
O Governador João Doria anunciou nesta quinta-fei-
ra (17) a fl exibilização do uso de máscaras em todos os 
ambientes, com exceção do transporte público – e seus 
respectivos locais de acesso, como estações de Metrô – 
e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde.

O novo decreto será publicado em edição extra do 

Diário Oficial do Estado hoje e terá efeito imediato. 
O uso agora torna-se opcional em ambientes como 
escritórios, comércios, salas de aula, academias, en-
tre outros. A flexibilização em ambientes abertos já 
havia sido autorizada pelo Governador no último dia 
9 deste mês.
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Rossieli Soares destaca educação de Barueri 
e diz que cidade é exemplo para todo país
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Rubinho Furlan Filho 
convida prefeitos da região
a trocar Podemos pelo PSDB

Governo de SP anuncia a fl exibilização 
das máscaras em todos os ambientes
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Programa 
“Nosso Futuro” 

beneficiará 
mais de 26 
mil famílias 
osasquenses 

com distribuição 
de renda
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PSB realiza Congresso e aprova candidatura 
de Márcio França ao governo do Estado

Iniciativa da Educação, Programa Dignidade 
Íntima é aprovado na ALESP e vai virar lei

Partido de Ribamar Silva mostra entusiasmo 
com sua pré-candidatura a deputado federal

O PSB - Partido Socialis-
ta Brasileiro de São Paulo, 
realizou no último sábado 
(12/03), o seu 12º Congres-
so Estadual. O evento acon-
teceu no Sindicato dos Pa-
deiros, na capital paulista e 
foi presidido pelo Secretário 
Geral do PSB no Estado, 
professor Mário Luiz Guide.

O ex-governador paulista 
Márcio França esteve presen-
te e teve sua pré-candidatura 
ao governo do Estado confir-
mada pelos congressistas que 
aprovaram, por unanimidade, 
a resolução que lança seu 
nome como candidato a go-
vernador em São Paulo nas 
Eleições deste ano.

Durante o Congresso 
também foram debatidas as 
teses da “Autorreforma do 
PSB”, que são as propostas 

do partido para o Brasil, a 
tática eleitoral para as Elei-
ções de 2022, além da elei-
ção dos novos dirigentes do 
PSB/SP e dos delegados ao 
Congresso Nacional, que de-
verá acontecer no dia 28 de 

abril, em Brasília. 
O evento, que foi reali-

zado de forma híbrida para 
conter os avanços da pan-
demia da Covid 19, contou 
com uma boa participação 
de parlamentares e filiados, 

tanto no presencial quanto 
no virtual.

No momento mais so-
lene do Congresso discur-
saram o deputado estadual 
Caio França, as deputadas 
federais Rosana Valle (SP) e 

Tábata Amaral (SP), o presi-
dente estadual em exercício, 
Jonas Donizetti e o pré-can-
didato a governador, Márcio 
França.

Em relação a vinda do 
ex-governador Geraldo Al-
ckmin para o PSB, tanto 
Márcio França quanto o pre-
sidente estadual do partido, 
Jonas Donizetti, confirma-
ram aos presentes que ele 
vem, “só não temos ainda a 
data certa para o ato de sua 
filiação”, disseram.

Na última segunda-feira, 
14, o Presidente Nacional 
do PSD, Gilberto Kassab, 
recebeu em sua residência o 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Osasco, Ribamar 
Silva e o Presidente Munici-
pal da sigla em Osasco, Lau 
Alencar.

O encontro faz parte 
das ações para solidificar e 
fortalecer a pré-candidatu-
ra de Ribamar Silva para o 
pleito federal este ano. “O 
PSD tem convicção que o 
Ribamar Silva estará entre 
os mais votados da legen-
da”, enalteceu Kassab re-
forçando a importância de 
Ribamar para o partido.

De acordo com Lau 
Alencar, o projeto do PSD é 
eleger uma grande bancada 

de deputados na Câmara Fe-
deral nas próximas eleições. 
Segundo ele, Kassab “re-
afirmou que o PSD deverá 
ter candidatura própria ao 
Governo de São Paulo, bem 
como à Presidência da Re-
pública”.

Ribamar conta que saiu 
da reunião confiante no 
apoio do partido à sua can-
didatura e enalteceu a arti-
culação de Kassab no ce-
nário da política nacional. 
“Quero retribuir todo esse 
acolhimento e prestígio que 
venho recebendo, sendo um 
dos dignos representantes 
do PSD na Câmara dos De-
putados, ajudar o Brasil, o 
Estado, nossa região e mi-
nha amada Osasco”, disse 
Ribamar.

O Programa Dignida-
de Íntima, implementado 
em 2021 pela Secretaria 
da Educação do Estado de 
São Paulo (Seduc-SP), vai 
ser lei em todo estado. O 
projeto foi aprovado on-
tem (15/3) pela Assembleia 
Legislativa do Estado ga-
rantindo itens de higiene 
menstrual em todas as es-
colas da rede estadual.

“É inaceitável que no sé-
culo XXI estudantes fiquem 
fora das escolas por vergo-
nha ou falta de condições 
em seu período menstrual. 
Mas enfim, demos mais um 
passo para mudar essa rea-
lidade”, afirma o Secretário 
Estadual da Educação Ros-
sieli Soares.

Os produtos são dis-
ponibilizados em todas as 
unidades escolares da rede 

estadual para quaisquer 
alunas que precisarem, com 
destaque para aquelas em 
situação de vulnerabilida-
de. Com a ação, a Seduc-SP 
contribui para que meninas 
possam desenvolver seu 
processo de aprendizagem. 
A compra dos materiais é 
realizada através do Pro-
grama Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE).

“Nós já garantimos a 
distribuição de absorventes 
nas escolas criando um bra-
ço do PDDE exclusivo para 
o Dignidade Íntima. Agora 
com o projeto aprovado te-
mos a certeza que essa polí-
tica pública irá continuar”, 
avalia a Secretária Execu-
tiva da Educação Renilda 
Peres.

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) estima 

que 1 entre 10 meninas no 
mundo sofrem com o im-
pacto da pobreza menstrual 
na vida escolar. No Brasil, 
esse número está estimado 
em 1 menina a cada 4. Em 
2014, a ONU reconheceu o 
direito à higiene menstrual 
como uma questão de direi-
to humano e à saúde públi-
ca.

Com investimento de 
mais de R$ 30 milhões no 
ano passado, o programa 
foi criado em junho de 2021 
com o objetivo de comba-
ter a evasão escolar gera-
da pela pobreza menstrual. 
De lá para cá, vem mobili-
zando as comunidades es-
colares com orientações e 
atividades educativas, por 
meio das equipes de pro-
fissionais das escolas e das 
próprias estudantes.

Legenda: Kassab e Lau fortalecem aliança do PSD à candidatura de Ribamar Silva

Congressistas do PSB/SP aprovam por unanimidade a pré-candidatura de Márcio França à governador de São Paulo nas Eleições
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Osasco lança maior programa de 
transferência de renda do País 

Na próxima semana, entre 
22 e 25/3, a Prefeitura de Osas-
co inicia a distribuição do car-
tão “Nosso Futuro” para mais 
de 26 mil famílias da cidade, 
com valores entre R$ 100,00 e 
R$ 225,00. Trata-se do maior 
programa de Segurança Ali-
mentar de todo o Brasil, admi-
nistrado por uma Prefeitura.  

O programa vai melhorar 
a qualidade da refeição das 
famílias em vulnerabilida-
de social. Os cartões poderão 
ser utilizados para compra de 
alimentos e itens essenciais. 
Mais informações podem ser 
obtidas no portal da Prefeitura 
(www.osasco.sp.gov.br/nosso-
futuro/) ou por meio da Cen-
tral 156 (3651-7080). 

Considerada a maior e 
mais eficiente ação, de  inicia-
tiva de um governo municipal, 
de transferência de renda do 
País, o programa Nosso Futu-
ro vai atender nessa primeira 
fase mais de 26 mil famílias 
com um cartão alimentação 
com valores que chegam a R$ 
225,00. Importante destacar 
que, além do cartão, os bene-
ficiários serão encaminhados 
para a realização de cursos e 
para novas oportunidades pro-
fissionais. 

“Nosso Futuro é um pro-
grama eficiente de combate à 
fome, veio para colocar comi-
da na mesa das nossas famí-
lias. É uma ação que também 
promove a inclusão e ajuda a 
aquecer a economia, porque os 
beneficiários são estimulados 
a comprar no comércio local”, 
afirmou o prefeito Rogério 

Lins.  
Os valores do Programa 

Nosso Futuro dependem da 
renda mensal e do número e 
crianças e adolescentes. As 
famílias, após preencherem o 
Cadastro Único, serão subdivi-
didas, de acordo com o rendi-
mento mensal delas em baixa 
renda, pobreza e extrema po-
breza, sendo que os valores do 

programa Nosso Futuro serão 
baseados nessas informações. 
O pagamento do benefício será 
realizado todo mês, de acordo 
com o calendário de pagamen-
to divulgado pela Secretaria de 
Finanças. 

O benefício é por família, 
então, ainda que na mesma 
família tenha mais de uma 
criança ou adolescente, o be-

nefício será apenas um. Além 
disso, precisam cumprir algu-
mas condicionalidades que são 
compromissos como manter 
crianças e adolescentes na es-
cola e a carteira de vacinação 
em dia.  

Serão atendidas famílias 
com crianças, até 12 anos in-
completos, e adolescentes, até 
17 anos, ou mulheres grávidas. 

Quem tem renda familiar de 
até R$ 930,00, e se enquadra 
no cálculo de baixa renda, o 
crédito será de R$ 100,00; os 
núcleos familiares com renda 
de R$ 540,00 por pessoa, em 
situação de pobreza, vão rece-
ber R$ 120,00, enquanto que 
para as famílias com renda 

de R$ 320,00 por indivíduo, 
extrema pobreza, o valor dis-
ponível no cartão será de R$ 
150,00. Além disso, famílias 
chefiadas por mulheres ou com 
pessoas com deficiência rece-
berão o benefício conforme a 
faixa de renda com acréscimo 
de 50%, exemplo, baixa ren-
da - R$ 150,00; pobreza R$ 
180,00 e extrema pobreza R$ 
225,00. 

Os beneficiários também 
serão atendidos por outras 
ações e políticas sociais do 
Governo Municipal, como in-
gresso nos cursos de alfabeti-
zação, de educação de jovens e 
adultos e de qualificação pro-
fissional; ações de geração de 
trabalho e renda e de melhoria 
das condições de moradia, en-
tre outros. 

O cidadão pode verificar no 
portal www.osasco.sp.gov.br/
nossofuturo/, através do CPF, 
se tem direito ao programa 
Nosso Futuro. Lá também há 
informações sobre o funciona-
mento e as principais dúvidas.  

Ao receber o cartão, o res-
ponsável pela família deve ati-
var o cartão e cadastrar uma 
senha. Todos são estimulados a 
apoiar o comércio local e com-
prar do comerciante do bairro, 
para contribuir com o desen-
volvimento da sua localidade. 
Com o dinheiro circulando e 
sendo mantido no bairro, po-
dem surgir mais oportunidades 
de emprego. A estimativa é 
que o programa Nosso Futuro 
atenda aproximadamente 30 
mil famílias osasquenses, cer-
ca de 100 mil pessoas. 

Nosso Futuro é um 
programa eficiente 
de combate à 
fome, veio para 
colocar comida na 
mesa das nossas 
famílias. É uma 
ação que também 
promove a inclusão 
e ajuda a aquecer a 
economia, porque 
os beneficiários 
são estimulados 
a comprar no 
comércio local”

“
Rogério Lins
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Rubinho Furlan Filho reúne a imprensa 
no novo diretório do PSDB em Barueri

Nesta semana, o coordena-
dor regional do PSDB na região 
Oeste, Rubinho Furlan Filho, 
convidou a imprensa para co-
nhecer as novas instalações do 
Diretório Municipal e da Coor-
denadoria Regional do PSDB 
em Barueri.

Com o objetivo de fortalecer 
o partido, Rubinho garantiu que 
o novo diretório será um espaço 
aberto para articulações. “Além 
da localização estratégica, esse 
diretório conta com uma estru-
tura muito boa, com salas de 
reuniões, além dessa área de 
eventos, e queremos ver esse es-
paço sempre movimentado pe-
las lideranças do partido e isso 
também será muito importante 
para o crescimento do PSDB, 
não só aqui na nossa região, mas 
no estado e no país”, ressaltou o 
coordenador. 

Durante a coletiva, Rubinho 
também falou sobre as expecta-
tivas do partido – algumas de-
las bastante ousadas – para as 
próximas eleições, em outubro 
deste ano. “Quero aproveitar 
para fazer publicamente o con-
vite para que os prefeitos Ro-
gério Lins (Podemos-Osasco) e 
Igor Soares (Podemos-Itapevi), 
venham para o PSDB. São dois 
nomes importantes, grandes 
lideranças da região, e tê-los 
conosco seria um ganho para o 
partido”, declarou o coordena-
dor, que aproveitou ainda para 
falar da importância de fortale-
cer o PSDB na região.

Após a fala do irmão, Bru-
na Furlan reforçou o convite 
aos prefeitos, lembrando de sua 
amizade com a deputada federal 
e presidente nacional do Pode-
mos, Renata Abreu. “Primeiro 
quero dizer que a Renata vai fi-
car de olho em você, Rubinho. 
Mas, como coordenador, você 
tem que buscar novas lideran-
ças. Inclusive isso é uma coisa 
que a Renata faz muito bem lá 
no congresso. Ela conversa com 
todo mundo e, com isso, o parti-
do cresceu. Então, a gente tam-
bém precisa fazer esses convites 
e buscar novos nomes.”

Representando o governa-
dor, o presidente do PSDB-SP 
e secretário de Desenvolvimen-
to Regional do Estado de São 
Paulo, Marco Vinholi destacou 
a força do partido na região. “É 
um prazer participar deste gran-
de evento e, em nome de João 
Doria e de Rodrigo Garcia, eu 
parabenizo o prefeito Rubens 
Furlan e seus filhos Rubinho e 
Bruna pela grande força política 
que vocês representam, não só 
aqui em Barueri, mas no estado 
de São Paulo e no Brasil”, des-
tacou Vinholi. 

Também participaram da 
coletiva de imprensa, realizada 
na noite de terça-feira (15/3), 
o vice-prefeito e secretário de 
Obras de Barueri, Roberto Pi-
teri; o secretário de Esportes, 
Tom Moisés; e o secretário de 
Governo de Barueri, Milton 
Monti, entre outras lideranças 
do partido na região. 

Eleições 2022
Em seu discurso, o prefeito 

Rubens Furlan falou da impor-
tância das eleições deste ano, e 
declarou seu apoio aos pré-can-
didatos João Doria, para a presi-
dência, e Rodrigo Garcia, para o 
governo de São Paulo, além de 
sua filha, Bruna Furlan, que irá 
disputar uma cadeira na Assem-

bleia Legislativa de São Paulo.
“Nestas eleições o povo tem 

que prestar muita atenção por-
que não tem só dois candidatos. 
Precisamos eleger pessoas com-
prometidas com nossa cidade e 
com nossa região. Por isso, meu 
apoio é para João Doria na pre-
sidência e para Rodrigo Garcia 
no governo do estado, porque 
eles foram os que mais garanti-

ram ajuda para nossa cidade, e 
se teremos o hospital regional 
aqui, é graças a esses dois. Mas, 
precisaremos que eles sejam 
eleitos para continuar ajudan-
do”, discursou Furlan.

Questionada sobre a decisão 
de trocar Brasília por São Paulo, 
Bruna declarou que quer acom-
panhar o crescimento de sua 
filha, além de estar mais pre-
sente em Barueri. “Quero estar 

mais perto de casa, de Barueri e 
do governo de São Paulo, para 
ajudar ainda mais nossa cidade. 
E também quero estar mais pre-
sente na vida da minha filha e da 

minha família. Quero ver minha 
filha crescer”, disse Bruna.

Sobre a campanha da irmã, 
Rubinho destacou que será de 
poucas alianças e muitos diálo-
gos. “Faremos uma campanha 
sem muitas dobradas e enxuta 
para eleger a Bruna deputada 
estadual.”

Entre as dobradas que se-
rão feitas com Bruna, Rubinho 
adiantou alguns nomes, como 
o do ex-deputado e secretário 
de Governo de Barueri Milton 
Monti (PSDB) e do vereador de 
Santana de Parnaíba, Silvinho 
Filho (PSD), que disputarão um 
cargo de deputado federal.

O novo diretório ainda não 
tem data para sua inauguração 
oficial. Mas, Rubinho garante 
que o partido está preparando 
um grande evento para a data. 
“Vamos fazer uma grande fes-
ta para as lideranças da região 
e em breve a data será marcada 
e todos serão convidados”, con-
cluiu o coordenador.

Bruna Furlan e Rubinho Furlan Filho ao lado do secretário municipal Milton Monti

Loreny Perruso Moreira, Rubinho Furlan Filho, Armando Moreira e Wanderley Berrocozo A imprensa se reuniu para conhecer as novas instalações do PSDB em Barueri

O secretário de Desenvolvimento Regional Marcos Vinholi também marcou presença no eventoVice-prefeito Beto Piteri e Fabinho do Imperial

A deputada federal Bruna Furlan, o prefeito de Barueri Rubens Furlan e o coordenador Regional do PSDB Rubinho Furlan Filho

Localizado na região central de Barueri, espaço será inaugurado nos próximos dias

Quero aproveitar 
para fazer 
publicamente o 
convite para que os 
prefeitos Rogério 
Lins e Igor Soares 
venham para o 
PSDB. São dois 
nomes importantes, 
grandes lideranças 
da região, e tê-los 
conosco seria um 
grande ganho para 
o partido”

“
Rubinho Furlan Filho

Quero estar mais 
perto de casa, 
de Barueri e do 
governo de São 
Paulo, para ajudar 
ainda mais a nossa 
cidade”

“
Bruna Furlan
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Cem jovens com idades en-
tre 18 e 24 anos inscritos em 
mais uma edição do Projeto 
“Começar”, das secretarias de 
Emprego, Trabalho e Renda 
(Setre) e de Educação da Prefei-
tura de Osasco terão uma nova 
perspectiva de futuro. Eles fo-
ram selecionados para exercer 
atividades laborais em unidades 
de ensino da rede municipal, a 
partir de 21/3.

As vagas foram destinadas 
a jovens osasquenses negros ou 
pardos de famílias de baixa ren-
da que estavam desempregados.

A integração foi realizada 
na quarta-feira, 16/3, no auditó-
rio do Centro de Formação dos 
Professores, no Centro.

Os selecionados terão ativi-
dades laborais em meio período 
do dia e no outro participarão de 
cursos de capacitação e outras 
atividades. Cada jovem receberá 
uma bolsa-auxílio no valor de R$ 
700,00, vale-transporte e 15% do 

valor da bolsa para alimentação.
O secretário de Emprego, 

Trabalho e Renda, Gelso Lima, 
parabenizou os selecionados e 
destacou que essa é uma gran-
de oportunidade de inserção 

no mercado de trabalho, assim 
como para começar a construir 
uma carreira e uma vida melhor.

“A minha história é parte da 
história de vocês. O que me fez 
chegar onde estou hoje foram 

as oportunidades. Aqui vocês 
estão recebendo mais do que 
uma bolsa auxílio, um curso 
de capacitação, estão receben-
do uma oportunidade de ter um 
futuro promissor. Temos uma 

equipe grande envolvida nesse 
programa e que está preocupa-
da com o futuro de vocês. En-
tão aproveitem e valorizem essa 
chance, como alguns jovens de 
outras turmas, que hoje estão in-

seridos no mercado de trabalho 
em grandes empresas, como a 
Nubank, por exemplo, receben-
do um bom salário e construin-
do carreira”, comentou.

O secretário de Educação, 
Cláudio Piteri, responsável 
pela pasta que vai receber os 
benefi ciários do projeto, tam-
bém desejou boas-vindas aos 
jovens. “Esse programa tem 
extrema importância social pelo 
critério de seleção do público e 
pela construção de um futuro. 
O prefeito Rogério Lins tem 
trabalhado muito para implan-
tar programas como este, que 
transformam vidas. Osasco tem 
recebido grandes empresas de 
tecnologia, que procuram aqui 
mão de obra especializada. Na 
educação, nossos alunos já têm 
acesso a esse conteúdo (na área 
da tecnologia) para se prepara-
rem para essa nova realidade. 
Aproveitem essa oportunidade 
que outros não tiveram”.

Exposição sobre o aniversá-
rio da cidade, feira do empreen-
dedor, circo e dança das crianças 
foram algumas das atividades 
que marcaram a festa de inaugu-
ração da Emeief Elizabet Titto, 
no Jardim Belval, no último sá-
bado (dia 12).

O evento contou com a parti-
cipação de toda comunidade es-
colar e autoridades políticas.

Presente ao evento, Rossieli 
Soares da Silva, secretário esta-
dual da Educação, fez questão de 
falar sobre sua impressão acerca 
da Educação da cidade. “Barueri 
é um exemplo para o Brasil, de 
como se deve ser feito um tra-
balho para a aprendizagem de 
nossas crianças. Ando por toda a 
parte e confesso que nunca vi um 
padrão excelente de escola na 
rede pública como são as de Ba-
rueri. O prefeito Rubens Furlan 

e a deputada Bruna Furlan estão 
de parabéns”, discursou Rossieli.

O prefeito Rubens Furlan 
voltou a falar dos investimentos 
que a cidade está fazendo em 
todos os segmentos. “Não estou 
medindo esforços, especialmen-
te no setor da Educação. Não va-
mos parar de buscar excelência 
para que os fi lhos dos nossos tra-
balhadores mais simples tenham 
as mesmas oportunidades daque-
les mais abastados”.

O evento contou ainda com 
a presença da família da home-
nageada Elisabet Titto. Filhos, 
sobrinhos e netos, ao lado das au-
toridades, participaram do descer-
ramento da placa inaugural.

Escola de Primeiro Mundo
A escola foi erguida em um 

terreno de 7.391,36m², com 
6.991,16m² de área construída. 

É mais uma obra de grande porte 
e bem estruturada empreendida 
pela Secretaria de Obras de Ba-
rueri, cujo projeto foi desenvol-
vido a fi m de ampliar o atendi-
mento e proporcionar um ensino 
de qualidade para os moradores 
do Jardim Belval.

A unidade tem 20 salas de 
aula, além de salas multiuso, de 
informática, de leitura e labora-
tório de ciências. Para proporcio-
nar um ambiente que desperte o 
melhor de cada estudante, a es-
cola conta ainda com sala de re-
cursos, auditório, quadra cober-
ta, vestiários, solário, vivência, 
cozinha e refeitório.

O prédio tem também espaço 
para administração, estaciona-
mento para funcionários, embar-
que e desembarque de alunos, 
acessibilidade, energia solar e 
água de reúso.

A partir do dia 22 de março, 
a Univesp (Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo) abre 
inscrições para o vestibular do 
primeiro semestre de 2022. O 
cadastro pode ser feito até o dia 
25 de abril.

Ao todo, serão mais de 31,1 
mil vagas em todo o estado de 
São Paulo, destinadas a 305 mu-
nicípios para seis cursos, com 
três eixos básicos de ingresso: 
Licenciaturas (opções de Le-
tras, Matemática e Pedagogia), 
Computação (opções de cursos 
de Bacharelado em Tecnologia 

da Informação, Bacharelado em 
Ciência de Dados e Engenharia 
de Computação) e Negócios e 
Produção (cursos de Tecnólogo 
em Processos Gerenciais, Ba-
charelado em Administração e 
Bacharelado em Engenharia de 
Produção).

No Polo UAB Itapevi, que 
funciona nas instalações da Se-
cretaria de Educação (Rua Irineu 
Chaluppe, 65 – Centro), serão 
oferecidas 240 chances - 80 va-
gas para o Eixo de Computação, 
80 para o Eixo de Computação e 
80 para o Eixo Negócios e Produ-

ção. Como os cursos têm o pri-
meiro ano de núcleo comum, em 
um ano, o estudante poderá esco-
lher qual graduação deseja dentre 
aquelas do Eixo de Computação e 
o Eixo de Negócios e Produção, a 
partir do segundo ano, a gradua-
ção do Eixo de Licenciatura. 

Os cursos são totalmente gra-
tuitos, realizados em Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), 
plataforma online na qual os es-
tudantes desenvolvem atividades 
acadêmicas, que incluem assistir 
a videoaulas, acessar material di-
dático, bibliotecas digitais e tirar 

dúvidas do conteúdo com tutores 
e facilitadores.

Já o Polo UAB Itapevi será 
o espaço físico onde os alunos 
contam com infraestrutura (com-
putadores, impressoras e acesso 
à internet) e realizam atividades 
como provas e discussões em 
grupo. No local, também podem 
ser solicitados serviços de secre-
taria acadêmica e o esclareci-
mento de dúvidas.

Inscrições
Para participar, não há limite 

de idade, basta ter concluído o 

ensino médio ou com o término 
previsto até o período da matrí-
cula.

No site da Vunesp (vesti-
bular.univesp.br), o candidato 
deverá preencher uma fi cha de 
inscrição e responder ao questio-
nário socioeconômico, devendo 
fornecer número de RG, CPF e 
demais dados pessoais, como en-
dereço e outras mais.

A taxa de inscrição do ves-
tibular é de R$45,00. Tem di-
reito a 50% de isenção do valor 
da taxa de inscrição candidatos 
regularmente matriculados no 

ensino médio ou equivalente, 
no terceiro semestre da EJA, em 
curso pré-vestibular ou em curso 
superior, em nível de graduação 
ou pós-graduação; que recebam 
remuneração mensal inferior a 
dois salários-mínimos ou este-
jam desempregados.

Mais informações
A UAB Polo Itapevi atende 

de segunda a sexta-feira, das 14h 
às 22h. O telefone para contato 
é 4143-8400 (Ramal 235) ou 
4142-7854. O e-mail é secreta-
ria.uabitapevi@gmail.com.

Programa Começar contrata jovens 
para atuar na Educação em Osasco

Secretário Estadual da Educação afi rma 
que Barueri é um exemplo para o Brasil

Itapevi tem 240 vagas para vestibular no Polo da UAB
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Nova mobilização de vacinação contra a Covid 
acontece neste fim de semana em Barueri

Doria anuncia aplicação da quarta dose da
vacina de Covid-19 aos idosos acima de 80 anos

Reformada, UBS Santa Cecília volta 
a atender com capacidade ampliada

Para enfrentar a baixa co-
bertura vacinal contra a Covid 
em Barueri entre as crianças 
e também com relação à dose 
adicional para os adolescentes 
e adultos, a administração mu-
nicipal promove nos dias 19 e 
20 deste mês (sábado e domin-
go) uma nova mobilização de 
vacinação contra a doença. A 
iniciativa vai acontecer no Polo 
do Centro de Eventos das 8h às 
17h.

Apesar de destinada a todas 
as faixas etárias, a mobilização 
tem por meta avançar na imuni-
zação daquelas que ainda regis-
tram baixos índices da cobertu-
ra vacinal, principalmente a das 
crianças entre 5 a 11 anos com 
a segunda dose. E no caso das 
demais faixas, dos adolescentes 
e adultos para a dose adicional.

Esquema vacinal completo 
é fundamental

Somente um esquema vaci-
nal completo (primeira e segun-

da doses) é capaz de oferecer 
a proteção contra a Covid-19. 

As doses adicionais também 
têm papel fundamental na luta 

contra o vírus. Graças a isso 
vem caindo o número de casos 
graves da doença que levam a 
internações e óbitos.

O PNI (Plano Nacional de 
Imunização) estabeleceu a meta 
de vacinar 90% da população 
de cada grupo. No entanto, em 
Barueri, os dados do Vacivida 
do início do mês apontam que 
na faixa de crianças entre 5 a 11 
anos cerca de 78% receberam a 
primeira dose, mas apenas 18% 
do total tomou a segunda dose 
do imunizante.

Já em todas as demais faixas 
o problema está na dose adicio-
nal, que registra baixos percen-
tuais na cobertura vacinal na 
cidade. Para se ter uma ideia, na 
faixa dos 18 a 19 anos, dos 78% 
que tomaram a segunda dose, 
apenas 15% voltaram para a 
dose adicional. Na faixa dos 
50 a 54 anos, dos 129% imu-
nizados com a segunda dose, 
somente 82% compareceram à 
adicional.

Para a vacinação não é pre-
ciso agendamento. Todos os 
que forem se imunizar devem ir 
ao Centro de Eventos com do-
cumento original, CPF ou car-
tão SUS. Para as crianças de 5 
a 11 anos é recomendado levar 
também a caderneta de vacina-
ção. Para aqueles que ainda vão 
iniciar o ciclo de imunização é 
importante fazer o pré-cadastro 
no site do VacinaJa que, ape-
sar de não ser um agendamen-
to, contribui para a redução no 
tempo de espera durante o aten-
dimento.

O Polo do Centro de Even-
tos fica na avenida Pastor Se-
bastião Davino dos reis, 672, 
no Jardim Tupanci.

Entenda tudo sobre as 
doses:

Primeira dose: disponível a 
todas as pessoas a partir de 5 
anos de idade.

Segunda dose: disponível 
para pessoas a partir dos 5 anos 

nas seguintes condições:
– Coronavac: 28 dias após 

1ª dose;
– AstraZeneca: 8 semanas 

(56 dias) após 1ª dose;
– Pfizer: 21 dias após 1ª 

dose para pessoas com 18 anos 
ou mais; 56 dias para crianças 
de 5 a menores de 12 anos;

– Janssen: 2 meses após 1ª 
dose

Terceira dose: disponível 
para pessoas com mais de 18 
anos que tomaram a segunda 
dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18 
anos que tomaram a vacina da 
Janssen há pelo menos 2 meses 
da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de 
imunossupressão com mais de 
18 anos que tomaram a segunda 
dose há pelo menos 28 dias;

Quarta dose: disponível 
para pessoas imunossuprimidas 
com mais de 18 anos e que te-
nham tomado a terceira dose há 
4 meses no mínimo.

A Unidade Básica de Saú-
de (UBS) Maria Magdalena 
Macedo, localizada no Jardim 
Santa Cecília, voltou a atender 
normalmente após uma reforma 
que durou seis meses (de julho 
de 2021 a janeiro deste ano), 
empreendida pela Secretaria de 
Obras de Barueri. Nesse perío-
do, os pacientes foram remane-
jados para a UBS Amaro José 
de Souza, no Jardim Mutinga.

Antes da reforma a unidade 
atendia uma média de 2.500 pa-
cientes mensalmente, número que 
agora pode aumentar para 3.500 
graças à obra realizada. A refor-
ma consistiu na readequação do 
ambiente e na ampliação do nú-
mero de salas e consultórios.

Além da melhoria em todos 
os espaços, que ficaram mais 
amplos, iluminados, arejados e 
com acessibilidade, foi instala-

do ar condicionado nos ambien-
tes, trazendo maior conforto aos 
usuários e funcionários. Foi adi-

cionado à estrutura uma sala e 
um consultório. Sala para o nú-
cleo do agente de vigilância em 

saúde, para a nutrição, dois ba-
nheiros para os consultórios de 
enfermagem e de ginecologia, 

andar térreo, um banheiro aces-
sível e um fraldário somam-se 
aos novos ambientes possibili-
tados pela obra recente.

“A reforma aumentou e 
adequou o número de salas e 
consultórios, ampliou a capa-
cidade de atendimento, tornou 
os ambientes mais acolhedores 
de forma a proporcionar maior 
satisfação a todos os envolvidos 
no processo de trabalho”, afirma 
Maria de Fátima da Silva, asses-
sora da Coordenadoria de Aten-
ção Básica à Saúde (Cabs).

Os serviços prestados pela 
UBS devem aumentar, já que 
existe a possibilidade de trazer 
ao local equipamento para exa-
me de eletrocardiograma e a in-
clusão de especialidades como 
psicologia e nutrição.

Até então, a unidade, que foi 
inaugurada no ano 2000, con-

tava com seis consultórios nas 
especialidades de Clínica Geral, 
Enfermagem, Fonoaudiologia, 
Ginecologia e Obstetrícia e Pe-
diatria. Os principais atendi-
mentos giram em torno do aco-
lhimento, consultas médicas, 
coleta de exames de laboratório, 
coleta de Papanicolau, consulta 
clínica, curativo, dispensação 
de medicamentos, consulta com 
enfermeiro, ginecologia, imuni-
zação, inalação, medicação, pe-
diatria, pós-consulta, pré-con-
sulta e vacinação.

Serviço:
Endereço: Rua Vicente Nunes 
Ribeiro, 294 – Jardim Santa 
Cecília
Horário de atendimento: de 
segunda a sexta-feira das 7h 
às 17h
Telefone: (11) 3164-9342

O Governador João Do-
ria anunciou nesta quarta-fei-
ra (16) a aplicação da quarta 
dose da vacina de Covid-19 
para os idosos acima de 80 
anos de idade. A imunização é 
uma recomendação do Comitê 
Científico da Covid no Estado 
e começa no próximo dia 21 de 
março em todo o Estado.

“A ampliação da campanha 
de vacinação é uma importante 
decisão tomada pelo Governo 
do Estado de São Paulo. Com a 
confiança e o amparo do Comi-
tê Científico avançamos para a 
quarta dose. A recomendação 
é que todos os imunizantes 

disponíveis na rede poderão 
ser aplicados nesta nova eta-
pa”, afirmou Doria.

O Comitê levou em consi-
deração na decisão o alto ín-
dice de mortalidade entre os 
idosos desta faixa etária du-
rante a circulação da varian-
te Ômicron, que foi superior 
aos óbitos ocorridos nos dois 
outros picos da pandemia em 
2020 e 2021.

Estarão aptos a receber a 
quarta dose cerca de 900 mil 
idosos, desde que tenham re-
cebido a dose de reforço (3ª 
dose) com um intervalo de 
quatro meses.

Vacinômetro
Até as 12h45 desta quarta-

-feira, o Vacinômetro apontava 
99,19% da população paulista 
protegida com ao menos uma 
dose contra a COVID-19  e 
90,11% com o esquema vacinal 
completo. Até o momento, fo-
ram aplicadas 102,4 milhões de 
doses em todo o Estado.

De acordo com a Coordena-
dora do Programa Estadual de 
Imunização, Regiane de Paula, 
os dados evidenciam o impacto 
positivo dos índices do Estado 
de São Paulo. “A ciência e a va-
cinação mostraram que estamos 
no caminho certo. A população, 

os municípios e os profissio-
nais de saúde responderam ao 
nosso chamado e hoje somos o 
primeiro estado do país a ter a 
população elegível com as duas 
doses”, destacou.

O Secretário da Saúde Jean 
Gorinchteyn observou que os 
bons índices de vacinação re-
percutiram na queda de interna-
ções em unidades hospitalares. 
De acordo com os números da 
Secretaria de Estado da Saúde, 
nas últimas seis semanas, o Es-
tado registrou uma redução de 
77% em internações em enfer-
marias e unidades de terapias 
intensivas.

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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PARQUE GEEK IRONSTORM ACONTECE
DIA 19 NO PARQUE DOM JOSÉ, EM BARUERI

Monumentos registram história, 
pessoas e conquistas da cidade

Dia 19, sábado, das 10h às 
19h, acontece no parque Dom 
José, na Vila Porto, um even-
to em homenagem às culturas 
geek, nerd e pop. Trata-se do 
Parque Geek Ironstorm. Ani-
mada, a atração trará desfiles, 
bandas, concursos, karaokê e 
muito mais.

A entrada é gratuita e aber-
ta a todos os públicos, mas 
quem fizer uma pré-inscrição 
no site do evento , poderá re-
tirar uma camiseta referente a 
ação entregue no dia do even-
to.

São esperadas nesse dia 
cerca de 2 mil pessoas. O even-
to contará com a coordenação 
do Departamento de Parques, 

que pertence à Secretaria de 
Recursos Naturais e Meio Am-
biente de Barueri (Sema). A 
Sema também estabeleceu par-
ceria com a empresa Criar Pro-
duções como apoio na ação. 

O secretário Marco Antô-
nio de Oliveira (Bidu) está em-
polgado com a atração. “Esse é 
um evento diferente, com cer-
teza será um sucesso. Convido 
toda a população para ir ao 
nosso parque e conhecer essa 
ação que, tenho certeza, será 
maravilhosa”, diz.

O Parque Dom José fica na 
Rua Ângela Mirella, 500, na 
Vila Porto.

Confira a programação 
completa:

Em cada ponto da cidade 
uma homenagem, uma refe-
rência histórica, um reconhe-
cimento ou uma exaltação. Os 
monumentos de Barueri, cria-
dos e instalados ao longo dos 
seus 73 anos de emancipação 
político-administrativa, são ele-
mentos destacados da paisagem 
turística urbana. E também são 
o registro concreto das conquis-
tas históricas e humanas que 
ajudaram na construção do seu 
desenvolvimento socioeconô-
mico e cultural.

“Ao longo desses anos a ci-
dade vem valorizando sua tra-
jetória através de monumentos 
que engrandecem a paisagem 
e enaltecem sua história. São 
dezenas de monumentos espa-
lhados pelos bairros da cidade, 
contatando a história de perso-
nalidades que fizeram e fazem 
parte dessa memória”, afirma o 
secretário de Cultura e Turismo, 
Jean Gaspar.

São 14 monumentos em 
vários bairros da cidade e prin-
cipalmente na região central e 
adjacências. A seguir, enumera-
mos os principais deles e o mo-
tivo pelo qual foram erguidos.

Padroeiro São João Batista
Localizado na região central, 

onde há uma imagem de São 
João Batista, o padroeiro de Ba-
rueri, em tamanho natural, pró-

ximo à praça que homenageia 
Wagih Salles Nemer, emanci-
pador da cidade e figura política 
história.

Fonte Cunhatã (‘mulher’ 
na língua tupi-guarani)

Composta por três escultu-
ras com intenso fluxo de água, 
localizada na praça Lelita Bit-
tencourt, em frente ao Pronto 
Socorro Central. O conjunto 
das três figuras representativas 
da mulher (moça, gestante e 
mãe) são feitas em técnica mis-
ta de basalto com detalhes em 
bronze, em tamanhos de mais 

de dois metros cada.

Praça das Bandeiras
Situada ao pé do viaduto da 

Rua Campos Salles, à margem 
da rodovia Castello Branco, é 
um espaço artisticamente ur-
banizado que abriga hasteada a 
Bandeira Nacional, em mastro 
de 30 metros de altura, ladeada 
pelas bandeiras do Estado e do 
Município, e as bandeiras das 
15 nações de maior represen-
tatividade para a comunidade 
municipal.

Herma de Yojiro Takaoka

Instalada na Praça Alphavil-
le, cruzamento da Avenida Rio 
Negro com a Avenida Araguaia, 
é uma homenagem ao enge-
nheiro Yojiro Takaoka, ideali-
zador do empreendimento imo-
biliário Alphaville.

Monumento à Família
Localizado no Bairro da 

Cruz Preta, o monumento foi 
inaugurado com a reurbani-
zação da praça, em dezembro 
de 1999, nas comemorações 
do cinquentenário de emanci-
pação do município. A obra é 
uma homenagem da Prefeitura 

Municipal de Barueri a todas as 
famílias, nativas ou migrantes 
que têm contribuído para o de-
senvolvimento do município.

Monumento à Solidariedade
Localizado no complexo vi-

ário de acesso à rodovia Caste-
lo Branco, é o “cartão de entra-

da” da cidade, não apenas pela 
inscrição com a montagem do 
nome da cidade feita em pedra 
(com as letras em três metros 
de altura), mas pelo rico sim-
bolismo na escultura de duas 
pessoas em posições de ajuda 
mútua, representando a soli-
dariedade. 

Horário Evento

10h Início das atividades - música ou Banda (palco)

10h30 Concurso - 1º Desfile Cosplay de Guarda Roupa (Cosmário) e 
Desfile Cosfail engraçado (palco)

11h Interação com o público e sorteio de brindes – Banda (palco)

11h30 Karaokê aberto ao público (palco)

12h (Concurso) Kpop Solo

12h30 Just Dance (Dança ao redor do palco)

13h Banda (palco)

13h30 (Concurso) Karaokê

14h Interação com o Público e sorteio de Brindes

14h30 Apresentação Combate Medieval HMB (Historical Medieval Battles)

15h (Concurso) KPop Grupo

16h Desfile e apresentação Cosplay

17h Banda

18h Anime no Telão
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Nesta Páscoa, a Biscoitê, 
primeira boutique de biscoi-
tos do Brasil, traz um portfó-
lio diversificado com mais 
de 14 produtos para decorar, 
presentear e saborear a data 
com muito bom gosto e so-
fisticação. Mais do que en-
cantar os clientes, a proposta 
da marca é resgatar memó-
rias afetivas, trazendo à tona 
o gostinho da infância, além 
de dar uma mãozinha na de-
coração das guloseimas e da 
casa durante o almoço de 
Páscoa. Confira as novida-
des!

Começando com os ovos, 
símbolo de vida e renasci-
mento celebrado na Páscoa, 
o tradicional Ovo Limonê 
(400g) feito com chocolate 
meio amargo, recheado com 
ganache de limão siciliano 
e pedaços do biscoito carro 
chefe da marca, sendo um 
dos mais aguardados pelos 
fãs da boutique. Já o Ovo 
Biscoitê (200g) é inspira-
do nos incríveis cookies da 
marca e leva casca de choco-
late ao leite com mini gotas 
de cookies, assim como os 
bombons que recheiam seu 
interior.

DEPOIS DE 10 ANOS, LILIA CABRAL 
VOLTA AO TEATRO EM SÃO PAULO NA 
ESTREIA NACIONAL DA PEÇA A LISTA, 
AO LADO DA FILHA GIULIA BERTOLLI, 
JUNTAS NO PALCO PELA PRIMEIRA VEZ 

Foto : Pino Gomes

POR OVADIA SAADIA

Seja para presentear, decorar ou resgatar memórias 
afetivas, a primeira boutique de biscoitos do Brasil 

promete deixar a data muito mais gostosa

Emoção e humor marcam A Lista, espetáculo que traz no elenco Lilia 
Cabral e sua filha Giulia Bertolli com texto de Gustavo Pinheiro e direção 
de Guilherme Piva. A estreia nacional aconteceu no sábado, 12 de março, 
no Teatro Renaissance. A temporada vai até 12 de junho com sessões aos 

sábados, às 20h30, e domingos, às 18h.
Teatro Renaissance - Alameda Santos, 2233 - Jardim Paulista, São Paulo - 

SP, 01419-002
Ingressos à venda em: www.olhaoingresso.com.br. Funcionamento da 
bilheteria: De sexta a domingo, de 14h até a hora do espetáculo.

A Lança 
Perfume, 

marca 
do grupo 

catarinense La 
Moda, acaba 

de lançar 
a “Sexie”, 

coleção 
desenvolvida 
em parceria 

com o stylist 
Yan Acioli. 

A campanha 
é estrelada 

pela atriz 
Juliana 

Paes  que  
representa 

perfeitamente 
o espírito  da 

marca. 

BISCOITÊ APRESENTA 
AS NOVIDADES PARA A 

PÁSCOA 2022


