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Ribamar apoia reforma
do teatro Glória Giglio
O presidente da Câmara
Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD) participou, na manhã desta quarta-feira, do início das obras de
reforma do Teatro Municipal
Glória Giglio.
Ao lado do Secretário de
Cultura, Cláudio da Locadora, e do Secretário de Obras,

Valdir Ribeiro, Ribamar Silva
elogiou a iniciativa do Prefeito
Rogério Lins em reestruturar o
prédio que já foi palco de inúmeros eventos importantes para
Osasco e Estado de São Paulo.
“O teatro permaneceu fechado por quase dois anos
durante a pandemia. Nosso
Prefeito irá reabri-lo da forma

que nossa população merece,
um local totalmente estruturado e modernizado que servirá
de palco para solenidades,
eventos culturais, artístico e
encontros para diversos eventos. Osasco merece mais essa
conquista”, declarou Ribamar
durante o evento.
O teatro Glória Giglio é

um dos mais importantes espaços culturais de toda a região.
Com mais de 25 anos, o local
foi fundado durante o governo
do Prefeito Celso Giglio e recebeu o nome da Primeira-Dama de Osasco, Glória Giglio.
O local já abrigou grandes espetáculos, encontros culturais,
religiosos e trouxe a Osasco

artistas de projeção nacional
e internacional. Por ano, o teatro recebe em média 100 mil
espectadores. De acordo com

a Secretaria de Obras, a previsão é que até março de 2022 o
novo teatro seja entregue aos
osasquenses.

AGIR realiza evento em SP com a presença de Alckmin
Antigo PTC mantém como presidente estadual, Carlos Roberto de Almeida, conhecido na região por Carlão da Habitação, ex-ouvidor da Prefeitura de Osasco
Neste sábado, dia 20, a partir
das 14 horas, acontece em São
Paulo, o lançamento da marca
AGIR36SP, antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC).
Lideranças políticas são esperadas neste primeiro evento
do partido com a nova nomenclatura, mudança que segue
uma tendência no meio político
em busca da aproximação com
os eleitores.
Estão conﬁrmadas as pre-

senças do presidente nacional
do AGIR, Daniel Tourinho, do
presidente estadual, Carlos Roberto de Almeida, assim como a
participação do ex-governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin.
Segundo o presidente estadual, a alteração de PTC para
AGIR foi deﬁnida em junho
deste ano, durante encontro nacional realizado na cidade do
Rio de Janeiro, que reuniu representantes de 16 estados do

país. “Estamos em fase de reestruturação, trabalhando para
fortalecer a sigla e conversando
com deputados e políticos interessados em somar e com a
missão de fazer o melhor pelo
Brasil”, disse Carlos.
O AGIR é um dos primeiros partidos a declarar apoio
a pré-candidatura de Geraldo
Alckmin ao Governo de São
Paulo. Ainda de acordo com
a executiva estadual, o AGIR

deve lançar chapas de candidatos a deputados estaduais e
federais, além de candidaturas
ao Senado.
Serviço:
Evento de lançamento da
marca AGIR36-SP
Data: 20/11/2021
14h - Abertura
15h - Palestra: Marketing Político x Marketing Eleitoral
16h - Lançamento da Marca
AGIR36-SP
Local: Rua Quatá, 1.016,
Vila Olímpia – São Paulo
(SP).
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Lançamento de livro em homenagem a
Rubens Furlan reúne autoridades em Barueri
Nesta semana, o prefeito
Rubens Furlan vivenciou um
momento ímpar em sua vida
pessoal e política. Com 45
anos de vida pública e nove
mandatos - seis deles como
prefeito de Barueri -, ele foi
homenageado com o lançamento do livro ‘Rubens Barueri Furlan’, organizado pelo jornalista João Palma, que conta
sua trajetória política.
O evento, realizado na terça-feira (16/11), na Câmara
Municipal de Barueri, reuniu
autoridades da região, que
prestigiaram o lançamento,
além do ex-presidente Michel
Temer, que gravou um vídeo
parabenizando o prefeito.
“Você é prefeito de Barueri e fez esse município crescer
enormemente. Foi meu colega,
deputado federal e eu não poderia deixar de cumprimentá-lo neste momento, principalmente porque estão lançando
um livro contando sua vida o
que é oportuníssimo porque
você faz muita coisa, mas se
alguém não retrata aquilo que
você fez, você acaba não servindo de exemplo, e você será
um exemplo para as gerações
atuais e as que virão”, declarou Temer, no vídeo, transmitido durante o lançamento.
Presente no evento, o ex-prefeito de Osasco, Francisco Rossi, também fez questão
de parabenizar Furlan por sua
dedicação à vida pública. “O
Furlan, na minha opinião, é o
maior fenômeno da história,
não só da região, mas de São
Paulo e do Brasil. E eu peço
a Deus que lhe dê saúde para
ver você chegar onde eu tentei
e não consegui. Eu torço para
que você seja o governador no
Estado de São Paulo. E eu quero ser um dos coordenadores
da sua campanha. Tudo passa
muito rápido, mas você construiu uma obra que vai durar
por muitos anos, porque você
conseguiu construir uma obra
no coração das pessoas. Isso
é que é importante, porque
essa é a obra mais difícil de se
construir. Você cativa as pessoas, porque é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa que
marca a vida das pessoas. Você
marcou a minha história.”
A deputada federal Bruna
Furlan também participou do
lançamento para prestar uma
homenagem a seu pai. “Não
sei se falo aqui como filha, se
eu falo como deputada federal,
que exerce o terceiro mandato
por conta do seu apoio e da
sua confiança no meu trabalho.
Não teve um dia, em Brasília,
que eu não sentisse o peso de
carregar a responsabilidade
de honrar um nome que sempre foi honrado. Eu tenho um
sonho de um dia fazer para as
pessoas o que ele fez. Que eu
consiga mudar a vida das pessoas como ele mudou. Hoje
é um dia que certamente vai
ficar na minha memória e na
minha história por homenagear a pessoa mais importante da
minha vida.”
Parceiro de vida pública
de Rubens Furlan, há mais de

“

“Eu não procuro
ser generoso ou ser
bom. Eu procuro
ser justo. Temos
que pautar pela
justiça. Sinto falta
de pessoas que me
ajudaram na minha
trajetória e que me
mostraram que
quando há erro do
homem público,
quem paga é o
povo”

40 anos, o vice-prefeito e secretário de Obras, Beto Piteri,
também participou do lançamento e homenageou o amigo. “Quando o justo governa
o povo é feliz. E o nosso povo
é feliz. Barueri é feliz porque
o justo está governando. Não
vou falar de nada que está se
fazendo na cidade porque o
povo já sabe. Também não
vou falar da vida pública do
Furlan porque vocês também
já conhecem a história. Vou
falar dos mandamentos, de
dois deles, que são fundamentais e que todos devem seguir.
O primeiro é ‘amar a Deus
sobre todas as coisas’, e tudo

que o prefeito faz, eu sei que
ele crê em Deus, está à frente
de tudo. O outro mandamento é ‘amar ao próximo como
a si mesmo’, porque se você
amar o seu semelhante como
a si mesmo, você não vai causar mal a ninguém. E é assim
que o prefeito governa. Desde
seu primeiro mandato como
vereador, ele governa trabalhando para o povo como se
fosse para ele mesmo. Quando ele vai na escola e atende
uma criança, o pai fica satisfeito. Na na saúde, a mesma
coisa. Ele atende uma necessidade da família e a família
fica satisfeita. Isso acontece

em todos os setores em que o
povo é atendido na cidade de
Barueri. Ele está governando
como se fosse para ele mesmo. E ele fala sempre: ‘eu governo Barueri como se fosse
para mim’. E eu vivi isso junto com ele. É assim que o prefeito Furlan governa e é assim
que ele tem essa longa vida
pública, porque ele governa
para o próximo como se fosse para si mesmo. E uma coisa muito importante também
é que a família Furlan é uma
família abençoada, a começar pela sábia Sônia Furlan,
porque uma mulher sábia edifica seu lar. Por seus filhos,
seu genro, noras e netos, que
aprenderam com humildade
com esse casal. Para encerrar,
deixo uma passagem bíblica:
‘a humildade vai na frente da
obra’. E assim, prefeito, que
você e sua família governam
a nossa querida e feliz cidade
de Barueri.”
A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, Sônia
Furlan, também falou sobre
sua gratidão ao relembrar sua
história ao lado do marido.
“Hoje é um dia de gratidão
para mim. Agradeço a Deus
pela oportunidade que ele concedeu em nossas vidas, pelas
bênçãos recebidas, pela ajuda
nos momentos difíceis e pela
condição de superar as coisas.
Gratidão a cada servidor municipal, a cada secretário municipal, que ajudaram o Furlan
ao longo desses 45 anos a cuidar da nossa cidade. Gratidão
aos amigos que cuidaram dos
nossos filhos quando a gente
não podia estar com eles, inclusive socorrendo nos pequenos acidentes, tão comuns com
crianças pequenas. As nossas
vizinhas da rua 15 de Novembro, no Jardim Belval, desde
1983, que cuidavam dos meus
filhos enquanto eles brincavam
na rua com as outras crianças,
que os alimentavam... meu
agradecimento ao nosso amigo
Bittencourt, por ter acreditado
no Furlan e ter dado a oportunidade para ele, para que ele
iniciasse, para que ele pudesse
estar aqui hoje. Agradeço ao
Beto Piteri por seus aconselhamentos, que sempre trazem
equilíbrio e serenidade para o
Furlan. Gratidão aos vereadores desta casa que ajudam o
Furlan a fazer um bom governo e gratidão especial para as
pessoas que trabalharam comigo cuidando da população
da nossa cidade de uma forma
tão bonita, tão inclusiva, com
tanta generosidade e igualdade. E essa é uma das caracte-

“

Tenho muito
orgulho do que o
Furlan fez e me
sinto honrada de
poder contribuir
um pouco para
que a cidade seja
mais solidária e
da sua trajetória
de vida. É uma
honra morar nessa
cidade abençoada,
solidária e
humana”.
Sônia Furlan,
primeira-dama e presidente do Fundo Social

rísticas do governo do Furlan.
Me lembro que jovem ainda eu
estudava e trabalhava. Um dia
eu passei pelo Jardim Belval,
toda vida eu morei lá, e tinha
um movimento político. Eles
estavam inaugurando alguma
coisa e eu pensei: ‘meu Deus,
um sábado de manhã, estou tão
cansada, e esse pessoal com
essa disposição’. Quando eu
poderia imaginar que se passariam mais de 40 anos e a gente
estivesse juntos trabalhando
pela população. Por isso, meu
agradecimento diário a Deus.
Sou sou muito grata a Deus
por todo esse poder que ele
concedeu ao Furlan, para cuidar da sua cidade. E é por isso
que a gente tem Barueri como
a nossa casa. Tenho muito orgulho do que o Furlan fez e me
sinto honrada de poder contribuir um pouco para que a cidade seja mais solidária e da sua
trajetória de vida. É uma honra
morar nessa cidade abençoada,
solidária e humana.”
Além de relembrar sua
trajetória, iniciada em 1976,
na Câmara Municipal de Barueri, como vereador, Rubens
Furlan lembrou de sua atuação como deputado e todos
seus mandatos como prefeito
de Barueri. “Eu não procuro
ser generoso ou ser bom. Eu
procuro ser justo. Temos que
pautar pela justiça. Sinto falta

Rubens Furlan,
prefeito de Barueri

hoje de pessoas que me ajudaram na minha trajetória e que
me mostraram que quando há
erro do homem público, quem
paga é o povo. O homem público não tem o direito de
errar. Quero ser um prefeito melhor do que eu já fui e
peço a Deus que eu consiga
ser esse prefeito que eu desejo ser para que o nosso povo
se agrade e para que eu possa
oferecer para a população da
cidade uma qualidade melhor
de vida. Eu quero ter resposta
para as perguntas dos meus filhos sobre o que eu fiz para a
próxima geração. O que eu fiz
nesses 45 anos para o Brasil,
para o Estado de São Paulo...
e eu vou responder o que eu
fiz por Barueri. Gostaria que
todos os homens públicos fizessem aquilo que o povo deseja que seja feito. Peço para
que Deus me dê sabedoria e
saúde para que eu possa ser
importante no sentido da palavra servidor do nosso povo da
nossa cidade. Quero agradecer
primeiro a minha mulher porque é muito difícil a vida da
mulher do homem público. A
maior parte das vezes ela está
onde tem que estar e não onde
ela gostaria de estar. São raras
as vezes que eu vou onde eu
quero ir. Eu vou sempre onde
eu preciso ir, e tem sido assim
nesses 45 anos. Tem vezes
que eu penso até em terminar esse mandato e viver uma
vida normal, andando por aí
e eu digo para todos os meus
secretários, meus amigos,
que eu aguento tudo, só não
aguento escândalo, porque eu
gosto de ir no shopping, de
andar na rua, de ser respeitado
pelos meus amigos e pelo meu
povo. Então a minha conduta
tem que ser ímpar. A minha
felicidade é o aceno do meu
povo. Quando eu ando por aí
eu quero agradecer a população da minha cidade, que não
me faltou em lugar nenhum da
cidade o carinho do povo. As
pessoas me tratam com alegria e com respeito, e esse é
o meu maior patrimônio. Não
existe dinheiro no mundo que
pague isso. Quero agradecer
a minha família. Quero que
meus netos tenham orgulho
do meu legado. Não sou muito
adepto de ler, mas esse livro
eu vou ler. Só tenho que agradecer. Sou um homem feliz,
discursou Furlan.
O livro está disponível em
todas as bibliotecas da cidade
e também pode ser acessado,
em audiolivro ou para leitura
digital, no site: rubensbaruerifurlan.com.br/.
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Mortalidade infantil em Osasco registra
menor índice das últimas duas décadas
Os investimentos feitos
pela atual administração em
Saúde nos últimos cinco anos
têm contribuído para melhorar
os índices no setor em Osasco.
Um exemplo é apontamento feito pela Fundação Seade
que mostra que a mortalidade
infantil vem caindo na cidade. No ano passado foram 94
óbitos para cada mil nascidos
vivos. O número é o menor das
últimas duas décadas. A instituição começou a divulgar os
índices em 2000.
Do total de 94 óbitos em
2020, 36 foram durante o chamado neonatal precoce (entre
zero e seis dias de vida), 25 no
neonatal tardio (entre 7 e 27
dias) e 33 no pós-neonatal (entre 28 e 364 dias).
Para efeito de comparação,
em 2019 foram 117 óbitos; em

2018, 112; em 2017, 122; em
2016, 136; e, em 2015, 114.
No início da divulgação dos
números pelo Seade, em 2000,
a cidade registrou 263 óbitos
em mortalidade infantil para
cada mil nascidos vivos.
Além do aprimoramento nos
serviços de acompanhamento
e assistências às gestantes no
pré-natal e na compra de novos
equipamentos para o Hospital
e Maternidade Amador Aguiar,
na zona Norte, a Prefeitura também fará uma ampla reforma e
modernização da unidade.
As obras contemplam reforma do telhado, pintura geral
do prédio, fachada, revisão do
piso, revisão da parte elétrica e
hidráulica, intervenções em algumas alas específicas, reforma da farmácia, dos vestiários
e dos banheiros, entre outros.

A Fundação Seade produz
estatísticas de mortalidade a
partir dos registros de óbitos
enviados mensalmente pelos
cartórios de registro civil de
todos os municípios paulistas.
O Seade Mortalidade contempla indicadores para o Estado de São Paulo, suas regiões e municípios, elaborados
a partir de estatísticas e projeções populacionais produzidas
pela Fundação Seade.
Os dados, que podem ser
conferidos no portal da instituição (https://www.seade.gov.
br/), permitem acompanhar a
evolução da mortalidade por
faixas etárias e caracterizar os
diferenciais geográficos desde
o ano 2000. Esses indicadores
são subsídios importantes para
monitorar e aperfeiçoar políticas públicas.

Barueri começa a aplicar dose adicional de
vacina contra Covid-19 para maiores de 18 anos
Barueri começa hoje (dia
18) a aplicar a dose adicional
da vacina contra a Covid-19
para todas as pessoas com
idade igual ou superior a 18
anos. A chamada terceira dose
da vacina, contudo, só poderá ser aplicada depois de um
intervalo de pelo menos cinco
meses (152 dias) da data da
segunda dose. Ou seja, nesse
primeiro momento só receberão a dose adicional as pessoas que foram imunizadas com

a segunda dose entre os meses
de janeiro e junho deste ano.
Sem necessidade de
agendamento
Para tomar a vacina contra
a Covid-19 (qualquer dose)
não há necessidade de agendamento. Basta se dirigir a
um dos dois polos de vacinação, no Centro de Eventos (de
domingo a domingo, inclusive
feriados) e na Arena Barueri (se segunda a sexta-feira,

exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 17h, e
também em todas as Unidades
Básicas de Saúde (de segunda
a sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos), das 10h
às 16h.
É importante lembrar que
algumas UBS estão passando
por reformas. Veja no Portal da Prefeitura quais são e
para onde os atendimentos
dessas unidades foram redirecionados.

Janssen
Recentemente, o Ministério
da Saúde autorizou a aplicação
de segunda dose do imunizante Janssen (a princípio, dose
única). No entanto, Barueri
aguarda envio de nota oficial do
Estado sobre isso, bem como
de reposição das vacinas para
atender a este público. Fique
atento aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura de Barueri, onde são postadas todas
as atualizações da campanha.
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Beto Piteri destaca principais
obras da gestão Furlan em Barueri
Em entrevista exclusiva ao Jornal A Rua, o vice-prefeito e secretário de Obras de
Barueri falou sobre as principais realizações do prefeito Rubens Furlan
Nesta semana, o vice-prefeito
e secretário de Obras de Barueri, Beto Piteri, abriu as portas de
seu gabinete para uma entrevista
exclusiva ao Jornal A Rua. Com
mais de 40 anos de vida pública,
Piteri fez questão de destacar momentos importantes de sua trajetória política, além de contar um
pouco sobre a parceria e a amizade que tem, desde os anos 1970,
com o prefeito Rubens Furlan.
Durante a entrevista, o vice-prefeito aproveitou ainda para
fazer um balanço das principais
obras realizadas pela gestão de
Furlan na cidade e como consegue conciliar dois cargos importantes e ainda fazer uma gestão
dinâmica, eficiente e reconhecida
pela população da cidade.
Confira a entrevista a seguir!
Como o senhor consegue
conciliar tantas responsabilidades e demandas como secretário de Obras e vice-prefeito de
uma cidade como Barueri?
Esse é o meu terceiro mandato como secretário de Obras.
Fui secretário de Obras de 2009
a 2012, depois de 2017 a 2020, e
agora, eu sou secretário de Obras
novamente. E, pela segunda vez,
sou vice-prefeito. O ritmo do prefeito Furlan é muito intenso. Ele
não tem limites para trabalhar.
Ele trabalha muito e é uma pessoa
ligada 24 horas por dia. E a nossa
vida começa de manhã, quando
eu vou na casa dele, e todos os
dias eu vou buscá-lo em casa, e já
começamos a dar uma volta pra
olhar a cidade, ver algumas obras.
Nisso já vamos discutindo assuntos da cidade. Deixo ele todos os
dias na prefeitura e venho para a
secretaria de Obras. Todos os dias
eu busco ele no final da tarde, no
gabinete, para levá-lo pra casa ou,
se temos um evento, vamos juntos também. É uma rotina puxada, mas muito gratificante.
O senhor tem mais de 40
anos na vida pública. Poderia
falar um pouco de sua trajetória política?
A minha vida pública começou junto com a vida pública do
prefeito Furlan. E a nossa amizade também. Começamos nossa
amizade, nos anos 1970, quando
eu vim estudar em Barueri. Eu
nasci em Osasco, sou sobrinho do
Guaçu Piteri, que foi prefeito de
Osasco por duas vezes e deputado
federal. Mas, mudei para Jandira
com a minha família por causa
de um comércio que meu pai tinha. Desde que conheci o Furlan
iniciamos uma amizade. Eu tam-

bém conheci a minha esposa nessa mesma época e, desde sempre,
o Furlan tinha o sonho de entrar
na política aqui em Barueri. Eu
também acabei entrando na vida
pública em Jandira e, em 1976, o
Furlan se elegeu vereador aqui em
Barueri e eu fui candidato a prefeito em Jandira. Eu tinha apenas 22
anos e não ganhei a eleição. Mas
fiquei feliz porque fui muito bem
votado e isso me fez sentir o peso
da responsabilidade, porque vi que
parte da população acreditava em
mim. A partir daí passei a ter uma
responsabilidade muito maior e
iniciei um trabalho político, em
Jandira, que me conduziu à prefeitura, em 1982. No mesmo ano, o
Furlan foi eleito também prefeito
aqui em Barueri. Fomos prefeitos
juntos, por dois mandatos e elegemos nossos sucessores na época.
Depois disso, seguimos nossas
carreiras. Fui diretor da secretaria
de planejamento do Metrô, depois
voltei a ser prefeito de Jandira e
também tive um cargo na subprefeitura de Santana e Tucuruvi, em
São Paulo, que tem mais de 350
mil habitantes. Foi uma experiência muito importante na minha
vida pública. Há mais de 20 anos
mudei para Barueri, cidade que me
acolheu e pela qual tenho muito
carinho e orgulho.
Como o senhor avalia o trabalho da gestão atual?
Barueri é uma cidade que tem
muito investimento em obras. É
uma cidade muito dinâmica e isso
vem muito do prefeito Furlan, que
é apaixonado por Barueri. Isso
aqui é a vida dele. Tanto é que
ele está há seis mandatos na prefeitura. E nós andamos pelas ruas
e nos deparamos com uma integração muito grande com a população, que aprova nosso governo.
Existe uma cumplicidade do prefeito com o povo que é fantástica.
Onde nós chegamos, somos bem
recebidos, porque o Furlan é uma
pessoa muito querida da população. E isso é reconhecimento ao
trabalho que é realizado. Isso tem
ligação direta com a forma de governar do prefeito, e que faz dessa uma gestão diferente. Barueri
tem uma gestão segura, a cidade
não tem dívidas, não deve nada a
ninguém, não tem empréstimos
e paga tudo em dia, e as pessoas
reconhecem esse trabalho que é
sério e feito com muito amor e
responsabilidade.
O senhor poderia fazer um
balanço do seu trabalho à frente da secretaria de Obras?
Na área da SAÚDE, Barueri

“

A minha vida
pública começou
junto com a vida
pública do Furlan.
E a nossa amizade
também”
Beto Piteri

tem um Centro de Diagnósticos
que não deixa nada a desejar para
qualquer laboratório particular, e
me arrisco a dizer que sua estrutura é melhor, mais moderna e mais
bonita que qualquer laboratório
particular. Temos também o PS
do Jardim Paulista, que é modelo, no Parque Imperial também
tem um PS que é modelo, assim
como o Jardim Mutinga e outros
bairros. No Engenho Novo temos a UBS, na Estrada dos Altos
também tem a UBS que está sendo construída, a UBS da Aldeia
também está sendo reformada,
ou seja, estamos reformando todas as unidades para melhorar o
atendimento à população. No Jardim Belval vamos ampliar e fazer
uma nova UBS porque precisa
de uma UBS maior lá. Estamos
construindo um Hospital Regional que terá mais de 30 mil metros quadrados de área construída.
A prefeitura doou uma área de 60
mil metros quadrados para o Estado e está arcando com metade do
valor da obra, que vai custar mais
de 120 milhões de reais. Temos
ainda um Centro de Hemodiálises que é referência e temos ainda
um prédio de especialidades para
atender a população que precisa.
Com o Hospital Regional, vamos
fechar praticamente esse círculo
de atendimento na saúde oferecendo atendimento de qualidade
para a população.
Na EDUCAÇÃO temos uma
inauguração de escola a cada fim
de semana. Isso porque durante
a pandemia, nós ficamos trabalhando, refazendo escolas que
estavam muito antigas, como
a escola do Imperial, que nós
já inauguramos e que estamos

terminando outra, que é a Júlio
Camisão. Eram duas escolas antigas e, agora, serão duas escolas
novas. Tem a Amador Aguiar,
no Imperial, que nós já inauguramos. Todas as escolas moderníssimas. No Jardim Tupanci
entregamos um Maternal e nós
entregamos também a escola Pimentel, no Jardim Silveira, que é
uma escola maravilhosa também.
Aqui no Jardim Belval estamos
terminando uma escola, que será
Emei e Emef. Neste fim de semana vamos entregar um maternal
no Líbano e assim por diante...
estamos agora entregando uma
escola que terminamos no Maria
Helena e já estamos reformando
a escola Zacarioto, também no
Maria Helena. Também entregamos uma escola aqui no Jardim
Regina Alice e já licitamos a obra
de uma Emei no bairro, fora todas
as escolas que nós estamos reformando. Estamos dando uma geral
em todas as escolas. Na semana
passada estive com o prefeito no
Engenho Novo vistoriando as
obras da Emef Takeshi Takau, e
seguiremos com as entregas de
todas as escolas reformadas.
Na área de INFRAESTRUTURA, podemos destacar que
desde o seu primeiro mandato,
o prefeito Furlan fez a canalização do Rio Barueri Mirim. Esse
foi, inclusive, o primeiro ato do
prefeito em sua primeira gestão.
Fazer um decreto emergencial
por causa de uma enchente de
grandes proporções que deu na
cidade. Já iniciamos as obras do
primeiro piscinão na Vila Márcia,
nas margens do Barueri Mirim,
onde desapropriamos mais de 30
mil metros quadrados. Teremos
o primeiro piscinão ali, que vai
resolver o problema na área central. Estamos fazendo a licitação
e o projeto do piscinão do Jardim
Silveira, ao lado do Centro Esportivo, e que vai resolver o problema das enchentes no terminal de
ônibus do bairro. Esse piscinão
será diferente do piscinão da Vila
Márcia, que será aberto. Esse será
coberto e em cima dele será construído um campo de futebol. Já
estamos em fase de estudo de um
terceiro piscinão que vai resolver
em definitivo o problema de enchentes na região do Tamboré,
na Piracema com a Araguaia.
Também realizamos um trabalho
de combate à enchente na Vila
do Sapo onde fizemos uma nova

galeria porque, apesar disso já ter
sido feito, tivemos problemas e as
enchentes voltaram ali na região.
Também estamos recapeando a
cidade toda e até o final do ano
que vem vamos terminar de instalar LED em toda a cidade. Hoje,
80% da cidade já conta com iluminação de LED.
Na área da SEGURANÇA,
Barueri é uma ‘big brother’, porque você não anda na cidade sem
ser filmado, e isso tem um engajamento das equipes de segurança
da cidade que fazem o monitoramento na Guarda Municipal, que
é responsável por detectar possíveis situações de risco, para então
trabalhar na prevenção.
No ESPORTE nós temos o
Centro Esportivo no Jardim Silveira, que está sendo construído
onde vai ser o piscinão também.
Será um espaço muito moderno
e muito diferente. Lá teremos todas as modalidades esportivas e
uma estrutura completa com uma
quadra e um ginásio esportivo
com capacidade para receber 3
mil pessoas sentadas, estacionamento para mais de 300 carros,
salas multiuso, pista de atletismo
e campo de futebol.
Na área da CULTURA, estamos entrando na fase final das
obras da Praça das Artes, que
também será um espaço incrível
com salas multiuso, auditório e
anfiteatro com capacidade para
mil pessoas, estacionamento, restaurante e uma bela praça. A ideia
é transformar Barueri em um
polo cultural para a região e para
o Estado. Mas, também queremos
oferecer atividades culturais para
nossas crianças e jovens, no período de contraturno escolar. Inclusive, quem tiver aptidão para a
cultura, pode fazer aulas de teatro,
de pintura, de dança, de circo ou
de música na Praça das Artes. Já
quem tiver aptidão para o esporte,
poderá frequentar as escolinhas
do Centro Esportivo. Assim vamos permitir que nossos jovens e
nossas crianças tenham acesso à
cultura, ao lazer e ao Esporte, e as
famílias poderão ficar tranquilas
sabendo que seus filhos estarão
se desenvolvendo para um futuro
melhor.
Qual o balanço disso tudo?
Nosso governo não é só o
prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os funcionários. Quem
compõe o governo é o povo de

Barueri, integrado com a equipe,
porque não justifica sermos representantes do povo de uma cidade
se você não estiver totalmente
integrado com as necessidades e
com a vontade da população. Precisamos saber o que o povo precisa, essa é a base do nosso trabalho. É assim na área da Saúde, na
área da Educação, da Segurança,
da Infraestrutura e em todas as
áreas, para fazermos uma gestão
completa e integrada.
Quais suas pretensões e expectativas políticas para o futuro?
Minha expectativa é continuar trabalhando muito pela cidade
nos próximos 3 anos e 2 meses de
governo. Nosso objetivo é continuar fazendo cada vez mais por
Barueri. Isso para que possamos
fazer o maior e melhor governo
que Barueri já teve. Seguiremos
trabalhando muito para que a cidade continue evoluindo como
está evoluindo. Teremos eleições
no próximo ano e vamos apoiar
Bruna Furlan, que será candidata
a deputada estadual. Ela que já é
uma deputada muito respeitada e
um exemplo de vida pública, é deputada federal pela terceira vez e
sempre se destacou por ser muito
atuante. Uma deputada muito respeitada que trabalha demais pela
nossa região nas comissões que
ela tem lá em Brasília. A Bruna é
uma importante representante da
nossa cidade e de toda a região.

“

Nós andamos
pelas ruas e nos
deparamos com
uma integração
muito grande
com a população,
que aprova nosso
governo. Existe uma
cumplicidade do
prefeito com o povo
que é fantástica”
Beto Piteri
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Fundo Social de São Paulo vai
participar do evento Villa de Natal
O Governo de SP anunciou a participação do Fundo
Social de São Paulo (FUSSP)
na Villa de Natal, evento que
acontecerá durante os meses
de dezembro e janeiro no Parque Villa-Lobos, na capital. O
FUSSP promoverá ações de
inclusão social, com oferta de
capacitação e oportunidade de
trabalho para 150 jovens em
situação de vulnerabilidade
social, espaço para comercialização de produtos confeccionados por pequenos artesãos e arrecadação de doações
que serão destinadas a famílias de comunidades carentes.
A expectativa é que o evento
receba 150 mil visitantes e arrecade 15 mil brinquedos e 10
toneladas de alimentos.
“Com a retomada gradual
dos eventos, reacende a esperança de um Natal alegre,
solidário e de muita união. O
Fundo Social de São Paulo
participará deste evento levando oportunidade e inclusão social a comunidades carentes”,
disse Bia Doria, Presidente de
Honra do FUSSP e Primeira-Dama do Estado.

O Villa de Natal ficará localizado no mirante do
Parque Villa Lobos, dentro
de uma área de cerca de 22
mil metros quadrados. O secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido, destacou a importância
de disponibilizar os espaços
verdes também para eventos
solidários. “O Villa de Natal
chega no período propício
para celebrarmos o recomeço
e a esperança em tempos difíceis como a pandemia que
estamos ultrapassando”, afirmou.
O FUSSP, além de receber, manusear e distribuir
brinquedos e alimentos arrecadados no evento, vai promover um programa de capacitação para 150 jovens das
comunidades parceiras do
projeto para trabalho dentro
do festival. Também faz parte das ações do Fundo uma
apresentação de artistas de
rua e artistas de comunidades
parceiras do projeto.
“Vamos chamar artesãos
para representar a cultura do
estado de SP e coletar brinquedos para levá-los a uma
oficina de brinquedos, onde
serão reformados e doados.
De todos os ingressos para
a Villa de Natal, 10% serão
destinados às crianças de
comunidades carentes”, afirmou Fernando Chucre, presidente do FUSSP.
O Fundo Social de São
Paulo terá um espaço de 40
metros quadrados, dentro
do evento, para a realização
de suas ações. Além de dar
oportunidade para artesãos

e pequenos comerciantes na
feira natalina, o FUSSP disponibilizará um ônibus do
Papai Noel, que fará o translado uma vez por semana,
durante três horas do festival, para visitação de 1 mil
beneficiados por dia (criança
+ responsável, previamente
cadastrados por seus líderes e
entidades comunitárias).
As famílias de até quatro
pessoas que doarem um brinquedo de valor agregado de
no mínimo R$ 75 terão isen-

ção de ingresso, que custará
a partir de R$ 20 e poderá
ser adquirido pelo site www.
ticket360.com.br. A programação completa do evento
poderá ser conferida no site
www.villadenatalsp.com.br.
Segundo a Secretaria de
Turismo e Viagens do Estado, historicamente, os eventos são a principal motivação
de viagens para a capital paulista, sendo que representam
50,6% dos turistas. O mês de
dezembro, devido às come-

morações de final de ano, é
associado a baixo movimento de encontros comerciais, o
que reforça a importância da
Villa de Natal para a atração
de visitantes, principalmente
do interior paulista. “Eventos
como este são fundamentais
por reunirem apenas elementos positivos: atividades ao ar
livre e a celebração da vida
em família depois de um período tão difícil”, disse Vinicius Lummertz, secretário de
Turismo e Viagens.

Natal premiado: Shopping União lança campanha
com sorteio de 40 vales-compra de R$ 3 mil cada
Para comemorar a data
mais mágica e encantadora
do ano, o Shopping União
inicia em 18 de novembro sua
Campanha de Natal, com premiação de 40 vales-compra
no valor de R$ 3 mil cada.
Além da ação de Comprou
e Ganhou, com a entrega de
Panettones Panco 400g, limitado a 1 por CPF.
Para concorrer ao vale-compra e ser presenteado
com um panettone, basta acumular R$300 em compras nas
lojas participantes, entre os
dias 18 de novembro e 26 de
dezembro.
Para cadastro das notas
fiscais, o público poderá utilizar o Balcão de Auto Atendimento, localizado no Piso
Autonomistas, via aplicativo
Connect Shopping ou por
meio do Whatsapp Chatbot
(11) 94232-7782. Para a retirada do Panettone Panco,
o visitante receberá um QR
Code que deverá apresentar nas lojas de troca, localizadas nos Pisos Voegeli e

Autonomistas do Shopping,
próximos aos elevadores em
ambos os pisos.
O sorteio dos vales-compras será realizado via Loteria Federal no dia 05/01/2022.
Consulte o regulamento e
as lojas participantes no site:
www.shoppinguniao.com.br/
natal.
Serviço:
Campanha de Natal e Sorteio e Comprou e Ganhou
Período da campanha: de
18 de novembro a 26 de
dezembro.
Data do sorteio:
05/01/2022.
Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 - Vila
Yara, Osasco
Estacionamento gratuito
nas primeiras duas horas.
Para mais informações:
www.shoppinguniao.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 Hipermercados, praça

de alimentação, restaurantes,
laboratório de análises clínicas e uma unidade do Poupatempo.
Com estacionamento gratuito nas primeiras duas ho-

ras, 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.
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Cliques
da
Semana
POR OVADIA SAADIA

INAUGURAÇÃO NOS JARDINS/SP
DA CLÍNICA FERNANDA CORTEZ
Fotos: Henrique Canabrasil

O movimentado evento aconteceu esta semana e mostrou para o público o novo
espaço moderno e sofisticado no bairro dos Jardins.
A nutróloga Fernanda Cortez, médica referência na área de Nutrologia, Medicina
Ortomolecular e Tricologia, está em ascensão na carreira e para comemorar o sucesso a
especialista realizou a inauguração oficial de sua nova clínica que também leva seu nome.
Emagrecimento, saúde capilar e longevidade, esses são os três pilares da Clínica
Fernanda Cortez, localizada na Rua da Consolação, 2973, na região dos Jardins, bairro
que abriga alguns dos mais conceituados estabelecimentos da capital paulista.
O evento, que foi um muito prestigiado e contou com as presenças da apresentadora
Carol Minhoto, da influencer Stephanie Garcia, além de outras influencers, convidados
especiais e imprensa. “Foi uma tarde muito especial, a clínica ficou um espetáculo,
tem um conceito completamente diferente, ambientes que visam o cuidado com a
sustentabilidade, além de ter um atendimento personalizado e completo, pensado para
os pacientes saírem de lá renovados mesmo. Desejo ainda mais sucesso para a Dra.
Fernanda!”, declarou Carol Minhoto.
A clínica tem um ambiente sofisticado e, além de toda a beleza, o local também
foi preparado visando o cuidado com o meio-ambiente, já que alguns pontos foram
pensados com consciência, como os fabulosos papéis de parede ecológicos, e ainda,
na área externa, foram implementadas plantas naturais e orgânicas em uma horta com
diversas ervas para o preparo de óleos essenciais e chás, tudo colhido e feito na hora.
Sempre mirando na principal premissa da clínica: cuidar da saúde em todos os sentidos.
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DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA É
CELEBRADO EM BARUERI COM
FESTA, SHOWS E ARTESANATO
Para celebrar o Dia da
Consciência Negra a ONG
Unegro (União de Negras e
Negros pela Igualdade Contra a Intolerância Religiosa e
Homofobia) em parceria com
a Secretaria de Cultura e Turismo realizam neste domingo (dia 21 de novembro), Os
shows começam às 13h mas
a partir das 10h terão as barracas e Praça de Alimentação
funcionando! O evento será
no estacionamento do Ginásio
José Corrêa (av. Guilherme P.
Guglielmo, 1.000 - Centro).
A 3ª Festa da Consciência
Negra tem entrada gratuita e é
voltada a toda família. Terá a
presença de vários artistas locais, shows musicais, além de
praça de alimentação com comidas típicas e muito artesanato com turbantes, tererés, tranças afro e acessórios em geral.
Durante a celebração haverá ainda apresentações de personalidades negras da cidade e
a presença dos integrantes dos
pavilhões das Escolas de Samba de Barueri.
Sobre a data
O Dia Nacional de Zumbi e
da Consciência Negra, celebrado
em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei Federal
nº 12.519, de 10 de novembro
de 2011. A data faz referência
à morte de Zumbi, em 1695, o
então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados
de Alagoas e Pernambuco.
A data marca a importância das discussões e ações para
combater o racismo e a desigualdade social no país. Trata
também sobre avanços na luta
do povo negro e a celebração
da cultura afro-brasileira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
13h - Abertura do Evento com DJ Buda
14h - Grupo de Pagode da Cidade Samba Quente
15h - Show LGBTQIA+
com Bia Sthefany, Marcos Pit e Carlinhos Show
15h30h - Flavinho Melo e Banda (Samba Rock)
16h30h - Mistura Fina Dançante (Black Music)
17h - Keílla Regina e Almirzinho (filho do Almir Guineto) Samba
18h - Encerramento com Almirzinho e Keílla Regina (Samba Raíz)

Luan Santana volta aos palcos
com produção internacional
“THE COMEBACK” tem apresentações exclusivas no Rio e em SP:
11 de dezembro de 2021, na Jeunesse Arena, no Rio, seguindo para
São Paulo no dia 19, no Espaço das Américas.
Lana Pinho

Fernanda Cortez e Stephanie Garcia

Aconteceu em Brasília evento
organizado pelo IUD - Instituto
Unidos Do Brasil, focado no
empreendimento e na geração
de empregos. Presentes 350
empresários de diversos setores da
nossa economia,dentre eles -Os
empresários Nabil Sahyoun ,Fauzi
Hamuche e Ana karin Andrade do
mulheres solidárias

Carol Minhoto e Fernanda Cortez

Ele já entrou no túnel do
tempo e gravou um DVD em
que nos fez crer que Elvis
Presley ia entrar a qualquer
momento como um dos convidados do seu “Acústico”.
Antes disso, montou uma
megaestrutura para o DVD
“O nosso Tempo é Hoje”, em
clima de rave com uma mescla de Woodstock. E o que
dizer do maior espetáculo audiovisual já gravado no país,
“Viva”, com quase 30 toneladas de equipamentos, em
maio de 2019, em Salvador?
Seu último show presencial aconteceu em 14 de março de 2020, no interior paulista. O retorno tem dia, lugar e
hora para acontecer: 11 de dezembro de 2021, na Jeunesse
Arena, no Rio, seguindo para
São Paulo no dia 19, no Espaço das Américas.

