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Zé Ramalho 
faz show 

gratuito em
Barueri neste
domingo, 27

Barueri completa 73 anos 
com muito a comemorar

Projeto de João Doria que 
prevê reajuste de 10,3% do 
salário mínimo no estado 
de São Paulo é aprovado

Prefeitura de Osasco 
entrega CEMEI totalmente 
revitalizada para população 
da Vila Menck na zona Norte

Em entrevista exclusiva, 
o prefeito Rubens Furlan 
falou sobre momentos 

que marcaram sua 
vida e destacou as 

comemorações no 73º 
aniversário da cidade
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Proposta de reajuste 
do salário mínimo 
estadual é aprovada

Parlamentares cobram mais agilidade 
do estado nos procedimentos de saúde

Com novo aumento de 
10,3%, salário mínimo esta-
dual reforça compromisso do 
Governo de SP e segue maior 
que o piso nacional

O projeto de lei que au-
menta o salário mínimo esta-
dual foi aprovado, no início 
da noite de quarta-feira (23), 
pela Alesp (Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo). O PL 97/22, de auto-
ria do Governador João Do-
ria, propõe a revalorização 
em 10,3% dos pisos salariais 
mensais dos trabalhadores, 
instituídos pela Lei nº 12.640 
de 11 de julho de 2007.

Com o novo reajuste, o sa-
lário mínimo paulista segue 

maior do que o piso nacional 
e passa a valer a partir do pri-
meiro dia do mês subsequente 
à data da publicação da lei. 
Os trabalhadores que se en-
quadram na faixa 1 do piso 
paulista passam a receber R$ 
1.284, e os que fazem parte 
da faixa 2, R$ 1.306. O índice 
de reajuste teve como base o 
IPC/FIPE, que atingiu 10,3%.

Também recebeu sinal 
verde do legislativo o Projeto 
de Lei Complementar 10/22, 
que apresenta o reajuste de 
10% no abono salarial aos 
servidores estaduais, quando 
inferior ao novo salário míni-
mo paulista.

A iniciativa reforça o com-

promisso do Governo de SP 
em fixar o piso salarial do Es-
tado acima do salário mínimo 
nacional, permitindo, assim, 
manter a remuneração mínima 
do setor público com valores 
aproximados aos praticados 
pelo setor privado.

A propositura atualiza os 
valores da Lei Complementar 
nº 1.344, de 26 de agosto de 
2019, referente à concessão 
de abono salarial, quando a 
remuneração mensal do servi-
dor for inferior a R$ 1.320 em 
jornada completa, R$ 990,00 
em jornada comum e de R$ 
660 em jornada parcial.

Para servidores sujeitos à 
jornada básica de trabalho ou 

a jornada específica de tra-
balho, o abono complemen-
tar será calculado com base 
no valor previsto na jorna-
da completa. As medidas se 
aplicam nas mesmas bases e 
condições, aos servidores das 
autarquias e aos inativos e 
pensionistas.

A área da saúde esteve 
em pauta durante a 6ª Sessão 
Ordinária da Câmara Muni-
cipal de Osasco, realizada na 
última terça-feira (22). A dis-
cussão do tema mobilizou os 
parlamentares, que não pou-
param críticas ao governo do 
estado diante das dificuldades 
enfrentadas pela população 
para a realização de cirurgias 
e exames de alta e média com-
plexidade.

A Moção de Repúdio n.º 
43/2022, de autoria da vereado-
ra Lúcia da Saúde (Podemos), 
fomentou o debate. Por meio 
do documento, a parlamentar 
criticou os Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades (AMEs) 
do governo do estado de São 
Paulo, pela interrupção do ser-
viço de cirurgias.

“Eu fiz essa moção até 
para chamar a atenção do 
governo do estado. Por que 
acontece que as nossas cirur-
gias estão paradas desde o iní-
cio da pandemia”, justificou a 
parlamentar na Tribuna.

Ainda de acordo com a ve-
readora, a questão do acesso 
às cirurgias ainda é mais defi-
citária, uma vez que a popula-
ção de Osasco precisa recor-

rer à AME da cidade vizinha 
de Carapicuíba. 

Os parlamentares também 
criticaram o trabalho da Cen-
tral de Regulação de Ofertas 
de Serviços de Saúde (Cross), 
que faz a operacionalização 
das atividades de regulação 
da oferta assistencial disponí-
vel às necessidades imediatas 

do cidadão.
Segundo Lúcia da Saúde, 

há pacientes esperando na fila 
para atendimento de câncer 
há mais de 90 dias. “O esta-
do está de brincadeira. Temos 
que nos unir e fazer valer. 
Não podemos deixar nossos 
entes queridos morrerem”, 
acrescentou.

Presidente da Comissão 
de Saúde e Assistência Social 
do Legislativo, o vereador 
Michel Figueredo (Patriota) 
reforçou que há centenas de 
pessoas esperando pela reali-
zação de exames para fechar 
diagnóstico e poderem fazer 
cirurgia, assim como outras 
centenas esperando por aten-

dimento na consulta com mé-
dico especialista.

“Existem especialidades 
de alta complexidade que fi-
cam na mão do Cross. Pacien-
tes com glaucoma esperam 
cinco anos para passar por um 
especialista”, explicou.

Construção de AME
Atento à questão, o vere-

ador Paulo Júnior (PP) apre-
sentou Moção de Apelo ao 
governo estadual para a cons-
trução de AME em Osasco. 
O parlamentar sugere que o 
equipamento público seja ins-
talado no bairro Jardim Ro-
berto, nas antigas instalações 
do Sesi.

O presidente da Câma-
ra, vereador Ribamar Silva 
(PSD), endossou o discurso 
dos colegas ao afirmar que 
uma cidade do porte de Osas-
co não ter uma AME repre-
senta uma perda muito gran-
de. “Com certeza nós vamos 
trabalhar e fazer essa reivin-
dicação ao governo do esta-
do para que tenha bons olhos 
para a nossa região”, pontuou.

Para o vereador Pelé da 
Cândida, o debate sobre as 
AMEs é de fundamental im-

portância, tendo em vista o 
aumento da demanda de aten-
dimento gerada pela crise 
econômica. “Muitos deixaram 
de pagar convênio para po-
derem comer e, infelizmente, 
as pessoas estão morrendo na 
fila”, alertou.

Outro parlamentar que de-
fendeu o debate sobre o tema 
foi Délbio Teruel (DEM), que 
relatou a existência de fila 
para tratamento de vários ti-
pos de câncer, como no pân-
creas, pele, pulmão, mamas, 
ovário, estômago, laringe, 
linfoma e leucemia.

“É importante discutir esse 
tipo de coisa para melhorar a 
nossa cidade, porque o gover-
no do estado não está dando a 
devida atenção ao problema”, 
concluiu.

Ao abordar a deficiên-
cia no acesso aos serviços, 
o vereador Carmônio Bastos 
defendeu ações alternativas, 
como a realização de convê-
nios com clínicas particula-
res. “É uma fila que existe há 
muitos anos e só vem aumen-
tando. Talvez não por falta de 
gestão do governo, mas por 
falta de profissionais no mer-
cado”, declarou.
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Prefeito relembra sua trajetória política 
e algumas conquistas para Barueri

Entrevista exclusiva: Rubens Furlan

Nesta semana, o prefeito de 
Barueri, Rubens Furlan, rece-
beu a equipe do Jornal A Rua 
em seu gabinete para uma en-
trevista exclusiva. Com mais 
de 45 anos de vida pública e 9 
mandatos, 6 deles como prefei-
to de Barueri, Furlan relembrou 
alguns momentos marcantes de 
sua trajetória na vida pública e 
também destacou alguns pontos 
de seu trabalho à frente de uma 
das maiores cidades da região. 

Durante a entrevista, ele 
aproveitou para fazer um balan-
ço das principais ações realiza-
das por sua gestão à frente da 
prefeitura da cidade. 

Confira a entrevista!

Em mais de 45 anos de 
vida pública, quais são os mo-
mentos que mais marcaram 
sua trajetória política?

Foram vários momentos. 
Teve o momento da minha elei-
ção para vereador, no dia 15 de 
novembro de 1976. Naquele 
tempo, a apuração demorava 
7, 8 dias. E aqueles foram dias 
de muita ansiedade. Eu acabei 
sendo o vereador mais votado 
naquela eleição. Foi um mo-
mento ímpar na minha vida. Ou-
tro momento que marcou, por 
várias razões, foi em 1982. Eu 
casei 12 dias depois de ter sido 
eleito prefeito e tomei posse no 
dia 1º de fevereiro, data de uma 
das maiores enchentes de todos 
os tempos aqui em Barueri. Foi 
um negócio terrível. Eu morava 
em um sobrado que encheu de 
água. Eu saí pra tomar posse e 
depois não pude voltar pra casa. 
Eu fui pra casa da minha mãe e 
a minha esposa foi pra casa da 
mãe dela. E ainda ficamos mais 
uns dois dias na casa de um 
amigo, pra depois poder voltar 
pra casa. Outra data marcante 
foi o nascimento da minha filha 
Bruna, em abril do mesmo ano. 
Então foi um período com mui-
tas coisas marcantes. Posso di-
zer que foram muitas emoções, 
uma atrás da outra, e todas essas 
coisas contribuem para mudar a 
vida da gente. Não é que mudou 
porque ganhou a eleição, por-
que casou, porque foi pai, por 
causa da enchente... São coisas 
que vão dando maturidade e 
hoje eu sigo muito atualizado. 
Tanto quanto qualquer jovem 
que esteja começando agora na 
política. O meu dia a dia me 
atualiza. A tecnologia é atual, 
é importante, e exige atualiza-
ção o tempo todo, e eu faço um 
esforço grande para me atuali-
zar diariamente. E todos esses 
momentos marcaram muito e 
fizeram com que eu tivesse um 
amadurecimento muito rápido. 
Depois, a vida política passa a 
ser uma rotina, cada eleição é 
uma experiência e cada projeto 

que a gente desenvolve, com 
todas as dificuldades, também 
viram experiência. São experi-
ências que vão se acumulando. 
Só tem experiência quem viveu 
para tê-la, porque não adianta 
alguém de 40 anos dizer que 
tem a experiência que eu tenho. 
Não tem. Tem que viver. 

Como é a sua relação com 
os prefeitos da região e como 
é ser reconhecido como um 
grande gestor por eles?

Eu conheço as dificuldades 
dos prefeitos aqui da região. 
Graças a Deus essa é uma safra 
maravilhosa de prefeitos e eu te-
nho a honra de participar junto 
com esses moços todos aí. Eu 
não vou dizer que não fico fe-
liz e lisonjeado com os elogios. 
Mas essa vaidade não impede 
que eu veja o tamanho que eu 
sou. Quando eu olho no espe-
lho, vejo o prefeito de Barueri, 
com as mesmas dificuldades e 
também com a mesma vontade 
de resolver os problemas que 
surgem na nossa cidade. Então, 
não deixo a vaidade atrapalhar 
a necessidade que eu tenho de 
cumprir os compromissos com 
a população. Eu sou do tamanho 
que eu sou e tenho a vaidade 
natural de alguém que recebe o 
respeito de outra pessoa, só isso. 

Como o senhor avalia o 
trabalho da gestão atual e 

quais são as expectativas para 
as comemorações do aniversá-
rio de Barueri? 

Nós inauguramos duas be-
líssimas escolas. E não é só a 
escola que é bonita, o conteúdo 
dela é muito mais bonito. As 
escolas são modernas, tecno-
lógicas, contam com aulas de 
robótica nas salas maker. Para 
uma formação melhor dos nos-
sos jovens para o futuro, cons-
truímos e equipamos escolas 
mais adequadas, mais moder-
nas, para que eles possam ser 
competitivos. Os filhos dos 
trabalhadores mais abastados 
e os filhos dos trabalhadores 
mais humildes precisam ter a 
mesma oportunidade. E aqui 
em Barueri a gente está fazen-
do um esforço muito grande 
pra que isso seja possível. Eu 
queria inaugurar a Praça das 
Artes, mas deve demorar aí 
mais um tempo pra isso, por-
que não se trata de um teatro 
apenas. Lá será muito mais que 
um teatro. Será uma escola de 
cultura, uma escola de artes, 
que deverá receber mais de dez 
mil alunos, que irão frequentar 
as escolas dos mais diversos 
segmentos. Seja cultural, seja 
dança clássica, balé, todo tipo 
de instrumento musical, vai ter 
aula. No contraturno escolar, 
os estudantes da rede pública 
de Barueri poderão optar entre 
as atividades culturais, na Pra-
ça das Artes, e as atividades do 
Centro Esportivo, que também 
está sendo construído aqui na 
cidade. E esse centro não será 
um ginásio de esportes. Será 
um centro completo, com au-
las de artes marciais, vôlei e 
futebol… e tem uma estrutura 
fantástica. Imagina que tenha 
crianças com vocação pro te-
atro, pra música e, se ele não 
tiver oportunidade, essa voca-
ção vai se perder ao longo do 
tempo, porque ele vai fazer 
outra coisa pra ganhar a vida. 
E vai ganhar a vida com todas 
as dificuldades em outro lugar, 
deixando de lado aquilo que 
é a vocação dela. Nós vamos 
dar a oportunidade. Se existe 
talento artístico ou esportivo 
em nossa cidade, esses talentos 
serão revelados porque nós es-
tamos dando essa oportunidade 
para nossas crianças e jovens. 
Agora, por exemplo, estamos 
fazendo um espaço para idosos 
de primeiro mundo, com toda 
estrutura para os idosos terem 
qualidade de vida, porque as 
pessoas precisam ser respei-
tadas e precisam viver com 
dignidade. Então posso dizer 
que aqui a gente olha e traba-
lha  para as crianças, desde a 
primeira infância, com muita 
força, com muito entusiasmo, 
e seguimos assim para aten-

der até os idosos. Sempre com 
muitos programas sociais, de 
empregabilidade, culturais e 
esportivos. Com isso, posso 
dizer que nós chegamos aos 73 
anos de aniversário de emanci-
pação político-administrativa 
com muita responsabilidade de 
promover o bem-estar social. 
E como a gente promove isso? 
Cuidando da vida das pessoas.

E como é estar junto da 
população? 

Isso é fantástico. Poder sair 
na rua, tomar café com o pes-
soal. É fantástico. Eu vou em 
todos os lugares, entro na casa 
das pessoas, abraço, vou na 
praça e converso com a popu-
lação. Estou sempre próximo 
das pessoas. Fora isso, Barue-
ri é a terra da felicidade. Você 
sabe que eu nasci em Sorocaba 
e vim pra Barueri com 14 anos 
de idade. Posso dizer que toda 
vida fui feliz aqui. Eu não sei se 
a felicidade é inerente à minha 

personalidade, mas sei que sou 
um cara muito feliz. 

E como o senhor aprovei-
ta as suas horas de lazer? 

Vou ao shopping, adoro ir 
ao shopping. Não é só da no-
vela que eu gosto (risos). Eu 
mesmo vou comprar as minhas 
coisas, tomar café, comprar 
chocolates. E claro, assisto 
novela e BBB (Big Brother 
Brasil). Mas, o que eu gosto 
mesmo é de ficar em casa, des-
cansando, sempre que posso. 
Algumas vezes vou para a praia 
e também gosto muito de ir pro 
interior, porque lá é sossegado 
e quando eu vou pra lá, volto 
com as energias recarregadas. 

Na última semana, du-
rante a coletiva de imprensa 
no novo diretório do PSDB, 
o senhor declarou seu apoio 
ao governador João Doria na 
campanha à presidência, e a 
Rodrigo Garcia, ao governo 
do estado. Poderia falar um 
pouco sobre a importância 
dessa parceria para a cidade 
continuar crescendo?  

Eu não tenho dificuldade 
nenhuma em dizer que meu 
apoio nas eleições deste ano se-
rão para João Doria presidente 
e para Rodrigo Garcia gover-
nador. Primeiro porque eles 
são do meu partido, o PSDB. 
Segundo porque passei quase 
a minha vida inteira lutando 
por um hospital regional e eu 
apoiei todos os governadores 
que se elegeram em São Pau-
lo nos últimos anos, e nenhum 
deles fez isso por Barueri. Por 
isso construímos, com recursos 
próprios, o hospital municipal, 
que acabou virando um hos-
pital regional porque atende 
pessoas de toda a região. Mas, 
nunca deixei de lutar pelo hos-
pital regional e com a eleição 
da Bruna [Furlan] como de-
putada estadual, Barueri ficará 
mais fortalecida. E se tivermos 
o João Doria e o Rodrigo Gar-

cia eleitos, tenho certeza que 
Barueri irá crescer ainda mais. 
Eu não posso e não vou virar as 
costas para essas pessoas, por-
que elas não viraram as costas 
para o povo que eu represento. 
Além disso, o Doria é um gran-
de governador. Ele, com sua 
equipe e com o Rodrigo Garcia, 
está fazendo um grande gover-
no em São Paulo. Tanto é que 
os prefeitos todos estão apoian-
do o Rodrigo Garcia para o go-
verno do estado. 

O senhor é, sem dúvidas, 
um dos prefeitos mais res-
peitados do CiOeste. Qual a 
importância desse consórcio 
para o fortalecimento das ci-
dades da região? 

Lá no CiOeste cada prefei-
to leva seus problemas e suas 
experiências. E a gente discu-
te. Por exemplo, tem uma coi-
sa que não estavam entrando 
em acordo que é a questão do 
aumento da tarifa de ônibus. 
A gasolina subiu, o óleo diesel 
também. O empresário não vai 
conseguir fechar a conta no fim 
do mês. Ele vai ter que colocar 
dinheiro dele na empresa por-
que não está conseguindo pagar 
o custo. E com isso, a qualida-
de do transporte vai cair muito. 
Então, a CiOeste é importante 
porque abre um canal de diálo-
go pra discussão de assuntos de 
toda a região. 

Depois de seis mandatos, 
o senhor pretende se reeleger 
novamente como prefeito de 
Barueri? Quais suas preten-
sões e expectativas políticas 
para o futuro?

Eu não pretendo me candi-
datar novamente. Em dezem-
bro vou fazer 70 anos e vou 
terminar esse mandato com 
72 anos. Por isso, vou me apo-
sentar. Neste momento, vamos 
trabalhar a eleição da Bruna e 
dos candidatos do partido para 
fortaceler não só a nossa cidade 
de Barueri, mas toda a região.

Poder sair na 
rua, tomar café 
com o pessoal. É 
fantástico. Eu vou 
em todos os lugares, 
entro na casa das 
pessoas, abraço, 
vou na praça e 
converso com a 
população. Estou 
sempre próximo das 
pessoas. Fora isso, 
Barueri é a terra da 
felicidade.”

“
Rubens Furlan

Eu conheço as 
dificuldades dos 
prefeitos aqui da 
região. Graças a 
Deus essa é uma 
safra maravilhosa de 
prefeitos e eu tenho 
a honra de participar 
junto com esses 
moços todos aí”.

“
Rubens Furlan

POLÍTICA
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ESPECIAL 
BARUERI
73 ANOS

ARTES E CULTURA 
Considerado um dos 

maiores centros culturais do 
Brasil, a Praça das Artes está 
com as obras avançadas e 
promete atender mais de 10 
mil alunos em diversas áreas 
culturais. 

A implementação da Lei 
Aldir Blanc, com mais de 530 
inscrições, deu novo alento aos 
artistas da cidade, com financia-
mento de espetáculos culturais. 

MAIS SAÚDE 
Uma outra grande con-

quista da Saúde foi o início 
das obras do Hospital Regio-
nal, que atenderá não ape-
nas Barueri como as cidades 
do entorno. Também foram 
feitos investimentos nas re-
formas completas de cinco 
Unidades Básicas de Saúde 
e a construção de mais três, 
além da reforma do Hospital 
Municipal. 

CIDADE EDUCADORA
As inaugurações de seis 

novas escolas municipais e 
duas maternais na cidade fo-
ram apenas um dos aspectos 
envolvendo os investimentos 
na Educação. Com a aquisi-
ção de 30 mil computadores 
portáteis e mais outros equi-
pamentos em robótica e in-
formática, as escolas ficam 
mais equipadas e os estudan-

tes com condições de apren-
dizado de alta qualidade. 

MAIS QUALIDADE DE 
VIDA

O trabalho de recapea-

mento das ruas da cidade foi 
realizado de maneira inin-
terrupta, incluindo perío-
dos da madrugada, para não 
atrapalhar o trânsito. Prati-
camente todos os bairros da 

cidade tiveram ruas recapea-
das. Parques e jardins foram 
reformados, com destaque 
para a construção do Parque 
Linear, cujo primeiro trecho 
foi inaugurado com pista de 

caminhada e ciclofaixa, além 
do início da construção do 
Parque da Juventude. A ma-
nutenção constante das vias 
e limpeza dos espaços públi-
cos também foi prioridade da 
Prefeitura. 

No Esporte, as obras do 

novo Complexo Esportivo do 
Silveira estão a todo vapor e 
a corrida de São Silveira vol-
tou para a felicidade de toda 
a região.  

OBRAS EM TODA A 
CIDADE 

Fim das enchentes  
Os piscinões construídos 
nos bairros Engenho Novo 
e Jardim Silveira prometem 
pôr fim nos alagamentos que 
acometem a cidade. Está no 
projeto da Prefeitura a cons-
trução de mais dois reserva-
tórios de águas da chuva. 

Destaque também para as 
obras de ligação da avenida 
Café do Ponto, que levará 
mais fluidez ao trânsito pró-
ximo de Alphaville. 

CIDADE ILUMINADA
Além do asfalto novo e 

melhorias nas sinalizações, 
a iluminação em LED da ci-
dade está avançando, e atinge 
mais de 85% do município. 
Vale lembra que o investi-
mento gera economia aos co-
fres públicos e contribui com 
o meio ambiente. 

Alitia consed molorepere cum sum sus as enimolo remquam hillaborum erum lab idus sunt hita que voluptatur aut velesti consequi omn

Parque Linear de Barueri conta com pista de caminhada, ciclovia, um grande playground, bicicletário e duas praças de ginástica

O Hospital Regional de Barueri oferecerá atendimentos em diversas especialidades e irá atuar como referência regional

A ILUMINAÇÃO 

EM LED DA 

CIDADE ESTÁ 

AVANÇANDO, 

E ATINGE MAIS 

DE 85% DO 

MUNICÍPIO

85%

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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A recém inaugurada Emeief Elisabet Titto fi ca localizada na Rua Ricardo Peagno, no Jardim Belval. A escola foi construída em um terreno de 7.391,36 m², com 6.991,16 m² de área construída.

JORNAL A RUA

MAIS SEGURANÇA
Com a Nova política mu-

nicipal de Segurança Públi-
ca, a ênfase está no Direito 
do Cidadão, além de já tradi-
cional empenho de redução 
dos índices de criminalida-
de. 

A criação da Delegacia 
da Mulher 24 horas é outra 
iniciativa que trouxe mais 
instrumentos no combate à 
violência doméstica. 

CIDADE PREMIADA 
Com tantos avanços, Ba-

rueri recebeu ao longo de 
2021 vários prêmios e reco-
nhecimentos, entre eles: 

Redução acentuada da 
criminalidade nos últimos 
quatro anos

Maior saldo de empregos 
formais de São Paulo e o 3º 
maior do Brasil

A 36ª cidade mais susten-
tável do País

Referência no combate à 
evasão escolar e na participa-
ção do programa Busca Ativa 

Atração de mais de 6 mil 
empresas desde o ano passa-
do e segue na contramão da 
crise 

Barueri é mais uma vez a 
primeira colocada em Eco-
nomia no ranking nacional 
da Smart Cities. 

A implementação da Lei 
Aldir Blanc, com mais de 
530 inscrições, deu novo 
alento aos artistas da cidade, 
com financiamento de espe-
táculos culturais. 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

Maior saldo de empregos 
formais em SP e terceiro no 
Brasil 

+ de 6.000 empregos des-
de 2020 

Primeiro lugar nas 100 ci-
dades para fazer negócios 

A cidade mais competitiva 
do Brasil 

Inovação Barueri no 
Ranking das 100+ Inovadoras 
em TI em 2021 

CIDADE INCLUSIVA
O ano de 2021 foi marca-

do pela volta das atividades 

presenciais e a Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência (SDPD) e realizou 
mais de 5.000 atendimentos 
pelo programa Centro-Dia; 
entregou 1.580 equipamentos 
de Tecnologia Assistida, me-
diou contrações de mais de 
100 pessoas com deficiência 

neste ano.  
Na Habitação, oito áreas 

do Município foram contem-
pladas com títulos fundiários 
levando a regularização de 
centenas de moradias, além da 
construção do Conjunto Habi-
tacional Engenho Novo com 
mais de 190 apartamentos.  

Outra conquista foi a linha 
de ônibus municipal T253BI1 
Barueri (Centro) que parte do 
Centro de Barueri até o Cen-
tro Municipal de Equoterapia. 

CIDADE SOLIDÁRIA
A Secretaria de Assistên-

cia e Desenvolvimento (Sads) 
e o Fundo Social de Solida-
riedade não mediram esfor-
ços e atenderam mais de 17 
mil famílias na Campanha 
do Agasalho com a doação 
de mais de 58 mil peças no-
vas. A Sads Informatizou o 
sistema de atendimento das 
famílias mais vulneráveis e 
entregou mais de 20 mil ces-
tas básicas. Além de resgatar 
ex-moradores de rua por meio 
do programa Renascer. 

A Secretaria da Família 
(Sefam), recentemente cria-
da, passou a administrar o 
Parque da Maturidade e a 
Coordenadoria da Juventude. 
A Sefam deu ainda início ao 
programa Famílias Fortes, 
voltado principalmente à me-
lhor integração dos adoles-
centes com seus familiares. 

MAIOR 

SALDO DE 

EMPREGOS 

FORMAIS DE 

SÃO PAULO E 

O 3º MAIOR 

DO BRASIL

PRIMEIRO 
LUGAR

Praça das Artes de Barueri

Complexo Esportivo de Barueri
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Prefeitura entrega reforma 
de CEMEI na Vila Menck

A Prefeitura de Osasco 
entregou na terça-feira, 22/3, 
a reforma da CEMEI (Cen-
tro Educacional Municipal de 
Educação Infantil – Creche e 
Emei) João de Farias, localiza-
da na Avenida O Trabuco, 51 – 
na Vila Menck. Essa é a segun-
da escola que a administração 
municipal entrega totalmente 
modernizada em menos de uma 
semana.

Assim como nas demais 
unidades que já receberam as 
melhorias, a reforma foi geral, 
o que incluiu manutenção nos 
telhados, troca de pisos, portas 
e janelas, revisão elétrica, hi-
dráulica, além de nova ilumi-
nação para os ambientes. A CE-
MEI recebeu novo mobiliário.

Acompanhado da vice-pre-
feita, Ana Maria Rossi, e de 
outras autoridades, o prefeito 
de Osasco, Rogério Lins, par-
ticipou do ato de entrega da 

revitalização. O chefe do Exe-
cutivo falou dos investimentos 
na área da educação e destacou 
que a modernização das escolas 
da rede municipal de ensino é 
prioridade.

“A gente fi ca muito feliz 
de ver como fi cou esse espaço, 
que antes tinha problemas es-
truturais. Aqui fi ca o presente 
e o futuro da nossa cidade. As 
nossas crianças merecem estu-
dar com conforto e segurança 
e nós temos priorizado isso, re-
cuperando e modernizando as 
escolas municipais”, afi rmou o 
prefeito.

O secretário da Educação, 
Cláudio Piteri, disse que a CE-
MEI passou por uma verda-
deira transformação: “a trans-
formação aqui nessa unidade 
foi muito grande. Só quem co-
nheceu essa CEMEI há alguns 
meses sabe bem do que eu es-
tou falando. Agora, com toda 

certeza, nossas crianças estarão 
num lugar mais confortável e 

agradável do jeito que elas me-
recem”.

A administração municipal 
tem feito importantes investi-
mentos na área da educação, 
além da reforma das unidades 
escolares, há também constru-
ção da maior creche do Brasil, 
o Mundo da Criança da zona 
Norte (deve ser entregue nas 
próximas semanas com 1.300 
vagas), implantação de lousas 
digitais, aquisição de mais de 
30 mil notebooks para alunos, 
entrega de kits de material es-
colar, que agora vai incluir mo-
chilas, entre outros.

Atualmente, a rede munici-
pal de ensino possui mais de 72 
mil alunos. 
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No mês do aniversário de 
Barueri, a Prefeitura progra-
mou uma série de atrações 
organizadas pela Secretaria 
de Cultura e Turismo (Se-
cult). O ápice da festa será o 
show com o cantor e compo-
sitor Zé Ramalho, no domin-
go, dia 27, a partir das 18h, 
no estacionamento do Giná-
sio José Corrêa.

Já neste final de semana, a 
agenda está recheada de apre-
sentações. Para os próximos 
dias, até 30 de março, música, 
teatro, danças, brincadeiras, 
cinema, solenidades, entre 
outras atrações darão o tom 
dos festejos de aniversário.

No sábado, dia 19, as ati-
vidades culturais começam 
logo cedo. O grupo Trupe 
Trupé, para o público in-
fantil, se apresenta às 10h30 
no Terminal Rodoviário do 
Parque Imperial. À tarde, 
às 16h30, estará no Vale do 
Sol (Travessa da rua Adonil-
son Alves Ferreira). A Trupe 
também fará outras apresen-
tações no dia 26 (Praça da 
Vila Porto) e no dia 27 (Bair-
ro dos Altos).

O trio de artistas Kombo-
za faz show às 11h no Jardim 
Mutinga (Praça da rua Ala-
goinha), e às 16h na Praça 
Jardim Audir. Eles também 
vão se apresentar no dia 27, 
na Vila Márcia, às 10h.

Na Praça do Jardim Pau-
lista, o grupo Matéria Rima, 
também neste sábado, mostra 
todo seu repertório de Hip 
Hop, além de outras atrações. 
O Matéria Rima se apresenta 
ainda no Engenho Novo, no 
dia 26, às 15h, e no Jardim 
Califórnia no dia 27, às 10h.

Cultura no Parque
No domingo (dia 20), no 

Parque Dom José (Rua Ânge-

la Mirella, 500, na Vila Porto), 
a partir das 11h, o Cultura no 

Parque terá apresentação do 
Quarteto São Jorge, com clás-

sicos da Música Popular Bra-
sileira. À tarde, o tradicional 

Samba na Praça começas às 
14h no estacionamento do 
Ginásio José Corrêa.

No Centro de Eventos 
(rua Sebastião Davino dos 
Reis, 672, na Vila Porto), ha-
verá sessões de cinema às 15h 
com o filme infantil “Encanto 
no Teatro”, e às 18h, com a 
comédia nacional “O Auto da 
boa mentira”.

Zé Ramalho
No dia 26 (sábado), a ci-

dade completa 73 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa. Pela manhã, a 
partir das 9h, haverá sessão 
solene na Câmara Municipal, 

com a presença de autorida-
des locais. Às 19h, acontece o 
encontro Oração pela Cida-
de, no Centro de Eventos.

Zé Ramalho sobe ao pal-
co especialmente monta-
do no estacionamento do 
ginásio José Corrêa no dia 
27 (domingo). O artista na-
cionalmente conhecido por 
canções como “Chão de giz”, 
“Avôhai”, “Admirável gado 
novo” e “Sinônimos” home-
nageará a cidade com um 
show totalmente gratuito.

No dia 30, a Secretaria da 
Mulher organiza a Caminha-
da Mulher Saudável, no Par-
que Dom José, às 10h.

Zé Ramalho e outras 
atrações farão a festa 
nos 73 anos de Barueri
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A história de Vicent Van Gogh 
foi eternizada em suas telas e nos 
corações dos bolsistas do projeto 
Renascer, que na quarta-feira (dia 
16 de março) imergiram na obra 
do artista mais importante de to-
dos os tempos por meio da expo-
sição “Paisagens de Van Gogh”, 
em cartaz no Shopping Iguatemi, 
Alphaville.

Conduzido pela Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social de Barueri (Sads), em par-
ceria com Fundo Social de Solida-
riedade, o projeto Renascer tem o 
objetivo de promover a inserção 
social de ex-moradores de rua por 
meio de uma bolsa auxílio e cur-
sos de capacitação, dentre outras 
ações que resgatam o sentido de 
viver, como a ida à exposição.

Imersão em Van Gogh
A exposição convida o ex-

pectador a “entrar” nas telas do 
artista ao projetar em ambientes 
obras como “A Noite Estrela-
da”, “Lírios”, “Amendoeira em 
Flor”, dentre outras. Uma verda-
deira imersão no universo de Van 
Gogh.

 “Eu, que gosto de pintar, es-
tava muito curioso pra saber mais 
sobre a vida dele. Achei a arte 
dele muito linda, eu me senti den-
tro da tela. Foi uma experiência 
única”, conta o jovem Nicholas 
Nunes, de 23 anos, que atua no 
projeto integrado ao Renascer, o 
“Horta da Gente”. Segundo disse, 
Nicholas se sentiu dentro d’água 
no cenário que reproduziu a obra 
“A noite Estrelada”.

Amor à natureza
Na exposição, os ambien-

tes são interativos, ou seja, 
além de reproduzirem as pin-
turas, sons e cheiros também 
fazem parte da experiência 
vangoghiana, na tentativa de 
levar às mesmas sensações 
que o pintor vivia quando cria-
va as obras.  E assim também 
foi para André Luiz Vieira, de 
40 anos, se identificando com 
Van Gogh, que amava a pintar 
a natureza.

 “Eu também sou um aman-
te da natureza. Ouvir os passa-
rinhos cantando, sentir o chei-
ro das flores e, principalmente, 
ver os girassóis foi muito lin-
do”, conta o integrante do Re-
nascer desde 2018.

Antonita Minello e Ovadia Saadia

Grupo Personal Dancers

Haroldo Pereira Jr.

FESTA DINNER DANCE

POR OVADIA SAADIA

E a noite paulistana, aos 
poucos, vai voltando a 
reunir os boêmios e os 

eventos badalados. Caso 
da festa Dinner Dance, 

de Edinho Veneziani, 
que fez a primeira 

edição do ano e agora 
sendo realizada no 

Bonita Bar & Cozinha, 
no Itaim. Com o mix 

de estilos musicais 
do DJ e jornalista, 

Haroldo Pereira Jr., e 
um grupo de personal 

dancers reúne socialites 
e empresários da ala 
festiva da sociedade. 

A edição foi chamada 
“Folia...e muito mais!”, 

com um “toque” de 
Carnaval para matar a 

saudade. Confira!

INTEGRANTES DO PROJETO 
RENASCER VISITAM

EXPOSIÇÃO SOBRE VAN GOGH

Monserrat Ryan e Dudu Pacheco

CORTESIA


