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da educação da rede pública 

estadual com mais de 18 anos 
começam a ser imunizados

Prefeitura de Santana de 
Parnaíba trabalha em ritmo 

acelerado para entregar 
novos parques à população

Osasco promove 
drive-thru de 
vacinação contra 
a Covid-19 
para pessoas 
com 55 anos 
ou mais sem 
comorbidades

PÁGINA  6

PÁGINA  5

DIRETORA: LORENY PERRUSO MOREIRA ANO 43 • Nº 2.162 • 11 DE JUNHO DE 2021 A NOTÍCIA  MAIS VERDADEIRA


Pela internet
www.jornalarua.com
redacao@jornalarua.com
comercial@jornalarua.com
Edição concluída às 18h30

 www.facebook.com/jornalaruaregional

 instagram.com/jornalarua

11 99456-7945
a ruaJORNAL 44

anos

Campanha do Shopping União de 
Osasco sorteia 20 vales-compras 

no valor de R$ 2 mil cada

SOCIAL

Barueri já está chegando a 100 mil 
doses de vacina contra a Covid-19

PÁGINA  3



Sexta-feira, 11 de Junho de 2021PÁGINA 2 POLÍTICA
JORNAL A RUA

ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO  E PUBLICIDADE: 
Rua São José, 06 - Centro - Osasco/SP CEP 06086-020/ Caixa Postal 301 

TELEFONE: (11) 99456-7945
Diretores  Responsáveis 
Loreny Perusso Moreira
Armando Aquiles Ferreira Moreira

Editor responsável
Armando Moreira
MTB  55708

Editor de Arte  | Diagramação
Gustavo Prachedes
Departamento Jurídico
Dr. Edu Eder de Carvalho OAB 145050

Publicidade | Comercial: E-mail: publirua@osasco.com.br  |  Redação | E-mail: arua@osasco.com.br
CIRCULAÇÃO: - Osasco, Jaguaré,  
Carapicuíba, Jandira Itapevi, Alphaville, 
Barueri  e Santana de Parnaíba.

www.jornalarua.com
As matérias, colunas e artigos publicados não representam, 
necessariamente, a opinião do jornal ou de seu editor.

REPRESENTANTE: 
Revesp - Representações Ltda.
Al. Jurupis, 455 - Fone: 5051-4611 / Fax: 5051-7723
Marca registrada: INPI - no  818746785

O jornal a rua não encarta nem distribui qualquer material de cunho político (sendo eles, encartes, folhetos, folderes, fl yers, santinhos, adesivos, etc ). 

ACESSE: www.jornalarua.com
 jornalaruaregional |  jornalarua

comercial@jornalarua.com | redacao@jornalarua.com

Aumento na tarifa de energia elétrica 
preocupa vereadores em Osasco

Os vereadores osasquen-
ses aprovaram por unanimi-
dade, na Sessão Ordinária da 
última terça-feira (8), a Mo-
ção de Repúdio nº 191/2021, 
de autoria de Batista Comu-
nidade (Avante), que ques-
tiona o aumento exorbitante 
da tarifa de energia elétrica 
em meio à pandemia de Co-
vid-19.

Os parlamentares cobra-
ram um posicionamento da 
Enel Distribuição São Paulo 
- concessionária de distribui-
ção de energia elétrica com 
atuação nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Ceará 
e Goiás. Eles solicitaram que 
a empresa se aproxime da Câ-
mara de Osasco para fornecer 
explicações sobre as tarifas e 
serviços prestados no muni-
cípio.

“Os contribuintes têm re-
clamado do elevado aumento 
nos valores das contas de luz. 
A gente precisa traçar um di-
álogo com a Enel, porque a 
população precisa de expli-
cações”, indignou-se Batista 
Comunidade.

Para o vereador, a Enel 
precisa se posicionar a res-
peito da crise econômica 
gerada pela pandemia, que 
criou dificuldades para os 
clientes da empresa.

Concordando com Batis-
ta, o vereador Julião (PSB) 
reforçou a importância de a 
Enel comparecer à Câmara 
Municipal para prestar escla-

recimentos sobre as diversas 
reclamações que são ouvidas 
nas ruas. “É importante que 
a Enel venha aqui, porque 
ouvimos as reclamações nas 
ruas todas as vezes que con-
versamos com a população e 
temos outros tipos de recla-
mações que envolvem tam-
bém a iluminação pública”, 
disse Julião.

O vereador Josias da Juco 
(PSD) sugeriu que a Câma-
ra promova encontros com a 
Enel nos moldes das reuniões 
promovidas com a Sabesp 
antes da pandemia. “Nós tí-
nhamos conversas constantes 
com a Sabesp há muito tem-
po, pelo menos uma vez por 
mês. Podemos fazer isso com 
a Enel também para que pos-

samos esclarecer as muitas 
dúvidas que a população nos 
passa”, comentou.

Aumento nas tarifas foi 
anunciado em abril

No final de abril, a Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) anunciou o 
aumento da tarifa de ener-
gia elétrica, justificando que 
os reservatórios estão muito 
baixos e as termelétricas, que 
produzem energia mais cara, 
seriam acionadas. A adoção 
da bandeira vermelha, a par-
tir de maio, chegou para o 
consumidor nas cobranças de 
maio e junho, e os vereadores 
osasquenses escutam nas ruas 
a insatisfação dos munícipes, 
assustados com os altos valo-
res cobrados.

Com base no projeto na-
cional de Autorreforma do 
PSB e dando continuidade 
a série de encontros que o 
partido vem realizando em 
conjunto com a Fundação 
João Mangabeira (FJM), 
presidida em São Paulo pelo 
professor Mário Luiz Gui-
de, será realizado na pró-
xima sexta-feira, 18/06, às 
19h30, o terceiro encontro 
do PSB de Osasco e Região 
que irá discutir  “O impacto 
da pandemia da Covid 19 na 
Rede de Educação”. 

O evento terá a participa-

ção do presidente estadual 
do PSB/SP, Márcio França, 
atual presidente nacional da 
Fundação João Mangabeira, 
da deputada federal Tabata 
Amaral, cientista política e 
astrofísica formada em Har-
vard, ativista pela educação 
brasileira, criou o “Movi-
mento Mapa Educação” em 
prol de uma educação de 
qualidade para todos e é co-
fundadora do “Movimento 
Acredito”, formado por jo-
vens que visam combater a 
polarização política e a de-
sigualdade social no país. 

Também estarão parti-
cipando do encontro a pro-
fessora Lúcia França que 
presidiu o Fundo de Soli-
dariedade do Estado de São 
Paulo na gestão do ex go-
vernador Márcio França, o 
escritor e filósofo Fernando 
Moraes, que foi Secretário 
de Educação em Hortolân-
dia/SP e Secretário Adjun-
to de Educação em Guaru-
lhos, a professora Tereza 
Santos, presidente do PSB 
de Osasco e coordenadora 
pedagógica da Associação 
de Mulheres pela Educação 

(AME), o vereador Julião 
(PSB/Osasco), entre outros 
especialistas em educação.    

De acordo com o pro-
fessor Mário Luiz Guide, 
organizador do evento, esta 
série de encontros, que teve 
início em março, tem como 
objetivo acompanhar e esti-
mular o debate de Autorre-
forma do PSB, um projeto 
nacional de desenvolvimen-
to, com amplo processo de 
debate sobre os novos desa-
fios do partido e propostas 
concretas e inovadoras para 
levar ao país mudanças es-

truturais nas áreas econô-
mica, social, política e am-
biental. Ele informou que o 
evento será pela plataforma 
Zoom e aberto ao público. 

Quem estiver interessado 
em participar precisa baixar 
o aplicativo Zoom e soli-
citar o link do evento pelo 
WhatsApp (11) 97452-9985.

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br

PSB e FJM promovem encontro para discutir 
o impacto da pandemia na rede de educação

O encontro será online e terá participação de Márcio França, Tabata Amaral,
Fernando Moraes, Lúcia França e outros especialistas em Educação
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Em coletiva à imprensa, prefeito de Barueri afirmou que estrutura da rede de saúde é readequada 
para atender demandas da covid-19 sem deixar especialidades médicas descobertas 

O prefeito de Barueri, Ru-
bens Furlan, reuniu a impren-
sa na tarde de quarta-feira (9) 
para prestar contas das ações 
do seu governo em relação 
à covid-19. Acompanhado 
pelo vice-prefeito Beto Pite-
ri e também pelo prefeito de 
Itapevi, Igor Soares, Furlan, 
também criticou a estraté-
gia do governo federal para 
a campanha de vacinação da 
população.

“Desde o início nós mon-
tamos uma estrutura que vai 
além da estrutura normal de 
saúde que nós tínhamos para 
imaginar o momento crucial 
que nós chegamos com 400 
leitos de UTI e enfermarias. 
Depois que foi diminuindo a 
demanda, não diminuímos a 
estrutura montada antes para 
atender os pacientes com co-
vid-19. E dessa forma equili-
bramos a estrutura para aten-
der também pacientes com 
outras patologias”, disse o 
prefeito, em resposta ao jor-

nal A Rua.
Furlan também destacou 

que a cidade passa das 100 mil 
doses da vacina aplicadas na 
população de Barueri. “Nós 
também mantemos a nossa 
estrutura permanente para os 
testes coronavírus com PCR. 
Nossos testes até mostram se 
a pessoa tem imunidade contra 
a doença”.

O prefeito também reite-
rou a vacinação de servidores 
que estão na linha de frente de 
diferentes serviços públicos, 
como professores, também da 
área de promoção social, da 
educação, oficiais de Justiça e 
dos parques públicos. “Todos 
esses servidores têm contato 
com as pessoas nas ruas e pre-
cisam ser imunizadas”.

Furlan disse que, se o go-
verno tivesse iniciado a cam-
panha de vacinação com as 
pessoas de 30 anos em diante, 
o Brasil estaria em outra si-
tuação em relação aos núme-
ros de mortes e contágio por 

covid-19. “Agora nós vamos 
avançar muito rapidamente e 

também vamos avaliar com os 
prefeitos da região, inclusive 

com o Igor de Itapevi, que está 
conosco aqui hoje, se é viável 

a compra da vacina da Rússia 
para nossas cidades”, disse.

“Estamos chegando a 100 
mil doses de vacina contra 
a covid-19”, afirma Furlan

“Devíamos ter um líder 
para liderar o Brasil no pior 
momento do século e no en-
tanto nós não pudemos con-
tar com isso. Isso prejudicou 
muito a nação, os brasileiros 
todos. Eu não acredito que um 
país como o Brasil pudesse ter 
tantas mortes como nós tive-
mos. O Brasil contabiliza qua-
se meio milhão de vidas per-
didas, isso tudo por conta de 
uma política equivocada, erra-
da por falta de respeito com a 
vida”, disse Furlan. 

Furlan é visto pelos de-
mais prefeitos da região como 
um líder regional, até porque 
ele está em seu sexto mandato 
como prefeito de Barueri e uma 
de suas características é sempre 
analisar de forma regional as 
necessidades em várias situa-
ções. “Nós aqui na nossa região 
fizemos tudo que é possível fa-
zer. Eu e os prefeitos fazíamos 
reuniões periódicas para saber 
o que fazer”, disse ele, em tom 

de governador, cargo ao qual 
seu nome já foi cogitado por 
lideranças políticas do Estado 
e do país em outras eleições e 
também para concorrer ao car-
go nas eleições de 2022.

Um dos seus apoiadores é 
o prefeito de Itapevi, Igor So-
ares, que não mediu esforços 
para reiterar a vocação de Fur-
lan para o posto de governador. 
“Infelizmente nós somos mal 
liderados, a nação é mal lide-
rada, mas graças a Deus aqui 
na nossa região nós temos um 
líder que um dia quem sabe 
possa ser nosso governador”, 
disse Igor.

Furlan afirmou que a fase 
agora é de recuperação eco-
nômica, além da continuidade 
do enfrentamento permanente 
contra a covid-19. “Agora nós 
estamos numa fase de recupe-
ração, de recuperar o Brasil 
economicamente, recuperar 
empregos e para isso a econo-
mia precisa girar. Nós não es-

tamos vendo do governo pro-
jetos capazes de fazer com que 
a economia volte a crescer e os 
empregos voltem a surgir”.

“Agora nós estamos avan-
çando na vacinação. Barueri 
hoje, por exemplo, tem mais 
de 10% ou pelo menos 12% 
da população imunizada com a 
segunda dose da vacina, como 
Itapevi e as demais cidades da 
nossa região. Por mais difícil 
que seja nós estamos um pou-
co amparados com essa vacina. 
Hoje o Brasil deveria estar com 
30%, 45% de toda a população 
vacinada e não está mais com 
o receio dessa letalidade, dessa 
terceira onda”. 

Furlan não poupou críticas a 
Jair Bolsonaro. “Está tudo mui-
to espalhado, cada um tomando 
conta dos seus negócios, mas 
há uma ausência total de uma 
orientação do governo federal. 
É muito ruim para o Brasil, é 
uma pena o que nós estamos 
vivendo hoje”.

Furlan e Igor Soares lamentam falta
de liderança para o Brasil na pandemia
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Nova Secretaria de Habitação de Barueri 
intensificará regularização fundiária na cidade

Acaba de ser criada a Se-
cretaria Municipal da Habita-
ção de Barueri (Sehab). A lei 
complementar nº 498, de 2 de 
junho de 2021, regulamentou 
a criação da pasta que passa a 
integrar a Administração Di-
reta.

A Sehab será comandada 
por Gregório Rodrigues Pon-
tes Maglio. Segundo o novo 
secretário, uma das priorida-
des será impulsionar a regu-
larização fundiária “visando 
dar dignidade às famílias de 
Barueri, inclusive aquelas que 
moram nos prédios da CDHU, 
que foram construídos na dé-

cada de 90”.  Gregório explica 
que muitos apartamentos já 
foram quitados e até hoje a 
documentação está pendente.

Além da regularização, há 
outros objetivos importantes, 
como a ampliação de progra-
mas e de projetos relacionados 
à moradia voltados às pessoas 
de baixa renda da cidade. Para 
o secretário, a política de go-
verno de Barueri é totalmente 
voltada para o social. “A Habi-
tação já tem esse olhar social e 
nosso trabalho terá como foco 
continuar a atender os mais 
necessitados”, garante. Gregó-
rio destaca também que nos 

últimos anos, “sob a lideran-
ça da Dra. Adriana, a então 
Coordenadoria de Habitação 
voltou a ter credibilidade na 
cidade”.

Atribuições da Sehab
Outras atribuições da Se-

cretaria são a garantia de po-
líticas públicas fundiárias, a 
melhoria das condições de 
habitação, a promoção de re-
gularização de áreas impró-
prias e o reassentamento de 
moradores que vivem em áre-
as inadequadas e em situação 
de risco.

Cabe também à Secreta-

ria de Habitação a manuten-
ção de importantes órgãos 
de apoio, como o Conselho 
Municipal de Habitação de 
Barueri (CMHB), que obje-
tiva acompanhar, controlar e 
avaliar a política municipal de 
habitação, e o Fundo Munici-
pal de Habitação de Barueri 
(FUNDHAB), que irá centra-
lizar e gerenciar os recursos 
destinados à implementação 
da política habitacional do 
município direcionada à po-
pulação de baixa renda.

Avanços
Dentre as ações já progra-

madas, algumas terão priori-
dade, de acordo com o novo 
secretário. “Atendendo as di-
retrizes do governo, estamos 
preparando as áreas para a 
construção de novos conjun-

tos habitacionais, visando 
beneficiar ainda mais a popu-
lação mais carente”, diz Gre-
gorio.

Novo secretário
Gregório Rodrigues Pon-

tes Maglio entrou na vida pú-
blica em 2001, na cidade de 
Pirapora do Bom Jesus, quan-
do foi nomeado secretário de 
Esportes. Em 2004, assumiu 
a Regional do Parque Paiol 
(sub-prefeitura). De 2013 a 
2016 foi prefeito de Pirapora 
e em 2018 reassumiu o car-
go permanecendo até 2020. 
Gregório foi comerciante e 
é formado em Administra-
ção de Empresas. Ele acredita 
que a nova secretaria será um 
desafio diferente: “governei 
uma cidade com poucos re-
cursos e hoje estou assumin-

do uma pasta extremamente 
importante. Barueri tem uma 
estrutura diferente e, tendo 
um líder tão determinado, 
com certeza desenvolveremos 
grandes ações nesta cidade”.

Serviço
A Sehab ficará alocada 

onde era a Coordenadoria de 
Habitação, no prédio da Se-
cretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social (Sads). 
O endereço é avenida 26 de 
Março, 1.159 – Jardim São Pe-
dro. O telefone é: 4199.2800.

É possível consultar os de-
talhes da lei que dá origem à 
nova Secretaria, bem como as 
demais atribuições da Secre-
taria, AQUI. A publicação foi 
feita no Jornal Oficial de Ba-
rueri do último sábado (dia 5 
de junho). 
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Com objetivo de ampliar 
e trazer mais lazer e quali-
dade de vida para a popula-
ção de Santana de Parnaíba, 
a prefeitura vem trabalhando 
para realizar ainda no ano de 
2021 a entrega de mais um 
parque municipal para os 
moradores do bairro do Re-
fúgio.

Com uma infraestrutura 
completa, o parque contará 
com uma quadra de vôlei, 

concha acústica, playgrou-
nd, quadra de basquete, pis-
ta de caminhada, ciclovia, 
campo gramado, academia e 
um lago natural, em um es-
paço de mais de 29 mil me-
tros quadrados.

 Atualmente, a cidade 
possui 6 parques municipais 
já entregues para a popu-
lação e 3 parques estão em 
ritmo acelerado para serem 
entregues ainda esse ano.

A Prefeitura de Osas-
co entregou na terça-feira, 
8/6, a reforma da Creche 
Rosa Pereira Crê, localiza-
da na Rua Benedito Soares 
Fernandes, 7 - Vila Yara. 
Num período com aulas 
presenciais, a unidade de 
ensino atende 87 crianças 
em período integral.  

A reforma do equipa-
mento educacional foi ge-
ral e incluiu troca de te-
lhados, pisos e janelas, 
manutenção elétrica e hi-
dráulica, nova iluminação, 
além de pintura interna e 
externa para salas de au-
las, de coordenação, refei-

tório, secretaria, cozinha e 
lavanderia.  

A creche recebeu novos 
brinquedos para o play-
ground e um tapete embor-
rachado na área de lazer, 
o que garante a segurança 
das crianças.  

Acompanhado do se-
cretário de Educação, José 
Toste Borges, o prefeito 
Rogério Lins visitou a es-
cola, conversou com os co-
laboradores e destacou que 
o município deve avançar 
ainda mais na imunização 
dos profissionais da educa-
ção nas próximas semanas.  

“Gradativamente, con-

forme formos recebendo 
novos lotes das vacinas, 
vamos abaixando as faixas 
etárias para os profissionais 
da educação. No momen-
to certo, quando tivermos 
muita segurança, vamos re-
tomar as aulas presenciais”, 
disse o chefe do Executivo.  

As aulas presenciais 
para os 70 mil alunos da 
rede municipal de ensi-
no estão suspensas des-
de março do ano passado, 
por conta da pandemia. As 
aulas seguem de forma re-
mota e com apostilas en-
tregues pela Secretaria de 
Educação aos estudantes.  

Prefeitura de Santana de Parnaíba trabalha em ritmo 
acelerado para entrega de novos parques para população

Após reforma, prefeitura de Osasco 
entrega Creche Rosa Pereira Crê

JORNAL A RUA
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A Prefeitura de Jandira, 
através da Secretaria de Saúde, 
informa que a vacinação con-
tra o COVID-19 dos Traba-
lhadores da Educação da rede 
estadual, com atuação em Jan-
dira, está liberada a partir des-
ta sexta-feira, dia 11 de Junho.

É necessário fazer um pré-
-agendamento no site https://
vacinaja.educacao.sp.gov.br/  
e ao comparecer no posto de 
vacinação, o profissional de 
educação precisará apresentar 
o comprovante do agendamen-
to impresso, este comprovan-
te é gerado em forma de QR 
CODE ao final do agendamen-
to no site mencionado e, um 
documento oficial com foto.

A vacina contra o CO-
VID-19, já está liberada desde 
ontem, dia 08, para Trabalha-
dores da Educação da rede mu-
nicipal e privada de ensino de 
Jandira, além dos perueiros es-
colares com atuação e/ou mo-

radia em Jandira. Os perueiros 
precisam comprovar a profis-
são, e apresentar cópia do do-
cumento de autorização para a 
atividade. Em caso de ser con-
tratado, o perueiro precisa de 
uma declaração de próprio pu-
nho do proprietário da licença 
junto com a comprovação de 
que o mesmo está atuando no 
transporte escolar.

A vacinação dos trabalha-
dores da educação, será em 
local único, na ETEC Prefeito 
Braz Paschoalin, dado o tempo 
maior de análise de documen-
tação. O horário de atendimen-
to é de segunda a sexta das 9 às 
16 horas.

A ETEC Prefeito Braz Pas-
choalin está localizada na Rua 
Elton Silva, número 140, no 
Centro de Jandira.

A cidade de Jandira já apli-
cou, até o momento, 27.399 
(vinte e sete mil trezentos e 
noventa e nove).

Barueri conseguiu atingir 
uma importantíssima mar-
ca no combate à pandemia 
causada pela Covid-19 no 
município. Mais de 100 mil 
exames de RT- PCR para 
Covid -19 foram realizados 
até o momento na popula-
ção da cidade. Eles servem 
para diagnosticar os casos 
de infecção ativa pelo vírus, 
e o RT - PCR (reverse-trans-
criptase polymerase chain re-
action, na sigla em inglês) é 
considerado modelo “padrão 
ouro”, ou seja, um dos mais 
eficientes para detectar casos 
de infecção.

De setembro do ano pas-
sado, quando começou a tes-
tagem nas tendas alocadas ao 
lado do ginásio de esportes 
José Corrêa, até agora fo-
ram feitos 105.599 exames. 
Os testes vão continuar até o 
final de julho e poderão ser 
estendidos até quando durar a 
pandemia, informa a Secreta-
ria de Saúde.

“Estou extremamente sa-
tisfeito em chegar ao marco 
de 100 mil testes.  Com essas 
testagens em massa podemos 
mapear melhor os números e 
ofertar um diagnóstico pre-
coce aos nossos pacientes. 
Somos o único município da 
região que atende em esquema 

de drive-thru, desde o auge da 
pandemia, sendo que as testa-
gens para pacientes assintomá-
ticos e sintomáticos não foram 
descontinuadas em nenhum 
momento”, afirma o secretário 
de Saúde de Barueri, Dionísio 
Alvarez Mateos Filho.

Locais de testagem
Os exames estão sendo 

realizados nos seis prontos 
socorros do município e nas 
tendas localizadas no esta-
cionamento do Ginásio José 
Corrêa, neste último pelo sis-
tema de “drive-thru” (em que 
a pessoa chega de automóvel 
e o material é coletado sem 
precisar sair do veículo). Os 
exames nos PSs são realiza-
dos mediante solicitação mé-
dica. Nas tendas, são agenda-
dos através do aplicativo para 
celular APP Saúde Barueri, 
para pacientes maiores de 18 
anos; outra opção de agenda-
mento é na UBSs (Unidade 
Básica de Saúde) mais próxi-
ma da residência.

O aplicativo APP Saú-
de Barueri pode ser baixado 
gratuitamente na Google Play 
para sistemas Android e na 
Apple Store, para iPhones.

Ao todo, vêm sendo cole-
tados 750 testes PCR, em mé-
dia, por dia (450 nas tendas e 

300 nos PSs).
O atendimento nas tendas 

é realizado de segunda a sex-
ta-feira das 7h30 às 16h00. 
A equipe é composta por 36 
profissionais entre enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
segurança, higienização etc. 
O resultado do teste fica 
pronto entre três e cinco dias 
úteis, mas, em média, tem 

sido liberado em até 48 ho-
ras.

O serviço tem recebido 
a aprovação da população. 
Marina Comim Barbosa fez 
recentemente o teste e aguar-
da resultado. Pelo Instagram 
da Prefeitura de Barueri, ela 
elogiou a equipe de profis-
sionais que a atendeu. Katia 
Sakai, que também deixou re-

gistro no Instagram, aprovou 
o sistema de agendamento. 
“Já fiz esse teste duas vezes, 
muito prático esse sistema de 
agendamento, Barueri está de 
parabéns”, destacou.

Números da vacinação
Até segunda-feira (dia 7 

de junho) foram aplicadas 
95.592 doses de vacina con-

tra a Covid-19, sendo 67.221 
pessoas que receberam a pri-
meira dose e 28.371 a segun-
da. A Secretaria de Saúde de 
Barueri informa ainda que 
em maio passado, o percentu-
al de exames para a Covid-19 
que deram positivo foi de 
29%, número que se mantém 
praticamente constante nos 
últimos meses.  

A Prefeitura de Osasco 
realiza no sábado, 12/6, mais 
uma edição do drive-thru da 
vacinação contra a covid, 
no estacionamento do Paço 
Municipal, das 9h às 16h, 
atendendo as pessoas sem 
comorbidades com 55 anos 
completos ou mais. 

O atendimento no drive-
-thru exige o agendamento na 
Central 156. A partir dessa se-
mana, o munícipe conta com 
facilitadores, como agenda-
mento via APP 156 Osasco 
(disponível tanto para An-
droid quanto o IOS) e o site 
http://servicos.156.osasco.
sp.gov.br/vacina-app/. Basta 
preencher os dados solicita-
dos e confirmar a operação. 

Quem tiver dificuldades 
com APP ou site, pode conti-
nuar fazendo o agendamento 

através de ligação telefônica 
ao 156 ou 3651-7080. 

Também para a imuniza-
ção no drive-thru, o munícipe 

deverá apresentar documento 
com foto, comprovante de 
endereço e fazer o cadastra-
mento antecipado no www.

vacinaja.sp.gov.br. 

Vacinação
Na semana passada, du-

rante o feriado de Corpus 
Christi e o ponto facultati-
vo, dias 3 e 4/6, a Prefeitura 
realizou vacinação nas Uni-

dades Básicas de Saúde e 
Centros de Atenção ao Ido-
so, atendendo 6.993 pessoas 
com a primeira dose e 504 
com a segunda dose. 

Já no sábado e domin-
go, dias 5 e 6/6,  no drive-
-thru no estacionamento 
do Paço Municipal,  foram 
atendidas 1.229 pessoas 
com a primeira dose e 7 
com a segunda dose.  Com-
putando todos os dias, 
Osasco atendeu 8.222 pes-
soas com a primeira dose 
e outras 511 com a segun-
da dose,  totalizando 8.733 
vacinas aplicadas. 

Desde que teve início a 
campanha de vacinação na 
cidade, já foram aplicadas 
161.584 primeiras doses e 
72.740 segundas doses, num 
total de 234.324 vacinas

Prefeitura de Barueri ultrapassa 100 mil 
testes realizados para detecção de Covid-19

Osasco realiza drive-thru para 55+ sem
comorbidades com agendamento pelo APP

Em Jandira: Profissionais de Educação da rede pública 
estadual, com 18 anos ou mais, serão vacinados a partir de hoje
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DIA DOS NAMORADOS
Campanha do Shopping União de 
Osasco sorteia 20 vales-compras 

no valor de R$ 2 mil cada

Transamerica Perdizes oferece pacote 
promocional para final de semana em São Paulo

ANIVERSÁRIO

Com o objetivo de propor-
cionar um Dia dos Namorados 
mais alegre e apaixonante, o 
Shopping União de Osasco pro-
move a campanha “Feliz em Te 
Ver Apaixonado”. Entre os dias 
01 e 12 de junho, a cada R$ 300 
em compras nas lojas e quios-
ques aderentes à promoção, o 
participante receberá um nú-
mero da sorte para concorrer ao 
prêmio. Serão 20 vales-compra 
no valor de R$ 2 mil cada, res-
tritos a um ganhador por CPF.

Para concorrer é simples: o 
participante deve se cadastrar na 
promoção por meio do aplicativo 
Connect Shopping, pelo What-
sApp nº (011) 94232-7782 ou até 
mesmo no autoatendimento, por 
meio de tablets localizados em 
frente ao balcão da promoção, no 
Piso Autonomistas, no Shopping 
União de Osasco.

O sorteio acontece no dia 
16 de junho, às 20h, via Lote-
ria Federal. O resultado será 
divulgado nas dependências do 
shopping, no site e nas redes so-
ciais do shopping e no aplicati-
vo Connect Shopping, no prazo 
de 10 dias úteis, a partir da data 
da apuração.

Venham garantir o presente 
ideal do seu amor no centro de 
compras mais completo da re-
gião oeste de São Paulo e par-
ticipem!

Consulte o regulamento e lo-
jas participantes da ação no site 
– www.shoppinguniao.com.br.

Campanha “Feliz em Te 
Ver Apaixonado” – Sho-
pping União de Osasco
Data: 01 a 12 de junho
Endereço: Av. dos Autono-
mistas, 1400 – Vila Yara, 
Osasco
Horário: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e 
domingos e feriados, das 14h 
às 20h.

Para mais informações: sho-
ppinguniao.com.br

Sobre o Shopping União 
de Osasco
O centro de compras mais 
completo da Região Oeste 
de São Paulo. São 294 lojas 
conceituais, com layouts 
modernos e diferenciados. 
Possui as principais lojas 
âncoras do mercado nacional, 
além de dois Hipermerca-
dos, praça de alimentação, 
restaurantes, laboratório de 

análises clínicas e uma uni-
dade do Poupatempo. Com 
estacionamento gratuito nas 
primeiras duas horas, dispõe 
de variadas opções de lazer, 
moderna pista de boliche 
(Cia do Boliche), 10 salas de 
cinema (Cinemark com salas 
Stadium / 3D / XD – Xtreme 
Digital) e uma mega unidade 
da Playland. Além de contar 
com a Sodimac Homecenter 
e Sodimac Constructor. Para 
mais informações, acesse: 
www.shoppinguniao.com.br.

O Transamerica Execu-
tive Perdizes está sempre 
pronto para oferecer a me-
lhor experiência para seus 
hóspedes e acaba de lan-
çar um pacote especial. Por 
meio do site do hotel é pos-
sível economizar e ter muita 
comodidade com a promo-
ção: Pague 2 diárias, fique 
3. O pacote que contempla 
uma diária cortesia possui 
tarifa de R$ 265,00 + 5% ta-
xas (single ou duplo) e café 
da manhã incluso. O valor 
ainda pode ser parcelado no 
cartão de crédito e a oferta 
é válida para estadas duran-
te os finais de semana, com 
check-in na sexta-feira e 
check-out na segunda-feira.

O Transamerica Exe-
cutive Perdizes está loca-
lizado em uma charmosa 
rua residencial em um dos 
bairros mais acolhedores da 
cidade. Com diversos res-
taurantes, lojas e atrações 
de lazer, além de quilôme-
tros de ciclofaixa, a região é 
uma ótima opção de destino 
para quem busca diversão e 
entretenimento e possibili-
ta fácil acesso ao Parque da 
Água Branca, ao Shopping 
Bourbon e à um dos maiores 

complexos de entretenimen-
to do país, o Allianz Parque.

O hotel oferece conforto e 
praticidade em suítes amplas 
e modernas, com uma cama 
de casal ou duas de solteiro 

para demandas variadas. To-
das equipadas com cozinha 
americana (frigobar e micro-
-ondas), estação de trabalho 
adequada para room office, 
ar-condicionado, TV Led 32” 

e WiFi. Entre os serviços para 
lazer e bem-estar estão sala 
de ginástica e sala de descan-
so com TV e varanda. Todos 
devem ser agendados antes 
do uso. Na área gastronômi-

ca, conta com um restaurante 
Dom Maitre, especializado 
em pratos clássicos da culi-
nária italiana.

Vale ressaltar que com 
os efeitos da pandemia, o 

hotel implementou medidas 
sanitárias para preservar a 
saúde de hóspedes e cola-
boradores. Todos as suítes 
são inutilizadas 24 horas a 
cada check-out e desinfe-
tadas com produtos de uso 
hospitalar. Para a limpeza de 
regiões mais críticas, como 
suítes e banheiros, foi orien-
tado reforço da higienização 
de pontos de maior contato 
e retirada de itens de pape-
laria. As áreas comuns são 
limpas constantemente e tem 
controle de fluxo. Todos os 
hóspedes são orientados a 
usar máscara sempre.

Serviço:
Transamerica Executive 
Perdizes
Rua Monte Alegre, 835 - 
Perdizes - São Paulo/SP
Reservas: rsperdizes@
transamerica.com.br
(11) 3866-1250
transamericagroup.com.br/

Redes Sociais:
Siga a Transamerica Hospi-
tality Group no Instagram 
(@transamericagroup), no 
Facebook (fb.com/transa-
mericagroup) e no Twitter 
(@transamericathg)!

Dia 14, quem brinda idade nova é 
a primeira- dama e Presidente do 

Fundo Social de Barueri, Sonia Furlan, 
quando, ao lado do esposo, o prefeito 

Rubens Furlan, dos filhos Bruna, 
Rubens, Felipe e sua neta Isabella, 

será muitíssimo abraçada pelos seus 
familiares. Parabéns!

TURISMO
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Os casais Camila Queiroz 
e Klebber Toledo, e Jade Pi-
con e João Guilherme foram 
os nomes escolhidos para es-
tampar a nova campanha de 
Dia dos Namorados da Colc-
ci, Unlock Your Denim. Com 
fotos quentes e um mood re-
pleto de sensualidade, as fo-
tos transmitem o clima sexy 
da ocasião. 

A nova campanha da mar-
ca traz como inspiração o 
denim, peça desejo e item 
essencial no guarda-roupa de 
homens e mulheres. A peça 
transmite sensualidade ao de-
linear todos os tipos de cor-
pos e flutua entre diferentes 
shapes, recortes e tonalida-
des, sendo perfeita para todo 
tipo de ocasião. Foi a partir 
deste tema que a label desen-
volveu uma campanha super 
quente e sexy que transpõe a 
ousadia presente nesta data 
tão especial. 

Destaque para o novo lan-
çamento da Colcci: a base 
jeans Angel. Exclusiva em 
tecido com elastano e gan-
chos super altos, a estrutura 
foi criada a partir das mode-
lagens de maior sucesso da 
label. 

Zobeida de Larrea e Ana Karin Andrade

POR OVADIA SAADIA

A empresaria 
de semi jóias  e 

embalagens Milena 
Gimenez ( Maxi 
Acessórios Frei 

Caneca e Criari) 
foi a estrela do 

dia no elegante e 
descolado salão 

FColor Beauty de 
Nando Lopez, onde 

o look e a beleza 
ficaram a cargo do 

talentoso expert 
Alex Maserevick. 

@Fcolorbeauty, fica 
na Avenida Juruce, 

495 Moema

Ana Karin Andrade, 

presidente do 

Mulheres Solidárias 

e Embaixadora da 

Paz recebeu na sede 

da ONG para um 

chá da tarde amigas 

e diretoras para o 

alinhamento de ações 

benemerentes, como 

o próximo Dia do 

Refugiado.Zobeida 

de Larrea, consulesa 

do Equador, foi a 

convidada de honra. 

A atriz Neide Ribeiro comemorou seu aniversário no premiado
restaurante do Hotel Fasano em São Paulo, cercada pelos amigos

Chris Bueno (com look da FColorBeauty) e Ovadia Saadia.

COLCCI APRESENTA CAMPANHA 
DE DIA DOS NAMORADOS 
CHEIA DE SENSUALIDADE

Os casais Camila Queiroz e Klebber Toledo e Jade Picon e 
João Guilherme foram os nomes escolhidos para a ocasião


