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Barueri terá campanha de conscientização 
e combate à violência e abuso de idosos

Deputada Renata Abreu e Gerson Pessoa comemoram retomada 
de atividades em comemoração ao dia do padroeiro de Osasco

Em encontro com Furlan, Ribamar Silva reforça 
o sentimento de todos: a cura de Rubinho Filho 

A população idosa de Ba-
rueri terá mais uma política 
pública para prevenir casos 
de abusos. Na terça-feira, 8, 
o plenário da Câmara Muni-
cipal aprovou a criação do 
Programa Salve Idoso – Sis-
tema de Aviso Legal de Vio-
lência e Exploração Contra a 
Pessoa Idosa.

Locais de grande circu-
lação – públicos e privados 
– serão usados como canais 
de divulgação, por meio de 
cartazes conscientizando a 
sociedade e informando os 

meios adequados para de-
nunciar casos de violência.

Segundo o texto apro-
vado, o programa pretende 
atrair a participação da so-
ciedade no amparo e na de-
fesa da dignidade, do bem-
-estar e no direito à vida das 
pessoas idosas, como previs-
to na Constituição Federal. 
A intensão do Projeto de Lei 
052/2022 é coibir todas as 
formas de violência de cunho 
psíquico, físico ou patrimo-
nial praticado contra pessoas 
com mais de 60 anos.

Segundo a vereadora 
Mary Rodrigues (PSDB), 
autora da proposta, a ter-
ceira idade é a faixa etária 
da população que mais tem 
crescido no Brasil, e o po-
der público precisa cada 
vez mais voltar sua atenção 
a essas pessoas. “Acredito 
que esse projeto vai ajudar 
a conscientizar a sociedade 
sobre a importância de pro-
tegermos nossos idosos e 
denunciar qualquer tipo de 
violência”, comentou a par-
lamentar.

Na manhã desta terça-feira 
(14), o presidente da Câmara 
Municipal de Osasco, verea-
dor Ribamar Silva (PSD), es-
teve em reunião com o Prefei-
to de Barueri, Rubens Furlan 
(PSDB).

No momento delicado em 
que a família Furlan enfrenta 
com o tratamento médico de 
Rubens Furlan Filho, o Ru-
binho, Ribamar reforça seu 
apoio em orações. “Estou uni-
do a milhares de pessoas que 
acreditam na restauração da 
saúde do Rubinho. Temos cer-
teza de que sua cura será moti-
vo de alegria para todos nós”.

O encontro que também 
serviu de alinhamento para 
projetos futuros para o desen-
volvimento das cidades que 
compõem a região oeste da 
Grande São Paulo, foi tam-
bém uma oportunidade para 
Ribamar Silva apresentar as 
ações de seu mandato que co-
laboraram no avanço da eco-
nomia de Osasco. “É sempre 
um grande aprendizado ouvir 
a voz da experiência. Furlan é 
referência de como fazer polí-
tica”, comentou.

Ribamar Silva cultiva um 
bom relacionamento com a 
família Furlan e, nos últimos 

meses, estreitou laços. O ga-
binete do prefeito de Barueri 
está sempre de portas abertas 
para receber Ribamar. Prova 
disto é que, no primeiro se-
mestre deste ano, Rubens Fur-
lan recebeu Ribamar diversas 
vezes.

A deputada Bruna Fur-
lan, recentemente elogiou a 
atuação de Ribamar Silva no 
comando do Poder Legisla-
tivo de Osasco. “Ribamar é 
uma grande liderança políti-
ca, amigo que tem trabalhado 
muito pelo desenvolvimento 
de Osasco”, postou Bruna nas 
redes sociais.

Acompanhada do prefeito 
de Osasco, Rogério Lins, e do 
pré-candidato a deputado esta-
dual, Gerson Pessoa (Podemos), 
a deputada federal e presidente 
Nacional do Podemos, Renata 
Abreu, participou na segunda-
-feira, 13/6, da tradicional missa 
e procissão em comemoração ao 
Dia de Santo Antônio, padroeiro 
do município.

“Estou muito emocionada 
de estar aqui na missa e pro-
cissão em homenagem ao nos-
so padroeiro Santo Antônio. 

Vamos orar e rezar para que o 
nosso Santo Antônio continue 
abençoando a querida cidade 
de Osasco”, disse a deputada.

“A gente fi ca feliz por ver 
a cidade retomar as ativida-
des importantes e tradicionais 
como a missa e procissão de 
Santo Antônio, depois de dois 
anos difíceis de pandemia. Que 
seja um tempo de renovarmos 
a nossa fé e esperança de dias 
melhores”, afi rmou Gerson 
Pessoa.

A missa solene na Catedral 

de Santo Antônio foi celebra-
da pelo monsenhor Claudemir. 
Logo em seguida, milhares de 
fi éis participaram da procissão 
de Santo Antônio, que percor-
reu as principais vias do Centro 
da cidade.

Por conta da pandemia, 
em 2020 e 2021, as ativida-
des em comemoração ao Dia 
de Santo Antônio haviam 
sido suspensas.

Acompanhou Renata Abreu 
o ex-vereador de São Paulo e li-
derança política Beto do Social.

Marco Miatelo/Câmara de Barueri
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Nesta quarta-feira (15/6), o 
prefeito Rogério Lins recebeu 
o governador do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, para a 
inauguração da primeira uni-
dade da Fábrica de Cultura 4.0 
de Osasco. 

Instalado no Rochdale, 
bairro da zona Norte, o es-
paço conta com sala maker, 
coworking, biblioteca, estú-
dios, auditório e espaço mul-
tiuso, e promete ser um dos 
mais importantes polos de 
educação e cultura da cidade.

“Essa é a quarta vez que o 
governador vem para Osasco 
e mais uma vez para garantir 
benfeitorias para a nossa ci-
dade. Nosso agradecimento 
especial ao Rodrigo Garcia 
que está ajudando a transfor-
mar a vida das pessoas aqui de 
Osasco. Em tão pouco tempo, 
nosso governador mostra que é 
um verdadeiro osasquense e eu 
sei que ele tem Osasco no co-
ração. Por isso, está ajudando 
tanto a nossa região e vai con-
tinuar ajudando a tornar Osas-
co na locomotiva do Brasil. 
E quem ganha é o povo, que 
está recebendo hoje um espa-
ço completo e um grande polo 
cultural. Muito obrigado”, de-
clarou o prefeito Rogério Lins.

Na Fábrica de Cultura 4.0 
serão oferecidos 92 cursos nas 
áreas de tecnologia, inova-
ção e cultura, como robótica, 
games, audiovisual, música e 
teatro, além de capacitação, 
entre outros. Todas as ativida-
des são voltadas para crianças 
e jovens, com idade entre 10 e 
21 anos, em situação de vulne-
rabilidade social. 

“Aqui na Fábrica de Cul-
tura não vamos promover so-
mente a cultura, vamos pro-
mover a economia criativa. 
Vamos formar jovens para ter 
emprego, ter uma vida digna e 
um futuro melhor”, apontou o 
governador.

Ao todo, serão oferecidas 
1.750 vagas e 490 atividades 
de difusão, para um público 
estimado em 100 mil pesso-
as, com custo anual de R$ 7,4 

milhões. A gestão do espaço é 
feita pelo Instituto de Apoio à 
Cultura, à Língua e à Literatu-
ra (Poiesis). 

Vale ressaltar que todas as 
atividades são gratuitas e para 
participar basta realizar a ins-
crição diretamente na unidade, 
que fi ca na Rua Niterói, s/nº, 
no Rochdale.

Após o descerramento da 
placa, o prefeito e o governa-
dor conheceram as instalações 
da Fábrica da Cultura, ocasião 
em que Rogério aproveitou 
para reforçar o agradecimento 
a Rodrigo Garcia. “Agradeço 
ao governador pela presença e 
por estar transformando o so-
nho da população do Rochdale 
em realidade.”

O governador agradeceu a 
recepção e lembrou que o bair-
ro já está bem diferente e mui-
to melhor. “O Rochdale agora 
é outro, graças ao prefeito e às 
parcerias. É muito bom a gente 
ver o futuro sendo feito no pre-
sente”, fi nalizou Garcia. 

O evento reuniu grande pú-
blico e contou com a presença 
de autoridades, entre elas os 
prefeitos Dr. Henri Sato, de 
Jandira, e Marcos Neves, de 
Carapicuíba, além de secretá-
rios do Governo do Estado e 
do Município, deputados e ve-
readores. 

Programa Viver Melhor
Durante a inauguração, 

Rodrigo Garcia também assi-
nou a liberação da reforma de 
600 moradias da zona Sul da 
cidade, por meio do Programa 
Viver Melhor.

Criado em 2021, o progra-
ma é realizado pela Compa-
nhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano (CDHU), 

da Secretaria Estadual da Ha-
bitação. Por meio dele, serão 
investidos R$ 10 milhões pelo 
Estado para reforma das mo-
radias localizadas no núcleo 
AE do Jardim Veloso. Desta 
forma, será possível melhorar 
as condições das famílias com 
renda de até cinco salários mí-
nimos. 

Os serviços envolvem a co-
locação de piso, revestimento, 
instalação de esquadrias, im-
permeabilização, restauração 
de telhados, reparos de dre-
nagem, instalações elétricas e 
hidráulicas, conexão com rede 
de água e esgoto, e melhorias 
em acessos e áreas comuns 
do núcleo habitacional, entre 
outros. As fachadas das casas 
também são recuperadas para 
garantir a revitalização da pai-
sagem local.

Prefeito Rogério Lins e governador 
Rodrigo Garcia inauguram Fábrica 
de Cultura na zona Norte de Osasco

Aqui na Fábrica 
de Cultura não 
vamos promover 
somente a cultura, 
vamos promover a 
economia criativa. 
Vamos formar 
jovens para ter 
emprego, ter uma 
vida digna e um 
futuro melhor

“
Rodrigo Garcia

População contará com mais de 90 cursos gratuitos das áreas de tecnologia, inovação e arte, na Fábrica de Cultura do Rochdale

Essa é a quarta vez 
que o governador 
vem para Osasco 
e mais uma vez 
para garantir 
benfeitorias para a 
nossa cidade. Nosso 
agradecimento 
especial ao Rodrigo 
Garcia que está 
ajudando a 
transformar a vida 
das pessoas aqui 
de Osasco. Em tão 
pouco tempo, nosso 
governador mostra 
que é um verdadeiro 
osasquense e eu sei 
que ele tem Osasco 
no coração”

“

Rogério Lins
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11ª Volta da União 
reúne milhares de 
atletas em Osasco

Barueri inicia implantação do Programa Vizinhança em Guarda

Retomada em grande estilo. 
A 11ª edição da tradicional Volta 
da União, realizada pelo Shopping 
União de Osasco, na Grande São 
Paulo, aconteceu no último do-
mingo, dia 12 de junho. Milhares 
de atletas participaram das provas 
de 9 e 4 quilômetros e demonstra-
ram a paixão pela prática esportiva.

Realizada há mais de uma dé-
cada e integrante do calendário 
oficial de eventos da Prefeitura de 
Osasco, a prova não foi realizada 
nos anos de 2021 e 2020, devido à 
pandemia. Em 2022, a 11ª Volta da 
União foi organizada pela Yescom 

e supervisão da Federação Paulista 
de Atletismo. 

Os corredores e caminhantes 
chegaram cedo à arena montada 
no estacionamento do Shopping, 
na Avenida dos Autonomistas, 
1400. A programação oficial teve 
início com o aquecimento e um 
aulão mais que especial de fit dan-
ce organizado pela Smart Fit. Às 
8h, os atletas largaram para seus 

respectivos desafios. 
“Nós realizamos esse evento há 

mais de dez anos porque queremos 
incentivar as pessoas a praticar 
esportes, em especial a caminha-
da e a corrida de rua. Foi um dia 
muito especial, notamos a alegria 
dos participantes, muitos deles 
inclusive que participam desde a 
primeira edição”, comemora o su-
perintendente do Shopping União 

de Osasco, João Carlos Feitosa.

Premiação
O Shopping União de Osasco 

ofereceu mais de R$ 12 mil em 
premiação em dinheiro e troféu 
aos primeiros colocados (mascu-
lino e feminino) do percurso de 
9km, e aos atletas masculino e fe-
minino que completaram a marca 
de 5km nas primeiras colocações. 

A cidade de Barueri, por meio 
da Secretaria de Segurança Urba-
na e Defesa Social (SSUDS), com 
implementação da Guarda Civil 
Municipal (GCM), implantou o 
Programa Vizinhança em Guarda 
(PVG), baseado na Lei nº 2.920, de 
5 de maio de 2022 (veja  AQUI).

O PVG começou a ser im-
plantado na Vila do Conde, na 
manhã seguinte à reunião reali-
zada na noite de terça-feira, dia 7, 
entre GCMs, policiais militares e 
representantes da comunidade. O 
programa tem como objetivo au-
mentar a percepção da sensação 
de segurança, a partir da predição 
e prevenção de delitos, com a fina-
lidade de inferir positivamente na 
qualidade de vida dos cidadãos.

O programa é ainda um con-
junto de medidas destinadas a 
conscientizar pessoas de uma co-

munidade da sua importância e 
responsabilidade na sua segurança 
pessoal e coletiva. Visa incentivar 
as ações de prevenção primária 
nos locais onde moram, trabalham 
ou estudam.

Antes de ser implantado na 
Vila do Conde, o PVG foi também 

apresentado a instituições como 
a ACIB (Associação Comercial e 
Industrial de Barueri), Business 
Week, empresas como a Sabion e 
para moradores do Parque Viana.

Reunião de implantação
A reunião foi conduzida pelo 

diretor do Gabinete de Tecnologia 
da Informação e Telecomunica-
ção da SSUDS, major da reserva 
Luiz Humberto Caparroz, que 
esteve com os moradores da Vila 
do Conde para orientá-los e tirar 
dúvidas sobre o PVG.

De acordo com o major Ca-

parroz, a célula mater do PVG é 
a voluntariedade. “Não existe vizi-
nhança em guarda se não for pela 
vontade das pessoas em partici-
par de uma gestão de colaboração 
pela segurança na criação de rede 
protetiva entre vizinhos em con-
junto com os órgãos de seguran-
ça. Temos a certeza de que o pro-
grama dará certo em Barueri pela 
experiência já existente em outros 
lugares”, disse.

Caparroz falou sobre a teoria 
da desordem física, que relaciona 
o crime às características físicas 
das localidades, como prédios de-
gradados e lotes vagos. Explicou 
ainda a teoria da desorganização 
social, que se refere à incapaci-
dade da comunidade de integrar 
valores comuns de seus residentes 
em manter um efetivo controle 
social.

O major também abordou a 
prevenção primária, secundária 
e terciária e explicou ainda a res-
peito do triângulo do crime, que é 
composto pelos elementos crimi-
noso motivado, vítima vulnerável 
e ambiente favorável.

Na reunião, Caparroz mos-
trou o modelo da placa do PVG, 
contendo desenhos de um poli-
cial, um guarda municipal e um 
cidadão, e os números de emer-
gência: 190 (Polícia Militar), 153 e 
4198-3205 da GCM Barueri.

O evento teve também dicas 
de segurança à comunidade ao 
utilizar caixas eletrônicos, ban-
cos, cuidados em vias públicas e 
ao chegar em casa, dentre outras. 
Foi enfocado ainda que “investir 
em prevenção é o melhor negó-
cio”, o que pode evitar 90% dos 
incidentes.
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Com o aumento no regis-
tro de casos de Covid-19 nas 
últimas semanas, a procura 
pelo teste rápido de antígeno 
para detecção da doença tam-
bém tem sido elevada. Todos 
aqueles com suspeita de con-
taminação podem fazer o tes-
te na rede municipal de saúde 
gratuitamente, mas devem ser 
submetidos à avaliação clínica 
prévia.

Os testes rápidos para an-
tígeno da Covid-19 podem 
ser feitos nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) ou nos 
prontos-socorros de Barueri, 
desde que a pessoa esteja com 
sintomas e haja indicação mé-
dica. Ao chegar na unidade, a 
pessoa passa pela triagem e, 
conforme avaliação clínica, é 
encaminhada ao teste. Se der 
positivo, automaticamente é 
encaminhada ao médico para 
tratamento.

Para os casos com sin-
tomas considerados leves, o 
teste pode ser agendado pelo 
aplicativo “Saúde Barueri” no 
Centro de Diagnósticos.

Prioridades
Na Coordenadoria de Aten-

ção Básica à Saúde (Cabs), a 
prioridade para os testes rápidos 
vai para os grupos de risco com 
síndrome gripal, que são pa-
cientes com comorbidades, ges-

tantes e puérperas, profissionais 
de saúde, pessoas não vacinadas 
ou com esquema vacinal incom-
pleto, a população em situação 
de rua e também as crianças de 
zero a 13 anos.

A maior vantagem do teste 

antígeno para detecção da Co-
vid-19 é a rapidez no resultado, 
que pode ser obtido em apro-
ximadamente 15 minutos. No 
entanto, este tipo de testagem é 
mais confiável se feita naquelas 
pessoas com sintomas da do-

ença – tosse seca e persistente, 
febre acima de 38º C, cansaço 
excessivo, dor muscular genera-
lizada, dor de cabeça, garganta 
inflamada, coriza ou nariz entu-
pido, perda de gosto ou olfato e 
desarranjos intestinais.

Desvantagem
O teste rápido de antígeno da 

Covid-19, no entanto, apresenta 
algumas desvantagens se com-
parados ao RT-PCR, mais demo-
rado. Isso porque o teste rápido 
é mais confiável se for feito na-
quelas pessoas que apresentam 
os sintomas da doença. Nas pes-
soas sem sintomas, o mais acon-
selhável é fazer mesmo o RT-P-
CR, que detecta a doença mesmo 
com a carga viral mais baixa.

Quando fazer o exame, seja 
o rápido ou o RT-PCR? O mo-
mento mais adequado é que os 
exames sejam feitos entre três e 
cinco dias após o início dos sin-
tomas, quando a carga viral está 
mais alta.

Tipos de testes
O teste RT-PCR é tido como 

o padrão ouro pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
sendo o mais indicado pelos 
profissionais de Saúde. É feito 
por meio da coleta de secreções 
respiratórias com o chamado 
swab (semelhante a um coto-
nete) na garganta e no nariz. O 
resultado é divulgado após al-
guns dias.

Com relação ao teste rápi-
do, o ideal é que seja feito após 
sete dias do surgimento dos 
sintomas, quando se pode de-
tectar a presença de anticorpos 
em sua fase aguda.

Muita procura
É importante ressaltar que, 

apesar de a previsão de resulta-
do dos testes rápidos ser de 15 
minutos, talvez tal prazo possa 
demorar um pouco mais em ra-
zão do grande número de pes-
soas que tem procurado a rede 
municipal de saúde. O mesmo 
vale para quem está agenda-
do no Centro de Diagnósticos. 
Com a alta procura, os resulta-
dos estão demorando um pouco 
mais para chegar.

No Dia Mundial de Doação 
de Sangue, 14/6, o prefeito de 
Osasco, Rogério Lins, decidiu 
servir como exemplo e doou 
sangue no Hemocentro de 
Osasco, em Presidente Altino, 
após passar por uma entrevista 
de triagem clínica para che-
cagem de suas condições de 
saúde.  

O procedimento foi rápido, 
durou cerca de 15 minutos. O 
prefeito, que já é um doador 
assíduo, doa no mínimo três 
vezes por ano, ressaltou a im-
portância de as pessoas aderi-
rem esta prática.  

“Normalmente nos perí-
odos mais frios, de inverno, 
os estoques têm uma redução 
em todos os municípios e em 
Osasco não é diferente. Preci-
samos incentivar a população, 
porque as pessoas passam por 
dificuldades o tempo todo, e o 

tempo todo é preciso estar com 
os estoques cheios. Estar aqui 
é mais do que uma doação, é 
um ato de amor ao próximo. 
Faço a minha parte e peço, 
com muita humildade, que as 
pessoas venham para o Hemo-
centro do Hospital Regional, 
ou qualquer outra unidade, 
fazer a sua doação e ajudar a 
salvar vidas”, ressaltou Lins.  

O diretor do Hemocentro, 
dr. Cássio Gianinni, reforçou 
que doar é um gesto digno e 
humanitário. “O Dia Mundial 
do Doador de Sangue é muito 
importante, não só para o Bra-
sil, mas para o Mundo, porque 
ele marca a união de povos 
para doar sangue, ou seja, há 
um dia no calendário mundial 
onde todas as culturas, todos 
os países, homenageiam às 
pessoas que voluntariamen-
te doam seu sangue para que 

outros possam se beneficiar. 
Nós dependemos da doação 
para salvar vidas. Pedimos 
apoio de todos para esse ato. 
O protocolo é seguro, desde a 
recepção até a coleta, e o mun-
do vive uma esfera de guerra, 
de pandemia, então é mais que 
necessária toda colaboração”, 
comentou Gianinni.  

Acompanharam a presença 
do prefeito no Hemocentro, 
o dr. Jorge Farah, diretor do 
Hospital Regional, dr. Alexan-
dre Pellizer, diretor da Divisão 
Médica do Regional, e dr. Ale-
xandre Ming, diretor de Apoio 
Diagnóstico.  

Confira abaixo o local 
para doação de sangue
em Osasco:  

Banco de Sangue 
Posto no Hospital Regional 

de Osasco 

De segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h30; Sábados, das 
8h às 16h; Fechado aos domin-
gos e feriados.

Rua Ari Barroso, 355, Pre-
sidente Altino – Osasco

Telefone: 0800-55-0300  

Mais informações acesse: 
www.prosangue.sp.gov.br ou  

Exigências para ser doador
Estar em boas condições de 

saúde, ter mais de 18 e menos 
de 65 anos e peso superior a 50 

quilos. Se homem, deve ter do-
ado sangue há mais de 60 dias; 
mulher há mais de 90 dias, não 
estar grávida, não estar ama-
mentando e já ter se passado 
pelo menos três meses de um 
eventual parto ou aborto. 

A sensibilização dos novos 
colaboradores e o fortaleci-
mento da cultura de seguran-
ça do paciente nos serviços 
de saúde foram os motes do 
evento realizado na sexta-feira 
(dia 10/06) no auditório da FA-
TEC-Barueri, que contou com 
a participação de James Fran-
cisco dos Santos, enfermeiro 
e presidente do COREN-SP – 
Conselho Regional de Enfer-
magem de São Paulo. Cerca de 
60 enfermeiros, técnicos em 
enfermagem e estudantes esti-
veram presentes no encontro.

Durante o evento, o presi-
dente do COREN-SP tratou das 
medidas para garantir qualida-
de da assistência aos pacientes, 
que estão em consonância com 
as metas internacionais de se-
gurança daqueles submetidos 
aos cuidados da área da saúde. 
“Tratar de maneira séria e com-
prometida a segurança do pa-
ciente é automaticamente tam-
bém uma maneira de garantir 
a segurança do profissional de 

saúde e da própria instituição”, 
disse Santos.

Qualidade e segurança
O encontro foi uma inicia-

tiva da Divisão em Qualidade 
e Segurança do Paciente (DA-
TQSP), instituída pela Secre-

taria de Saúde de Barueri em 
2017. O objetivo da DATQSP 
é desenvolver ações de segu-
rança conforme a portaria 529, 
de abril de 2013, do Ministério 
de Saúde.

Basicamente, o tema da se-
gurança do paciente em saúde 

aborda os seguintes assuntos: 
identificação correta do pa-
ciente, comunicação efetiva 
entre os profissionais de saú-
de, segurança prescrição, ad-
ministração de medicamentos, 
cirurgia segura, higienização 
das mãos para evitar infecções 

e redução de quedas e úlceras 
de pressão.

Para o segundo semestre, 
o foco da programação é com 
a identificação correta do pa-
ciente. Segundo Roseni Melo 
Mendonça, responsável pelo 
DATQSP, “o alto índice de 
incidentes evitáveis evidencia-
dos em estudos realizados em 
todo o mundo traz um alerta 
para a necessidade de falarmos 
sobre segurança do paciente 
nos serviços de saúde” e acres-
centa que “todos nós, que fa-
zemos parte da instituição de 
saúde, desde a alta gestão até 
o segurança e a equipe de hi-
gienização, somos peças im-
portantes para que cada ação 
implantada e implementada 
sejam eficazes e os resultados 
positivos”, destacou.

Segurança sempre
A gerente de qualidade do 

Hospital Municipal de Barueri 
Dr. Francisco Moran, Daniela 
Mesquita, disse que “a palestra 

do presidente do COREN-SP 
trouxe vários cenários do dia a 
dia e como é importante abor-
dar as muitas instâncias envol-
vidas ao tema da segurança. 
Estamos pensando sempre na 
segurança dos pacientes”. Da-
niela lembrou o trabalho neste 
sentido durante a pandemia, 
quando o Hospital Municipal 
de Barueri foi todo preparado 
para ser a referência no enfren-
tamento da Covid-19. “Foi um 
imenso desafio fazer tudo com 
qualidade para o paciente”, 
completou.

Já Thais Andrea Tonicci de 
Lima, responsável pelo Nú-
cleo de Qualidade e Segurança 
do Paciente da CABS – Coor-
denadoria de Atenção Básica 
à Saúde apontou que o evento 
“foi muito proveitoso, com a 
discussão de toda a participa-
ção e estruturação no processo 
de modo conjunto para permi-
tir uma melhor qualidade de 
assistência e atendimento aos 
pacientes”.

Entenda onde buscar testes para detecção 
de Covid na rede municipal de Barueri

Rogério Lins dá exemplo 
no Dia Mundial do 
Doador de Sangue 

Segurança dos pacientes na saúde é tema 
de evento com o COREN-SP em Barueri
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CEU José Saramago é reaberto à população

Alunos da Emei Maria 
Dolores realizam atividades 
sobre os astros do Universo

Rodrigo Garcia autoriza concurso público para
2,7 mil professores e servidores de Etecs e Fatecs

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, e a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social, Ali-
ne Lins, participaram no sába-
do, 11/6, da reabertura do Bloco 
Esportivo e Cultural (BEC), do 
Centro de Educação Unificada 
José Saramago (CEU Sarama-
go), na zona Sul. O espaço pas-
sou por ampla reforma e moder-
nização e atenderá os mais de 
1.900 alunos de EMEI e EMEF 
matriculados na unidade, assim 
como pessoas da comunidade, 
mediante inscrição, com ativi-
dades voltadas de arte, cultura 
e esporte.  

A piscina semiolímpica re-
cebeu piso adaptado, pré-aque-
cimento e novas pranchas de 
surf e espaguetes de natação. A 
quadra recebeu nova ilumina-
ção e forro. Os vestiários foram 
todos reformados, com troca de 
portas, pias e janelas. O teatro 
recebeu novo forro e melhorias 
na rede elétrica. A pista de skate 
e as salas multiuso foram todas 
reformadas.  

O CEU José Saramago con-
tará com oficinas de Hip Hop, 
Ballet, Capoeira, Teatro, Circo, 
Instrumentos de Orquestra, Ins-
trumentos de Banda, Musicali-
zação Infantil, Canto Coral, Arte 
Digital, Jogos de Tabuleiro, Fut-
sal, Yoga, Pilates, Treinamento 
Funcional, Jogos Eletrônicos, 
Jogos Aquáticos, Natação, Judô, 
Jiu-Jitsu e Kung Fu. 

O prefeito e a primeira-da-
ma prestigiaram as apresenta-
ções da Orquestra dos CEUs das 
Artes do Jardim 1º de Maio e 
do Jardim Bonança. A pequena 
Luna, integrante da orquestra, 
deu um show ao cantar e dançar 
“Olhos Coloridos”, de Sandra 
de Sá, recebendo muitos aplau-
sos da plateia.  

“Quando o prefeito Rogério 
Lins percebe que um trabalho 

é relevante e importante para a 
comunidade, ele procura de to-
das as maneiras viabilizar sua 
realização. Toda semana o pre-
feito me cobrava sobre essa en-
trega. Sua intuição estava certa, 
prefeito, pois não só os mais de 
1.900 alunos vão ser beneficia-
dos com os conteúdos que serão 
oferecidos, mas a comunidade, 
poderá usufruir de toda essa 
infraestrutura de qualidade, e 
que estava inativada até pouco 
tempo atrás. Tenho orgulho de 
fazer parte de seu time. Você me 
cobrou porque sabia o quanto ia 
significar esse retorno. Que este 
instituto leve outras pessoas a 
seguirem o caminho da prospe-
ridade”, agradeceu o secretário 
de Educação, Cláudio Piteri, 
que estava acompanhado da es-
posa Viviane, e do secretário ad-
junto de Educação, José Tostes 
Borges.   

Alessandra Maria, moradora 
do Santo Antônio, estava com o 
filho João Vitor, de 8 anos, pres-
tigiando as festividades. “O João 
estuda aqui, então vou fazer a 
inscrição dele já no dia 14, por-
que tem bastante atividades que 

vão ajudar na educação e desen-
volvimento dele”, comentou.  

“O maior sonho de um pai 
e de uma mãe é dar coisas aos 
filhos que eles não tiveram. Se 
eles tiverem opção de escolher 
entre comprar algo para si ou 
para os filhos ou netos, vão prio-
rizar os filhos ou os netos. En-
tão, o que quero ressaltar é que 
nós vamos garantir que aqui, no 
CEU Saramago, no contratur-
no escolar, as nossas crianças 
tenham educação, cultura e en-

tretenimento, como em nenhum 
outro lugar do Brasil tem. Eu ti-
nha um sonho de as escolas pú-
blicas de Osasco serem tão boas 
quanto as escolas particulares, e 
cada vez que fazemos uma en-
trega como essa eu vejo esse so-
nho sendo realizado. Nosso go-
verno quer a melhor educação 
do Brasil em Osasco, e estamos 
trabalhando muito para isso. E 
estamos no caminho certo”, co-
mentou o prefeito Rogério Lins.  

A presidente do Instituto 

Morgan, Beth Parro, apresentou 
um vídeo institucional intitula-
do “Pratas da Casa”, com depoi-
mentos de ex-alunos dos CEUS 
das Artes 1º de Maio e Bonança, 
recém-contratados pelo institu-
to e que vão colocar em prática 
aprendizados recebidos. “Isso é 
o retorno de tudo o que nós plan-
tamos e aqui no CEU Sarama-
go não será diferente. Estamos 
fazendo a diferença na vida de 
muitas crianças e adolescentes e 
é muito gratificante ver essas se-

mentes dando frutos”, destacou.  
Participaram das atividades, 

os vereadores Julião e Délbio 
Teruel, o secretário José Car-
los Vido (Assistência Social), 
os adjuntos Dr. Luiz Henrique 
(Planejamento e Gestão) e Adil-
son Moreira (Segurança e Con-
trole Urbano), representantes do 
CEU Saramago, Magda Camar-
go (diretora), Raquel e Priscila 
(vice-diretoras), Silvia (coorde-
nadora de ensino da Educação 
Infantil), Claudenyr (coorde-
nador de Ensino Fundamental), 
entre outros.   

Serviço  
CEU José Saramago - Para 

usar o equipamento e participar 
das atividades, a população de-
verá fazer prévia inscrição di-
retamente no CEU Saramago - 
Avenida João de Andrade, 1355, 
Jd. Santo Antônio.  

A quadra esportiva será 
aberta para uso da comunidade 
de segunda a sexta-feira, das 
19h às 21h, sempre mediante 
agendamento prévio. Durante 
o dia, terá uso exclusivo desti-
nado às aulas da escola do CEU 
Saramago.  

Aos sábados, a quadra terá 
atividades dirigidas das 9h às 
13h e atividades de modalidade 
livre das 13h às 19h. Aos domin-
gos, também será destinada à 
modalidade livre, das 9h às 19h.  

Piscina – aos sábados será 
utilizada pela comunidade das 
9h30 às 18h. Aos domingos será 
aberta para nado livre. Será ne-
cessário inscrição, carteirinha e 
exame médico para utilização 
da piscina.  

Informações pelo telefone 
(11) 2670-7428 ou comparecer 
na secretaria do CEU Sarama-
go, localizado na Avenida João 
de Andrade, 1355, Jardim Santo 
Antônio.  

Os alunos da professora Dal-
va Dias, da Emei Maria Dolores 
Zendron, do Engenho Novo, es-
tão aprendendo muito sobre as-
tros, planetas e outros elementos 
do Universo.

É que durantes as atividades 
diárias eles estão participando do 
projeto “Descobrindo os astros e 
explorando o Universo”, da Se-
cretaria de Educação da Prefeitu-
ra de Barueri.

A iniciativa tem como fina-
lidade aguçar a curiosidade das 

crianças a respeito do que são os 
planetas, as estrelas, o sol e a rela-
ção de tudo isso com a nossa vida. 
Essas grandezas universais têm 
ligações com as estações do ano 
e com o calendário, por exemplo, 
a partir de fenômenos como fases 
da lua, a rotação da Terra, entre 
outros.

Entre uma atividade e outra, 
as crianças têm demonstrado 
muita criatividade. Elas exploram 
o tema por intermédio da musica-
lização, de experiências práticas, 

criação de objetos com materiais 
recicláveis, além de expressão 
livre através de ilustrações e brin-
cadeiras, estimulando-as a parti-
ciparem de pequenas pesquisas 
junto aos familiares.

De acordo com a professora 
Dalva, o projeto tem despertado 
grande integração de todos. “Ser 
criança é viver em um Univer-
so de brincadeiras e conhecer os 
mundos maravilhosos que apenas 
uma imaginação abençoada é ca-
paz de conceber”, explicou.

O governador Rodrigo Gar-
cia autorizou a realização de 
concurso público para contrata-
ção de mais de 2,7 mil professo-
res e servidores administrativos 
para atuar em Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) do Estado, ad-
ministradas pelo Centro Paula 
Souza (CPS), órgão vinculado à 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico.

“Autorizei a contratação de 
2,7 mil professores e servidores 
para as Fatecs e Etecs, que che-
gam para reforçar a qualidade 
do serviço prestado pelo Centro 
Paula Souza. Fiquem atentos ao 
processo seletivo que vai acon-
tecer no segundo semestre e as 
contratações serão feitas já em 
2023”, disse Rodrigo Garcia. 
A autorização foi publicada no 
Diário Oficial do Estado de ter-
ça-feira (14).

No total, serão contratados 
993 professores de Ensino Mé-
dio e Técnico, 594 docentes de 
Ensino Superior, 887 agentes 
técnicos e administrativos, 227 
bibliotecários e 6 especialistas 
em planejamento educacional. 
Foi autorizado, ainda, o apro-
veitamento de 80 vagas de pro-
fessores remanescentes de con-
cursos anteriores.

Os candidatos aprovados no 
concurso terão contrato por prazo 
indeterminado. Os processos se-
letivos estão previstos para ocor-
rer no segundo semestre e as con-
tratações serão feitas em 2023.

“O concurso público é mais 
uma importante medida para 
reforçar o serviço prestado pela 
instituição e aprimorar a qua-
lidade do ensino oferecido aos 
jovens de diferentes localida-
des do Estado”, afirma a dire-
tora-superintendente do CPS, 

Laura Laganá.

Remuneração
O professor admitido para 

atuar no Ensino Médio ou Téc-
nico das Etecs recebe uma remu-
neração inicial de R$ 4.685,08, 
considerando a atribuição máxi-
ma de 34 horas/aula semanais.

Já nos cursos superiores de 
tecnologia das Fatecs, o salário 
inicial para um docente, com 
atribuição máxima de 29 horas/
aula semanais, é de R$ 7.794,43.

Para o emprego público de 
agente técnico e administrativo 
(nível médio), o salário inicial é 
de R$ 1.689,53. Para o cargo de 
analista de suporte e gestão (bi-
bliotecário), de nível superior, o 
salário inicial é de R$ 3.068,65. 
E para o especialista em plane-
jamento educacional, obras e 
gestão (nível superior), o salário 
inicial é de R$ 4.737,56.
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Para marcar o 50º aniver-
sário do lugar mais mágico do 
mundo, o Four Seasons Resort 
Orlando criou uma série de 
experiências ultraluxuosas e 
exclusivas, que transformam a 
celebração em uma viagem in-
comparável. As melhores suítes 
do resort – incluindo a suíte pre-
sidencial, a Royal Splendor e as 
Grand Suites – foram reservadas 
para este momento único. São 
duas opções de pacotes, ambos 
com um cardápio de atividades 
para toda a família.

“Hospedar-se em uma des-
sas suítes é uma experiência 
verdadeiramente inesquecível, o 
que as torna tão disputadas para 
reservas. Por isso, preparamos 
um pacote especial, uma expe-
riência verdadeiramente ultralu-
xuosa em um destino mágico 
para marcar o aniversário de 50 
anos da inauguração do Magic 
Kingdom”, comenta Thomas 
Steinhauer, vice-presidente re-
gional e gerente geral do Four 
Seasons Resort Orlando.

A Royal Suite do Four Sea-
sons Orlando já é uma das maio-
res dos Estados Unidos e pode 
ser conectada à suíte presiden-
cial e às Grand Suites. A com-
binação se transforma em uma 
residência completa de nove 
quartos e cerca de 1.000 metros 
quadrados, acomodando famí-
lias e grupos de amigos em uma 

viagem multigeracional.

Pacote Royal Splendor de 
5 noites - USD 500.000

Garantindo ainda mais ex-
clusividade, a experiência co-
meça com a oportunidade única 
de reservar o 16º andar inteiro 
do resort, onde estão as acomo-
dações mais luxuosas, como a 
Presidential Suite e a Royal Sui-
te. Com janelas do teto ao chão 
e varanda com vista privilegiada 
para o show de fogos de artifício 
no Walt Disney World Resort, a 
Royal Suite é o ponto central do 
andar, onde podem ser organi-
zados jantares particulares. Ao 

todo, são 21 quartos à disposi-
ção de até 50 pessoas.

Experiências exclusivas
Cada dia ganha um toque 

mágico com o cardápio de ati-
vidades exclusivas com opções 
variadas para todas as idades:

• Festa particular com per-
sonagens*: Mickey Mouse é o 
convidado de honra neste jan-
tar privativo, criando memórias 
inesquecíveis para a família. 
Outros personagens também 
podem ser escolhidos.

• Brunch privativo no roof-
top do Capa: o restaurante prin-
cipal do hotel é fechado para o 

grupo aproveitar um delicioso 
brunch com menu personali-
zado. A vista para o Castelo da 
Cinderela, no Magic Kingdom 
Park, e da Spaceship Earth, no 
EPCOT, é uma atração à parte.

• Experiência privativa no 
spa: para uma experiência rela-
xante, o The Spa fica à disposi-
ção do grupo que pode escolher 
entre 40 opções de tratamentos, 
desde massagens a terapias cus-
tomizadas. 

• Noite de jogos em família: 
o The Hideout, centro de jogos 
do resort, completo com vídeo 
games, jogos de mesa e ativi-
dades interativas é reservado 

exclusivamente para uma noite 
de diversão.

• Disney VIP Tour*: dois 
tours VIP com guia podem ser 
reservados em qualquer um dos 
parques do complexo. Cada vi-
sita acomoda até dez pessoas do 
grupo.

• Mergulho no cinema: um 
telão é instalado na beira da 
Explorer Pool para uma sessão 
de cinema inusitada, onde os 
espectadores acomodam-se em 
boias para acompanhar o filme. 

• Jantar com harmonização: 
a Cozinha de Demonstração do 
resort é fechada para um jantar 
com menu personalizado e har-
monização de vinhos. O espaço 
comporta até 36 pessoas, mas 
outras áreas podem ser utiliza-
das para grupos maiores.

• Champanhe, sobremesa 
e fogos de artifício: um buffet 
com sobremesas e champanhe 
é preparado no terraço da suíte 
para acompanhar o show de fo-
gos da Epcot.

• Traslado de ida e volta: os 
trajetos entre o aeroporto de Or-
lando e o resort são realizados 
em carro particular.

Além das experiências, o pa-
cote inclui serviço de mordomo 
diário, uma cabana na piscina 
por dia e mimos especiais para 
cada hóspede.

Pacote Grand Getaway de 

4 noites - USD 50.000
O Grand Getaway é dese-

nhado para grupos de até seis 
pessoas, com quatro noites na 
Grand Suite. Com três quartos, 
a suíte conta com uma ampla 
sala de estar e de jantar, bar e 
entrada de serviço. No quarto 
principal, um banheiro em már-
more tem televisão embutida no 
espelho e banheira. O pacote 
inclui uma das experiências do 
Royal Splendor, cabana para 
uso diário na piscina e mimos 
de boas-vindas.

As reservas para os dois 
pacotes devem ser feitas dire-
tamente com o resort pelo te-
lefone (1) 407-313-8066. Os 
pacotes estão sujeitos à dispo-
nibilidade e serão oferecidos até 
16 de março de 2023, com res-
trição em alguns feriados.

*O encontro com persona-
gens está sujeito à disponibi-
lidade do personagem e será 
realizado com distanciamento 
social de acordo com as polí-
ticas de saúde e segurança. O 
Disney VIP Tour está sujeito à 
disponibilidade de guia e exige 
ingresso e reserva ao parque de-
sejado.    

Andréia Wingeter

Diretora de Atendimento

EBK Public Relations

Phone: +55 11 95297-6687

Email: andreia@ebkpublicrelations.com 

Four Seasons apresenta experiências 
ultraluxuosas e exclusivas para celebrar os 

50 anos do Walt Disney WorldT
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Osasco comemorou o dia 
de Santo Antônio, padroeiro da 
cidade, na segunda-feira, 13/6. 
A data contou com uma pro-
gramação especial da Catedral 
de Santo Antônio, com início 
às 7h com a Santa Missa, com 
imagem e relíquia do Santo e 
Benção dos Bolos, dando início 
a venda dos tradicionais peda-
ços de bolo. Foram distribuídos 
2 mil pedaços do bolo, sendo o 
pároco da Catedral, Monsenhor 

Claudemir.  
As festividades, que tiveram 

como tema central: “Santo An-
tônio, novo jeito de ser Igreja!”, 
tiveram continuidade com a 
Missa Diocesana, às 10h, presi-
dida por Dom João Bosco, bispo 
emérito da Diocese de Osasco e 
distribuição dos pães.  

Dom João explicou ponto a 
ponto cada símbolo que repre-
senta a imagem do Padroeiro, 
como o Menino Jesus e a sa-

grada escritura que Santo An-
tônio carrega em seus braços, 
simbolizando sua intimidade 
com Deus, e o lírio, que signi-
fica pureza e entrega à doutrina 
cristã. Dom João ressaltou que 
Santo Antônio, doutor da Igreja, 
adotou uma vida itinerante na 
santa pobreza e forte vivência e 
pregação do Evangelho, levan-
do os fiéis a refletir sobre a ne-
cessidade de viver ainda mais, 
nestes tempos difíceis, a pala-

vra de Deus com ações e gestos 
concretos, de fé e amor, e a ur-
gência no resgate da dignidade 
humana.  

Na parte da tarde, às 15h, 
foi celebrada por Monsenhor 
Claudemir a Missa Solene, que 
foi seguida pela tradicional pro-
cissão. Toda a solenidade foi 
transmitida ao vivo pelos canais 
oficiais do Youtube da Prefei-
tura de Osasco e da TV Osasco 
e no facebook da Catedral de 
Osasco.  

Milhares de fiéis do Santo 
Padroeiro acompanharam a pro-
cissão, que contou com levan-
tamento do mastro e show pi-
rotécnico. A procissão, que não 
ocorria há dois anos por conta 
das restrições da pandemia da 
Covid-19, marcou um retorno 
de muita alegria e emoção.  

Durante 13 dias, antes do 
Feriado de Santo Antônio, a 
Catedral de Osasco realizou a 
Trezena de Santo Antônio, que 
abordou o exemplo de vida de 
Santo Antônio de Pádua e o mis-
tério da Trindade Santa, cele-
brado no último domingo, 12/6.  

As comemorações conta-
ram com a presença do prefeito 
de Osasco, Rogério Lins, e da 
primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Aline Lins, secretários munici-

pais, vereadores, a deputada fe-
deral Renata Abreu, o deputado 
estadual e ex-prefeito de Osasco 
Emídio de Souza, grupo dos Al-
feres da Bandeira e Capitães do 

Mastro de Santo Antônio, os vi-
gários da Catedral, padres Thia-
go Jordão, Vinícius e Cláudio, o 
Diácono Robison, da Catedral, 
entre outras autoridades.   

Festividades do Dia de Santo 
Antônio atraem centenas de fiéis
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Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

Antônio Carlos Contrera, 
publicitário, comemorou seu 
aniversário no restaurante

Pecorino da Vila Nova Conceição

O último final de semana 
foi muito especial em Barueri, 
quando o amor invadiu o Bou-
levard dos Namorados. Durante 
três dias, de 10 a 12 de junho, 
o Boulevard Central foi tomado 
por casais apaixonados e pú-
blico em geral que visitaram o 
espaço, todo decorado especial-
mente para a data mais românti-
ca do ano.

Organizado pela equipe da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo de Batueri (Secult), o Bou-
levard dos Namorados recebeu 
dois portais decorados com flo-
res, cupidos e corações feitos 
pelo professor de artes visuais 
Gilvan Frazão, e contou com a 
colaboração dos alunos do curso 
de cenografia.

A praça de alimentação, 
além de oferecer caldos, fon-
dues, massas, entre outras co-
midinhas, recebeu luz de vela 
na mesa e aquecedores portáteis 
para ajudar a espantar o frio e 
manter os casais no aconchego.

O público pôde fazer fotos 
nos espaços temáticos, deixar 
declaração de amor em um mu-
ral, além de escrever recadinhos 
românticos que foram lidos an-
tes do show de encerramento no 
domingo, dia 12, Dia dos Na-
morados.

Na sexta-feria, dia 10, o pú-
blico prestigiou a apresentação 
da Bandaqui, grupo local que 
conta com funcionários das Se-
cretarias de Cultura e também 
da de Comunicação.

No sábado, dia 11, o prínci-
pe da soul music, Claudio Zoli, 

fez os casais cantarem e dança-
rem ao som de seus principais 
sucessos, como “À Francesa”, 
“Noite do Prazer” e “Cada um 
Cada um”.

Para encerrar a programa-
ção, no domingo, dia 12, Zeca 
Baleiro subiu ao palco do Bou-
levard dos Namorados e  emo-
cionou o público com canções 
como “Lenha”, “Vapor Barato”, 
“Telegrama”. Além de conver-
sar e interagir com o público, 
Zeca também autografou CDs 
durante o show.

Zeca Baleiro falou sobre a 

importância não só do amor ro-
mântico, mas do amor que gera 
empatia e compaixão. “Isso é 
o que sustenta o mundo desde 
sempre, sem isso a gente já ti-
nha explodido”, afirmou o can-
tor. Ele encerrou o show agrade-
cendo a cidade de Barueri pela 
oportunidade: “Viva Barueri, 
viva o povo brasileiro, mais for-
te que tudo, e viva a música po-
pular brasileira”. Em suas redes 
sociais, Zeca escreveu “Domin-
gueira calorosa em Barueri, ape-
sar do frio. Obrigado pela noite 
amorosa e viva la música!”.

Cliques da
Semana

POR OVADIA SAADIA

O Amor Invadiu o 
Boulevard dos Namorados 
com música de qualidade

Contrera, Neide  e Carlo Zomignini do Consulado Italiano

Claudia 
Matarazzo, 
Ovadia Saadia 
da Apacos 
e Febracos 
e Evelaine 
Munhoz.

Anesio 
Fassina, 

colecionador 
e Neide 
Ribeiro


