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Parlamentares osasquenses
recebem Miss Osasco Mirim
Durante visita, presidente interino da Câmara Municipal lança desaﬁo para novo projeto social
O Legislativo osasquense recebeu, no final da tarde
da última sexta-feira (03), a
visita da Miss Osasco Mirim.
Ester Pellegrini Amâncio
apresentou os projetos sociais que realiza em favor da
população socialmente vulnerável.
Ester veio acompanhada
da mãe, Veronyca de Andrade
Pellegrini Silva, e foi recebida pelo presidente interino
da Câmara, vereador Josias
da JUCO (PSD), e pelos parlamentares Lúcia da Saúde
(Podemos) e Laércio Mendonça (PSD).
Com apenas seis anos de
idade, Ester vai representar
Osasco no concurso Miss São
Paulo versão unificada, no
próximo dia 26 de setembro,
em São Bernardo do Campo
(SP).
A mãe da miss falou sobre
o trabalho social da filha. “A
Ester sempre gostou de ajudar
as pessoas e, quando surgiu a
pandemia, nós pedimos para

a avó dela, que é costureira,
para fazer várias máscaras
para doarmos para a Associação Camila”, recorda.
A Associação Camila é
sediada em Osasco e atua na
promoção dos direitos sociais, desenvolvendo processos educativos que incorporem a chamada “Cultura de
Paz”.
A menina intensificou os
trabalhos sociais quando se
tornou Miss Osasco Mirim
e passou a focar nas pessoas
em situação de vulnerabilidade social, que estão mais
expostas aos riscos da Covid-19.
O projeto de Ester arrecada alimentos, máscaras de
proteção e itens para a Campanha do Agasalho. Segundo
Veronyca, um dos números
mais expressivos das campanhas de Ester foi obtido entre os dias 17 de julho e 16
de agosto, quando a menina
arrecadou 560 quilos de mantimentos.

Nova Campanha
Recentemente, Ester visitou
o prefeito Rogério Lins (Pode-

mos) para apresentar o trabalho
social e falar do concurso.
Após receber o apoio

do prefeito, Ester visitou a
Câmara e teve seu trabalho
reconhecido pelo Legisla-

tivo. Em nome da Câmara,
o presidente interino Josias
da JUCO conversou com a
Miss Osasco Mirim e lançou
o desafio de um novo projeto
social. Josias vai mobilizar a
Câmara Municipal em uma
campanha para a arrecadação
de potes de armazenamento
de leite materno, com o objetivo de auxiliar muitas mães
que não conseguem colher o
leite pela falta de recipientes
adequados.
Após lançar o desafio,
Josias desejou sorte à Miss
Osasco Mirim no concurso
do próximo dia 26. “Fiquei
muito feliz com a visita da
Ester. Aproveitei para aconselhá-la a continuar sendo
uma boa filha e uma boa estudante. Que Deus possa iluminar o caminho dela. Tenho
certeza que essa menina vai
longe, pela dedicação, pelo
carinho, pelo amor e, principalmente, pela simplicidade
com que se apresentou para a
gente”, disse.

Batalha de rimas da Aldeia terá
espaço no calendário oficial de Barueri
Projeto cultural começou com 8 participantes em 2016 e hoje reúne mais de 3,5 milhões de seguidores
Oito jovens se reuniram um
dia na Praça dos Estudantes
em 2016 para uma brincadeira despretensiosa: organizarem
uma roda de rima e fazer uma
disputa em forma de versos de
hip-hop. Ali nascia a Batalha da
Aldeia (BDA), que conquistou
a juventude de Barueri rapidamente e se transformou em um
fenômeno cultural sem precedentes na cidade. Com a chegada da pandemia da Covid-19, os
encontros semanais tiveram que
migrar para o ambiente virtual,
e atualmente o canal do grupo
no YouTube já soma mais de 3,5
milhões de inscritos.
Atenta a este movimento
cultural, que mobilizou os fãs
do estilo musical e que hoje já
faz parte do circuito brasileiro
de batalhas de rimas, a Câmara
Municipal de Barueri aprovou
por unanimidade na sessão de
terça-feira, 31, a criação do Dia
da Batalha da Aldeia, que passará a fazer parte do calendário

riedade de Barueri.
“Muito distante do conceito
violento do termo, as batalhas
de rima apresentam uma atmosfera pacíﬁca e divertida. No
Brasil, é notável a sua presença
nas periferias, que encontraram
no rap um movimento de caráter
cultural popular, e as batalhas
como local de competitividade
e de desaﬁo intelectual”, justiﬁcou o autor do projeto.
Bob 13, um dos fundadores
do projeto Batalha da Aldeia,
relembrou a origem do grupo
e ressaltou os momentos de diﬁculdade que enfrentaram ao
longo dos anos.
“Hoje a Batalha é um projeto gigante, que a gente considera
como uma janela de oportunidaoﬁcial da cidade sendo celebrado em 11 de julho.
De acordo com o vereador
Leandrinho Dantas (PRTB),
o objetivo do Projeto de Lei
93/2021 é divulgar a cultura

hip hop, valorizar a língua portuguesa e incentivar o engajamento social e senso crítico
entre os jovens. O texto prevê
ainda a realização de atividades
culturais na data, com apoio e

de para crianças e adolescentes
que querem mostrar seu talento.
Mas tudo começou do zero, com
uma caixa de som, sem microfones, tudo feito só na vontade”,
comentou o artista que hoje comanda um escritório com mais
de 20 colaboradores.
“A oﬁcialização do Dia da
Batalha da Aldeia é a realização
de um sonho. Ajuda a mostrar
para as pessoas que independente de idade, classe social, gênero ou cor de pele, as batalhas
abraçam todos e mostram que o
poder da rima improvisada pode
mudar o mundo” disse Bob 13.
“Eu enxergo hoje que o hip hop
e o rap são umas das ferramentas socializadoras mais importantes do mundo”, concluiu.

estrutura oferecidos pelo poder
público, além de campanhas
sociais como arrecadação de
alimentos, livros, agasalhos e
brinquedos para serem destinados ao Fundo Social de Solida-
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Barueri é mais uma vez a primeira
colocada em Economia no ranking
nacional da Connected Smart Cities
Barueri é uma das cidades
mais inteligentes e conectadas
do Brasil e ainda ficou em primeiro lugar, pelo quarto ano, na
categoria Economia do prêmio
Connected Smart Cities & Mobility 2021.
A premiação aconteceu na
quarta-feira (dia 1º de setembro)
no Centro de Convenções Frei
Caneca, em São Paulo. Receberam o prêmio o secretário de
Comunicação, Thazio Gomiero,
e o administrador do Centro de
Inovação e Tecnologia (Cit), Jonatas Randal.
Para o secretário de Finanças, Gustavo César, o prêmio
recebido é fruto da visão estratégica e transparente da Administração, tendo à sua frente a
forte liderança do chefe do Executivo, comprometido com uma
gestão eficiente e direta no atendimento à população.
“O atendimento personalíssimo a todos os contribuintes,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, através de instrumentos
como o Plantão Fiscal, para
orientação e solução de dúvidas,
assim como a própria política
tributária adotada, que beneficia
a grande maioria das empresas
com alíquota mínima de 2% de
ISSQN (imposto sobre serviços), certamente se constituem

fatores importantes para elevar
o município a essa classificação
no ranking das melhores cidades
do país”, destacou o secretário.
No Ranking Geral da Connected Smart Cities & Mobility,
Barueri ocupa o 11º lugar entre
677 municípios brasileiros com
mais de 50 mil habitantes, subindo duas posições em relação
à edição passada. Os critérios
usados para a composição do
ranking servem para identificar
as cidades com maior potencial
de desenvolvimento no País.

1ª em tecnologia no Estado
Ainda pelo Ranking Geral,
Barueri também se destaca em
outras posições e quesitos. Se
forem consideradas as cidades brasileiras com população
entre 100 mil e 500 mil habitantes, Barueri figura na 3ª
posição. No eixo Tecnologia
e Inovação, ocupa o 1º lugar
entre as cidades do Estado de
São Paulo. Já no eixo Educação, a cidade fica em 3º lugar
entre as cidades da região Sudeste do País.
O Prêmio Connected Smart

Cities & Mobility está na sua
7ª edição, elaborado pela Urban Systems, em parceria com
a Necta, e utiliza 75 indicadores
de avaliação, como tecnologia,
meio ambiente e sustentabilidade, além de conceitos de conectividade, investimentos em
saneamento, importância da
educação na formação e reprodução dos potenciais dos municípios e sustentabilidade econômica.
Na edição de 2021, Barueri
também figura bem posicionada
nos eixos Mobilidade, Seguran-

ça, Governança e Urbanismo.
1ª em Economia
De 2017 para cá, Barueri
sempre esteve em primeiro lugar no eixo Economia (exceto
em 2019, em que ocupou a 6ª
colocação), um dos 10 eixos
que compõem os critérios do
prêmio.
Os principais indicadores
que compõem esse eixo são
crescimento do PIB per capita;
crescimento do número de empresas e do número de empregos; receita total não oriunda

de transferências do Estado e da
União; crescimento de empresas de tecnologia, crescimento
do número de MEIs (microempreendedores individuais), entre
outros.
O trabalho desenvolvido no
âmbito dos incentivos a empresas da cidade tem gerado ótimos
resultados, na avaliação do secretário de Indústria, Comércio
e Trabalho, Joaldo Macedo Rodrigues, o Magoo.
“O prêmio Smart Cities é
o reconhecimento do trabalho
que a Prefeitura de Barueri tem
realizado nos últimos anos.
Nossa política ampla de incentivos nos novos negócios e no
investimento em estrutura, bem
como na formação de profissionais qualificados, moldou o
alicerce necessário para o desenvolvimento econômico e
tecnológico da cidade. E o destaque de Barueri no 1º lugar em
Economia é o reflexo disso”,
afirma Magoo.
O evento no Centro de Convenções Frei Caneca aconteceu
presencialmente dias 1 e 2 de
setembro (quarta e quinta-feira),
e, de forma digital, até sexta,
dia 3. Para acompanhar e saber
mais sobre a programação acesse o site da Connected Smart
Cities & Mobility.

Concretagem do 1º pavimento do
Hospital da Criança de Osasco é iniciada
Osasco deu início a uma
nova etapa da obra do Hospital da Criança e da Mulher,
localizado no Jardim Piratininga. Na segunda-feira, 6/9,
véspera do feriado da Independência do Brasil, começou
a concretagem da laje do primeiro pavimento. O prefeito
Rogério Lins esteve no local,
acompanhando o serviço junto à equipe técnica e engenheiros da obra.
A construção do hospital,
que segue em ritmo acelerado, com conclusão das etapas
de terraplanagem, fundação,
viga de baldrame (que sustenta as paredes), cimbramento,
assoalho de laje e armação,
agora está na implantação do
concreto. A previsão da conclusão da parte estrutural é

início do primeiro semestre
de 2022.
A unidade terá 3 pavimentos, 3 salas de Centro Cirúrgico, 10 leitos de UTI, 6 leitos
de Enfermaria, 10 leitos de
Enfermaria Lactante, Setor de
Aleitamento Materno, 8 leitos de Enfermagem Cirúrgica,
8 leitos de Enfermagem de
Adolescentes, 8 consultórios,
setor de Emergência, Apoio,
Sala de Raio X, Sala de Tomografia, Sala de Espera, Apoio
Cirúrgico, Setor Administrativo, entre outros setores.
“O sonho está se tornando
realidade. Logo esse importante equipamento de saúde
estará funcionando 24 horas
para atender as famílias osasquenses”, ressaltou o prefeito
Rogério Lins.

Cemitério vertical biosseguro de Itapevi
já está com 60% das obras concluídas
O novo cemitério de Itapevi
já está com 60% das obras concluídas. Localizado na Cohab,
o Memorial Parque Itapevi, primeiro cemitério vertical 100%
biosseguro do estado de São
Paulo, contará com sistemas
de gavetas distribuídas em sete
andares e tem previsão de entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2022.
A estrutura de concreto armado do equipamento já está
na etapa final de conclusão.
Outra importante etapa da obra
é a implantação das gavetas
biosseguras - peças únicas, sem
emendas, produzidas em fibra
de vidro e resina de garrafas
pet. Este sistema permite um
sepultamento mais seguro ambientalmente, já que não con-

tamina o ar, o solo ou o lençol
freático e reduz o nível de enxofre lançado no ar.
Outra vantagem do cemitério vertical é a otimização do
espaço: a proporção é de um
túmulo convencional para cada
sete sepulturas verticais. O
novo modelo também permite
um sepultamento mais rápido,
concluído em apenas dez minutos, enquanto no modo convencional, são utilizados cerca de
55 minutos.
Capacidade
O Memorial Parque terá
capacidade para 5 mil gavetas.
O sistema rotativo resolve a
necessidade de novas sepulturas com o passar do tempo, já
que os corpos permanecem nas

gavetas por três anos, sendo direcionados posteriormente para
um ossário com identificação
do sepultado.
O novo cemitério será utilizado para os novos sepultamentos e o atual, no Jardim Julieta,
que já está no limite da sua capacidade, terá sua manutenção
garantida, mas sem novos sepultamentos, na parte pública.
Velórios online
As salas de velório do Memorial Parque estarão equipadas com tecnologia para transmissão ao vivo das cerimônias
de despedida. A ação permitirá
que parentes e amigos de todo
mundo possam participar ao
mesmo tempo da última homenagem ao falecido.
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Prefeito Marcos Tonho prorroga desconto
para pagamento de IPTU e tributos
até 30/09 em Santana de Parnaíba
Na terça-feira (31/08), a Prefeitura de Santana de Parnaíba
prorrogou o prazo para a quitação de dívidas e tributos municipais com condições de desconto e parcelamentos especiais até
o dia 30 de setembro.
O munícipe que possui dívidas com vencimento até 31 de
dezembro de 2020, poderá receber descontos de até 95% nos
juros e nas multas, que também
poderão ser parcelados em até
36 vezes.
Para aderir à anistia 2021, o
munícipe pode acessar o site da
prefeitura, na aba anistia, onde
tem todo o passo a passo de

como realizar o procedimento.
O morador também poderá resolver os débitos pessoalmente,
mas é necessário realizar agendamento prévio, por meio do
telefone da prefeitura: 4622 –
7500.
Os únicos tributos que não
poderão ser regularizados através da anistia são: infrações à legislação de trânsito, multas por
descumprimento de contratos e
valores decorrentes de decisões
judiciais e decisões do Tribunal
de Contas. Mais informações
entre em contato com a Secretaria de Negócios Jurídicos.

Governo de SP entrega 115 veículos para Procons municipais
Osasco ,Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba estão entre os municípios contemplados

O Vice-Governador Rodrigo Garcia participou na
tarde desta quarta-feira (8)
da entrega de 115 veículos
que vão auxiliar o trabalho de
unidades do Procon no estado. A cerimônia, realizada no
Memorial da América Latina,
contou com a presença do Secretário da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa,
e do diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez.
“Essa é mais uma ação municipalista de um governo que
trabalha em parceria com as
prefeituras. Equipar os nossos

Procons é apoiar a cidadania”,
afirmou o Vice-Governador
Esta é a primeira vez que
o Procon-SP fornece veículos
oficiais para os órgãos municipais conveniados, que antes
utilizavam veículos cedidos
pelas prefeituras. Os novos
equipamentos, um total de
115 viaturas, serão utilizados para o desenvolvimento
de atividades de fiscalização
do mercado e de orientação e
atendimento ao consumidor.
“Quando este governo se
iniciou, havia dois convênios
formulados. Já aumentamos

em 160 e continuaremos ampliando para aumentar a capilaridade da atuação dos Procons municipais”, lembrou o
Diretor Executivo do Procon-SP, Fernando Capez.
O recurso para a compra
dos veículos, no valor total de
R$ 6,2 milhões, foi garantido
por emenda parlamentar do
Deputado Federal Celso Russomano que teve como finalidade fortalecer a estrutura
dos Procons Municipais do
Estado de São Paulo. A execução da emenda parlamentar
deu-se por Termo de Convê-

nio firmado entre Procon-SP
e Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (SENACON), vinculada ao Ministério da Justiça.
“Estamos aqui por uma
importante parceria entre os
poderes Executivo e Legislativo, com a entrega de 115 viaturas para os Procons. Além
de um serviço digitalizado,
agora temos a presença das
viaturas, a demonstração para
a população da defesa do consumidor”, reforçou o Secretário de Justiça e Cidadania,
Fernando José da Costa.

Municipalização da
defesa do consumidor
O Procon-SP, primeiro
a implementar a municipalização de órgãos de defesa
do consumidor, conta hoje
com mais de 270 cidades
conveniadas. A Municipalização da Defesa do Consumidor é importante para
estabelecer um intercâmbio
de informações entre órgãos oficiais e aprimorar o
atendimento ao cidadão por
meio dos serviços de orientação e atendimento prestados pelo Procon, garantin-

do valorização e respeito à
cidadania.
Com o convênio, a Fundação Procon-SP garante ao
Procon municipal capacitação do corpo técnico, suporte técnico e operacional
permanente, fornecimento
de material educativo e de
manuais de procedimentos,
além de apoio na infraestrutura - como mobiliário,
equipamentos de informática e custeio de despesas para
viabilizar a participação dos
Procons conveniados nos
cursos de capacitação.
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Alunos da Emef Sandro Luiz aprendem
Libras por meio do projeto Mãos que Falam
Os alunos da Emef Sandro
Luiz Braga, do Engenho Novo,
estão participando de um projeto que visa ampliar cada vez
mais o processo de inclusão entre toda a comunidade escolar.
Trata-se do projeto da professora Ana Cláudia da Silva,
denominado “Mãos que Falam”.
A iniciativa tem o intuito
principal de ensinar aos pequeninos alunos do 1º ano a Língua
Brasileira de Sinais (Libras). O
projeto visa inserir todos os alunos e também as pessoas surdas
no contexto escolar promovendo inclusão social em todos os
sentidos, tornando-os agentes
multiplicadores em vários segmentos e, dessa forma, transformando vidas e cumprindo seu
papel como seres críticos.
É sabido que os surdos
sofrem com a falta de comunicação e isso impacta a vida
de muitos deles. A sociedade
brasileira ainda não está preparada para lidar com situações
de comunicação com crianças,
jovens e adultos surdos porque
o processo de inclusão é, muitas vezes, tardio, o que leva à
exclusão dessa comunidade de

certas situações no contexto
social.
Durante as aulas a professora faz diariamente com os
alunos um ditado das letras do
alfabeto, que além de oral, são
mostrados em libras para que
eles estabeleçam relação entre a
linguagem falada e a língua de
sinais. “Também são apresentados os números até 10, cumprimentos, dias da semana, contos,
cantigas e músicas, nomes de
animais e insetos e cores, nome
de alimentos e frutas. Assim,
iremos treinar a sinalização desses nomes diariamente nas aulas
remotas no Hangout Meet e atividades no Google formulários,
Google apresentação, vídeos e
músicas”, explica a professora.
Com o retorno às aulas presenciais, as crianças continuam
realizando essas mesmas atividades, mas agora com mais
entusiasmo por estarem frente
a frente com a professora, tendo contato com outros colegas e
também usando recursos oferecidos pela escola, como a lousa
digital, cartazes elaborados por
eles e fazendo apresentações
para os colegas de sala.

Estado de SP vai servir uma merenda extra para
700 mil alunos em situação de vulnerabilidade social
O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (8)
a implementação da merenda
escolar extra para mais de 700
mil estudantes em situação de
vulnerabilidade social da rede
estadual. A medida vai entrar
em vigor a partir de 27 de setembro, após as famílias de baixa renda inseridas no Cadastro
Único do Governo Federal inscreverem seus ﬁlhos no sistema
da Secretaria da Educação.
“Esta é mais uma medida do
Governo do Estado para proteger os alunos vulneráveis da
rede pública estadual de ensino.
Há duas semanas, anunciamos
o Programa de Combate à Evasão Escolar, destinando R$ 1
mil para que 300 mil estudan-

tes carentes para que continuem
frequentando as aulas”, disse
Doria.
No total serão R$ 424 milhões investidos na ação. A
medida faz parte da política
de alimentação suplementar
implantada pela Secretaria da
Educação no período de pandemia e pós-pandêmico.
“Desde o início da pandemia, fomos o primeiro estado
a apresentar uma solução para
quem está na pobreza e extrema
pobreza. De forma inédita, o
Governo do Estado lança a continuidade desse programa suplementar da merenda escolar”,
disse o Secretário da Educação,
Rossieli Soares.
A partir de quinta-feira (9),

os estudantes interessados podem realizar a manifestação de
interesse na Secretaria Escolar
Digital - SED (https://sed.educacao.sp.gov.br/saiba-como-acessar). As refeições começam
a ser servidas a partir do dia 27
de setembro. A distribuição da
refeição extra será feita da seguinte maneira:
• Estudantes do período
diurno nas escolas regulares
terão direito a duas refeições
diariamente: uma na escola e
a outra que poderá ser levada
para casa;
• Estudantes do período noturno nas escolas regulares além
da merenda servida na escola,
será fornecido kit alimentação;
• Estudantes em escolas de

Alunos de Santana de Parnaíba
são destaque em desafio
Nacional de matemática
A turma do 5º ano B, do
colégio Sebastião Athayde,
no Suru, foi destaque nacional no desafio de matemática
do Khan Academy, ficando
entre as 6 melhores do evento
que contou com a participação de diversas equipes do

Brasil Inteiro de colégios públicos e particulares.
A Khan Academy é uma
plataforma que oferece exercícios, vídeos educativos e
um painel de aprendizado
personalizado que habilita
os alunos a estudarem no seu

próprio ritmo, dentro e fora
da sala de aula.
Lembrando que resultados
foram obtidos durante o período de aulas remota, onde
os alunos tiveram a oportunidade de aprender a matéria de uma forma divertida.

ensino integral em adição à refeição diária, os dois lanches já
servidos ganharão reforço.
Desde o início da pandemia, a Secretaria da Educação
adotou medidas para apoiar as
famílias dos estudantes da Rede
Estadual, principalmente durante o período de suspensão
das aulas presenciais. No programa Merenda em Casa foram
R$ 395,6 milhões pagos em 10
parcelas - R$ 55/mês pagos por
estudante - para 770 mil alunos
beneﬁciados, cerca de 22% da
rede.
Melhoria do cardápio
A Secretaria da Educação
calcula o investimento de mais
de R$ 106,6 milhões aplica-

dos na melhoria do cardápio.
Alimentos como carne pronta
para o consumo, mistura em
pó de preparo de bebida láctea,
torta salgada e bolos deixaram
os cardápios a partir de 2020.
Sendo que, as compras de agricultura familiar foram reformuladas e priorizadas.
Com isso, houve o aumento da incidência mensal nas
refeições do feijão, da proteína
animal in natura, das frutas e
dos artigos de hortifruti. Já os
alunos que sofrem com alguma restrição ou patologia relacionada à alimentação, como
a doença celíaca, também são
contemplados com um cardápio
especial e orientação nutricional.

Agricultura familiar
A ampliação da oferta de
produtos da agricultura familiar
na merenda escolar também é
uma das estratégias adotadas
pela Secretaria da Educação
para garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos
da rede pública estadual.
A meta de destinar ao menos
30% dos recursos recebidos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (aproximadamente R$ 60 milhões)
para a compra de produtos fornecidos por pequenos produtores, até o início de 2019, não era
cumprida. Em 2021, a meta será
ultrapassada em 10% com R$
66,2 milhões investidos.
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Idosos com mais de 90 anos já podem
tomar terceira dose da vacina em Barueri
A Secretaria de Saúde de Barueri promove até domingo (dia
12) a aplicação da dose de reforço (3ª dose) da vacina contra
a Covid-19 de idosos com idade
de 90 anos ou mais. Essa imunização é destinada a pessoas que
tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses.
Não é necessário agendamento. Para esta etapa é importante levar a carteira de vacinação, documento com foto e
comprovante de endereço.
Os idosos dessa faixa etária
(mais de 90 anos) que tiverem
completado o esquema vacinal
há seis meses ou mais podem
comparecer das 8h às 17h nos

polos situados na Arena Barueri
(avenida Prefeito João Vilallobo
Quero, 1001 – Jardim Belval);
no Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos (Alameda
Antuérpia, 119 - Recanto Phrynea); e no Centro de Eventos
(avenida Sebastião Davino dos
Reis, 672 – Jardim Tupanci).
Drive-thru no Centro de
Eventos
Pessoas com mobilidade reduzida poderão tomar a vacina
em esquema de drive-thru (no
qual o profissional aplica o imunológico no paciente dentro do
carro), disponível apenas no polo
do Centro de Eventos.

Carreta da Mamografia fica em Osasco até 18 de setembro
Na quarta-feira, 8/9, o prefeito
de Osasco, Rogério Lins, visitou a
Carreta da Mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”,
que permanecerá na cidade até o
dia 18/9. O veículo, que foi trazido ao município por meio de uma
parceria com o governo do Estado, está estacionado em frente ao
Shopping União, na Avenida dos
Autonomistas, altura do número
1400.
A iniciativa tem como objetivo incentivar a realização de
mamografias para diagnóstico e
tratamento precoce do câncer de
mama. Além do mamógrafo, a
carreta possui uma equipe multidisciplinar, o que inclui técnicos
em radiologia e profissionais de
enfermagem.
Mulheres com idade entre 50
e 69 anos não precisam apresentar
pedido médico. Basta comparecer

ao local com RG e Cartão do SUS.
Fora deixa faixa etária, a munícipe
deve ter a solicitação médica, que
pode ser tanto da rede pública ou
particular.
Em Osasco, os exames na car-

reta da mamografia são realizados
de segunda a sexta-feira, das 8h às
17h (50 senhas são distribuídas),
e aos sábados, das 8h às 12h (25
senhas são distribuídas).
Após a realização da mamo-

grafia, as imagens são encaminhadas para o Serviço Estadual de
Diagnóstico por Imagem e em até
três dias o laudo é emitido. Feito
isso, caso seja identificada alguma
alteração no exame ou suspeita de

câncer, a Secretaria Municipal de
Saúde entra em contato com a munícipe para que ela seja encaminhada a um serviço de referência
do SUS para fazer exames complementares e acompanhamento
com médico especialista.
“É importante que as mulheres façam o exame e previnam-se
contra o câncer de mama”, disse o
prefeito Rogério Lins em visita a
carreta.
Moradora do bairro da Vila
Yara, Raimunda Alves, 53 anos,
aprovou a parceria entre o governo
do Estado e a Prefeitura. “Eu achei
maravilhoso. Achei muito importante, porque estou sem convênio
devido à pandemia e eu precisava fazer esse exame. Quando eu
vi que a carreta ia estar aqui, eu
decidi que viria no primeiro dia”,
contou a munícipe que faz parte do
grupo prioritário de atendimento.

CALL CENTER
Mulheres com idade entre 50
e 69 anos e que estão há mais de
dois anos sem realizar mamografias também podem marcar os
exames sem necessidade de pedido médico, gratuitamente, pela
central telefônica do programa.
Para agendar, basta telefonar
para 0800-779-0000. O agendamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Neste caso,
os exames não são realizados nas
carretas, e sim em um dos cerca de
200 serviços com mamógrafo do
SUS de SP.
O call center é uma iniciativa
complementar às carretas-itinerantes, que tem como objetivo rastrear ativamente o câncer de mama e
incentivar a realização de exames
preventivos para detecção da doença.

ANIVERSÁRIOS
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Dia 20 é a vez de Fernando
Rolim de Souza Campos
comemorar em grande estilo
seu níver ao lado de sua mãe, a
artista plástica Ofélia Rolim.

No próximo dia 18,
quem troca de idade é
Thays Teruel Saraceni.
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Dia 26 quem completa 9 anos é
Fernando Henrique Lima Antiório, filho
de Fernando Negrão Antiório (leia-se
Buffet Platinum) e Fernanda Los.

Dia 15 é a vez de Raissa
Lapsky comemorar seu
aniversário.

Peça ‘O Gato de Botas’ tem
apresentação dias 11 e 12 no
Centro de Eventos de Barueri

TURISMO

Em homenagem ao Dia Nacional do Teatro, a Secretaria de
Cultura e Turismo de Barueri,
em parceria com a Companhia
de Teatro Sia Santa, de Campinas (SP), apresentam a peça
infantil “O Gato de Botas”, nos
dias 11 e 12 e setembro, no Centro de Eventos (avenida Pastor
Sebastião Davino dos Reis, 672,
Vila Porto, tel. 4168-1809). A
entrada é gratuita. Também haverá transmissão on-line.
O clássico musical infantil
será apresentado no dia 11 (sábado), às 16h, e no dia 12, (do-

mingo), às 9h e às 11h. A Sala
de Espetáculos do Centro de
Eventos funcionará com 30%
da capacidade, obedecendo o
distanciamento social. Os ingressos serão limitados e distribuídos com uma hora de antecedência. Serão seguidos todos os
protocolos sanitários do Plano
São Paulo e do município de
Barueri.
Comemorando 48 anos
ininterruptos de atividades, a
Companhia de Teatro Sia Santa
presenteia novamente o público
de Barueri com mais um espe-

táculo teatral. As três sessões
gratuitas de “O Gato de Botas”
também serão transmitidas pelo
canal do Youtube Cultura Barueri Oficial.
A Companhia, que tem
apoio do Programa de Ação
Cultural - PROAC-ICMS do
Governo do Estado de São Paulo, oferece ainda uma Oficina
Gratuita de Vivência Teatral,
que será realizada no dia 11, às
12h, ao vivo e também on-line
no canal do Youtube Cultura
Barueri Oficial. Mais informações: 4199-1600.

O Gato de Botas – 45 minutos. Inspirado no conto de Charles Perrault. Adaptação e direção de Crispim Júnior. Trilha
sonora: Albano Sales e Gláucia
Telles. Cenografia: José Roverato. Figurinos: Hugo Marinelli.
Direção Artística: Jorge Fantini.
Bonecos: Marcos Laporte. Elenco e técnicos: Lucas Matheus,
Pedro França, Priscila Martins,
Rose Braga, Bete Bastos, Ricardo Peregrino, Vítor Olivéro,
Darcy Rodriguez, Valéria Rachel, Dayane Mateus, Michele
Batista e Wanderley Francisco.

FOUR SEASONS PRIVATE JET EM 2022 TERÁ DESTINOS
INÉDITOS, COMO ANTÁRTICA E MACHU PICHU

Four Seasons Hotels and Resorts, rede líder em hotelaria de
luxo apresenta um roteiro inédito a
bordo de seu Private Jet para 2022,
além de trazer de volta um dos itinerários favoritos dos hóspedes.
O Rumo ao Desconhecido irá explorar as maravilhas da Antártica
e descobrir os segredos de Machu
Picchu. Já o World of Adventures,
uma volta ao mundo por quatro
continentes.
Rumo ao Desconhecido, um
novo itinerário por sete destinos
em 21 dias
Rumo ao Desconhecido – 28
de novembro a 18 de dezembro
de 2022 – Nova Orleans, EUA –
Península Papagayo, Costa Rica
– Machu Picchu, Peru – Buenos
Aires, Argentina – Antártica – Bogotá, Colômbia – Paradise Island,
Bahamas
A aventura começa em Nova
Orleans, onde os hóspedes serão
recebidos com drinks e jantar no
Four Seasons Hotel New Orleans,
que abrirá as portas este ano à beira do rio Mississipi. Antes de embarcar, os passageiros podem desbravar a cidade, reconhecida pela
cena única de jazz, pela gastronomia crioula e pelos festivais cheios
de cores. A próxima parada vai em
busca do encontro entre a costa

servar a vida selvagem e as pitorescas paisagens cobertas de gelo.
O destino seguinte é a vibrante
capital da Colômbia, onde um artista local irá guiar o grupo por galerias tradicionais e exposições ao
ar livre, terminando o passeio com
um concerto privativo da renomada Orquestra Filarmônica de Bogotá. Depois de uma noite no Four
Seasons Hotel Bogota , refúgio na
badalada Zona Rosa, o grupo parte para o famoso The Ocean Club,
A Four Seasons Resort, Bahamas,
última parada desta jornada inesquecível.

dourada e as florestas tropicais da
Costa Rica. Na Península Papagayo, os hóspedes são convidados
a descobrir a paisagem em um
emocionante circuito de tirolesa, a
jogar uma partida de golfe em um
campo desenhado pelo campeão
da modalidade Arnold Palmer, e a
sentir o sabor das estrelas em um
jantar com iguarias preparadas
com vinho com infusão de meteoritos no Four Seasons Resort Costa
Rica at Peninsula Papagayo.
Da Costa Rica, o próximo destino é Cusco e o Vale Sagrado dos
Incas. Um trem privativo leva o

grupo à Machu Picchu, Patrimônio Mundial da Humanidade pela
Unesco e resquício do Império
Inca. Uma visita à cidade histórica
de Cusco revela as ruínas arqueológicas da arquitetura colonial espanhola. Já na Argentina, o Four
Seasons Hotel Buenos Aires é o
ponto de parada para aproveitar
um passeio até as Cataratas do
Iguaçu, uma das maravilhas da
natureza com suas 275 cachoeiras
interligadas. Para os amantes da
música, é possível participar de um
tour privativo no Teatro Colón,
considerado um dos cinco melho-

res do mundo acusticamente.
Pela primeira vez, o Four Seasons Private Jet irá levar os passageiros ao ponto mais austral do
planeta. Os hóspedes irão sobrevoar a temida Passagem de Drake em
um avião privativo e aterrissarão
na Ilha do Rei George. Em seguida,
embarcam em um luxuoso navio
por quatro noites para percorrer o
continente gelado. O incomparável
serviço do Four Seasons acompanha o grupo mesmo em uma das
regiões mais remotas do mundo
e cria experiências inesquecíveis,
como excursões diárias para ob-

World of Adventures, uma
viagem surpreendente por
quatro continentes
World of Adventures 2022 – 3
a 26 de maio de 2022 - Seattle, EUA
– Kyoto, Japão – Bali, Indonésia –
Seychelles – Ruanda – Marrakech,
Marrocos – Bogotá, Colômbia –
Ilhas Galápagos– Miami, EUA
Uma das expedições favoritas
dos hóspedes, a World of Adventures está de volta em 2022, em
uma volta ao mundo percorrendo
oito países em 24 dias. Em Seychelles, um experiente professor
de ioga guia o grupo em uma
meditação ao pôr-do-sol da baía
de Petite Anse. Em Ruanda, uma
trilha pelas surpreendentes flores-

tas de bambu no Parque Nacional
dos Vulcões oferece a chance de
observar gorilas de montanha em
seu habitat natural. Já nas Ilhas Galápagos serão três dias a bordo de
um navio privativo para desbravar
o arquipélago. Os templos tranquilos de Kyoto são um contraponto
à Marrakech, uma cidade que desperta todos os sentidos.
Os dois novos roteiros para
2022 são apresentados após as três
expedições previstas para o ano
esgotarem, incluindo o Maravilhas
africanas, um itinerário de 13 dias
perfeito para famílias de todas as
gerações, Encontros atemporais,
que percorre cidades vibrantes e
ilhas paradisíacas em 24 dias, e o
Ancient Explorer, uma jornada de
volta ao mundo em 24 dias.
Informações de reserva
Para reservar as aventuras
inesquecíveis a bordo do Four Seasons Private Jet, clique aqui e confira mais detalhas sobre as viagens
exclusivas oferecidas em alguns
dos destinos mais cativantes do
mundo.
Reserve e aproveite as opções
de cancelamento flexíveis. * Condições se aplicam - para detalhes,
pergunte aqui - fourseasonsjet@
fourseasons.com .
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INÉDITO NO BRASIL,

“VILA DO CHAVES”
CHEGA AO BOURBON
SHOPPING SÃO PAULO

POR OVADIA SAADIA

PALÁCIO TANGARÁ RECEBE
CONSUL GERAL DA ÍNDIA
O Consul Geral da Índia, Sr. Amit Kumar Mishra (segundo a esquerda) e seu assessor
para economia e negócios Christiano Branco (a Dir) foram recebidos no novo ícone
do luxo e bem estar paulistanos, o Hotel Palácio Tangará no Parque Burle Marx.
Na foto
os gerentes
administrativos e
executivos Luiz
Otávio Gonçalves
e Felippe
Campanha na
sublime paisagem
da área externa
do hotel-palácio
da Oetker
Collection.
O Relações
Públicas e
Presidente
de Honra da
Febracos com
o cônsul Mishra
no restaurante
ao Ar Livre do
Tangará

Chefs se reúnem na fazenda Moenda em Itatiba
Don Romano Osteria (@donromano_
osteria) é o melhor restaurante em
Itatiba, interior de São Paulo. O chef
e dono do local, que já trabalhou nos
clássicos como América e Arábia em São
Paulo, recebeu o também Chef e dono
do restaurante paulistano São Simão
(@saosimaooficial) Mauricio Dominici
( a esq). Com Anésio Fassina (a dir),
da fazenda Moenda- Vila Império em
Itatiba e autor do livro “Pratos da Boa
Lembrança”, onde mostra seus dois mil
“troféus” da maior coleção do mundo!

Música e gastronomia no Shopping Higienópolis
Durante o evento
cultural e gastronômico
Taste the Music, o
shopping queridinho
dos paulistanos, o Pátio
Higienópolis, mais uma vez
surpreendeu com menus
de alguns dos principais
restaurantes da cidade, ao
som de DJs renomados. O
evento aconteceu no piso
Boulevard – área a céu
aberto.

Neusa Moura , Neide Ribeiro e Ovadia Saadia

Um dos personagens mais
amados do mundo do entretenimento ganhará um evento
para chamar de seu! É a “Vila
do Chaves”, réplica em grande escala do cenário do desenho animado e atração ideal
para crianças e adultos fãs de
Chaves e de toda a sua turma.
O espaço estreia no Brasil no
Bourbon Shopping São Paulo, onde permanece de 10 de
setembro a 03 de outubro, na
praça de eventos do 2° andar
do mall.
Além de cenário interativo, que rende espaços para
fotos e prometem imersão total no desenho, os visitantes
poderão brincar com jogos e
participar de oficinas. O tour
começa pelo portão de entrada da vila, passa pela sala de
aula do professor Girafales
e segue até o centro da vila
onde o desenho se passa.
Durante o percurso, os visitantes poderão tirar fotos das
imagens de todos os personagens que estarão distribuídos
pelos cenários. O evento ainda contará com a recriação de
outros espaços icônicos do
desenho, um barril interativo
no qual as pessoas poderão
entrar, tal qual faz Chaves,

além de oficina de colorir e
mesas de jogo da velha. A entrada é gratuita, com agendamento no local do evento no
shopping.
“A Vila do Chaves” é uma
série animada baseada no seriado live-action “El Chavo
del Ocho”, criado por Roberto Gómez Bolaños, também
conhecido como Chespirito,
e que, em 2021, celebra 50
anos de sua primeira aparição
na TV mexicana, de onde saiu
para conquistar audiências
e legiões de fãs em diversos
outros países. O desenho animado segue a narrativa da
série de TV, contando o dia
a dia de Chaves, um menino
que passa sua infância em
uma pequena vila ao lado de
seus amigos e moradores do
local, criando, momentos especiais com as crianças e os
adultos, como o Seu Madruga, Seu Barriga, Professor
Girafales, Dona Florinda e a
Bruxa do 71.
Todos os cuidados e medidas de proteção contra a Covid-19 serão seguidos rigorosamente no evento, como
distanciamento, uso obrigatório de máscara, aferição
de temperatura e disponibi-

lização de álcool em gel. As
sessões serão realizadas com
capacidade reduzida. A produção é da Ponto Org Eventos.
Serviço:
Vila do Chaves
Data: De 10 de setembro a
03 de outubro de 2021
Valor: Gratuito
Local: Praça de eventos do
2° andar do Bourbon Shopping São Paulo
Horário de funcionamento:
De segunda-feira a domingo, das 14h às 20h
Sobre o Bourbon
Shopping São Paulo:
O Bourbon Shopping São
Paulo é o primeiro empreendimento do Grupo Zaffari
em São Paulo, onde também
opera a primeira unidade da
Cia. Zaffari de Supermercados na capital paulista, o Hipermercado Záffari. Os oito
pavimentos abrigam um mix
de 210 operações comerciais,
entre restaurantes, ampla praça de alimentação e estacionamento coberto com três mil
vagas, além de dez salas, com
direito a uma sala IMAX, no
Espaço Itaú de Cinema.

