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Legislativo participa de inauguração
de reforma de UBS no Jardim Roberto
Na manhã desta quinta-feira (8), o Legislativo
de Osasco, representado
pelo presidente da Câmara, Ribamar Silva (PSD),
participou da cerimônia de
inauguração da reforma da
Unidade Básica de Saúde
(UBS) do Jardim Roberto,
na zona oeste da cidade.
A reforma do equipamento de saúde durou nove
meses e a obra foi iniciada
no mês de julho de 2020.
“Em meio ao momento mais
difícil da pandemia, Osasco agradece nosso Prefeito pelo incansável esforço,
principalmente na área da
saúde, para conter os pre-

juízos causados pelo coronavírus”, conta Ribamar.
Realizada pela secretaria de
Saúde de Osasco, a reforma foi possível por meio de
uma parceria com a Universidade Nove de Julho (Uninove).
O montante para a realização da obra foi disponibilizado por meio de renúncia fiscal do município
conforme o edital 06/2014
do Ministério da Educação
e Cultura.
Também estavam presentes os vereadores Carmônio Bastos, Fábio Chirihan,
Josias da Juco, Julião e Zé
Carlos Santa Maria.

São Paulo cria o Bolsa do Povo com
investimento social de R$ 1 bilhão para 2021
O anúncio prevê unificação dos programas sociais
estaduais com ampliações dos
valores e da população atendida; benefícios podem chegar a
R$ 500 por pessoa
O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(7) o Bolsa do Povo, que unificará os programas sociais
de São Paulo em um cadastro único com aumento dos
valores pagos e ampliação da
abrangência. Maior programa social já anunciado pelo
Governo de SP, o Bolsa do
Povo vai pagar benefícios de
até R$500 e poderá beneficiar
até 500 mil pessoas direta e
indiretamente nos 645 municípios. O Estado de SP prevê
um investimento de R$ 1 bilhão no programa, apenas no
ano de 2021, como medida de
enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica causada
pela pandemia.
“O Bolsa do Povo é o
maior programa social da história de São Paulo. Ao lado
do enfrentamento da pandemia, da preservação da vida,
da obediência à ciência, estamos também acompanhando
o crescimento acelerado da
pobreza, da vulnerabilidade,
em São Paulo e no Brasil. Um
Governo responsável segue
dando atenção à Saúde e à
vida, mas também à proteção

ciais e os unifica através do
Bolsa do Povo. Nós estamos
ampliando os valores investidos nos programas sociais
para R$ 1 bilhão já em 2021”,
pontuou
Vice-Governador
Rodrigo Garcia.
O Bolsa do Povo vai reunir
programas sociais estaduais
já existentes, abrangendo sete
eixos diferentes. São eles:
Bolsa Trabalho (Emprego),
Bolsa Renda Cidadã (Assistência Social), Bolsa Aluguel
Social (Habitação), Bolsa Talento Esportivo (Incentivo),
Bolsa Auxílio Via Rápida
(Qualificação Profissional),
Ação Jovem e contratação de
mães e pais nas escolas (Educação), além da contratação
de agentes de apoio na Saúde.
Um dos carros-chefes do
Bolsa do Povo é a contratação de 20 mil pais e mães de
alunos das escolas públicas
para trabalhar em jornadas de
até quatro horas diárias, junto
com capacitação, e uma remu-

social”, destacou Doria.
O projeto de lei que institui
o Bolsa do Povo será enviado
hoje à Assembleia Legislativa
em regime de urgência para

que as ações de assistência
social e transferência de renda
ajudem no combate às dificuldades emergenciais causadas
pela pandemia.

neração de R$ 500/mês dentro
do sistema de ensino estadual.
O objetivo é criar oportunidade de trabalho e renda com
envolvimento da comunidade
na manutenção e administração das escolas.
Com a aprovação do Bolsa do Povo, o Governo de SP
irá ainda ampliar os valores
dos benefícios atuais de dois
programas já existentes, passando de R$ 80 para R$ 100.
O aumento será para o Ação
Jovem, voltado para estudantes de 15 a 24 anos para que
permaneçam nos estudos, e o
Renda Cidadã que atende pessoas de baixa renda.
Ações futuras
O Bolsa do Povo terá a
gestão unificada na Secretaria
de Governo. O Governo estuda a ampliação de outros valores e criação de novas ações
que atendam as demandas
emergenciais da população de
baixa renda.

“Num momento de pandemia, em que todos sofrem
também do ponto de vista
econômico, o Governo de SP
amplia os seus programas so-
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Instalação de duas Varas de Família e
Sucessão irão agilizar processos em Barueri
Nesta segunda-feira, dia
5, foram instaladas as 1ª e 2ª
Varas de Família e Sucessões
na Comarca de Barueri. No
evento, que ocorreu de forma
virtual, houve um minuto de
silêncio em respeito às mais de
300.000 vítimas da Covid-19
em todo o Brasil. No gabinete
do prefeito Rubens Furlan, que
se fazia acompanhar da deputada federal Bruna Furlan, estavam também os secretários
de Obras e vice-prefeito, Roberto Piteri, e de Comunicação, Thazio Gomiero.
Do outro lado, diversas autoridades judiciárias do Tribunal de Justiça e do Ministério
Público do Estado de São Paulo, da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) e também
de representantes da Polícia
Militar e da Guarda Civil de
Barueri. Todos os que ﬁzeram
uso da palavra revelaram a satisfação com a celeridade da

instalação das duas varas na
Comarca, que estava encaminhada desde 2019.
“A importância da instala-

ção das duas varas especializadas é o desafogamento das
seis varas cíveis da Comarca
de Barueri”, lembrou o magis-

trado Fábio Luís Bossler, que
ﬁcará responsável pela Segunda Vara. A Primeira Vara ﬁcará
a comando do magistrado José

Fernando Azevedo Minhoto. A
diretora da Comarca de Barueri é a juíza Anelise Soares.
O prefeito Rubens Furlan

relembrou a criação da Comarca de Barueri em 1964 e
dos sucessivos esforços que a
municipalidade tem feito ao
longo dos anos para acompanhar a demanda que o crescimento populacional acarreta,
mas alertou: “ainda não estou
satisfeito com o plenário do
Tribunal do Júri. Vamos nos
empenhar para ampliá-lo em
breve. É nosso dever fazer
bem feito”, arrematou.
Vale lembrar que as Varas
de Família e Sucessões são
as responsáveis por deliberar
sobre os litígios referentes
a anulações de casamentos,
separações, divórcios, ações
de alimentos, investigações
de paternidade, inventários e
testamentos. A população de
Barueri é de cerca de 275 mil
habitantes e tem quase 40 mil
ações cíveis. Mensalmente
mais de 2 mil novas ações dão
entrada no Fórum da Comarca.

Portal do Trabalhador de Osasco orienta sobre
como dar entrada no Seguro Desemprego
Osasco conta com três
unidades do Portal do Trabalhador que, entre outros
serviços, ajuda o munícipe
na questão do Seguro Desemprego. Atualmente, com essas
unidades fisicamente fechadas por causa da pandemia de
coronavírus, o atendimento
para quem quer dar entrada
no Seguro Desemprego é feito mediante agendamento na
Central 156.
Mas existem outros canais que também oferecem
esse serviço, totalmente online e gratuitos. O benefício
pode ser requerido também
no aplicativo da Carteira de
Trabalho Digital e no site

Emprega Brasil, do governo
federal.
Acompanhe o passo a passo para solicitar o benefício
pelo App carteira de trabalho
digital:
- Baixe o App que está
disponível para dispositivos
Android e iOS de forma totalmente gratuita. Para isso,
acesse a loja de aplicativos do
seu smartphone e procure por
Carteira de Trabalho Digital;
encontre o ícone do programa e toque nele para fazer o
download e instalação;
- Em seguida, insira o seu
CPF e a sua senha (caso você
ainda não tenha uma, será necessário cadastrar no próprio

aplicativo);
- Depois, na aba inferior
do aplicativo, você deverá
tocar em Benefícios e depois
em “solicitar”;
- O próximo passo é informar o número de requerimento do benefício. Ele é fornecido diretamente pela empresa;
- Em seguida confirme as
informações que vão aparecer na sua tela e depois toque
na opção Avançar;
- Agora você verá na sua
tela dados referentes ao contrato que acabou de ser encerrado. É possível verificar
desde o CNPJ da empresa, até
a quantidade de meses que
você trabalhou nela. Confira

todas as informações e prossiga;
- Clique na opção Confirmar;
- O aplicativo fornecerá
as informações referentes a
solicitação de seguro-desemprego. Pronto, caso você tenha direito, todos os dados
necessários para pegar o benefício aparecerão na tela.
Desde quantas parcelas você
terá direito, até onde é possível sacar.
No entanto, é sempre importante lembrar que a primeira parcela desse benefício pode demorar até 30 dias
para ser liberada. Se a opção
for pelo site Emprega Brasil,

também tem passo a passo
para facilitar o acesse. Acompanhe a seguir.
- Acesse www.servicos.
mte.gov.br; informe o seu
login e senha (se você ainda
não tiver uma, é só criar diretamente no site do Ministério
da Economia);
- Agora, você irá para a
aba de serviços e deverá clicar em Seguro Desemprego;
- Depois, encontre a opção Solicitar o Seguro Desemprego e clique nela;
- O próximo passo é informar o número do Requerimento do Seguro Desemprego, que é fornecido
diretamente pelo empregador

que realizou o seu desligamento;
- Leia atentamente todas
as informações que serão disponibilizadas, e também confira se os seus dados pessoais
e demais regras estão corretas;
- Confirme as informações e depois clique em concluir.
Pronto, agora é só você
aguardar que o dinheiro seja
liberado.
O governo federal disponibiliza o número 158 para
tirar dúvidas. Dê preferência
aos serviços online. Se puder,
fique em casa. Proteja sua família!

Prefeito Marcos Tonho acompanha obras de
recapeamento asfáltico em Santana de Parnaíba
O prefeito Marcos Tonho,
vem dando continuidade ao trabalho de pavimentação de avenidas, ruas e vielas da cidade.
A equipe de recapeamento da
prefeitura está trabalhando na
região do centro histórico realizando o trabalho nas principais
ruas como a 13 de maio, Alberto Frediani, José Domingos
Branco, 15 de novembro, Padre
Guilherme Pompeu, , Anhembi,
Fernão Dias Falcão, São Bento, André Fernandes, Suzana
Dias, além do Largo do Éden
Magri Gianini (alça de acesso à
Romeiros e 13 de maio), largo
Domingo Jorge Velho, Largo da
Matriz e do terminal rodoviário.
Ao todo, 18 km de recapeamento foram realizados na região. A previsão do término do
serviço é até quarta-feira (31).
Outros locais que serão contemplados são a Estrada do Jaguari
e Rua Escorpião, além da Rua
João Santana Leite, no Cururuquara.

Matérias de diversos assuntos
e utilidade pública para
@jornalaruaregional
manter seu dia mais informado!
Acesse o portal jornalarua.com
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Famílias em situação de vulnerabilidade
social devem se cadastrar no CadÚnico
Famílias osasquenses em situação de vulnerabilidade social
devem ficar atentas à necessidade
de cadastramento no CadÚnico.
Como o próprio nome sugere, um
Cadastro Único criado pelo governo federal, cujo objetivo é saber
melhor quem são e como vivem
as famílias brasileiras de baixa
renda. É por meio dele que o governo consegue entender quais são
as principais dificuldades que uma
sua família enfrenta para ajudá-la a
superar tais desafios.
Ao cadastrar-se, a família pode
ser beneficiada por diversos programas, como o Bolsa Família, a
Tarifa Social de Energia Elétrica e
o Telefone Popular, entre outros.
Para isso, é preciso apresentar
os seguintes documentos em um
Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência ou em uma
das unidades do Portal do Trabalhador da cidade:
Responsável: RG/ CPF/ Título
de Eleitor/ CTPS/ Comprovante
de endereço.
Jovens e Adultos: RG / CPF /
Título de Eleitor / CTPS.
Crianças de 0 a 7 anos: RG ou
Certidão de Nascimento e caderneta de vacina, além da declaração
escolar de todos os que estiverem
estudando.
Bolsa Família
Qualquer família com renda
per capita, ou seja, renda por pessoa, de até R$ 178,00 tem direito.
Estando nessa condição, os beneficiários devem manter seu cadastro
atualizado (atualização de 2 em 2
anos ou sempre que algum dado
mudar) e fazer o acompanhamento dos membros da família na rede
pública de saúde, além de manter
as crianças na escola (de 6 a 15
anos precisam ter 85% de presença

ta no Cadastro Único para ter esses direitos: salário-maternidade,
pensão por morte, aposentadoria
por idade, auxílio reclusão, aposentadoria por invalidez e auxílio
doença. Mais informações no número 135.

nas aulas e de 16 a 18, 75%). Também precisam manter a carteira de
vacinação das crianças menores
de 7 anos atualizada e, no caso das
gestantes, fazer o pré-natal.
Renda Cidadã
Programa destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar
mensal per capta de até meio salário mínimo nacional, mas prioritariamente até um quarto do salário
mínimo (R$ 275,00). Rendimentos de outros programas governamentais de transferência de renda
não são considerados. Além dessa
condição, a família precisa manter
o CadÚnico atualizado para manter o benefício.
BPC Loas
O Benefício de Prestação
Continuada (BPC) é um benefício
assistencial pago pela Previdência

Social a idosos e pessoas com deficiência em condições de pobreza.
É um direito garantido para que essas pessoas e suas famílias tenham
acesso a uma vida minimamente
digna. Para ter direito, é preciso
estar cadastrado no CadÚnico. A
solicitação é feita nos Centros de
Referência em Assistência Social
de Osasco.
ID Jovem
A ID Jovem é destinada às
pessoas com idade entre 15 e 29
anos de família com renda mensal
total de até dois salários mínimos
e inscritas no Cadastro Único do
Governo Federal. Onde usar o ID
Jovem? meia-entrada em eventos
artístico-culturais e esportivos,
além de vagas gratuitas ou com
desconto no sistema de transporte
coletivo interestadual. A solicitação é feita no site: www.idjovem.
juventude.gov.br.

Viva Leite
O Vivaleite é o maior programa de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Cinco
milhões de litros são distribuídos
por mês a crianças de 6 meses a 5
anos e 11 meses, e idosos acima de
60 anos em estado de vulnerabilidade, especialmente famílias com
renda mensal de até 1/4 do salário
mínimo per capita. O leite é distribuído por meio da Organização
Social cadastrada no CRAS da sua
região. Procure o CRAS mais próximo de sua casa para obter mais
informações.
Previdência Social Baixa-Renda
Se você é dona de casa e sua
família recebe até dois salários mínimos, é hora de garantir seus direitos junto à Previdência Social. É
preciso que a família esteja inscri-

Isenção de taxa para concurso público
O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único e for membro de família de baixa renda (com
renda mensal per capita de até
meio salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até
três salários mínimos), tem direito
à isenção de taxas em concursos
públicos. Os dados cadastrais devem ser informados à entidade ou
órgão executor exatamente como
estão no Cadastro Único. Caso o
cadastro esteja com dados incorretos, será necessário realizar, primeiramente, a atualização cadastral, para depois solicitar a isenção
de pagamento.
Tarifa Social de Energia Elétrica
É um desconto fornecido
pelo governo federal na conta de
energia para todas as unidades
consumidoras classificadas como
Residencial Baixa Renda. Para
ter acesso ao desconto na conta
de luz, é necessário que a família
esteja inscrita no Cadastro Único,
com renda familiar per capita de
até meio salário mínimo e que tenha consumo máximo de até 220
Kwh. Para os moradores de Osasco, cuja concessionária de energia
é a Enel, a solicitação pode ser feita no site www.enel.com.br.
Bilhete Único do Estudante
O Bilhete Único nada mais
é do que um cartão, que armazena valores que podem ser gastos

com passagens de ônibus, metrô
e CPTM. Com ele, o usuário tem
o direito de fazer mais de uma
viagem em um determinado período de tempo, pagando apenas
tarifa única. Necessário informar
o Número de Identificação Social
(NIS). A solicitação é feita no site
da SPTRANS: www.sptrans.com.
br.
Telefonia popular PBF
Famílias inscritas no Cadastro
Único já podem ter acesso a telefone fixo residencial mais barato.
Telefonia Popular é uma linha de
telefone fixa residencial com condições especiais de contratação e
tarifa reduzida, destinada às famílias inscritas no Cadastro Único.
Para requerer, entre em contato
com o número 1331 ou 1332 da
ANATEL.
Poupança Caixa Fácil
É uma modalidade de conta
poupança simplificada com limite
de saldo e movimentação mensal
de R$ 3.000,00. A poupança pode
ser aberta em um correspondente
bancário “Caixa Aqui” ou unidade
lotérica somente com RG e CPF e
não possui cobrança de tarifa para
abertura, manutenção da conta e
consulta de saldo. Além disso, o titular poderá sacar valores em datas
de sua preferência e necessidade.
Quem for beneficiário do Bolsa
Família e abrir a Poupança Caixa
Fácil, passará a receber o benefício
direto na poupança.
Atenção: o recebimento do
benefício por meio da conta bancária não altera o valor do benefício, nem as regras de gestão de
benefícios (bloqueio, suspensão
ou cancelamento). Além disso, o
pagamento continua seguindo as
datas do calendário de pagamento
Programa Bolsa Família.
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Famílias de alunos da rede de Barueri
voltam a receber os itens da merenda
O prefeito Rubens Furlan
anunciou na segunda-feira, dia 5,
que os familiares dos estudantes
da rede voltarão a receber as cestas com os itens da merenda.
O benefício, concedido à
população ao logo de todo o
período da pandemia do ano
passado e início deste ano, nos
próximos dias volta a ser uma
realidade.
De acordo com o prefeito,
a suspensão ocorreu porque
as aulas presencias na rede
estavam certas de serem iniciadas. No entanto, seu adiamento ocorreu por conta do
recrudescimento da pandemia e
a consequente fase emergencial
imposta pelo Plano São Paulo.
“Já concluímos o processo de
compra e a partir dos próximos dias estaremos entregando
72 mil cestas básicas por mês.
Que Deus nos proteja”, disse o
prefeito.
Visando manter todos os
protocolos sanitários e de segurança para conter a disseminação do novo coronavírus, os
responsáveis pelos estudantes

matriculados nas escolas da
rede municipal devem aguardar

o calendário contendo datas e
horários de entrega. Eles serão

anunciados pelas unidades de
ensino, por meio dos veículos

de comunicação adotado em
cada escola, como telefone, re-

des sociais, WhatsApp business,
dentre outros.

Profissionais da educação já devem fazer o cadastro
para ter a liberação da vacina contra coronavírus
Os profissionais da educação, sejam da rede pública ou
privada, foram incluídos no
grupo prioritário do Plano Estadual de Imunização contra a
Covid-19. A expectativa é a de
que, a partir do dia 12 de abril,
comecem a ser vacinados os
profissionais com idade a partir
de 47 anos que atuam do Ensino
Básico - desde as creches até o
Ensino Médio. Neste primeiro
momento serão atendidos: Professores da Educação Básica,
Merendeiras, Auxiliar de Serviços Gerais e Faxineiras, Secretários da Escola, Diretores
e Vice-Diretores, Professores
Coordenadores Pedagógicos e
Cuidadores.
Para ser vacinado, no entanto, será obrigatório que estes
trabalhadores façam o cadastro em http://vacinaja.sp.gov.
br/educacao (etapa exigida
pelo Governo do Estado para
liberação da vacina) e sigam

as orientações, como o envio
de holerites e a confirmação
do cadastrado por meio de um
QR Code que será enviado pelo
Governo do Estado, este código de aprovação do cadastro
deverá ser impresso e apresentado no local de vacinação com
os documentos pessoais (documento oficial com foto e CPF).
Apenas com o cadastro no
Vacina Já e com o agendamento em https://cotia.sp.gov.br/
agendamento-covid/ o profissional da educação será vacinado em Cotia. O agendamento
no site da Prefeitura, no entanto, ainda não está liberado. Para
saber quando realizar o agendamento, acompanhe as informações em https://cotia.sp.gov.br/
categoria/46/saude. Como as
doses são limitadas, as datas e
horários serão liberados à medida que mais imunizantes forem enviados para a cidade.

Professora de Barueri
ganha Prêmio Boas
Práticas durante a
Pandemia de Covid-19
A professora barueriense
Carolina Mascarenhas Takeda
foi a campeã do prêmio nacional Boas Práticas Durante
a Pandemia, promovido pela
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal em parceria com a
Undime (União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação) e o Itaú Social.
O resultado foi divulgado
no dia 31 de março em uma live
festiva, promovida pela instituição organizadora do prêmio.
No total, mais de 700 práticas de todo Brasil foram inscritas e 100 iniciativas foram
premiadas.
A professora campeã de
Barueri, Ana Paula, leciona na
Emef João Evangelista e ins-

creveu seu projeto especial, que
foi a criação de um podcast a
partir das experiências de seus
alunos com base nas observações das janelas de suas casas
nesse período de pandemia.
“Nossos professores sempre
nos representando muito bem.
Mesmo em tempos de pandemia eles têm se superado cada
vez mais. Parabéns à nossa professora que tão bem nos representou”, comentou o secretário
de Educação Celso Furlan.
De acordo com a professora, a premiação foi uma experiência maravilhosa. “Valeu a
pena todo trabalho, noites de
pesquisas, tentativas e esforço para oferecer acolhimento
e diferentes experiências para

minhas crianças nesses dias
tão difíceis. Agradeço a gestão
da escola e também a todas as
famílias que foram mediadoras
durante todo o projeto e permaneceram ao meu lado durante o
ano de 2020”, disse Ana Paula.
Para a diretora Neusa Cesar, a iniciativa da professora
foi motivo de orgulho para todos. “Quero agradecer em meu
nome e em nome de toda equipe da escola por toda dedicação
e comprometimento da professora, que tem demonstrado tanto amor pela educação infantil
e pelo olhar sensível das crianças e suas respectivas famílias.
Somos gratos por compartilhar
suas lindas ideias conosco”,
emociona-se.
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Drive-thru de Osasco já imunizou
10 mil pessoas contra a Covid-19
Tão importante quanto a
disponibilidade de vacinas
para combater a pandemia
do coronavírus é a imunização, disponibilizada nas 34
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e nos dois Centros
de Atenção ao Idoso. Os
osasquenses parecem cientes desse dever e, de forma
assídua, estão comparecendo ao drive-thru organizado
pela Prefeitura, no estacionamento do Paço Municipal
(acesso pela Avenida Narciso Sturlini), outro ponto
aberto pela Administração
Municipal para agilizar o
serviço.
Em 16 dias de drive-thru, de 12 de fevereiro a 6
de abril, foram imunizados
10 mil idosos, com idades a
partir dos 67 anos. A maioria comparece ao local levada por familiares. Não é
necessário sair do veículo.

Diante da gravidade da
situação econômica, social

JORNAL A RUA

e de saúde pública causada
pela pandemia, o drive-thru

também tem caráter solidário. Quem puder, pode doar

alimentos não perecíveis
para ajudar famílias em si-

tuação de vulnerabilidade
social da cidade.
As duas próximas datas
de vacinação contra o coronavírus no drive-thru da
prefeitura são sábado 10/04
e domingo 11/04, para idosos a partir dos 67 anos. É
preciso cadastrar antecipadamente a pessoa que será
imunizada, no site vacinaja.sp.gov.br, e agendar horário pelos telefones 156 ou
3651-7080. No dia da vacinação será preciso apresentar documento com foto
e comprovante de endereço
do idoso.
Conforme já descrito
acima, a vacinação também está disponível nas 34
UBSs da cidade e nos dois
Centros de Atenção ao Idoso (km 18, na rua José Pedro Filho, 33, e em Presidente Altino, rua Oswaldo
Collino, 280).

Centro Funcional Integrado
em Saúde ganha nova sede
em Santana de Parnaíba
Para atender os pacientes
com mais conforto, desde
o dia primeiro de março foi
iniciado os atendimentos do
Centro Funcional Integrado
em Saúde (CEFIS) no novo
prédio, que é o mesmo em
que está alocada a Secretaria
de Saúde, a Farmácia Todo
Dia, o Centro de Saúde da
Mulher e em breve a UBS

Álvaro Ribeiro, localizado na
Rua Edgard Moraes, 868 no
Jardim Frediani.
O novo espaço conta
com uma estrutura de 450 m²
em que são oferecidos atendimentos de fisioterapias:
neuro-funcional, esportiva,
traumato-ortopédica, respiratória, entre outros, além de
fonoaudiologia e terapia ocu-

pacional para reabilitação de
mão, neurológica e sensorial.
O local também conta
com equipamentos de eletroterapia, termoterapia, fototerapia, hidroterapia (turbilhão
e parafina), cinesioterapia e
mecanoterapia. Vale lembrar
que o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Postos de vacinação de Barueri recebem doações
Os moradores de Barueri
que estão recebendo a primeira ou a segunda dose da
vacina contra a Covid-19 podem se engajar numa campanha solidária sem aglomerações e, portanto, com toda a
segurança.
É a campanha Vacina Solidária, de iniciativa da Secretaria de Comunicação de
Barueri (Secom). Aproveite a
inevitável saída de casa para
a vacinação e leve itens de
higiene pessoal ou um quilo
de alimento não perecível.
Dê preferência aos enlatados (leite em pó, achocolatados, ervilha etc) e a artigos
como papel higiênico, fraldas

descartáveis, hastes flexíveis, cremes dentais, sabonetes etc. As doações podem ser
deixadas tanto no drive thru
(no polo do Centro de Eventos) quanto nos demais cinco
polos de vacinação.
Tudo o que for arrecadado
será revertido para o Fundo
Social de Solidariedade Estrela Guia, que coordena todas as ações em prol da população vulnerável de Barueri.
Sônia Furlan, presidente
do Fundo Social, destaca que
as famílias precisam de algo
a mais que a cesta básica: “temos necessidade de fraldas,
leite, produtos de higiene e
limpeza, frutas e hortifrúti,

por exemplo. Só a Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social entrega por
mês, em média, 22 mil cestas. No entanto, algumas famílias são muito numerosas e
precisam de algo mais que os
chamados gêneros de primeira necessidade”, explica.
Isso motivou a Secom a
focar em itens que vão além
do básico, como é o caso dos
produtos de higiene pessoal.
“Todas as doações que recebemos são repassadas às
nossas famílias. Quanto mais
auxílio tivermos, mais pessoas podemos ajudar”, frisa a
primeira-dama.
Nesses tempos de pan-

demia, não só o sistema de
saúde fica à beira do colapso:
a crise econômica acarreta
a diminuição das doações e
inibe as iniciativas das entidades de atendimento à população em geral. Toda ajuda é
muito bem-vinda!
Fieb engajada
A Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri) lançou em março uma
campanha de arrecadação de
leite em pó para as famílias
que perderam renda durante a
pandemia.
Os produtos podem ser
entregues em qualquer das
nove unidades da Fieb.
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ANIVERSÁRIOS
Dia 16 o
ex-prefeito
de Osasco,
Silas
Bortolosso,
brinda idade
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Shopping Tamboré
sorteia vales-compra
de até R$ 3 mil para
clientes VIVA
Sorteio será feito de forma digital,
via app do empreendimento

nova

Quem
aniversaria
dia 14 é
Mariana Rossi
de Almeida
Magdesian, irá
comemorar a
data ao lado
de familiares.
Parabéns.
Quem ainda não é usuário
do VIVA – Programa de Relacionamento e Benefícios do
Shopping Tamboré terá um
motivo a mais para se cadastrar no programa. A partir do
mês de abril, o empreendimento vai realizar mensalmente sorteios de vales-compra nos valores de R$ 2 mil e
R$ 3 mil. E o melhor, o cliente
nem precisa sair de casa para
concorrer, o processo é realizado de forma digital.
Para participar é muito fácil, basta acessar o app Shopping Tamboré, clicar na aba
VIVA e resgatar o número da
sorte, disponível em “Usar
no Shopping”. Ao fazer isso,
será gerado um QR Code e o
usuário já estará concorrendo
automaticamente ao sorteio,

da sua categoria. Clientes da
categoria 2 concorrem a um
vale-compras de R$ 2.000,00
e clientes da categoria 3, a um
vale-compras de R$ 3.000,00.
Neste mês, o período para inscrições é entre os dias 05 e 18
e o sorteio ocorre no dia 27.
Para fazer parte da Categoria 2, o cliente deve somar
compras com valor igual ou
acima de R$ 1.500,00 e ter
pelo menos cinco notas fiscais cadastradas no app. Já
para a Categoria 3, o consumidor precisa somar compras
igual ou acima de R$ 3.000,00
e ter pelo menos dez notas fiscais cadastradas. Para ambos
os casos, as compras podem
ter sido realizadas nas lojas e
quiosques físicas do empreendimento e/ou no e-Shopping

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

Matérias de diversos
assuntos e utilidade
pública para manter seu
dia mais informado!

Acesse
jornalarua.com
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Cliques da
Semana
POR OVADIA SAADIA

Chris Bueno e
Alex Maserevick

Dr. Roberto Martins
Figueiredo - o famoso Dr.
Bactéria , Chris Bueno
(Relações públicas), foram
prestigiar o querido Nando
Lopez em seu belíssimo salão
em Moema, São Paulo, o
FColorBeauty. Chris ficou
aos cuidados primorosos do

Duckbill lança
cardápio Fit
com opções
exclusivas

Cabeleireiro, Alex Maserevick

Dr Bactéria , Chris
Bueno e Nando Lopez

O ARTISTA PLÁSTICO E ESCULTOR GRAY PORTELA
Gray possui obras em galeria
de New York e Inglaterra,
está prestes a inaugurar um
grande ateliê em Petrolina Pernambuco.
Gray apresentou seus trabalhos
nas edições da Expo Arte SP do
ano de 2020, e participará em
abril de 2021 da próxima Expo
Arte Sp ,que acontece de 16/04
a 25/04 de 2021 nos Jardins.
Rua Oscar Freire, 916.
Para participar da comemoração
da 14ª edição da Expo Art SP,
Gray Portela traz esculturas e
pinturas com inspiração no
cubismo e forte influência do
expressionismo e da Pop Art.

A rede Duckbill Cookies &
Coffee lançou um cardápio Fit
especial com opções integrais,
saudáveis e sem açúcar. A unidade Osasco, localizada no Pátio Osasco Open Mall, aposta no
sucesso e sabor do novo menu.
Os destaques ficam por conta
da empanada integral de ricota
e peito de peru (R$ 7,50); e dos
sanduíches variados com pão
integral (R$ 8,50). Há também
opções de sobremesa, como a
salada de frutas (R$ 12,00); e o
iogurte com mel e granola (R$
10,00). Entre as bebidas fit, há
o cappuccino com whey (R$
16,00); e o chocolate suíço sem
açúcar (R$ 11,50).
Em virtude à fase emer-

gencial, a loja está atuando por
delivery via iFood, encomendas através do WhatApp (11)
97696-4604 e via Drive Thru
através da ferramenta Pickup
do Pátio Osasco. O cliente pode
acompanhar novidades, ações e
promoções através instagram @
duckbill.osasco.openmall.
Serviço: Av. dos Autonomistas 896 – corredor principal
/ Pátio Osasco Open Mall. Tel.:
(11) 97696-4604. Horário: Segunda a sexta das 8h0 às 18h30
e sábado das 8h às 12h30. Cartões: todos. Tickets: Ticket,
Alelo, Sodexo e VR. Delivery:
iFood e Uber Eats. Estacionamento: Cortesia de 2 horas para
consumo acima de R$ 20,00.

