 
o fim de novembro.

A prorrogação vale para 
os beneficiários residentes no 
Brasil e no exterior. De acor-
do com a portaria, a rotina e 
obrigações contratuais estabe-
lecidas entre o INSS e a rede 
bancária que paga os benefí-
cios permanece e a comprova-
ção da prova de vida deverá 
ser realizada normalmente 
pelo bancos.

Em situações normais, 
a prova de vida é feita pelo 
segurado anualmente para 
comprovar que ele está vivo e 
garantir que o benefício conti-
nue sendo pago.

Quando devo fazer a pro-
va de vida?

A rotina é cumprida anu-
almente pela rede bancária, 
que determina a data da forma 
mais adequada à sua gestão: 
existem bancos que utilizam 
a data do aniversário do be-

neficiário, outros utilizam a 
data de aniversário do bene-
fício, assim como há os que 
convocam o beneficiário na 
competência que antecede o 
vencimento da fé de vida.

Onde devo ir?
Basta ir diretamente no 

banco em que recebe o benefí-
cio, apresentar um documen-
to de identificação com foto 

(carteira de identidade, cartei-
ra de trabalho, carteira nacio-
nal de habilitação e outros). 
Algumas instituições finan-
ceiras já utilizam a tecnologia 
de biometria nos terminais de 
autoatendimento.

Se não conseguir ir ao 
banco?

Os beneficiários que não 
puderem ir até às agências 

bancárias por motivos de do-
ença ou dificuldades de loco-
moção podem realizar a com-
provação de vida por meio de 
um procurador devidamente 
cadastrado no INSS.

E quem mora fora do 
Brasil?

Os segurados que residem 
no exterior também podem re-
alizar a comprovação de vida 

por meio de um procurador 
cadastrado no INSS ou por 
meio de documento de prova 
de vida emitido por consulado 
ou ainda pelo Formulário Es-
pecífico de Atestado de Vida 
para o INSS, que está dispo-
nível no site da Repartição 
Consular Brasileira ou no site 
do INSS.

Caso o beneficiário opte 
por usar o Formulário, este 

deverá ser assinado na pre-
sença de um notário público 
local, que efetuará o reconhe-
cimento da assinatura do de-
clarante por autenticidade.

Além disso, quando o be-
neficiário estiver residindo em 
país signatário da Convenção 
sobre Eliminação da Exigên-
cia de Legalização de Docu-
mentos Públicos Estrangeiros 
(Convenção de Haia/Holanda, 
de 05 de outubro de 1961), 
aprovada pelo Decreto Legis-
lativo nº 148, de 12 de junho 
de 2015, o Formulário deverá 
ser apostilado pela autoridade 
competente da mesma jurisdi-
ção do cartório local.

Este documento deve ser 
enviado à Agência Atendi-
mento Acordos Internacionais 
– APSAI responsável pela 
operacionalização do Acordo 
com o referido país (veja lista 
das APSAI no link Assuntos 
Internacionais do site da Pre-
vidência).

Em se tratando de país não 
signatário, o Formulário deve-
rá ser legalizado pelas repre-
sentações consulares brasilei-
ras e enviado à Coordenação 
Geral de Gerenciamento de 
Pagamento de Benefícios – 
CGGPB, com endereço no 
SAUS – Quadra 2 – Bloco O 
– 8º andar – Sala 806 – CEP 
70.070-946 – Brasília / DF.

INSS prorroga a interrupção de bloqueio 
dos benefícios por falta de prova de vida

Por Andreia Verdélio
Repórter da Agência Brasil

O governo federal prorro-
gou novamente o programa que 
autoriza empresas a suspende-
rem o contrato de trabalho ou a 
reduzirem a jornada e os salá-
rios dos funcionários, em troca 
da manutenção do emprego. O 
decreto foi publicado hoje (14) 
no Diário Oficial da União e 
estende o pagamento do be-
nefício emergencial até 31 de 
dezembro, quando encerra o 
estado de calamidade pública 
decretado em março em razão 
da pandemia de covid-19.  

O Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e 
da Renda (BEm) foi instituí-
do pelo governo em abril, por 
meio da Medida Provisória nº 
936/2020 e transformado na 
Lei nº 14.020/2020 em julho. 
Ele já havia sido e, agora, terá 
um prazo total de 240 dias para 
celebração dos acordos e paga-
mento de benefício.

Em nota, a Secretaria Geral 
da Presidência informou que 
a prorrogação é necessária em 

razão do “cenário atual de cri-
se social e econômica, e com a 
permanência de medidas res-
tritivas de isolamento social”. 
“Essa ação irá permitir que em-
presas que estão em situação de 
vulnerabilidade possam conti-
nuar sobrevivendo a este perí-
odo e, desta forma, preservar 
postos de trabalho e projetar 
uma melhor recuperação eco-
nômica”, diz.

O BEm equivale a uma por-
centagem do seguro-desempre-
go a que o empregado teria di-
reito se fosse demitido e é pago 
com recursos do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT).

No caso de redução de jor-
nada e salário em 25%, 50% ou 
70%, o governo paga um bene-
fício emergencial ao trabalha-
dor para repor parte da redução 
salarial. As empresas podem 
optar ainda por pagar mais uma 
ajuda compensatória mensal a 
seus funcionários que tiveram 
o salário reduzido.

Se o trabalhador tiver jorna-
da e salário reduzidos em 50%, 
seu benefício corresponderá a 
50% do valor do seguro desem-

prego ao que teria direito, se 
tivesse sido dispensado. No to-
tal, o benefício pago pode che-
gar até a R$ 1.813,03 por mês.

No caso de suspensão do 
contrato de trabalho em em-
presas com faturamento anual 

de até R$ 4,8 milhões, o traba-
lhador receberá 100% do valor 
do seguro desemprego a que te-
ria direito. Para empresas com 
faturamento maior, o valor do 
benefício pago pelo governo 
será 70% do seguro desempre-

go, enquanto a empresa pagará 
uma ajuda compensatória men-
sal de 30% do valor do salário 
do empregado.

Desde o início do progra-
ma, 9,7 milhões de trabalhado-
res fecharam acordos com seus 

empregadores de suspensão de 
contratos de trabalho ou de re-
dução de jornada. As estatísti-
cas são atualizadas pela Secre-
taria de Trabalho do Ministério 
da Economia em um painel 
virtual.

Programa de suspensão de contrato 
e redução de jornada é prorrogado
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Na última terça-feira (13), 
o Prefeito de Santana de Par-
naíba Elvis Cezar inaugurou 
mais um colégio na cidade, 
agora no bairro do Rancho 
Alegre. O colégio recebeu a 
homenagem do Sr. Gabrielle 
D´Alessandro, antigo mo-
rador da cidade. Seus fami-
liares, como esposa e netos 
estiveram presentes na inau-
guração para receber essa ho-
menagem.

Localizado próximo ao 
recém- inaugurado Parque 
Municipal do Pq. Santana, a 
nova unidade de ensino in-
fantil conta com playground, 

lactário, além de 8 salas de 
aulas que atenderão cerca de 
200 crianças com idades de 
zero até cinco anos.

O prefeito Elvis Cezar 
ressaltou a importância da 
entrega de mais um colégio 
para a população parnaibana: 
“ Pensar nas nossas crianças 
é pensar no futuro da nossa 
cidade, precisamos investir 
nelas para que, lá na frente, 
elas possam ter um futuro 
brilhante e nós estamos tra-
balhando para proporcionar 
um futuro cheio de conquis-
tas para as futuras gerações”, 
comentou Elvis.

Prefeito Elvis Cezar inaugura colégio Sr. 
Gabrielle D’Alessandro no Rancho Alegre

Alunos da rede municipal de Jandira começaram a 
receber os itens da merenda a partir de 15 de outubro

A Prefeitura de Jandira, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, irá entregar os itens da 
merenda aos alunos da rede 
municipal de ensino entre os 
dias 15 e 20 de outubro. Como 
realizado nos meses anteriores, 
a entrega seguirá o cronograma 
montado pela Secretaria, para 
respeitar os protocolos de saú-
de e o distanciamento social.

Os dias e horários da dis-
tribuição em cada escola, de 
acordo com as turmas, estão 
sendo divulgados pela Secre-
taria de Educação em frente 
as unidades escolares, além 
dos comunicados enviados aos 
pais através dos telefones de 
contato.

A distribuição tem como 
objetivo ajudar as famílias, 
garantindo a refeição das 
crianças que estão sem acesso 
à merenda, pois as aulas pre-
senciais estão suspensas de-
vido à pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19) desde o 
mês de março. Conforme de-
cisão municipal, as aulas se-
rão retomadas em 2021, com 
isso, os itens serão entregues 
até o fim do ano.

Orientações e cronograma
Para que a entrega ocorra 

de forma segura para os pais 
e responsáveis, a Prefeitura 
solicita que sejam seguidas 
algumas orientações:

- Respeitar a data e o horá-
rio de retirada de acordo com 
o cronograma;

- Comparecer somente 
um familiar do aluno, que 
não faça parte do grupo de 
risco;

- Não levar crianças;
- Apresentar um documen-

to de identificação do aluno 
ou carteirinha escolar no caso 
das creches;

- Organizem-se em fila, 
respeitando a distância míni-
ma de um metro e meio (1,5m) 
de afastamento entre si;

- Atenda prontamente as 
orientações dos funcionários 
da escola;

- Utilizar máscara.

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (14) a 
distribuição de 750 mil chips de te-
lefone celular para alunos, profes-
sores e servidores da rede estadual 
para garantir conexão à internet 
para o ensino remoto e híbrido, en-
tre outras atividades pedagógicas 
online. 

“Este é mais um passo que da-
mos em busca da integração dos 
nossos alunos e professores ao 
ensino digital durante a pandemia. 
Com a distribuição destes 750 mil 
chips, vamos dar o suporte neces-
sário aos alunos que mais preci-
sam e diminuir a evasão escolar”, 
disse Doria. 

Serão 250 mil unidades men-
sais destinadas para professores e 
servidores, com 5 gigas de inter-
net, além de acesso a ligações e 
mensagens de SMS. Os 500 mil 
chips mensais para os alunos terão 
3 gigas de internet e vão atender os 
estudantes mais vulneráveis. 

Ao subsidiar o item para os 
professores, o Governo de São 
Paulo pretende colaborar com o 
processo de busca ativa dos alu-

nos e minimizar a possibilidade 
de abandono e evasão escolar 
que podem ocorrer por conta do 
período da suspensão das aulas 
presenciais, devido à pandemia do 
coronavírus. O investimento para 
esta ação é de R$ 75 milhões, para 
12 meses. 

Por meio do programa, o Go-
verno de São Paulo também in-
centiva o desenvolvimento das ati-
vidades pedagógicas fora da sala 
de aula presencial, imprescindível 
em um mundo globalizado. 

“Os chips possibilitarão o 
acesso aos demais aplicativos e 
sistemas que não utilizam dados 
patrocinados pelo Centro de Mí-
dias, além de ligações e mensa-
gens de SMS para professores. 
Será uma importante ferramenta 
para buscarmos os estudantes que 
estão fora da escola, neste ano tão 
atípico da COVID-19”, ressaltou o 
Secretário de Estado da Educação, 
Rossieli Soares. 

Receberão os chips alunos do 
8º e 9º anos do ensino fundamen-
tal e de todas as séries do ensino 
médio, em situação de pobreza e 

extrema pobreza no CadÚnico. 
A distribuição ocorrerá nas Di-

retorias de Ensino e escolas, entre 
os meses de novembro e dezem-
bro. 

Professor Conectado 
Outro programa criado pelo 

estado, o Professor Conectado 
visa incentivar o uso da tecnologia 
como ferramenta pedagógica. O 
programa vai apoiar a compra de 

computadores para 161 mil pro-
fessores e coordenadores pedagó-
gicos que atuam na rede estadual 
de São Paulo. O investimento para 
a compra de computadores será de 
R$ 322 milhões ao longo de dois 
anos. 

A adesão à iniciativa será a 
partir de novembro e serão prio-
rizados os professores em sala 
de aula e professor coordenador 
pedagógico, concursados e tem-

porários. Uma próxima etapa do 
programa Professor Conectado 
contemplará diretores e outros 
profissionais do magistério. 

A Secretaria de Estado da 
Educação irá pagar o subsídio 
parcelado de até R$ 2 mil para 
os professores que cumprirem as 
condicionalidades de presença e 
formação. Será feita a transferên-
cia de até 24 parcelas no valor de 
R$ 83 para a conta bancária do 

docente. Caso o profissional opte 
por um equipamento de valor su-
perior, precisará arcar com o custo 
extra. 

Dia do Professor 
O Governo de São Paulo 

transferiu o ponto facultativo de 
15 de outubro, Dia do Professor, 
para a sexta-feira (16) para todos 
os servidores da educação que 
trabalham nas escolas, Diretorias 
Regionais de Ensino e do Centro 
de Mídias SP, além das Fatecs e 
Etecs, exceto para os que traba-
lham nos órgãos centrais (sede da 
Secretaria, Fundação para o De-
senvolvimento da Educação e Es-
cola de Formação de Professores). 

“Quero aqui deixar o meu re-
gistro pessoal de cumprimento e 
respeito aos professores de todo 
o Brasil e, em particular, aos pro-
fessores da área pública e privada 
aqui no estado de São Paulo. Pro-
fessor é uma das profissões mais 
nobres que existem, engrandecem 
o cidadão e marcam a vida de um 
estudante para sempre”, comple-
tou o Governador. 

Governo de SP vai distribuir 750 mil chips com 
internet gratuita a alunos e professores da rede estadual

Em 7 anos a prefeitura já gerou mais de 10 mil vagas na rede pública municipal e zerou a fila de creches em algumas regiões da cidade
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Na 42ª semana epidemio-
lógica do Plano SP, 76% da 
população paulista se man-
tém na fase verde de flexi-
bilização gradual da quaren-
tena. Serviços e horários de 
atendimento foram amplia-
dos, assim como o sistema de 
educação, segundo decisão 
autônoma de cada uma das 
645 prefeituras paulistas. 

O estado manteve evolução 
constante nos índices de saúde 
ao longo das quatro últimas se-
manas epidemiológicas. Foram 
registradas quedas de 23% no 
número de casos de Covid-19, 
de 20% em óbitos e de 4% em 
internações. 

“As taxas de ocupação de 
leitos de UTI no estado se es-
tabilizaram em 42,2%”, infor-
mou o secretário Marco Vinho-
li após a coletiva. “Seguindo as 

recomendações do Plano SP, o 
Governo do Estado segue no 
caminho certo do enfrentamen-
to da pandemia e de reabertura 
gradual e segura da economia 
no interior, no litoral e na Re-
gião Metropolitana de SP.” 

Durante a entrevista co-
letiva, o Governador Doria 
anunciou o início de testagem 
para Covid de mais de 19 mil 
alunos e servidores das esco-
las públicas estaduais. A tes-
tagem começa amanhã (15) 

em cem unidades de ensino 
localizadas na região metro-
politana de São Paulo. Me-
dida permitirá ambiente mais 
seguro para todos os envolvi-
dos na educação paulista. 

Em cada escola, serão testa-

dos 100 alunos e todos os ser-
vidores que atuam na unidade. 
Ao longo do mês, a testagem 
começa nas demais escolas pre-
vistas na estratégia, totalizando 
100 unidades. 

Estas informações foram 

anunciadas durante coletiva de 
imprensa realizada hoje (14) 
no Palácio dos Bandeirantes. 
Participaram o Governador 
João Doria e os secretários 
estaduais de Saúde, Jean Go-
rinchteyn, Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi, 
Desenvolvimento Econômico, 
Patrícia Ellen, e Educação, 
Rossieli Soares. 

Ainda durante a coletiva, 
o Governo anunciou a distri-
buição de 750 mil chips com 
internet gratuita para alunos, 
professores e servidores da rede 
estadual de educação de SP. A 
iniciativa garantirá conexão à 
internet para o ensino remoto e 
híbrido, entre outras atividades 
pedagógicas em linha. A distri-
buição ocorrerá nas diretorias 
de ensino e escolas, entre os me-
ses de novembro e dezembro. 

Mais de 130 mil brasileiros 
já se recuperaram da hepatite C 
com os novos Antivirais de Ação 
Direta (DAA), desde a incorpo-
ração dos medicamentos no Sis-
tema Único de Saúde (SUS), em 
2015. Entre janeiro 2019 e se-
tembro de 2020, o Ministério da 
Saúde já distribuiu 61.439 trata-
mentos para a doença. O total de 
pacientes que receberam o me-
dicamento (130.969) representa 
23% da meta pretendida para a 
eliminação da infecção no país 
até 2030. Além disso, cerca de 
40% dos tratamentos realizados 
com DAA no Brasil ocorreram 
entre 2019 e 2020, evidenciando 
os grandes avanços das políticas 
de combate à hepatite C.

Atualmente, o maior desafi o 
para o cumprimento das metas 
para a eliminação do HCV (vírus 
da hepatite C), está no diagnós-
tico precoce da doença, ou seja, 
identifi car os pacientes que es-
tão com a infecção, mas desco-
nhecem sua situação de saúde. 
Hoje, cerca de 450 mil pessoas 
precisam ser diagnosticadas e 
tratadas no Brasil. O fato de ser 
uma doença silenciosa, que não 

apresenta sintomas em sua fase 
inicial, difi culta o diagnóstico, 
principalmente em pessoas aci-
ma dos 40 anos de idade. 

O Brasil é um dos poucos 
países ao redor do mundo que 
oferta o tratamento de forma 
universal e gratuita por meio de 
um sistema público de saúde. 
Em 2019, o Ministério da Saúde 
reestruturou o modelo de aquisi-
ção, programação e distribuição 
dos medicamentos para hepatites 
virais. Os preços obtidos pelo 
SUS estão entre os menores do 
mundo, quando comparados a 
países que adquirem os mesmos 
produtos e possuem regras seme-
lhantes às do Brasil em relação 
aos direitos patentários e legisla-
ção para aquisições pública. 

O resultado do sucesso das 
estratégias foi o fi m da espe-
ra pelos medicamentos na rede 
pública de saúde. Entre 2019 e 
2020 o Ministério da Saúde re-
alizou a compra de aproxima-
damente 100 mil tratamentos e 
tem condições de realizar outras 
aquisições, visando garantir o 
acesso a todos os pacientes diag-
nosticados futuramente.

Desde agosto de 2019 o en-
vio dos medicamentos deixou 
de ser realizado trimestralmente, 
passando a ser feito mensalmen-
te. A medida possibilita maior 
agilidade para atendimento dos 
pacientes. Com maior controle, 
também é possível o envio do 
estoque de segurança, que cor-
responde a 20% do consumo 
apresentado pelos estados. 

As distribuições de medica-
mentos, bem como o número de 

pacientes efetivamente tratados 
para as hepatites B e C podem ser 
acompanhados por meio do Pai-
nel Informativo sobre tratamento 
das hepatites virais, lançado este 
ano, visando maior visibilidade e 
transparência às informações.

HEPATITE C 
REPRESENTA MAIS DE 
75% DO NÚMERO DE 
ÓBITOS POR HEPATITES 

Nos últimos 20 anos foram 

registrados 673.389 casos de 
hepatites, ocasionadas pelos 
vírus A (25%), B (36,8%), C 
(37,6%) e D (0,6%). Em re-
lação aos óbitos, no mesmo 
período (2000 a 2018), foram 
identifi cados no Brasil 74.864 
mortes por causas básicas e 
associadas às hepatites virais. 
Destas, 1,6% (1.189) foi asso-
ciada à hepatite viral A; 21,3% 
(15.912) à hepatite B; 76,02% 
(57.023) à hepatite C e 1,0% 

(740) à hepatite D.
Embora represente o maior 

número de óbitos, a hepatite C 
vem apresentando queda no co-
efi ciente de mortalidade e no nú-
mero de óbitos, desde 2015. Em 
2014, foram registrados 2.087 
óbitos relacionados a hepatite 
C, já em 2018 foram 1.491 mor-
tes, restando uma queda de 25% 
no número de óbitos por hepati-
te C, neste período, o que pode 
guardar relação com o início da 
oferta de tratamentos altamen-
te efi cazes, que curam mais de 
95% dos casos.

A maioria das pessoas que 
possui a infecção pelo vírus da 
hepatite C não tem conhecimen-
to, pois a doença não apresenta 
sintomas na maioria dos casos. 
Quando os sintomas começam 
a aparecer, geralmente a doença 
já está em estágio mais avança-
do, ou seja, o paciente pode ter 
convivido com o vírus por déca-
das sem qualquer manifestação. 
O descobrimento tardio pode 
ser feito em virtude do apareci-
mento de fi brose hepática, cirro-
se, câncer hepático, que podem 
levar à morte.

A Prefeitura de Osasco en-
tregou na quinta-feira, 8/10, a 
reforma do Centro de Atenção 
Psicossocial Infantil (CAPS In-
fantil) Liliane Alves Dias, loca-
lizado na Avenida João Batis-
ta, 1071 – no Centro. O CAPS 
Infantil é um serviço oferecido 
pela Secretaria de Saúde, que 
atende crianças e adolescentes 
com transtorno mental modera-
do ou grave.

Com a reforma, os espaços 
foram readequados e moderni-
zados. As melhorias incluem 

manutenção elétrica, hidráuli-
ca, pintura, troca de ilumina-
ção, manutenção nos telhados, 
novo paisagismo para o am-
biente externo e novo layout 
para os ambientes internos.  
Banheiros, salas de atendimen-
tos, sala de enfermagem, sala 
de convivência, brinquedoteca, 
cozinha, almoxarifado e recep-
ção foram contemplados com 
as melhorias.

Mensalmente, o CAPS 
Infantil realiza mais de 350 
atendimentos infantojuvenil. 

Em muitos casos, os familia-
res também são acolhidos pela 
equipe técnica, que é compos-
ta por psicólogos, psiquiatras, 
terapeutas ocupacionais, assis-
tentes sociais, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem.

Durante a revitalização os 
atendimentos foram transfe-
ridos para o CAPS Adulto do 
Km 18. Com o fi m da reforma, 
os pacientes voltam a ser assis-
tidos na Avenida João Batista, 
1071, a partir de segunda-feira, 
12/10.

Os atendimentos realizados 
na unidade são feitos por meio 
de encaminhamento das Uni-

dades Básicas de Saúde ou por 
causa dos pais que procuram 
ajuda direto no CAPS Infantil.

Atendimento: segunda a 
sexta-feira, das 7h às 20h

Tel: 3692-8812

Governo de SP anuncia melhora nos índices 
de saúde na 42ª semana epidemiológica 

Brasil avança no combate à hepatite C

Após reforma, CAPS Infantil volta 
a funcionar na Avenida João Batista
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Já pensou ter a sua obra 
publicada em um livro? Che-
gou o momento da valoriza-
ção da escrita e dos autores, 
pois já estão abertas as ins-
crições para o Prêmio Barueri 
de Literatura 2020, organiza-
do pela Secretaria de Cultura 
e Turismo. Os candidatos po-
dem se inscrever até o dia 27 
de novembro. A divulgação 
dos vencedores será no dia 
10 de fevereiro de 2021 e a 
premiação em março.

O tema desta edição é 
“Olhares em Tempos de Pan-
demia”, que irá discorrer so-

bre as percepções dos escrito-
res na crise social e sanitária 
da Covid-19, que assolou o 
mundo em 2020.

Serão aceitas inscrições 
de escritores brasileiros, re-
sidentes e não residentes em 
Barueri, nas seguintes mo-
dalidades: Infanto-juvenil 
residente em Barueri (13 a 
17 anos, 11 meses e 29 dias 
completados até a data da 
inscrição) – Conto e Poesia; 
Acima de 18 anos residente 
em Barueri – Conto e Poesia; 
Não residente – Conto e Po-
esia.

As premiações vão de R$ 
500 até R$ 4 mil e ainda os 
vencedores terão a publica-
ção da obra e 50 exempla-
res contendo as modalidades 
conto e poesia.

O regulamento completo 
do edital do concurso e ficha 
de inscrição estão disponí-
veis no do portal de Barue-
ri (www.barueri.sp.gov.br). 
A ficha de inscrição pode 
ser solicitada também pelo 
e-mail (premiobarueridelite-
ratura@barueri.sp.gov.br). 
Mais informações pelo tele-
fone 4199-1600.

Inscrições do Prêmio Barueri de Literatura “Olhares 
em Tempos de Pandemia” vão até 27 de novembro 

Lourdes é uma cidade no su-
doeste da França, na base dos Pire-
neus. É conhecida mundialmente 
pelo Santuário de Nossa Senhora 
de Lourdes, um importante local 
de peregrinação católica.

Todos os anos, milhões de 
pessoas visitam a Gruta de Mas-
sabielle,, onde podem beber ou 
tomar banho na água que brota de 
uma fonte na gruta. Os fiéis vêm 
em busca de curas milagrosas 
para doenças e deficiências. Para 
muitos, é a viagem de uma vida.

Seis milhões de pessoas visi-
tam Lourdes anualmente. A cida-
de possui mais hotéis per capita 
do que qualquer outro lugar da 
França, tal o afluxo de visitantes, 
franceses e estrangeiros. A cidade 
é também a entrada para os vales 
dos rios Arrens, Cauteres, Ossau 
e Gavarnie.

A história
Em 11 de fevereiro de 1858, 

a Virgem Maria aparece para 
Bernadette Soubirous uma jovem 
simples de 14 anos que vivia no 
local. Ela alegou ter tido visões 
da Virgem Maria em uma gruta 
rochosa.

Orientações divinas a con-
duziram até uma fonte na Frotte 
de Massabielle. Desde sua última 
visão, em 1862, os peregrinos vi-

sitam a gruta, para lá deixar suas 
muletas e encher garrafas com a 
água milagrosa.

As visões de Bernadette fo-
ram reconhecidas pelo Vaticano e 
a garota foi beatificada em 1933.

A cidade ficou conhecida 
mundialmente por esses aconte-
cimentos e por isso sofreu muitas 
alterações como a construção de 
muitas igrejas, (basílicas) e hotéis 
para receber os peregrinos.

O que visitar
A Basílica da Imaculada Con-

ceição A Basílica da Imaculada 
Conceição é também chamada de 
Basílica Superior e compreende 

uma nave dividida em nove vãos 
iguais, de estilo ogival do século 
XIII. Foi benta em 15 de agosto 
de 1871 e consagrada em julho 
de 1876. Seus vitrais retratam a 
história da Virgem Maria até a 
proclamação do milagre da “Ima-
culada Concepção” pelo Papa Pie 
IX em 1854, e retratando as “Apa-
rições de Lourdes” em 1858.

A Basilique du Rosaire. A ba-
sílica românica-bizantina do Ro-
sário é um monumento de grande 
interesse pela ornamentação de 
mosaicos venezianos espalhados 
por uma área de 2.000, trata-se 
de uma basílica menor dentro 
do Santuário de Nossa Senhora 

de Lourdes, na França. Seu tema 
principal é uma celebração e re-
presentação do Rosário.

Basílica de São Pio X
A Basílica de São Pio X é 

subterrânea e foi construída para 
as celebrações dos 100 anos das 
aparições. Como não havia um 
grande espaço para receber todos 
os peregrinos que iam chegar ao 
santuário naquele ano, a solução 
encontrada, foi construí-la abaixo 
do santuário, com uma superfície 
de cerca de 12.000 m2.

Ela é decorada por 39 telas 
que representam diversos santos 
e beatos, bem como por 52 obras 

em gemmail (uma técnica artís-
tica constituída pela justaposição 
de fragmentos de vidro colorido).

O Castelo Museu
Trata-se de um dos castelos 

mais conhecidos da França e com 
grande importância histórica para 
o país. Construído desde 778, nos 
séculos sequentes foi habitado 
pela Coroa Francesa e também 
serviu de prisão durante o período 
revolucionário no país e nunca foi 
destruído.

Desde de 1921, abriga o Mu-
seu de Pyrênées, que possui uma 
coleção importante dos francês e 
espanhóis.

Além da bela vista do local 
de impressionante arquitetura, 
os turistas poderão participar de 
uma visita guiada no interior do 
castelo.

Casa natal de Bernadete
Além da arquitetura típica do 

século 19, os turistas poderão ob-
servar diversos móveis e objetos 
que ilustram a vida desta impor-
tante religiosa para o povo francês.

O museu de cera
A vista ai museu é possível 

ver várias figuras importantes 
para a Igreja Católica e para o 
mundo em cenários perfeitos.

O Circo de Gavarnie, obra 
colossal da .natureza

Gavarnie é uma pequena al-
deia de montanha situada no Par-
que Nacional dos Pirenéus, a cer-
ca de de 1 400 metros de altitude, 
junto à fronteira com Espanha. O 
circo de Gavarnie situa-se poucos 
quilómetros a norte da aldeia e faz 
parte do maciço do Monte Perdi-
do, classificado como Patrimó-
nio Mundial da UNESCO desde 
1997.

O gave (ribeira) de Pau, que 
na região é denominado gave de 
Gavarnie, passa pela aldeia e tem 
a sua nascente na cascata de Ga-
varnie, frequentemente referida 
como a mais alta da Europa (com 
422 m de altura). Outro curso de 
água importante da comuna é o 
gave des Oulettes, afluente do 
gave de Pau, que nasce na comu-
na com o nome de gave d’Ossoue.

O turismo é a principal ativi-
dade económica da comuna, que 
regista cerca de um milhão de 
visitantes por ano, sobretudo no 
verão. No inverno está em fun-
cionamento a estância de esqui 
de Gavarnie-Gèdre, a qual conta 
com 11 meios mecânicos, 29 pis-
tas de esqui alpino e uma de esqui 
de fundo, um rinque de patina-
gem coberto com 555 m² e uma 
pista de bob-luge

LOURDES, A CIDADE DO SANTUÁRIO DE 
NOSSA SENHORA DE LOURDES-FRANÇAT
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Dia 20, quem fica mais jovem 
é a linda Isis. Ela cursa medicina 

veterinária na faculdade Anhembi- 
Morumbi. Na foto, com o pai Dr. 

Franco Cocuzza. Felicidades!

Quem aniversaria quarta-feira, 
dia 21, é a artista plástica Gladys 
Ometto. A comemoração será 

em alto astral, para os mais 
íntimos. Parabéns!!

Quem fica mais jovem dia 19 
é Geysa, filha dos empresários 

Rosana e Ademar Trevizani (leia-se 
Promielt), quando recebe os mais 

íntimos para brindar seu aniversário.

No sábado dia 24, quem 
troca de idade é Débora 

Lapas, quando comemora 
seu níver ao lado de 

familiares.
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Ana Karin e a empresária Cláudia Daud

 Grupo Mulheres Solidárias
Marly Lamarca, advogada, relações 
públicas e candidata

Advogada top de São Paulo, Milena 
Wydra e Febracos e Apacos no Modi Ana e a Consul Viktoriia Kuznietsova

De verde ao centro a numerologa e aniversante Delfina Manente com parte do Mulheres Solidárias

POR OVADIA SAADIA

Cliques da
Semana

PÁTIO HIGIENÓPOLIS
OUTUBRO ROSA

Chris Bueno , Uiara Zagolin e Febracos foram convidados da RP Fatiminha Nobre para co-
nhecer a Galeria Garimpo e o delicioso Café da Galeria, no coração dos Jardins. A Cafeteria 
e doceria foi recentemente lançada junto com a loja @galeriaelagarimpo, oferece delícias 
como Tostex diferenciados c/ pão de fermentação natural, sanduíches de Wafle, tortinhas 
com massa 100% integral, vegetarianas, além de bolos, sucos prensados a frio, cervejas e 
bebidas fermentadas. Quem preferir, pede um vinho que leva prêmio de sustentabilidade. O 
café é da fazenda da dona!

Ana Karin Andrade 
recebeu um grupo de 
Mulheres Solidárias 
para um High Tea em 
homenagem a Consul 
da Ucrânia Viktoriia 
Kuznietsova. Na ocasião 
foi comemorado o 
aniversário da numerologa 
mais respeitada do Brasil 
no exterior Delfina- 
Manente. O cenario foi 
no espetacular jardim 
externo do restaurante 
Modi anexo ao Shopping 
Higienópolis

Durante todo o mês, o Shopping participa da campanha, com a iluminação em suas 
fachadas com a cor rosa, com o objetivo de chamar a atenção para o movimento e 

com informações sobre o tema nas redes sociais do empreendimento.


