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Pandemia reduz entrega presencial de honrarias 
a personalidades que são destaque na cidade

Governo Estadual e Consórcios da 
Região Metropolitana fi rmam parceria 
para enfrentamento à Covid-19 

A Pandemia do Covid-19 
mudou a forma como as sessões 
solenes são realizadas na Câmara 
Municipal de Osasco. Com a im-
posição do distanciamento social 
e orientação para evitar aglome-
rações, muitas pessoas e entidades 
que, nos anos de 2020 e 2021, se-
riam homenageadas pelo Legisla-
tivo em reconhecimento ao traba-
lho prestado, não receberam suas 
homenagens presencialmente.

“A Pandemia obrigou todo 
mundo a se adaptar às novas ne-
cessidades. Reduzimos as sessões 
presenciais, limitamos a entrada 
de público no plenário e procura-
mos incentivar as pessoas a acom-
panhar nossos trabalhos de forma 
online”, afi rmou o presidente da 
Câmara Ribamar Silva (PSD).

Com a proliferação da variante 
Omicron, logo no início de 2022, 
a Câmara continuará seguindo as 
orientações dos órgãos ofi ciais de 
vigilância sanitária, sem prejudicar 
o fl uxo de trabalho desenvolvido 
pelos parlamentares, incluindo a 
aprovação dos projetos que conce-
dem honrarias.

A realização de sessões so-
lenes, por exemplo, quando as 

honrarias são ofi cialmente entre-
gues, estão previstas no Regimen-
to Interno, e são convocadas pelo 
presidente. A Câmara de Osasco 
conta com dez tipos diferentes de 
honrarias, podendo ser concedi-
das a pessoas ou entidades que 
contribuem de forma efetiva para 
o crescimento e engrandecimento 
da cidade. são elas:

Título de Cidadão Osasquen-
se, Medalha Antônio Raposo Ta-
vares, Diploma Cidade de Osasco, 
Cartão de Prata, Placa Comemora-
tiva, Troféu Almirante Negro, Prê-
mio Mulher de Destaque, Prêmio 
Jovem de Destaque, Prêmio aos 
times campeões, vice-campeões 
e jogadores de destaque da liga 
de Futebol Amador de Osasco e 
Diploma Força de Segurança em 
Destaque.

Em 2021, foram realizadas 26 
sessões solenes e audiências públi-
cas. A expectativa para 2022 era 
retomar as sessões como antes da 
pandemia, mas de acordo com o 
diretor do Legislativo, Tersi Bue-
no, enquanto durar a pandemia a 
Câmara continuará seguindo os 
protocolos sanitários.

“Nossa esperança era que, 

com a vacinação em estágio avan-
çado, poderíamos voltar às ativi-
dades como antes da pandemia. 
Mas vimos que, apesar dos casos 
serem menos letais, a doença con-
tinua sendo grave, mesmo com 
sintomas leves. Vamos seguir as 
orientações sanitárias, realizando 
nossas sessões de forma remota 
e com poucos servidores presen-

ciais”, frisou Bueno.
Em fevereiro, está prevista a 

realização de uma Sessão Solene 
no dia 14, para entrega de Meda-
lha Raposo Tavares e Diploma 
Cidade de Osasco, a Wesley Ros, 
escritor, compositor, produtor de 
música gospel, digital infl uencer e 
proprietário do Studio Atrio. A ho-
menagem é de autoria do vereador 

Délbio Teruel (DEM) e será trans-
mitida ao vivo pela TV Câmara 

Osasco, via YouTube e TV por as-
sinatura (Net e MegaBit Telecom).

Na noite de quinta-feira, 
26/01, os presidentes dos Con-
sórcios Intermunicipais da Re-
gião Metropolitana de São Paulo, 
participaram de reunião com o 
vice-governador e secretário de 
Governo, Rodrigo Garcia, para 
discutir o enfrentamento à pan-
demia diante do cenário atual, 
com a variante ômicron, que tem 
provocado falta de leitos, testes 
e profi ssionais de saúde, além 
de ampliar a difi culdade na bus-
ca por vagas de internação via 
CROSS (Central de Regulação 
de Oferta de Serviços de Saúde). 
Também estiveram presentes o 
Chefe da Casa Civil, Cauê Ma-
cris, o secretário estadual do De-
senvolvimento Regional Marco 
Vinholi e o secretário de Saú-
de, Dr. Jeancarlo Gorinchteyn. 
Na oportunidade, os presidentes 
dos consórcios intermunicipais 
da Região Metropolitana de São 
Paulo: Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do Alto 
Tietê (CONDEMAT), Guti; Con-
sórcio do Grande ABC, Paulo 
Serra; Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste Metropolita-
na (CIOESTE), Rogério Lins; 

Consórcio Intermunicipal dos 
Municípios da Bacia do Juquery 
(CIMBAJU), Danilo Joan, e re-
presentante do Consórcio Inter-
municipal da Região Sudoeste da 
Grande São Paulo (CONISUD), 
expuseram ao vice-governador 
e aos demais gestores, as difi -
culdades que as cidades estão 
enfrentando neste momento. 
Representando 40 municípios 
paulistas, os presidentes dos 
Consórcios já haviam se reu-
nido na última segunda-feira, 
24/1, para, em conjunto, solicitar 
maior capacidade hospitalar para 

suas regiões de cobertura e re-
passe específi co aos municípios. 
O presidente do Cioeste, pre-
feito de Osasco  Rogério Lins, 
explicou ao governador que as 
cidades passam também por di-
fi culdades para a contratação de 
profi ssionais da área da saúde. 
“Queremos uma parceria com o 
Governo do Estado para o custeio 
dessas despesas. Uma parceria em 
prol da vida e da ciência”, disse. 
Panorama - Dr. Jeancarlo Gorin-
chteyn explicou que a taxa atu-
al de ocupação de leitos de UTI 
Covid na Grande São Paulo é de  

73,4 %, ressaltando que apesar do 
alto índice de contágio, a situação 
agora é bem diferente da enfrenta-
da em 2021. “Ainda temos espaço 
para leitos de enfermaria e UTI, 
hoje o tempo médio de internação 
em enfermaria varia de 3/4 dias, e 
em UTI varia de 7/8 dias, o que 
ajuda na renovação dos leitos. Na 
segunda onda, a internação era de 
até mais que 15 dias”, enfatizou.  
E complementou: “Remanejamos 
todos os leitos que tem gestão 
pelo Estado, e hoje o Governo 
Estadual está liberando 700 no-
vos leitos exclusivos para pa-

cientes com Covid-19. Destes, 
434 são para enfermaria e 266 
para UTI. Referente aos leitos, 
11 cidades da Grande São Paulo 
serão benefi ciadas, com 234 para 
enfermaria e 91 para UTI”, des-
tacou afi rmando que a região do 
CONDEMAT foi contemplada.
Após ouvir as demandas apresen-
tadas pelos prefeitos, o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia afi rmou 
que serão fi rmadas parcerias para a 
abertura de novos leitos. “O Esta-
do está ao lado de vocês neste de-
safi o. Vamos fazer uma avaliação 
e enfrentar juntos este momento”.

Além disso, Rodrigo Garcia expli-
cou que as regiões que não foram 
benefi ciadas com novos leitos, po-
derão solicitar fi nanciamento do 
Governo do Estado para a abertura 
de novas vagas em caráter emer-
gencial. “Vamos pactuar dentro do 
possível com co-fi nanciamento. 
Seremos parceiros dos prefeitos. 
Não vamos suspender cirurgias 
eletivas, vamos enfrentar a ômi-
cron com a vacina”, ressaltou. 
Rodrigo Garcia afi rmou  que o Es-
tado de São Paulo não fará  uso de 
Decreto Estadual de Calamidade.
“Os números atuais dessa terceira 
onda são bem diferentes. No en-
tanto, cada cidade possui uma re-
alidade diferente. Vamos orientar, 
na Assembleia Legislativa, que 
cabe a cada município decidir. Não 
temos como fazer em Estadual”. 
Também participaram da reunião 
virtual, os Secretários Executivos 
Jorge Lapas (CiOeste), Acácio 
Miranda Filho (Grande ABC), 
Brigida Sacramento (CONISUD), 
Adriano Leite, Wagner Lima, 
Gustavo Costa e Mara Flores. 
Novas reuniões devem ser agen-
dadas nos próximos dias, para en-
caminhamentos.
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O novo Conjunto Habitacio-
nal do Engenho Novo acaba de 
ser concluído pela Prefeitura de 
Barueri. O toque final ficou por 
conta da Secretaria de Recur-
sos Naturais e Meio Ambiente 
(Sema), que na quarta-feira (dia 
19), realizou o plantio de 40 mu-
das de árvores no local.

O objetivo do plantio é deixar 
o local mais bonito e aprazível 
aos moradores, proporcionando 
melhor qualidade de vida. A ar-
borização contribui com a absor-
ção de gás carbônico e a libera-
ção de oxigênio, a atenuação das 
altas temperaturas, a filtragem 
do ar, a redução da poluição, a 
saúde do solo, além de oferecer 
áreas de sombra para o descanso 
e o lazer das famílias.

“Entendo que plantar árvores 
traz grandes benefícios, muitos 
deles bem relevantes para o nos-

so povo, por essa razão continu-
amos com essa ação. A ideia é 

realizar o plantio de mil arvores 
por ano, todos os anos. Essa é a 

nossa grande colaboração para 
melhorar a cidade em termos de 

saúde, lazer e qualidade de vida, 
além de contribuir com a manu-

tenção da fauna e também com a 
redução do aquecimento global”, 
reforça o biólogo e secretário de 
Meio Ambiente de Barueri, Mar-
co Antônio de Oliveira – o Bidu.

Dentre as espécies plantadas 
há 25 ipês brancos, cinco ipês 
amarelos, cinco resedás e cinco 
acácias.

Arborizando a cidade
A Sema, por meio do Vivei-

ro Municipal, realiza o plantio 
de espécies nativas em áreas pú-
blicas da cidade, como praças, 
avenidas, próprios públicos, 
canteiros, parques e em conjun-
tos habitacionais construídos 
pela municipalidade. O plantio 
é realizado após a realização de 
um estudo da área contemplada 
para inserção da espécie mais 
adequada, além do espaço dis-
ponível.

A construção da terceira pon-
te em Osasco transpondo o Rio 
Tietê e a linha férrea da Compa-
nhia Paulista de Trens Metropo-
litanos (CPTM) deverá distribuir 
melhor o fluxo de veículos que 
trafegam entre as zonas Norte e 
Sul e centro de Osasco.

Após a conclusão da obra, a 
expectativa é de que nova pon-
te alivie o fluxo nas duas alter-
nativas hoje existentes: ponte 

Tancredo Neves, no Jardim Pira-
tininga, e o chamado complexo 
Maria Campos, que liga o Jardim 
Rochdale ao Centro.

A ponte ligará o final da 
Avenida Brasil (na divisa entre 
o Jardim Rochdale e o Jardim 
Piratininga) à Avenida Marechal 
Rondon, no Centro, terá cerca de 
1 quilômetro de extensão e pas-
sará por baixo da rodovia Cas-
tello Branco e, em outro trecho, 

por cima do Rio Tietê e da malha 
ferroviária da CPTM.

A nova via terá duas pistas 
nos dois sentidos e duas alças 
de acesso para a Rodovia Cas-
tello Branco (sentido capital e 
interior). O projeto já está con-
cluído e deverá entrar em fase de 
licitação até o final de fevereiro, 
de acordo com o secretário de 
Obras, Waldyr Ribeiro.

“Temos esse impacto na mo-

bilidade (ligação entre as zonas 
Norte e Sul, passando pelo Cen-
tro) por causa dessas barreiras fí-
sicas, que são o rio Tietê e a linha 
da CPTM. Então, com essa ter-

ceira ponte, seguramente haverá 
uma distribuição desse fluxo de 
veículos nas duas ligações hoje 
existentes, principalmente nos 
horários de maior movimento 

(manhã e tarde)”, avalia Ribeiro.
A construção da nova ponte 

na cidade foi anunciada pelo pre-
feito Rogério Lins em suas redes 
sociais.

Conjunto habitacional do Engenho 
Novo recebe plantio de árvores

Nova ponte distribuirá
fluxo de veículos na
ligação Norte/Sul de Osasco
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Osasco prepara nova etapa 
do programa Asfalto Novo

A Prefeitura de Osasco 
está programando a tercei-
ra etapa do programa As-
falto Novo, que entre 2018 
e final de 2021 já garantiu 
o recapeamento de cerca 
de 300 quilômetros de vias 
(546 ruas/avenidas) em toda 
a cidade.

Na nova etapa serão re-
capeados cerca de 100 qui-
lômetros de vias, benefi-
ciando aproximadamente 
200 ruas e avenidas em todo 
o município. Esses locais 
também receberão nova si-
nalização de solo.

Segundo o secretário de 
Serviços e Obras, Waldyr 
Ribeiro, a licitação para a 
obra deve acontecer em me-
ados de abril deste ano.

Nas duas primeiras eta-
pas do programa foram re-
capeadas ruas e avenidas 
de diversos bairros, entre 
os quais Jardim Umuarama, 
Jardim D’Abril, Novo Osas-

co, Jardim Ipê, Quitaúna, 
Jardim Bussocaba, Jardim 

Roberto, Padroeira, Con-
ceição, Jaguaribe, Jardim 

Rochdale, Jardim Mutinga, 
Helena Maria, Ayrosa, Vila 

Menck e Jardim Elvira.
Além do recapeamento, 

em bairros como o Jardim 
Rochdale também houve a 
implantação de novos semá-
foros e sinalização de solo. 
Algumas ruas e avenidas da 
cidade não recebiam nova 
camada asfáltica há pelo 
menos 40 anos.

Na Avenida Presidente 
Médici, que liga o Jardim 
D’Ávila ao Helena Maria, 
além do recapeamento, a 
Prefeitura construiu duas 
lombofaixas na altura do 
número 1.300 para tornar 
mais segura a travessia de 
pedestres, e instalou novas 
placas de sinalização.

As melhorias beneficiam 
não apenas os motoristas, 
que ao circularem por vias 
melhores garantem maior 
tempo de vida útil ao siste-
ma de suspensão dos carros, 
mas também os pedestres, 
em razão da implantação de 
novos semáforos, lombadas 
e faixas de travessia.

Ter condições de anteci-
par qualquer possibilidade 
de deslizamento nas seis 
áreas de risco em Barueri e 
com isso evitar mortes. Tal 
tecnologia envolvendo sen-
sores para monitoramento já 
é capaz de identificar com 
precisão, antecipando em 
dias ou em horas, desmoro-
namentos de encostas, mor-
ros ou outros tipos de terre-
nos irregulares.

Foi para tratar sobre esse 
serviço tecnológico que a 
direção da Defesa Civil de 
Barueri recebeu na terça-
-feira, dia 25, pesquisadores 
das empresas GeoVista (bra-
sileira) e CKC (japonesa), 
especializadas em monito-
ramentos, pesquisa e mape-
amento de áreas e de seto-
res de gestão pública como 
pavimentação, iluminação, 
sinalização, meio ambiente, 
drenagem, zeladoria etc.

A CKC desenvolveu tec-
nologia com sensores de 
umidade e de inclinação, 
além de módulos de trans-

missão capazes de regis-
trar micro movimentações 
de terras em determinadas 

áreas cujos dados enviados 
a uma central de monitora-
mento antecipam possíveis 

deslizamentos.
Países como o Japão, 

China, Indonésia e Índia 

utilizam a tecnologia japo-
nesa em áreas de risco.
Salvamento de vidas

Esse tipo de previsão 
pode auxiliar a Defesa Ci-
vil a retirar eventuais mo-
radores em áreas que se 
transformaram em risco 
(por conta de grande volu-
me de chuvas, por exem-
plo) e isolá-las. “Ou até 
mesmo evitar que o próprio 
deslizamento aconteça, 
dependendo do tempo da 
antecipação do acidente”, 
explicou Angelo Sebatião 
Zanini, professor do Insti-
tuto de Engenharia Mauá e 
diretor da GeoVista.

A Prefeitura de Barueri e 
a GeoVista estão avaliando 
a formalização de um Ter-
mo de Cooperação para a 
instalação de equipamentos 
de monitoramento de área 
de risco. “Recebemos hoje 
uma apresentação do que há 
de mais avançado no mundo 
nessa tecnologia”, afirmou 
o secretário-adjunto de Se-
gurança e Mobilidade Ur-

bana (SSMU), José Roberto 
Rodrigues de Oliveira, pas-
ta à qual a Defesa Civil está 
vinculada.

Os sensores de umidade 
e de inclinação são finca-
dos na terra com o auxílio 
de uma haste ficando cerca 
de 50 centímetros abaixo do 
nível do solo. As condições 
geológicas dos terrenos de-
terminam a quantidade ne-
cessária de sensores a serem 
instalados.

A Defesa Civil realizou 
o último mapeamento das 
áreas de risco da cidade em 
2020, identificando seis lo-
cais suscetíveis a desliza-
mento e outros seis de ala-
gamento.

Para o secretário da 
SSMU, Rinaldo de Albu-
querque Pereira, o monito-
ramento de áreas de risco é 
fundamental para a Admi-
nistração garantir a segu-
rança dos moradores, além 
de fazer parte da nova po-
lítica da pasta, pautada na 
garantia de Direitos.

Seguindo com os traba-
lhos de mobilidade em San-
tana de Parnaíba, a equipe 
de Serviços Municipais fi-
nalizou mais uma etapa do 
recapeamento do bairro do 
Refúgio dos Bandeirantes. 

As ruas Diamante, Rubi, 
Brilhante, Turquesa, Plati-
na, Pedras Preciosas, Água 
Marinhas e Safira, Prata, 
Cristais receberam a reno-
vação do asfalto. No final 
do ano passado o bairro já 
havia passado pela primeira 
etapa de recapeamento onde 
foram beneficiados os mo-
radores das ruas Rosemary 
Hidalgo, e as ruas do Cristal 
e do Garimpo. Na terceira 
etapa, que deve acontecer 

em breve, será realizado o 
recapeamento da Av. Ouro 
Branco, fazendo com que 
todo o bairro receba nova 
camada asfáltica. Ao todo 
são mais de 3,9 km de asfal-
to novo.

Outra frente de pavimen-
tação que segue a todo vapor 
é a rua Nhambú, no Suru, 
onde as máquinas seguem 
trabalhando para asfaltar os 
mais de 3 km da via.

Ao longo dos últimos 9 
anos, a prefeitura de Santa-
na de Parnaíba investiu mui-
to na mobilidade e alcançou 
a expressiva marca de mais 
de 300 km de vias pavimen-
tadas, além de 100 km de 
calçadas por toda a cidade.

Programa de pavimentação beneficia moradores 
do Refúgio e do Suru em Santana de Parnaíba

Defesa Civil de Barueri estuda uso de tecnologia 
de ponta que antecipa possíveis deslizamentos
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O estudante de Barueri Henri-
que Carlos Gomes Rodrigues, de 
apenas 10 anos, já tem um currí-
culo de fazer inveja a qualquer 
um quando se observa as suas 
conquistas em tão pouco tempo. 
Pra começar, Henrique conseguiu 
a maior nota (9,16) no processo 
seletivo do Colégio Militar do Es-
tado de São Paulo, conquistando o 
primeiro lugar. Agora ex-aluno da 
rede municipal de ensino de Ba-
rueri, ele obteve o chamado nível 
A (4ª a 5ª séries do ensino funda-
mental) na 16ª edição da Olimpía-
da Brasileira de Matemática (OB-
MEP), em 2021.  

O jovem foi aluno da Emef 
Profª Elizabeth Parminond Ro-
mero e disse que pretende seguir 
carreira no Instituto Militar de 
Engenharia (IME) ou no Institu-
to Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), dois centros de excelência 
no ensino das ciências exatas, 
além de seguir nas competições de 

matemática: “a OBMEP é a porta 
de entrada para outras competi-
ções nacionais e internacionais de 
matemática”, diz.

“Minha escola sempre valo-
rizou muito a participação dos 
alunos em todo tipo de desafios 
escolares, e nesse ano tive o apoio 
muito forte de minha professora 
Valéria Cristina Bueno, tanto para 

essa quanto para outras competi-
ções, além da diretora escolar Ci-
bele Vasconcelos Machado, que 
sempre deu apoio pra mim e para 
meus pais”, detalha, agradecido, 
Henrique.

Ele avalia que o suporte da 
rede educacional do município foi 
fundamental na preparação para 
as provas. “Não tenho dúvidas do 

quanto o apoio da escola, a forma-
ção consistente ao longo dos anos 
e as atividades extracurriculares 
de Barueri, como o judô, me aju-
daram a superar todos os desafios 
adicionais causados pela pande-
mia, quarentena e pelo ensino re-
moto. Só tenho a agradecer pelo 
ensino que tive da escola”, comen-
ta o estudante recém aprovado.

“A preparação para o Colégio 
Militar foi um desafio pessoal, 
pois sei que é exigido um conte-
údo além do que é dado no currí-
culo nacional, tanto de escolas pú-
blicas quanto privadas. Embora a 
escola não possa ultrapassar o que 
é estabelecido pelos parâmetros 
curriculares nacionais, a educação 
em minha escola sempre incenti-
vou a autonomia, o senso crítico 
e apoia a busca por desafios, seja 
na própria escola, seja fora dela”, 
finaliza.

É coisa de família
Como se não bastasse o su-

cesso de Henrique, sua irmã mais 
nova, Hannah Gomes Rodrigues, 
de nove anos, conquistou a meda-
lha de ouro na Olimpíada Brasilei-
ra de Astronomia e Astronáutica 
(OBA) em 2021.

 Hannah é aluna da unidade 
Maria Theodora Pedreira de Frei-
tas, da Fundação Instituto de Edu-

cação de Barueri (Fieb), e também 
ressalta a importância do apoio 
virtual da rede de ensino munici-
pal nestes tempos de pandemia.  
“Para a prova da OBA, eu treinei 
muito e assisti muitas aulas on-li-
ne. Quando recebi o Ouro fiquei 
muito feliz, minha família e meus 
amigos me dão os parabéns todos 
os dias. Eu desejo ser veterinária e 
ter um hospital veterinário”, conta 
a aluna promissora.

Cuidando do futuro
Os investimentos na moderni-

zação dos recursos e equipamen-
tos da rede pública de ensino de 
Barueri são constantes. Na rede 
municipal, a adoção do programa 
Google for Education, a dispo-
nibilização de Chromebooks aos 
alunos e a criação das Salas Maker 
são apenas algumas das inovações 
que têm chegado para levar as 
crianças e jovens do município a 
alçarem voos cada vez mais altos.

O Pagamento do bônus, em 
pecúnia, é mais uma forma de 
valorizar os Profissionais do 
Magistério, professores e pro-
fissionais relacionados direta-
mente ao ensino, que durante os 
últimos meses têm se reinventa-
do em ocasião do atual cenário 
de pandemia.

Até a última sexta (21), os 
valores destinados ao pagamen-
to do bônus citado somaram um 
montante de 7.353.000,00 (sete 
milhões, trezentos e cinquenta 
e três mil reais), depositados 
diretamente na conta dos pro-
fissionais contemplados. Sendo 
que, os valores aqui apresen-

tados tendem a aumentar, haja 
vista que algumas diferenças 
nos pagamentos do bônus serão 
corrigidas e depositadas até o 
próximo dia 31 de Março.

Conversando com alguns 
Professores da rede municipal, é 
perceptível o sentimento de va-
lorização, conforme declaração 
da Professora Bel Batista:

“Desde 2009 esperávamos 
que o bônus do Fundeb fosse 
pago para nós, e percebemos 
que nos últimos meses a atual 
gestão da educação têm dado 
a importância necessária à nós 
professores” Afirmou a Profes-
sora Bel.

Conforme declaração da 
Professora, a Secretaria de Edu-
cação têm buscado diversos me-
canismos, além do bônus, para 
valorizar e também auxiliar o 
trabalho dos professores da rede 
municipal de ensino, prova disto 
é a criação do Prêmio Professor 
Excelência, que contemplará os 
20 melhores projetos pedagógi-
cos desenvolvidos nas escolas 
durante o ano, com homenagens 
e premiações de até 14 mil reais.

Além dos Profissionais do 
Magistério, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação, informou 
que houve o pagamentos de 
Licenças Prêmio, também em 

pecúnia, destinadas à todos 
os Profissionais da Educação. 
Sendo que, esta ação resultou, 
até a última sexta (21), em um 
montante de 1.672.558,64 (um 
milhão, seiscentos e setenta e 
dois mil, quinhentos e cinquenta 
e oito reais, e sessenta e quatro 
centavos), .

Além da liberação de re-
curso aos Profissionais de Edu-
cação da cidade de Jandira, a 
Secretaria de Educação tem 
trabalhado no aperfeiçoamento 
das ferramentas pedagógicas 
necessárias para que o ensino, 
aplicado em sala de aula, seja de 
excelência.

Aluno da rede passa em primeiro lugar no 
Colégio Militar do Estado de São Paulo

Educação Municipal de Jandira investe mais de 7,3 milhões em
pagamento de bônus aos Profissionais do Magistério da sua rede

JORNAL A RUA

VACINA 
CONTRA A COVID

TOME A SEGUNDA DOSE DA VACINA PARA SUA PROTEÇÃO FICAR COMPLETA. 
E, 4 MESES DEPOIS, TOME A DOSE DE REFORÇO.

OSASCO E VOCÊ, JUNTOS PELA VIDA E CONTRA A COVID-19.

PROTEÇÃO BOA, 
É PROTEÇÃO COMPLETA!
E COM REFORÇO 
É MELHOR AINDA.



PÁGINA 6 SAÚDE
JORNAL A RUA

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

A campanha para vaci-
nação das crianças contra a 
Covid-19 em Barueri segue 
em mais este sábado e do-
mingo (dias 29 e 30/01). Pelo 
segundo final de semana, a 
Prefeitura abre as portas de 
toda as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) no esforço de 
imunização das crianças de 
seis a menos de 12 anos (até 
11 anos, 11 meses e 29 dias) 
SEM comorbidades ou de-
ficiência. Não é necessário 
agendar. 

As crianças de 5 anos 
SEM comorbidades e tam-
bém as de 5 a 11 anos COM 
comorbidades ou deficiência 
continuarão sendo vacinadas 
no polo do Centro de Even-
tos de Barueri, que abre de 
domingo a domingo das 8h 
às 17h. Não é preciso agen-
damento. 

O responsável deve estar 
presente no momento da apli-
cação e apresentar número de 

CPF ou do Cartão do SUS da 
criança, bem como a caderne-
ta de vacinação dela.  

Embora não seja neces-
sário fazer o agendamento, 
pede-se preencher o pré-ca-

dastro no portal Vacina Já, 
procedimento que visa agili-
zar o atendimento. Recomen-
da-se um intervalo de 15 dias 
entre a aplicação da vacina 
contra a Covid-19 e outros 

imunizantes para as crianças 
de 5 a 11 anos. 

Onde vacinar 
As UBSs abrirão das 7h às 

17h e, nesta ação de final de 

semana, vacinará APENAS 
crianças de 6 a 11 anos sem 
comorbidades. É fundamen-
tal verificar os endereços 
das unidades de saúde (des-
tacados abaixo), pois alguns 
deles estão realocados para 
outros equipamentos em ra-
zão de reformas nos prédios 
da Saúde.  

Crianças de 5 anos COM 
e SEM comorbidades 

As crianças com 5 anos 
SEM comorbidades ou defi-
ciência seguem sendo vaci-
nadas APENAS no polo do 
Centro de Eventos (Av. Se-
bastião Davino dos Reis, 672 
– Jardim Tupanci), que abre 
de domingo a domingo das 
8h às 17h. Mesma orientação 
vale para as crianças de 5 a 
11 anos COM comorbidades 
ou deficiência. 

Siga as regras 
A Secretaria de Saúde ad-

verte: o polo do Centro de  
Eventos NÃO aplicará vacina 
em crianças de 6 a 11 anos 
sem comorbidades, assim 
como as UBSs não farão a 
imunização de crianças com 
comorbidades e deficiência 
ou de 5 anos sem comorbida-
des.  

Durante a semana 
A campanha de vacinação 

contra a Covid-19 continua 
durante a semana em Barueri. 
As regras para as crianças são 
as mesmas, exceto o horário 
de imunização nas UBSs, que 
de segunda a sexta-feira é das 
10h às 16h. Demais públicos 
aptos à vacina (pessoas a par-
tir de 12 anos de idade que 
buscam a primeira, segunda 
ou terceira dose) podem ir ao 
polo do Centro de Eventos. 
A quarta dose também está 
disponível, mas por enquan-
to, apenas para pessoas com 
imunossupressão.  

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (26) 
que o estado de São Paulo al-
cançou mais de meio milhão de 
crianças de 5 a 11 anos de idade 
vacinadas contra a Covid-19. A 
marca representa mais de 12% do 
público-alvo já imunizado com 
pelo menos uma dose da vacina. 

“De cada 4 crianças vacinadas 
no Brasil, 3 estão em São Paulo. É 
o estado que mais vacina crianças 
no país. Vamos seguir de forma 
acelerada, vacinando as crianças 
e permitindo que elas se protejam 
contra a Covid-19”, afi rmou o 
Governador.

Com a aprovação da Coro-
navac pela Anvisa na última se-
mana, a vacinação acelerou no 
estado. Já foram distribuídas 4 
milhões de doses do imunizante 
para os 645 municípios para a pri-

meira dose da vacina. 
A meta é que os municípios 

vacinem em três semanas todas 
as 4,3 milhões de crianças dessa 
faixa etária do estado com a dose 
inicial. A capacidade da vacina-
ção infantil em São Paulo é de 

250 mil crianças por dia, além dos 
jovens e adultos que já vêm sendo 
imunizados contra a COVID-19 
nos 645 municípios.

São Paulo foi o primeiro esta-
do do Brasil a iniciar a vacinação 
infantil contra o coronavírus, no 

último dia 14, horas após receber 
doses pediátricas do imunizante 
da Pfi zer por meio do Ministério 
da Saúde. Além disso, no dia 20, 
foi ampliada a vacinação para 
outras faixas etárias com doses 
de Coronavac distribuídas para o 

estado, após aprovação do uso do 
imunizante pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária).

“Fizemos um grande movi-
mento de logística e todos os mu-
nicípios, em 24 horas, receberam 
suas vacinas. Vamos aproveitar 
esse momento importante, que 
temos condições de vacinar as 
crianças e que toda a rede está 
preparada para isso”, destacou 
Regiane de Paula, coordenadora 
do Plano Estadual de Imunização. 

Calendário de vacinação
O calendário de vacinação do 

Governo de São Paulo prevê a 
imunização de crianças com ida-
de entre 9 a 11 anos de 20 a 30 
de janeiro. Entre 31 de janeiro e 
10 de fevereiro, a campanha vai 
priorizar aquelas de 5 a 8 anos. 
Além disso, até o dia 10 de feve-

reiro, 850 mil crianças com co-
morbidades e defi ciências, além 
de indígenas e quilombolas de 5 
a 11 anos podem tomar a primeira 
dose. As crianças de 5 anos e as  
imunossuprimidas de 5 a 11 anos 
só podem receber o imunizante da 
Pfi zer, enquanto as demais podem 
ser protegidas pela Coronavac.

Vacinômetro infantil
As informações sobre a vaci-

nação infantil estão disponíveis 
no vacinômetro infantil, lançado 
pelo Governo de São Paulo no 
último dia 24, e podem ser confe-
ridas no site Vacina Já, por meio 
do link https://www.vacinaja.
sp.gov.br/, e no portal do Gover-
no de São Paulo (www.saopaulo.
sp.gov.br). No site também é pos-
sível fazer o pré-cadastro para a 
vacinação.

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
realizou no domingo, 23/01, o 
primeiro drive-thru para vacinar 
crianças de 5 a 11 anos contra a 
covid, com e sem comorbidades. 
Durante a ação, que aconteceu 
no estacionamento do Paço Mu-
nicipal, 660 receberam as doses 
pediátricas da Pfi zer e Corona-
vac. Nos shoppings União e Su-
perShopping a vacinação segue 
sábado, 29/01.

Personagens como super-he-
róis, princesas e príncipes distra-
íram as crianças durante toda a 
ação, o que tornou a espera mais 
tranquila e, além do “certifi cado 
de coragem”, livros de literatura 
infantil, que integram a campanha 
“Vacina no braço, livro na mão”, 
de incentivo à leitura, todas as 

crianças que se vacinaram tam-
bém receberam kit com medica-
ção antitérmica e sabonete (doado 
pela indústria farmacêutica).

O prefeito Rogério Lins não 
pode acompanhar a ação por estar 
cumprindo isolamento em razão 
da Covid, mas destacou a impor-
tância da vacinação para salvar 
vidas. “A vacina é segura, prote-
jam seus fi lhos. Positivei pela 2ª 
vez da Covid-19, mesmo toman-
do todos os cuidados e as duas do-
ses da vacina, mas graças a Deus 
fi quei assintomático”.

Emocionada com a primei-
ra dose da fi lha Maya, 6 anos, a 
mãe Mayara Peego, afi rmou que 
estava ansiosa pela vacinação in-
fantil. “Passamos por muitos mo-
mentos difíceis durante a pande-
mia, familiares adoeceram, então, 

chegar o dia de hoje, além de ser 
um alívio, também é muito emo-
cionante”.

Para a mãe da Larissa, 8, 
Amanda Gabriela, a vacinação 
foi um alívio. “As mães espe-
ram mais para os fi lhos do que 
para elas mesmo. Não tem como 
explicar, só quem é e já estava 
imunizada sabe o quanto a data 
de vacinar os fi lhos era esperada”.

1ª, 2ª e 3ª doses
Osasco continua com a vaci-

nação de primeira e segunda dose 
para pessoas com 12 anos ou mais 
e dose de reforço para pessoas a 
partir dos 18 que tomaram a se-
gunda dose há pelo menos quatro 
meses. Esse público está sendo 
vacinado nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), nos dois Cen-

tros de Atenção ao Idoso (Km 18 
e Presidente Altino) e no Osasco 
Plaza Shopping (Rua Tenente 
Avelar Pires de Azevedo, 81, 
Centro), das 14h às 21h, inclusive 
sábados e domingos. Para mais 
informações acesse: https://sau-
de.osasco.sp.gov.br/

SERVIÇO
Confi ra as próximas etapas do 

calendário de vacinação infantil:

Vacinação nos shoppings 
(União e Super Shopping) até 
29/01, das 14h às 21h
Exigências para vacinação nos 
shoppings e drive-thrus:
• Cadastro vacinaja.sp.gov.br;
- Agendamento na Central 
156 (3651-7080) ou App 
156 Osasco;
- No caso de comorbidades, 
apresentar exames, receitas, re-
latórios ou prescrições médicas;

- Apresentar documento da 
criança (Cartão do SUS ou CPF);
- Apresentar comprovante de 
endereço.
A vacina Pfizer é destinada às 
crianças de 5 a 11 anos com 
comorbidades; vacinas rema-
nescentes Pfizer para crianças 
sem comorbidade de 5 anos 
e a vacina Coronavac para 
crianças de 6 a 11 anos sem 
comorbidades.

Vacinação de crianças de 5 a 11 anos 
continua neste fi m de semana em Barueri

SP atinge mais de meio milhão de crianças vacinadas

Osasco vacina 660 crianças 
no primeiro drive-thru infantil
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HARD ROCK CAFÉ GRAMADO 
É PONTO TURÍSTICO 
NAS FÉRIAS DE VERÃO

O Hard Rock Cafe Gra-
mado que fica localizado 
em um dos pontos mais 
privilegiados da cidade 
tornou-se atração turística 
obrigatória nas férias de ve-
rão para quem é apaixonado 
por gastronomia e, também, 
para quem é fã de rock.   

A “Casa do Rock” pos-
sui três andares com arqui-
tetura tradicional em pedra 
e madeira, que é típico das 
regiões frias da Europa. O 
local tem um mix de mo-
derno e o charme peculiar 

desta cidade gaúcha. 
Os colunistas sociais 

Bernardo Guedes, Letícia 
Swarovski e Soraia Hütten 
em recente passeio à Re-
gião das Hortênsias visi-
taram o empreendimento e 
provaram o famoso Legen-
dary® Burger acompanha-
do de um delicioso cocktail 
gelado.  

SERVIÇO:
Rua Wilma Dinnebier 180
Gramado, RS 95670-000 BR
Fone: +55 54 3286-4040

O governador de São 
Paulo, João Doria, anun-
ciou hoje (26) o lançamen-
to de nova ciclovia turísti-
ca no estado, desta vez, na 
chamada Rota das Frutas, 
que engloba as cidades de 
Jundiaí, Louveira, Vinhe-
do e Itatiba. Com 75 qui-
lômetros, a ciclovia é uma 
parceria do governo com o 
Grupo CCR, que administra 
diversas rodovias paulistas.

Doria informou que a 
Ciclorrota das Frutas está 
totalmente concluída, tem 
quatro pontos de acesso, 
todos com banheiros, es-
paços para alimentação e 
áreas para estacionamento 
seguro das bicicletas e dos 

automóveis que forem levar 
os ciclistas até lá.

“Todo o trajeto está de-
vidamente sinalizado, no 
padrão internacional, mo-
nitorado com câmeras de 
segurança e também com 
assistência mecânica e de 
saúde. Toda a estrutura é 
pensada não apenas para os 
que apreciam essa prática, 
mas também para o turis-
mo. A Nova ciclorrota tu-
rística gera oportunidades 
de emprego e negócios em 
toda a região, diz governo 
estadual. É a primeira vez 
que se cria ciclorrotas em 
rodovias no país.  

O trajeto da Rota das 
Frutas passa por pontos tu-

rísticos como o Mosteiro 
de São Bento, no município 
de Vinhedo; pela estação 
ferroviária, em Louveira; e 
por inúmeras propriedades 
frutíferas e comércios re-
gionais.

No fim do ano passado, 
foi inaugurada a Rota das 
Flores, em Holambra, com 
14 quilômetros. Mais três 
rotas podem ser lançadas 
ainda neste ano: a primei-
ra interligará as regiões de 
Caieiras e Nazaré Paulista, 
a segunda será a Alphavil-
le/Romeiros e a terceira fi-
cará entre Mogi das Cruzes 
e Guararema.

Fonte: Agência Brasil

São Paulo é uma cidade 
tão recheada culturalmente 
que é possível passar sema-
nas conhecendo seus mu-
seus, galerias e centros de 
exposição. Escolha uma re-
gião da cidade e você terá 
uma infinidade de lugares 
para conhecer.

No Centro, é impossível 
não se encantar com a be-
leza do Theatro Municipal, 
da Catedral da Sé e do pré-
dio do Centro Cultural Ban-
co do Brasil. Ali por perto 
também vale a pena subir no 
mirante do Farol Santander, 
o “Empire State Building 
paulista”, apreciar a mostra 
permanente da Pinacoteca e 
conhecer a Biblioteca Mário 
de Andrade, a segunda maior 
do Brasil. 

Para uma experiência 
gastronômica e cultural, vá 
a Casa de Francisca, espaço 
musical instalado no históri-
co Palacete Teresa, que tem 
restaurante e shows intimis-
tas de artistas consagrados e 
emergentes.

Na região do Ibirapuera, 

três museus diferentes divi-
dem o espaço com o parque: 
o Museu de Arte Contempo-
rânea, o Museu de Arte Mo-
derna e o Museu Afro Brasil. 
Sempre dê uma olhadinha 
nas exposições em cartaz, 
já que os museus são bem 
grandes e podem ser bem 
confusos se você não tiver 
um foco específico. Para co-
nhecê-los a fundo, é preciso 
mais de um dia de passeio. 

Na Paulista, há espaços 
culturais de ponta a ponta, 
literalmente. Para um pas-
seio express em todos, pre-
fira ir aos domingos, quan-
do a avenida fica fechada 
para carros. São dias em que 
os locais estão mais cheios, 
mas dá pra visitar sem preo-
cupações. Descendo no me-
trô Consolação/Paulista, a 
primeira parada é o Instituto 
Moreira Salles, focado em 
fotografia; depois o MASP 
(compre ingressos com an-
tecedência pra evitar a fila 
gigante); a Casa das Rosas, 
bonitinha e fotogênica; a Ja-
pan House, focada na cultu-

ra japonesa contemporânea; 
o Itaú Cultural, que tem 
uma exposição permanente 
incrível nos últimos anda-
res e, por fim, o SESC São 
Paulo. Para ir no disputado 
mirante, é preciso enfrentar 
uma fila considerável – se 
estiver sem tempo, o último 
andar, antes de subir ao mi-
rante propriamente, já tem 
uma vista legal. Para com-
pletar sua experiência em 
SP, conheça os restaurantes 
com as melhores vistas da 
cidade. 

Como circular: o trans-
porte público atende bem to-
das as regiões. No Centro, há 
alguns trechos perigosos de 
noite, então prefira carros de 
aplicativo, principalmente se 
estiver sozinho

Quantos dias ficar: para 
um roteiro corrido, 3 dias. 
Para aproveitar com mais 
tempo, reserve no mínimo 
uma semana

Quando ir: entre abril e 
agosto as temperaturas são 
confortáveis e não há chan-
ces de chuva

Destinos culturais no Brasil: Sudeste

Governo paulista lança ciclovia
que liga cidades da Rota das Frutas



Cliques 
da

Semana

          v

Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022PÁGINA 08 SOCIAIS
JORNAL A RUA

Tierry faz show em Jandira

Jader Almeida, Arquitetas Ana Claudia Selmi e Marcia Mayer

POR OVADIA SAADIA

Na tarde de  
25 de janeiro, 

o designer Jader 
Almeida recebeu 

convidados na 
inauguração 

do showroom 
em Campinas. 

Impecável e 
surpreendente, 

o showroom 
instiga aos 

visitantes pelo 
acabamento, 

pelas soluções 
completas e 

pela minuciosa 
seleção de 
materiais, 

como pedras, 
tecidos, cores e 
revestimentos.    

JÚLIA PEREIRA 
com diversos 
trabalhos 
internacionais, a 
gaúcha além de 
modelo, também 
trabalha como 
apresentadora 
e administra o 
canal “Mundo 
de Júlia”, no 
YouTube. No 
momento a 
modelo está 
em viagem pela 
Europa com a 
filha, o marido e 
sua irmã gêmea. 

No dia 28 de janeiro (sex-
ta-feira), o cantor Tierry se 
apresenta em Jandira. O can-
tor é um verdadeiro fenôme-
no, que ganhou fama nacional 
como cantor em 2020. No 
entanto, na Bahia, ele é um 
artista conhecido há mais de 
10 anos. Como compositor, 
por outro lado, sua carreira 
já é bem-sucedida há bastante 
tempo.

Pela primeira vez na região, 
o cantor que também é autor de 
hits gravados nas vozes de inú-

meros intérpretes como: Gust-
tavo Lima, Wesley Safadão, 
Bruno e Marrone, Daniel, Si-
mone e Simaria, Lucas Lucco, 
Ivete Sangalo, Claudia Leitte e 
até Maria Bethânia, pretende 
fazer um show para surpreen-
der seus fãs. “Será a primeira 
vez que visito a região Oeste 
da Grande São Paulo e que-
ro fazer um show com meus 
grandes sucessos para agrade-
cer todo o carinho do público”, 
enfatizou Tierry.

Segundo os organizadores, 

o evento seguirá todos os pro-
tocolos da Organização Mun-
dial da Saúde.

Serviço
Show Tierry em Jandira
Quando: dia 28 de janeiro
Horário: a partir da meia-
-noite
Informações e Reservas: 
(11) 94734-7941 e (11) 
95749-0900 
Local: rua José Albino 
Pereira, Jardim Alvorada - 
Jandira

Nattu restaurante chegou no Iguatemi Alphaville no início de 
dezembro, trazendo comida saudável e saborosa para você! As 

sugestões da Chef são: Tartar de atum, salada Nattu, Parmegiana e a 
deliciosa Torta de Banana! Venha experimentar! Piso Rio Negro

JADER ALMEIDA

NATTU NO IGUATEMI ALPHAVILLE


