
“O meu governo começou agora, no dia 1º 
de janeiro de 2021. Portanto faz seis meses e 
eu estou com muitos projetos para desenvolver 
em favor da população da nossa cidade. Estou 
trabalhando bastante e estou vendo por aí al-
gumas pessoas desavisadas falando da eleição 
municipal daqui a três anos. Eu acho isso uma 
falta do que fazer e uma falta de respeito com 
a população que acaba de eleger um perfeito e 

já fica ouvindo falar que fulano é candidato... 
beltrano é candidato... eu acho isso uma falta 
de respeito e acho é que tem que trabalhar, tra-
balhar muito para honrar o mandato que nós 
estamos fazendo aqui. Quanto aos que já fo-
ram prefeito e não deram resultados, eu não 
quero saber disso. No momento certo nós va-
mos conversar com o povo a respeito do que a 
gente deseja.”
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Furlan usa redes sociais para 
responder sobre especulações 
de seu sucessor
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Bancada feminina avalia positivamente 
atuação no Legislativo osasquense

A bancada feminina da 
Câmara Municipal de Osas-
co tem motivos de sobra para 
comemorar. Tanto que a ava-
liação do trabalho no primeiro 
semestre de 2021 foi bastante 
positiva, uma vez que as cinco 
parlamentares têm conquistado 
espaços importantes no parla-
mento osasquense. 

Em 59 anos de história, a 
cidade de Osasco nunca teve 
uma bancada feminina tão 
numerosa. Ao todo, são cinco 
vereadoras, todas exercendo 
funções de destaque na Mesa 
Diretora e junto aos públicos 
que representam.

No exercício de seu tercei-
ro mandato, a vereadora Ana 
Paula Rossi (PL) desempenha 
duas funções de suma impor-
tância na Casa: é a líder do 
prefeito Rogério Lins (PODE) 
no Legislativo e Procuradora 
Especial da Mulher da Câmara 
de Osasco.

A sugestão para que Ana 
Paula fosse Líder do Governo 
na Câmara partiu do presidente 
Ribamar Silva (PSD), cuja ges-
tão tem sido pautada pela aber-
tura de espaços de atuação para 
as mulheres na Casa. 

Uma das conquistas obti-
das na gestão de Ribamar foi 
justamente a reativação da 
Procuradoria Especial da Mu-

lher – órgão do Legislativo 
que atua em conjunto com en-
tidades parceiras na luta contra 
a violência feminina. 

O presidente Ribamar Silva 
destaca as políticas de valo-
rização feminina implantadas 
na Câmara de Osasco como de 
suma importância. “As mulhe-
res conquistaram seus espaços, 
mas ainda há muito que fazer 
para reconhecer a atuação e a 

luta femininas. No que depen-
der de mim, as mulheres sem-
pre terão o merecido lugar, seja 
aqui na Câmara ou em qualquer 
outro espaço que eu puder fazer 
com que a força feminina seja 
reconhecida”, disse Ribamar.

Outra vereadora com atu-
ação de destaque em Osasco 
é Lúcia da Saúde (PODE), 
que está no segundo mandato. 
Além do trabalho social na área 

da saúde, a parlamentar tem 
trabalhado na formulação de 
políticas públicas de proteção 
às crianças e aos idosos.

A atuação de Lúcia a cre-
denciou para presidir a Comis-
são Permanente da Criança, do 
Adolescente, da Juventude e 
da Mulher. 

ACOLHIMENTO
Vereadora no primeiro man-

dato, Elsa Oliveira (PODE) 
também ocupa lugar de des-
taque na Casa, onde exerce a 
presidência da Comissão Per-
manente de Economia e Finan-
ças, pela qual passam todos os 
projetos que envolverão gastos 
do erário público.

Elsa elogiou o acolhimento 
dado à bancada feminina pelos 
demais parlamentares e frisou 
o trabalho pela discussão dos 

projetos em favor das mulhe-
res. “A gente foi muito bem re-
cebida e as nossas pautas têm 
sido discutidas de uma maneira 
muito respeitosa”, afi rmou.

A parlamentar cumprimen-
tou o Legislativo, na pessoa do 
presidente Ribamar Silva que, 
segundo ela, está de parabéns 
pela condução dos trabalhos.

Outras vereadoras novatas 
que exercem funções impor-
tantes na Casa são Cristiane 
Celegato (REP) e Juliana da 
AtivOz (PSOL). 

Desde que chegou à Câma-
ra, Cristiane Celegato sempre 
destacou a receptividade dos 
servidores e vereadores. A ve-
readora foi eleita para coman-
dar a Segunda Secretaria da 
Mesa Diretora para o biênio 
2021-2022. 

Já a vereadora Juliana da 
AtivOz é a representante do 
primeiro mandato coletivo da 
história do Legislativo osas-
quense e tem pautado seu tra-
balho nas lutas das minorias. 

Em relação à participação 
feminina na Câmara, Juliana 
enfatiza a visão que as cinco 
vereadoras têm sobre o tema. 
“As cinco são extremamente 
participativas. É importante ter 
esse olhar conjunto e a gente 
vai focar nisso para o trabalho 
futuro”, concluiu.

Deputada Federal Bru-
na Furlan destinou através de 
emenda parlamentar o valor 
total de R$1.500.000,00 para 
o Centro de Especialidades.
Através da indicação, a prefei-
tura está adquirindo com verba 
federal os seguintes equipa-
mentos: mesas cirúrgicas, focos 
refl etores, focos cirúrgicos de 
solo móvel, bisturis elétricos, 
lanternas clínicas, aparelho de 
raio x, oftalmoscópio binocular, 
refratores de greens, martelos de 
refl exo, cadeiras otorrino lógica, 
laringoscópio infantil, otoscopia 
simples, laringoscópio adulto, 
aspiradores elétricos, carros de 
emergência, carros de curativos, 
mesas, computadores, impres-
soras laser, mesas impressoras, 

autoclave horizontal de mesa, 
cadeiras de roda para obeso, 
cadeiras de roda para adultos, 
cadeiras para recepção, cadei-
ras para salas de atendimentos, 
desfi briladores externo automá-
tico, balanças antropométrica 
para obesos, focos refl etor am-
bulatorial,  eletrocardiógrafo, 
lâmpadas de fenda, retinoscó-
pio, projetores oftalmológicos, 
cadeiras oftalmológica, lensô-
metro e colunas oftalmológica.
O Centro de Especialidades, 
conta com uma estrutura de; 
66 consultórios, com volume 
estimado 33 mil consultas/mês 
- com 62 profi ssionais médicos 
especialistas, com funciona-
mento - segunda à sexta-feira 
06:30 às 21:00 hs

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br

Bruna Furlan destinou  
R$1.500.000,00 para o 

Centro de Especialidades.

Ladenilson apresenta PL 
que reserva vagas para 
mulheres nos concursos 
públicos em Carapicuíba 

Vereadoras exercem funções de destaque e seguem incentivando participação feminina na política

O Vereador Professor La-
denilson (MDB), apresentou o 
Projeto de Lei 2816/2021, que 
dispõe sobre a reserva de 30% 
de vagas para mulheres no provi-
mento de cargos públicos realiza-
do através de concursos públicos 
no Município de Carapicuíba.

O PL também prevê que a 
reserva de vagas para mulheres 
conste expressamente nos edi-
tais dos concursos públicos, es-
pecifi cando, inclusive o total de 
vagas correspondentes à reser-
va para cada cargo oferecido.

Segundo o Parlamentar, o 
Projeto de Lei “visa ao mesmo 
tempo valorizar o esforço das 
mulheres que vêm se qualifi -
cando cada vez mais e comba-

ter a desigualdade de gênero 
no mercado de trabalho”. Ele 
ressalta que “nas últimas déca-
das, observa-se o aumento do 
número de famílias chefi adas 
por mulheres.

No entanto, verifi ca-se que o 
rendimento mensal dos domicí-
lios chefi ados por mulheres ainda 
é inferior àquele dos domicílios 
cujos chefes são do sexo mascu-
lino. Tal desigualdade deve ser 
enfrentada e combatida”.

A propositura seguiu para a 
análise Técnica das Comissões 
da Câmara Municipal de Cara-
picuíba para ser votada em ple-
nário. Após aprovação, poderá 
ser sancionada pelo Prefeito 
Marcos Neves (PSDB).
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O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia anunciou nesta quarta-
-feira (21) a liberação do paga-
mento da primeira parcela do 
Bolsa do Povo para cerca de 120 
mil famílias, por meio dos pro-
gramas Vale Gás, no valor de R$ 
100, e SP Acolhe, no valor de 
R$ 300. O investimento total do 
Estado nas duas iniciativas, vin-
culadas à Secretaria de Desen-
volvimento Social do Estado, 
soma mais de R$ 58 milhões. 

“A partir de hoje, os be-
neficiários já credenciados no 
sistema operacionalizado pela 
Prodesp poderão sacar a primei-
ra parcela desses benefícios do 
Bolsa do Povo, que é o maior 
programa social da história do 
Estado de São Paulo”, afirmou 
o Vice-Governador. 

O Vale Gás, programa de 
transferência de renda que vai 
pagar 3 parcelas de R$ 100 entre 
os meses de julho e dezembro 
de 2021 para compra de botijões 
de gás de cozinha (GLP 13kg), 
irá transferir R$ 31,3 milhões a 
mais de 104 mil famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social 
que vivem em comunidades e 
favelas. 

O programa SP Acolhe be-
neficia mais de 15 mil famílias 
paulistas inscritas no CadÚnico 
que tenham perdido pelo menos 

um membro para a covid-19, 
totalizando investimento de R$ 
27, 5 milhões. O benefício de 
R$ 1.800 será pago em 6 par-
celas mensais no valor de R$ 
300, entre os meses de julho e 
dezembro de 2021.

“Com a vacinação da popu-
lação paulista acontecendo em 
ritmo acelerado, estes benefí-
cios têm importante papel social 
em um momento de vulnerabi-
lidade, garantindo a segurança 

alimentar e proteção social”, 
destacou a Secretária de Desen-
volvimento Social do Estado de 
São Paulo, Célia Parnes.

O Bolsa do Povo é operacio-
nalizado pela Prodesp. Além 
de unificar programas estadu-
ais de transferência de renda, 
simplifica o compartilhamen-
to de informações e o repasse 
dos valores correspondentes a 
cada beneficiário.

Para acessar o valor, o be-

neficiário precisa acessar o site 
www.bolsadopovo.sp.gov.br 
para obter o protocolo e senha 
individual e realizar o saque 
único nos caixas eletrônicos do 
Banco do Brasil ou 24h.
Quem está apto para receber 
o Vale Gás?

O programa Vale Gás aten-
de famílias cadastradas no Ca-
dÚnico, com renda mensal per 
capita de até R$ 178, priorizan-
do famílias na extrema pobreza 

(isto é, com renda mensal de 
até R$ 89 por pessoa), que não 
recebem o Bolsa Família e resi-
dem em comunidades e favelas, 
os chamados aglomerados sub-
normais, de acordo com defini-
ção do IBGE. 
Quem está apto para receber 
o SP Acolhe?

O público-alvo do SP Aco-
lhe são famílias inscritas no 
CadÚnico com renda mensal 
de até 3 salários mínimos que 

tenham perdido pelo menos um 
familiar vítima de covid-19, 
podendo ser pai, mãe, avô, 
avó, filho ou filha, desde que o 
óbito tenha ocorrido dentro do 
núcleo familiar. 

O programa considera todas 
as estruturas familiares, exceto a 
unifamiliar (uma única pessoa), 
com filhos de todas as idades. 
Foram considerados os dados 
atualizados no CadÚnico até 19 
de fevereiro de 2021 e os óbitos re-
gistrados no Sistema de Vigilância 
Epidemiológica (SIVEP-Gripe), 
da Secretaria de Estado da Saúde, 
até 21 de junho de 2021.
Canais de atendimento

Para saber se é elegível aos 
benefícios, o cidadão deve aces-
sar o site oficial do programa 
Bolsa do Povo (www.bolsado-
povo.sp.gov.br) e usar o número 
Número de Identificação Social 
(NIS) para consulta. As dúvidas 
também podem ser esclarecidas 
pela Central de Atendimento 
Bolsa do Povo: 0800 7979 800.

Por meio da Prodesp, o pro-
grama também disponibiliza o 
assistente virtual do Bolsa do 
Povo via Whatsapp, que está 
em fase de teste. Pelo número 
(11) 98714-2645, os usuários 
poderão receber orientações 
online a respeito de todos os 
projetos integrados.

Governo de SP inicia transferência de 
mais de R$ 58 milhões para famílias 
em situação de vulnerabilidade social

Primeira parcela dos benefícios Vale Gás e SP Acolhe já está disponível para 
aproximadamente 120 mil famílias
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Prefeitura de Itapevi realiza acolhimento 
de pessoas em situação de vulnerabilidade

Mais uma importante 
ação de proteção e cuidado 
às pessoas em situação de rua 
foi implantada em Itapevi. A 
Prefeitura de Itapevi criou o 
Programa Amor Acolher que 
realiza busca ativa noturna 
de segunda a domingo e dis-
ponibiliza um canal direto 
com a população para solici-
tar acolhimento a pessoas que 
dormem nas ruas, nas noites 
de inverno. O telefone é mais 
uma ferramenta para garantir 
a segurança e saúde deste pú-
blico tão necessitado.

A rede de proteção fun-
ciona assim: caso o cidadão 
presencie alguma pessoa dor-
mindo na rua ou procurando 
abrigo, deve ligar para o tele-
fone (11) 4141-0474, o agen-
te pegará o endereço e um 
ponto de referência e solici-
tará que uma equipe do Pro-
grama Amor Acolher vá até o 
local e converse com a pes-
soa em situação de rua, ofe-
recendo o pernoite em hotel.

Se o morador de rua acei-
tar, ele será levado ao hotel 
do programa e poderá tomar 
banho quente, trocar de rou-
pa e dormir em uma cama 
confortável com cobertores, 
em um ambiente seguro e 
saudável.

O acolhimento das pesso-
as em situação de rua é feito 
sempre de maneira espontâ-
nea. Embora todos os servi-
ços oferecidos tenham como 
objetivo exclusivo manter a 
saúde deste público, nem to-
das as pessoas nestas condi-
ções aceitam participar por-
que se recusam a seguir as 
regras sociais exigidas pelo 
programa.

Quem não aceita o per-
noite, recebe um cobertor e 
orientações para se proteger 
do frio. Todos em situação de 
rua contatados pelas equipes 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania são 
cadastrados e acompanhados 
pelo Centro POP (Centro de 

Referência Especializado 
para População em Situação 
de Rua).

O Centro atende cerca de 
30 pessoas adultas, por meio 
do acolhimento e oferta de 
serviços como higiene, ali-
mentação (café da manhã, 
almoço e café da tarde), ati-
vidades socioeducativas e de 
saúde.

Além do acompanhamen-
to, as equipes de assistência 
social contatam as famílias 
destas pessoas e sempre que 
possível buscam mecanismos 
para sua reabilitação e rein-
serção ao convívio em socie-
dade.

Lei
No final de abril, o prefei-

to Igor Soares, sancionou a 
Lei nº 2.845/2021, que auto-
riza o Poder Executivo a con-
tratar leitos de hotelaria para 
atender moradores em situa-
ção de rua durante as noites 
frias de inverno.

“Temos que proporcio-
nar melhores condições de 
vida e minimizar a dor e a 
desigualdade da população 
itapeviense, principalmente, 
para as pessoas em situação 
de rua”, disse o prefeito Igor 
Soares em mensagem envia-
da aos vereadores. A lei foi 
aprovada no dia 28 de abril, 
na Câmara Municipal.

O acolhimento das pes-
soas em situação de rua com 
pernoite em hotel, em Itape-
vi, durante o inverno, está 
sendo realizado pelo segundo 
ano consecutivo.

Com o objetivo de trazer 
mais mobilidade urbana e 
acessibilidade para o mu-
nicípio de Santana de Par-
naíba, na última semana, a 
equipe de Serviços Munici-
pais finalizou a pavimenta-
ção asfáltica de três vias do 
Bairro Jaguari.

Foram pavimentados 
300 metros na Rua Escor-
pião, 400 metros na Rua 
Sagitário e 750 metros na 
Estrada do Jaguari. A pre-
feitura tem investido muito 
para  pavimentar e recapear 
toda cidade, nos últimos 8 
anos, os trabalhos foram re-
alizados em mais de 300 km 
de vias e implantados mais 
100 km de calçadas.

De olho no futuro, tam-
bém está sendo realizado a 
implantação de 30 km de 
ciclovias em diversos bair-
ros do município, que serão 
importantes para fomentar 
a utilização das bikes como 
transporte, além da redução 
de congestionamento, po-
luição, gerando impactos 
diretos para a sustentabi-
lidade, saúde, bem-estar e 
qualidade de vida.

Programa de pavimentação em Santana 
de Parnaíba avançam  e Jaguari é mais 
um bairro 100% asfaltado

            

 
SOCIEDADE ALPHASÍTIO RESIDENCIAL

Avenida dos Parques, 351  Santana de Parnaíba-SP 
 

 
Santana de Parnaíba, 16 de julho de 2021. 

                                                                
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ON LINE 

 
Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, convoco todos 
os associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Alphasítio Residencial, a realizar-
se de forma on line (virtual), por meio de plataforma no site da Sigma Administradora 
(www.sigmaimoveis.com.br) e transmissão via Google Meet, no dia 29 de julho de 2021 (quinta-feira), às 
18h00, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associados, ou às 
18h30, em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
 

1. Análise e deliberação sobre as contas do exercício de 2020. 
2. Apresentação do ajuste contábil da conta ordinária e do fundo de obras. 
3. Segurança: 

3.1.    Apresentação da análise que o Conselho e Diretoria realizaram referente ao levantamento de 
empresas de Segurança.  

3.2.    Apresentação da nova sala de monitoramento do Residencial e análise e deliberação sobre a 
contratação de empresa especializada para monitoramento das câmeras, com a respectiva forma 
de custeio. 

3.3.    Análise e deliberação sobre a contratação de empresa especializada em monitoramento por 
drone, com a respectiva forma de custeio. 

4. Análise e deliberação sobre o paisagismo da fachada e lateral do Residencial, com a respectiva forma 
de custeio. 

5. Apresentação do aplicativo para reserva das áreas comuns. 
6. Apresentação do andamento da elaboração do Plano Manejo. 
7. Apresentação e deliberação sobre a aquisição de galinhas d'angola  efetividade, custo e aspectos 

legais. 
8. Apresentação da aplicação dos recursos arrecadados para obras, segurança e outras melhorias 

efetuadas no Residencial durante a gestão atual. 
 
Os associados poderão ser representados por procurador devidamente constituído por meio de procuração, 
nos termos do artigo 654 § 1º do Código Civil. Somente os proprietários poderão outorgar procuração para 
representação na assembleia e cada procurador só poderá representar um associado, exceto quanto aos 
sócios fundadores ou à sócia fundadora nata, que poderão, individualmente ou em conjunto, representar 
mandantes sem número definido. 
 
Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar o que for deliberado, como tácita concordância. 
 
Ressaltamos que, de conformidade com o Artigo 15, § 1º do Estatuto Social, somente poderão votar e ser 
votados os associados regularmente registrados nos livros sociais até 24 horas antes da realização da 
assembleia e que estejam em dia com suas obrigações.  

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Marco Vay 
Presidente do Conselho Deliberativo  

ZapSign 1358da9e-88fc-4cbb-add9-89615dcf69d8.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
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Neste mês de julho, o 
Centro de Desenvolvimento 
Cultural do Instituto Butan-
tan preparou uma série de 
atividades online para apro-
ximar o público da ciência 
durante o período de férias 
escolares. 

Com início no dia  19 
a 31 de julho, o” Férias no 
Butantan” vai realizar tou-
rs online pelo Instituto para 
explorar os prédios de arqui-
tetura tombada da unidade, 
bem como visitas às fábri-
cas de produção de vacinas. 
Além disso, o público po-
derá acompanhar lives com 
pesquisadores do Instituto 
sobre como foi criada a pri-
meira vacina e também uma 
demonstração de como é fei-
ta a extração do veneno da 
jararaca.  

Os educadores do Museu 
de Microbiologia ensinarão 
as crianças a construir a re-
presentação de um vírus com 
materiais caseiros e minis-
trarão a oficina “Micróbios 

em tirinhas” com o intuito 
de explicar conceitos da mi-
crobiologia de forma lúdica.

“Os educadores estão 
preparando as atividades 
com muito carinho para aco-
lher nossos participantes de 
maneira online. Nessa pan-
demia, nosso principal obje-
tivo é fazer com que saiam 
daqui mais informados e 
principalmente interessados 
em ciência”, afirma o diretor 
do Museu Biológico, Giu-
seppe Puorto.

As atividades serão rea-
lizadas de forma online pela 
plataforma Zoom, com ho-
rários definidos para cada 
evento e em alguns casos li-
mite de público. Haverá tra-
dução em Libras em todas as 
transmissões e algumas irão 
conceder certificados.

A programação comple-
ta do Férias no Butantan, os 
links para os eventos online 
e para os formulários de ins-
crição podem ser acessados 
no site do instituto.

Instituto Butantan cria programação de férias online 
para divulgar ciência durante a pandemia

JORNAL A RUA

Gradativamente, os estu-
dantes da rede de ensino de 
Barueri começam a voltar 
para as escolas. 

Adotando todos os pro-
tocolos sanitários de pre-
venção ao novo coronavirus, 
após intenso planejamento, 
montagem de arrojada in-
fraestrutura e formação pe-
dagógica, começaram nesta 
segunda-feira, dia 19, as ati-
vidades presenciais do pro-
jeto Sala Maker. 

Barueri mais uma vez sai 
à frente e se destaca como a 
primeira cidade a implemen-
tar em toda rede um projeto 
pedagógico voltado à prática 
“faça você mesmo”.  

Neste tipo de iniciativa, 
que visa a educação “mão 
na massa”, o aluno explora o 
que existe para além da sala 
de aula, realizando experiên-
cias práticas e desafiadoras. 

Neste primeiro momento 
serão atendidos 1.603 alunos, 
somando aproximadamente 
120 turmas de estudantes que 
participarão das atividades 
em oito horários diferentes. 

Após a devida autoriza-
ção dos pais, que foram in-
formados sobre os detalhes 
do projeto pelos gestores das 
escolas de ensino fundamen-
tal da rede, as turmas foram 
formadas. Os estudantes que 
moram longe dos polos que 
abrigam o projeto contarão 
com transporte e todos terão 
direito a lanche. 

Pedro Henrique, que es-
tuda no 6º B da Emef Raposo 

Tavares, estava animado com 
a novidade. “Estava com 
saudade de ver os amigos e 
esse projeto é muito legal. 
Mal vejo a hora de aprender 
a mexer nos drones”, disse. 

Nesta semana de aber-
tura do projeto, as dinâmi-

cas acontecerão nas Emefs 
Carlos Osmarinho, Eizaburo 
Nomura, Estevan Placêncio e 
Dorival Faria. Cada um des-
ses núcleos também atende-
rão os estudantes das escolas 
localizadas nas proximidades. 

De acordo com o secretá-

rio de Educação de Barueri, 
Celso Furlan, este é um mo-
mento muito especial. “Re-
ver nossos alunos retornando 
para as escolas é muito emo-
cionante. Estamos adotando 
todos os protocolos de se-
gurança para proteção de to-

dos. Este projeto certamente 
fará com que nossas crianças 
e adolescentes matem a sau-
dade da escola e se animem 
com esse moderno processo 
de aprendizagem”, disse. 

No retorno das aulas pre-
sencias, previsto para o iní-

cio do mês de agosto, o pro-
jeto Sala Maker funcionará 
em 16 polos, beneficiando 
10.800 alunos do 6º ao 9º ano 
de todas as escolas de Ensi-
no Fundamental da rede. Ba-
rueri investe cada vez mais 
e conquista espaços rumo à 
Educação 5.0. 

A implementação do pro-
jeto foi realizada pelo Depar-
tamento Técnico de Tecnolo-
gia e Informação Educacional 
(DTTIE) em parceria com a 
empresa A5 Maker, que pos-
sui ampla experiência em 
Cultura Maker e é especialis-
ta em educação tecnológica.  

As escolas da rede que re-
ceberão as Salas Makers são: 
Emef Alexandrino da Silvei-
ra, Emef José Leandro Pimen-
tel, Emef Suzete da Costa, 
Emeief Benedito Adherbal, 
Emef Ézio Berzaghi, Emef 
Nestor de Camargo, Emef Os-
valdo Batista, Emef Arman-
do Cavazza, Emef Elizabeth 
Parminondi, Emef Carlos Os-
marinho, Emef Eizaburo No-
mura, Emef Amador Aguiar, 
Emef Marlene Pereira, Emef 
Estevan Placêncio e Emef Do-
rival Faria.   

Ao participarem do pro-
jeto, os estudantes poderão 
ter contato com tudo o que 
há de mais avançado no 
universo maker: impresso-
ras 3D, drones, automação, 
equipamentos de robótica, 
arduíno, além de um rico 
material pedagógico espe-
cialmente preparado por es-
pecialistas no assunto. 

O prefeito de Osasco, 
Rogério Lins, fez uma mu-
dança de titularidade na 
Secretaria de Educação na 
tarde de terça-feira, 20/7. 
José Toste Borges passou o 
bastão para Cláudio Piteri, 
que permanece interina-
mente como secretário de 
Assistência Social (SAS) 
até que um novo secretário 
assuma a pasta. Toste con-
tinua na Educação, agora 
como secretário adjunto.

Rogério Lins agradeceu 
os três anos em que Toste 
esteve à frente dessa im-

portante pasta e enalteceu 
o excelente trabalho que 
executou, levando a Edu-
cação de Osasco a pata-
mares elevados, como a 
melhor nota do IDEB nas 
duas últimas avaliações e 
redução do déficit de vagas 
em creches.

Ao desejar boas-vindas 
a Piteri, o prefeito disse 
que os desafios são inú-
meros, mas que aposta na 
dupla Piteri e Toste, ambos 
professores, para novas 
conquistas na área educa-
cional nos próximos anos.

Escolas da rede abrem as portas para 
dar início ao projeto inédito Sala Maker 

Cláudio Piteri assume Secretaria de Educação de Osasco
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O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia anunciou nesta quarta-
-feira (21) que a média de inter-
nações no estado de São Paulo 
por COVID-19 nos últimos sete 
dias é a menor já registrado em 
2021. Entre os dias 15 e 21 de 
julho, a média de hospitaliza-
ções fi cou em 1.403, refl etindo 
diretamente o impacto positivo 
da imunização para evitar casos 
graves da doença.

“O número de novas inter-
nações do coronavírus registra-
das nos últimos sete dias foi o 
menor registrado neste ano. Isso 
é refl exo do avanço da vacina-
ção aqui no estado de São Pau-
lo”, afi rmou o Vice-Governador. 
“A [relação de] causa e efeito 
da vacinação está demonstrada 
claramente no nosso estado com 
essa queda”, acrescentou Garcia. 

São Paulo iniciou a campa-
nha de imunização em todo o 
Brasil no dia 17 de janeiro, com 
vacinas produzidas e forneci-
das a todo o país pelo Instituto 
Butantan. Agora, as internações 
na última semana epidemioló-
gica caíram 10% em relação ao 
período com a menor média de 
hospitalizações até então, verifi -

cada em 9 de janeiro, com 1.560 
registros de novas internações 
no estado.

Neste mês, São Paulo se tor-
nou o primeiro estado brasileiro 
a vacinar mais de 50% da popu-
lação com ao menos uma dose 
de imunizantes contra o corona-
vírus. Até as 13h25 desta quar-
ta, eram 25.105.528 pessoas 
protegidas com pelo menos uma 
dose, o equivalente a 54,24% 
dos habitantes do estado.

Outras 8.660.649 pessoas 
estão com o esquema vacinal 
completo com duas doses dos 
imunizantes do Butantan, Fio-
cruz ou Pfi zer ou ainda a apli-
cação única da vacina forneci-
da pela Janssen. Desta forma, 
18,71% da população de São 
Paulo já completou o ciclo de 
imunização contra a COVID-19.  

A redução consistente do 
número de internações permite 
que os serviços de saúde co-
mecem a retomar atividades 
que foram prejudicadas pela 
pandemia, como realização de 
cirurgias eletivas e ampliação 
do atendimento a pacientes com 
doenças graves. Assim, quanto 
mais rápido o cronograma da 

vacinação, menor será a pressão 
sobre a capacidade hospitalar 
em São Paulo.

“No dia 1º de abril, quan-
do tivemos o pico da segunda 
onda, estávamos com 13.150 
pacientes internados. São 50% 
a menos de pacientes internados 
nas UTIs. E o que chama aten-
ção também é a queda na enfer-
maria, com 6.437”, afi rmou o 
Secretário de Saúde Jean Gorin-
chteyn. “Isso é claramente rela-

cionado com a vacinação. Esta-
mos vacinando e impactando na 
mortalidade e nas internações.”

Indicadores diários
De acordo com levantamen-

to desta quarta da Secretaria da 
Saúde, a taxa de ocupação de 
em UTIs por COVID-19 é de 
60,19% no estado e de 55,65% 
na Grande São Paulo. Os leitos 
ocupados por pacientes graves 
somam 6.920, ante 7.194 na 

véspera. Já as hospitalizações 
em enfermaria registram 6.437 
pacientes com sintomas mode-
rados da doença, ante 6.684 do 
dia anterior.

Ao longo de toda a pande-
mia, o estado de São Paulo re-
gistrou 3.966.009 casos de CO-
VID-19, com 135.973 mortes. 
Os casos recuperados marcam 
3.643.435 até o momento, além 
de 418.131 altas hospitalares. 
A apresentação detalhada está 

disponível no link https://issuu.
com/governosp/docs/apresenta-
c_a_o_-_sau_de-1 .

Prevenção
Apesar do impacto positivo 

da vacinação, as autoridades 
de saúde do Estado reforçam 
que toda a sociedade deve con-
tinuar mobilizada em ações 
preventivas que comprovada-
mente reduzem o contágio pelo 
coronavírus. O uso de máscaras, 
higienização das mãos e o dis-
tanciamento social são as for-
mas mais efi cazes para frear a 
pandemia até que campanha de 
vacinação seja concluída.

“Nós estamos caminhando 
com bastante cautela e segurança. 
Por exemplo, nós não pensamos
neste momento na retirada das 
máscaras. Nos países com recru-
descência de casos, principalmen-
te pela variante delta, as medidas 
de segurança e distanciamento 
foram suspensas e alguns es-
tão tendo que voltar atrás para 
aumentar a proteção da popu-
lação”, reforçou Paulo Mene-
zes, Coordenador do Centro de 
Contingência da COVID-19.

Com o objetivo de tra-
zer mais qualidade de vida, 
comodidade e ampliação no 
atendimento, a prefeitura em 
breve iniciará a construção de 
uma nova Unidade Básica de 
Saúde (UBS), no Bairro Ingaí.

A nova UBS terá 634,38 
m² de área construída, que 
será localizada na Estrada 
Municipal do Ingaí, altu-
ra aproximada do número 
2302. Também contará com 
5 consultórios médicos, 2 
consultórios médicos gine-
cológicos, 2 consultórios 
odontológicos, sala de coleta 
de exames, farmácia e sala 
de entrega de medicamentos, 
sala de vacinação, sala de 

medicação, sala de inalação, 
estabilização e os demais 
ambientes administrativos/ 
técnicos e banheiros. Além 
de os atendimentos de clíni-
ca médica, ginecologia, ele-
trocardiograma, odontologia, 
pediatria, psiquiatria e servi-
ço social.

O projeto prevê 13 vagas 
para automóveis, 6 vagas 
para motocicletas, 2 vagas 
exclusivas PCD, 2 vagas ex-
clusivas para idosos e 2 vagas 
exclusivas para ambulâncias.

Além da melhoria nos ser-
viços, a construção da nova 
unidade de saúde no bairro 
proporcionará economia aos 
cofres públicos.

SP avança em vacinação e tem menor média do 
ano de internações por COVID-19

Nova UBS do Ingaí proporcionará melhorias no 
atendimento e economia aos cofres públicos

Osasco iniciou na quin-
ta-feira, 22/7, dois vacinó-
dromos para imunização 
contra a covid-19, um na 
zona Sul e outro na zona 
Norte, para atender o pú-
blico de 30 anos ou mais 
sem comorbidades. O ho-
rário de atendimento será 
das 8h às 17h.

O da zona Sul funciona-
rá no Centro Poliesportivo 
Sebastião Rafael da Silva 
(Ginásio Geodésico), na 
Avenida Eucalipto, 281, Ci-
dade das Flores, e o da zona 
Norte no Estádio Municipal 
José Liberatti (Rochdalão), 
na Avenida Brasil, 1.361, 
Jardim Rochdale. 

A vacinação continua 
em todas as Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs) e nos 
dois Centros de Atenção ao 
Idoso, um no Km 18 (Rua 
José Pedro Filho, 33) e ou-
tro em Presidente Altino 
(Rua Osvaldo Colino, 480). 

Confira o calendário 
da semana: 

23/7/2021 (sexta-feira) 
– 32 anos ou mais (sem co-
morbidades)  

26/7/2021  (segunda-fei-
ra) – 29 anos ou mais (sem 
comorbidades) 

Para atendimento nas 
UBSs e CAIs não é neces-
sário agendamento. Mas é 
preciso fazer o pré-cadas-
tro no site www.vacinaja.
gov.br para agilizar o aten-
dimento e no dia da vaci-
nação apresentar documen-
to com foto e comprovante 
de endereço.  

29 ANOS+ 
No sábado,  24 /7 ,  das 

9h às  16h ,  acontece  mais 
um dr ive- thru  no  es ta -
c ionamento  da  Prefe i tura 
(en t rada  pe la  Rua  Nar-
c i so  S tur l in i )  para  adul -
tos  com 29  anos  ou  mais 
( sem comorbidades) .  Para 
ser  a tendido  é  obr iga tó-
r io  fazer  o  agendamento 
prévio  de  horár io  na  Cen-
t ra l  156 ,  pe lo  te le fone 
3651-7080 ou  App 156,  e 
o pré-cadas t ro  em www.
vac ina ja .gov.br.  No d ia 
da  vac inação  é  necessá-
r io  apresentar  documento 
com fo to  e  comprovante 
de  endereço . 

Osasco cria dois vacinódromos para atender 
adultos com idade de 30 anos ou mais 
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Fundo Social de Barueri e Núcleo de 
Moda produzem sacos de dormir

Cultura divulga aprovados do Núcleo de Dança de Barueri 

Com a chegada do frio, o 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Barueri já deu início às 
primeiras ações da Campanha 
do Agasalho. 

Tradicional na cidade, a 
Campanha do Agasalho dis-
tribui há anos somente rou-
pas novas para a população 
mais vulnerável socialmente. 
São cobertores comprados 
pela Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social 
(Sads) e agasalhos de mole-
tom produzidos pelo Núcleo 
de Moda ou fruto de doações 
de parceiros.  

Este ano, a Campanha do 
Agasalho conta com um re-
forço importante: o Exército 
Brasileiro. Através de uma 
parceria firmada entre a  Sads 
e o 22°BLOG, os 20 mil co-
bertores estão sendo distribuí-
dos pelo exército diretamente 

nas casas das famílias. A ideia 
surgiu após uma conversa 
entre a secretária da Sads, 
Adriana Bueno Molina, e o 
Comandante do 22°BLOG, 
Coronel Danilo Villela Silva 
Derré Torres. Ajuda ofereci-
da, ajuda aceita! 

 
Novidade 

A grande novidade des-
te ano surgiu do Núcleo de 
Moda. Preocupada com as 
pessoas em situação de rua 
e as baixas temperaturas, a 
presidente do Fundo Social 
Sônia Furlan, solicitou algo 
que protegesse mais do frio 
do que um cobertor. 

Após pesquisas, Elisan-
gela Alves Santos Oliveira e 
Deusdetty Gomes Ribeiro de 
Almeida, do Núcleo de Moda, 
desenvolveram um modelo de 
saco de dormir que, dobrado 

transforma-se numa mochila. 
Somada à praticidade, eles são 
térmicos e impermeáveis. Por 
enquanto, foram produzidas 
100 unidades e cerca de 50 já 
foram distribuídas às pessoas 
que estão na rua e têm certa 
resistência ao abrigamento, 
ainda que temporário. 

 
Sucesso 

Empresas, cidades e até 
confecções demonstraram in-
teresse no modelo do saco de 
dormir que foi idealizado pelo 
Núcleo de Moda. Feito com 
nylon 210 e matelacê 80, o mo-
delo foi pensado para atender a 
população de rua por ser práti-
co, leve, impermeável e quente. 
O ineditismo do produto tem 
chamado a atenção de muitas 
cidades, que estão procurando 
o Núcleo de Moda em busca do 
know-how para a fabricação.  

A Secretaria de Cultura e 
Turismo de Barueri realizou no 
último final de semana, nos dias 
17 e 18, no Centro de Eventos, a 
Seletiva do Núcleo de Dança. O 
processo seletivo seguiu todos os 
protocolos de segurança sanitária 
para a prevenção da Covid-19.  

Foram inscritos 72 alunos e 
oferecidas 33 vagas para participar 
do Núcleo de Dança, que dá uma 
formação qualificada e artística a 
jovens bailarinos, proporcionando 
ao aluno o desenvolvimento do 
senso crítico e a consciência de 
que é capaz de colaborar com a 
cena de arte e cultura onde estiver 
inserido. 

A banca julgadora foi compos-
ta por professores do Núcleo de 
Dança e a organização do evento 
contou com o suporte dos funcio-
nários da Secretaria de Cultura e 
Turismo.  

A seleção para o ingresso ao 
Núcleo de Dança de Barueri foi 
feita em duas etapas: avaliação 
física e avaliação técnico-artística. 
Para as vagas de preparatório e 1º 
ano, não há necessidade de conhe-
cimento prévio em dança. 

Criado em 2017, o Núcleo de 
Dança de Barueri, soma mais de 
50 premiações, inclusive bailari-
nos receberam bolsas de estudos 
internacionais e cada vez mais 

vem atraindo novos alunos. Suza-
na Bautz faz parte de uma família 
artística, ela e o marido fazem cur-
so de teatro e de música e os filhos 
estão crescendo com o mesmo 
amor pela arte. 

O secretário de Cultura e Tu-
rismo, Jean Gaspar, comentou 
sobre a seletiva: “muitos talentos 
passaram pelo palco do Centro 
de Eventos. Ficamos muito fe-
lizes com o processo seletivo, o 
incentivo dos pais e a dedicação 
dos alunos. Com certeza será o 
começo de uma brilhante carreira 
para aqueles que desejarem seguir 
o mundo artístico. Gerar oportuni-
dades, arte e cultura é a nossa mis-

são”, ressaltou Gaspar. 
Matrícula

A matrícula deverá ser realiza-
da presencialmente pelo responsá-
vel do aprovado na administração 
do Núcleo de Dança de Barueri, 
localizado na Rua Topázio, 272, 
Jardim dos Camargos, entre os 
dias 21 e 23 de julho das 9h30 às 
17h30. É imprescindível levar toda 
a documentação e foto, conforme 
estabelecido no edital. O Candida-
to que não comparecer no período 
da matrícula será automaticamente 
desclassificado e sua vaga disponi-
bilizada para outro candidato da 
lista de espera. O início das aulas 
será no dia 26 de julho. 

A “fé move montanhas”, já 
diz o ditado popular. E ela tam-
bém move milhões de turistas.

Anualmente, desconsideran-
do estes tempos pandêmicos, o 
turismo religioso movimenta 
mais de 300 milhões de pessoas 
ao redor do mundo, em busca 
de lugares sagrados. Os des-
locamentos aéreos têm a van-
tagem de proporcionar ganho 
de tempo para que os viajantes 
possam aproveitar muito mais. 
Além de mais rápida, as via-
gens de avião são, em muitos 
casos, mais baratas que longos 
e desconfortáveis deslocamen-
tos por via terrestre.

Pensando nisso, as opera-
doras Turismo da Fé e Senator 
Tour Operator se uniram para 
levar turistas de várias partes do 
Brasil a destinos sagrados para 
o catolicismo.

Juntamente com a OMNI 
Aviation oferecem fretamentos 
exclusivos com destino ao Aero-
porto Internacional de São José 
dos Campos – Professor Urbano 
Ernesto Stumpf, no Vale do Pa-
raíba (SP). A aeronave utilizada 

será o turboélice ATR-42-500, 
que tem 47 lugares e interliga 
aeroportos de grande, médio e 
pequeno porte.

O voo inaugural será no dia 
26 de julho, quando a aeronave 
sairá do Rio de Janeiro rumo 
a São José dos Campos. O ae-
roporto paulista foi escolhido 
porque está a 80 quilômetros 
do Santuário Nacional de Apa-
recida, que é o maior Santuário 
Mariano do mundo. Após a ater-

rissagem, o avião será “batiza-
do” com jatos d’água e os pas-
sageiros serão recepcionados 
por autoridades e convidados. 
Em seguida haverá uma rodada 
de negócios.

Na sequência, além do Rio 
de Janeiro, os fretamentos tam-
bém estarão disponíveis para 
grupos de e para o Distrito Fe-
deral via Aeroporto Internacio-
nal de Brasília Presidente Jusce-
lino Kubitschek, bem como de e 

para a capital mineira através do 
Aeroporto de Belo Horizonte/
Pampulha – Carlos Drummond 
de Andrade. Contudo, diversos 
outros destinos nacionais estão 
sendo analisados e serão anun-
ciados em breve.

Serviços e diferenciais ex-
clusivos As duas operadoras 
decidiram unir expertises nesse 
novo produto que irá oferecer pa-
cotes exclusivos aos viajantes. No 
Brasil, trabalham com grupos de 

todas as regiões do País com des-
tino ao Santuário de Aparecida, 
no interior paulista. A proposta é 
que cada um dos fretamentos seja 
exclusivo, podendo, inclusive, 
personalizar a aeronave a pedido 
da agência de viagem.

Os pacotes incluem 2, 3, 
4 ou mais noites de hotel com 
meia pensão (café da manhã 
e jantar), transfers de chegada 
e saída, ingressos para as atra-
ções no Santuário e passeios 
acompanhados por um guia. A 
bordo os clientes terão servi-
ço com refeições quentes, bem 
como receberão uma garrafa de 
água exclusiva de Aparecida 
(no formato da santa padroeira 
do Brasil) e uma nécessaire com 
um terço, um vidrinho com água 
benta, um mapa de Aparecida 
(ou de outros destinos quando 
for o caso) e álcool em gel. 

O pacote de 2 noites, partin-
do do Rio de Janeiro para São 
José dos Campos com destino a 
Aparecida sai por R$ 1.499,00, 
que pode ser pago em até 12 ve-
zes no cartão de crédito.

Turismo da Fé – Atua no 

setor há vários anos, realizando 
a integração do turismo religio-
so, cultural e histórico com os 
demais segmentos turísticos da 
região do Vale do Paraíba, que 
envolve lazer, aventura, con-
templação, natureza, rural, gas-
tronomia e compras.

Oferece roteiros personaliza-
dos de acordo com o objetivo de 
cada grupo, seja romaria, família 
ou individual. “Através de uma 
experiência única, cuidadosa-
mente pensada e planejada, pro-
porcionamos aos nossos clientes, 
momentos de renovação da fé”, 
diz Edvaldo Rodrigues, diretor 
Comercial da Turismo da Fé.

CONTATOS
Edvaldo – Diretor Comercial
Telefone: (11) 94219-6172 
ou gestao@turismodafe.com.br
Canal Fala Peregrino: (12) 
99683-9672 (WhatsApp)
www.turismodafe.com.br
Senator Tour Operator
Carlos Henrique Dezen – Dire-
tor Geral
Rua Santa Teresinha, 388 – Vila 
Yara – Osasco (SP)

TURISMO
Operadoras Turismo da Fé e Senator realizam 
fretamentos exclusivos para destinos religiosos
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Recém chegado da Alemanha, 
em 1923, Theodor Preising de-
sembarcou em terras tupiniquins 
aos 40 anos de idade, e se instalou 
no Guarujá, litoral sul de São Pau-
lo, onde trabalhou como revende-
dor de cartões postais, máquinas e 
produtos fotográfi cos. 

A mostra reúne um expressivo 
conjunto de fotografi as da cidade 
de São Paulo, de autoria de Prei-
sing, ao mesmo tempo em que 
mostra o vigoroso progresso urba-
no da emergente metrópole, esta 
exposição busca reconhecer um 
olhar que se distancia da simples 
documentação e se aproxima das 
estratégias imagéticas da moder-
nidade fotográfi ca. Quase nada 
escapou do seu olhar atento e di-
ferenciado. Sua obra é referência 
para todos aqueles que pesquisam 
e são capazes de perceber a impor-
tância de sua fotografi a, tanto do 
ponto de vista cultural, quanto do 
ponto de vista do documento e da 
memória urbana.

Fotógrafo independente, editor 
de seus cartões postais seriados e 
álbuns fotográfi cos numerados 
de tiragem limitada, ele se desta-
cou no mercado e reforçou sua 
condição de autor e controlador 
da produção e distribuição da sua 
fotografi a. Sua cartofi lia traz regis-
trado sua assinatura “TP” e os “Di-
reitos Reservados”, atitude inco-
mum dentre os muitos fotógrafos 
que atuaram nesse segmento entre 
as décadas de 1920 e 1940. Isso 

lhe conferiu um profi ssionalismo e 
uma posição diferenciada na pro-
dução fotográfi ca do período.

Sua produção de cartões pos-
tais foi volumosa e incluiu São 
Paulo, Santos, São Vicente e 
Guarujá, Paraná e Rio de Janei-
ro. Em outras cidades brasileiras 
essa produção foi quantitativa-
mente menor. 

Sua fotografi a traz implícita 
uma geometria singular, onde fi ca 
clara a importância da sua rígida 
formação na educação fotográ-
fi ca. Possuía uma versatilidade 
técnica que viabilizou a criação de 
imagens bem defi nidas, nítidas e 
equilibradas que o aproximava dos 
princípios da fotografi a moderna, 
comprovada pela sua capacidade 
de tornar extraordinário o cotidia-
no ordinário.

Ao olharmos para parte de sua 
produção realizada na cidade de 
São Paulo, é possível identifi car 
alguns índices dessa modernidade 

fotográfi ca – ângulos inusitados 
de captação, cortes ousados, dife-
renciação no enquadramento, ge-
ometrização dos registros, posi-
cionamento incomum da câmera, 
enfi m uma série de procedimen-
tos que estavam sincronizados 
com as atitudes de um novo olhar 
sobre o mundo visível, de uma 
nova fotografi a. Ele sabia muito 
bem como explorar o contra-luz e 
foi um pioneiro nas vistas aéreas 
da capital paulista.

SERVIÇO
Exposição “Theodor Preising – 
Um Olhar Moderno, São Paulo”
Unibes Cultural – São Paulo
Data: 27 de julho a 28 de agos-
to. Endereço: Rua Oscar Freire, 
2500, ao lado da estação Suma-
ré do Metrô - Entrada gratuita 
- Funcionamento: Terça a sexta-
-feira das 14h às 19h - O espaço 
segue todos os protocolos de se-
gurança contra a Covid-19

POR OVADIA SAADIA

Toinho Silveira o RP 
símbolo de Natal e do 
Rio Grande do Norte 
foi homenageado em 
São Paulo por Ovadia 
Saadia e Anesio Fassina, 
destaque de sua nova 
edição da Revista 
Premiere que também 
circula em Dubai, nos 

UM OLHAR MODERNO, SÃO PAULO” 
REÚNE FOTOGRAFIAS RARAS E 

ICÔNICAS DA METRÓPOLE PELAS 
LENTES DE THEODOR PREISING

Emirados Árabes. 
No Ristoranti 
Vinheria Percussi 
Pinheiros também a 
presença de Silvana 
Melky  e Fernando 
Mieli, empresário 
italiano e marido 
da querida Claudia 
Matarazzo

A bailarina e coreógrafa 
Eliana Favarelli, 59, tem 
produzido videodanças 
voltados para os 
profissionais da linha 
de frente da saúde, 
professores e alunos que 
estão em aulas online , 
idosos e profissionais em 
home office.
Os vídeos Batizado de + 
Arte +Saúde o projeto, 
de acesso gratuito estão 
disponíveis no Youtube da 
bailarina: https://www.
youtube.com/channel/
UCM5g_vQtgay0f7-
3KFW9Zxw
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