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Osasco apresenta redução em 
indicadores de criminalidade

Renata Abreu quer a sociedade no conselho gestor do 
Fundo de Segurança Pública. Projeto é aprovado!

A Frente Parlamentar da Se-
gurança Pública realizou uma 
reunião com autoridades das 
forças de segurança do muni-
cípio para debaterem políticas 
públicas que visem aumentar 
a segurança em Osasco. Na 
oportunidade, a Tenente Coro-
nel Eunice Rosa Godinho, co-
mandante do 14º Batalhão da 
PM de Osasco, comentou que 
os indicadores de criminalida-
de em Osasco, se comparados 
a 2019 apresentam redução sig-
nifi cativa.

“Os anos mais complica-
dos da Pandemia, que são 2020 
e 2021, foram atípicos, mas, 
mesmo assim apresentaram 
redução. Mas se comparamos 
esse período em 2019 e 2022 
a redução é signifi cativa em 
termo de média”, comentou a 
comandante.

De acordo com dados apre-
sentados por Eunice Godinho, 
houve redução de 34% nos 
indicadores de estupros, 29% 
em homicídios dolosos, 21% 
nos casos de furtos de veículos. 
“A participação da população 
é fundamental para que possa-
mos ser ainda mais efetivos no 
combate à criminalidade. Se as 
pessoas registram através do 
190, online nos canais da PM, 
através dos grupos do Progra-
ma de Vizinhança Solidária, 
podemos traçar estratégias ain-
da mais efi cientes”, ressaltou 
a comandante ao declarar que 
para combater a criminalidade 
é preciso efetivar ações conjun-
tas. “Quando não se tem o que 
comer, quando não se tem uma 

educação fortalecida, a possibi-
lidade disso se tornar um pro-
blema de segurança pública é 
alta”.

Vice-presidente do Con-
seg (Conselho Comunitário de 
Segurança) Sul, Edgar Nagy, 
falou da importância da parti-
cipação da população nas reu-
niões do conselho e de como o 
Programa de Vizinhança Soli-
dária tem sido importante para 
a redução da criminalidade. 
“Reforço a necessidade de for-
talecer nossa união, temos as 
ferramentas e as condições de 
integrar as forças de segurança 
e esse é o diferencial da nossa 
cidade. Vejo pelos indicadores 
e pelos grupos que participo do 
PVS o quando esse programa 
ajudou a reduzir a criminalida-
de”. comentou.

A informação de Nagy foi 
confi rmada pela Tenente Coro-

nel Eunice Godinho que suge-
riu a realização de workshops e 
seminários para levar informa-
ção à sociedade sobre o papel 
do Programa Vizinhança Soli-
dária. O presidente da Câmara 
Ribamar Silva (PSD), que tam-
bém participou da reunião, de-
clarou que a Casa de Leis pode 
contribuir muito para fortalecer 
a segurança na cidade.

“Aqui podemos desenvol-
ver políticas públicas que be-
nefi ciem a sociedade e ajudem 
a reduzir a criminalidade, nós 
também somos canais de infor-
mação e podemos ajudar nesses 
workshops”, declarou Ribamar 
Silva.

Presidente da Frente Parla-
mentar da Segurança Pública, 
Josias da Juco (PSD), autor da 
Lei que implantou o Progra-
ma Vizinhança Solidária em 
Osasco, falou sobre o papel da 

frente parlamentar e sobre a 
necessidade de unir forças para 
fortalecer as forças de seguran-
ça na cidade.

“Estamos fazendo algumas 
reuniões para que possamos 
melhorar as condições de traba-
lho de todos. Também coloca-
mos aqui a honraria das forças 
de segurança que tem como ob-
jetivo homenagear profi ssionais 
que prestam serviços de forma 
exemplar. Acreditamos que as 
forças de segurança precisam 
sim ser valorizados”, comentou 
Josias ao falar sobre a possibi-
lidade de Osasco ser a primeira 
cidade no país a regulamentar o 
trabalho dos motoristas de apli-
cativos. “Sabemos que existe 
uma difi culdade em fazer isso, 
mas precisamos proporcionar 
segurança para todos, inclusi-
ve para os que trabalham como 
entregadores”, afi rmou Josias.

O Projeto de Lei 
(138/2019), de autoria da de-
putada federal Renata Abreu 
(Podemos-SP), foi aprovado 
pela Comissão de Segurança 
Pública da Câmara. A proposta 
determina a participação de jo-
vens, mulheres, negros, idosos 
e entidades sindicais dos agen-
tes de Segurança e de repre-
sentantes dos Estados e muni-
cípios no conselho gestor do 
Fundo Nacional de Segurança 
Pública (FNSP).

O FNSP fi nancia projetos 
e ações de prevenção à vio-
lência. Atualmente, o conse-
lho gestor tem 9 integrantes, 
sendo 7 do governo federal e 
dois do Consesp (Colégio Na-
cional de Secretários de Segu-
rança Pública. A proposta de 
Renata Abreu é que se faça tal 

qual ocorre no conselho gestor 
do SUS, que tem a sociedade 
participando dos destinos dos 
recursos públicos, da defi nição 
de prioridades orçamentárias e 
da fi scalização dos programas 

em execução.
“A participação da socie-

dade é um direito assegurado 
desde a promulgação da Cons-
tituição de 1988. A participa-
ção social não é outra coisa se 

não a concretização do manda-
mento constitucional que todo 
o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de represen-
tantes eleitos ou diretamente”, 
ressalta a parlamentar.

Na justifi cativa de sua pro-
posta, a deputada cita a impor-
tância de ter representantes de 
jovens nos conselhos gestores 
municipais, estaduais e fe-
deral, tendo em vista as esta-
tísticas que apontam ser essa 
parcela da população a maior 
vítima da violência.

O relator Luis Miranda, em 
seu parecer favorável ao PL, 
aprovado pelos integrantes da 
comissão, também destacou 
a importância da represen-
tação social no conselho do 
FNSP, frisando que a iniciativa 
“aperfeiçoa as políticas de se-

gurança pública pela inclusão 
da participação de segmentos 
mais vulneráveis da sociedade 
na gestão do fundo”.

O PL 138/2019 tramita em 
caráter conclusivo e agora está 
sendo analisado pela Comis-
são de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

LEI TAMBÉM É DELA
Desde 30 de março está em 

vigor a Lei 14.316/2022, que 
destina a partir de 2023 míni-
mo de 5% das verbas do FNSP 
para ações de enfrentamento 

à violência contra a mulher. A 
lei é originária do PL 123/2019 
de Renata Abreu, aprovado 
pelo Congresso e sancionada 
sem vetos pelo presidente da 
República.

Entre as ações que poderão 
ser fi nanciadas estão casas-
-abrigos, delegacias e serviços 
de Saúde especializados no 
atendimento à mulher vítima 
em situação de violência do-
méstica e familiar. Os recur-
sos também poderão custear 
campanhas de enfrentamento a 
esse tipo de crime.
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O dinâmico
e trabalhador
Beto Corrêa

Luiz Roberto Corrêa, co-
nhecido por todos como Beto 
Corrêa é fi lho de Barueri.

Conhece muitos morado-
res e ruas dos quatro cantos 
da cidade. 

Seu pai, José Corrêa,  foi 
um dos grandes incentivado-
res e contribuiu muito para 
os primeiros avanços de Ba-
rueri.

Um dos homens de con-
fi ança do prefeito Rubens 
Furlan,  Beto Corrêa  é um 
homem trabalhador e que 

também tem atuado na arti-
culação e no bom relaciona-
mento com a sociedade.

Com trânsito livre entre 
as classes empresarial e polí-
tica de Barueri, Beto Corrêa 
já atuou como chefe de gabi-
nete do prefeito Rubens Fur-
lan no Câmara de Deputados,  
em Brasilia.

Dinâmico, focado e tra-
balhador, agora novamente 
ele ocupa o cargo de secre-
tário de governo, função que 
atua pela quarta vez.



Sexta-feira, 27 de Maio de 2022 PÁGINA 3JORNAL A RUA
CIDADES

Barueri recebeu na terça-
-feira, dia 24, o governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
para a assinatura do início das 
obras de extensão das margi-
nais da rodovia Castello Bran-
co, que tem um investimento 
de R$ 815,3 milhões. As obras 
que vão dar mais fluidez ao 
trânsito da região de Barueri e 
das outras cidades ao longo da 
rodovia é um antigo pleito do 
prefeito Rubens Furlan.

“O que estamos fazendo 
hoje em Barueri é planejar o 
futuro da cidade e da região. 
Tenho clareza de que o desen-
volvimento do estado passa 
pelo eixo da Castello, o princi-
pal eixo de crescimento de São 
Paulo. Se não fizermos inter-
venções agora, daqui a algum 
tempo não vamos mais ver 
investimentos acontecendo”, 
declarou o governador.

Na solenidade da assina-
tura, que aconteceu no esta-
cionamento do Ginásio Po-
liesportivo José Corrêa, no 
Centro de Barueri, o prefeito 
Rubens Furlan, em conjunto 
com vice-prefeito e Secretário 
de Obras, Beto Piteri, agrade-
ceram o esforço do governo do 
Estado para a viabilização das 
obras com a concessionária 
CCR / ViaOeste, que deverá 
ter duração de 35 meses e ge-

rar cerca de 21 mil empregos 
diretos e indiretos.

“Todas as vezes que eu 
batia à porta do governo do 
Estado, em raras ocasiões eu 
fui atendido, mas no governo 
Rodrigo Garcia as portas se es-

cancararam. Os problemas da 
nossa região não podem ser re-
solvidos sem a ajuda do gover-
no do Estado”, afirmou Furlan.

O prefeito de Barueri tam-
bém lembrou o investimento 
do governo estadual na cons-

trução do Hospital Regional 
Rota dos Bandeirantes, que 
atenderá a população de Ba-
rueri e das cidades vizinhas.

A deputada federal Bruna 
Furlan saudou a vinda do go-
vernador, que visita Barueri 
pela segunda vez em menos de 
duas semanas, declarando que 
a solenidade foi como uma 
“reunião de trabalho”.

“É uma obra que vai sus-
tentar o desenvolvimento de 
toda nossa região, e precisa-
mos que seja um desenvolvi-
mento com crescimento sus-
tentável”, afirmou a deputada, 
ressaltando que as melhorias 
na Castello, ao permitir mais 
fluidez no trânsito, deverão 
diminuir também a emissão de 
poluentes dos veículos.

Obras de extensão das 
marginais

A extensão das marginais 
da Castello Branco compreen-
de o trecho do km 22 ao km 
27, em ambos os sentidos. O 

projeto prevê ainda a implan-
tação de uma faixa adicional 
do km 27 ao km 32. As obras 
serão realizadas pela conces-
sionária CCR/ViaOeste.

As novas marginais vão 
eliminar gargalos viários na 

região, principalmente nos ho-
rários de pico. Além de veícu-
los de passeio e motocicletas, 
o trecho entre Barueri e Alpha-
ville registra diariamente trá-
fego de ônibus intermunicipais 
e fretados, além de caminhões 
e utilitários que atuam com 
transporte de carga, uma vez 
que a rodovia é um importante 
elemento logístico no Estado.

“As obras vão separar e or-
ganizar os diferentes tipos de 
tráfego na Castello Branco, es-
pecialmente em Barueri, para 
reduzir o tempo dos desloca-
mentos e garantir melhores 
condições de segurança na re-
gião”, afirmou o diretor geral 
da Artesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo), 
Milton Persoli.

O projeto autorizado pela 
Artesp também prevê novos 
elementos de segurança e a 
construção de duas novas pon-
tes, além da remodelação dos 
trevos de acesso a Barueri e 
Alphaville.

Mais de 651 mil habitantes 
das cidades de Barueri, Jandira 
e Itapevi, além de trabalhado-
res da região, estão sendo be-
neficiados diretamente pelas 
obras, que também vão melho-
rar o fluxo viário até a chega-
da à cidade de São Paulo pela 
Castello.

Acessibilidade, saneamento 
básico, regularização fundiária 
e mais qualidade de vida. É isso 
que a Prefeitura de Osasco está 
levando a cerca de 100 famílias 
que moram em núcleo habita-
cional na rua Francisco Mo-
rato, no Jardim Bandeirantes, 
zona Norte da cidade.

A Secretaria de Habitação 
realiza no local um projeto de 
Urbanização Integrada, que 
envolve várias obras: conten-
ção de encostas, iluminação 
pública, sistema de drenagem 
com canaletas e escadas hi-
dráulicas e ainda, em parceria 
com a Sabesp, implantação de 
rede de esgoto e ligações do-
miciliares.

“Essas obras visam garan-
tir, principalmente, segurança 
aos moradores. No final do ano 
passado, cerca de 20 imóveis 
chegaram a ser interditados, 
pela Defesa Civil, após fortes 
chuvas, devido ao perigo de 
deslizamento, pois ficam em 
uma encosta. Na época, rea-
lizamos obras emergenciais. 
E na sequência, cumprindo 
compromisso assumido com 
as famílias pelo prefeito Rogé-
rio Lins, estamos trabalhando 
para garantir que a área, além 
de estar segura, ofereça a qua-

lidade de vida a que todos têm 
direito”, explica o secretário 
de Habitação, Pedro Sotero.

Nesse sentido, uma das 
principais intervenções será 
garantir um novo acesso dos 

moradores às suas casas. Hoje, 
eles utilizam uma passagem 
estreita e mal iluminada, pela 
Rua Francisco Morato, e ain-
da encaram um longo trajeto 
com degraus improvisados, 

sem condições de acessibilida-
de. “Vamos construir um novo 
acesso, não só mais seguro, 
mas com dignidade aos mora-
dores”, completa Sotero.

Essas obras complementa-

res são realizadas por meio do 
programa Nossa Comunida-
de, realizado pela secretaria e 
que está levando uma série de 
obras de infraestrutura às áreas 
de vulnerabilidade de Osasco. 

“E com essa infraestrutura, 
também cumprimos os requi-
sitos para o processo de regu-
larização fundiária no local. 
Os moradores finalmente terão 
sua casa de papel passado”, 
explica o secretário.

Ele ressalta ainda que ações 
como essa fazem parte de uma 
das principais diretrizes do go-
verno do prefeito Rogério Lins 
na área da Habitação, que é a 
de intervir em áreas de risco 
e levar obras de infraestrutu-
ra às famílias nos locais onde 
elas moram. “Assim, evitamos 
futuras remoções, em caso de 
risco, e também asseguramos 
aos moradores que passem a 
viver com mais qualidade de 
vida nos locais onde estão há 
muitos anos e já estabeleceram 
laços familiares e comunitá-
rios”, acrescenta.

“Garantir qualidade de 
vida, acesso à educação, à 
saúde, melhor segurança são 
prioridades da nossa adminis-
tração. Estamos avançando em 
várias áreas, há muito por se 
fazer, mas aos poucos vamos 
ampliando a infraestrutura e 
demais serviços, a fim de que 
o osasquense tenha conforto 
onde está”, reforça o prefeito 
Rogério Lins.

Governador vem a Barueri para dar início 
às obras de extensão da Castello Branco

Prefeitura de Osasco garante saneamento, iluminação e casa 
de papel passado a 100 famílias do Jardim Bandeirantes

Os recursos serão utilizados para melhorias nos serviços de água e esgoto e obras de infraestrutura urbana 
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Os Centros de Educação Unificada (CEUs) da cidade abrem os seus portões para atender, 
com atividades extras, os estudantes regularmente matriculados nas unidades Zilda 

Arns Neumann e José Saramago. O objetivo é potencializar e complementar o ensino, 
incentivando o pensamento científico, crítico e criativo. Promover o lazer e o conhecimento 

também faz parte do projeto com aulas de música, natação, judô, balé, sapateado, futsal, 
teatro, teclado e muito mais. A comunidade também será beneficiada com práticas dirigidas 
e recreativas de segunda a sexta, à noite, e nos fins de semana. 

É A PREFEITURA CUIDANDO DOS OSASQUENSES E PREPARANDO A CIDADE PARA O FUTURO.

OSASCO 
REFORÇA 
LIÇÕES DE 
CIDADANIA, 
EDUCAÇÃO,
ESPORTE  E 
CULTURA.

OS CEUS DA CIDADE AGORA 
OFERECEM ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS, CULTURAIS
E ESPORTIVAS PARA OS ALUNOS 
E PARA A COMUNIDADE.

Novo Fórum de Osasco está 
com 75% de obra concluída

Barueri terá R$ 15 milhões do Programa 
Nossa Rua para pavimentação de vias

As obras do novo Fórum da 
cidade, localizado na Avenida 
das Flores, nº 703, Jardim das 
Flores (ao lado do atual), fo-
ram vistoriadas na quarta-feira 
(25/5), pelo prefeito de Osasco, 
Rogério Lins, e pelo procura-
dor-geral de Justiça, dr. Mario 
Sarrubbo. De acordo com o 
cronograma, o projeto está com 
75% de obra concluída.

Com 13 andares, o edifício 
do Judiciário está instalado em 
uma área de 3.958 m² e passará 
a contar com mais 12 mil m², o 
que permitirá a concentração de 
diversos serviços e um local ain-
da mais adequado para o atendi-
mento ao público. A Prefeitura 
assumiu a construção do novo 
Fórum em janeiro de 2020, que 
estava parada desde 2015.

Durante a visita, o secretá-
rio de Serviços e Obras, Wal-

dyr Ribeiro, e membros da 
construtora responsável pela 

obra, apresentaram a evolução 
da construção e o cronograma 

para � nalização.
“Estamos entrando na fase 

� nal da obra. A parte estrutu-
ral está pronta e as instalações 
hidráulicas e elétricas estão � -
nalizadas. Agora iniciaremos 
a fachada, na parte externa do 
prédio, além da colocação de 
divisórias, portas, janelas e vi-
dros. A previsão para entregar o 
que está no escopo da Prefeitura 
será no � nal de outubro, aí entra 
a parte do Tribunal de Justiça, 
como a instalação de lógica, co-
locação do forro e ar-condicio-
nado”, explicou o secretário.

Também estiveram presen-
tes na vistoria, dra. Jeanette 
Masutti Massa (procuradora-
-geral de Osasco), Éder Máxi-
mo (secretário de Comunica-
ção), dr. José Carlos Cozenzo 

(subprocurador-geral de Justiça 
de Políticas Criminais), dr. Fer-
nando Pereira da Silva (chefe de 
gabinete da Procuradoria-Ge-
ral de Justiça), dr. Renato Kim 
Barbosa (chefe de Gabinete das 
Subprocuradorias-Gerais de 
Justiça de Políticas Criminais 
e de Políticas Cível e de Tu-
tela Coletiva), os promotores 
de Justiça dr. Marco Antônio 
de Souza (secretário da Pro-
motoria Criminal de Osasco e 
Promotor de Justiça), dr. Ale-
xandre Nunes de Vincenti, dr. 
Gustavo Albano Dias da Silva, 
dr. Rodrigo Cesar Coccaro, dra. 
Ruth Katerine Anderson Pi-
nheiro, dra. Silvia Tomaz Lou-
renço Moreno de Oliveira, dra. 
Stela Maris Gomes de Abreu 
Rima, entre outros.

Em agenda no município 
de Barueri, na Região Me-
tropolitana de São Paulo, o 
Governador Rodrigo Garcia 
anunciou, nesta terça-feira 
(24), R$ 15 milhões para pa-
vimentação de vias urbanas de 
terra da cidade.

Garcia autorizou a Se-
cretaria de Desenvolvimento 

Regional a tomar providên-
cias visando à celebração de 
convênio com a Prefeitura de 
Barueri. O valor de R$ 15 mi-
lhões será repassado por meio 
do Programa Nossa Rua, desti-
nado à pavimentação asfáltica 
de vias urbanas de terra.

O Programa Nossa Rua é 
uma parceria inédita entre o 

Governo Estadual e os muni-
cípios paulistas para aplicação 
igualitária em obras de pavi-
mentação asfáltica. Pela pro-
posta, cada cidade bene� ciada 
investirá valor equivalente ao 
repasse estadual.

“Essa é mais uma parce-
ria entre Estado e município 
em benefício da população. 

O Nossa Rua está levando se-
gurança, conforto e qualidade 
de vida para a população de 
Barueri”, frisou o Secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Rubens Cury.

Agora a SDR aguarda a Pre-
feitura encaminhar o projeto 
executivo para a formalização do 
convênio e repasse do recurso.

Como funcionam os 
convênios

Para a formalização dos 
convênios os municípios de-
vem indicar projetos execu-
tivos para análise técnica da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional. A cada etapa, há 
procedimentos e exigências de 
documentação a serem cum-

pridos pelas prefeituras.
Os prazos e datas para pa-

gamentos, bem como sua liqui-
dação total, variam de acordo 
com a data de assinatura, � uxo 
das obras e prestação de con-
tas. Além disso, há convênios 
que são divididos em parcelas, 
de acordo com a indicação do 
projeto municipal.
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No próximo sábado (28 de 
maio) vai acontecer novo “Dia 
D” de multivacinação, ou Dia 
de mobilização municipal con-
tra Influenza, Sarampo e Covid 
em Barueri. A iniciativa busca 
reverter a preocupante tendên-
cia de queda nos índices de 
cobertura vacinal que acontece 
não apenas no município, mas 
também em São Paulo e no país. 
Assim, o dia de mobilização vai 
acontecer em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) da ci-
dade, das 8h às 16h.

Conforme as diretrizes do 
Programa Nacional de Imuni-
zação e da Secretaria de Estado 
da Saúde, o objetivo é atingir a 
meta de 90% da população con-
forme cada público-alvo preco-
nizado.

Influenza
Para a imunização contra 

a Influenza o público-alvo é 
composto por idosos com mais 
de 60 anos, trabalhadores da 
área de saúde, crianças de seis 
meses a menores de cinco anos 
(4 anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes, puérperas, povos in-
dígenas, povos e comunidades 
tradicionais quilombolas, pro-

fessores, pessoas com deficiên-
cia, comorbidades, caminhonei-
ros, trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário e portuários, 
forças de segurança e salvamen-
to, forças armadas, funcionários 
do sistema prisional, população 
privada de liberdade e adoles-
centes sob medida socioeduca-
tiva.

Sarampo
No grupo prioritário para 

a vacinação contra sarampo 
estão as crianças de seis me-
ses a menores de cinco anos e 
os trabalhadores da saúde. As 
iniciativas de vacinação contra 
Sarampo e Influenza acontecem 
concomitantemente a de comba-
te à Covid-19, sendo que, con-

forme as diretrizes técnicas do 
Ministério da Saúde, não é ne-
cessário intervalo entre as doses 
para todos os que sejam maiores 
de 18 anos.

Não é preciso agendamento 
para a vacinação neste “Dia D”, 
mas é importante compareça 
à unidade de saúde com docu-
mento original, CPF ou cartão 

SUS e a caderneta de vacinação, 
principalmente as crianças.

Covid
A vacinação contra a Co-

vid-19 continua e estão sendo 
aplicadas a 1ª, a 2ª, a 3ª e a 4ª 
doses do imunizante, conforme 
público apto.

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 tenham 
tomado a terceira dose há 4 me-
ses no mínimo.

Nos casos da imunização 
contra a Covid em crianças, re-
comenda-se um intervalo de 15 
dias entre a dose  desta vacina e 
os demais imunizantes.

Vacinação vai até início de 
junho

A imunização contra o Sa-
rampo está ocorrendo desde o 
dia 4 de abril e vai até o dia 3 
de junho deste ano em todas as 
UBSs de Barueri, de segunda a 
sexta-feira durante seus horários 
de funcionamento.

A vacinação contra a Influen-
za teve início em 27 de março 
com a imunização de idosos 
acima de 60 anos e vem gradual-
mente ampliando para os demais 
públicos. Atualmente já atingiu 
todos os públicos preconizados, 
conforme indicado no início da 
matéria. Também está ocorrendo 
em todas as UBSs da cidade. A 
previsão de encerramento tam-
bém é no dia 3 de junho.

A Prefeitura de Osasco, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, realiza neste sábado, 28/5, 
o Dia D de Vacinação contra 
a influenza, sarampo e covid 
19, nas Unidades Básicas de 
Saúde da cidade e nos dois 
Centros de Atenção aos Ido-
sos (Presidente Altino e Km 
18), das 9 às 16h. A UBS José 
Sabino Ferreira, do Jardim 
Baronesa, está em reforma e 
a vacinação será transferida 

para a Creche Rosa Broseghi-
ni (Rua Luís Gati, 161). Os 
CAIs só atendem idosos para 
a vacinação.

Serão vacinados contra sa-
rampo, trabalhadores de saúde 
e crianças com idade entre 6 
meses e menores de 5 anos de 
idade (4 anos, 11 meses e 29 
dias). Nas crianças, será apli-
cada uma dose da tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubéola), 
independentemente da situa-

ção vacinal, completa ou não.
Já as doses de Influenza, 

serão ministradas em crianças 
acima de 6 meses a menores 
de 5 anos de idade, idosos, 
profissionais de saúde, ges-
tantes e puérperas, povos in-
dígenas, povos e comunidades 
tradicionais quilombolas, pro-
fessores, pessoas portadoras 
de deficiência, pessoas com 
comorbidades, caminhoneiros 
e trabalhadores do transporte 

coletivo rodoviário, trabalha-
dores portuários, forças de 
segurança e salvamento, For-
ças Armadas, funcionários do 
sistema prisional e população 
privada de liberdade e ado-
lescentes/jovens sob medida 
socieducativa. Enquanto que 
para a vacina contra a Co-
vid-19, as unidades aplicarão 
as primeiras, segundas e doses 
adicionais em crianças, ado-
lescentes, adultos e idosos.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o público infan-
til, com idade entre 6 meses e 
menores de 5 anos de idade, 
deve tomar uma dose de cada 
um dos imunizantes, ou seja, 
não há necessidade de cum-
prir intervalo para a aplicação 
das vacinas contra o sarampo 
e influenza. Dessa forma, as 
duas vacinas poderão ser ad-
ministradas no mesmo dia.

A ação ocorre em todas as 

UBSs e nos dois Centros de 
Atenção aos Idosos (Presiden-
te Altino e Km 18), sábado, 
28/5, das 9h às 16h

Os CAIs só atendem pes-
soas idosas para a vacinação

A UBS Baronesa, que está 
fechada para reforma, reali-
zará a vacinação na Creche 
Rosa Broseghini (Rua Luís 
Gati, 161)

Endereços disponíveis no 
saude.osasco.sp.gov.br

O governador Rodrigo 
Garcia anunciou nesta quar-
ta-feira (25) o Mutirão das 
Cirurgias para zerar a fila de 
mais de 538,1 mil cirurgias 
cadastradas hoje na Central 
de Regulação (Cross). Para 
acabar com a demanda repri-
mida, haverá cirurgias extras 
na rede estadual, remuneração 
dobrada nos hospitais do SUS 
e a contratação de serviços 
privados.

“Hoje é um dia importan-
te para a saúde de São Paulo. 
É impossível ficar impassível 
diante de tudo isso. Foi essa 
atitude que nos moveu no sen-
tido de que a gente pudesse 
buscar um caminho para lan-
çar o mutirão das cirurgias, 
que começa pela nossa rede, 
através dos hospitais próprios. 
Mas como a rede própria não 
será suficiente, nós damos 
um passo além, convidando 
a rede privada, além da rede 
filantrópica, para que a gente 
consiga alcançar esse objetivo 
de zerar essa fila”, disse Ro-
drigo Garcia.

A estratégia com duração 
prevista para quatro meses, 
contempla 54 cirurgias oferta-
das no Sistema Único de Saú-

de em 7 especialidades, como 
do aparelho circulatório, vi-
são, digestivo e abdominais, 
osteomolecular e genituriná-
rio, das glândulas endócrinas 
e em nefrologia. Sem as ações 
do Mutirão, o Estado levaria 
cerca de dois anos para aten-
der toda a demanda reprimida.

Uma das estratégias do Go-
verno de SP é pagar um valor 
adicional de 100% do que já é 
pago pela Tabela SUS do Mi-
nistério da Saúde para os 54 
procedimentos nos serviços 
municipais, filantrópicos e 
santas casas do Estado. Assim, 
cada hospital público receberá 
o dobro da tabela para cada ci-
rurgia realizada. As unidades 
também receberão um valor 
adicional para a realização das 
consultas de avaliação e exa-
mes pré-cirúrgicos.

Esta remuneração diferen-
ciada na rede pública come-
ça a valer em todo o Estado 
a partir do dia 1º de junho e 
terá um investimento de R$ 
350 milhões do Tesouro Esta-
dual. Todos os procedimentos 
realizados pela rede a partir 
desta data serão remunerados 
com o dobro da tabela SUS. O 
recurso é um incentivo para a 

retomada dos procedimentos 
na rede pública e para que os 
hospitais tenham condições 
de até triplicar sua capacidade 
cirúrgica.

O governador também 
anunciou que será publica-
do nesta quinta-feira (26) no 
Diário Oficial do Estado um 
chamamento público para a 
contratação destes procedi-
mentos em serviços privados 
de todas as regiões.

O chamamento simplifi-
cado ficará aberto por 10 dias 
e os serviços que aderirem à 
iniciativa também receberão o 
dobro do valor da tabela SUS, 
além dos recursos para as ava-
liações e exames pré-operató-
rios. Os interessados poderão 
entregar as propostas nos res-
pectivos Departamentos Re-
gionais de Saúde (DRS) das 
17 regiões do estado. Os do-
cumentos para a habilitação e 
as informações também esta-
rão disponíveis no site www.
saude.sp.gov.br. A contratua-
lização acontecerá durante o 
mês de junho e os atendimen-
tos começarão nestes serviços 
até o dia 1º de julho.

Além disso, já a partir de 
1º de junho, a Secretaria de 

Estado da Saúde irá realizar 
procedimentos extras em 56 
hospitais da rede própria es-
tadual e em 37 Ambulatórios 
Médicos de Especialidades 
(AME). Estas unidades irão 
realizar um total de 47,7 mil 
cirurgias, como procedimen-

tos para a catarata, colecistec-
tomia, hernioplastia, adenoi-
dectomia, vasectomia etc.

“Os mutirões serão uma 
grande mobilização em todo o 
Estado. Contamos neste mo-
mento de retomada com a parti-
cipação de toda a rede pública e 

com a parceria da iniciativa pri-
vada. Vamos pagar o dobro da 
tabela SUS para a rede pública 
e privada e, com isso, temos a 
expectativa de triplicar a oferta 
existente hoje”, afirmou o secre-
tário de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

Sábado será novo “Dia D” de 
mobilização contra Influenza, 
Sarampo e Covid em Barueri

Osasco também terá Dia D de Vacinação

Rodrigo Garcia lança Mutirão das 
Cirurgias para zerar fila no Estado
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SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR
Em Barueri, brincadeira de criança é coisa séria

Governo de São Paulo libera R$ 1 bilhão 
em pagamento para 214 mil professores

Inscrições para processo seletivo da ETEC estão abertas

Com o tema “Confi ar na 
Força do Brincar”, o Centro 
de Referência Pela Primeira 
Infância (CRPI), em conjunto 
com a sociedade civil, realiza 
importantes atividades na Se-
mana Mundial do Brincar.

Com eventos criativos e in-
terativos, as atividades aconte-
cem entre os dias 21 e 29 de 
maio, sendo que na sexta-feira 
(dia 27) é celebrado o Dia B - 
dia Mundial do Brincar.

O objetivo de toda a mo-
bilização é propagar e sen-
sibilizar a sociedade sobre a 
importância do brincar para 
o desenvolvimento infantil. A 
Semana Mundial do Brincar 
em Barueri propaga que o brin-
car é um direito da criança, in-
dependentemente de qualquer 
situação biopsicossocial e cul-
tural, através de igualdade e de 
oportunidades, que repercutirá 
futuramente em uma socieda-

de mais justa.
Para celebrar a ação, des-

de o início desta semana es-
tão acontecendo atividades 

especiais em todas as escolas 
de Educação Infantil da rede e 

também no Parque Municipal.
Nos períodos da manhã 

e da tarde, profi ssionais do 
Centro de Referência recebem 
as famílias no Parque Muni-
cipal Dom José para diversas 
atividades, como brincadeira 
de movimento, coleta de ele-
mentos da natureza, confecção 
de uma obra de arte coletiva, 
brincadeiras com diferentes 
elementos na natureza, tendas 
dos bebês, espaço de desco-
bertas sensoriais para os be-
bês, entre outras práticas de 
diversão e aprendizagem.

Assim como em todas as 
escolas, na Emei Carlos Osma-
rinho, ao longo das últimas se-
manas aconteceram atividades 
ao ar livre, envolvendo muitas 
brincadeiras e contato com a 
natureza.

As famílias são bem-vindas
Atividades lúdicas estão 

sendo realizadas pelas esco-

las no Parque Municipal Dom 
José, das 9h às 16h, ao longo 
desta semana. A programação é 
voltada a todas as famílias inte-
ressadas, é só chegar. Na sex-
ta-feira (27), o Dia Mundial do 
Brincar, a ação fi ca ainda mais 
animada com o incremento das 
apresentações musicais. Todo o 
núcleo familiar e suas crianças 
são bem-vindos.

De acordo com o secretá-
rio de Educação, Celso Fur-
lan, garantir todos os direitos 
da criança é o maior objetivo. 
“Acreditamos que ao propor o 
movimento Semana Mundial 
do Brincar, bem como uma 
rede de proteção e garantia 
desse direito, cumprimos os 
dispositivos legais e o compro-
misso com o desenvolvimento 
infantil. A participação de to-
dos os membros da sociedade 
é imprescindível para o suces-
so desta iniciativa”, disse.

O governador Rodrigo 
Garcia liberou nesta quarta-
-feira (25) R$ 1 bilhão em 
pagamento para 214 mil pro-
fessores da rede estadual de 
ensino e do Centro Paula 
Souza. Na Secretaria da Edu-
cação, serão benefi ciados 197 
mil profi ssionais do magis-
tério, totalizando R$ 799,1 

milhões. O valor é referente 
à terceira e última parcela do 
Abono-Fundeb da educação. 
A primeira parcela foi paga 
em 24 de dezembro de 2021 
e a segunda em 2 de fevereiro 
deste ano. A terceira parcela 
será paga em 31 de maio.

“Eu determinei a nossa 
equipe econômica que bus-

casse recursos no tesouro de 
São Paulo para que a gente 
pudesse valorizar, além dos 
profi ssionais da rede estadual 
de ensino, também os profes-
sores do nosso Centro Paula 
Souza, que merecem tanto e 
prestam um grande serviço ao 
nosso Estado de São Paulo”, 
disse Rodrigo Garcia.

O valor pago a cada servi-
dor da rede estadual de ensino 
será proporcional à jornada de 
trabalho, calculada com base 
no tempo de serviço do pro-
fi ssional durante o ano e sua 
frequência. O valor médio é 
de R$ 4 mil e o valor referente 
a 40 horas equivale a R$ 5,2 
mil.

Do Centro Paula Souza, 
serão benefi ciados 17,4 mil 
servidores em exercício, entre 
docentes e administrativos da 
ativa, que receberão o bônus 
anual no valor total de R$ 
228,3 milhões. O valor repre-
senta a ampliação do limite 
máximo para pagamento da 
bonifi cação por resultados.

Assim, o bônus retorna-
rá aos 20% da folha anual, 
o equivalente a 2,4 salários 
mensais. Isso vai garantir R$ 
133 milhões a mais em boni-
fi cação por resultados além do 
previsto inicialmente para os 
servidores do Paula Souza. O 
pagamento ocorrerá no dia 15 
de junho.

O período de inscrição 
para o processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estaduais 
(ETEC’s) do Centro Paula 
Souza vai até as 15h do dia 6 
de junho. O cadastro deve ser 
feito exclusivamente pela in-
ternet (www.vestibulinhoetec.
com.br), o valor da taxa é de 
R$ 39. A prova será aplicada 
dia 3 de julho, de forma pre-
sencial.

O Vestibulinho para o se-
gundo semestre de 2022 ofere-
ce em Itapevi 80 vagas para os 
cursos noturnos de Logística e 
Administração.

Acesse o site www.vesti-
bulinhoetec.com.br, até as 15 
horas do dia 6 de junho.

Preencha a fi cha de inscri-
ção disponível no menu “Área 
do candidato”, que deve ser 
acessada com o CPF do can-
didato e senha de segurança. 

As informações são de respon-
sabilidade do candidato ou de 
seu representante legal, quan-
do menor de 16 anos.

Mais informações sobre o 
preenchimento da fi cha de ins-
crição, documentação necessá-
ria, disponibilidade de cursos e 
vagas de cada unidade podem 
ser conferidas na Portaria do 
Vestibulinho e no Manual do 
Candidato, disponíveis na in-
ternet.

ETEC Itapevi
A ETEC Itapevi foi inau-

gurada em fevereiro. O pré-
dio está situado na Rodovia 
Engenheiro Renê Benedito da 
Silva, s/nº, no Santa Rita, ao 
lado do CIS (Centro Integrado 
de Saúde) e do Centro de He-
modiálise. 

A ETEC conta com três 
blocos. O principal tem três 

pavimentos e abriga a área 
administrativa e pedagógica, 
com 12 salas de aulas, labora-
tórios de informática, de ciên-
cias, biblioteca, sala multiuso, 

salas de reunião de coordena-
dores, professores, diretoria e 
secretaria, entre outras.

Já o bloco dois é compos-
to por quadra poliesportiva 

coberta, arquibancada e ves-
tiários e outras edifi cações 
complementares, como lixeira, 
abrigo de gás, portaria, etc. O 
terceiro bloco é de convivên-

cia, com pátio, refeitório, co-
zinha, cantina, grêmio, anfi -
teatro e salas de palestras, de 
apoio e banheiros para pessoas 
com defi ciência.
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O Restaurante de Grelhados 
Portenhos Cabaña Osasco rea-
liza todas as sextas, a partir das 
19h, noite de Jazz e MPB. 

O Cabaña Osasco trabalha 
com serviço a la carte e se des-
taca pela excelência na quali-
dade dos churrascos servidos. 
O bife ancho é a estrela dos 
cortes, seguido pelo bife de 
chorizo, servidos em versões 
malpassadas e ao ponto. Tam-
bém fazem bonito o prime rib, 
o bife de tira e o carré de cor-
deiro. Todas as carnes são de 
raças britânicas, de maciez e 
qualidades superiores ao gado 
comum, encontradas apenas 
nos melhores restaurantes do 
País.

Cultura do vinho
Outro ponto que chama a 

atenção no Cabaña é a bela ade-
ga climatizada para conservar o 
variado acervo dos vinhos, exi-
bindo mais de 1000 garrafas, de 
vários cantos do mundo. A casa 
trabalha com as mais respei-
tadas importadoras e mantêm 
preços bem atrativos.

Elegância
O Cabaña faz parte da nova 

geração da excelência em chur-
rascarias de alta qualidade. O am-
biente é rústico e charmoso, mas 
consegue um estilo muito próprio, 
combinando a elegância e o despo-
jado. Na varanda, logo na entrada 
do restaurante, o charme fica por 

conta das paredes de pau a pique, 
também conhecida como taipa de 
mão, muito utilizada no repertório 
das construções dos séculos XVIII 
e XIX, período colonial.

Serviço:
O Cabaña possui acesso 

para deficientes, wireless, 
carta de vinho atraente e es-
tacionamento gratuito. Acei-
ta cartões de crédito e débito 
e sodexho, cielo, elo, alelo e 
visa refeição.
Cabaña Osasco
Praça Duque de Caxias, 74, 
Centro - Osasco - SP
Fone: 4889-9889 
site: cabanaosasco.com.br
facebook: /cabanaosasco

A tradicional Campanha 
do Agasalho, organizada 
pela Prefeitura de Osas-
co, por meio do Fundo So-
cial de Solidariedade (FSS) 
já começou. E no sábado, 
21/5, foi realizado o drive-
-thru de doação de roupas 
e cobertores em frente ao 
Paço Municipal, na Avenida 
Lázaro de Mello Brandão, 
300.  Com a ação, o Fundo 
Social conseguiu arrecadar 
mais de duas mil peças, en-
tre edredons e cobertores. 
Mas a campanha continua e 
as doações podem ser feitas 
na sede do Fundo Social, ao 
lado do Paço Municipal.

A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Aline Lins, 
acompanhada do prefeito 
Rogério Lins, agradeceu a 
cada um dos participantes 

da ação.
“Como é emocionan-

te realizar essa campanha, 
pois sabemos que vamos 
poder atender os que mais 
precisam e fazer um inver-
no mais aquecido para eles. 
Não podemos brincar com 
o frio, as temperaturas têm 
sido cada vez mais baixas e 
isso porque o inverno ainda 
nem começou. Toda a ajuda 
será bem-vinda. Realizamos 
o drive-thru, mas o Fundo 
Social está recebendo do-
ações normalmente, de se-
gunda a sexta-feira”, expli-
cou Aline.

O inverno parece que co-
meçou mais cedo esse ano, 
como vivenciamos na úl-
tima semana, dias 18 e 19, 
que foram os dias mais frio 
do mês de maio nos últimos 
anos. Segundo especialistas, 

o Centro-Sul e Sudeste pas-
sou por uma onda de frio, 
com rajadas de vento provo-
cando uma sensação térmica 
de até -4º, por exemplo.

Como em 2021, para se 
evitar o contágio pela CO-
VID, o Fundo Social de 
Solidariedade pediu aos 
munícipes que, se possível, 
doassem cobertores novos e 
embalados, garantindo as-
sim a segurança das famílias 
que serão beneficiadas pelas 
doações.

Onde doar?
Doações de roupas, co-

bertores e edredons podem 
ser feitas na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, na 
Avenida Lázaro de Mello 
Brandão, 140 – Centro, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

Cabaña Osasco traz noite de Jazz e MPB

Campanha do Agasalho de Osasco 
arrecada mais de dois mil cobertores

ANIVERSÁRIO

Quem fica mais jovem hoje, 27, é 
o presidente da Câmara Municipal 

de Osasco, Ribamar Silva. Será 
muitíssimo festejado por amigos e 

familiares. Parabéns!

No dia 26, quem comemorou 54 
anos de matrimônio foi o ex-prefeito 

de Osasco, Francisco Rossi e Ana 
Maria Rossi, vice prefeita de Osasco. 

Felicidades ao casal!

No próximo 
dia 6, quem 
fica mais 
jovem é o 
ex-deputado 
federal 
João Paulo 
Cunha. A 
data será 
festejada ao 
lados dos 
familiares e 
dos amigos!
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Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

Cliques da
Semana

EXPOSIÇÃO: EU O OUTRO E O MEIO

POR OVADIA SAADIA

Namorar é sentir frio na 
barriga ao encontrar a pessoa 
amada, igual como andar de 
bicicleta pela primeira vez. 
Pensando nessa leveza de sen-
sação e com o objetivo de pro-
porcionar um Dia dos Namora-
dos mais especial, o Shopping 
União de Osasco, centro de 
compras mais completo da re-
gião oeste de São Paulo, anun-
cia a promoção “Beijos e Bikes 
no União”, com o sorteio de 50 
bicicletas aro 26.

A cada R$ 200 em compras 
efetuadas nas lojas partici-
pantes da promoção, entre os 
dias 26 de maio e 12 de junho, 
o cliente cadastra as Notas Fi-

cais através do APP Connect 
Shopping (compatível com os 
sistemas IOS e Android) ou 
WhatsApp Chatbot no (11) 
94232-7782, para receber o 
número da sorte e concorrer 
ao sorteio. São 50 bicicletas, 
na cor preta, com aro 26, aero 
cubo dianteiro e traseiro de aço 
esferado, raio 2,0 zincado e 
com marchas 3 x 6.

O sorteio será realizado no 
dia 18 de junho de 2022, via 
Loteria Federal.

O regulamento da ação, a 
lista de lojas participantes, es-
tarão disponíveis para consulta 
no site: https://www.shoppin-
guniao.com.br/.

Aproveite para surpreender 
quem você ama e concorrer a 
uma bicicleta!

Promoção Beijos & Bikes 
no União
Período: de 26 de maio e 
12 de junho
Endereço: Av. dos 
Autonomistas, 1400 - Vila 
Yara, Osasco
Horário: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, 
e domingos e feriados, das 
14h às 20h.
Para mais informações e 
regulamento da campanha, 
acesse: www.shoppinguniao.
com.br

Segundo o teórico dinamar-
quês Simon Sheikh, o campo da 
arte transformou-se num campo 
de possibilidades de intercâmbio 
e análise comparativa. Ele tem 
se transformado numa área de 
pensamento, de alternatividade 
e pode agir como intermediário 
entre diferentes pensamentos e 
modos de percepção, como tam-
bém entre posições e subjetivi-
dades.

Nesse sentido as artistas De-
bora Knittel, Eliane Matos, Li-
lian Grunebaum, Mariane Chica-
rino e Bruna Rinaldi se reuniram 
em tempos de pandemia, junta-
mente com o professor Dimitrov, 
e puseram em prática suas expe-
riências cotidianas e seus modos 
de ver os impactos causados pela 
pandemia, em expressões artísti-
cas, cada uma com sua especifi-
cidade. Não mais em uma produ-
ção artística, mas na articulação 
de pensamentos que percorrem 
a comunicação visual – não ex-
clusivamente – de pensamentos 
sutis no contemporâneo. 

As artistas tiveram como nor-
te a memória e lembranças de um 
tempo que passou ou de um tem-
po que ainda tende a ficar, Como 
destacou Walter Benjamim, [...] 
a lembrança é o complemento 
da ‘vivência’, nela se sedimen-
ta a crescente auto alienação do 
ser humano que inventariou seu 
passado como propriedade mor-
ta. No sec XIX, a alegoria saiu 
do mundo  exterior para se es-
tabelecer no mundo interior. A 
relíquia provém do cadáver, a 
lembrança, da experiência morta 
que, eufemisticamente, se intitu-
la vivencia. 

As produções das artistas se 

deram fundamentalmente sob os 
impactos da pandemia, procu-
rando dar formas às suas cultu-
ras e ancestralidades, resultando 
os pensamentos mais profundos. 
Criaram-se produções estéticas 
nos mais variados conceitos ar-
tísticos. Uma verdadeira catarse 
de sentimentos e aprofunda-
mento em suas pesquisas. Suas 
singularidades são explícitas na 
medida certa.

A artista Debora knittel psi-
copedagoga, já escreveu alguns 
livros infantis.Em suas pesquisas 
explora matérias naturais, co-
mo,por exemplo, pigmentos ve-
getais sobre fibra de bananeira.  
Como se os materiais tivessem 
uma memória de existência, ou 
seja, a impermanência das coisas 
nesse mundo. Deseja sempre es-
tar em contato com essas ques-
tões de coexistir neste mundo 
e não separar, estar junto e em 
pleno contato com a ecologia, 
Krenac, em seu livro “A vida não 
é util“, disse que: [...]nossa igno-
rância em não entender e tratar a 
Terra como um organismo vivo, 
com uma linguagem própria com 
a qual devemos interagir para 

além do consumo predatório de 
suas riquezas. 

A artista complementa: 
“Meu olhar e coração transitam 
pelas tradições ancestrais, pelos 
saberes dos ciclos, pelas águas 
dos rios e dos mares, pelas ma-
tas e florestas, pela amplitude do 
céu, por todos os cantos da Terra 
que revelam a teia dessa magní-
fica biodiversidade de macro e 
microcosmos”.

A artista Lilian Grunebaum 
formada em Arquitetura e Ur-
banismo. Trabalhou por anos 
como designer de interiores.Sua 
pesquisa atual temcomo referên-
cias históricas e o confronto com 
a herança da tradição judaica, 
abordando memórias individuais 
e expandindo-as para memórias 
coletivas, tão presente na arte 
contemporânea. Em seu trabalho 
“Tecendo trajetórias”, 2022, e a 
instalação “União, 2022 “, que 
são tranças e fios de chumbo, 
tendo como referência de certos 
procedimentos de Tunga, quer  
produzir uma analogia ou en-
contro de energias esculturais e 
energias dos ancestrais, introdu-
zindo uma tensão entre imagem 

e a matéria que coloca em sus-
penso o significado que temos do 
objeto.

A artista Bruna Rinaldi é 
estudante de psicologia eem 
suas pesquisas atuais apresenta 
composições emmonotipiasque 
trabalham a fragilidade das nar-
rativas cotidianas, dialogando e 
transpondo as impressões de uma 
permanência e impermanência 
transitória. Impermanência, por-
que seu objeto investigado foi o 
plástico, muito falado e discutido 
durante a pandemia, como se o 
plástico fosse a paredeentre as 
pessoas (o material plástico que 
é descartável, que é volúvel). 

Em seu trabalho“Qual o 
meio possível do toque”,2022 
(uma instalação), Bruna busca 
analisar a potencialidade das 
formas e das transparências, ao 
mesmo tempo em que demons-
tra uma consciência eatenção às 
forças estruturais do campo bi-
dimensional e tridimensional do 
suporte. 

Eliane Matos se formou em 
Design de Moda. Sua criatividade 
de construção estéticaé oriunda 
de uma perspectiva espiritual. Si-

tuando na história da arte, verifi-
camos que Eliane tem como norte 
a pintura como processo, partilha 
a necessidade de se expressar 
através do ato imediato e espontâ-
neo de pintar. Como representan-
tes desse modo de ver a pintura 
destacam-se:  Rotko, Pollock e 
Newman, na Action Painting, o 
gesto e a pincelada , no caso da 
Eliane o dedo, expressam-se mais 
a si mesmos do que a qualquer 
outro significado que lhe seja ex-
terior; o processo de pintar repre-
senta o conteúdo da pintura. 

A artista Mariane Chicari-

no é formada em publicidade e 
marketing, mas sua verdadeira 
paixão sempre foi a arte que estu-
dava e desenvolvia em paralelo, 
e à qual hoje se dedica integral-
mente. Em suas pesquisas atuais, 
Mariane observa seu cotidiano, a 
vida trivial, a cultura pop como 
manifestação artística. Desde as 
colagens, as pinturas, as sobre-
posições de imagens, as cores, 
cada figura em seu quadro re-
presenta alguma coisa, segundo 
a cultura pop. A colagem revela 
três coisas, a saber: primeira, um 
misto de fascínio e de ironia em 
relação aos símbolos; segunda, 
o significado da colagem como 
típica da POP, derivada da práti-
ca cubista, dadaísta e surrealista; 
terceira, a inteligência e a sofisti-
cação de uma composição reple-
ta de alusões e de ambiguidades. 

CasaGaleria Oficina  de Arte
Rua Fradique Coutinho, 1216 - 
Pinheiros
Fone:11- 3841-9620
Aberta de terça á sexta, das 13h 
ás 19h e Sábado das 13h às 17h
www.casagaleria.com.br 

Shopping União sorteia dezenas de
bicicletas em ação de Dia dos Namorados
Entre os dias 26 de maio e 12 de junho, a cada R$ 200 em compras nas lojas participantes, o visitante ganha um número da sorte para concorrer ao prêmio


