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Furlan recebe alta 
hospitalar após passar 
por cirurgia cardíaca

Mais de 100 projetos foram analisados pela 
CCJ de Osasco no primeiro semestre de 2022

Rogério Lins, Gerson Pessoa e Ribamar se 
reúnem com moradores do Jardim Cipava

O prefeito de Barueri Ru-
bens Furlan recebeu alta do 
Hospital Albert Einstein, em 
São Paulo, onde ficou inter-
nado para fazer um cateteris-
mo cardíaco, além da troca de 
uma válvula da região da aor-
ta e a colocação de uma ponte 

de safena na região mamária. 
Ele continuará o processo de 
recuperação em casa.

Segundo a assessoria do 
gestor, Furlan tem passado 
bem, está se recuperando “de 
forma incrível” e que deve fi-
car afastado de seu cargo até 

o dia 31 de julho. 
“Nesta quarta-feira, o 

prefeito Rubens Furlan teve 
alta médica para continuar 
em casa a recuperação da ci-
rurgia cardíaca, realizada há 
cinco dias. Ele tem passado 
bem e na próxima semana 

retorna ao médico para fazer 
novos exames. Furlan agra-
dece a Deus pela sua recu-
peração que tem sido muito 
satisfatória e a todos os ami-
gos pelas orações, carinho e 
apoio”, disse a família Furlan 
em nota.

Durante o primeiro semes-
tre de 2022, a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara Municipal de 
Osasco analisou cerca de 100 
projetos. O levantamento da 
quantidade de projetos foi fei-
to por assessores da Comissão 
de Constituição e Justiça do 
Legislativo Osasquense.

Comissão mais importante 
de qualquer órgão legislati-
vo, a CCJ é uma das comis-
sões permanentes da Câmara. 
Entre as suas funções estão a 
verifi cação da efetividade le-
gal e jurídica de uma lei, da 
redação dos textos e a indica-
ção de quem é a iniciativa do 
projeto. Há projetos de inicia-
tiva do Legislativo e projetos 
de iniciativa do Executivo.
O relator é o protagonista da 
fase de proposição - ele tem 
como dever apresentar um 

parecer sobre a questão tra-
tada. Este parecer é votado 
pela Comissão, após ser apre-
sentado e discutido. Ou seja, 
a função do relator envolve 
um estudo sobre o tema, para 
então apresentar essas infor-
mações de modo a justifi car o 
seu parecer, que será votado.
A função do relator é zelar pela 
constitucionalidade do proje-
to, garantindo que ele não está 
ferindo nenhuma legislação 
superior - estadual ou federal. 
Em seguida, o projeto é deba-
tido pela Comissão. Neste mo-
mento, os membros debatem 
sobre o parecer feito pelo rela-
tor. O formato da discussão e da 
votação de cada projeto é defi -
nido pelo regimento interno.
Poucos projetos não são anali-
sados pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Somente o 
Orçamento municipal não é 

examinado por esta comissão. 
Fora esses projetos, todos os 
outros sofrem escrutínio da 
CCJ.

Reunindo-se às quartas-
-feiras, a CCJ analisou Proje-
tos de Lei da Casa, do Poder 
Executivo e Projetos de De-
cretos Legislativos. Dentre as 
atividades da CCJ, a Comis-
são trabalhou em um Projeto 
de Resolução para modificar 
a concessão de honrarias. A 
ideia é uniformizar os crité-
rios de concessão e moderar a 
quantidade de honrarias con-
cedidas.

Na reunião de 04 de ju-
lho, a CCJ recebeu mem-
bros da Comissão de Direi-
tos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de Osasco. O objetivo foi 
aproximar as duas entida-
des e debater ações e proje-

tos em benefício de Osasco.  
O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Ribamar Silva (PSD), 
prestigiou a reunião.  “A CCJ 
tem um papel fundamental 
nesta Casa, e está fazendo um 
trabalho maravilhoso, discu-
tindo os projetos e dando pa-
receres relevantes, seguindo a 
legislação e contribuindo para 
o desenvolvimento de Osas-
co”, disse ele. 

Josias da Juco (PSD), re-
lator da CCJ, destacou que a 
comissão tem aberto espaço 
para a participação de enti-
dades  da sociedade civil. O 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, Dr. Paulo 
Cesário, falou sobre algumas 
ações propostas pela OAB ao 
município, como a realização 
do Fórum Inter-Religioso e 
ações de esclarecimento sobre 
direitos humanos.

Na quarta-feira, 20/7, acom-
panhados do prefeito de Osasco, 
Rogério Lins, o pré-candidato a 
deputado estadual pelo Podemos, 
Gerson Pessoa, e o vereador e pré-
-candidato a deputado federal pelo 
PSD, Ribamar Silva, participaram 
de um encontro com lideranças e 
moradores do Jardim Cipava. Por 
meio do diálogo com diversos seg-
mentos da sociedade, os pré-can-
didatos devem elaborar as propos-
tas de campanha para Osasco e 
região. A atividade foi organizada 
por Laércio Mendonça, primeiro 
suplente a vereador do PSD.

O prefeito Rogério Lins afi r-
mou que os pré-candidatos estão 

preparados para representar Osas-
co e que cabe à população esco-
lher representantes que ajudarão 
o município a continuar avan-
çando. “A gente quer sempre o 
melhor para a nossa cidade. Mas 
precisamos nos conscientizar que 
esse melhor passa pela política. 
Quando escolhemos representan-
tes certos, a cidade avança. Por 
isso, precisamos começar a re-
fl etir o futuro que queremos para 
Osasco. Hoje, temos duas pessoas 
capacitadas para andarem ao lado 
da nossa gestão e dar continuida-
de no que fi zemos até aqui”, disse 
o chefe do Executivo osasquense 
em seu discurso.
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Na quarta-feira, 13/7, o pré-
-candidato a deputado estadual 
pelo Podemos, Gerson Pessoa 
participou da plenária realizada 
por Michel Figueredo, vereador e 
pré-candidato a deputado federal 
pelo Patriotas. A atividade, que 
aconteceu no Jardim Umuarama, 
em Osasco, também contou com 
a presença de Gelso Lima, presi-
dente do Podemos no município.
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Antes era um local desgas-
tado, mas graças à interven-
ção da Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Barueri, a pas-
sagem inferior entre as ruas 
Anhanguera (Corredor Oeste) 
e João Pessoa, no Centro (ao 
lado do Terminal Rodoferrovi-
ário Gualberto Tolaini) ganhou 
nova cara, mais moderna. O 
local é usado por muitos pe-
destres, pois passam por baixo 
da linha férrea, encurtando o 
acesso entre as duas ruas. 

O secretário de Obras, Beto 
Piteri, ressalta a importância 
da intervenção. “A reforma 
proporciona a todos que uti-
lizam a passagem, conforto e 
segurança, sem falar que o lo-
cal ficou muito mais bonito e 
funcional”, afirmou. 

As melhorias na passagem, 
que tem pouco mais de 28 me-
tros de comprimento, foram: 
pintura, troca de forro, revisão 

nas instalações elétricas, nova 
iluminação, troca de revesti-
mento, melhoria na imperme-
abilização e execução de novo 
piso. 

Foram usados ainda para 
um acabamento decorativo de 
chapas perfuradas (com ilumi-
nação de LED verde), chapas 
de aço escovado, forro metá-
lico tipo colmeia, painel de 
concreto 3D na parede interna, 
entre outros, além de piso tátil 
(referência de trajeto para pes-
soas com deficiência visual) e 
rampa de acesso para cadei-
rante. 

“Ficou maravilhosa”, afir-
ma Amanda Guedes, da loja 
de roupas bem ao lado da pas-
sagem. Ela disse que gostaria 
muito que o local permaneces-
se limpo e sem pichações, caso 
contrário, estragaria o revesti-
mento nas paredes instalados 
com a reforma.

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Emprego, 
Trabalho e Renda (SETRE), rea-
lizou nesta quinta-feira, 21/07, a 
integração de 250 selecionados 
para o programa Bolsa do Povo 
Trabalho, do governo do Estado 
em parceria com a administração 
municipal. O encontro aconteceu 
no Centro de Formação Continu-
ada dos Profissionais da Educa-
ção (Avenida Marechal Rondon, 
263, Centro). A atual edição do 
programa vai beneficiar um to-
tal de 444 munícipes. O prefeito 
Rogério Lins participou do en-
contro.

Os selecionados receberão 
uma bolsa-auxílio de R$540,00 
durante cinco meses, curso de 
qualificação profissional e apoio 
à empregabilidade e, em con-
trapartida, prestarão serviço nas 
unidades de saúde do munícipio, 
quatro horas diárias, cinco dias 
por semana.

Os colaboradores temporá-
rios devem escolher os cursos 
profissionalizantes ministrados 
pela Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp), 
entre eles auxiliar de controle de 
produção e estoque, gestão ad-
ministrativa, gestão de pessoas, 

organização de eventos, rotinas e 
serviços administrativos, e secre-
tariado e recepção.

O prefeito Rogério Lins des-
tacou que cada selecionado vai 
exercer uma função fundamental 
que é o de atender bem a todos os 
munícipes que procuram a rede 
de saúde. “A gente gosta de ser 
bem tratado com amor, carinho e 
atenção. Quero que vocês apro-
veitem a oportunidade que a vida 
está oferecendo porque, embora 
seja uma função temporária, ela 
pode abrir novas portas. Sempre 
é tempo de recomeçar, não desis-
tam de seus sonhos”.

Prefeitura transforma passagem entre as 
ruas João Pessoa e Anhanguera, no Centro

Osasco integra 250 selecionados do Programa Bolsa do Povo
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Pré-candidato a deputado Dr. André Sacco 
vai defender a atualização da tabela do SUS  

Após quatro mandatos como 
vereador na Câmara Municipal 
de Osasco e uma campanha 
como vice na chapa do ex-pre-
feito Celso Giglio, o Dr. André 
Sacco anunciou sua pré-candi-
datura a deputado federal pelo 
PSDB. 

Na disputa por uma cadeira 
na Câmara dos Deputados, em 
Brasília, o médico fará dobradi-
nha com a pré-candidata Bruna 
Furlan que, após três mandatos 
como deputada federal, anun-
ciou sua candidatura à Assem-
bleia Legislativa Paulista.

Na semana passada recebe-
mos o pré-candidato em nossa 
redação. Confira a entrevista 
exclusiva que ele concedeu ao 
Jornal A Rua: 

O senhor pode falar um 
pouco da sua história com a 
cidade de Osasco.

Eu estou em Osasco há qua-
se 60 anos e tenho 69 anos de 
idade. Estou aqui desde 1963, 
e nessa trajetória eu fiz muitas 
coisas pela cidade. Sou médico 
há 42 anos, desde 1980. Come-
cei na Clínica Oswaldo Cruz, 
fui presidente de uma Associa-
ção Médica de nossa entidade 
aqui da cidade, a Associação 
Paulista de Medicina - Regional 
Osasco. Me inseri na campanha 
do Celso Giglio quando ele foi 
candidato a vereador e, a partir 
daí, houve uma integração. Eu 
o conheci quando ele era cirur-
gião no Hospital Montreal e ele 
me fez o convite para ingressar 
na política. Comecei a discutir 
saúde pública desde então, isso 
antes mesmo da constituição de 
1988. Desde então, sempre fui 
muito ativo no ambiente polí-
tico da cidade. Principalmente 
discutindo as políticas públicas 
de saúde. E, a partir dessa dis-
cussão, conhecendo o Dr. Cel-
so, fui eleito vereador em 1996, 
para meu primeiro mandato. 

O que fez o senhor acei-
tar esse convite para disputar 
uma cadeira na câmara dos 
deputados, em Brasília?

Eu já fiz muitas campanhas 
e muitas caminhadas pela cida-
de. Coloquei a minha cadeira 
de médico do lado da cadeira 
dos meus pacientes e comecei a 
conhecer os problemas e os sen-
timentos deles. Com isso, con-
segui entender as necessidades 
da nossa população. Eu sempre 
ofereci aos meus pacientes as 
melhores medicações, o melhor 
tratamento. Mas eu não sabia se 
eles teriam dinheiro para com-
prar o remédio e fazer o trata-
mento. Por isso comecei a me 
integrar mais às questões da 
sociedade osasquense. Fui ve-
reador por quatro mandatos, fui 
candidato a deputado estadual e 
a deputado federal. Fui candida-
to a vice-prefeito na campanha 
do Dr. Celso, em 2016, e fui se-
cretário da saúde também. Por 
isso me sinto preparado e estou 
muito animado para ir para as 
ruas apresentar novamente o 
meu projeto. 

O senhor foi acusado, pre-
so e absolvido por inexistência 
de fatos, ou seja, não houve 
crime praticado. Como o se-
nhor vê esse episódio da sua 
vida pública? 

Em 2016 houve uma agres-
são muito forte envolvendo meu 
nome. Mas, graças a Deus, eu 
tive a oportunidade de me de-
fender e tive a sentença de ab-
solvição pela inexistência de 
fatos, o que significou e que 
significa para mim que tudo 

aquilo que aconteceu não deve-
ria ter acontecido. Foi um erro 
do Estado e nós vamos cobrar 
do Estado por esse erro. Não 
estou apontando o dedo para 
ninguém, mas houve um grande 
erro. Nas minhas quatro legisla-
turas eu produzi muitas coisas 
boas. Alguns aspectos legais, as 
leis da Câmara Municipal não 
interferem no executivo mas 
delimitam algumas normas. Fui 
um vereador atuante e sempre 
tive uma atuação em favor do 
munícipe. Tanto é que defendi 
para Osasco, na minha última 
legislatura, quase 700 milhões 
de economia patrimônio públi-
co, impedindo que os terrenos 
da CMTO, lá na Franz Voegeli, 
um terreno lá na Narciso Sturli-
ni, o terreno da própria prefei-
tura, de outorga onerosa, fosse 
desperdiçado. Aí veio essa de-
cisão da justiça que doeu mui-
to. Foi muito pesado para mim, 
para a minha família, para meus 
assessores e amigos mais pró-
ximos. Mas, me sinto de honra 
lavada, graças a Deus e graças 
à justiça que foi feita, e corrigiu 
essa injustiça. Importante dizer 
que durante todo o processo eu 
me mantive afastado. Hoje me 
sinto digno de continuar minha 
caminhada.

O senhor acredita que sua 
campanha, e possível eleição 
para o cargo, irá reavivar o 
PSDB em Osasco? 

O PSDB deu uma chacoa-
lhada grande na última eleição, 
mas eu permaneci no partido. 
Recebi muitos convites de outros 
partidos, tanto da direita quanto 
de partidos da esquerda. Eu rece-
bi convites de todos os partidos 
praticamente, para ingressar no-
vamente no processo partidário 
e eu aceitei o partido do PSDB. 

Sou filiado ao partido desde a 
época do Dr. Celso Giglio. Esse 
convite veio pelo governador 
Rodrigo Garcia e outros nomes 
do partido, como o Marco Vi-
nholi e o Claudio Piteri, além do 
prefeito Rogério Lins, da própria 
Bruna Furlan e do prefeito de 
Barueri, Rubens Furlan. 

Qual o peso do apoio da 
pré-candidata a deputada es-
tadual Bruna Furlan e do pre-
feito Rubens Furlan?

Eu aceitei o convite do 
PSDB porque achei essa par-

ceria com a Bruna, que é pré-
-candidata a deputada estadual, 
muito saudável. Ser parceiro da 
Bruna, que é uma política ex-
tremamente ágil e experiente, 
que ajudou a construir muito em 
seus três mandatos como depu-
tada federal. E o prefeito Ru-
bens Furlan, que é um prefeito 
brilhante na área da saúde. E eu 
falo da área da saúde porque eu 
conheço. Barueri foi a primei-
ra cidade a ter o Índice de De-
sempenho do Sistema Único de 
Saúde (IDSUS) do Brasil. Com 
isso, aceitei essa missão de ser 
pré-candidato a deputado fede-
ral pelo PSDB junto com a Bru-
na Furlan que vem agora como 
estadual. Tenho muito a apren-
der com ela e vejo como uma 
oportunidade ímpar de colocar 
novamente meu nome como 
opção dos eleitores, não somen-
te na cidade de Osasco, mas de 
toda a região Oeste. 

Além da Bruna e do prefei-
to Furlan, quem são seus alia-
dos na região?

Já conversei com o prefeito 
Furlan (Barueri) e com o prefei-
to Sato (Jandira). Vou conversar 
com o Marcos Neves (Carapicu-
íba). Enfim, estou conversando 
para fazer tratativas com vários 
prefeitos da região Oeste e com 
a sociedade da região. 

Como o senhor vê a urgên-
cia de aumentar a represen-
tatividade da região Oeste da 
Grande São Paulo, tanto na 
Assembleia Legislativa quan-
to na Câmara Federal, em 
Brasília?

Nós temos mais de um mi-
lhão e meio de votos na nossa 
região. Precisamos ter um de-
putado federal eleito, represen-

tando a nossa região. Nós temos 
condições de eleger quatro ou até 
cinco deputados federais. Espero 
poder continuar esse projeto, em 
Brasília e garantir essa represen-
tatividade. A Bruna trouxe mui-
tos recursos para a região Oeste. 
A população precisa entender a 
importância de votar nos candi-
datos da região. Temos um dado 
interessante, nesse sentido, por-
que cerca de 450 mil votos váli-
dos saem daqui para candidatos 
de outras regiões. Não estou cri-
ticando, porque isso é legítimo. 
Mas, é importante que as pes-
soas entendam a importância de 
eleger representantes que conhe-
cem os problemas da sua cidade 
e que vão olhar para eles, quando 
eleitos. 

Quais são os pilares da 
sua pré-candidatura? Poderia 
elencar quais são as principais 
propostas de campanha? 

Minha principal proposta 
é relacionada à área da saúde. 
Precisamos lutar para corrigir 
a remuneração que o SUS paga 
aos municípios. Com isso, te-
remos uma melhora importante 
no desenvolvimento da saúde. 
Por isso precisa melhorar esse 
pagamento. E eu não falo isso 
só em relação aos médicos. Eu 
falo isso em benefício de toda 
a saúde, da equipe médica, dos 
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem, auxiliares de enferma-
gem, equipe administrativa… 
todos precisam receber uma re-
muneração melhor. Outra ques-
tão é o voto distrital, porque eu 
defendo que o voto seja feito 
dentro de um limite perimetral, 
para aproximar o eleitor do seu 
deputado. Isso é bom pra todos. 
Todo mundo ganha e isso tam-
bém barateia as campanhas. 
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Na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, o médico
fará dobradinha com a pré-candidata a deputada estadual Bruna Furlan

Nós temos mais de 
um milhão e meio 
de votos na nossa 
região. Precisamos 
ter um deputado 
federal eleito, 
representando a 
nossa região. Nós 
temos condições de 
eleger quatro ou 
até cinco deputados 
federais. Espero 
poder continuar esse 
projeto, em Brasília 
e garantir essa 
representatividade”. 

“

Eu aceitei o convite 
do PSDB porque 
achei essa parceria 
com a Bruna, que 
é pré-candidata a 
deputada estadual, 
muito saudável. Ser 
parceiro da Bruna, 
que é uma política 
extremamente ágil 
e experiente, que 
ajudou a construir 
muito em seus três 
mandatos como 
deputada federal”

“
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Osasco promulga lei que cria o “Selo Escola Legal”

Durante recesso escolar as unidades de 
ensino passam por reformas em Barueri

JORNAL A RUA

A cidade de Osasco ganhou, 
nesta semana, uma nova certi-
fi cação que vai ajudar a popu-
lação a identifi car as escolas 
particulares que funcionam de 
acordo com os parâmetros le-
gais.

Na edição do último dia 18 
de julho, a Imprensa Ofi cial do 
Município de Osasco (IOMO) 
publicou a sanção da Lei 
5.183/2022, que cria na cidade 
o “Selo Escola Legal”.

Promulgada pelo Executi-
vo e elaborada por iniciativa 
da Câmara de Osasco, a nova 
legislação cria um selo que vai 
identifi car as escolas particula-
res regulamentadas dentro do 

município.
O objetivo é que o selo ofe-

reça aos pais e responsáveis 
pelos alunos mais segurança 
na hora de matricularem seus 
fi lhos nas escolas particulares.

De acordo com o artigo 2º 
da nova lei, o Selo Escola Le-
gal reconhece e certifi ca insti-
tuições escolares particulares, 
de educação infantil, devida-
mente autorizadas e reconheci-
das por órgãos governamentais 
e que atuem em consonância 
com as normas vigentes.

A legislação também reco-
nhece como educação infantil 
a primeira etapa da educação 
básica, com foco nas crianças 

de zero a cinco anos de idade.
Conforme dispõe a lei, a 

certifi cação das instituições 
escolares com o Selo Escola 
Osasco Legal será feita anual-
mente. Além disso, a entrega 
do selo fi cará a cargo do Con-
selho Municipal de Educação 
de Osasco.

O novo selo vai conter o 
brasão ofi cial da cidade de 
Osasco, a inscrição “Escola 
Osasco Legal”, os registros do 
ano de concessão e da porta-
ria indicada pela Secretaria de 
Educação, assim como a inscri-
ção: “Esta escola é aprovada e 
reconhecida pelos órgãos com-
petentes”.

Requisitos
Os estabelecimentos de en-

sino devem atender a requisitos 
estabelecidos pela nova lei para 
obterem a certifi cação. Entre 
eles estão: possuir autorização 
de funcionamento expedida 
pelo Poder Executivo Muni-
cipal, ter licença de funciona-
mento da Vigilância Sanitária 
municipal, assim como ava-
liação e vistoria do Corpo de 
Bombeiros.

As escolas ainda precisam 
estar devidamente inscritas no 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) da Receita 
Federal; atender aos padrões 
de infraestrutura estabelecidos 

pelo Ministério da Educação 
destinados à educação infantil 
e cumprir os Parâmetros Na-

cionais de Qualidade da Edu-
cação Infantil do Ministério da 
Educação.

Mesmo no período do re-
cesso escolar a rede municipal 
de ensino está movimentada. É 
que as unidades estão receben-
do importantes serviços em-
preendidos pela Secretaria de 
Obras de Barueri, como reparos 
e reformas, para que no retorno 
das aulas os alunos e toda a co-
munidade escolar encontrem os 
ambientes de ensino ainda mais 
agradáveis.

Além dos serviços de ma-
nutenção que acontecem em 
todos os prédios escolares, atu-
almente, seis escolas da rede 
passam por reforma geral, que 
vai desde o sistema de hidráu-
lica, elétrica, pintura, novo piso 
e ampliação de alguns ambien-
tes.

De acordo com o secretário 

de Educação, Celso Furlan, os 
investimentos para oferecer a 
melhor educação para os alu-
nos de Barueri são constantes. 
“Nossa preocupação vai desde 
o conteúdo pedagógico, pas-
sando pela merenda de qualida-
de, equipamentos tecnológicos 
e prédios confortáveis e moder-
nos”, disse.

As escolas que estão pas-
sando por reformas são: Emef 
Alexandrino da Silveira (Jar-
dim Silveira), Emef José Do-
mingos da Silveira (Jardim 
Mutinga), Maternal José Mar-
tinho (Parque Imperial), Emef 
Alcino Francisco (Jardim Sil-
veira), Complexo Maria Me-
duneckas (Jardim Silveira), 
Maternal Egle (Jardim Audir), 
Emef Onofra (Parque Viana).

Desde o início do ano, cerca 
de 30 escolas receberam refor-

ma geral.
Para o secretário de Obras, 

Beto Piteri, os investimentos 
em Educação estão entre as 

prioridades do governo. “Nos-
sos prédios escolares são os 
mais modernos e completos 
para oferecer conforto e qua-
lidade para que nossos alunos 
tenham a melhor aprendizagem 
possível”, avaliou.

Com o objetivo de ofere-
cer os melhores ambientes de 
ensino para todos os alunos 
da rede, mais cinco escolas 
passam por reconstrução e 
ampliação. São elas: Emeieif 
Francisco Zacarioto (Jardim 
Maria Helena), Construção 
da Maternal do Parque Viana, 
Construção da Maternal do 
Jardim Reginalice, Recons-
trução da Emef Jorge Augusto 
(Engenho Novo) e Ampliação 
da Emef EIvani Maria Paes 
(Jardim Boa Vista).

Acompanhe nossas redes sociais. 

A CÂMARA
NÃOPARA!

DURANTE O RECESSO DE JULHO, SÓ AS 
SESSÕES EM PLENÁRIO FICAM SUSPENSAS.

O atendimento na Câmara segue 
funcionando normalmente, inclusive 

nos gabinetes dos vereadores.
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Covid-19: Ministério da Saúde orienta 
sobre vacinação de crianças de 3 a 5 anos

Centro de Diagnósticos de Osasco realizou 
mais de 130 mil exames no 1º semestre

Rodrigo Garcia determina que Butantan 
importe Coronavac para vacinar crianças

Do dia 25 a 29 de julho a 
Secretaria de Saúde de Barueri, 
por meio da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde, abre novo 
agendamento para a aplicação 
da vacina contra raiva em cães e 
gatos de Barueri.  Para agendar 
ligue para (11) 4198-5679. As 
vagas são limitadas (cerca de 
150 por semana).

Os munícipes que o fi zerem 
precisam estar atentos à data e 
aos horários marcados para não 
perder o dia da imunização do 
seu pet.  Caso não possa com-
parecer na data, deve acionar 
o DTCZ (Diretoria Técnica de 
Controle de Zoonoses) pelo te-
lefone já informado para que a 
vacina seja disponibilizada a 
outro. Atenção! Não será possí-
vel o atendimento fora do horá-
rio determinado. 

Os cães das raças “pitbull”, 
“rottweiller” e “mastim napo-
litano precisam estar com foci-
nheira, e para evitar fugas, os 
gatos devem ser transportados 
em caixas apropriadas. No dia 
da imunização os animais de-

vem ser levados por pessoas 
maiores de 18 anos.

Recomendações
O animal precisa ter mais 

de três meses de idade, estar em 
boas condições de saúde. As fê-
meas com suspeita de gestação 
e animais em processo de recu-
peração não podem tomar a va-
cina contra raiva.

Posto fixo
Sob os cuidados do Depar-

tamento Técnico de Controle 
das Zoonoses, o agendamento 
acontece sempre na última se-
mana de cada mês. Quando a 
última semana for mais curta, 
é realizado na penúltima sema-
na. As campanhas de vacinação 
antirrábica foram suspensas de-
fi nitivamente no Estado de São 
Paulo, já que a variante 2 da 
raiva foi eliminada no Estado. 
A imunização pode ser feita ao 
longo do ano no município de 
Barueri.

Fonte: Brasil61

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, acompanhado do 
secretário de Planejamento e 
Gestão e interino de Comuni-
cação, Eder Máximo, visitou 
na manhã de quarta-feira, 20, 
as dependências do Centro 
de Diagnósticos de Osasco, 
localizado na Rua Cônego 
Afonso, 57, Centro.

De acordo com balanço 
apresentado pelos gestores, a 
unidade realizou somente no 
primeiro semestre deste ano, 
por meio do SUS, mais de 130 
mil exames entre tomografias, 
mamografias, raio-x, resso-
nâncias e ultrassonografias, 
sendo uma média mensal de 
1,7 mil mamografias, 400 res-
sonâncias, 6 mil ultrassono-
grafias, 700 tomografias e ou-
tros 10 mil exames de raio-x .

A unidade é exclusiva 
para atendimento aos muníci-
pes de Osasco e foi equipa-

da com o que existe de mais 
moderno na área de saúde, 
sendo um aparelho de resso-
nância magnética de 1,5T de 
última geração, um aparelho 
de tomografia computadori-
zada Multislice de 64 canais, 
dois aparelhos de mamogra-
fia com digitalização e com 
tecnologia para que o exa-
me seja o menos incômodo 
possível. Além disso há toda 
estrutura nas salas para me-
lhor acolhimento da mulher, 
11 aparelhos de ultrassono-
grafia, sendo realizados ul-
trassons em todas as moda-
lidades, incluindo Obstétrica 
Fetal e Vascular.

“A meta é zerar a fila de 
espera para exames do mu-
nicípio até o final do ano e 
automatizar a marcação de 
exames pelo SUS na cidade”, 
destacou o prefeito Rogério 
Lins.

O governador Rodrigo 
Garcia determinou nesta quar-
ta-feira (20) que o Instituto 
Butantan importe 10 milhões 
de doses da vacina Coronavac 
para vacinar crianças de 3 e 4 
anos. O instituto irá solicitar 
8 mil litros do Insumo Farma-
cêutico Ativa (IFA) à farma-
cêutica Sinovac para a produ-
ção do imunizante.

“Determinei que o Insti-
tuto Butantan faça a impor-
tação das vacinas para poder 
produzir 10 milhões de doses. 

Tomamos essa decisão hoje, 
antes mesmo da inclusão no 
PNI (Programa Nacional de 
Imunizações), para que a 
gente tenha vacina suficien-
te para vacinar as crianças 
de São Paulo e colocá-las à 
disposição do Ministério da 
Saúde para vacinar as crian-
ças do Brasil. A importação 
deve levar algumas semanas 
para que, se possível, no mês 
de agosto, a gente tenha essas 
vacinas disponíveis e pode-
remos começar a imunização 

dessas crianças”, disse Rodri-
go Garcia.

A decisão foi tomada para 
dar início à ampliação da imu-
nização de crianças entre 3 e 
4 anos de idade contra a CO-
VID-19 em todos os municí-
pios do estado de São Paulo. 
Mais de 6,1 milhões de crian-
ças com faixa etária entre 5 e 
11 anos já foram imunizadas, 
sendo que 66,3% deste públi-
co está com o esquema vaci-
nal completo e 86,9% foi va-
cinado com a primeira dose.

@jornalaruaregional

Matérias de diversos assuntos
e utilidade pública para

manter seu dia mais informado!
A c e s s e  o  p o r t a l  j o r n a l a r u a . c o m
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Fim de Semana tem Arraiá 
de Barueri com Xande de 
Pilares e Gustavo Mioto

Rotas idílicas, cidades char-
mosas, vilas medievais, jardins 
da realeza, arte urbana e tours 
regados o champanhe fazem 
parte do novo itinerário de Rotas 
Cênicas, que reúne oito hotéis 
do Four Seasons Hotels and Re-
sorts pela Europa. A proposta é 
um convite aos viajantes a apro-
veitarem a jornada e não apenas 
o destino e os inspira a viver ao 
máximo cada viagem. As ativi-
dades podem ser realizadas em 
um dia ou como parte de uma 
estada mais longa e podem ser 
personalizadas com experiências 
exclusivas. 

São cinco Rotas Cênicas e 
oito hotéis Four Seasons:

Aventura gastronômica em 
Paris

O Four Seasons Hotel Geor-
ge V, Paris convida a descobrir o 
coração da cultura e da culinária 
francesa. A Maison Belle Époque 
– antiga residência dos fundado-
res da champanhe Perrier-Jouët 
- abre as portas pela primeira vez 
para um tour exclusivo pela maior 
coleção privativa de Art Nouveau 
francesa. No Vale do Loire, os 
viajantes passeiam acompanha-
dos de um Vice-Sommelier do 
Four Seasons pela mais longa es-
trada vinícola do país, com vinhe-
dos que datam da Idade Média. 
Outras regiões vinícolas como 
Orléans, Meung-sur-Loire e 

Sully-sur-Loire e a incrível horta 
do Chef Simone Zanoni, do res-
taurante Le George, complemen-
tam a viagem. Já no Palácio de 
Versalhes e no Château de Fontai-
nebleau, a história é protagonista. 
Um cruzeiro pelo rio Sena deixa 
o pôr do sol mais especial antes 
do jantar em um dos restaurantes 
estrelados do Four Seasons na Ci-
dade Luz. 

Celebração londrina
A tradição e o glamour se en-

contram nesta rota com toques de 
realeza. Um magnífico tour priva-
tivo das Joias da Coroa na Torre 
de Londres é ainda mais especial 
durante as celebrações do Jubileu 
de Platina da Rainha. Para uma 
verdadeira experiência de chá 
da tarde, a escolha é o exuberan-
te Royal Botanic Gardens. Na 
sempre vibrante Londres, nunca 
faltam atrações para complemen-
tar o roteiro, com cartões-postais 
como o Big Ben e o Parlamento, 
exposições surpreendentes no 
Tate Modern, desbravar os novos 
bares e um dos redutos da moda 
no Old Spitalfields Market ou fa-
zer uma pausa para as compras na 
Savile Row. Para descobertas gas-
tronômicas, o Borough Market é 
reduto dos foodies. A uma curta 
viagem está o espetacular High-
clere Castle, que ganhou as telas 
com a série Downton Abbey. Ao 
final de cada dia, os dois Four Se-

asons da cidade são um refúgio 
perfeito: o Four Seasons Hotel 
London at Park Lane, no coração 
do histórico bairro de Mayfar, e 
o Four Seasons Hotel London at 
Ten Trinity Square, em uma das 
regiões centrais mais badaladas. 

Imersão cultural em Madrid 
e Lisboa

Combinar o Four Seasons 
Hotel Madrid e Four Seasons 
Hotel Ritz Lisbon é mergulhar 
em cultura, arte e criatividade. 
As ruas de Lisboa ganham uma 
nova perspectiva no passeio em 
uma moto com sidecar vintage 
para um tour de arte da Galeria 
Underdogs. Na centenária Fábri-

ca de Cerâmica da Viúva Lamego 
é possível aprender a tradicional 
técnica de pintura em azulejos. 
Já em Madrid, o flamenco é uma 
das atrações principais, seja para 
uma assistir a uma apresentação 
ou uma aula particular. Ao cruzar 
a fronteira da Península Ibérica, 
algumas joias se destacam no 
caminho, como Reguengos de 
Monsaraz, uma vila medieval do 
século 14 ou as ruínas romanas de 
Mérida, patrimônio da UNESCO. 
Em Badajoz, é possível experi-
mentar o típico jamón ibérico. 
Seja com foco na cena cultural 
local ou explorando as tradições 
dos dois países, cada itinerário 
permite inúmeras descobertas. 

Encontro das águas entre 
Praga e Budapeste

Na rota pitoresca entre o Four 
Seasons Hotel Prague e o Four 
Seasons Hotel Gresham Palace 
Budapest os séculos de história, 
com castelos e mosteiros cente-
nários, vinícolas e jardins são uma 
atração à parte. Em Praga, é pos-
sível observar a técnica tradicional 
da produção de cristal e explorar 
a arquitetura moderna tcheca na 
Villa Tugendhat. Um típico barco 
de madeira leva a descobrir os en-
cantos do rio Vltava de Praga. Já 
em Budapeste, o Danúbio convida 
a admirar as luzes de Budapeste 
ao pôr do sol. Os melhores vinhos 
húngaros acompanham um pique-

nique nos exuberantes jardins de 
vinícolas nos arredores da cidade. 
Na sequência, a dica é descobrir a 
cena de arte contemporânea local 
na emocionante Art Factory. 

Mágica nos Minaretes de 
Istambul

Entre os icônicos minaretes 
turcos, há uma infinidade de tesou-
ros a serem descobertos pelos via-
jantes, como um tour privativo na 
histórica yalı (casa à beira-mar) do 
renomado designer e artista Serdar 
Gülgün ou uma pausa para recar-
regar as energias em um tradicio-
nal hamman. Integrando a Rota 
Cênica pela primeira vez, o Four 
Seasons Hotel Istanbul at the Bos-
phorus engloba toda a elegância 
de seu homônimo à beira-mar – o 
estreito cênico que liga a Europa à 
Ásia. As delícias da gastronomia 
local e as inúmeras galerias de arte 
na região portuária de Karaköy são 
um convite a se deixar levar pelas 
ruas. Lojas de antiguidade em Ba-
lat, vistas panorâmicas na Torre 
Galata, delícias orgânicas na ba-
dalada Rua Istiklal ou um cruzeiro 
privativo ao pôr do sol ao longo do 
Bósforo apresentam diferentes fa-
ces de Istambul. 

Four Seasons também con-
vida os viajantes a compartilha-
rem suas aventuras com a hash-
tag #FSScenicRoute para serem 
compartilhadas nos perfis dos 
hotéis no Instagram.

Julho é o mês do Arraiá de 
Barueri. A maior “festa juli-
na” da cidade vai acontecer 
no sábado (23) e domingo 
(24) de julho, e terá atrações 
para toda a família: praça de 
alimentação com comidinhas 
e bebidas típicas, brincadei-
ras para as crianças, dança e 
muita música boa. Os shows 
serão gratuitos.

No sábado, a grande atra-
ção é Gustavo Mioto. O can-
tor das multidões sobe ao 
palco às 20h e promete emo-
cionar a galera com sucessos 
como “Coladinho em mim” 
e “Anti-amor”, mas também 
colocar a plateia pra dançar 
com forrós arretados como 
“No ouvidinho” e “Balan-
ço na rede”. Mioto, que está 

comemorando 10 anos de 
carreira, coleciona hits e já 
gravou com Jorge e Matheus, 
Claudia Leitte, Anitta, entre 
outros.

Domingo, o Arraiá vai vi-
rar samba. Às 20h tem show 
de Xande de Pilares. Xande 
ficou famoso por participar 
do Grupo Revelação entre 
1991 e 2014. Consagrado, 

iniciou uma carreira solo 
repleta de sucessos e, hoje, 
é um dos grandes nomes do 
samba no Brasil.

Para quem gosta de festa e 
animação, o Arraiá de Barueri 
é imperdível. Os dois dias de 
evento acontecerão em frente 
ao Ginásio José Corrêa, que 
fica na avenida Guilherme P. 
Guglielmo, 1000, no Centro.

Four Seasons apresenta Rota Cênica pela Europa com 
experiências exclusivas e inéditas em oito hotéis

ANIVERSÁRIOS

Quem ficou mais jovem dia 19, foi Eder 
Maximo, secretário de Planejamento e interino 

da secretária de Comunicação de Osasco.
Completou 36 anos e foi muitíssimo festejado 

por amigos e familiares. Felicidades!

Ana Maria Rossi, 
vice prefeita de 
Osasco e
esposa do ex-
prefeito de Osasco, 
Francisco
Rossi, troca de idade 
dia 25, quando 
receberá
abraços e muito 
carinho de muitos 
que a amam.

No dia 23, 
José Guilherme 

Escórcio Antiório 
(carinhosamente 

Guiga) fará 
aniversário e receberá 

muito carinho e 
mimos dos irmãos, 
dos pais, dos avós 
e de centenas de 

amigos. Felicidades!!!
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 Festa Julina de Cajamar 
terá presenças de Zezé 
Di Camargo & Luciano, 
Raça Negra e Gian & 
Giovani, entre outros

Cliques da
Semana

POR OVADIA SAADIA

Rosângela e Cesar Marchetti com Paulo Ricardo

Rosângela e Cesar Marchetti e Simone

Anésio Fassina,Eliane Munhoz  e Fabricio Correia

Cesar e Rosângela 
Marchetti celebraram 

seus 25 anos de 
casamento. Pais 

da influenciadora 
Giullia Marchetti, o 
casal preparou uma 

cerimônia especial para 
a renovação dos votos, 
com shows de Simone 

e Paulo Ricardo e 
decoração impecável, 

no Haras Marchetti, 
em Sorocaba/SP.

O aniversário 
do colecionador 

Anésio Fassina 
em sua fazenda 

(Itatiba, São Paulo) 
teve a surpresa do 

quadro assinado 
pelo artista e editor 
multimídia Fabricio 

Correia (do 
Vale do Paraíba, 
SP), membro do 

conselho consultivo 
da nova Febracos.

Cesar e Rosângela Marchetti 
celebram Bodas de Prata

FOTOS: MÁRCIA STIVAL

FOTO: MARCO ANKOSQUI

Sabrina Sato e Lima Duarte são
as estrelas da nova campanha

da linha Sidney Oliveira
Filme 
que fala 
sobre ter 
disposição 
com as
vitaminas 
da marca 
irá estrear 
em breve

Entre os dias 22 e 24 de 
julho será realizada a Festa 
Julina de Cajamar 2022. Se-
rão três dias repletos de atra-
ções e diversão para toda a 
família, com shows de artis-
tas consagrados, atividades 
para crianças, barracas de 
alimentos e bebidas.

O primeiro dia (22) terá 
a presença da dupla Zezé Di 
Camargo & Luciano e do can-
tor Dilsinho. No sábado (23), 
haverá show do grupo de pa-
gode Raça Negra e do cantor 
Tatau, ex-Ara Ketu. No do-
mingo (24) o encerramento 
do evento ficará por conta da 
dupla Fernando e Sorocaba, 
DJ Marlboro e do show Boate 
Azul, que tem a participação 
das duplas Edson & Hudson e 
Gian & Giovani.

As atividades infantis te-
rão início no dia 22 de julho, 
com 10 estações de brinca-
deira (latinha, argola, pesca, 
entre outros), 15 brinquedos 
infláveis e também a distri-

buição de pipoca e algodão 
doce para a criançada.

O evento também reforça-
rá o caráter social: a entrada 
será gratuita, porém, a Pre-
feitura de Cajamar orienta 
que os participantes doem um 
agasalho ou um cobertor em 
bom estado para a campanha 
‘Inverno Solidário’, ou 1kg 
de alimento para contribuir 
com as ações realizadas pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de.

As barracas da praça de 
alimentação ficarão a cargo 
dos comerciantes da cidade, 
que se inscreveram após a 
divulgação do edital de cha-
mamento que a prefeitura 
disponibilizou para os muní-
cipes interessados em comer-
cializar alimentos e bebidas 
durante os três dias de festa.

Organizado pela Secreta-
ria de Comunicação e Ges-
tão de Eventos, o evento terá 
o apoio da Polícia Militar, 
Polícia Civil, Guarda Muni-

cipal, Bombeiros, Defesa Ci-
vil, Conselho Tutelar, fiscali-
zação e Saúde, para garantir 
a segurança dos frequentado-
res.

PROGRAMAÇÃO 
DA FESTA JULINA 
CAJAMAR 2022
22/07 (sexta), a partir das 
16h -- Zezé Di Camargo & 
Luciano e Dilsinho
23/07 (sábado), a partir 
das 13h - Raça Negra e 
Tatau
24/07 (domingo), a partir 
das 13h - Fernando & 
Sorocaba, DJ Marlboro e 
Edson & Hudson e Gian & 
Giovani

Centro de Eventos 
‘Boiódromo’
Av. Deovair Cruz de 
Oliveira nº 137 -- 
Jordanésia
Entrada: um agasalho 
ou um cobertor em bom 
estado


