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Aline Lins inaugura comitê feminino e 
Rogério Lins assina carta-compromisso

Candidato a prefeito, Dr. Elissandro Lindoso, 
faz caminhada pela zona Norte de Osasco

Emidio lança programa de 
governo nesta sexta-feira (23)

A primeira-dama de Osas-
co, Aline Lins, acompanhada 
por seu esposo, o prefeito e 
candidato à reeleição, Rogério 
Lins (Podemos), inaugurou no 
dia 16/10, o Comitê de Mu-
lheres em Osasco, localiza-
do na Avenida Dr. Carlos de 
Moraes Barros, 253, na Vila 
Campesina. O comitê foi cria-
do para incentivar e viabilizar 
a participação de mulheres 
no âmbito político, além de 
ser um local para a realização 
de rodas de conversas sobre 
temas voltados ao universo 

feminino, principalmente no 
que diz respeito ao combate a 
todos os tipos de discrimina-
ção contra a mulher.

“É com imensa alegria que 
inauguramos o nosso comitê 
feminino, que foi idealizado 
por mim, em conjunto com 
um time de mulheres de peso. 
A visão feminina é fundamen-
tal para complementar o anda-
mento de um governo. Somos 
filhas, esposas, guerreiras e 
vamos contribuir na constru-
ção de uma cidade ainda me-
lhor. Esse espaço é importante 

para promovermos as nossas 
reuniões e apoiarmos umas às 
outras. Vamos batalhar juntas 
pela vitória do Rogério, que 
tem propostas concretas para 
o avanço de Osasco e para as 
mulheres”, disse Aline.

A solenidade contou com 
a presença do presidente da 
Câmara Municipal, vereador 
Ribamar Silva, que concorre à 
reeleição, sua esposa, Elana; a 
presidente municipal do PDT, 
Mônica Veloso; a presidente 
municipal do PMB, Amanda 
França, entre outros represen-

tantes.
Aline Lins encerrou o 

evento agradecendo a partici-
pação de todos, reafirmando 
que “lugar de mulher é onde 
ela quiser”.

CARTA-COMPROMISSO
Em 20/10, Rogério Lins 

assinou a Carta-Compromisso 
e entregou ao Conselho Mu-
nicipal de Direitos da Mulher 

de Osasco. Na carta, Rogério 
oficializa o seu compromisso 
de criar a:

• Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres;

• Implantar espaços de 
poder e decisão para as mu-
lheres, além de programas e 
ações com garantia de recur-
sos;

• Promover a equidade de 
gênero, direitos e igualda-

de salarial, e acima de tudo: 
combater qualquer tipo de 
violência contra mulheres.

Participaram do ato a vi-
ce-prefeita, Ana Maria Rossi 
e seu esposo, o ex-prefeito de 
Osasco, Francisco Rossi; a 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Direitos da Mulher 
de Osasco, Andrea Cristina 
dos Santos e conselheiras da 
sociedade civil, entre outros.

No domingo, 19, o candidato 
a prefeito de Osasco, Dr. Lindoso 
(Republicanos), realizou cami-
nhada pela Zona Norte da cidade 
e sentiu o carinho da população 
da região mais carente.

As reclamações dos morado-
res eram diversas e o apoio ao 
candidato foi muito bom.  Para 
alguns, apenas a área mais rica 
recebe melhor atenção do poder 
público e nesta zona periférica 
sofre com os descasos.

Quando o assunto é saúde, os 
moradores do Colina D’ Oeste, 
Morro do Socó e bairros vizinhos 
buscam refúgio na cidade vizi-
nha de Barueri, o Pronto Socorro 
do Parque Imperial, na divisa de 
Osasco com Barueri atende mais 

pacientes de Osasco. E durante a 
caminhada, Doutor Lindoso fez 
questão de afi rmar que pretende 
acabar com essa falta de respeito 
com a população: “Eu preciso de 
apenas um chance, não estou pe-
dindo uma segunda chance, para 
corrigir o que errei! Quero uma 
só, para mudar essa triste realida-
de, se for eleito prefeito os muní-
cipes de Osasco serão atendidos 
em aqui mesmo na nossa querida 
Osasco, com dignidade e todo 
respeito que nossa população me-
rece.”, afi rmou Dr. Lindoso.

Esta foi a segunda grande 
caminhada realizada pelo candi-
dato, a anterior foi na zona sul, 
onde ele também foi muito bem 
recebido pela população.

O candidato a prefeito de 
Osasco, Emidio de Souza, 
lança hoje (23), a partir das 
19h, o programa de governo 
com as iniciativas que deseja 
implantar em sua futura admi-
nistração.

Com a presença da candi-
data a vice-prefeita Zélia Lu-
cas e lideranças da cidade, o 
evento será transmitido pelas 
redes sociais do candidato.

Resultado do projeto “E 

agora, Osasco?”, plataforma 
virtual interativa que possibi-
litou aos moradores da cidade 
enviar sugestões, o programa 
está organizado nos seguin-
tes eixos temáticos: Saúde; 
Educação; Desenvolvimento 
Urbano; Desenvolvimento 
Econômico; Assistência So-
cial; Arte e Cultura; Esporte 
e Lazer; Mulheres; Juventude 
e Idosos; Combate ao Racis-
mo e Xenofobia; Pessoas com 

Deficiência; Políticas Afirma-
tivas LGBTQIA+; Segurança 
Pública e Gestão Democráti-
ca, Transparência e Participa-
ção Popular.

SERVIÇO
Lançamento do Programa 
de Governo Emidio 2020
Data/Horário: Sexta-feira, 
23/10, 19 horas
Transmissão: Facebook.
com/EmidioDeSouzaOficial

jornalaruaregional

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS

jornalarua
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Agora Barueri já é reco-
nhecida internacionalmente 
por sua política de bem-estar 
animal. Na segunda edição 
do prêmio internacional Ci-
dade Amiga dos Animais, o 
município venceu a categoria 
“Gestão eficiente de instala-
ções de triagem e realocação 
(abrigos, canis, gatis, lares 
temporários)”.

A premiação é organiza-
da pela ong Proteção Ani-
mal Mundial (World Animal 
Protection), e reconhece as 
melhores iniciativas governa-
mentais da América Latina no 
manejo humanitário de popu-

lações caninas e felinas. 
O que permitiu que Barue-

ri fosse vencedora nesta cate-
goria foi o trabalho desempe-
nhado pelas duas unidades do 
Centro de Proteção ao Animal 
Doméstico (Cepad), da Secre-
taria de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente.

Segundo o secretário da 
pasta, Marco Antônio de Oli-
veira (Bidu), a premiação 
mostra o compromisso da ci-
dade com a proteção e a qua-
lidade de vida dos animais. 
“Esse prêmio internacional 
veio nos dizer que estamos 
no caminho certo. O governo 

municipal tem a sensibilidade 
de reconhecer a importância 
de investir no bem-estar ani-
mal e essa proposta está se 
tornando um modelo. Nossas 
dependências recebem gesto-
res de todo o Estado de São 
Paulo e do Brasil interessados 
em adotar a mesma forma de 
trabalho”, destacou o biólogo.

Unidades do Cepad 
Na unidade 2 do Cepad, locali-
zada no Bairro dos Altos, é re-
alizado o recolhimento, a cas-
tração e a devolução de cães e 

gatos em vulnerabilidade so-
cial. Há também o atendimen-
to de emergência com veículo 
Semi-UTI, denominado Res-
gate Animal, para cães e gatos 
em situação de rua e animais 
de grande porte (como cava-
los) em situação de abandono.

Após alta veterinária, os 
pets vão para a unidade 1 do 
Cepad (no Centro) e ficam 
disponíveis para adoção. Esta 
unidade também promove a 
castração e o atendimento de 
animais de tutores que não 

tenham condições financeiras 
de realizar o acompanhamen-
to de saúde de cães e gatos 
pela rede privada.  

Reconhecimento
Além de ganhar reconheci-

mento internacional, a inicia-
tiva de Barueri será publicada 
em um livro digital com dis-
tribuição gratuita nas plata-
formas da instituição em ver-
sões em português e espanhol. 
A cidade também receberá 
uma placa de condecoração 

e participará de um encontro 
virtual para compartilhar as 
experiências.

O prêmio conta com o 
apoio de instituições como a 
Organização Mundial de Saú-
de Animal, do Instituto de Me-
dicina Veterinária do Coletivo, 
do Conselho Federal de Medi-
cina Veterinária e Zootecnia 
do Brasil, da Associação Mun-
dial de Veterinários de Peque-
nos Animais e da Coalisão In-
ternacional para o Manejo de 
Animais de Companhia.

Barueri recebe prêmio internacional 
“CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS”
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As últimas semanas foram 
de muita alegria para 183 fa-
mílias que vivem nas regiões 
do Cidade São Pedro, Cháca-
ra Solar II e III, Cristal Park 
3, Parque Santana e 120, já 
que na ocasião receberam os 
títulos de propriedade de seus 
imóveis, gratuitamente.

A ação tem como objetivo 
proporcionar a inclusão urba-
nística e ambiental, além da 
valorização dos imóveis.

Vale lembrar que desde o 
início do projeto no município 
já foram beneficiadas mais de 
11 mil famílias. Até o final do 
ano, o objetivo é regularizar 
mais de 20 mil imóveis no 
município.

Prefeitura de Parnaíba entrega gratuitamente 
títulos de propriedade a mais de 180 famílias

Mais seis composições do 
mesmo modelo da CPTM se-
guem em testes e entrarão em 
operação gradualmente até de-
zembro

O Governador João Doria 
entregou nesta quinta-feira (22) 
o segundo trem da CPTM com 
espaço para bagagens, da série 
2500, que circulará na Linha 
13-Jade, que liga a capital ao Ae-
roporto Internacional de Guaru-
lhos. A entrega ocorreu na esta-
ção Engenheiro Goulart e contou 
com a participação do Secretário 
de Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy, e do Presiden-
te da CPTM, Pedro Moro. 

“Esse novo trem traz alguns 
benefícios adicionais, amplos 
bagageiros para colocação de 
malas pequenas e maiores, com 
conforto, para os passageiros. E 

sempre a acessibilidade facilita-
da, como já é norma e determi-
nação à CPTM, em todas as suas 
linhas e em todos os seus trens”, 
disse Doria. “O novo trem tem 
um design arrojado e um layout 
funcional. Todo o equipamento 
tem ar-condicionado, monito-

ramento por câmeras na parte 
externa e na parte interna, mapa 
digital das estações para atendi-
mento aos passageiros e ilumina-
ção interna em LED”, completou 
o Governador.  

O primeiro trem foi dispo-
nibilizado pela Companhia em 

3 de fevereiro deste ano. Outras 
seis composições, que serão en-
tregues até dezembro, estão em 
testes e começarão a circular 
após a realização de todos os pro-
tocolos de segurança e operação. 
O investimento nos oitos trens é 
de R$ 316,7 milhões e está sendo 

realizado com apoio do Banco 
Europeu de Investimento (BEI). 
Atualmente, circulam na Linha 
13-Jade trens novos com o mes-
mo padrão das demais linhas da 
CPTM. 

Fabricados pelo consórcio 
Temoinsa-Sifang, na China, os 
trens estão equipados com tec-
nologia de ponta e, a exemplo 
das frotas das outras seis linhas 
da CPTM, têm 170 metros de 
comprimento e salão contínuo de 
passageiros (passagem livre en-
tre os carros). Também dispõem 
de monitores digitais internos 
com informações sobre a presta-
ção de serviços e reconhecimen-
to eletrônico automático do ma-
quinista por meio de biometria.

Serviços da Linha 13-Jade
A linha possui três serviços 

para atender a demanda de pas-
sageiros. No serviço regular, as 
viagens são realizadas entre as 
estações Engenheiro Goulart, 
na Linha 12-Safira, e Aeropor-
to-Guarulhos, com parada na 
Estação Guarulhos-Cecap, du-
rante todo o horário comercial. 
O intervalo entre os trens é de 20 
minutos de segunda a sexta-feira 
e aos sábados (das 4h às 9h e das 
17h às 20h). Nos demais horá-
rios de sábado e aos domingos e 
feriados é de 30 minutos.

Neste momento, devido à 
pandemia do coronavírus, os ser-
viços Connect, que leva passa-
geiros da Estação Brás à Estação 
Aeroporto-Guarulhos, com para-
das nas estações intermediárias, 
e o Expresso Aeroporto, com 
viagens diretas entre Luz e Aero-
porto, estão suspensos.

Na última quinta-feira (22), 
Osasco perdeu um de seus mais 
ilustres cidadãos, trata-se do 
empresário e consultor político 
Sergio Yamato, que foi vítima 
de um infarto fulminante.

Yamato sempre foi muito 
querido por todos que o co-
nheceram, sempre ajudando a 
todos, conquistou durante sua 
trajetória muitos amigos que 
se reuniram no Velório do Bela 
Vista para dar o último adeus e 
se despediram com uma salva 
de palmas merecida.

Yamato era casado com 
Maria Yamato edeixa três filhos 
Maurício, Mariane e Fabio, 
além de netos.

Nascido em Getulina, es-
tado de São Paulo, em 18 de 
abril de 1945. Filho de Hiraku 
Yamato e Ayako Yamato, tem 
cinco irmãos: Keiti, Minoru, 
Koka, Kyoko e Keigo. Em 
1963, quando tinha 18 anos, 
mudou-se para Osasco, onde 

estabeleceu residência e viceu 
até a sua morte.

É um dos fundadores do 
Colégio Haya, uma das mais 

tradicionais instituições de en-
sino de Osasco

Sua trajetória na política 
começou em 1975, época em 
que montou uma chapa junto 
com colegas para concorrer às 
eleições no recém criado mu-
nicípio de Osasco. Em 1982, 
foi candidato a vice prefeito 
de Francisco Rossi. Depois 
foi convidado a ser diretor do 
DAE – Departamento de Água 
e Esgoto, Presidente do IPMO 
– Instituto de Previdência do 
Município de Osasco (1982); 
Secretário de Serviços Munici-
pais e diretor do Departamento 
de Fiscalização; Secretário de 
Indústria, Comércio e Abaste-
cimento; Presidente da CMTO 
– Companhia Municipal de 
Transporte de Osasco; Secre-
tário de Governo na Adminis-
tração Celso Giglio; Membro 
da APM – Associação Paulista 
de Municípios; e em 2002, con-
correu a deputado estadual.

Governo de SP entrega segundo trem com bagageiro 
em linha que liga a Capital ao aeroporto de Cumbica

Osasco se despede de Sergio Yamato
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O Prefeito Elvis Cezar, 
anunciou na última semana, 
por meio da sua página oficial 
nas redes sociais, o congela-
mento do IPTU para o ano de 
2021, com isso a cidade será 
a única do Brasil a manter o 
imposto sem reajuste em sete 
dos últimos nove anos. 

O projeto de lei, que já foi 
encaminhado para a Câma-
ra de Vereadores e nos  pró-
ximos dias deve ser votado 
pela casa de leis, beneficiará 
diretamente a população par-
naibana já que mesmo com 
o IPTU congelado nos anos 
de 2013, 2014, 2015, 2016, 
2018 e 2020, Santana de 
Parnaíba seguiu realizando 
investimentos com a cons-
trução de importantes obras 
pela cidade como a duplica-
ção e pavimentação de vias, 
instalação de iluminação em 
100% do município, os novos 
colégios, que vão gerar mais 
de 9 mil vagas de ensino, os 
parques em diferentes regiões 
do município, a Maternidade 
Santa Ana, o Pronto Socorro 
Infantil, o AME Parnaíba e as 
unidades de saúde em diferen-
tes bairros, além dos investi-
mentos em segurança pública 
como o detecta e a aquisição 
de equipamentos para a guar-
da municipal. 

Outras importantes obras 
de infraestrutura e desenvol-
vimento seguem sendo exe-
cutadas como a construção 
dos Complexos da Saúde e da 

Educação, a Nova Ponte sobre 
o Rio Tietê, o Túnel da Pra-
ça da Paz e o Novo Hospital 
Municipal, que terá as obras 

iniciadas ainda este ano.
Em sua fala nas redes so-

ciais Elvis Cezar destacou a 
importância de uma gestão 

comprometida para o cresci-
mento e o desenvolvimento  
do município. “Fizemos ges-
tão, cortamos gastos, aplica-

mos bem o dinheiro público e 
isso a população consegue ver 
andando por toda a cidade, 
tudo sem aumentar o IPTU. 

Em 2021 vamos manter o con-
gelamento, é vitória para o pai 
de família, vitória para Santa-
na de Parnaíba!”, disse.

Prefeito Elvis Cezar anuncia o congelamento 
do IPTU em Santana de Parnaíba para 2021

Na última semana, a Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo, o que inclui a cida-
de de Barueri, foi uma das 
áreas que avançou para fase 
verde do Plano São Paulo. 
Nesta etapa, a abertura é par-
cial e há menores restrições. 
“Agora, 76% da população 
do estado segue para a fase 
verde do Plano São Paulo, 
incluindo a capital. Essas re-
giões terão um pouco menos 
de restrições no seu dia a dia, 
de acordo com as indicações 
do Plano São Paulo”, afirmou 
João Doria, governador de 
São Paulo.

A principal mudança nes-
ta fase é que estabelecimen-
tos, como shoppings, co-
mércios, bares, restaurantes, 
academias e setor de serviços 
poderão ampliar o seu horá-
rio de funcionamento para 12 
horas e capacidade máxima 
de ocupação em 60%.

Em Barueri, a novidade 
é que, nesta semana, as duas 
feiras noturnas que acon-
tecem na cidade voltarão a 
funcionar, após cerca de seis 
meses paralisadas por conta 

da pandemia. Uma é feita às 
terças em frente ao Ginásio 
José Corrêa (Av. Guilherme 
Perereca Guglielmo, 1000) e a 

outra às quintas no Jardim Sil-
veira (Av. Sebastião Jordão).

“As feiras devem vol-
tar nesta semana com todas 

as barracas. Elas acontecem 
das 18h às 23h, e a Guarda 
Municipal estará presente 
para garantir que todos usem 

máscara e evitem aglome-
rações”, destacou a gestão. 
A prefeitura relembra ainda 
que, em caso de descumpri-

mento dos protocolos sanitá-
rios estabelecidos pelo Plano 
São Paulo, o morador pode 
fazer sua denúncia no APP 
Barueri e pela Ouvidoria Mu-
nicipal.

Fase verde
A fase verde é a penúlti-

ma etapa do Plano São Pau-
lo. Além das mudanças nos 
horários de funcionamento 
e capacidade de ocupação, 
segundo o Governo de São 
Paulo, nesta fase, o rol de 
permissões para atendimen-
to presencial, com restrições 
de acesso e protocolos sani-
tários, é ampliado para ativi-
dades culturais, convenções 
e eventos sociais ou de negó-
cios.

Atividades que geram 
aglomerações, como festas, 
baladas, torcidas em está-
dios, grandes shows com pes-
soas em pé, seguem proibidas 
no estado. Esta liberação só 
deve ocorrer no caso de avan-
ço para a fase azul ou após a 
vacina contra a Covid-19. 

Fonte: Jornal de Barueri

Barueri retoma feira noturnas

Será a 7ª oportunidade nos últimos nove anos em que não haverá reajuste no imposto
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Um grande presente acaba 
de ser entregue à população 
do Jardim Mutinga, em Ba-
rueri. Na última quinta-feira 
(dia 15) iniciaram os atendi-
mentos no novo Pronto-So-
corro Maria de Lourdes Evan-
gelista, no Jardim Mutinga. 

Localizado na rua Abelar-
do Luz, o equipamento con-
ta com piso térreo e mais um 
pavimento superior, soman-
do um total de 1.028 metros 
quadrados de área construída. 
Uma equipe de 161 profi ssio-
nais já está em atividade para 
atender ao público.

Os ambientes englobam 
recepção, área de atendimento 
e espera, dois consultórios de 
clínica geral e dois de pedia-
tria, raio-X, eletrocardiogra-
ma, salas de coleta, curativo, 
inalação, medicação, farmá-

cia, atendimento social, posto 
de enfermagem, sala de obser-
vação, área administrativa e 
área coberta para ambulâncias. 

Em visita ao local na se-
gunda-feira (dia 19), o prefei-
to de Barueri, Rubens Furlan, 
determinou que fosse insta-
lado também um aparelho de 
ultrassom, compondo ainda 
mais o PS, que está totalmen-
te equipado com o que há de 
mais moderno em saúde para 
atendimentos emergenciais. 

A obra foi iniciada em ju-
nho de 2018, atendendo a um 
grande apelo da população 
local, e se junta a um robusto 
sistema de saúde criado pela 
Prefeitura de Barueri, que ago-
ra conta com sete unidades de 
pronto atendimento. Para mais 
informações, o telefone do PS 
é (11) 4199-3184. 

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou que o governo federal 
não comprará a vacina Corona-
Vac, que está sendo desenvolvida 
pela farmacêutica chinesa Sino-
vac em parceria com o Instituto 
Butantan. De acordo com ele, 
antes de ser disponibilizada para 
a população, a vacina deverá ser 
“comprovada cientifi camente” 
pelo Ministério da Saúde e certi-
fi cada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O povo brasileiro não será 
cobaia de ninguém. Não se justifi -
ca um bilionário aporte fi nanceiro 
num medicamento que sequer ul-
trapassou sua fase de testagem”, 
escreveu Bolsonaro em publica-
ção nas redes sociais.

Ontem (21), após reunião vir-

tual com governadores, o minis-
tro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
assinou um protocolo de inten-
ções para adquirir 46 milhões 
de doses da CoronaVac, com o 
objetivo de ampliar a oferta de 
vacinação para os brasileiros. O 
ministério já tinha acordo com a 
AstraZeneca/Oxford, que previa 
100 milhões de doses da vacina, 
e outro acordo com a iniciativa 
Covax, da Organização Mundial 
da Saúde, com mais 40 milhões 
de doses.

Segundo o ministério, o pro-
cesso de aquisição ocorreria 
somente após o imunizante ser 
aprovado e obter o registro junto 
à Anvisa. Para auxiliar na pro-
dução da vacina, a pasta já havia 
anunciado o investimento de R$ 

80 milhões para ampliação da es-
trutura do Butantan.

A CoronaVac já está na Fase 
3 de testes em humanos e, segun-
do Instituto Butantan, ela é uma 
vacina segura, ou seja, não apre-
senta efeitos colaterais graves. Ao 
todo, os testes serão realizados 
em 13 mil voluntários e a expec-
tativa é que sejam fi nalizados até 
dezembro.

Caso a última etapa de testes 
comprove a efi cácia da vacina, ou 
seja, comprove que ela realmente 
protege contra o novo coronaví-
rus, o acordo entre a Sinovac e o 
Butantan prevê a transferência de 
tecnologia para produção do imu-
nizante no Brasil. A CoronaVac 
prevê a administração de duas do-
ses por pessoa.

Novo Pronto-Socorro do Jardim Mutinga 
iniciou atendimentos na quinta-feira, 15

Bolsonaro diz que governo 
federal não comprará 
vacina CoronaVac

Dando continuidade as 
inaugurações das obras em 
todo o Município de Santana de 
Parnaíba, na última quinta-fei-
ra (15), o Prefeito Elvis Cezar 
realizou  a entrega de mais uma 
UBS na cidade, passando a 
contar com 21 unidades hospi-
talares, sendo 14 delas inaugu-
radas nos últimos 7 anos, além 
de 2 ampliações (UBS Limério 
Cardoso, no bairro 120 e UBS 
Colinas da Anhanguera).

Localizada na Rua Meteo-
ro, 676, ao lado do Parque Ja-
guarí, a nova UBS conta com, 
sala de triagem, farmácia, sala 
de vacina, sala de medicação e 
estabilização, sala de curativo, 
de coleta, inalação e acolhi-
mento, além de dois consultó-

rios odontológicos e 5 consul-
tórios clínicos, que atenderão 
as especialidades de clínica 
médica, pediatria, ginecologia, 
psicologia e clínica geral. A 
unidade funcionará de segunda 
a sexta-feira, das 07h às 17h e, 
de acordo com a secretaria res-
ponsável, tem capacidade para 
atender até 2.500 pacientes por 
mês.

O prefeito Elvis falou sobre 
as melhorias que estão sendo 
realizadas na área da saúde na 
cidade de Santana de Parnaíba.

“Estamos fazendo uma 
grande transformação na saú-
de da nossa cidade, investindo 
para que os bairros possam ter 
o atendimento primário, com 
isso, fazemos com que a po-

pulação não precise deslocar 
até os hospitais, o atendimento 
primário é primordial para sal-
var vidas”, comentou o prefeito 
Elvis.

Sobre a homenageada
A unidade leva o nome da 

Dra. Katia Kohler, em home-
nagem a médica ginecologista 
que trabalhou na rede pública 
do município exercendo a fun-
ção de coordenadora técnica da 
saúde da mulher desde 2015. 
Katia também atendia pacien-
tes nas unidades de saúde do 
Parque Santana (USA) e na 
UBS Álvaro Ribeiro(Centro), 
mas faleceu no mês de março 
deste ano em decorrência de 
complicações da Covid-19.

Prefeito Elvis Cezar inaugura UBS Katia Kohler no bairro Jaguarí

Vice: Ana Maria Rossi

@rogeriolinsoficial @rogeriolinsoficial rogeriolins19.com.br
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Você sabia que o seu cére-
bro pode ser enganado pelos 
seus próprios olhos? As ilu-
sões óticas mostram que nossa 
mente tende a fazer suposições 
sobre o mundo e na busca de 
ajustar as imagens a partir de 
um sentido ou de informações 
pré-adquiridas, pode visua-
lizar o que não é real. O que 
você pensa que vê, muitas ve-
zes não é: a verdade! 

Para explicar como isso 
acontece na prática, o Museu 
das Ilusões, único do gênero 
na América Latina, chegou 
pela primeira vez em São 
Paulo no dia 10 de outubro, 
no Shopping Eldorado, que 
já tem tradição em ineditis-
mo de eventos de qualidade. 
Desta vez, o ineditismo tam-
bém será a retomada de ex-
posições ao público depois 
do anúncio da fase verde pela 
Prefeitura de São Paulo e 
pelo Governo do Estado . É 
a primeira exposição a abrir 
na capital depois de 6 meses 
de fechamento das atividades 
culturais. A expectativa é que 
milhares de pessoas visitem 
o Museu ao longo dos próxi-
mos meses, já que a atividade 
marca a reabertura deste tipo 
de evento, cumprindo todos 
os protocolos recomendados 
pelos órgãos públicos.

Instalado em um espaço 
amplo, de aproximadamente 
1.300 m² ao todo, a exposi-
ção conta com mais de 60 
atrações com experiências 
divertidas e ilusões de ótica, 

que irão brincar com o cére-
bro e com a razão. Excelen-
te para se divertir depois de 
tanto tempo de isolamento 
social e carência de descon-
tração. Sabe aquela situação 
que causa na gente uma cha-
coalhada no cérebro para ver 
se realmente temos certeza 
do que vemos?! Essa é uma 
das sensações que o Museu 
das Ilusões provoca, além 
de muitos risos e desafios as 
nossas certezas.

“Sediar essa mostra é uma 
maneira de nos reencontrar-
mos presencialmente com 
nosso público, que pode vi-
sitar nossas instalações com 
toda a segurança e higieni-
zação. É uma maneira de 
oferecermos entretenimento 
exclusivo, inédito e de quali-
dade para todos os que dese-
jarem viver essa experiência 
imperdível”, comenta Lilian 
Piva, gerente de Marketing 
do Shopping Eldorado. 

Segundo Paulo Zimmer-
mann, um dos curadores do 
Museu das Ilusões, a expo-
sição foi preparada com todo 
cuidado durante a pandemia 
para poder abrir assim que 
fosse permitido. 

Inspirado nos principais 
museus de ciências e de ilu-
são de ótica do mundo, mu-
seus com temática similar 
são o maior sucesso na Eu-
ropa e EUA, o Museu das 
Ilusões, inédito na América 
Latina, traz pela primeira vez 
a São Paulo, o maior acervo 

do mundo em ilusão ótica do 
mundo, com experiências di-
vertidas, que intrigam o pú-
blico e a lógica. 

No formato itinerante, o 
museu foi lançando em julho 
de 2019, com um acervo bem 
mais enxuto, para depois per-
correr as principais cidades 
do país. Além de entreter o 
público com momentos fora 
da realidade, de forma lúdi-
ca e interativa, o museu traz 
conhecimentos sobre ilusões 
visuais, mensagens sublimi-
nares e a relação entre tempo, 
espaço e consciência.

A atração é uma ótima 
pedida para a programação 
em família e amigos, com 10 
ambientes diferentes, inde-
pendentes, que atendem per-
feitamente a uma circulação 
com distanciamento entre 
pessoas e demais cuidados 
recomendados pelo protocolo 
de reabertura das exposições 
e eventos na cidade de São 
Paulo. Com experiências ex-
clusivas e com espaços insta-
gramáveis, ambientes incrí-
veis para fotografar e filmar 
e situações que parecem im-
possíveis. 

Ilusões de ótica
As ilusões têm uma longa 

história, indo até os antigos 
gregos. Em 350 AC, Aristó-
teles observou que “nossos 
sentidos podem ser confiá-
veis, mas podem ser facil-
mente enganados”. A partir 
de um experimento simples, 

ele notou que, ao observa-
mos uma cachoeira e desviar 
o olhar para rochas estáticas, 
as rochas parecerão se mover 
na direção oposta do fluxo 
de água, um efeito que agora 
chamamos de “efeitos poste-
riores do movimento”.

O sistema visual humano 
pode ser dividido em duas 
partes: fisiológico e cogniti-
vo. Não vemos o mundo ape-
nas com nossos olhos, mas 
também com o cérebro, que 
é o responsável por captar as 
informações ao nosso redor e 
dar algum sentido a elas.

Uma escola de pensamen-
to sugere que algumas ilusões 
destacam a maneira como o 
cérebro tenta constantemen-
te e de forma rápida prever o 
que vai acontecer. Tentamos 
prever o futuro para compen-
sar o pequeno atraso entre 
um evento e nossa percepção 
consciente dele. A luz dessas 
palavras que você está lendo 
tem que chegar ao seu olho, 
antes que um sinal viaje para 
o cérebro para ser processa-
do - isso leva tempo, o que 
significa que o mundo que 
você percebe é ligeiramente 
no passado. Acredita-se que 
o cérebro pode fazer previ-
sões sobre o ambiente ao seu 
redor para tentar perceber o 
presente.

Empreendedores
A curadoria do Museu das 

Ilusões é do físico e profes-
sor Julio Abdalla,

Museu das Ilusões é lançado no Shopping 
Eldorado com o maior acervo do mundo

Sobre Veneza, já ouvi de tudo, 
desde a cidade mais bonita do 
mundo, até a mais fedorenta do 
mundo...As opiniões divergem, 
mas acho que ninguém discorda 
quando se fala que Veneza é a ci-
dade mais romântica do mundo , 
é perfeita para ser desvendada a 
dois, em passeio de gôndola em 
um dos muitos canais margeados 
por belos e centenários palacetes.

A cidade, classificada como 
Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco é um museu a céu aberto, 
romântico em nível quase inimagi-
nável e atrai multidões de turistas o 
ano inteiro.

Construída no século V sobre 
uma lagoa, Veneza é um arquipé-
lago situado na região de Vêneto, 
no nordeste da Itália e a capital de 
Vêneto.

A cidade está composta por 
118 ilhas, passam por elas 177 
canais e foram construídas mais 
de 400 pontes para ligar os lados, 
os canais são banhados pelo Mar 
Adriático, formando a chamada 
Lagoa de Veneza.

Mover-se em Veneza se faz 
a pé ou de barco, não há auto-es-
tradas na ilha, isso já a faz muito 
particular. Como principal meio de 
transporte existe o Vaporetto, um 
barco/ônibus aquático. Existem 
ainda as gôndolas, mas hoje em 

dia são de finalidade turística (pas-
seio), não propriamente um meio 
de transporte para locomover- se 
pela ilha.

Piazza di San Marco
Esta praça sofre com cons-

tantes inundações, já que está lo-
calizada na parte mais baixa de 
Veneza, quando a água do Mar 
Adriático sobe, seja por tempesta-
des ou excesso de chuva é o pri-
meiro lugar a ficar cheio d’água.

È também onde estão localiza-
dos os mais belos pontos turísticos 
desta cidade como a Basílica de 
São Marcos, o Palácio dos Doges 

e também o Campanário da Basíli-
ca, ao lado direito da praça se vista 
de frente à Basílica. Também estão 
importantes pontos de referência, 
a Torre do Relógio de São Mar-
cos, a Ala Napoleónica, a Logetta, 
a Casa da Moeda e a Biblioteca 
Marciana e é ao lado desses im-
portante monumentos que ficam 
os cafés mais tradicionais da Itália, 
como o Caffè Florian. Esta praça 
também e ponto de partida em sua 
aventura pela bela ilha.

Basílica di San Marco
Esta é a mais famosa e mais vi-

sitada de muitas igreja que existem 

em Veneza coberta de mosaicos bi-
zantinos, e o campanário, com vista 
para os telhados vermelhos da cida-
de. Conta a história que a primeira 
igreja da área tinha sido construída 
num edifício temporário do Palaz-
zo Ducale, no ano 828, como era 
uma igreja temporária anos mais 
tarde (em 832) foi construída uma 
igreja no local atual. Mas, por causa 
de uma rebelião em 976 a igreja foi 
incendiada, reconstruída em 978 e, 
infelizmente incendiada por segun-
da vez em 1063.

Torre do Relógio
É uma construção com muita 

história para contar e que marca 
as horas (e os signos do zodíaco) 
há 500 anos. No alto da torre, duas 
esculturas, um sino e a famosa es-
tátua do Leão, símbolo tradicional 
de São Marcos. É possível visitar a 
torre e ver de perto o relógio.

Palazzo Ducale
O Palazzo Ducale, antiga mo-

radia do doge de Veneza, que foi 
construída entre os séculos 14 e 
15. Desde 1923, o antigo Palácio 
funciona como um museu, onde é 
possível aprender bastante da his-
tória de Veneza.

Ponte e Galeria da Academia
A Ponte da Academia é uma 

das quatro pontes que cruzam o 
Grande Canal. A ponte que cruza-
mos hoje foi inaugurada em 1933, 
toda de madeira, mas desde então, 
elementos de metal foram adicio-
nados. O nome da ponte vem do 
museu que fica em uma de suas 
pontas: a Galleria dell’Academia, 
fundada em 1750 e onde estão 
expostos trabalhos de importantes 
artistas renascentistas, incluindo 
os irmãos Bellini.).

Coleção Peggy Guggenheim
Inaugurado em 1951, esse 

museu exibe o acervo pessoal de 
Peggy Guggenheim, sobrinha de 

um dos maiores colecionadores 
de arte do século 20, Solomon 
R. Guggenheim. O espaço conta 
com obras de artistas modernis-
tas, como Pablo Picasso, Salvador 
Dalí, Magritte e Pollock. O museu 
fica no Palazzo Venier dei Leoni, 
onde Peggy viveu, bem a beira do 
Grande Canal.

Passeio de Gôndola
O passeio de gôndola é fei-

to em embarcações típicas de 
Veneza, elas foram desenhadas 
com características que auxi-
liam na manobrabilidade e ve-
locidade, tendo sido utilizado 
como principal meio de trans-
porte durante séculos na ilha.

Hoje em dia passear de 
gôndola é praticamente uma 
necessidade, você será guiado 
por um “gondoliere”, que faz 
papel além de ‘piloto’ destes 
barquinhos, de guia turístico 
por dentro dos canais da cidade. 
Durante o passeio o gondoleiro 
irá lhe contar trechos da história 
de Veneza, a origem das cons-
truções e quem habitava os pa-
lácios venezianos.

Não deixe de fazer algumas 
pausas pelos bares e cafés da 
cidade, pequenos, elegantes e 
com tradição de séculos, passa-
dos de pai para filho.

A ROMÂNTICA VENEZA-ITÁLIA
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A exposição é a primeira a abrir depois da pandemia, marcando o retorno de eventos 
permitidos na fase verde, com os protocolos recomendados e distanciamento social.
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Consul de Israel Alon Lavi e Claudia Daud Buffet  libanês assinado por Vera Nassif

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

ALMOÇO EXECUTIVO POR 
R$ 21 NO PARIS 6 PETIT 
DO SHOPPING TAMBORÉ

Espaços Culturais devem 
se inscrever para solicitar 
subsídio da Lei Aldir Blanc

Marly Mansur e Ana Karin Andrade anfitrionaram um jantar em homenagem 
para o Gerenal Hamilton Mourão e esposa Paula no Morumbi em São Paulo na 
Mansão Mansur. Show do tenor Jorge Dorian e buffet da alta culinária libanesa 

assinado por Vera Nassif,  mostrando um pouco da milenar cultura árabe ao casal 
homenageado. Restrito a 50 pessoas conforme protocolos governamentais.

Os clientes do VIVA, Pro-
grama de Benefícios atrela-
do ao aplicativo do Shopping 
Tamboré, poderão desfrutar de 
um delicioso Almoço Executi-
vo no Paris 6 Petit, com Entra-
da + Prato Principal, pela me-
tade do preço, por apenas R$ 
21*. A vantagem é válida entre 
os dias 19 e 30 de outubro, de 
segunda a sexta-feira, das 12h 
às 15h. Para ganhar o descon-
to, o consumidor precisa bai-
xar o app do Shopping Tam-
boré, selecionar o benefício 
dentro da aba VIVA e apresen-
tar o QRCode no restaurante. 

Para a Entrada, o visitan-
te pode escolher entre cinco 
opções, como Carpaccio mé-
diterrané à “Jaque do vôlei” 
ou Salade Caprese à “Claudia 
Raia”. Já para o Prato Princi-
pal, são seis deliciosas suges-
tões, como Blanquet de Poulet 
Farci au Fromage et Jambon 
à “Luan Santana”; Fettuccine 
Alfredo à “Luísa Sonza”; e 
Strogonoff de Poulet à “Edu 
Sterblitch”. 

E o almoço ficará ainda 
mais especial para os usuários 
que cadastraram notas ficais e 
já subiram para as Categorias 2 
Estrelas, 3 Estrelas ou 4 Estre-
las. Eles ganharão a tradicional 
sobremesa do restaurante, um 
Grand Gateau Paris 6 à Paloma 

Bernardi. Para usuários que ain-
da não cadastraram notas fiscais 
de compras das lojas físicas ou 
nas lojas do e-Shopping Tam-
boré, ainda é possível resgatar 
a sobremesa, subindo para algu-
ma dessas categorias. 

Para fazer parte do VIVA, 
basta baixar o app do Shopping 
Tamboré, plataforma de compra 
online do empreendimento, e ao 
se cadastrar, o cliente está au-
tomaticamente na categoria** 
1 Estrela, com diversos bene-

fícios. As compras realizadas 
pelo e-Shopping Tamboré, o 
marketplace disponível via app 
são computadas automatica-
mente para avançar de categoria 
e compras em lojas físicas de-
vem ter a nota fiscal escaneada 
para serem contabilizadas.   

* Taxa de serviço não inclu-
sa. 

** Consultar benefícios dis-
poníveis no aplicativo do sho-
pping, onde estão informadas as 
regras de utilização. 

Continuam abertas as ins-
crições para a Lei federal 
14.017/2020, conhecida como 
Lei Aldir Blanc, que estabelece 
um auxílio emergencial para ar-
tistas, coletivos e empresas que 
atuam no setor cultural. A medi-
da tem como objetivo diminuir 
as dificuldades financeiras que a 
pandemia causou também para 
essa categoria.

A Lei prevê três linhas de 
ações emergenciais, cujos bene-
ficiários dividem-se em “artistas” 
e “espaços artísticos”. Para além 
desta iniciativa, a Lei prevê ainda 
linhas de crédito para fomento às 
atividades culturais.

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
lançou a plataforma Participa 
Osasco, para viabilizar as soli-
citações para os subsídios aos 
espaços culturais e para as inscri-
ções nos editais do terceiro grupo 
(atividades, produções e capacita-
ções culturais).  Os Editais foram 
definidos a partir das reuniões da 
Comissão Municipal, em conjun-
to com o Conselho Municipal de 
Política Cultural, por suas seto-
riais.

O portal também permite que 

os artistas tirem outras dúvidas e 
se inscrevam no “Cadastro Cul-
tural de Osasco”, que foi desen-
volvido para mapear os artistas e 
iniciativas culturais da cidade.

- Plataforma Osasco partici-
pa: www.participa.osasco.sp.gov.
br/cultura

Auxílio Emergencial para 
os trabalhadores da Cultura: 
três parcelas de R$ 600,00

Essa linha é destinada a pes-
soas físicas que comprovem ati-
vidades culturais nos 24 meses 
anteriores à data de publicação da 
lei (29/06/2020). Para ter direito 
ao auxílio, há alguns critérios que 
o trabalhador deverá seguir como: 
não ter emprego formal ativo, não 
receber benefício previdenciário 
ou assistencial (o Bolsa Família é 
exceção), não receber seguro-de-
semprego, entre outros que estão 
especificados no link

http://www.cultura.sp.gov.br/
governo-de-sao-paulo-inicia-ca-
dastramento-de-profissionais-da-
-cultura-para-pagamento-de-ren-
da-emergencial/.

Subsídio a espaços artísticos 
e culturais: entre R$ 3 mil e R$ 
10 mil, regulamentado por Es-

tados e municípios.
Essa linha foi criada em aten-

ção aos espaços culturais, mi-
croempresas, coletivos, pontos 
de cultura, cooperativas, teatros, 
livrarias, sebos, ateliês, feiras, 
circos, produtoras de cinema e 
várias outras categorias. Os bene-
ficiários desta iniciativa precisam 
oferecer contrapartidas com ativi-
dades gratuitas. Será necessário 
prestar contas do auxílio recebido 
em até 120 dias após a última par-
cela paga. Em Osasco, o período 
de inscrição para os espaços cul-
turais solicitarem o benefício vai 
até 25/10/2020.

Editais, chamamentos pú-
blicos e prêmios: destinados a 
atividades, produções e capaci-
tações culturais

A Lei exige que, no mínimo, 
20% dos recursos recebidos se-
jam usados em ações como cus-
teio de editais, chamadas públi-
cas, cursos, prêmios e aquisição 
de bens e serviços vinculados ao 
setor cultural, entre outras ativi-
dades. Os editais serão discutidos 
por linguagem e definidos a partir 
das reuniões da Comissão Muni-
cipal e, por fim, com o Conselho 
Municipal de Política Cultural.
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 Em Porto de Galinhas, Recife,  no fabuloso Resort Okapora Ovadia Saadia e o 
top colunista Toinho Silveira ( Natal, RN), comemoram a reabertura sistemática 

da hotelaria no nordeste e no Brasil.
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