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Dr. Lindoso quer a criação de um “Hospital das 
Clínicas e um centro Oncológico em Osasco”

“Vamos construir o Instituto da Mulher e o 
Hospital da Criança em Osasco”, garante Emidio 

Mário Guide reafi rma apoio a Professora Tereza

Faltando um pouco mais de 
uma semana para as eleições mu-
nicipais, o candidato a prefeito de 
Osasco, Dr. Lindoso (Republica-
nos), ganha cada vez mais adesão 
da população em suas caminhadas 
e reuniões. Este crescimento só 
está sendo possível devido às suas 
propostas irem de encontro com as 
“reais” necessidades do povo osas-
quense, começando pela saúde.

“Meu compromisso inicial é 
a reestruturação de todo o siste-
ma de saúde, com a construção 
do novo e moderno Hospital onde 
poderemos dar um salto de quali-
dade nos serviços de atendimento 
de saúde, e não precisaremos nos 
locomover para outras cidades”, 
comentou Lindoso

Além do Hospital, outras ações 
estão em seu plano de governo, 

caso seja eleito. “A nossa saúde 
terá total atenção, afi nal sou um 
médico e sei o que podemos fa-

zer. Criarei um centro oncológico 
com as especialidades médicas de 
tratamento e combate ao câncer, 

além do programa “Sábado Tem 
Saúde”, que levará serviços espe-
cializados de saúde aos bairros da 

nossa cidade. Teremos um núcleo 
de saúde dos Olhos, com cirurgias 
para prevenir e corrigir problemas 

da VISÃO, e vem muito mais por 
aí. Somos diferentes, faremos a di-
ferença,” fi nalizou o candidato.

O candidato a prefeito de 
Osasco, Emidio de Souza (PT), 
concedeu uma entrevista coletiva 
à imprensa, nesta terça-feira (3), 
onde reafi rmou alguns compro-
missos importantes do seu Progra-
ma de Governo, entre eles: a cons-
trução do Instituto da Mulher, nos 
moldes do Hospital Pérola Bying-
ton, e do Hospital da Criança.Para 
os jornalistas, Emidio destacou 
que o maior desafi o do seu futuro 
governo será a saúde e enfatizou 
que vai no primeiro dia de governo 
vai revisar todos os contratos. “A 
terceirização dos serviços de saú-
de, a contratação das OS da forma 
como foi feita causou um prejuízo 
enorme para Osasco, desorgani-
zou o sistema”, disse.

Emidio também fez duras 
críticas ao modo como a atual 
administração de Osasco tem con-
tratado empresas para gerenciar 
unidades de saúde pública, inclu-

sive contratando empresas que são 
investigadas pela Polícia Federal.  
“Não se trata de uma OS ligada ao 

Hospital das Clínicas ou ao Hos-
pital Albert Einstein, mas sim de 
uma OS que é gerida pelo crime 

organizado, investigada pela Polí-
cia Federal, não sou eu que estou 
dizendo é só acessar os dados da 

investigação que todos vão ver es-
sas informações”, revelou. 

Ao dar continuidade sobre as 
prioridades de seu Programa de 
Governo, Emidio enfatizou que 
vai canalizar totalmente o Braço 
Morto do Tietê e lembrou a ca-
nalização dos seus dois afl uen-
tes, que são os córregos Ribeirão 
Vermelho e o Baronesa. “Tam-
bém vamos construir um Parque 
Linear na região do Rochdale. 
Quero relembrar que este plano 
de reestruturação, incluindo o 
piscinão do Rochdale, foi exe-
cutado mais da metade no nosso 
governo”, disse. 

O funcionalismo público tam-
bém terá prioridade em um novo 
governo de Emidio. “A valori-
zação do servidor é um compro-
misso que vamos assumir, temos 
os professores, plano de carreira, 
equiparação e valorização sala-
rial”, afi rma. 

Nova sede da Prefeitura
Questionado sobre sua ava-

liação quando à gestão atual, 
Emidio foi enfático ao dizer que 
Osasco tem sido administrada de 
forma improvisada. “A paraliza-
ção da nova sede da Prefeitura 
é um exemplo e falta de plane-
jamento. Aquilo faz parte de um 
planejamento para revitalizar 
toda aquela região. Foi no meu 
governo que iniciamos todos os 
estudos com o lançamento da 
pedra fundamental. Primeiro de-
molimos os três prédios antigos 
daquela região, construímos a 
nova estação da CPTM, fecha-
mos a passagem subterrânea. 
Tudo isso faz parte de um proje-
to e agora o prefeito diz que não 
tem interesse e não faz sentido o 
prefeito dizer que quer levar um 
hospital para lá sendo que temos 
o Antônio Giglio na mesma re-
gião”, fi nalizou.

O vereador Mário Luiz Guide 
é o político que mais detém man-
datos de vereador em Osasco, 
oito no total. É graduado, mestre 
e doutor em Filosofi a pela USP 
e formado em Direito pela Uni-
fi eo. Ao longo dos seus mais de 
40 anos na vida pública ocupou 
diversos cargos no Legislativo. 
Foi presidente e membro de im-
portantes conselhos e comissões 
como a de Educação, Saúde, 
Constituição e Justiça, em várias 
legislaturas. É um político sério, 
competente e muito respeitado 
por seus colegas na Câmara. A 
Educação sempre foi sua princi-
pal bandeira de luta. É professor 
universitário, secretário geral do 
PSB no Estado e membro da Fun-
dação João Mangabeira em São 
Paulo. Foi eleito e reeleito sempre 
com expressiva votação, estando 
entre os mais votados na cidade. 
Nesta eleição não será candidato. 
Veja a seguir entrevista com este 
parlamentar que fará muita falta 
no legislativo osasquense.

Quantas eleições você já dis-
putou?

Já disputei treze eleições, a 
partir de 1982. Oito para verea-
dor, dois para deputado estadual, 
uma para deputado federal, uma 
para vice prefeito e uma para go-

vernador de São Paulo. No dia 
31/12/2020 encerro o meu oitavo 
mandato de vereador. 

Depois de tantas eleições, 
por que resolveu não disputar 
desta vez?

Acho que precisamos de re-
novação dos quadros políticos. 
Mas como secretario geral do PSB 
do Estado de São Paulo e como 
presidente da Fundação João 
Mangabeira continuo atuando e 
acompanhando as eleições em 
vários municípios. Márcio Fran-
ça, presidente estadual do PSB, é 
candidato a prefeito de São Paulo, 
fi ca difícil para ele acompanhar os 
outros municípios.

E em Osasco, como está o 
seu posicionamento?

Para prefeito, o PSB apoia o 
prefeito Rogério Lins. Ele apoiou 
a campanha do Márcio França 
para governador e o seu governo 
tem realizado trabalhos que são 
importantes para a população e 
para o PSB, tais como: construção 
de mais doze creches, melhoria na 
carreira dos professores, reforma 
das unidades básicas de saúde, 
grandes investimentos na área de 
segurança, hospitais veterinários 
para cuidar melhor dos animais, 
entre outros.

E para vereador, o PSB lan-
ça chapa completa?

Sim, são 32 candidatos. Tenho 
compromisso com o partido aqui 
e estou batalhando pelos nossos 
candidatos. Osasco tem tradição 
de uma disputa muito grande para 
vereadores. Estou lutando para 
que o PSB aumente sua represen-
tação na Câmara Municipal. 

A professora Tereza é a atual 

presidente do PSB e é candidata 
a vereadora. Você a apoia? 

Sim. É a minha candidata 
a vereadora. É uma professora 
como eu e tem a Educação como 
prioridade. Lecionou em várias 
escolas estaduais da Zona Norte 
como EE Prof Elóy Lacerda no 
Jd. Piratininga, EE Prof Dr. Luiz 
Lustosa da Silva no Jd. Baronesa, 
EE Francisco Casabona Vila São 
José, EE Josué Benedicto Mendes 

no Munhoz Junior. Foi diretora de 
creche no Jd. Piratininga, diretora 
do Colégio Cecília Meirelles no 
Jd. Veloso e é Coordenadora Peda-
gógica de várias creches comuni-

tárias ligadas à AME- Associação 
de Mulheres pela Educação. Fará 
um grande trabalho na Câmara 
Municipal em prol da Educação 
de Osasco. 

A Professora Tereza é uma 
nova liderança?

Sem dúvida. Ela sempre lutou 
pela melhoria dos bairros da Zona 
Norte através da Associação de 
Moradores e da comunidade ca-
tólica. Tem experiência política, 
é presidente do PSB há muitos 
anos. Ajudou a coordenar um le-
vantamento que o partido fez em 
toda a cidade sobre o que era mais 
importante para o futuro de Osas-
co. A pesquisa mostrou que 92% 
dos entrevistados querem uma 
rede de saúde pública que atenda 
bem à todos, 72% educação de 
qualidade, 63% mais segurança 
com maior policiamento, 28% 
emprego e profi ssionalização dos 
jovens. A Professora Tereza quer 
trabalhar para isso, portanto acho 
importante a sua eleição como 
vereadora.
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O prefeito de Osasco e 
candidato à reeleição, Ro-
gério Lins (Podemos), reu-
niu-se com representantes 
de diversos sindicatos no 
dia 22 de outubro, no Espa-
ço Borborema. No encontro, 
Rogério apresentou algumas 
propostas do novo plano de 
governo e falou da retoma-
da econômica do município 
após o período mais restriti-
vo da quarentena.

“Há três meses consecu-
tivos Osasco está mais em-
pregando do que desempre-
gando. Vamos ser a primeira 
cidade da Região Metropo-
litana a se recuperar da cri-
se causada pela pandemia”, 
afirmou Rogério.

Os representantes sin-
dicais apresentaram ideias 
ao candidato e entregaram 
uma carta com sugestões 
para viabilizar a retomada 

do emprego, do consumo e 
a recuperação da atividade 
industrial.

Ainda durante o encon-

tro, lideranças sindicais de 
setores econômicos impor-
tantes declararam apoio à re-
eleição de Rogério.

O candidato a prefeito 
em Santana de Parnaíba pelo 
PSDB, Marcos Tonho, utilizou 
as redes sociais para, ao lado do 
atual prefeito e apoiador de sua 
campanha, Elvis Cezar, apre-
sentou as propostas que estão 
em seu plano de governo, que 
segundo ele é  “Um plano de 
governo bem elaborado e que 
tudo que está sendo formulado 
será cumprido”, disse Marcos 
Tonho.

“Eu apoio o Marcos Tonho, 
que é uma pessoa que está ao 
nosso lado há 12 anos, e mes-
mo durante os momentos di-
fíceis esteve ao nosso lado. É 
uma pessoa, leal, trabalhadora e 
amigo. E é por isso que ele dará 
continuidade ao nosso traba-
lho”, disse Elvis Cezar.

O Plano de Governo da Co-
ligação “Todos Juntos” foi ela-
borado a partir das principais 
demandas da cidade de Santa-
na de Parnaíba, considerando 
sua capacidade de realização e 
a continuidade no desenvolvi-
mento econômico e social do 
município frente aos anseios de 
sua população.

Educação
Nosso Plano de Governo 

está sustentado na criação de 
novas unidades de ensino pú-
blico, elevando a qualidade dos 
serviços públicos prestados nes-
ta área. 

Vamos empregar mais tec-
nologia aos recursos educacio-
nais, permitindo que profi ssio-
nais da educação e estudantes 
possam elevar o conhecimento 
por meio das novas plataformas 

tecnológicas.
Desenvolveremos progra-

mas capazes de inserir todos os 
alunos do ensino médio no en-
sino superior, visando a plena 
qualifi cação de mão-de-obra na 
cidade.

Daremos continuidade ao 
Programa de Idiomas nas es-
colas e da plataforma aberta ao 
município, de modo que nossa 
cidade tenha uma população 
com conhecimento de multii-
diomas, o que vai favorecer a 
mão-de-obra qualifi cada no fu-
turo, o turismo e o desenvolvi-
mento pessoal.

Saúde
Nossas principais propostas 

nesta área consistem em ofe-
recer um novo hospital para a 
cidade, com mais de 200 leitos, 
maternidade integrada e estru-
tura de qualidade para atendi-
mento do cidadão parnaibano. 
Além disso, vamos ampliar as 

unidades básicas de saúde nos 
bairros, implantar novos centros 
de especialidade e programas 
que visam a saúde preventiva da 
população.

O nosso Plano de Governo 
tem como meta, ainda, ampliar 
os serviços de farmácia públi-
ca nos bairros, criar núcleos de 
acompanhamento para pesso-
as com defi ciência, ampliar o 
programa bem-estar animal e 
implantar novas tecnologias e 
padrões ao processo de atendi-
mento público nas unidades de 
saúde, de modo que o cidadão 
receba um atendimento de alta 
qualidade ao utilizar o serviço 
de saúde.

Segurança
As principais propostas de 

atuação na área de segurança 
são: a instalação de centenas 
de novas câmeras inteligentes 
de monitoramento em toda a 
cidade, a criação do Centro de 

Inteligência Avançado da Guar-
da Municipal, ampliação das 
campanhas educativas de pre-
venção às drogas e à violência, 
aquisição e manutenção perió-
dica de equipamentos e recursos 
necessários para todo o efetivo 
da Guarda Municipal, continui-
dade nos programas de treina-
mento, capacitação e qualifi ca-
ção da Guarda e a instalação de 
Totens de Segurança ativa nas 
principais áreas de circulação 
do município. A meta é manter 
o município no patamar de cida-
de de referência para o Brasil.

Esporte e Lazer
Serão criados novos equipa-

mentos públicos para fomento 
do esporte e lazer, como o Cen-
tro de Treinamento Olímpico, 
a construção de novos parques 
municipais, novas praças de es-
portes, novos campos de fute-
bol, a implantação do Centro de 
Apoio para assessorias esporti-

vas e a realização de eventos es-
portivos que possam estimular o 
amplo desenvolvimento esporti-
vo e a integração social.

Cultura e Turismo
Nossas propostas visam a 

criação e fomento de áreas de 
visitação do turista, como mu-
seus e exposições; a implanta-
ção do Observatório Turístico; 
construção da Arena Cultural 
da Barragem, criação do Fes-
tival de Inverno no calendário 
de eventos anuais da cidade, 
desenvolvimento do Roteiro 
Turístico do Suru e do Plano 
de Ecoturismo na cidade. Além 
disso, vamos criar programas 
para fomento e incentivo de no-
vos empreendimentos de inte-
resse turístico na cidade.

Habitação
O desenvolvimento dos pro-

gramas habitacionais será uma 
das importantes plataformas de 
governo, incentivando a criação 
de novas moradias populares e 
reduzindo o défi cit habitacio-
nal em todo o município. Nos 
últimos anos alcançamos mar-
cas históricas em regularização 
de imóveis e as ações do nos-
so plano de governo visam dar 
continuidade neste processo. 
Para atender as demandas da 
habitação, estaremos ampliando 
o Programa Cidade Legal para 
regularização de imóveis da ci-
dade, implantando o Programa 
de Fiscalização e Monitoramen-
to Urbano de áreas para coibir 
invasões, crimes e uso indevido 
de terrenos, em especial as áreas 
de preservação ambiental e áre-

as de risco, promover o fomento 
e incentivo do mercado imobi-
liário para gerar a ampla oferta 
de novos empreendimentos po-
pulares e buscar recursos junto 
ao governo federal e estadual 
para a construção de moradias 
populares.

Transporte Público e Trân-
sito

Nossas propostas contem-
plam a ampliação de linhas de 
ônibus municipais, a construção 
de Micro Terminais de ônibus 
nos principais bairros da cidade, 
implantação do sistema inteli-
gente de estacionamento regu-
lamentado nas principais ruas e 
avenidas da cidade, adequação 
do Plano de Mobilidade Urbana 
para garantir as conexões coe-
rentes de bairros, com a ligação 
e desenvolvimento de vias, em 
conformidade com a nova Lei 
Federal de Mobilidade Urbana, 
a criação de programas educa-
cionais de trânsito nas escolas 
municipais, instalação de lom-
badas eletrônicas nas principais 
vias da cidade, a construção de 
novas vias de ligação entre bair-
ros, permitindo maior fl uidez no 
trânsito, a ampliação de ciclo 
faixas em toda a cidade, a mo-
dernização do sistema viário, a 
duplicação das estradas e aveni-
das na cidade, proporcionando 
maior fl uidez e segurança no 
trânsito para motoristas e pedes-
tres, a construção de novas cal-
çadas e adequação de vias com 
todos os requisitos de acessibili-
dade e a implantação do Bilhete 
Único Municipal para integra-
ção gratuita de ônibus.

Rogério Lins participa de encontro 
com diversos dirigentes sindicais

Candidato a prefeito em Santana de Parnaíba Marcos Tonho, 
apresenta seu plano de governo ao lado de Elvis Cezar
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O Governador João Do-
ria anunciou, nesta quinta-
-feira (5), a compra de 105 
novas viaturas da Polícia 
Civil do Estado de São Pau-
lo. Ao todo, serão investidos 
R$ 23 milhões para aquisi-
ção de modelos SUVs com 
proteção balística e rádio 
transceptor para reforçar a 
atuação dos policiais civis 
nas ações de policiamento 
investigativo em todo o Es-
tado.

“Um fato inédito no 
Brasil.  Essas são as pri-
meiras viaturas blindadas 
da história da Polícia Ci-
vil e da Polícia Militar. A 
exemplo da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, a 
Polícia Civil também terá 
veículos blindados para 
garantir a segurança dos 
seus policiais e a melhoria 
na eficiência da pronta res-
posta nas ruas”, destacou o 
Governador.

Cada um dos novos veí-
culos receberá investimento 
de R$ 222 mil e a blindagem 
garantirá mais segurança 
para os agentes, especial-
mente em situações de en-
frentamento a criminosos 
com risco de trocas de tiros. 
O uso de viaturas deste tipo 
é um dos compromissos da 
atual gestão na área de Se-
gurança Pública e está sendo 
retomado após o Governo de 
São Paulo concentrar esfor-

ços na Saúde durante a fase 
mais grave da pandemia.

“Um equipamento funda-
mental para o policiamen-
to e para o nosso trabalho. 
Isso aumenta a qualidade do 
trabalho e protege os poli-
ciais”, complementou o se-
cretário da Segurança Públi-
ca, General João Campos.

A aquisição das novas 
viaturas para a Polícia Civil 
ocorreu por meio de pregão 
eletrônico realizado no mês 
passado. A PM também con-
tará com viaturas com pro-
teção balística. Setenta veí-
culos estão em fase final de 
fabricação e serão entregues 
nos próximos meses. As no-
vas viaturas da PM serão 
utilizadas no patrulhamento 
ostensivo de unidades espe-
cializadas, como o Coman-
do de Policiamento de Cho-

que (CPChq) e Batalhões de 
Ações Especiais de Polícia 
(Baeps).

Renovação de frota e 
equipamentos

Desde o início da atual 
gestão, o Governo de São 
Paulo tem realizado contí-
nua renovação da frota e dos 
equipamentos das forças de 
Segurança Pública. Desde 
2019, foram entregues 4.294 
viaturas para reforçar a atu-
ação das polícias Civil e 
Militar, beneficiando inclu-
sive o Corpo de Bombeiros 
e o policiamento ambiental. 
O total investido nos veícu-
los foi de R$ 286 milhões.

Somado a isto, o poli-
ciamento militar rodoviário 
também foi contemplado 
com 36 novos automóveis 
para atividades nas regiões 

de Bauru e Araraquara. O 
investimento nas viaturas 
foi realizado pela conces-
sionária Eixo-SP, no valor 
de R$ 3 milhões, como pre-
visto em contrato de conces-
são.

Além dos investimen-
tos já citados, o Governo 
do Estado tem investido na 
modernização dos equipa-
mentos das polícias pau-
listas, cujos investimentos 
já ultrapassaram R$ 200 
milhões para aquisição de 
novas pistolas, fuzis, armas 
de incapacitação neuromus-
cular, escudos balísticos, 
entre outros. Além disto, 
foram investidos outros R$ 
4,2 milhões na compra de 
105 drones que já estão sen-
do utilizados nas ações de 
policiamento preventivo e 
ostensivo em todo o Estado.

Doria anuncia a compra das primeiras 105 viaturas 
blindadas da história da Polícia Civil de SP

@rogeriolinsoficial @rogeriolinsoficial

rogeriolins19.com.br

Vice: Ana Maria Rossi
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O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, que disputa reelei-
ção, anunciou nesta semana 
que tem como proposta uma 
anistia especial para IPTU e 
impostos na cidade de Osasco 

Segundo Rogério a pro-
posta irá beneficiar todos 
que foram afetados pela pan-
demia e que estão com al-
guma dificuldade em pagar 
seus impostos municipais. 
“Em função da pandemia e 
visando ajudar na recupera-
ção econômica de Osasco, 
teremos como proposta uma 
ANISTIA ESPECIAL. Todos 
aqueles que foram afetados 
e estão com dificuldades 
de pagar seus impostos mu-
nicipais, terão condições e 
prazos especiais em 2021”, 
publicou Lins em suas redes 
sociais.

PACOTE ECONÔMICO
Durante a pandemia, Ro-

gério Lins já havia promulga-

do um decreto, publicado no 
dia 30 de março com medidas 
econômicas, que beneficia-
vam a população e mais de 
38 mil empresas da cidade. 
Confira abaixo as alterações:

IPTU
• Contribuintes que com-

provarem a perda de empre-
go, a redução salarial ou a 
incapacidade para o trabalho 
poderão solicitar o relança-
mento das parcelas com ven-
cimentos em março e abril, 
relativas ao IPTU do presen-
te exercício, sem o acrésci-
mo de multa e juros, até o 
dia 30/12/2020.

• O pagamento da parcela 
única do IPTU, com 5% de 
desconto, poderá ser relan-
çada para vencimento até 
30/04/2020, mediante soli-
citação do interessado pelo 
e-mail: iptu.sf@osasco.sp.
gov.br.

• Ficam prorrogadas, 

automaticamente, todas as 
isenções de IPTU vigentes 
para o exercício de 2021. 
Novos pedidos de isenção 
deverão ser solicitados do 
primeiro dia útil de setembro 
até o último dia de novembro 
de 2020.

EMPRESAS
• As datas de vencimen-

tos dos pagamentos do Im-
posto Sobre Serviço (ISS) 
e da Taxa de Licença para 
Funcionamento de 2020 
ficam adiadas para o dia 
30/09/2020. As demais par-
celas, sucessivamente, para 
o dia 30 dos meses subse-
quentes.

• Os prestadores de servi-
ços que recolhem o ISS pelo 
regime de estimativa pode-
rão recolher as parcelas re-
ferentes aos meses de março 
e abril de 2020, sem a inci-
dência de multa moratória e 
juros, até o dia 30/12/2020.

Rogério Lins anuncia anistia especial 
de IPTU e impostos em Osasco
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O Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE) prorrogou o prazo 
para que estudantes com con-
tratos do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), fir-
mados até dezembro de 2017, 
façam a renovação de seus fi-

nanciamentos neste segundo 
semestre de 2020. Os alunos 
têm até o dia 30 de novembro 
para efetivar o aditamento.

A data também vale para 
realização de transferência 
integral de curso ou de insti-
tuição de ensino e para soli-

citação de dilatação do prazo 
de utilização do financia-
mento. Os contratos do Novo 
Fies, concedidos a partir de 
2018, têm cronograma defi-
nido pela Caixa Econômica 
Federal.

Os contratos do Fies de-

vem ser renovados a cada 
semestre. O pedido de adi-
tamento é feito inicialmente 
pela Comissão Permanente 
de Supervisão e Atendimento 
(CPSA) da instituição de en-
sino superior e, em seguida, 
os estudantes devem validar 

as informações inseridas no 
Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies).

No caso de aditamento 
não simplificado, quando há 
alteração nas cláusulas do 
contrato, como mudança de 
fiador, por exemplo, o estu-

dante precisa levar a docu-
mentação comprobatória ao 
agente financeiro para finali-
zar a renovação. Já nos adita-
mentos simplificados, a reno-
vação é formalizada a partir 
da validação do estudante no 
sistema. 

Prazo de renovação 
do Fies é prorrogado

Até esta sexta-feira, dia 
06/11, estão abertas as ins-
crições para as atividades 
promovidas pelo projeto 
Sesc na Fatec. A parceria en-
tre a Fatec Osasco e o Sesc 
São Paulo Osasco oferecerá 
cursos, bate-papos, palestras 
e outras atrações ministradas 
por especialistas contratados 
pelo Sesc. Todos os eventos 
são gratuitos e online.

Poderão participar alu-
nos, ex-alunos e colaborado-
res da Fatec, além da comu-
nidade externa. As primeiras 

atividades programadas co-
meçarão a partir de 07/11, na 
plataforma Microsoft Teams.

Para se inscrever, acesse 
o site: www.fatecosasco.edu.
br, e preencha o formulário 
de inscrição. As vagas são 
limitadas.

Sobre a Fatec Osasco:
 A Fatec Osasco é uma 

instituição pública de ensino 
superior administrada pelo 
Centro Paula Souza, autar-
quia vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-

nômico, do Estado de São 
Paulo.

São oferecidos, na insti-
tuição, cinco cursos superio-
res gratuitos de tecnologia: 
Manutenção Industrial, Au-
tomação Industrial, Gestão 
Financeira, Redes de Com-
putadores e Sistemas Bio-
médicos, todos com duração 
mínima de 6 semestres.

A Fatec Osasco está lo-
calizada à Rua Pedro Rissa-
to, 30, Vila dos Remédios. 
Telefone para contato: (11) 
3603-9910.

Até o início da próxima se-
mana, 1.300 escolas da rede 
estadual de São Paulo localiza-
das em 219 municípios paulis-
tas vão retomar as atividades 
presenciais. As aulas para os 
alunos do ensino fundamental 
foram autorizadas pelo Governo 
de São Paulo a partir desta ter-
ça-feira (3).

Do total das unidades que 
optaram pelo retorno, 500 estão 
na capital. Juntas, elas atendem 
cerca de 400 mil alunos.

“A escola organiza seu pla-
no com seus estudantes, com a 
sua comunidade para a ativida-
de de retorno respeitando sem-
pre todos os protocolos. Sem 
eles, nós não autorizamos as 
atividades. Estamos dando pas-
sos vagarosamente, mas com 

segurança. Temos tido sucesso 
neste retorno, porque não tive-
mos nenhum caso de transmis-
são de covid dentro das nossas 
escolas. Fazemos acompanha-
mento e monitoramento desses 
dados”, afi rmou o secretário da 
Educação Rossieli Soares, que 
esteve na Escola Estadual Mil-
ton Rodrigues na manhã desta 
terça-feira.

A retomada opcional das 
aulas regulares presenciais es-
calonadas ocorre desde o dia 
7 de outubro para alunos do 
ensino médio e da modalidade 
Educação para Jovens e Adultos 
(EJA). Mas o retorno, entretan-
to, está condicionado à autori-
zação dos prefeitos de cada um 
dos 645 municípios paulistas.

As prefeituras são autôno-

mas para decidir se vão ou não 
acompanhar o cronograma es-
tadual. Os municípios podem 
adotar calendários mais restriti-
vos, de acordo com dados epi-
demiológicos locais.

Regras para reabertura
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 fi nais dos ensi-
nos fundamental e médio, o li-
mite máximo é de 20%. Na rede 
estadual, só é permitido o aten-
dimento de até 20% em todas as 
etapas.

Inscrições para as atividades do Sesc 
na Fatec Osasco se encerram hoje (6)

1.300 escolas da rede estadual de 
São Paulo retomam atividades 
presenciais até a próxima semana

Alunos têm até dia 30 de novembro para efetivar o aditamento

Cursos, bate-papos, palestras e outras atrações online
e gratuitas estão programadas. Participe!

CONFIRA AS ATIVIDADES OFERECIDAS:
• 1. Palestra: Cenário atual da robótica e visão para o futuro
Data: 7/11 - Horário: 10 às 12h
• 2. Workshop: Programando um Arduino
Data: 14/11 - Horário 10 às 12h
• 3. Palestra: Competições de robótica no Brasil e no Mundo
Data: 21/10 - Horário: 10 às 12h
• 4. Workshop: Programando meu primeiro robô
Data: 28/10 - Horário: 10 às 12h
• 5. Curso: Introdução à Discotecagem Digital
Datas: 14/11; 21/11; 28/11 e 05/12 - Horário: 15 às 17h
• 6. Grupo de Bate-papo: O isolamento social do homem no contexto familiar
Datas: 14/11; 21/11 e 28/11 - Horário: 12 às 14h
• 7. Educação para Felicidade Sustentável Nutrindo o Bem-Estar na vida pessoal e profissional
Datas: 07/11; 14/11; 21/11 e 28/11 - Horários: 11h30 às 13h30
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O prefeito de Barueri e 
candidato à reeleição, Rubens 
Furlan, visitou as obras do 
Hospital Regional de Barue-
ri, que iniciaram no dia 1º de 
outubro e tem a previsão de 
inauguração daqui dois anos. 
Rubens Furlan estava acom-
panhado de seu candidato a 
vice-prefeito, Roberto Piteri 
e de seus filhos, a deputada 
federal Bruna Furlan e Furlan 
Filho

“Eu sei que só um Hospi-
tal Regional pode resolver os 
problemas de saúde de toda 
nossa região. E a Bruna des-
de o primeiro mandato dela 
lutou junto comigo para que 
fosse possível a construção 
tão necessária desse Hospital 
Regional”, disse Furlan.

A deputada federal, Bruna 

Furlan, por sua vez salientou 
a emoção de estar vistoriando 
as obras  do Hospital Regio-
nal “Essa é a maior conquis-
ta na área da saúde, da nossa 
cidade e da nossa região. Es-
tar aqui é muito emocionante 
poque sabemos de quanta luta 
e trabalho foram empenhados 
para que essa obra se tornasse 
possível”, comentou a depu-
tada.

O Hospital Regional ain-
da está gerando 350 empre-
gos diretamente e mais de 
2000 indiretamente. “Em um 
momento que o Brasil preci-
sa da retomada da economia, 
nós já estamos gerando aqui 
350 empregos diretos e 2000 
indiretos. Assim estamos dan-
do a nossa contribuição para 
a retomada do crescimento do 

nosso país”, comemorou Ru-
bens Furlan.

O Hospital Regional de Ba-
ruer está sendo construído no 

Jardim Paulista, deverá contar 
com 400 leitos de alta comple-

xidade e está previsto para ser 
entregue daqui dois anos.

As concessionárias CCR 
ViaOeste e CCR RodoAnel, 
através do Instituto CCR, estão 
apoiando o Movimento Novembro 
Azul, que tem como foco a sensi-
bilização para prevenir o câncer de 
próstata. Durante todo o mês de 
novembro, os motoristas que trafe-
gam pelo sistema Castello-Raposo 
e trecho oeste do Rodoanel serão 
alertados sobre a importância dos 
cuidados para evitar este tipo de 
câncer por meio de mensagens 
veiculadas nos painéis eletrônicos 
existentes nas rodovias.

Outra iniciativa é a distribui-
ção de folhetos contendo infor-
mações e orientações. O material 
será entregue principalmente aos 
caminhoneiros durante os atendi-
mentos que são oferecidos na base 
fixa do Programa Estrada para a 
Saúde, localizada no km 57 da 

rodovia Castello Branco, sentido 
Capital, em São Roque.

De acordo com o INCA (Ins-
tituto Nacional de Câncer) o cân-
cer de próstata é o segundo mais 
comum entre os homens no Brasil 
(atrás apenas do câncer de pele 
não-melanoma). A próstata é uma 
glândula que só o homem possui 
e que se localiza na parte baixa do 
abdômen. Mais do que qualquer 
outro tipo, é considerado um cân-
cer da terceira idade, já que cerca 
de 75% dos casos no mundo ocor-
rem a partir dos 65 anos.

O aumento observado nas ta-
xas de incidência no Brasil pode 
ser parcialmente justificado pela 
evolução dos métodos diagnós-
ticos (exames), pela melhoria na 
qualidade dos sistemas de infor-
mação do país e pelo aumento na 
expectativa de vida. Alguns desses 

tumores podem crescer de forma 
rápida, espalhando-se para outros 

órgãos e podendo levar à morte.  
A estimativa do INCA é que mais 

de 65 mil novos casos de câncer 
de próstata sejam registrados no 

país em 2020, com mais de 15 mil 
mortes.

Em sua fase inicial, o câncer da 
próstata tem evolução silenciosa. 
Muitos pacientes não apresentam 
nenhum sintoma ou, quando apre-
sentam, são semelhantes aos do 
crescimento benigno da próstata 
(dificuldade de urinar, necessida-
de de urinar mais vezes durante o 
dia ou à noite). Na fase avançada, 
pode provocar dor óssea, sintomas 
urinários ou, quando mais grave, 
infecção generalizada ou insufici-
ência renal.

A detecção precoce do câncer 
é uma estratégia para encontrar 
o tumor em fase inicial e, assim, 
possibilitar melhor chance de tra-
tamento. A detecção pode ser fei-
ta por meio da investigação, com 
exames clínicos, laboratoriais ou 
radiológicos.

Rubens Furlan vistoria obras do 
Hospital Regional de Barueri

Concessionárias orientam motoristas 
sobre prevenção do câncer de próstata

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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O Shopping Tamboré encon-
trou a melodia perfeita e apresenta 
Show de Natal para celebrar a épo-
ca mais mágica do ano, trazendo a 
música como forma de emocionar 
e encantar as famílias nesta data. 
Uma Orquestra com 18 bonecos 
mecatrônicos de Papai Noel e 
Mamãe Noel estará na Praça de 
Eventos, em frete ao Cinemark, a 
partir do dia 05 de novembro, para 
encantar e despertar os sentimen-
tos dos visitantes, tocando as mais 
lindas músicas natalinas.  

Os personagens ficarão ao re-
dor de uma iluminada árvore de 
Natal de 12 metros e tocam sem 
interrupção. A cada hora, a apre-
sentação fica ainda mais animada 
e emocionante, com show exclu-
sivo de luzes e recado especial do 
Noel. 

Para completar a experiência, 
as crianças poderão brincar em um 
divertido Balanço Acessível para 
cadeirantes. No mesmo espaço, 
as famílias poderão tirar fotos e 
guardar lindas lembranças em um 
Espaço Instagramável.  

Para garantir o conforto e 
segurança dos visitantes, a parti-
cipação nas atividades deve ser 
agendada previamente através do 
aplicativo do Shopping Tamboré. 

E para quem quer ver o bom 
velhinho, vídeos divertidos do Pa-
pai Noel esperam pelas crianças 
em uma tela na Praça de Eventos 

em frente ao Bradesco.  
A decoração fica ainda mais 

completa com um imponente Noel 
Maestro, de 6 metros de altura, lo-
calizado na Alameda Gourmet, 
área a céu aberto com alguns dos 
principais restaurantes do Sho-
pping. Os visitantes poderão tirar 
fotos com o personagem e apreciar 
um lindo show de luzes e música, 
todos os dias, às 18h, 19h, 20h e 
21h. 

Todas as ativações da data 
contarão com atenção redobrada 
para garantir a segurança de to-
dos, com higienização constante 
do espaço da decoração e totens 
de álcool em gel para crianças e 

adultos.  O Shopping segue com 
um intenso trabalho de adequa-
ção dos espaços e desinfecção dos 
ambientes para receber clientes, 
colaboradores e fornecedores. O 
empreendimento adotou um ri-
goroso protocolo de higienização 
e reforçou as ações preventivas à 
Covid-19, contemplando cuidados 
pessoais, higienização e acessibili-
dade. As medidas estão em linha 
com o protocolo desenvolvido 
pela Abrasce (Associação Brasi-
leira de Shoppings Centers), que 
foi validado por especialistas do 
Hospital Sírio Libanês. 

Sobre Shopping Tamboré 

Em um ambiente agradável, 
confortável e ao ar livre, o Sho-
pping Tamboré proporciona aos 
seus clientes um variado mix de 
lojas que agrada a toda família. 
Como um destino de entreteni-
mento, gastronomia e experi-
ências, o shopping traz marcas 
icônicas como Mob, New Balan-
ce, Sephora, Le Pain Quotidien, 
Carlo’s Bake Shop, Petit Paris 6, 
Madero, Outback, entre outras, 
além de uma série de opções de 
lazer tanto indoor como outdoor. 
O Shopping Tamboré é o mais 
tradicional centro de compras e 
lazer da região de Alphaville e ar-
redores. 

Shopping Tamboré traz Show de 
Natal com Orquestra de bonecos 
do Papai Noel e muita música 

Temos semanalmente escri-
to sobre destinos maravilhosos 
para você escolher sua próxima 
viagem. Por isso, esta semana o 
assunto é seguro viagem, afinal 
depois de você planejar a viagem 
dos sonhos é importante garantir 
que nenhum imprevisto estrague 
seus planos.

O seguro viagem é obrigatório 
para viagens internacionais . Nas 
viagens nacional, aquele que tiver 
um plano de saúde com abran-
gência nacional, terá a cobertura 
de seu plano de saúde porém não 
se beneficiará dos demais benefí-
cios do seguro viagem, os quais 
explicamos a seguir. E os que não 
tem plano de saúde de abrangên-
cia nacional, ficam completamen-
te descobertos em caso de algum 
imprevisto. Por isso é bom você 
entender de seguro viagem e sa-
ber como funciona, para você ter 
o seguro viagem mais adequado 
para sua viagem. Afinal imprevis-
tos acontecem.

Como funciona o seguro de 
viagem?

O seguro de viagem funciona 
como um plano de saúde tem-
porário, ou seja, pelo tempo da 
viagem e também uma garantia 
de indenização para várias situa-
ções e acidentes. Ele será válido 
pelos dias da contratação e dentro 
das normas especificadas em cada 
contrato

Por que contratar o seguro 
viagem?

Você deve contratar, porque 

é melhor estar preparado para 
imprevistos. Nada pode estragar 
sua viagem, afinal os custos mé-
dicos em alguns países podem ser 
superiores ás todas as despesas da 
viagem.

O Seguro viagem não cobre 
apenas despesas hospitalares, ele 
cobre também assistência odon-
tológica, farmacêutica, jurídi-
ca, traslado médico entre outros 
benefícios, para cada caso uma 
situação, você deve escolher o 
melhor para sua viagem.

Como diminuir o risco de 
ter a bagagem extraviada

Na verdade, não existe ga-

rantia, mas você pode ajudar 
com alguns cuidados, algumas 
dicas são:

Despache sai bagagem o 
quanto antes, assim você evita 
aquelas filas enormes e a correria 
do despacho principalmente em 
grandes aeroportos. Você precisa 
estar no aeroporto pelo menos 2 
horas antes do embarque , então 
despache suas malas logo que 
chegar no aeroporto

Parece brincadeira, mas ter 
uma mala que se destaque das 
demais é muito importante. Se a 
sua segue o padrão de todas , dê 
seu toque pessoal, cole adesivos, 
enfim seja criativo.

Voôs com muitas escalas 
infelizmente são um convite ao 
extravio de bagagem, se você 
puder evitar melhor.

Também é importante lem-
brar de remover , qualquer eti-
queta de viagens antigas da mala, 
isso pode lhe causar uma grande 
dor de cabeça. Hoje ná existem 
no mercado aplicativos que mo-
nitoram sua bagagem.

Em caso de cancelamento 
da Viagem

Se houver necessidade de 
cancelar sua viagem, o seguro 
cobre as multas e taxas cobra-
das pela companhia aérea, hotel, 

pousadas e outros serviços reser-
vados pelo cliente após a emis-
são do seguro.

O cancelamento deve ser 
solicitado até 48h antes do em-
barque do cliente. A seguradora 
analisa os motivos para que seja 
liberado a cobertura.

Há dois tipos de cancelamen-
tos nos planos de seguro viagem:

Cancelamento Simples: irá 
cobrir as despesas apenas em ca-
sos de: doença grave ou morte do 
segurado e morte de parente de 
1º grau.

Cancelamento Plus Reason: 
o segurado tem diversos moti-
vos para acionar o seguro como, 

roubo de documentação ou baga-
gem, visto negado, complicação 
na gravidez, traslado forçado de 
trabalho e outras inúmeras van-
tagens desse plano.

Escolhendo o plano ideal 
de seguro viagem

Para escolher o plano ideal 
para sua viagem, coloque em 
consideração as atividades que 
pretende fazer em seu destino. 
Para a prática de esportes, con-
trate um plano que cubra o es-
porte que pretende praticar.

E para você que viaja – no 
mínimo – duas vezes ao ano, o 
Multi Trip é perfeito! O plano 
garante sua segurança em todas 
as viagens realizadas no perí-
odo de 365 dias por um preço 
especial. Não esqueça o melhor 
caminho e consultado um profis-
sional de seguro viagem.

Quanto custa um seguro 
de viagem?

Acredite! Custará bem me-
nos do que o valor de apenas 
uma consulta em muitos países 
do mundo. Ele também será uma 
fatia mínima do orçamento de 
uma viagem internacional.

Preparamos esse artigo para 
te alertar da importância do 
seguro viagem e porque ele é 
obrigatório nas viagens interna-
cionais, agora cabe a você com 
a ajuda de um agente de viagem 
escolher o melhor plano para sua 
viagem.

Esperamos ter contribuído 
para sua boa próxima viagem!

SEGURO VIAGEM, O QUE É?

T
U

R
IS

M
O

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

O estimado empresário Carlos Henrique 
Dezen (excelência em turismo) brinda sua 

idade nova dia 13. Parabéns!

ANIVERSÁRIOS
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Cliques
da

Semana

Lindt aposta na tradição para 
compor seu portfólio de

NATAL EM 2020

Tom Brasil 25 Anos apresenta: 
DANIEL BOAVENTURA

BOULEVARD FOOD EXPERIENCE

ESTHER GÓES VOLTA ÀS 
GRAVAÇÕES DE GÊNESIS

Desde que inaugurou sua 
primeira loja própria no Bra-
sil em 2014, a Lindt, marca 
suíça de chocolates premium, 
trouxe o tradicional panetto-
ne com receita italiana para 
a ceia dos brasileiros. De lá 
para cá, o catálogo de sabo-
res foi ampliado para agradar 
ainda mais e se aproximar 
dos consumidores.

Para 2020, a marca conso-
lida seu portfólio de Natal e 
oferece quatro sabores deste 
símbolo natalino, elaborados 
pelos Maîtres Chocolatiers 
Lindt: Panettone com gotas 
de chocolate amargo (700g e 
1kg), Panettone gotas de cho-
colate amargo com recheio 
de gianduia e coberto com 
chocolate ao leite (1kg), Pa-
nettone trufado de chocolate 
ao leite (900g) e Panettone 
de laranja siciliana e gotas 
de chocolate amargo (700g), 
esses dois últimos lançados 
em 2019.

Seguindo à risca a receita 
tradicional italiana, a Lindt 
importa o chocolate e par-
te dos ingredientes da mas-
sa para assar os panettones 
aqui no Brasil, o que garante 
a qualidade, o sabor, e que o 
produto chegue fresco para a 
ceia de Natal dos brasileiros. 
Outra característica que man-
tém a qualidade superior, é a 
produção artesanal, durante a 
qual as massas são elaboradas 
manualmente, desde a adição 
dos ingredientes até a emba-
lagem final. Após o processo 
de fermentação de 18 horas, 
os panettones passam pela 
técnica de resfriamento, onde 
ficam de cabeça para baixo 

após serem cuidadosamente 
retirados do forno. Diferen-
te do formato da maioria dos 
produtos que vemos no Brasil, 
os Panettones Lindt têm for-
mato milanês: são mais bai-
xos e com maior diâmetro. O 
resultado, após todo este pro-
cesso é uma massa leve e úmi-
da, com textura macia e sabo-
res e aromas equilibrados.

“O brasileiro já conhece 
o sabor e qualidade dos nos-
sos panettones e para este 
ano trouxemos um portfólio 
maduro, com opções que cer-
tamente irão agradar nossos 
clientes, pois tivemos recor-
de de vendas deles nos anos 
anteriores e fomos contem-
plados com o título de me-
lhor panettone do Brasil por 
diversos rankings na impren-
sa”, afirma Walter Angst, 
CEO da Lindt no Brasil.

Para presentear no Natal 
2020 

Mesmo à distância e não 
podendo se reunir em gran-
des grupos este ano, familia-
res e amigos irão presentear 
as pessoas queridas. Nada 
melhor do que entregar na 
casa de quem gostamos, um 
carinho em forma de choco-
late. Na Lindt, será possível 
escolher entre as mais de 40 
opções de produtos e embala-
gens desenvolvidos especial-
mente para a data.

O TEDDY, urso dourado 
de chocolate ao leite e símbo-
lo mundial do Natal da marca, 
é um exemplo, pois seu sorri-
so carinhoso e braços prontos 
para o abraço traduzem o es-
pírito natalino em um diver-

tido e delicioso presente. Ele 
vem nas versões tradicional 
(dourada) ou com roupinhas 
de malha verde, vermelha 
e rosa, nos tamanhos 200g, 
100g, 40g e 10g.

A icônica linha LINDOR, 
das famosas trufas de cho-
colate com recheio cremoso, 
traz embalagens inovadoras 
em formato de árvore de na-
tal. A Mini árvore com Lin-
dor ao leite (37,5g) é a lem-
brancinha perfeita para quem 
está planejando dar presenti-
nhos a várias pessoas queri-
das. Para ajudar quem quer 
impressionar com um presen-
te inesquecível, a marca lan-
ça a Árvore Dourada Lindor 
(375g / 30 trufas) que pos-
sibilita montar um delicioso 
degradê de sabores e cores, 
à escolha do cliente, tornan-
do cada presente verdadeira-
mente único. Por fim, as cai-
xas de Pralinas (345g, 264g, 
200g, 137g e 80g) entregam 
um elegante presente com 
sofisticados chocolates finos 
reunindo os melhores sabores 
do Natal.

As vitrines das 50 lojas es-
palhadas pelo Brasil, ganham 
decoração de Natal a partir de 
07 de novembro, mesma data 
do lançamento do portfólio 
sazonal. E este ano a Lindt 
terá, além das lojas físicas, 
vendas de presentes natalinos 
pela primeira vez através de 
seu e-commerce lançado em 
abril deste ano.

Todos os produtos da li-
nha natalina podem ser en-
contrados no e-commerce e 
nas lojas Lindt localizadas 
nas cidades de São Paulo, São 
Caetano do Sul, Santo André, 
Ribeirão Preto, São José dos 
Campos, Barueri, Campinas, 
Santos, Piracicaba, Jundiaí, 
Belo Horizonte, Rio de Ja-
neiro, Niterói, Curitiba, Bra-
sília, Goiânia, Porto Alegre e 
Balneário Camboriu.

Onde encontrar Lindt
E-commerce:
https://shop.lindt.com.br/
Instagram:
https://www.instagram.com
lindt_brasil/?hl=pt-br

Shopping Higienópolis promoveu o 
evento gastronômico mais original 
e inspirado do período da pandemia 
brasileira. O festival “Boulevard Food 
Experience - Pátio Higienópolis”  – 
foi um sucesso respeitando todas as 
normas e protocolos sanitários.  Nos 
seis dias de festival, os participantes 
puderam degustar o melhor da 
gastronomia praticada por chefs de 
festejados restaurantes como SU, 
Forneria San Paolo, Japengo, Ecully,  
Fotiá, Benza, Peti, Vista, TEVA. 
Aguardando a segunda edição!

Depois da interrupção das gravações no 
Marrocos, motivada pela pandemia,  a diva dos 

palcos  e da televisão brasileira, Esther Góes 
participa da retomada da novela GÊNESIS, pela 
TV Record. Na narrativa da história de Abraão 

(Zé Carlos Machado),  de autoria de Camilo 
Pellegrini,  Esther Góes desempenhará a segunda 

fase de NADI, uma das esposas  de Terá (Julio 
Braga), pai de Abraão. A primeira fase de NADI 

será interpretada por Camila Rodrigues. A 
novela GÊNESIS tem sua trama baseada no livro 
GÊNESIS da Bíblia, contando desde a criação do 

homem até a escravidão dos hebreus no Egito.

Bibi Ferreira ,Beto Sanches, Suzy Ayres e Daniel Boaventura

Daniel Boaventura está de volta ao Tom Brasil trazendo os melhores clássicos da 
música mundial em um show emocionante e encantador, dia 14 de novembro.
Há dez anos, Daniel Boaventura subia ao palco como cantor profissional pela 
primeira vez. De lá pra cá ele lotou arenas por diversos cantos do Brasil e 
do mundo. No México esteve no topo da lista dos álbuns mais vendidos, na 
Rússia gravou um DVD memorável com a Russian Phillarmonic Orchestra e 
seus mais de setenta músicos.


