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GT aprova texto-base da
liberdade, transparência
e responsabilidade para
internet brasileira

Por ampla maioria os parlamentares do grupo de trabalho
(GT) aprovaram hoje (1/12) o
texto-base que estabelece normas para liberdade, transparência e responsabilidade da
Internet. A sessão foi suspensa
após início da ordem do dia ter
iniciado no Plenário da Câmara dos Deputados.
Uma nova sessão conduzida pela presidente deputada
federal Bruna Furlan será realizada na próxima semana.
Faltam analisar 11 destaques
de um total de 28 apresentados
ao relatório ﬁnal do Projeto de

Lei 2630/20. O GT debate o
tema desde o dia 6 de julho.
Segundo a deputada Bruna, vencida esta etapa no GT,
o próximo passo é coordenar
um diálogo entre as lideranças
das duas Casas Legislativas a
ﬁm de buscar convergências
para garantir apoio dos líderes partidários à propositura.
Assim como ocorreu na estratégia exitosa de votação da
LGPD - Lei Geral de Proteção
de Dados.
“Realizamos 30 audiências
públicas, ouvimos mais de 100
especialistas de diversos seto-

res e ainda ﬁzemos um esforço, nesta reta ﬁnal, de ouvirmos novamente 25 atores que
reforçam argumentos e contribuições ao relatório ﬁnal. Coordenar este trabalho legislativo ao longo de 148 dias foi um
grande desaﬁo, mas acredito
que chegamos em uma lei que
dialoga com a sociedade!”, comentou a parlamentar.
INTERESSE
INTERNACIONAL
A participação ativa dos
parlamentares, cada um utilizando o regimento interno

ora para acelerar a votação ora
para obstruir a sessão, marcou
a votação do relatório ﬁnal.
Para a presidente do GT essa
disputa comprova o quanto
que a composição parlamentar
do colegiado é equilibrada e
plural.
A presidente do GT lembrou que parlamentos do mundo todo discutem este tema e
observam a proposta legislativa em construção no Brasil.
Acompanhe a sessão de votação na íntegra no link https://
www.camara.leg.br/evento-legislativo/64284

Câmara de Osasco aprova mudanças na estrutura
da Prefeitura e do Restaurante do Servidor
Os vereadores de Osasco
aprovaram oito projetos durante a 30ª Sessão Ordinária,
realizada nesta terça-feira
(30). Dentre as matérias votadas, destaque para os projetos
do Executivo municipal que
tratam de mudanças e adequações na estrutura administrativa da Prefeitura do Município
de Osasco (PMO) e no Restaurante do Servidor.
Aprovado com 15 votos
favoráveis e um contrário, em
segunda discussão, o Projeto
de Lei Complementar 5/2021
propõe alteração nas leis
complementares
220/2011,
372/2019 e 389/2020. A matéria trata de adequações na
estrutura administrativa da
PMO. Segundo a líder do
governo na Casa, vereadora
Ana Paula Rossi (PL), o texto transfere a atribuição de
fiscalização e licenciamento
das atividades da PMO da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Inovação para a
Secretaria de Governo. Já as
questões ligadas à tecnologia,
que hoje estão sob a responsabilidade da Secretaria de Finanças, passam a ser geridas
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação.
Também aprovado em segunda discussão, com 18 votos favoráveis, o Projeto de
Lei 45/2021 dispõe sobre a
reestruturação do Restaurante
do Servidor. A medida atende
a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE). De acordo
com o texto, servidores ina-

cola do Servidor. “É para que
possa, de fato, atender o servidor público, principalmente
buscando seu desenvolvimento e capacitação. Isso reflete
diretamente no atendimento à
população; então todos serão
beneficiados”.

tivos, estagiários dos níveis
médio e superior e diretoria
do Sintrasp passarão a poder
usufruir do restaurante. A
proposta também exclui os
convênios com o Sintrasp,
para administração do estabelecimento, e com os servidores da Câmara Municipal, que
agora recebem vale-refeição.
Os parlamentares aprovaram uma emenda da Comissão
de Economia e Finanças da
Casa, que incluiu os trabalha-

dores do Programa Recomeçar (antigo POT) na utilização
do restaurante.
Os projetos aprovados em
segunda siscussão seguem
para apreciação do prefeito
Rogério Lins (Podemos), que
pode sancionar ou vetar os
textos.
Valorização dos
Servidores
Os vereadores aprovaram, em primeira discussão,

dois projetos do Executivo
com foco na valorização
dos servidores públicos municipais. O Projeto de Lei
113/2021 dispõe sobre as
consignações em folha de
pagamento dos servidores
púbicos ativos, inativos e
pensionistas. O texto foi
aprovado com 17 votos favoráveis. Segundo Ana Paula Rossi, o projeto estipula
taxas menores de juros para
contratação de operações
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com cartão de crédito e facilita o acesso a financiamento imobiliário consignado
em folha de pagamento.
Já o Projeto de Lei 91/2021
promove alterações no Fundo
Municipal de Valorização dos
Servidores e foi aprovado com
19 votos favoráveis. De acordo com a líder do prefeito, a
aprovação do texto vai permitir a regulamentação dos recursos do fundo, que estavam
parados, e a efetivação da Es-

Fundo de Segurança
Alimentar
Aprovado em primeira
discussão, com 19 votos favoráveis, o Projeto de Lei
81/2021 institui na cidade o
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O
texto, de autoria do Executivo, cria o fundo com o objetivo de ampliar as políticas
públicas de combate à fome
e à insegurança alimentar em
Osasco, somando-se às ações
promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade e Banco
de Alimentos.
Conforme explica a presidente da Comissão de Economia e Finanças e autora da
Indicação que originou o projeto, vereadora Elsa Oliveira
(Podemos), a ação vai possibilitar ampliar a captação
de recursos junto a empresas
para a erradicação da fome
– problema que foi agravado
pela pandemia de Covid-19.
“Com esse fundo vai ser possível ampliar a capação de
recursos para alimentação e a
realidade vai ser outra”, justificou.
Os projetos aprovados em
primeira discussão necessitam
passar por nova votação antes
de seguirem para apreciação
do Executivo municipal.
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Beto Piteri destaca principais
obras da gestão Furlan em Barueri
JORNAL A RUA

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 terminan-

do 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.
Entregamos recentemente 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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Nova política de segurança de Barueri
reforça ainda mais a defesa do cidadão
Mais do que diminuir os
índices de criminalidade, a
segurança pública municipal
deve ampliar sua atuação incorporando o papel de “defesa social”, ou, em outras palavras, promover a “defesa do
cidadão”. O novo secretário
de Segurança e Mobilidade
Urbana de Barueri (SSMU),
Rinaldo de Albuquerque Pereira, tem dedicado seus poucos mais de 45 dias no cargo
para implementar um novo
conceito de atuação da Pasta.
“A diretriz que vai orientar nosso trabalho na Segurança é exatamente esse olhar
de que o processo de municipalização é natural, mas
estruturado dentro de outros
princípios, com uma visão
ampla de segurança contemplando a defesa social”, explica Rinaldo.
O novo secretário parte
de uma constatação nacional
quanto à atuação das Guardas
Municipais na prestação de
serviço à população. De acor-

do com ele, o país vê na área
de segurança a ideia de municipalização das instituições,
em que as guardas passam a
ser polícias municipais.
“Só que essa municipali-

zação da atuação da polícia
não pode ser pensada na visão de que a Guarda Municipal reproduza o modelo da
Polícia Militar, porque seria
insistir em fazer mais do mes-

mo”, afirmou. Pereira ressalta, contudo, o papel meritório
e destacado da PM no combate à criminalidade e que,
evidentemente, é diferente do
exercido pela Guarda.

Política de Segurança em
três vertentes
Ao implementar o novo
conceito de defesa social,
a Guarda Civil Municipal
(GCM) de Barueri precisará
se estruturar para “ampliar
seu sentido de segurança”.
Para tanto, continua o secretário, a Pasta passa a atuar
sob três vertentes. A primeira é continuar no trabalho já
consolidado de redução dos
índices criminais. Só que
desta vez com instrumentos
e estratégias de avaliação e
de atuação mais precisos. “A
guarda municipal não vai mais
às ruas de forma aleatória, vamos estabelecer conceitos que
vão estruturar esse segmento,
realizando gestões de qualidade e de risco”, afirma.
A segunda vertente é a da
proteção social, cujas ações dos
agentes possam fazer com que
se mude a percepção da população, enxergando a política de
segurança do município como
“garantidora de direitos”.

Rinaldo Pereira cita um
exemplo de medidas que já
começaram a sair do papel:
a instituição de um convênio
com o Poder Judiciário para
a criação de dois núcleos de
Justiça, uma Restaurativa e a
outra, Terapêutica.
Trata-se de criar uma dinâmica operacional ao dar um outro tratamento à questão criminal, enfatizando a prevenção e
à recuperação daqueles que cometeram delitos, por exemplo.
E por fim, a terceira vertente refere-se ao socorro de
urgência, em que a Guarda
será ainda mais capacitada
com qualificação técnica para
atendimentos de emergência
em ocorrências da saúde e da
defesa civil, por exemplo.
“Nossa intenção é incorporar à Segurança alguns serviços
da Saúde, como o de ambulâncias, e criar Unidades de Atendimento Emergencial, aproveitando o efetivo da Guarda, sua
atuação e capilaridade na cidade”, completa o secretário.

Integrantes da ROMU de Jandira recebem
treinamento para combate de alta intensidade
O treinamento “Combat de
Haute Intensité”, foi realizado na
última sexta-feira, pelos integrantes da ROMU de Jandira e foi ministrado por integrantes da ativa
da Legião Estrangeira Francesa.
Os integrantes da Legião Estrangeira Francesa, também conhecidos como legendários, possuem habilidades que os colocam
como um grupo de elite do exército francês.
O objetivo do treinamento

“Combat de Haute Intensité” é
passar conhecimento de combate
armado, reais, práticas de tiro estático e em movimento juntamente com retenção e contra retenção
de armas, além de outros assuntos.
A Ronda Ostensiva Municipal
(ROMU), é um grupo tático da
Guarda Cilvil Municipal (GCM)
de Jandira, para ações que exijam
uma ostensividade maior, portanto, para cumprir seu propósito é
necessário que os integrantes deste

grupo tático estejam em constante
aperfeiçoamento.
Com os pilares: treinar, operar
e instruir; a ROMU de Jandira,
têm entregado importantes resultados para a Segurança Pública de
Jandira, sendo que, só nos últimos
dias houveram: apreensão de drogas, localização de carro roubado,
interrupção de uma tentativa de
sequestro, entre outras ações que
ressaltam a importância deste grupo tático da GCM.

Encontro do PSB e Fundação João Mangabeira
discute o impacto da pandemia na segurança
O encontro que discutiu
“o impacto da pandemia na
segurança”, realizado virtualmente na última terça-feira
(30/11), encerrou o ciclo de
debates iniciados em março
deste ano pelo PSB de Osasco e a Fundação João Mangabeira (FJM), com objetivo de
estimular o debate de Autorreforma do PSB.
O evento, que foi promovido pelo professor Mário
Luiz Guide, diretor nacional
da FJM, contou com a participação do ex-governador de
São Paulo e atual presidente nacional da FJM, Márcio
França, do tenente coronel

Paulo José Ribeiro, membro
do Comando de Operações
Especiais (COE) e do Grupo
de Ações Táticas Especiais
(GATE) da Polícia Militar,
da delegada Raquel Gallinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo, da
presidente do PSB de Osasco, professora Tereza Santos
e do vereador Julião (PSB/
Osasco).
De acordo com o tenente
Paulo, a pandemia da Covid
19 impactou de forma avassaladora os profissionais da
segurança pública, categoria
que atua na chamada “linha

de frente”, trabalhando em
contato direto com a população. Ele conta que, no auge
da pandemia, faltavam equipamentos de uso individual
(máscaras, luvas, álcool em
gel) e treinamento específico para esses profissionais.
“Enquanto a comunidade se
resguardava em suas casas,
policiais civis, militares,
guardas municipais, bombeiros e policiais federais
estavam na rua, expostos ao
vírus e com risco de levar a
contaminação aos seus familiares e amigos”, ressaltou
o tenente. Ele informou que
em 2020 morreram no Brasil

716 policiais, sendo 472 vítimas da Covid contra 194 de
homicídio e 50 de suicídio.
“Além disso, 30% de todo o
efetivo, cerca de 150 mil trabalhadores da segurança, foram afastados por Covid ao
longo de 2020”. O aumento
no número de suicídios entre
as policiais femininas também foi registrado durante a
pandemia, segundo o tenente. Na avaliação da delegada
Raquel, São Paulo vive uma
crise na segurança pública
que perdura há mais de 30
anos, tendo como principal
causa a falta de implementação de políticas públicas de

segurança por parte dos governos. “Aqui em São Paulo,
apesar do governo do Estado
informar que houve uma diminuição nos índices de criminalidade, a gente sabe que
não passa de marketing falacioso”, ressaltou a delegada
que informou existir na polícia de São Paulo um déficit
de mais de 15 mil efetivos,
além da falta de viaturas e
manutenção dos prédios.
Para ela, os governos de
São Paulo não veem como
prioridade a segurança da
população. “Poderíamos ser
hoje o Estado mais seguro
da Federação, da América

Latina, porque nós exportamos inteligência, nós exportamos
conhecimentos
das nossas polícias”, disse
Raquel que espera ver o ex
governador Márcio França
novamente no comando do
Estado por acreditar que ele
tem um projeto muito bem
estruturado para a segurança
pública de São Paulo. “Nós
temos conversado com o ex-governador Márcio França,
temos apresentado a ele demandas e propostas, inclusive de uma reestruturação
da polícia civil. Toda a sua
ideia de segurança pública é
muito bem desenhada, não é
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Portal do Trabalhador capta mais de 4
mil vagas de empregos em novembro

A Secretaria de Emprego,
Trabalho e Renda da Prefeitura
de Osasco, por meio do Portal do
Trabalhador, captou em novembro
4.208 vagas para o Sistema Nacional de Emprego. Isso quer dizer
que, por meio do trabalho feito no
órgão, empresas disponibilizaram
para o SINE mais de 4 mil vagas à
população, tanto de Osasco quanto da região, por causa do trabalho
dos Portais.
Este é o maior número de vagas captadas dos últimos 5 anos.
Antes, a última maior captação
tinha sido em janeiro de 2016,
com o registro de 3.648 vagas. O
acumulado de 2021 soma 16.309
vagas captadas para o SINE.
“Esse número é muito expressivo, e é reflexo do comprometimento que nós temos em trazer
emprego para o osasquense. Como
as vagas são incluídas no Sistema
Nacional de Emprego, toda a re-

gião acaba sendo beneficiada. Vale
lembrar que essas são apenas as
vagas disponibilizadas pelas empresas ao Portal do Trabalhador.
No geral, Osasco abriu muito mais
vagas, porque tem empresas na
cidade que fazem seus processos
seletivos sem utilizar os nossos
serviços”, explicou Gelso Lima,
secretário responsável pela pasta.
“É preciso que fique claro que
as vagas existem, mas para serem
preenchidas, os candidatos precisam atender os requisitos impostos
pela empresa contratante. Muitos
candidatos barram na questão da
formação. Para ajudar neste processo, mantemos cursos de capacitação profissional gratuitos na Setre e, só em 2021, até novembro, já
atendemos 13.166 pessoas nesses
cursos”, complementou.
Essa informação vai ao encontro dos dados divulgados essa
semana pelo Caged, que indicam
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mais um mês de saldo positivo
de empregos em Osasco. O município fechou outubro, último

período aferido pelo Caged, com
a contratação de 8.447 pessoas gerando um saldo positivo no mês de

2.447 carteiras assinadas. Se citarmos o ano todo, janeiro a outubro,
o número de contratações vai para

82.309 pessoas, e o saldo positivo
sobe para 22.185 empregos.
Todas essas informações se
encaixam nos dados publicados
na última terça-feira, dia 30, dando
conta de que a taxa de desemprego
no país caiu para 12,6% no terceiro trimestre de 2021, uma redução
de 1,6 ponto percentual em relação
ao trimestre anterior (14,2%).
Na comparação com o mesmo
período de 2020, houve uma redução de dois pontos percentuais
(14,9%). Os dados são da Pnad
Contínua (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua),
divulgada pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística). A população ocupada chegou
a 93 milhões, com crescimento de
4% (o equivalente a 3,6 milhões
de pessoas) frente ao trimestre
anterior e de 11,4% (9,5 milhões
de pessoas) na comparação com o
terceiro trimestre de 2020.

Prefeitura de Itapevi contrata estagiários em
nível superior para 20 diferentes carreiras

A partir desta sexta-feira (3),
a Prefeitura de Itapevi abre inscrições para o processo seletivo exclusivamente online para estudantes estagiários de nível superior.
Serão oportunidades remuneradas
para vagas existentes de imediato
e para cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas até às
12h do dia 20 de dezembro.
As inscrições e provas online
serão recebidas somente via internet, pelo site www.ciee.org.br,
incluindo sábados, domingos e
feriados. Serão oferecidas oportu-

nidades para as vagas nas carreiras
de Administração de Empresas (5
vagas), Arquitetura e Urbanismo,
Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciência da Computação (1
vaga), Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo,
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (1 vaga), Direito
(10 vagas), Educação Artística
– Artes Cênicas (teatro/dança) (1
vaga), Educação Física (Bacharel), Engenharia Civil, Gestão
de Recursos Humanos (1 vaga),
Música (Licenciatura), Pedagogia,

Psicologia, Serviço Social, Redes
de Computadores (2 vagas), Tecnologia em Eventos e Tecnologia
em Gestão Ambiental. As demais
são todas para Cadastro Reserva.
A carga horária do estágio,
será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. O horário do estágio será das 8h às 17h.
O valor da bolsa-auxílio será de
R$800,00 (do 1º ao 4º semestre);
R$1.000,00 (do 5º ao 6º semestre)
e R$1.300,00 (a partir do 7º semestre). O valor do auxílio transporte será no valor de R$100,00

por mês.
O processo seletivo será pelo
CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) em parceria com
a Secretaria de Administração e
Tecnologia de Itapevi. Das vagas
oferecidas para cada curso, 10%
serão destinadas às pessoas com
deficiência.
Podem se inscrever, estudantes regularmente matriculados nos
cursos vinculados ao ensino público ou particular nas instituições de
ensino de nível superior para os
cursos acima.

Não será permitida a inscrição
de estudante que já tenha estagiado por dois anos na Prefeitura
Municipal de Itapevi, exceto pessoas com deficiência. No caso de
candidatos que tenham realizado
estágio na Prefeitura por período
inferior a dois anos, o tempo de
permanência no estágio será descontado do estágio anteriormente
realizado, observando-se o limite
máximo de dois anos e mínimo
de seis meses. É preciso ainda ter
idade mínima de 16 anos na data
de contratação.

Prazos
O caderno de questões e o
gabarito provisório serão publicados no site do CIEE no dia 21 de
dezembro. A lista de classificação
provisória, gabarito definitivo e
respostas aos recursos serão publicados no dia 14 de janeiro. A
publicação da lista de classificação definitiva será feita em 2 de
fevereiro. A partir deste período
será realizada a convocação do
candidato aprovado, no Diário
Oficial, no site www.itapevi.sp.
gov.br.
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Governo de SP reduz intervalo
da dose adicional da vacina de
Covid-19 de 5 para 4 meses
O Governo de SP vai reduzir de 5 para 4 meses o intervalo da dose adicional da
vacina de Covid-19 no estado de São Paulo. A medida é
uma recomendação do Comitê
Científico do Coronavírus do
Estado de São Paulo diante do
atual cenário epidemiológico
da doença no mundo e a proximidade das festividades de
final de ano.
A medida vale para quem
tomou duas doses dos imunizantes do Butantan/Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/
Oxford e da Pfizer/BioNTech
e vai beneficiar cerca de 10
milhões de pessoas que se vacinaram nos meses de julho e
agosto.
Além do cenário epide-

miológico ao redor do mundo,
a medida levou em consideração que São Paulo é porta de
entrada, via portos e aeroportos, de pessoas de todo o mundo e o Brasil ainda não tem a
obrigatoriedade da apresentação de comprovante de esquema vacinal completo para os
viajantes.
Nesta semana, SP também
confirmou três casos da variante Ômicron, que também
já havia sido diagnosticada
em diversos países, podendo
impactar no cenário epidemiológico mundial.
“O estado tem hoje condições logísticas e técnicas de
ampliar a vacinação e reduzir
o intervalo de aplicação das
doses para que todos possam

estar ainda mais protegidos.
Vale ressaltar também a necessidade de quem não tomou
ainda a segunda dose, retorne
aos postos de saúde para se
imunizar”, destacou o Secretário de Estado da Saúde de
São Paulo, Jean Gorinchteyn.
Para os que tomaram o
imunizante de dose única da
Janssen, poderá receber a dose
adicional do mesmo imunizante com intervalo a partir de 2
meses. No entanto, na ausência da vacina da Janssen, que
é o que acontece com estado
de São Paulo já que o Ministério não disponibilizou doses
adicionais deste imunizante, é
possível ser administrada uma
dose adicional da Pﬁzer (vacina de RNA mensageiro).

Prefeitura de Osasco terá postos de vacinação
contra Covid nos shoppings da cidade
A Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria de Saúde,
vai disponibilizar a vacina contra a Covid-19 nos shoppings
da cidade. A ação acontecerá
de 3 a 22/12, inclusive sábados
e domingos, sempre das 14h às
21h.
Os postos volantes de vacinação estarão no Osasco Plaza
Shopping, Super Shopping e
Shopping União, atendendo
1ª, 2ª e 3ª dose. “O objetivo
da ação é ampliar o horário de
atendimento aos munícipes, já
que muitos não conseguem se

dirigir às Unidades Básicas de
Saúde de segunda a sexta; e
imunizar lojistas e consumidores, que estão circulando pelos
centros comerciais”, explica
Erica, da Vigilância Epidemiológica da Saúde Osasco.
Para imunizar-se nos postos
volantes, não há necessidade
de agendamento. Basta levar
um documento de identiﬁcação
com foto e comprovante de endereço. Para a segunda dose ou
dose de reforço, é preciso levar
a carteirinha de vacinação. Menores só poderão receber a va-

cina se estiverem acompanhados por pais ou responsáveis.
Serviço
Postos de vacinação contra
Covid-19 nos shoppings
3 a 22/12 das 14h às 21h
• Osasco Plaza Shopping
(Rua Tenente Avelar Pires de
Azevedo, 81 – Centro)
• Super Shopping (Av. dos
Autonomistas, 1828 – Industrial Autonomistas)
• Shopping União (Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara)
Primeira dose para pessoas
com 12 anos ou mais

Polo de vacinação da Arena Barueri funcionará até hoje (3)
A campanha de vacinação
contra a Covid-19 em Barueri tem sido tão bem-sucedida
que, a esta altura, a procura pelos polos e salas de vacinação
tem diminuído consideravelmente. Devido a isso, o polo
da Arena Barueri já não precisa mais permanecer aberto.
O funcionamento do posto continua até o dia 3 de dezembro de 2021 (sexta-feira),
depois o espaço utilizado será
devolvido à Secretaria de Esportes, que muito colaborou
com a Secretaria de Saúde nessa importante ação.
Mas a vacinação contra o
novo coronavírus em Barueri
continua. O polo do Centro de
Eventos, que abre de domingo
a domingo, das 8h às 17h, con-

tinua aberto, assim como as
salas de vacina das Unidades
Básicas de Saúde (UBSs), que
aplicam o imunizante das 10h
às 16h se segunda a sexta-feira
(exceto feriados e pontos facultativos).
O município continua aplicando a primeira e a segunda
dose no público de 12 anos ou
mais; assim como a dose de
reforço em quem tem a partir de 18 anos e tomou Coronavac, AstraZeneca e Pfizer
há cinco meses ou mais. Já
aqueles que tomaram vacina
da Janssen (inicialmente dose
única), devem aguardar a chegada de doses para aplicação
da segunda dose, conforme
indicação recente do Ministério da Saúde.

Sem agendamento
Quem ainda não tomou
a primeira, a segunda ou a

terceira dose da vacina deve
aproveitar a oportunidade.
Não precisa fazer agenda-

mento, basta levar documento
com foto e comprovante de
endereço (no caso de primei-

ra dose) ou apenas documento
e comprovante de vacinação
das doses anteriores (no caso
de segunda e terceira doses).
Estão sendo aplicadas vacinas em pessoas a partir dos 12
anos de idade (a terceira dose
é só para quem tem mais de
18 anos).
Importante lembrar que
quem tomou a Coronavac
ou a Pfizer, pode tomar a
segunda dose 21 dias após a
primeira. Já quem tomou a
AstraZeneca, deve tomar a
segunda dose 56 dias após a
primeira dose.
A terceira dose só pode ser
aplicada em pessoas com 18
anos ou mais e que tenham tomado a segunda dose há pelo
menos cinco meses (152 dias).
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TURISMO: EGITO, DESTINO CHEIO
DE HISTÓRIA E RELIGIOSIDADE
Um dos países que abriu as
portas para o turismo pós-pandemia, foi o destino escolhido da
jornalista Meiri Borges. A jovem
passou 12 dias, em novembro
passado, sozinha na terra das pirâmides milenares e dos templos
dedicados aos deuses do mundo
antigo, conhecendo monumentos
e vivenciando a experiencia de
estar num país com uma cultura
tão diferente da nossa.
Conhecer o Egito estava na
minha lista de coisas para fazer antes de morrer. De férias
do trabalho, não demorei muito
para decidir que esse seria o lugar que passaria minhas férias
do trabalho. Mas a intenção não
era descansar. Meu objetivo era
desbravar tudo o que eu pudesse.
Com esse pensamento, embarquei para lá.
Antes de embarcar, precisei
apresentar o resultado negativo
do PCR para o coronavírus, quase 24 horas depois, ﬁnalmente
cheguei à terra dos faraós. Para
entrar, porém, precisei realizar
um novo teste de covid. Sem o
coronavírus no corpo, recebi o
visto para entrar no país.
Foi aí que comecei a ter minhas primeiras impressões. A
primeira cidade foi o Cairo. No
trânsito, não existe regras. Não
vi agentes controlando o ir e vir
dos carros. Os pedestres atravessam fora da faixa e os carros não
param para eles atravessarem.
Mesmo em meio a essa loucura,
por mais inacreditável que seja,
descobri que o índice de acidentes de trânsito é menor do que o
de São Paulo, por exemplo.
Conhecer a história do começo da civilização humana
foi possível através da visita ao
Museu egípcio. Com sarcófagos,
múmias e uma inﬁnidade de artigos encontrados nas escavações
que acontecem até hoje, visitar
o museu me ajudou muito a entender que, nós humanos, temos
uma capacidade de realizar gran-

des feitos desde sempre.
Visitar as pirâmides, que são
as únicas das 7 maravilhas do
mundo antigo que ainda existem, foi um momento especial.
impressionante a perfeição de
como foram construídas. A energia de lá também é sobrenatural.
Da loucura e do agito do
Cairo, fui para Luxor. Uma cidade mais ao sudoeste do país,
margeada pelo rio Nilo e onde
está parte do deserto do Sahara.
Foi o meu destino favorito, mas
não foi esse o meu pensamento
assim que aterrizei na cidade.
Cheguei à noite, o lugar é calmo
e silencioso, diferente da loucura
da Cairo barulhenta. O guia me
aguardava, aﬁnal, em Luxor não
tem taxi comum e aplicativo de
transporte não funciona lá. Precisava de alguém para me levar ao
hotel. Ao sair do aeroporto para
pegar o carro, passei por um corredor de muito homens vestidos
com batas e turbantes na cabeça.
Preconceito meu, a sensação era
de estar em meio a muitos “homens bombas”, como a gente vê
na televisão. Perdão, Egito. Que
preconceito meu! O Jellabiya,
são roupas tradicionais para os
muçulmanos, assim como a burca para as mulheres. E, dependendo da cor, podem sinalizar se
o homem é rico, podre, se tá feliz
ou triste e ajudam a enfrentar os

dias quentes e as noites frias do
deserto.
De Luxor, peguei um trem
para Aswan, cidade ao sul do
país que faz fronteira com o Sudão. Mulher e sozinha preferi
pagar o correspondente a R$ 45
para viajar no vagão de primeira
classe. Depois de 3 horas viajando as margens do rio Nilo, cheguei à cidade que signiﬁca “mercado”. E Minha experiência com
os comerciantes de lá foi um
tanto quanto cansativa. Em todo
o Egito é muito difícil encontrar
preço nas mercadorias. E para
comprar algo é necessário barganhar. Você escolhe o produto,
pergunta o preço, e eles decidem
na hora quanto vale. Geralmente
colocam um valor bem alto para,
depois de negociar, chegar ao valor real do produto. Eu fui já sabendo desse costume, é comum,
mas só estando lá para entender
como funciona. Em Aswan eu
ﬁquei cansada de barganhar. Conheci a Vila Nubia, um pequeno
povoado que vive da produção
e venda do artesanato local. É
tudo lindo e muito colorido.
Tive a real sensação de estar na
África. As características físicas
são diferentes dos povos mais ao

norte do país. A pele é bem escura e tanto os traços quanto as
vestimentas são de típicos africanos. Trouxe na mala artesanatos
produzidos por eles e foram as
aquisições mais disputadas pelos amigos e familiares aqui no
Brasil.
Em Aswan ﬁca o Templo
Philae, dedicado à deusa Ísis, a
deusa do amor. Estando lá, não
perdi a oportunidade de conhecer esse que é considerado o
templo mais feminino de todo o
Egito. Dizem que visitar o local
atrai sorte para o amor. No meu
caso, amor nunca é demais.
De volta ao Cairo, quase me
despedindo da terra dos faraós
e dos deuses do mundo antigo,
revivi a sensação de estar em
uma cidade bombardeada. Não é
exagero. Antes de sair do Brasil,
peguei um hotel no centro do Caíro, um hotel modesto pelas fotos, já que o objetivo da viagem
não era descansar e sim explorar
o país. Mas essa foi a primeira experiencia que fez eu sentir

muito medo. A cidade parece que
foi bombardeada, os prédios estão se deteriorando, as fachadas
estragadas, aí junta com a poeira
do deserto e com a poluição, e o
aspecto ﬁca como o de uma cidade que passou por uma guerra.
Mas o Governo está restaurando a região central da cidade e
construindo novas casas para a
população mais pobre. O trânsito
também é um aspecto singular.
Não tem uma regra, parece não
ter lei, mas por incrível que pareça, o índice de acidente é menor
que o de São Paulo. Ao som de
constantes buzinas, as pessoas
atravessam em meios aos carros,
ninguém para na faixa, muito
menos para o pedestre passar. É
um desaﬁo e tanto passar para o
outro lado da rua.
Mas quero falar sobre as mulheres do Egito. Por onde passei
recebi o carinho delas. Mulheres
e crianças me paravam nas ruas
pedindo para tirar fotos comigo,
conversar, tocar em meu cabelo.
No primeiro momento eu não

entendi o motivo, mas depois o
guia me explicou que elas acham
as mulheres de fora como joias,
como algo precioso. Meu Deus!
No dia que fui ao Khan El Kalili, o maior mercado do Cairo,
a polícia teve que intervir. Uma
aglomeração se formou de homens, mulheres e crianças para
tirar foto comigo, atrapalhando a
passagem e a entrada das lojas. A
polícia egípcia chegou gritando
mandando eu sair correndo dali.
Na verdade, eu entendi que era
isso pelo semblante bravo dos
policiais, mas falando em árabe
eu não compreendi nenhuma palavra, mas obedeci a ordem.
O idioma é o árabe, mas consegui me comunicar em inglês e
espanhol na maior parte do tempo, quando não era possível, usava a aplicativo de tradução para
falar o que eu queria em árabe.
Minha dica para quem quer
desbravar o Egito é que o faça
através de uma agência de turismo. Em um país com uma
cultura, idioma e costumes tão
diferentes dos nossos, é muito
importante contar com a ajuda
de um proﬁssional. Eu saí do
Brasil sem achar que era necessário, mas chegando lá, por
mais corajosa que eu seja, não
dá para fazer alguns passeios e
circular pelo país sem a presença de um proﬁssional habilitado pelo Governo egípcio para
isso. Tive a benção de conhecer
a agência do Hossam El Fangary, um egípcio que já morou
no Brasil e tem a Activa Travel,
uma agência de viagens especializada em atender brasileiros.
Graças a assessoria e aos guias
que ele colocou para me acompanhar, minha experiencia no
Egito foi muito mais enriquecedora.
Deixei nos destaques do meu
Instagram @meiriborges meus
relatos e algumas curiosidades
de tudo que vivi por lá. O que
mostrei não é nem 10%, mas dá
para vivenciar comigo um pouco
do Egito. A viagem que me ajudou a descobrir características
minhas que não sabia que possuía e que resgatou aspectos da
minha personalidade que estavam escondidos. Voltei mais forte e com uma visão mais ampla
sobre o início da civilização humana, da ﬁlosoﬁa que fez nossos
antepassados seres fortes e únicos e que nos ajuda a entender
o comportamento da sociedade
atual. Foi sem dúvidas, uma das
experiências mais enriquecedoras da minha vida.

Samir, Hossam e Aladino, profissionais na Activa Travel, que tornaram minha experiência no Egito muito enriquecedora

PÁGINA 08

SOCIAIS

JORNAL A RUA

Cliques
da
Semana
POR OVADIA SAADIA

O cantor, compositor
e escritor, Lulli, lança seu
primeiro livro “No Sofá da
Sala de Estar”. A obra se
trata de um livro de contos
inspirados na Segunda Guerra
Mundial foi lançado pela
Editora Andrade, sob o
comando de Thassia Andrade.
Lulli também deixou uma
mensagem sobre a obra:
“Qualquer manifestação
sincera de alguém, é como
uma parte íntima de si
próprio, desnudada, revelada
e oferecida ao mundo. Espero
que possam se envolver e
apreciar este meu trabalho.”

Anna
Dennz
e Lulli
Chiaro

O novo diretor da
Febracos Leandro
Camargo participou
das filmagens de
Secrets/ Segredos
em Joinville, SC
ao lado da musa
Dani Suzuki e
participação da
Escola Bolshoi de
dança.

O empresário Vagner da Silva Gomes
é dono há 14 anos da Uni Soluções,
especializada em kits personalizados
de alimentação. De olho no mercado
de produtos naturais e preocupado
com a crise, Gomes investiu R$ 1
milhão na Uni Alimentos. Um dos
destaques da empresa é justamente a
linha de produtos saudáveis entre eles
a tapioca. “Identificamos que existe
muito desperdício nos pacotes de 500
gramas e resolvemos lançar um kit
com porções individuais”, explica o
empreendedor.

Sexta-feira, 3 de Dezembro de 2021

Barueri recebe
homenagem do Graacc
Depois da expressiva quantidade de venda de tíquetes antecipados pela cidade de Barueri, o
Graacc fez, nesta quarta-feira, dia
24, uma homenagem a todos que
colaboraram com o processo.
O encontro aconteceu no prédio sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
(Sads) e contou com a participação de muitas autoridades municipais e de três representantes
do Graacc: Tammy Allersdorfer,
superintendente do Desenvolvimento Institucional do Graacc;
Gisele Bechelli, coordenadora
de Campanhas e Projetos Especiais do Graacc; e Juliana Estevo,
analista de Captação. Também
estiveram presentes todos os servidores que ficaram responsáveis
pela venda dos tíquetes em cada
órgão público.
Bem comum = a criança
com câncer
Tammy Allersdorfer contou um pouco da história do
hospital e sobre o tratamento
das crianças com câncer: “recebemos cerca de 400 novos
casos por ano. Nessa época de
pandemia o Graacc obteve excelentes resultados e conseguiu
atender as crianças que estavam
em tratamento”. Sobre Barueri,
a superintendente declarou que
a cidade faz parte da história do
hospital: “existimos há 30 anos
e em quase metade desse tempo
vocês foram nossos parceiros
por um bem comum, que é o
tratamento das nossas crianças”.

Vocês ajudaram a salvar
A presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Barueri e
madrinha da Campanha do McDia Feliz na cidade, Sônia Furlan, agradeceu os servidores, os
secretários e vereadores que tanto colaboram para o sucesso da
campanha deste ano: “gratidão a
todos vocês. Obrigada pela vida
das crianças que vocês ajudaram
a salvar e por aquelas que tiveram o direito ao tratamento”.
Homenagem
O Graacc homenageou os

gestores públicos com diplomas. Já os vendedores de tíquetes de cada órgão municipal
receberam um envelope com
produtos do Graacc.
McDia Feliz
Este ano, Barueri vendeu
antecipadamente 19.505 tíquetes que foram trocados
um lanche Big Mac. Somado
ao dinheiro arrecadado com a
venda de produtos promocionais do Graacc, a cidade repassou no dia 23 de outubro, R$
352.505,00 à instituição.

Encontro do Bem arrecada
brinquedos para distribuir a
crianças carentes no Natal

O prefeito de Osasco, Rogério
Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, participaram
terça-feira, 30/11, do 4º Encontro do Bem, evento beneficente
idealizado pela vice-prefeita,
Ana Maria Rossi, para arrecadar
brinquedos que serão destinados
às famílias atendidas pelo Fundo
Social nesse período de Natal.
A ação foi realizada no Maison
Saint Germain, em Osasco, e contou com a presença do esposo de
Ana Maria e ex-prefeito de Osasco,
Francisco Rossi, da filha do casal,
Ana Lú e a neta Stephany, além de
apoiadores da causa social.
Houve show com o maestro

e cantor Rogério Martins, que interpretou clássicos do artista britânico, e apresentação do músico
Valtinho, que tocou clássicos da
MBP e internacionais.
A vice-prefeita Ana Maria
Rossi agradeceu o apoio de todos
com a ação que arrecadou centenas de brinquedos. “Foi uma alegria muito grande poder realizar o
4º Encontro do Bem. Ano passado não pudemos fazer por conta
da pandemia, mas tivemos grande
adesão esse ano. Esses brinquedos vão atender principalmente as
pessoas que passam por situação
de vulnerabilidade e que não têm
condições de dar um brinquedo
de Natal para suas crianças”.

“Essa é uma grande corrente
do bem que acontece em nossa
cidade. É uma excelente iniciativa da nossa vice-prefeita. A organização é toda dela, que conta
com uma equipe maravilhosa que
se reúne nesse período para promover esse evento de arrecadação
de brinquedos. Dona Ana está de
parabéns”, disse Rogério Lins.
Também prestigiaram o Encontro lideranças políticas, como
os vereadores Elsa Oliveira, Tadeu Neves e Fábio Chirinhan,
Jeanette Masutti Massa (Procuradora Geral), Cintia Mendes (Controladora Geral), Roseli D. Flávio
(Ouvidora Geral), secretários municipais e empresários.

