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Governo de SP recebe quarto lote com 5,5 
milhões de doses da Vacina do Butantan

O Secretário da Saúde do 
Estado de São Paulo, Jean Go-
rinchteyn, e o Presidente do Ins-
tituto Butantan, Dimas Covas, 
acompanharam nesta quinta-fei-
ra (24) a chegada do quarto lote 
vindo da China com o equiva-
lente a 5,5 milhões de doses da 
vacina contra o coronavírus. O 
avião pousou no Aeroporto In-
ternacional de Viracopos, em 
Campinas, às 5h30 da manhã.

A carga de 5,5 milhões de 
doses recebida nesta véspera de 
Natal é composta por 2,1 mi-
lhões de doses já prontas para 
aplicação e mais 2,1 mil litros 
de insumos, correspondentes a 
3,4 milhões de doses que serão 
envasadas no complexo fabril 
do Butantan, na capital paulista. 

Outros dois carregamentos 
devem desembarcar no país na 
próxima semana, nos dias 28 
e 30 de dezembro, totalizando 
10,8 milhões de doses em solo 
brasileiro ainda em 2020. O iní-
cio do Plano Estadual de Imuni-
zação segue previsto para o dia 
25 de janeiro.

“Este é mais um importante 
passo no enfrentamento da pan-
demia no Brasil. O imunizante 

atingiu um índice de efi cácia 
superior ao recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde 
e, com isso, poderemos em bre-
ve solicitar à Anvisa o registro”, 
disse o Secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

A parceria entre o Butantan 
e a biofarmacêutica Sinovac 
Biotech foi fi rmada no dia 10 de 
junho. As três entregas anterio-
res ocorreram no Aeroporto de 
Cumbica, na cidade de Guaru-
lhos. O primeiro lote com 120 

mil doses chegou ao Brasil no 
dia 19 de novembro. O segundo 
carregamento, com 600 litros a 
granel do insumo, correspon-
dente a um milhão de doses, 
desembarcou em 3 de dezem-
bro. Já a terceira remessa, com 

2 milhões de doses, foi recebida 
no último dia 18.

“Passados seis meses do iní-
cio das ações com a farmacêu-
tica Sinovac, já conseguimos 
garantir um estoque em solo na-
cional”, afi rmou Dimas Covas.

Eficácia
Durante coletiva realiza-

da no Instituto Butantan nesta 
quarta-feira (23), foi infor-
mado que a vacina contra o 
Coronavírus atingiu índice de 
efi cácia superior ao mínimo 
recomendado pela OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde) 
e, assim, poderá ter seu regis-
tro aprovado para imunizar a 
população. 

Atendendo a um pedido da 
Sinovac, previsto contratual-
mente, o Butantan encaminhou 
a base primária de dados da 
fase 3 dos testes clínicos reali-
zados no Brasil em 16 centros 
de pesquisa, com cerca de 13 
mil voluntários.

O objetivo é que os dados 
sejam comparados a resultados 
de pesquisas em outros países, 
evitando que a vacina tenha 
diferentes índices de efi cácia 
anunciados. A avaliação de-
verá ser concluída em até 15 
dias. Na sequência, os resulta-
dos fi nais serão encaminhados 
à Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e à Na-
tional Medical Products Admi-
nistration, da China.
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Prefeitura de Osasco concederá anistia do IPTU e ISS
Os munícipes que estiverem 

com débitos em taxas e impos-
tos municipais em 2020, como 
o IPTU e ISS, poderão quitar 
suas dívidas ao longo do pró-
ximo ano. Foi aprovado pela 
Câmara Municipal o projeto 
de Lei n° 121/2020, no qual a 
Prefeitura de Osasco, por meio 
da Secretaria de Finanças, con-
cede anistia de multa e juros do 
IPTU e do ISS de 2020, em de-
corrência da pandemia da Co-
vid-19.

Os débitos de 2020 poderão 
ser pagos até o fi nal de 2021, 
com descontos de juros e mul-
tas escalonados, já a partir de 1º 
de fevereiro. O benefício aten-
derá pessoas físicas e jurídicas.

Os contribuintes interes-
sados devem comparecer na 
Praça de Atendimento da Se-
cretaria de Finanças, localizada 
na Rua Narciso Sturlini, 201 – 
Vila Campesina, de segunda a 

sexta-feira, das 8h30 às 16h30, 
portando os documentos refe-
rente ao tributo em débito.

“Irei sancionar o projeto de 
lei aprovado pela Câmara, que 
concede anistia de IPTU e ISS. 
Os impostos poderão ser pagos 
em 2021 sem juros. A medida 
visa ajudar aqueles que enfren-
taram difi culdades nesse ano 
2020 por conta da pandemia do 
coronavírus”, ressaltou o pre-
feito Rogério Lins.

Serviço
Anistia de IPTU e ISS 2020
Onde negociar? Praça de 
Atendimento da Secretaria 
de Finanças.
Endereço: Rua Narciso Sturli-
ni, 201 – Vila Campesina
Horário de atendimento: se-
gunda a sexta, das 8h30 às 
16h30
Dúvidas: 156 (ou 3651-
7080) – 24h/dia
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No dia 21 de dezembro, o 
Prefeito de Santana de Parnaí-
ba, Elvis Cezar, entregou uma 
das mais importantes obras 
de mobilidade urbana da his-
tória de Santana de Parnaíba, 
o Túnel Oscar Niemeyer, em 
Alphaville.

Localizado no cruzamen-
to entre as avenidas Yojiro 
Takaoka e Marcos Penteado 
de Ulhôa Rodrigues, o tú-
nel foi construído em tempo 
recorde, de pouco mais de 9 
meses, e resolve um dos prin-
cipais entraves do trânsito na 
região, gerando fluidez no 
trânsito, segurança e, princi-

palmente, qualidade de vida 
para os moradores que transi-
tam pela região que terão mais 
tempo para usufruir com suas 
famílias e atividades pessoais.

O morador Ronaldo da Sil-
va ressaltou a importância das 
obras de mobilidade realiza-
das no Alphaville nos últimos 
5 anos. “Todas essas obras de 
mobilidade acabam impactan-
do em múltiplas esferas, toda 
a mobilidade aqui, de uma 
maneira geral, melhorou mui-
to”, finalizou.

Morador do Alphaville há 
mais de 3 décadas, o senhor 
Luís Augusto falou sobre a 

satisfação de morar na cida-
de. “Hoje nós temos um local 
de moradia, segurança, edu-
cação de primeiro mundo! 
Neste município eu posso di-
zer para vocês: é o melhor lu-
gar para se viver neste país!”, 
disse.

“Entregamos o tão sonha-
do túnel da praça da paz, uma 
obras que todo o bairro neces-
sitava há anos! Vamos gerar 
mais empregos, oportunida-
des, valorização dos imóveis, 
sem contar o mais importante 

que é a qualidade de vida dos 
moradores dos bairros de Al-
phaville e Tamboré”, falou o 
prefeito de Santana de Parnaí-
ba, Elvis Cezar.

Totalmente iluminado em 
LED e com um moderno siste-
ma de drenagem, o túnel faz a 
ligação entre as avenidas Mar-
cos Penteado e Via Parque, 
eliminando a necessidade de 
semáforo no cruzamento com 
a Yojiro e proporcionando que 
o fluxo de veículos siga sem 
interrupção na região.

Elvis Cezar inaugura uma das maiores obras de 
mobilidade urbana da história de Santana de Paranaíba
o Túnel Oscar Niemeyer, no Alphaville

Estudante,
a escola
e o futuro
estarão de

para você.
PORTAS ABERTAS

Apesar da pandemia a aprendizagem não parou.

E, em 2021, também não vai parar. Por isso, estudante,

não desista! Continue firme seus estudos.

A Educação de São Paulo espera por você.

centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br



Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2020PÁGINA 4 CIDADES
JORNAL A RUA

Para continuar proporcio-
nando qualificação profissional 
de qualidade para os jovens da 
cidade, no dia 11 de dezembro, 
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 filho 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!”, finalizou.
Santana de Parnaíba tem feito 

grandes investimentos em quali-
ficação profissional 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-
lificação disponibilizados pela 
prefeitura.

Visando contribuir com o 
crescimento da região e ainda 
oferecer maior conforto e se-
gurança à comunidade local, 
desde o início de setembro a 
Prefeitura, em convênio com o 
governo federal, vem realizan-
do uma série de repavimen-
tações nas avenidas e ruas de 
Barueri.

O objetivo destas obras é 
proporcionar aos munícipes 
melhores condições de acessi-
bilidade, mobilidade urbana e 
fluidez ao tráfego, com a exe-
cução das melhorias na malha 
viária.

As obras ocorrem nas se-
guintes ruas: avenida Antônio 
Furlan com 24.000 m² a serem 
recapeados; estrada Dr. Cíce-
ro Borges de Moraes também 
com 24.000 m²; e alameda Re-
pública do Chile com 3.700 
m². Os recapeamentos tam-
bém ocorrem na avenida José 
Dias da Silva, estrada Yojiro 
Takaoka e em toda a extensão 
da rua Campos Sales.

A estrada Yojiro Takaoka, 
na Aldeia da Serra, já está com 
60% do recapeamento asfáltico 
concluído e deve ser finalizada 
nos próximos dias. As aveni-

das Antônio Furlan e José Dias 
da Silva seguem com 50% das 
obras prontas. De acordo com 
o cronograma, a rua Campos 
Sales deve retomar o recape-
amento no começo de janeiro, 
a fim de evitar transtornos por 
conta do período de festas.

A previsão é que as ruas 
sejam concluídas até o final 
de fevereiro de 2021. Sinaliza-
ções de segurança são imple-
mentadas nos locais e os ser-
viços estão sendo executados 
em diferentes dias e horários, 
para assegurar o bem-estar dos 
munícipes.

Prefeito Elvis Cezar  inaugura nova 
ETEC em Santana de Parnaíba 

Prefeitura inicia obras de recapeamento 
viário em várias avenidas de Barueri

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 uni-
dades habitacionais em Osasco. 
O anúncio foi feito no dia 15 de 
dezembro pelo ministro Rogério 
Marinho ao prefeito de Osasco, 
Rogério Lins. Os valores serão 
repassados por meio da Secreta-
ria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (Sedec) e da Secretaria Na-
cional de Habitação.

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

Osasco, também foi beneficiada 
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 significar um divisor de 
águas, de mudança de postura da 
Defesa Civil Nacional”, afirmou 
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. 
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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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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 
No dia 31 de dezembro 

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

Barueri renovou toda a 
frota de ambulâncias da ci-
dade. Os veículos estavam 
estacionados no pátio da Se-
cretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana e o prefeito 
Rubens Furlan acompanhou 
de perto a mudança e se 
mostrou satisfeito com as 
melhorias que os novos veí-
culos 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 con-
ta com uma frota de 3 UTIs 
móveis e 17 ambulâncias 

simples que podem ser adap-
tadas a qualquer momento 
para uma unidade intensiva. 
Entre os novos destaques, as 
macas que antes tinham ca-
pacidade 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 Shopping União de Osas-
co prorrogou a promoção que 
iria acabar em 27/12,  com lo-
jas fechadas ainda sobraram 
panettones e somente nesta 
modalidade ainda fará o ca-
dastramento das notas fiscais 
Até o término de estoque dos 
panettones. A ação de Comprou 
e Ganhou, realiza a entrega de 
Panetones Panco 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
Endereço: Av. dos Autono-
mistas, 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

Shopping União de Osasco prorroga 
campanha de entrega de panetones

Nesta edição, mais um 
destino nacional, enquanto 
o dólar e o euro não baixam, 
nossa sorte é que o Brasil tem 
lugares incríveis para serem 
visitados

No artigo desta semana 
vamos apresentar um pouco 
dos Lençóis Maranhenses . 
Um pequeno Paraíso terrestre. 

Nesse nosso Brasil, o que 
não falta são opções para você 
viajar. Vamos conhecer um 
pouco dessa nossa terra linda.

Lençóis Maranhenses
O Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses é uma 
área protegida na costa atlân-
tica norte do Brasil. É conhe-
cido pela sua vasta paisagem 
desértica de grandes dunas de 
areia branca e pelas lagoas 
sazonais de água da chuva. A 
Lagoa Azul e a Lagoa Bonita 
são duas das maiores lagoas. 
O ecossistema diversificado 
do parque inclui pântanos de 
mangais. As cidades vizinhas 
de Barreirinhas e Santo Ama-
ro do Maranhão servem de 
porta de entrada para o par-
que.

O parque foi criado em 
1981, com área total de 156,5 
hectares-integra a Rota das 
Emoções.

As dunas – comuns nessa 
região do país – são forma-
das pela força dos ventos, que 
criam uma paisagem única e 
alteram constantemente sua 
aparência. 

E em meio a essas dunas, 
imagine só, é possível encon-
trar lagoas formadas pelo acú-
mulo de água das chuvas do 
primeiro semestre.

Essas lagoas, de águas 
quentes e transparentes, são 
um convite para relaxar.

Barreirinhas , a cidade 

mais conhecida , fica a 250 
km de distância da capital, 
está bem estruturada e prepa-
rada para receber turistas . A 
cidade é cercada pelas águas 
escuras do rio Preguiças – que 
leva o nome por causa da pre-
sença do simpático bicho-pre-
guiça

Outro passeio interessan-
te é um passeio de lancha, 
ou como eles chamam por  lá 
,  “Voadeira” . São pequenas 
embarcações com capacidade 
para até 10 pessoas.

O passeio acontece no lei-
to do rio preguiça e durante o 
trajeto, a lancha pode atracar 
em alguns dos bancos de areia 
formados no meio do rio.

Sugerimos fazer o passeio 
a partir das 15:00 hs , para 
poder no retorno, apreciar um 
maravilhoso pôr do sol.

Ainda em Barreirinhas, 
visite o Farol de Preguiças ou 
Farol de Mandacaru. A estru-
tura fica localizada no povoa-

do de Mandacaru, e para cor-
tar caminho ,o melhor acesso 
é pelo rio Preguiças. Após 
subida de 160 degraus, uma 
incrível vista da foz do rio 
Preguiças por ser vista.

Artesanatos
No mesmo povoado, o tu-

rista encontra peças do artesa-
nato da região, como artigos 
de cestaria, pessoais (como 
bolsas, sandálias e bijute-
rias) e domésticos (redes para 
dormir, cortinas, etc.), todos 
oriundos da fibra de buriti – 
palmeira predominante na re-
gião.

Ainda de voadora, você 
poderá visitar a Ilha dos Ma-
cacos (Vassouras) , onde é 
possível interagir com os ma-
cacos prego.

Também vale muito a pena 
ir até a praia de Caburé e 
Atins, onde acontece o encon-
tro do Oceano Atlântico com 
o rio. De lá, com a maré bai-

xa, pode-se seguir para a cida-
de de Paulino Neves, na praia 
dos Tocos, localidade deserta 

e com uma extensa faixa de 
areia.

Praia de Destaque
O destaque é a praia de 

Caburé (passeio alternativo) 
. Mar calmo de águas quentes 
e limpas com areias brancas, 
ideal para relaxar.

A região é bem rústica, re-
pleta de casinhas com telhado 
de palha de buriti. A região já 
foi uma vilarejo de pescado-
res. 

Hoje, possui boa infraes-
trutura de bares e restauran-
tes, dos mais sofisticados até 
as barraquinhas mais simples, 
porém acolhedoras, geridas 
pelos habitantes da vila de 
pescadores próxima.

Caburé, leva esse nome 
por causa de uma pequena co-
ruja de olhos graúdos e penas 
amarronzadas que circulavam 
por lá. Infelizmente, hoje é 
raro ver alguma.

Vá também a cidade de 
Tutoia, localizada na região 
do Baixo Parnaíba, e de onde 
saem os passeios para o Del-
ta do Parnaíba ou Delta das 
Américas, com 73 ilhas flu-
viais entre os Estados do Ma-
ranhão e Piauí. 

Dicas de restaurantes
Na Beira-Rio e Praça da 

Matriz, no Centro de Barrei-
rinhas, pode-se encontrar res-
taurantes que oferecem pratos 
típicos do Maranhão. Entre 
as opções, estão pratos inspi-
rados na Rota das Emoções, 
como arroz de cuxá com ma-
riscos, abacaxi recheado com 
camarão, pirão, farofa de cus-
cuz e carne de sol ao molho de 
queijo coalho.

Espero que tenham gosta-
do deste destino e que possam 
aproveitar mais esse Paraiso 
nacional.

Boa viageml!!!!

LENÇOIS MARANHESES
UM CONVITE PARA RELAXART
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O casal o 
medico Artur 
Alonso e 
Loilhana 
Alonso e a 
colunista 
Zurah Ortiz 
e o Ceo do 
Jornal Diario 
Popular , 
Augusto da 
Silva.  

O Ceo do Grupo Elite o casal, Jose Luiz Ribeiro e Solange Giarge com o responsável pelo 
espaço de  Eventos e Galeria USE Donizete Domingues.

O dentista Thiago Verona e a biomédica Michelle Meleck 
adoraram o lançamento.

A apresentadora de Tv Patrícia Limonge com o advogado 
Claudio Fabiano.

A jornalista e politica Priscila Menin e o artista plástico 
e estilista Orlando Chiqueto diretamente de Brasília 
para o lançamento.

O empresário de alimentos Pets Nelo Marraccini e a Miss 
Brasil Flavia Cavalcanti presença marcante no evento.

O comunicador e promoter Melly Ramalho e a farmacêutica e 
pesquisadora Isabel Faidiga responsável pela formulação dos 
Cosméticos Elite Secret, Óleos  corporais lançados e o presidente 
da FEBRACOS  Ovadia Saadia .

O empresário e estilista Abner Saab e a sua sócia Jessica 
Marques marcaram presença.  

O empresário da Arte Fabio Porchat e o cineasta Aldo Grisi.

Cliques da
Semana

GRUPO ELITE LANÇA LINHA DE 
COSMÉTICOS EM SÃO PAULO  

Em um Petit Comité na Galeria USE, em São Paulo, o 
Grupo Elite, conhecido pelas luxuosas edições de grandes 
revistas, apresentou para um público seleto, o lançamento 
da linha de Cosméticos Elite Secret, que incluem óléos 
essenciais e vegetais aliados à terapia de ozônio.  
 
Em busca de terapias que buscam o equilíbrio e a harmonia 
com a natureza, a empresa resolveu atuar também no 
campo dos cosméticos, que trazem benefícios tanto para o 
corpo, quanto para o bem-estar pessoal.     
 
Há 23 anos a Revista Elite cria e acompanha as tendências 
do mercado de luxo. Referência no editorial brasileiro e 
internacional, o Grupo Elite evolui constantemente seu 
projeto arrojado e moderno, atendendo as expectativas de 
um público formador de opinião que busca desvendar novos 
destinos, conhecer o que há de melhor em enogastronomia, 
objetos de desejo, arte e comportamento.  

O Grupo Elite possui em seu portfólio: Elite Travel Living, 
Elite Luxury, Portal Elite Magazine, Canal Elite TV, e realiza 
eventos específicos relacionados à arte, contemporaneidade 
e comemorações levando experiências únicas das marcas 
parceiras ao público mais exigente.  

POR OVADIA SAADIA


