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“O PL de Osasco cresceu e sai fortalecido 
das eleições 2020”, afi rma Ana Paula Rossi

Em coletiva de impren-
sa realizada na manhã desta 
quarta-feira, 18, a presidente 
do PL de Osasco e vereado-
ra reeleita, Ana Paula Rossi, 
apresentou um balaço sobre 
os resultados obtidos pela 
legenda nas Eleições 2020. 
“Estou muito feliz com o de-
sempenho do nosso partido. 
O PL cresceu, foram quase 
25 mil votos de confiança 
nos candidatos a Vereador 
do nosso partido, superando 
os 18 mil votos que obtive-
mos em 2016. Desta vez, 
conquistamos duas cadeiras 
na Câmara Municipal. Ter-
minamos o processo eleitoral 
com o sentimento de dever 
cumprido. Não tenho dúvida 
que o PL sai muito fortaleci-
do desta eleição”.

Na ocasião, ela também 
agradeceu aos 5.450 votos 
recebidos e ao trabalho reali-
zado por todos os candidatos 
da chapa, nas eleições mu-
nicipais do último domingo. 
“Agradeço o empenho e a 
dedicação de cada candidato. 
O resultado é fruto do traba-
lho de todos, o nosso grupo é 
muito forte e continuaremos 
unidos lutando pelo cresci-
mento de Osasco. Parabéns 
ao meu companheiro de ban-
cada Rogério Santos. Fiquei 
muito feliz com a sua ree-
leição. Agradeço a confian-
ça depositada no PL. Muito 
gratificante ver novamente a 
minha mãe, Ana Maria Ros-
si, reeleita vice, na chapa do 
nosso prefeito Rogério Lins.

Além dos candidatos que 
concorreram ao pleito, tam-
bém participaram do encon-
tro, o ex-prefeito Francisco 
Rossi e a vice-prefeita Ana 
Maria Rossi. “Meu agrade-
cimento especial ao meu pai, 
Francisco Rossi, que esteve 
ao meu lado durante toda a 
campanha”.

O vereador Rogério San-
tos também deveria participar, 
porém, foi diagnosticado com 
Covid 19, apresentando sin-
tomas leves e está cumprindo 
isolamento social em casa.  
Santos, deixou o Podemos em 

abril passado para ingressar no 
PL. A mudança de sigla aca-

bou favorecendo sua reeleição. 
Ele recebeu 2.475 votos.

Outros dois candidatos 
do PL obtiveram destaque 

nas eleições 2020. Rodrigo 
Gansinho, primeiro suplen-
te, foi um deles. Em 2016, 
conseguiu 1.481 votos, ago-
ra, em 2020, alcançou 2.461. 
Alexandre Capriotti também 
apresentou evolução nas ur-
nas, passando dos 1.090 vo-
tos em 2016, para os atuais 
1.976.

Ana Paula aproveitou a 
Coletiva para fazer uma ava-
liação sobre as eleições do 
último domingo e falar sobre 
os desafios enfrentados por 
todos os candidatos como, 
por exemplo, a pandemia do 
novo coronavírus, a campa-
nha mais curta e a respon-
sabilidade de recuperar a 
confiança da população nos 
políticos.

A vereadora destacou que 
dará continuidade ao seu tra-
balho na defesa do direito das 
mulheres, com destaque para 
as discussões com o Executi-
vo sobre a instalação da Casa 
de Passagem para acolher 
mulheres e seus filhos víti-
mas de violência doméstica, 
além da criação da Secretaria 
da Mulher que já conta com 
uma carta de intenções assi-
nada entre o prefeito Rogério 
Lins e o Conselho Municipal 
das Mulheres.

“Vou representar toda a 
população, principalmente a 
mais carente. Reforço meu 
compromisso de trabalhar 
nesse sentido e, com o apoio 
de vocês, vou conseguir mos-
trar que é possível fazer polí-
tica de uma forma diferente”, 
concluiu.
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“Vou representar 
toda a população, 

principalmente 
a mais carente. 
Reforço meu 

compromisso de 
trabalhar nesse 
sentido e, com o 

apoio de vocês, vou 
conseguir mostrar 
que é possível fazer 

política de uma 
forma diferente”

Ana Paula Rossi

“Desta vez, 
conquistamos 
duas cadeiras 

na Câmara 
Municipal. 

Terminamos o 
processo eleitoral 
com o sentimento 

de dever cumprido. 
Não tenho dúvida 
que o PL sai muito 
fortalecido desta 

eleição”

Ana Paula Rossi
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O prefeito reeleito de Osas-
co, Rogério Lins, reuniu-se 
com a imprensa na manhã de 
terça-feira, 17/11, no auditó-
rio do Hotel The Premium, no 
Bela Vista, para falar sobre o 
plano de trabalho para o seu 
segundo mandato e a conti-
nuidade das ações de governo. 
Lins estava acompanhado da 
primeira-dama, Aline Lins, e 
da vice-prefeita, Ana Maria 
Rossi.

Antes de iniciar a coletiva 
à imprensa, ele fez um agra-
decimento aos que direta e 
indiretamente contribuíram 
para sua reeleição. Também 
parabenizou a campanha dos 
concorrentes e ressaltou que 
fez uma campanha proposi-
tiva. Lins também saudou os 
vereadores eleitos presentes 
no evento.

Rogério Lins reafi rmou que 
a área de saúde será priorida-
de no segundo mandato. “Es-
tamos intensifi cando nossas 
ações. Investimentos em infra-
estrutura e outras melhorias. 
Agora vamos construir o Hos-
pital da Criança, um Centro de 
Hemodiálise, que vai fazer a 
diferença na vida dos pacien-
tes e familiares, e o Centro de 
Hemodinâmica, com procedi-
mentos de cateterismo e angio-
plastia. Mas nosso principal 
desafi o mesmo são as especia-
lidades. Vamos ampliar o qua-
dro médico, contratando mais 
especialistas e fi rmando con-
vênios com clínicas da cidade 
e da região. Assim, quando o 
paciente for encaminhado para 
um especialista, não terá mais 
que fi car esperando na fi la da 
CROSS (Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de Saú-
de). Vai ser atendido na rede. 

Nossa segunda prioridade será 
oferecer um serviço de Urgên-
cia e Emergência diferenciado 
na região da zona Norte. Não 
quero mais que nossos mora-
dores saiam de Osasco para 
buscar esses tipos de atendi-
mento em Barueri”, destacou.

Educação também está no 
radar de prioridades. A cida-
de alcançou as duas melhores 
notas no Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(IDEB), atingindo notas 6,3 
em 2019 e 6,1 em 2017. Isso 
mostra que houve um grande 
avanço na educação munici-
pal.

Sobre o retorno às aulas no 
município, suspensas desde 
março por causa da pandemia, 
Lins foi enfático ao dizer que 
só quando tiver 100% de segu-

rança para as crianças, familia-
res e profi ssionais da educação 
é que as aulas serão retomadas. 
“Vamos manter o Cartão Me-
renda e implantar tablets com 
acesso à internet para cada 
aluno do ensino fundamental. 
Essa medida visa contribuir 
na recuperação pedagógica 
dos nossos alunos. Também 
vamos melhorar a valorização 
dos profi ssionais da educação. 
Tenho boas notícias para os 
professores”, anunciou.

Na infraestrutura, Rogério 
Lins reconheceu que ainda não 
fez tudo o que queria, mas que 
tem muito trabalho pela frente. 
“Estamos realizando o maior 

programa de recapeamento 
asfáltico e de implantação de 
iluminação de LED da história 
de nossa cidade”.

O prefeito informou ain-
da que a zona Norte terá uma 
atenção diferenciada em seu 
novo mandato e que vai levar 
para a região toda a infraes-
trutura e serviços que tem na 
zona Sul.

“Vamos construir um Ban-
co de Alimentos, uma sede do 
Fundo Social de Solidarieda-
de e o Velório da zona Norte. 
Quero concluir o trecho de 
canalização do Rochdale, a 
maior canalização da história 
de Osasco, e avançar com os 

investimentos na rede de es-
goto na região nos próximos 
quatro anos”.

No Centro, além do projeto 
do Novo Calçadão, que não é 
só estético, mas de valorização 
da região Central, será reali-
zado, em paralelo, um outro 
importante projeto que é o de 
sistema de drenagem que vai 
ajudar muito na vazão da água 
nos períodos de fortes chuvas.

Sobre a retomada econô-
mica e a preocupação quanto a 
uma possível segunda onda da 
covid-19 na cidade, Rogério 
Lins disse que tem monitora-
do constantemente a situação 
e que, no momento, não há 

motivos para preocupação. Se-
gundo ele, a rede pública está 
preparada para o atendimento 
de novos surtos do coronaví-
rus. Caso ocorra aumento na 
ocupação de leitos, há unida-
des como o PS Santo Antônio 
e PS Jardim D’Abril.

Com relação à economia 
local, o prefeito destacou que 
Osasco será a primeira cidade 
da região a se recuperar eco-
nomicamente. “O município 
está há quatro meses com os 
melhores índices de geração 
de vagas de emprego no CA-
GED. Temos várias empresas 
vindo para cá, como a Havan e 
o Mercado Car, que estão com 
obras de suas sedes em ritmo 
acelerado, e que vão gerar 
novas vagas de trabalho para 
Osasco. Se o Plano São Pau-
lo mostrar que estamos dentro 
dos critérios para irmos para a 
Fase Azul, estamos prontos e 
vamos fazer tudo de modo res-
ponsável e com cuidado à nos-
sa população”, fi nalizou.

Rogério Lins foi reeleito 
dia 15/11 com 60,94% dos vo-
tos válidos, a maior votação de 
Osasco em 1º turno.

A solenidade contou com 
a participação dos secretários 
municipais Sérgio Di Nizo 
(Governo) e Thiago Silva (Co-
municação), do ex-prefeito 
de Osasco, Francisco Rossi, 
do coordenador de campanha, 
Gelso Lima, e Fábio Grossi. 
Também estavam presentes os 
vereadores eleitos Ana Paula 
Rossi, Ribamar Silva, Car-
mônio Bastos, Julião, Adau-
to Totô, Michel Figueiredo, 
Emerson Osasco, Pastor Paulo 
Júnior, Zé Carlos Santa Maria, 
Batista Comunidade, Fábio 
Chirinhan, Cláudio da Loca-
dora e Pelé da Cândida, entre 
outros.

Rogério Lins recebe imprensa e fala 
sobre ações do próximo mandato

“Agora vamos 
construir o Hospital 

da Criança, 
um Centro de 
Hemodiálise, 

que vai fazer a 
diferença na vida 

dos pacientes 
e familiares, 
e o Centro de 

Hemodinâmica, 
com procedimentos 

de cateterismo e 
angioplastia”

Prefeito Rogério Lins
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A avenida Café do Ponto, 
via paralela à rodovia Caste-
lo Branco na altura do bairro 
Boa Vista, será prolongada 
até a ponte Antônio Macedo 
Arantes, que liga o Jardim dos 
Camargos até a alameda Tocan-
tins, em Alphaville. A Prefeitu-
ra de Barueri iniciou a obra no 
dia 13 de outubro e deve con-
cluir os serviços em um ano.

O objetivo da obra é pro-
porcionar uma rota alternativa 
ao tráfego da rua da Prata para 
motoristas que que saem da 
Castelo e acessam Alphaville 
pela ponte e para quem está 
no sentido oposto (deixando 
Alphaville com destino à rodo-
via).

A nova via terá 280 metros 
de extensão e 14 metros de lar-
gura para o leito carroçável, 

com um trecho aéreo (viadu-
to) de acesso às atuais alças da 
ponte.

A obra também prevê o 
alargamento da avenida Café 
do Ponto, para que os 680 me-
tros já existentes tenham tam-
bém os 14 metros de largura.

Mais fluidez
A ligação da Café do Ponto 

com a ponte vai facilitar o des-
locamento entre Alphaville e os 
demais bairros de Barueri ofe-
recendo mais segurança e flui-
dez no trânsito e vai diminuir 
o fluxo de veículos na região 
da rua da Prata, que já recebeu 
intervenções de reconfiguração 
geométrica na altura da aveni-
da Sebastião Davino dos Reis, 
próximo ao Centro de Diagnós-
ticos.

Prefeitura inicia obra para ligar avenida 
Café do Ponto até a alameda Tocantins

Zona Norte de Osasco tem rede coletora de esgoto ampliada
Em breve, novas residên-

cias da zona Norte de Osasco 
contarão com rede de captação 
de esgoto. A ampliação do sis-
tema, solicitada pelo prefeito 
Rogério Lins e comandada 
pela Sabesp, já está em curso 
na Avenida Presidente Médici 
e beneficiará os bairros Parque 
Bandeirantes, Parque Indus-
trial Mazzei e Jardim Mutin-
ga. As obras são fundamentais 
para a coleta e tratamento de 
esgoto naquela região da cida-
de.

De acordo com a Compa-
nhia de Saneamento Básico do 
Estado, estão previstos mais 
de R$ 500 milhões em inves-

timentos para ampliação e me-
lhorias no esgotamento sanitá-
rio de Osasco. Ainda segundo 
a empresa, o município conta 
hoje com 847 Km de redes co-
letoras de esgoto.

Em 2020 já foram assenta-
dos 10,6 Km, sendo 7,6 Km na 
zona norte e 3Km na zona Sul. 
A ação resultou na implanta-
ção de 7.360 novas ligações 
à rede coletora de esgoto, 
beneficiando cerca de 25 mil 
moradores de bairros como 
Jardim Mutinga, Jardim Ro-
chdale, Munhoz Júnior, Jar-
dim Canaã, Colinas D’Oeste, 
Portal D’Oeste, IAPI, Jardim 
Piratininga e Vila Menck, en-

tre outros.
As obras prosseguem em 

2021, entre elas a implantação 
do Interceptor ITi-5, que deve 
ser finalizada no segundo se-
mestre e permitirá encaminhar 
o esgoto coletado para a Esta-
ção de Tratamento de Esgoto 
(ETE) de Barueri.

Conforme informou a Sa-
besp, estão em fase de revisão 
final os projetos referentes aos 
coletores tronco que serão in-
terligados a este interceptor e 
que atenderão boa parte dos 
bairros da zona Norte, inclusi-
ve o Rochdale e o Piratininga. 
A licitação dessas obras está 
prevista para o segundo se-

mestre do próximo ano.
A coleta de esgoto é men-

surada de duas formas: pelo 
índice de cobertura, que mos-
tra quantas ligações domici-
liares no município já podem 
se conectar à rede coletora de 
esgoto, e pelo índice de aten-
dimento, que indica quantas 
ligações estão efetivamente 
conectadas à rede disponível.

Cada morador ou dono de 
imóvel em área onde há cole-
ta de esgoto disponível deve 
verificar se a propriedade está 
conectada à rede. Caso não es-
teja, deve solicitar a ligação 
para que o esgoto possa ser 
coletado.

Elvis Cezar entrega o Centro Administrativo 
no aniversário de Santana de Parnaíba

No aniversário de 440 anos 
do município, celebrado no úl-
timo dia 14/11, o prefeito de 
Santana de Parnaíba, Elvis Ce-
zar, entregou aos parnaibanos 
um presente há muito tempo 
aguardado, o Centro Admi-
nistrativo Bandeirantes. Com 
muita comemoração, a cerimô-
nia foi seguida de uma grande 
queima de fogos.

Localizado na Avenida 
Marechal Mascarenhas de 
Moraes, no bairro do Votupa-
rim, o espaço conta com mais 
de 14 mil m², divididos em 3 
pavimentos com 6 blocos que 
abrigarão 17 das 23 secretarias 
municipais, proporcionando 
mais agilidade, eficiência nos 
serviços e para a gestão públi-
ca, além de uma economia de 
cerca de R$ 850 mil por mês.

O prefeito Elvis Cezar des-
tacou os benefícios do equi-
pamento para a cidade. “440 

anos de uma história lindís-
sima e conseguimos entregar 

um das maiores realizações da 
nossa história. Economia com 

aluguéis, com mão de obra, 
com carros, que vão reduzir 

as despesas e gerar ainda mais 
efetividade”, disse.  

“É um equipamento fantás-
tico, onde poderemos resolver 
várias coisas ao mesmo tempo, 
é um presente mais que mere-
cido e foi emocionante poder 
ter a oportunidade de estar 
aqui vivenciando isso hoje!”, 
falou a moradora do Vila Pou-
pança Cristiane Scarpa.

No local ainda haverá uma 
das unidades do Ganha Tempo 
da cidade, onde os munícipes 
poderão emitir documentos, 
vagas de emprego, registrar 
protocolos, além de receber 
atendimento das secretarias mu-
nicipais, tudo em um só local.

O procurador de justiça, 
Valter Jida, comentou sobre o 
trabalho que vem sendo rea-
lizado na cidade. “Santana de 
Parnaíba, com essa obra e com 
outras que estão em andamen-
to, constitui-se em um modelo 

de gestão administrativa tanto 
para o Estado de São Paulo 
como para o Brasil!”, finali-
zou.

“É um marco histórico na 
vida desse jovem prefeito que 
fez a diferença em Santana de 
Parnaíba e eu fico orgulhoso 
me emociono de ver a quali-
dade de vida que nós estamos 
trazendo para a população”, 
comentou o Deputado Estadu-
al Cezar.

O equipamento terá capa-
cidade para 1500 servidores 
e contará com infraestrutura 
completa, com auditório para 
mais de 360 pessoas, salas de 
reunião, escritórios, amplo 
hall de entrada, estacionamen-
to para mais 500 veículos, es-
paço expositivo Mariazinha 
Fernandes e uma localização 
estratégica, transformando a 
região em um verdadeiro cen-
tro expandido.
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Mesmo no período da pan-
demia do coronavírus, a Secre-
taria de Educação de Barueri 
adotou uma série de medidas 
para evitar a evasão escolar.

Além do programa Aluno 
Conectado, que garante internet 
e computador para estudantes 
em vulnerabilidade social, a ci-
dade também adotou o progra-
ma Busca Ativa Escolar, uma 
proposta da Unicef.

A iniciativa tem como gran-
de objetivo não deixar nenhum 
aluno para trás.

Uma plataforma na internet 
alerta quando o aluno deixa de 
efetuar as atividades escolares. 
A partir daí, educadores espe-
cializados procuram seus fami-
liares, com o objetivo de res-
gatar as participações junto às 
atividades da escola.

De acordo com o professor 
Wagner de Oliveira, além da 
aprendizagem, professores e 
alunos precisam manter o conta-
to. “O programa é muito impor-
tante, pois incentiva a importân-

cia do vínculo com os alunos.”
Após se destacar ao adotar 

o programa em todas as esco-
las da rede, semanalmente, as 

Coordenadorias de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 

realizam produtivas formações 
com orientadores educacio-

nais, supervisores, diretores e 
professores.

Adotando um protocolo de 
higiene altamente exigente, o 
Projeto Pontes já é um grande 
sucesso.

Já em sua segunda turma, 
a ação está sendo realizada no 
Centro de Aperfeiçoamento dos 
Professores e atende crianças 
para aulas de reforço escolar e 
desenvolvimento, com ativida-
des de matemática, língua por-
tuguesa, pintura, fi losofi a e edu-
cação física.

A fi nalidade é desenvolver 
competências socioemocionais 
que contribuam para o desempe-
nho dos alunos no que se refere 
às questões de segurança para a 
retomada do novo momento na 
Educação.

As atividades também visam 
oportunizar momentos de con-
vivência social em tempos de 
pandemia, seguindo os Protoco-
los Sanitários de Segurança.

O projeto tem sido muito 
bem aceito pelos alunos e seus 
familiares, pois tem ajudado 
crianças e adolescentes a vi-
venciarem práticas educativas 
voltadas às difi culdades de 

aprendizagem acarretadas pela 
pandemia.

Todos os meses as turmas 
são revezadas, dando oportuni-
dade de um maior número de 
alunos participarem.

Barueri está empenhada em manter todos 
os alunos no processo de aprendizagem

De 23/11 a 18/12, a partir 
das 8 horas, a Prefeitura de 
Carapicuíba, por meio da Se-
cretaria de Educação, inicia 
os cadastros para as Escolas 
Municipais de Ensino Infan-
til (creches, pré I e pré II). As 
inscrições são para crianças 
de 6 meses a 3 anos e 11 me-
ses (creches), e crianças de 4 
anos a 5 anos e 11 meses (pré 
I e pré II).

Este ano, devido à pande-
mia da Covid-19, as inscri-
ções serão on-line, por meio 
do site: www.carapicuiba.
demandadealunos.com.br, po-
rém as escolas municipais es-
tarão funcionando de segunda 

a sexta-feira, das 8 às 17 ho-
ras, para auxiliar os respon-
sáveis nas inscrições on-line. 
São necessárias as seguintes 
informações: dados da certi-
dão de nascimento da criança, 
documento do responsável e 
endereço da residência com 
CEP.

Lembrando que a Secreta-
ria de Educação segue todas as 
orientações dos protocolos de 
saúde, para evitar aglomera-
ções. Devido ao atual cenário 
de pandemia, caso os respon-
sáveis precisem comparecer 
nas unidades escolares, de-
vem ir de máscara, mantendo 
o distanciamento social.  

Prefeitura de Carapicuíba inicia inscrições 
on-line para creches, pré I e pré II municipais

Projeto Pontes é elogiado por 
estudantes e seus familiares
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O prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins, fez visita surpresa na 
terça-feira, 17/11, ao Pronto-So-
corro do Jardim Santo Antônio 
para saber como está o atendi-
mento na unidade, que desde o 
dia 23 de outubro é administra-
da pela Organização Social San-
ta Casa de Misericórdia de São 
Bernardo do Campo.

A unidade foi amplamente 
reformada no início do ano e, 
entre abril e o início de outubro, 
foi transformada em Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) para 
atender apenas casos modera-
dos e graves de Covid-19.

As visitas do prefeito às uni-
dades de saúde da cidade são 
praxe desde o início de sua ges-
tão. O objetivo é fazer com que 
o funcionamento nas unidades 
da rede municipal seja cada vez 
mais efi ciente.

Na passagem pelo PS, Ro-
gério Lins conversou com pa-
cientes, médicos, enfermeiros e 
vistoriou as alas de atendimen-
to, medicação, internação e raio 
x. A unidade recebe atualmente 
cerca de 350 pacientes por dia. 
Do total, entre 15% e 20% são 
atendimentos em pediatria.

Vânia Pires dos Santos Re-
zende esteve no local para vi-
sitar a mãe, Ana-lu do Prado 
Santos, 77, que encontra-se in-
ternada com quadro de infecção 
pulmonar e anemia.

Para ela, com a reforma 
houve melhora signifi cativa nas 
instalações e também no aten-
dimento. “Melhorou muito em 
relação ao que já foi no passado, 
tanto em termos de infraestrutu-
ra como em atendimento. Não 
tenho do que me queixar”.

Segundo ela, exames des-
cartaram que a mãe esteja com 
covid-19. “Ela já teve e estava 
recuperada. Na época, também 
foi muito bem atendida na rede 
do município”.

A dona de casa Vanessa 
Marciano Milani, moradora do 

Jaguaribe, aguardava atendi-
mento na recepção e também 
gostou das melhorias. “O aten-
dimento está mais ágil. Gostei 
também da reforma do ‘posti-
nho’ (Unidade Básica de Saú-
de Carolina Maria de Jesus) do 
meu bairro. Estava precisando”. 

A Prefeitura reformou no ano 
passado nove UBSs em parceria 
com a iniciativa privada e entre-
gou outras quatro.

De acordo com o diretor-ad-
ministrativo do PS Santo Antô-
nio, Milton César de Oliveira, 
a organização social conta com 

103 profi ssionais prestando ser-
viços à unidade, entre equipe 
de assistência (técnicos e enfer-
meiros), 14 médicos (clínicos, 
pediatras, emergencistas e dia-
ristas, que se revezam em turnos 
de 12 horas) e pessoal de recep-
ção, administração e Recursos 
Humanos, além de terceirizados 
em áreas de limpeza, portaria, 
segurança, raio x e serviços la-
boratoriais.

PS Santo Antônio
Na reforma da unidade, que 

tem atendimento 24h em clí-
nica-geral e pediatria, houve a 
troca de pisos, portas e janelas, 
revisão elétrica e hidráulica, re-
adequação de ambientes e nova 
pintura.  

A revitalização contemplou 
áreas de coleta de exames, sa-
las de internação e medicação, 
banheiros, enfermaria, adminis-
tração, higienização, almoxa-
rifado, sala de medicamentos, 
recepção e áreas externas.

A unidade conta com 26 
leitos, sendo 10 de internação 
(adulto), seis de pediatria, seis 
de observação e quatro de emer-
gência.

Como Centro de Terapia 
Intensiva para os casos de coro-
navírus, o PS do Santo Antônio 
atendeu mais de 500 pacientes 
com quadros moderados e gra-
ves da Covid-19.

O primeiro lote de doses 
da Coronavac, vacina contra 
a covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sino-
vac em parceria com o Ins-
tituto Butantã, chegou a São 
Paulo na manhã desta quinta-
-feira, 19. As 120 mil doses 
da Coronavac ainda precisam 
de autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para serem 
aplicadas nos brasileiros. A 
vacina está na fase 3 dos tes-
tes clínicos, etapa que mede 
a eficácia do produto, se ele 
é capaz de proteger contra 
a covid-19. Somente após a 
conclusão desta fase é que a 
vacina poderá obter autoriza-
ção de uso.

As primeiras doses já che-
garam prontas, mas o acordo 
da Sinovac com o Instituto 
Butantã prevê a transferên-
cia tecnológica para o País, 
o que permitirá a produção 
da vacina no Brasil. A pro-
dução 100% local, no entan-
to, só deve acontecer a partir 
de 2022, com a conclusão da 
obra da fábrica que terá ca-

pacidade de produzir até 100 
milhões de doses da vacina 
por ano. Até lá, o Butantã 
receberá doses prontas da 
China ou matéria-prima para 
que a produção seja apenas 
finalizada no Brasil.

Na chegada ao aeroporto 
de Guarulhos, o governador 
João Doria (PSDB) disse que 
estava lá “para receber essa 
carga que ajuda a salvar a 
vida de milhares de brasilei-
ros”. O secretário estadual 
de Saúde, Jean Gorinchteyn, 
destacou que “o sentimento 
é de esperança”. Segundo 
ele, “Esse é o momento mais 
próximo que temos de voltar 
ao nosso normal.” Os dois 
estavam acompanhados do 
presidente do Instituto Bu-
tantã, Dimas Covas.

Nesta terça-feira, 17, 
uma publicação da revista 
científica Lancet mostrou 
que a Coronavac é segura e 
tem capacidade de produzir 
resposta imune 28 dias após 
sua aplicação em 97% dos 
casos.

Em andamento, a fase fi-
nal de testes, envolve cerca 
de 13 mil profissionais de 

saúde em 16 centros de pes-
quisa de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul 
e Distrito Federal.

Rogério Lins visita Pronto Socorro 
do Santo Antônio após reabertura

Primeiro lote da CoronaVac com 
120 mil doses chega ao Brasil
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Johnny Mazzilli

Desde 1935 localizada no bair-
ro da Mooca, em São Paulo, a Di 
Cunto é a mais antiga fabricante 
de panetones em atividade no Bra-
sil. Este ano completou 85 anos 
de história e no mesmo endereço, 
onde são produzidos os mais va-
riados produtos sempre elaborados 
artesanalmente com alto padrão de 
qualidade e seguindo receitas pas-
sadas de geração em geração.

Em memória de Francesco 
Paolo Lo Schiavo, a edição espe-
cial “Premiata Forneria” apresenta 
quatro sabores distintos: Clássico; 
Gianduia; Pera italiana com Cho-
colate; e o salgado de Funghi por-
cini, grana padano e linguiça arte-
sanal. Todos são elaborados com 
farinha, manteiga e frutas impor-
tadas diretamente da Itália e não 
possuem conservantes artificiais. 
A massa passa por um processo de 
fermentação natural prolongado, 
o que resulta em panetones leves 
e macios depois de assados. Outro 
diferencial da “Premiata Forneria” 
é que todos os panetones são feitos 
com gemas de galinhas caipiras 
criadas livres, no sistema “cage 
free”, que conferem aos produtos 

uma tonalidade levemente amare-
lada e sabor inigualável.

Linha “Premiata Forneria”
Salgado: Funghi Porcini, gra-

na padano, linguiça artesanal e se-
mentes de abóbora

Ideal para ser consumido como 
entrada ou acompanhamento de 
antepastos, o panetone salgado da 

Di Cunto, proporciona um delica-
do mix de sabores no paladar. De 
massa macia e leve, identifique os 
ingredientes principais em todas as 
fatias. 750 g (R$ 120)

Pera italiana com Chocolate
Para promover a união perfei-

ta de fruta e chocolate, a Di Cun-
to importou diretamente da Itália, 
cubos de pera cristalizada que são 
misturadas na massa deste panet-
tone. O chocolate meio amargo 
escolhido pela Di Cunto equilibra 
a doçura da pera. A finalização é 
feita com uma delicada glace e 
amêndoas inteiras. 750 g (R$ 120)

Gianduia - Avelã e Chocolate 
ao leite

Este Panettone é feito para os 
amantes do creme de avelã e cho-
colate. Selecionado pela Di Cun-
to o creme de avelã e chocolate 
da empresa italiana MEC3, líder 
mundial em ingredientes de pâ-
tisserie, surpreende pela autentici-
dade de sabor. Ao ser combinado 
a delicada massa da Di Cunto e a 
cobertura suave de glace e amên-
doas inteiras, o resultado é uma 
rica e equilibrada experiência no 
paladar. 750 g (R$ 120)

Clássico - Frutas Cristalizadas
O Clássico da “Premiata For-

neria” foi feito para os amantes 
da receita tradicional. Com frutas 
cristalizadas italianas, é ideal para 
quem busca uma experiência de 
leveza e sabores delicados. 750 g 
(R$ 120)

Interessados podem encontrar 
os Panetones especiais da Di Cun-
to, por tempo limitado, nas lojas 
ou canais de comunicação:
Unidade Mooca:
Rua Borges de Figueiredo, 61/103
Segunda, das 12h às 19h
Terça a Sábado, 9h às 19h
Domingo, 8h30 às 17h
E-mail: comercial@dicunto.com.br
Tel: 11 2081-7100
WhatsApp: 11 99656-2332

Unidade Itaim Bibi:
Rua Tabapuã, 1.123
Tel: 11 3709-2119
Segunda à sexta, 9h às 19h30
Sábado, 10h às 18h

Unidade Tatuapé:
Rua Padre Estevão Pernet, 87/91
Horários: Segunda a Sábado das 
10:30 às 18h
Domingo das 10:00 às 16:00
Tel: 11 2295-3577

Di Cunto lança “Premiata Forneria” 
edição especial de Panetones Premium

Você já pensou em percor-
rer a Europa de trem? Para isso 
existem empresas especializa-
das nesses tours, garantindo ex-
periências incríveis.

Trens de alta velocidade ou 
regionais, são todos boas opções. 
Você pode viajar de dia ou de noi-
te, o importante e aproveitar mui-
to as vistas panorâmicas. É fácil, 
eficiente, moderno, romântico e 
repleto de paisagens incríveis!

As estações ferroviárias são 
uma charme e na maioria das 
vezes localizadas no centro das 
cidades.  A viagem é muito in-
teressante, mas pede um roteiro 
bem planejado.

A seguir algumas dicas de 
como viajar de trem e alguns 
dos trechos importantes da  Eu-
ropa nos trilhos. 

Vantagens em viajar de 
trem

1. Um dos motivos é a lo-
calização das estações, você se 
desloca de centro a centra das 
cidades, permitindo explorar es-
tas cidades de transporte públi-
co ou até mesmo a pé. 

2. Os trens evitam as inter-
mináveis filas nos aeropor-
tos

3. Evita o estresse de dirigir 
em um país estrangeiro.

4. Ótimo espaço para as ba-
gagens, nos trens europeus você 
não despacha as malas e na 
maioria dos casos também não 
há limite de peso. A limitação 
fica por conta do tamanho da 
bagagem, então leve a mala que 
você consegue carregar sozinho, 
para guardar dentro do trem e 
armazenar nos compartimentos 
disponíveis.  As malas maiores 
devem ser postas nas prateleiras 
que se encontram na entrada dos 
vagões; se já estiverem ocupa-
das, você vai ter que fazer for-

ça para pôr no compartimento 
acima do seu assento. (Alguns 
trens têm também espaço no 
vão entre assentos posicionados 
de costas uns para os outros).  
Procure viajar com uma mala 
de quatro rodinhas tamanho M 
(65 centímetros de altura, em 
pé). Leve também um cadeado 
de bicicleta para prender a mala 
ao gradil da prateleira, e assim 
não passar aflição enquanto a 
mala não estiver sob a sua mira. 
rotule suas bagagens para evi-
tar confusões e observe que al-
gumas das grandes estações de 
trem contam com instalações de 
armazenamento.

5. Os trens oferecem con-
forto com assentos espaçosos, 
amplo espaço para as pernas, 
independente da classe e se o 
trem não for de alta velocida-
de, você vai poder apreciar be-
las paisagens. Também vai ter 
oportunidade de circular pelo 
trem e trocar experiência com 
outros passageiros. algumas 
companhias reservam “vagões 

silenciosos” para os que dese-
jam apenas descansar.

6.  Ecologicamente sustentá-
vel. Os trens são uma forma de 
viagem ecológica, de baixo

Impacto ambiental. E os de 
alta velocidade são 3 
vezes mais eficientes em 
termos de energia do que os 
trens regionais. 

Desvantagens em viajar de 
trem

Os preços das passagens 
de trem podem ser mais altos 
quando comparados com com-
panhias de aviação low cost. Es-
pecialmente se a passagem for 
comprada em cima da hora.

Também não se recomenda 
para percorrer longas distâncias 
quando você tem pouco tempo 
para viajar 

Classes de serviço
 A viagem de trem oferece 

várias opções, e na maioria das 

vezes elas são classificadas 
como primeira ou segunda clas-
se. Em todas as classes, os as-
sentos são grandes e confortá-
veis com um amplo espaço para 
as pernas e bagagem . Acesso 
ao restaurante/vagão-bar para 
compra de comidas e bebidas. 

Na primeira classe os vagões 
são maiores e os assentos são 
reclináveis, alguns oferecem 
também alguns serviços extras, 
incluindo refeições, acesso aos 
lounges, e reserva de táxi.

Trens de alta velocidade como 
o Eurostar, TGV Lyria, Thalys, 
Frecciarossa e Italo oferecem 
as classes Premier ou Executive 
Business, junto com a Primeira 
e Segunda classe Experiência 
Premier, Business ou Executive 
Acesso ao lounge Business Jor-
nais e revistas Catering a bordo 
servido no assento, vagões silen-
ciosos rreservas de táxi.

Compre um passe de trem 
em 3 simples passos

 1: Escolha o número de 

dias que você quer viajar Dias 
de viagem contínuos para 
viajantes que querem experi-
mentar o máximo possível no 
tempo que têm (apenas Eurail 
Global Pass, BritRail e Swiss 
Travel Pass). 

2: Na maioria dos trens de 
alta velocidade, noturnos, pa-
norâmicos, e internacionais é 
necessário fazer reserva.  Ve-
rifique sempre as exigências 
específicas sobre reserva de 
assentos do destino escolhido.

Nos trens locais não há ne-
cessidade de reservas. . Basta 
embarcar com o passe e esco-
lher qualquer assento livre.

3: Ativação e viagem O seu 
passe precisa ser ativado, com 
um carimbo que deve ser feito 
no guichê de tickets na estação 
de partida no dia da sua primei-
ra viagem de trem. Depois de 
ativado, está tudo certo e você 
está pronto para explorar. 

O que fazer com a baga-
gem?

Não ter limite de tamanho, 
peso de bagagem e transporte 
de líquidos, mas recomenda-
mos cada um levar o que con-
segue carregar sozinho.

Grupo de viagem
Para grupos de 10 ou mais, 

está disponível o carregamento 
de bagagens com compra ante-
cipada em trens selecionados.

Na estação
Cada estação é única, pi-

toresca e com sua própria ar-
quitetura. Separe um tempo 
para olhar ao seu redor antes 
de pegar o trem. A maioria das 
estações oferece serviços como 
câmbio de moeda, lojas, balcão 
de informações, banheiros, res-
taurantes e muito mais. Conhe-

ça o maior bar de champanhe 
da Europa na estação de Lon-
dres St. Pancras. Curta as lojas 
de moda high-end em Milan 
Centrale. Que tal um peque-
no passeio artístico na estação 
Puerta de Atocha de Madri, que 
abriga uma exposição perma-
nente de escultura? 

Você também descobri-
rá que muitas das estações de 
trem da Europa são hubs para 
outros meios de transporte, 
como ônibus, metrô e traslados 
para aeroportos.

Localize o grande painel 
DEPARTURE e ARRIVAL no 
centro da maioria das estações.

Como encontrar o trem
Para quem não está acos-

tumado pode parecer um pou-
co confuso todo o processo de 
viajar de trem: como adquirir 
o bilhete mais barato, decifrar 
horários, saber ao certo a quan-
tidade de bagagem permitida, 
se vale a pena comprar um pas-
se, como agir na estação.

Na estação verifique o ti-
cket e o Painel de Partida–Pro-
cure pelo número do trem, hora 
de partida e número de plata-
forma, e então dirija-se para a 
plataforma. Procure o número 
de vagão (ou coach) que está 
impresso no seu ticket ou reser-
va e posicione-se na plataforma 
mais próxima de onde o seu va-
gão estará. 

Seu ticket ou reserva tam-
bém indicará sua classe de ser-
viço. Muitas estações de trem 
têm diagramas localizados aci-
ma das plataformas que ilus-
tram a localização de cada va-
gão no trem. Esses diagramas 
permitem que você espere na 
plataforma bem perto de onde 
seu vagão chegará.

Boa viagem!

EUROPA NOS TRILHOS
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POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

SUA CASA NOVA
EM 3, 2, 1...

PORMADE ARMA COQUETEL 
PARA ABERTURA DA DW!

O final do ano se aproxima e 
junto com ele costuma vir aque-
la vontade de mudar a casa toda 
com reforma, móveis novos ou 
só trocando a decoração mesmo. 
E para atender aqueles que estão 
com essa demanda, mas não que-
rem gastar muito, alguns especia-
listas do Senac, que são experts 
em design, decoração e artes, se 
reuniram para dar dicas e orienta-
ções sobre o assunto.

Uma das formas de conseguir 
mudar a cara dos ambientes gas-
tando pouco é colocar a mão na 
massa e fazer algumas coisas por 
conta própria. “O mundo da deco-
ração DIY (abreviação do inglês 
que significa do-it-yourself – faça 
você mesmo, em português) ofe-
rece muitas possibilidades, basta 
estar inspirado e abusar da cria-
tividade”, indica Glaucia Carva-
lho, docente do Senac Taboão da 
Serra.

Já Rogério Novakoski, do 
Senac Osasco, observa que o ce-
nário de isolamento social gerado 
pela pandemia do coronavírus 
vem despertando o lado criativo 
das pessoas, o que pode ser apro-
veitado nessa missão de renovar 
a casa. “Nesse contexto passa-
mos a olhar mais para os cantos 
da nossa casa e, ao mesmo tem-
po, tivemos mais oportunidades 
de desenvolver os nossos dons 
criativos e artísticos. Assim, esse 
panorama vem favorecendo o 
surgimento de ideias decorativas 
residenciais com um caráter mais 
original, personalizado, artesanal 
e sustentável”, avalia.

“Além da questão da diminui-
ção de custos, cuidar com as pró-
prias mãos também colabora para 
que tenhamos projetos de decora-
ção bem pessoais, originais, que 
tenham a cara das pessoas que vi-

vem nesse ambiente. Além, é cla-
ro, de sempre poder render boas 
histórias em famílias”, contribui  
Alexandre Souza, do Senac São 
Bernardo do Campo.

A seguir, os especialistas 
elencam algumas dicas práticas 
que podem ser utilizadas para re-
novar cada um dos cômodos da 
casa, garantindo um toque espe-
cial a cada lugar. Além disso, eles 
ensinam como fazer as sugestões. 

Quarto
Use fitas auto colantes, ade-

sivos ou papel de parede para 
fazer cabeceiras imaginárias para 
a cama. Basta fazer um esboço a 
lápis diretamente na parede e de-
pois cobrir os traços com o ma-
terial escolhido. “É rápido e fácil. 
Não exige muita habilidade, pois 
não requer tanta precisão. Você 
fica livre para criar”, garante 
Glaucia.

Outra boa alternativa de ca-
beceira são os pallets (estrados), 
não no seu formato original, mas 
sim usando as ripas desmontadas 
e fixadas na parede, marcando o 
espaço da cama. “As ripas de pal-
lets podem ser pintadas ou enver-
nizadas para dar um acabamento 
mais sofisticado à peça”, ensina 
Alexandre.

Banquinhos de madeira sim-
ples são boas opções para cria-
do-mudo e apoios de cabeceira. 
“Você pode revesti-los com um 
tecido chita ou ainda fazer uma 
pintura personalizada. Eles ficam 
perfeitos ao lado da cama e para 
apoiarem livros, aparelhos celu-
lares, luminárias ou outros obje-
tos”, sugere Rogério.

Sala
O ambiente ganha um toque 

mais moderno com luminárias no 

estilo industrial. “Elas podem ser 
produzidas com tubos metálicos 
de hidráulica ou de PVC pintados 
de preto e lâmpadas. Podem ainda 
ganhar contorno de formas diver-
sas em arame mais grosso e ficar 
penduradas, bem contemporâne-
as. Requer um pouco de conheci-
mento com a fiação elétrica, mas 
não é algo difícil de produzir”, 
indica Rogério.

Banheiro
Uma boa alternativa para mu-

dar as paredes é usar tecido im-
permeável, que é facilmente en-
contrado em lojas específicas de 
tecidos, como alternativa aos pa-
péis de parede ou ainda à pintura 
convencional. “No design de in-
teriores não costumamos indicar 
papel de parede para a área dos 
banheiros, pois são áreas úmidas 
e eles não se comportam muito 
bem, mesmo os vinílicos, pois 
com a água, podem descolar. Os 
tecidos possuem várias estampas 
e cores e podem ser aplicados em 
uma das paredes, por exemplo, 
sem que tenha problemas com a 
umidade”, conta Alexandre.

Reutilizando latas de leite po-
de-se obter um lindo – e diferen-
ciado - porta toalhas no banheiro. 
“Você vai utilizar três latas de lei-
te limpas, um pedaço de madei-
ra, tinta spray, cola quente, gan-
chinhos, pregos e martelo. Pinte 
as latas com a tinta spray e após 
secar, cole-as na madeira: uma ao 
lado da outra, deixando um pouco 
de espaço entre elas. Prenda os 
ganchinhos na parte de traz e pen-
dure. As toalhas de lavabo devem 
ser enroladas e colocadas dentro 
das latas”, ensina Glaucia.

Cozinha
Uma bancada de madeira para 

refeições rápidas fica muito inte-
ressante se recortarmos imagens 
de revistas antigas e colarmos em 
um dos lados criando, dando vida 
a um painel artístico colorido e 
especial. “É uma boa alternativa 
para recuperar móveis velhos e 
garantir um visual mais descon-
traído e alegre ao ambiente”, diz 
Alexandre.

Latinhas pintadas também 
são ótimas como porta-talheres, 
além de decorar o ambiente com 
criatividade. “Uma sugestão é 
personalizar essas peças com pin-
tura a base de tinta epóxi sobre 
o azulejo, criando desenhos com 
traços e formas geométricas. Essa 
proposta também pode ser feita 
com aplicação de recortes de con-
tact, para quem preferir” aponta 
Rogério.

Beatriz Bullbuck, diretora da marca, 
comandou,um coquetel no D&D 
Shopping para abertura de semana 
de DW!  em São Paulo. Arquitetos 
e decoradores conferiram a caixa 
instagramável, assinada pelo Martin 
Estúdio, que tem como intuito fazer 
com que os visitantes vejam através 
das portas um novo ciclo e novos 
horizontes, a instalação propõem um 
“auto-enxergar”. Passaram por lá 
Valkiria Derenze, Angelo Derenze, Léo 
Shethman, Lucila Turqueto, Debora 
Valente, Luciana Moreno, Ronaldo 
Ferreira Júnior, Lauro Andrade, Paulo 
Mancio, Luciana Moreno, Vanessa 
Dupont e José Marton.

A maior homenagem 
a Sinatra de todos os 
tempos, direto de Las 
Vegas para o palco do 
Tom Brasil, Sinatra 
Forever, com Rick 
Michel, que há mais de 
20 anos homenageia 
“A voz”, em única 
apresentação.  
No dia 27 de novembro 
se apresenta em único 
show em São Paulo 
com sua Big Band, 
comemorando os 40 
anos do histórico e 
primeiro show de Frank Sinatra no Brasil no Estádio do Maracanã em 1980. 
O repertório faz uma viagem pelas mais conhecidas canções do artista, como 
“I’ve got you under my skin”, “New York, New York”, “Lady is a tramp”, “Fly 
me to the moon”, além de “Garota de Ipanema”, que foi gravada por Sinatra 
num dueto inesquecível com o nosso incrível Tom Jobim. 
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Valkiria e Angelo Derenze

José Marton


