
Prefeitos da região falam sobre 
as prioridades de seu governo

Paz e solidariedade para todos!
Chegamos ao fi m de mais um ano e infelizmente a retrospectiva não é uma das mais felizes que já tivemos. 

Fechamos 2020 com mais de 180 mil mortos no Brasil e mais de 1,3 milhão no mundo, vítimas da Covid-19, 
com o país no topo do ranking de mortes e de contágio, ao lado dos EUA e Índia.

Quanto aos fatos não há argumentos, e nos solidarizamos com todas as famílias enlutadas pela perda de 
parentes para essa terrível doença. 

Mas apesar de terrível, ela nos une. Ela reúne esforços mundiais para a descoberta de uma vacina que foi 
desenvolvida em tempo recorde e que já está sendo aplicada em alguns países. Nossa vez também vai chegar.

Ela afl ora a solidariedade do vizinho que deixa recado no elevador oferecendo ajuda para as compras de 
mercado. Ela faz a gente pensar em estratégias de como estarmos no trabalho ou na escola sem expormos o 
colega ao risco.

Nos faz valorizar as coisas mais simples da vida, como respirar com liberdade, por exemplo.
Mostra, através do distanciamento social, a importância de estarmos perto, de abraçar, de comer junto, de 

brincar, de conviver e de interagir.
E entre tantas outras coisas, ela nos faz refl etir sobre a necessidade de amar a si mesmo e sobretudo, ao 

próximo. Mas todos aprendemos? A mesma retrospectiva mostra que não. Quando ainda temos casos como 
as emblemáticas mortes de João Alberto e George Floyd, claramente vítimas de racismo, podemos dizer que 
aprendemos a praticar o amor? E quanto à estatística que indica a morte de uma mulher a cada nove horas, 
vítima de feminicídio no Brasil, isso é normal? Não,  com certeza isso não é amor.

Mas algo mudou. Tem que ter mudado. Essa pandemia não pode ter sido em vão.
E não acabou! Ainda dá tempo de tirarmos disso tudo, a lição que o Universo está nos dando a chance de 

aprender. Refl ita, acredite na ciência, cuide do próximo, exercite o amor, use máscara e lembre-se que neste 
momento, a distância nos une.

Tudo vai dar certo!
E para encerrar, o Jornal A Rua deseja a todos os leitores e amigos um Natal protegido, abençoado e cheio 

do espírito do amor ao próximo. Sabemos que muitos não poderão estar juntos dos que amam, mas esperamos 
que os corações estejam unidos, cheios de esperança e compaixão.

E sobretudo, que em 2021, este veículo tenha só notícias boas para publicar.
É isso que desejamos: saúde e boas notícias, para todos nós!

Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

Santana de Parnaíba ganha decoração com mais de  70 mil lâmpadas
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Osasco ajuda a compor  25% 
do PIB nacional, aponta IBGE

Levantamento divulgado 
na quarta-feira, 16/12, pela 
Agência de Notícias do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), sobre o 
Produto Interno Bruto dos Mu-
nicípios 2018, indica que Osas-
co é o município brasileiro com 
maior densidade econômica 
(que mede a riqueza por área) 
– R$ 1,1 bilhão por quilômetro 
quadrado. Com isso, a cida-
de fi gura entre os dez maiores 
PIBs do Brasil. Ocupa a oitava 
colocação, à frente de Fortaleza 
e Salvador.  No país, a densi-
dade econômica era de R$ 824 
mil por quilômetro quadrado há 
dois anos. 

Por tal posicionamento 
no ranking, Osasco está entre 
os oito municípios (os outros 
são: São Paulo, Rio de Janei-
ro, Brasília, Belo Horizonte, 
Curitiba, Manaus e Porto Ale-
gre) que produziram um quarto 
(25%) do PIB do país. A capi-
tal paulista lidera o grupo, com 
10,2%. O PIB brasileiro naque-
le ano chegou a R$ 7 trilhões, 
enquanto que o  PIB per capita 
foi R$ 33.593,82.

Em 49,2% dos municípios 

do país, a Administração Públi-
ca foi a principal atividade eco-
nômica em 2018. Esse predo-
mínio ocorria em mais de 90% 
dos municípios do Acre, Ro-
raima, Amapá, Piauí, Paraíba, 
Distrito Federal e em apenas 

9,6% dos municípios do Estado 
de São Paulo.  

Já a análise da distribuição 
do PIB por concentrações urba-
nas (arranjo populacional com 
mais de 100 mil habitantes, 
reunindo uma ou mais cidades 

com alto grau de integração, 
devido aos deslocamentos para 
trabalho ou estudo) apontou 
que um quarto da produção 
econômica do país, em 2018, 
estava em apenas duas des-
sas concentrações: São Paulo 

(16,8%), onde se situa, entre 
outros municípios, Osasco, e 
Rio de Janeiro (8,1%).  

As dez maiores concentra-
ções urbanas brasileiras com-
põem cerca de 42,5% do PIB. 
São elas: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília, Belo Hori-
zonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Campinas, Salvador, Recife e 
Fortaleza. 

Os dados apontam ainda que 
três cidades do Rio de Janeiro 
(Maricá, Niterói e Campos dos 
Goytacazes), todos com 0,2 
ponto percentual, seguidos de 
Ilha Bela (SP), a cidade do Rio 
e Vitória (ES), ambos com 0,1, 
foram os municípios que tive-
ram entre 2017 e 2018 o maior 
ganho em participação no PIB. 

Em Maricá, Niterói, Cam-
pos dos Goytacazes e Ilha 
Bela, o ganho estava ligado à 
extração de petróleo, atividade 
benefi ciada pelo aumento dos 
preços internacionais. Em Vi-
tória, o desempenho se deve à 
extração de minério de ferro. 
No Rio, o acréscimo  se deu, 
em grande parte, em decorrên-
cia do aumento da arrecadação 
dos impostos. 

O levantamento foi reali-
zado pelo IBGE em  parceria 
com órgãos estaduais de  esta-
tísticas, secretarias estaduais de 
governo e Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Sufra-
ma).    
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Robson Cotait

Câmara de Osasco aprova equiparação 
salarial de professores de Educação Básica

Em sessão extraordinária 
realizada na noite desta quar-
ta-feira (16), os vereadores da 
Câmara Municipal de Osasco 
aprovaram, em segunda vota-
ção, o projeto de lei comple-
mentar 25/2020. Dos 21 vere-
adores, 16 foram favoráveis, 
quatro não votaram por proble-
mas de conexão no momento 
da votação e Ribamar Silva não 
votou por ser o presidente da 
Casa.

De autoria do Executivo 
Municipal, o projeto prevê a 
equiparação do piso salarial 
para os cargos de Professor 
de Desenvolvimento Infantil I 
(PDI I) e Professor de Desen-
volvimento Infantil II (PDI II). 
Em janeiro de 2020 o piso na-

cional do magistério passou de 
R$ 2.557,74 para R$ 2.886,15 
para uma jornada de 200 horas 
mensais, o equivalente a R$ 
14,43 por hora.

Até a aprovação do PLC 
25/2020, “a remuneração dos 
dos cargos de PDI I e PDI II em 
início de carreira encontrava-se 
abaixo do piso nacional (R$ 
13,46 e R$ 13,80, respectiva-
mente)”, dizia o texto enviado 
à Câmara. O projeto altera a 
Lei Complementar 354/2019.

Com a equiparação ao piso 
nacional, os professores de 
Osasco terão um reajuste de 
7,2% nos vencimentos.

Conforme postagem reali-
zada em suas redes sociais, o 
prefeito Rogério Lins (Pode-

mos) explicou o motivo dessa 
correção salarial ter ocorrido só 
em dezembro. “Por conta dos 
gastos com a pandemia do co-
ronavírus e, também, por conta 
legislação eleitoral, o projeto 
só foi apresentado em 25 de 
novembro”.

Líder do governo na Câma-
ra, o vereador Toniolo, tam-
bém do Podemos, explicou 
a pertinência do projeto: “A 
equiparação com o piso na-
cional é reivindicação antiga 
dos professores de Osasco”. 
Também conforme o texto do 
PLC 25/2020, o aumento será 
retroativo em relação ao ano 
de 2020 e benefi ciará ainda os 
professores já aposentados.

Já o vereador Ralfi  Silva 

ressaltou que essa era uma das 
promessas de campanha do 
prefeito e de como o reajuste 
aos professores era aprovada 
por boa parcela da população: 
“Muita gente me pediu voto fa-
vorável ao projeto”, afi rmou o 
parlamentar do Podemos.

Ricardo Silva, parlamen-
tar do Republicanos reafi rmou 
como a pandemia e as eleições 
atrasaram a votação do PLC 
25/2020, e enfatizou a impor-
tância dos docentes durante a 
crise causada pelo Covid-19. 
Para o vereador Daniel Ma-
tias, é um reconhecimento ao 
trabalho dos professores: “São 
eles que impulsionam as novas 
gerações e, por conseguinte, a 
nossa cidade”.
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A menos de 15 dias de che-
gar ao fi m, 2020 vai fi car na his-
tória como o ano que marcou a 
população mundial e, em espe-
cial, as cidades da região. Tudo 
parou, com exceção de uma ou 
outra abertura com a fl exibiliza-
rão das atividades econômicas e 
a grave falta de conscientização 

de milhares de pessoas que lite-
ralmente furaram o isolamento 
social ou passaram a ignorar o 
uso de máscaras no enfrenta-
mento ao novo coronavírus. 

De março até agora o desafi o 
dos prefeitos da região foi lutar 
contra a pandemia e isso abriu 
uma lacuna enorme no campo 

da saúde porque a rede pública 
e particular da região sentiu o 
impacto e gerou temor genera-
lizado, o que colocou a saúde 
no centro das atenções desde a 
campanha eleitoral. 

Além da saúde, outras áreas 
citadas pelos prefeitos são a edu-
cação e a geração de empregos 

nas cidades da região, como é 
possível verifi car nas entrevistas 
feitas pela reportagem do jornal 
A Rua com Rogério Lins (Osas-
co), Rubens Furlan (Barueri), 
Igor Soares (Itapevi), Doutor 
Sato (Jandira), Dany Floresty 
(Pirapora do Bom Jesus), Mar-
cos Tonho (Santana de Parnaíba) 

e Marcos Neves (Carapicuíba). 
O prefeito reeleito de Cotia, 

Rogério Franco, não atendeu ao 
pedido de entrevista. Ele teve 
seu mandato cassado no dia 10 
deste mês em decorrência de 
processo que apura abuso de po-
der político na eleição de 2016. 
Nessa semana, Franco chegou a 

fi car afastado do cargo por um 
dia, mas na quarta-feira (16) já 
havia retomado o comando da 
Prefeitura por decisão da Justi-
ça. Ele não teve os direitos polí-
ticos cassados.

Confi ra o que afi rmou cada 
um dos prefeitos ouvidos pelo 
jornal A Rua. 

Prefeitos avisam que prioridades são 
saúde, educação e geração de emprego

MARCOS NEVES
prefeito reeleito de Carapicuíba

Os novos desafi os é conti-
nuar o mesmo ritmo desses qua-
tro anos, que foi um ritmo bem 
acelerado levando muitas obras 
e desenvolvimento da cidade, 
realmente, para o lugar que ela 
merece, aumentando a autoesti-
ma da população. Nós queremos 
melhorar a qualidade dos nossos 
serviços e atendimento para que 
a população se sinta mais aco-
lhida ainda. Não tenho dúvida que vamos conseguir, vamos continu-
ar trabalhando para fazer uma cidade que todo mundo sonha e que 
com certeza vai estar melhor que agora. Já melhorou bastante, mas a 
população sempre espera um pouco mais. 

DANY FLORESTY
prefeito eleito de Pirapora do Bom Jesus

Como disse ao longo da cam-
panha: o maior objetivo do meu 
governo será a geração de empre-
go. Criar as condições para reco-
locar a população no mercado de 
trabalho e dar aos jovens a oportu-
nidade do primeiro emprego.

Desde já, o Alexandre, meu vi-
ce-prefeito eleito, e eu, temos con-
versado com várias empreende-
dores para que eles possam trazer 
suas empresas para Pirapora, ampliando as vagas de emprego oferecidas 
na cidade. Vamos iniciar os trabalhos para viabilizar a implantação do 
novo Polo Industrial de Pirapora que vai transformar nosso município 
no novo centro industrial da região Oeste. Com o novo Polo, vamos ge-
rar até 1500 empregos no município, o equivalente a 10% da população 
piraporana. 

Com a atração dessas novas empresas e a geração de empregos 
na cidade, o comércio local também será benefi ciado, girando a roda 
da economia, aumentando a arrecadação do município e, consequen-
temente, ampliando as condições da prefeitura em investir em saúde, 
educação e segurança para o nosso povo. Essas serão minhas priorida-
des a partir de 2021.

ROGÉRIO LINS
prefeito reeleito de Osasco

Um dos principais desafi os e um dos principais projetos será in-
vestir na área de saúde, com a contratação de mais profi ssionais, 
criação do sistema 24 horas para zerar a fi la de espera por especia-
lidades e pequenas cirurgias. A saúde é uma das primeiras reivindi-
cações da população, então queremos oferecer um sistema de exce-
lência, de ponta a ponta, garantindo a saúde básica e a especializada. 

Ainda na área da saúde, daremos início à construção do Hospi-
tal da Criança, que será um centro de referência em toda a região; 
criaremos o serviço municipal de hemodiálise para atender a nossa 
população, e ampliaremos os serviços oferecidos às mulheres.

Também pretendemos gerar mais emprego e renda à população, 
atraindo mais empresas a cidade; ampliar as obras de urbanização; 
construir mais de 2 mil moradias; criar programas de incentivo aos 
movimentos de moradia organizados; investir ainda mais em segu-
rança e trabalhar muito para construir a Osasco que merecemos.

RUBENS FURLAN
prefeito reeleito de Barueri

Vamos continuar investindo em saúde para não deixar a qualidade 
cair. Na educação, quero que Barueri seja referência para o Brasil e 
vou trabalhar para isso. Quero licitar as obras de três piscinões para 
que lá para março já iniciem as construções. À medida em que a re-
ceita cai por conta da pandemia, temos que cortar custos para que não 
falte os recursos nas áreas prioritárias - esse é o maior desafi o. Já fi -
zemos isso neste ano e temos que continuar com as despesas enxutas.

MARCOS TONHO
prefeito eleito de Santana de Parnaíba

Vamos continuar investindo no enfrentamento do Covid-19 até 
que tenhamos a vacina e o controle de casos, com o objetivo de 
salvar vidas. Nossa cidade tem feito um ótimo trabalho nessa pande-
mia, com a ajuda da população estamos entre as cidades com menor 
número de casos e mortes pelo coronavírus, toda a estrutura monta-
da fi cará incorporada ao sistema de saúde e temos intensifi cado os 
trabalhos para buscar evitar uma nova onda de contaminação. Sobre 
os desafi os de governo em 2021, o foco é dar continuidade no ex-
celente trabalho feito pelo prefeito Elvis Cezar, já que a cidade hoje 
tem todas as contas equilibradas, com superavit fi scal e a grande 
parte de demandas de serviços e infraestrutura atendidas pela gestão 
do Elvis. O desafi o é não retroceder, entregar o novo Hospital San-
ta Ana, que está sendo entregue com o projeto pronto e pago com 
100% dos recursos do município. Temos todas as condições favo-
ráveis para continuar melhorando as áreas da saúde, da educação 
e da segurança, principalmente. Como nosso compromisso é com 
a população de Parnaíba, farei o que for preciso para que o cidadão 
continue tendo orgulho de viver aqui.IGOR SOARES,

prefeito reeleito de Itapevi

Vamos avançar ainda mais 
na educação, com mais Esco-
las do Futuro. A meta é ter seis 
em funcionamento até o fi nal 
de 2024, além de implantar a 
Creche do Futuro, que terá edu-
cação de tempo integral. Além 
de entregar a primeira escola 
técnica e pública da história da 
cidade, que está em obras, e a 
primeira faculdade pública, a 
Fatec. Mas também vamos me-
lhorar muito a saúde, a segu-
rança e a defesa animal.

Na saúde, entregaremos os 
novos prontos-socorros nos 
bairros Amador, já em obras, e 
Cardoso (em fase fi nal de pro-
jeto), vamos reformar o PS Central (em licitação) e implantar o 
Pronto-Socorro Infantil. As crianças precisam de atendimento es-
pecializado e em local adequado. Também entregaremos as novas 
unidades de saúde no Jardim Briquet (em obras), Rainha (inicia as 
obras em 10/12/2020) e Cohab (em fase fi nal de projeto), além de 
ampliar o atendimento de exames e especialidades no CIS – Centro 
Integrado de Saúde.

Para segurança, além de novos armamentos, fardamentos e 
coletes, vamos ampliar o COI - Centro de Operações de Itapevi. 
Serão instaladas mais de 700 câmeras de videomonitoramento na 
cidade, inclusive em todas as escolas e unidades de saúde.

Também teremos uma atenção especial aos cães e gatos. Fa-
remos a Unidade de Saúde Animal e um novo canil municipal. 
Vamos ampliar a capacidade de atendimento do Castramóvel, um 
ônibus adaptado que percorre os bairros da cidade para oferecer 
o serviço gratuito à população, além de outras políticas públicas 
para esta área.

DOUTOR SATO
prefeito eleito de JANDIRA

Melhorar a qualidade da 
saúde é um desafi o para todos 
os municípios, mas em Jandira 
esse desafi o é ainda maior e essa 
será minha prioridade. Nossa 
cidade, mesmo tendo cerca de 
125 mil habitantes, não possui 
nenhum Pronto-Socorro e tam-
bém não possui maternidade. 
Logo no primeiro ano vou rea-
brir o Pronto-Socorro do Tereza, 
que hoje funciona apenas como 
UBS. Também criaremos ações 
para atender as pessoas que há 
muito tempo estão nas fi las por 
especialistas e por exames.

Além da saúde, teremos 
muitos outros desafi os, pois vamos herdar dívidas do atual governo. 
Em 2021 a prefeitura terá que pagar quase R$ 30 milhões de pre-
catórios (dívidas antigas), isso porque o atual governo não aderiu a 
um programa de parcelamento. Fora os precatórios, recentemente 
foi contraído um empréstimo de R$ 23,5 milhões com a Caixa Eco-
nômico Federal e o recurso já foi utilizado e também teremos que 
pagar. No total são cerca de R$ 50 milhões em dívidas, o que deve 
difi cultar muitas ações.

Na educação existe o desafi o de retomar as atividades presenciais 
após a pandemia, com condições seguras para a saúde das crianças 
e dos profi ssionais. Com esse período de pandemia e a necessidade 
de ensino à distância em 2020, e talvez em parte de 2021, o apren-
dizado fi ca prejudicado e recuperar o tempo perdido é um grande 
desafi o. Mas Jandira possui excelentes profi ssionais na educação e 
eles conseguirão achar meios para uma melhor retomada.
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Para continuar proporcio-
nando qualifi cação profi ssional 
de qualidade para os jovens da 
cidade, nesta sexta-feira, 11/12, 
aconteceu a inauguração da nova 
sede da ETEC Ermelinda.

Localizada na rua Fernão 
Dias Falcão e com mais de 
4.800 m², a unidade contará 
com três pavimentos com audi-
tório, amplas salas de aula, la-
boratórios de ciência, robótica e 
informática, biblioteca, quadra 
coberta e total acessibilidade, 
para atender cerca de mil alu-
nos, ampliando a capacidade em 
quase 4 vezes.

“Hoje Santana de Parnaíba 

é uma referência em educação e 
eu tenho certeza que meu fi lho já 
vai sair daqui com uma oportu-
nidade de emprego garantida!”, 
falou Nilva Arruda, mãe de um 
dos alunos da ETEC.

Com extrema felicidade o 
Prefeito de Santana de Parnaíba 
falou sobre todos os benefícios 
da nova instalação do colégio 
técnico, que é um dos 27 que se-
rão entregues pela administração 
municipal. “Uma estrutura de 
primeiro mundo; antes 250 alu-
nos, agora com capacidade para 
quase mil! Formaremos milhares 
de jovens com viés tecnológico 
para que todos possam sair daqui 

empregados!”, fi nalizou.
Santana de Parnaíba tem feito 

grandes investimentos em quali-
fi cação profi ssional como a am-
pliação de vagas no ensino supe-
rior e técnico com a construção 
de unidades como a Fatec e a im-
plantação de novas unidades de 
ensino superior, que nos últimos 
anos saltou de uma unidade para 
10, além disso deve-se ressaltar 
a plataforma Parnaíba Idiomas, 
que oferece gratuitamente para 
todos os moradores da cidade 
aulas de inglês, francês, italiano 
e espanhol, e os cursos de qua-
lifi cação disponibilizados pela 
prefeitura.

Prefeito Elvis Cezar  inaugura nova 
ETEC em Santana de Parnaíba 

Rogério Lins 
consegue recursos 
para construção
de 300 moradias

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) au-
torizou o empenho de R$ 31,2 
milhões para a construção de 
unidades habitacionais em Osas-
co. O anúncio foi feito na última 
terça-feira, 15/12, pelo ministro 
Rogério Marinho ao prefeito de 
Osasco, Rogério Lins. Os valo-
res serão repassados por meio da 
Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (Sedec) e da Secre-
taria Nacional de Habitação.

No total, o ministério libe-
rou R$ 58,2 milhões. Além de 

Osasco, também foi benefi ciada 
a cidade de Guarujá. “Este repas-
se de hoje é um ato simbólico e 
balizador de uma mudança de 
procedimento dentro do nosso 
Ministério. Nós temos recursos e 
queremos ajudar. Mas precisamos 
de planos de trabalho preparados 
pelas Defesas Civis estaduais e 
municipais para podermos atuar, 
porque nossa ação é reativa. Isso 
pode signifi car um divisor de 
águas, de mudança de postura da 
Defesa Civil Nacional”, afi rmou 
o ministro.

O prefeito Rogério Lins dis-
se que a liberação de recursos é 
essencial para que possa garantir 
melhor qualidade de vida às famí-
lias que hoje vivem em condições 
precárias. “Queremos investir em 
moradia de qualidade para a nos-
sa população”, disse.

Dos R$ 31,2 milhões destina-
dos a Osasco, a maior parte, R$ 
29,8 milhões, irá para a execução 
de 300 moradias para famílias 
removidas do Morro do Socó. O 
empreendimento a ser construído 
contará com quadra poliesporti-

va, salão de festas, vagas de esta-
cionamento, caixa d’água, guarita 
e lixeira. A previsão é que as mo-
radias abriguem mais de 1,3 mil 
pessoas que precisaram deixar 

suas casas.
Além disso, R$ 1,4 milhão 

serão utilizados para obras de in-
fraestrutura externa, que incluem 
instalação de redes de abaste-

cimento de água, gás, esgoto, 
drenagem, iluminação e forneci-
mento de energia, além de pavi-
mentação de vias e construção de 
passeios ao redor do condomínio. 

Desejo aos meus pacientes e 
munícipes de Osasco um Feliz 

Natal e um Próspero Ano Novo, 
com muita saúde e um horizonte 
com uma cura para essa doença 

batizada de covid-19.

Dr. José Amando Mota
Médico
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DE 05/12 A 06/01
A PARTIR DAS 19H 

PRAÇA 14 DE NOVEMBRO

SECRETARIA DE 
CULTURA E TURISMO

OBRIGATÓRIO
O USO DE MÁSCARA
DECRETO MUNICIPAL Nº 4368/2020

Presépio articulado       
Iluminação especial
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Na segunda quinzena de 
setembro, a Secretaria de Saú-
de de Barueri instalou tendas 
no estacionamento do Giná-
sio José Correa para realizar 
testes de Covid-19 aos muní-
cipes assintomáticos, ou seja, 
aqueles que não apresentam 
sintomas da doença. Devido à 
grande procura pelos exames 
que são gratuitos, o serviço 
foi prorrogado e será manti-
do até o dia 29 de janeiro de 
2021. 

O exame realizado é o RT-
-PCR, baseado em material 
colhido pelo nariz e a gargan-
ta, chamado popularmente de 
‘exame do cotonete’.  

Graças à parceria da Pre-
feitura de Barueri com o Mi-
nistério da Saúde, os exames 
coletados são enviados diaria-
mente à empresa de medicina 
diagnóstica DASA, que libera 
os laudos de 5 a 8 dias úteis. 
Os resultados são disponibili-
zados na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referência do 
paciente. 

“Essa parceria nos ajuda 
muito, ainda mais agora que os 
números de contaminados au-
mentaram signifi cativamente. 

Durante as duas últimas sema-
nas houve uma grande onda da 
doença e chegamos a realizar 
em média 600 exames por dia, 

entre as coletas das tendas e 
dos Prontos-Socorros da cida-
de”, relatou Gisele Grahl, bio-
médica que coordena o projeto 

em Barueri. 

Todo cuidado é pouco 
O enfermeiro Nelson Men-

des, responsável técnico das 
tendas, orienta que os muní-
cipes assintomáticos, após a 
coleta do material, devem per-

manecer em isolamento social 
até receberem os resultados do 
exame. “Durante este período, 
é importante se resguardar e 
usar a máscara até dentro de 
casa para proteção dos fami-
liares. Caso haja mudanças e 
surjam sintomas, o paciente 
deve procurar o Pronto-Socor-
ro mais próximo”, explicou. 

Serviço 
Os exames são coletados 

de segunda a sexta-feira, das 8 
às 16h, no estacionamento do 
Ginásio de Esportes José Cor-
rea (av. Guilherme P. Gugliel-
mo, 1000, Bethaville), mas é 
necessário realizar o agen-
damento, que pode ser feito 
através da UBS mais próxima 
ou pelo APP Saúde Barueri. 
Pessoas com mais de 60 anos 
podem agendar o exame pelo 
telefone: (11) 4349-0600.  

Período de festas 
Nos dias 24, 25, 30 e 31 

de dezembro não haverá aten-
dimento nas tendas devido à 
logística do laboratório que 
recebe as amostras. Caso haja 
urgência, o munícipe pode 
procurar o Pronto-Socorro.  

Na manhã de quarta-fei-
ra (dia 16), Barueri renovou 
toda a frota de ambulâncias 
da cidade. Os veículos esta-
vam estacionados no pátio 
da Secretaria de Seguran-
ça e Mobilidade Urbana e 
o prefeito Rubens Furlan 
acompanhou de perto a mu-
dança e se mostrou satisfei-
to com as melhorias que os 
novos veículos oferecem à 

população.
“Eu estou muito feliz 

porque encerro meu quin-
to mandato com mais uma 
conquista, entregando uma 
nova frota de ambulâncias 
para a cidade. Sempre me 
preocupei com a saúde e 
vou iniciar o próximo man-
dato tranquilo, sabendo que 
as novas ambulâncias vão 
atender bem as necessidades 
do nosso povo,” afirmou o 
prefeito.

Atualmente, Barueri 
conta com uma frota de 3 

UTIs móveis e 17 ambu-
lâncias simples que podem 
ser adaptadas a qualquer 
momento para uma unidade 
intensiva. Entre os novos 
destaques, as macas que an-
tes tinham capacidade para 
200 kg, agora suportam até 
300 kg.

Com a troca da frota, Ba-
rueri se destaca com exclu-
sividade nos equipamentos 
como a luz antibacteriana 
presente em todas as UTIs 
móveis. “Ela evita a proli-
feração de bactérias dentro 

dos veículos. Além disso, os 
carros possuem central mul-
timídia e GPS para melhor 
desempenho dos motoris-
tas. Outro destaque é que as 
ambulâncias agora possuem 
marca para isolete neona-
tal, garantindo atendimento 
e transporte mais preciso 
para os bebês”, explicou o 
responsável pelo Tráfego 
de Ambulâncias de Barueri, 
Clóvis Peangelo.

A nova frota já está a 
serviço da população, em 
operação 24h por dia.

Tendas de testes para Covid serão 
mantidas até o fi nal de janeiro 

Prefeitura de Barueri entrega novas 
ambulância com luzes antimicrobianas
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 O Natal este ano será diferente 
em Santana de Parnaíba, por conta 
da pandemia do coronavírus, mas 
para não perder a magia da data a 
prefeitura  realizou no último sába-
do, 05/12, a abertura do “Natal de 
Luz 2020”.

Desta vez, com o intuito de 
evitar aglomerações, a inovação fi-
cou por conta do sistema drive-in, 
para visitação do tradicional presé-
pio e da decoração com mais de 70 
mil lâmpadas das ruas do Centro 
Histórico, além do Monumento 
aos Bandeirantes e canteiro central 
da Estrada dos Romeiros.

 Vale ressaltar que a visitação 
pode ser feita até o dia 06 de janei-
ro, que é necessário o uso de más-
caras e que estão sendo disponibi-
lizados diversos totens com álcool 
em gel por toda praça. Foi criado 
também um espaço com comidas 
tradicionais do município para 
fomentar o comércio local, mas o 
consumo local é proibido para evi-
tar aglomerações.

A entrega de brinquedos 
de Natal deste ano em Barue-
ri já começou, mas acontece 
de forma diferente. Por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus e para evitar aglome-
rações, os brinquedos foram 
distribuídos nas escolas mu-
nicipais e não em ginásios, 
como era feito nos anos ante-
riores. 

Todos os alunos matricu-
lados na rede pública munici-
pal de ensino (de 0 a 10 anos 
incompletos) receberam, des-
de segunda-feira (dia 7), na 
própria escola. Ao todo, 107 
unidades escolares foram en-
volvidas no processo. 

Sônia Furlan, presidente 
do Fundo Social de Solida-
riedade,visitou algumas es-
colas. “Vimos que a entrega 
ocorreu de uma forma linda. 
As crianças puderam buscar 
seus presentes e rever seus 
professores. Com a ajuda de 
uma equipe maravilhosa e da 
Secretaria de Educação, esta 
entrega de brinquedos chegou 
para trazer alegria e nos dar 
motivos para acreditar que as 
coisas vão melhorar”, ressal-
tou. 

Crianças não 
matriculadas na rede 

A secretária de Assistência 
e Desenvolvimento Social de-
talhou que para as crianças não 
matriculadas na rede municipal 
(de 0 a 10 anos incompletos), 
o processo é diferente. “De 15 
a 19 de dezembro, das 8h30 às 
16h30, no Ginásio José Corrêa, 
será feito o cadastramento e a 
retirada do brinquedo. Dessa 
forma, atenderemos toda a nos-
sa cidade com o brinquedo de 
Natal, este presente que é tão 
esperado”, informou Adriana. 

Para estes alunos fora da 
rede pública municipal, é im-
prescindível que a criança e o 
responsável tenham o Cadastro 
Cidadão. Neste caso, basta com-
parecer no Ginásio José Corrêa, 
com todos os documentos (RG 
e comprovante de endereço atu-
alizado em nome do responsá-
vel), fazer o cadastro e retirar o 
cartão e o brinquedo. O cartão 
que dá direito ao brinquedo é 
correspondente à idade da crian-
ça e não poderá ser trocado.

O endereço do Ginásio José 
Corrêa é avenida Guilherme 
Perereca Guglielmo, 1000, 
Centro.

Em Santana de Parnaíba, “Natal deluz 
2020” tem presépio com visitação drive-in 
e decoração com mais de 70 mil lâmpadas

Crianças de Barueri ganham brinquedos de Natal 
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Antonio 
e Camila 
Figueiroa

Angelo 
Derenze 
Danielle 
Mastropietro

Beto Saad, Bruno Isaac, Juliana Sica e Angelo Derenze

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
NATAL EM CASA
D&D SHOPPING

O Natal do Shopping União 
de Osasco chegou! Luzes, bri-
lhos, cores e encantos para 
quem deseja celebrar o Natal 
com alegria, segurança e toda a 
magia que a época mais festiva 
do ano merece. Para completar 
esse momento único e espe-
cial, em 26 de novembro será 
iniciada a Campanha de Natal, 
que sorteará 20 vale-compras 
no valor de R$ 5 mil cada, além 
da ação de Comprou e Ganhou, 
com entrega de Panetones Pan-
co 400g (frutas ou chocolate).

Para concorrer ao vale-
-compra e ser presenteado com 
um panetone, basta acumular 
R$400 em compras nas lojas 
participantes até 27 de dezem-
bro. Para cadastro das notas fis-
cais, basta acessar o aplicativo 
Connect Shopping, que pode ser 
utilizado nos sistemas operacio-
nais Android e iOS, selecionar 
o Shopping União de Osasco e 
seguir os passos até a confirma-
ção de cadastro. Os visitantes 
podem ainda realizar os cadas-
tros via chatbot no WhatsApp 
(11) 94232-7782.

Na retirada dos brindes, é 
preciso apresentar o QR CODE 
fornecido no momento da fina-
lização dos cadastros das notas 
fiscais e realizar a troca nos 
balcões de retirada, localizados 
nos Pisos Voegeli e Autono-
mistas do Shopping. O sorteio 
dos vales-compras será reali-
zado via Loteria Federal no dia 
06/01/2021.

Consulte o regulamento e 
as lojas participantes no site: 
www.shoppinguniao.com.br/
natal . 

Serviço:
Campanha Natal: Natal com 

muita União e Prêmios – Sor-
teio e Comprou, Ganhou
Período da campanha: de 26 de 
novembro a 27 de dezembro.
Data do sorteio: 06/01/2021.
Endereço: Av. dos Autonomis-
tas, 1400 - Vila Yara, Osasco
Horário de funcionamento: 

de segunda a sábado, das 10h 
às 22h. Domingos e feriados, 
das 14h às 20h, com praça de 
alimentação das 11h às 21h
Estacionamento gratuito nas 
primeiras duas horas.
Para mais informações:
www.shoppinguniao.com.br

No domingo, dia 20, o 
empresário Alvaro Garnero  
estreia na Record TV, a nova 
temporada do programa de 
viagens “50 por 1”. 
A décima segunda temporada 
do programa será totalmente 
focada em destinos brasileiros. A 
primeira parada do programa será 
no destino nordestino, Rota das 
Emoções, roteiro de exuberantes 
belezas naturais que percorre 
os estados do Ceará, Piauí e 
Maranhão.

Angelo Derenze, diretor do D&D Shopping, lançou a campanha solidária 
“Natal em Casa D&D Shopping”. Com a participação de profissionais das áreas 

de design, arquitetura, decoração e moda, a ação promove a venda de vasos 
customizados para árvores de Natal, e terá o valor arrecadado revertido em 

brinquedos, doados para 160 crianças carentes da comunidade Jardim Edite, 
localizada na zona sul de São Paulo.

SHOPPING UNIÃO 
DE OSASCO LANÇA 

CAMPANHA DE NATAL,
COM R$100 MIL EM PRÊMIOS

Denise Andrade/ Rafael Renzo


