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Rodrigo cresce 5 pontos e venceria 
Haddad em projeção de 2º turno

Gerson Pessoa tem carreata e evento com Renata 
Abreu no último final de semana da campanha

André Sacco recebe apoio da família Giglio

Rodrigo Garcia (PSDB) 
venceria Fernando Haddad 
(PT) no segundo turno das 
eleições, segundo pesquisa 
Quaest divulgada nesta segun-
da-feira (26). Pela primeira 
vez o novo governador de São 
Paulo aparece à frente do ex-
-prefeito petista: 45% a 36%. 
Já no cenário para o primeiro 
turno, Rodrigo cresceu 5 pon-
tos e aparece em segundo lu-
gar, com 20%, empatado com 
Tarcísio de Freitas (Republica-
nos), que permanece estacio-
nado com 21%.

A pesquisa Quaest captou a 
evolução nos números de Ro-
drigo nos últimos dias que an-
tecedem o primeiro turno das 
eleições. O tucano foi o único 

candidato que cresceu. Had-
dad repetiu os 33% na pesqui-
sa divulgada no início de se-
tembro. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais para 
mais e para menos. Com 95% 
de confi ança, a pesquisa ouviu 
2.000 eleitores de 22 a 25 de 
setembro e está registrada sob 
o número SP-03475/2022.

Os outros candidatos ti-
veram 1% ou não pontuaram. 
Brancos e nulos registaram 
12%. Eleitores indecisos ou 
não souberam responder, 11%.

Rodrigo Garcia também 
tem avançado no público femi-
nino. O crescimento foi de cin-
co pontos e ele aparece agora 
com 22%, à frente de Tarcísio, 
que tem 16%. Haddad vem 

caindo a cada levantamento e 
agora está com 33%.

Segundo turno
No cenário de segundo tur-

no, Rodrigo aparece nove pon-
tos à frente de Haddad: 45% 
a 36%. Duas semanas atrás, 
quando foi divulgado o último 
levantamento, Haddad estava 
cinco pontos à frente: 40% a 
35%.

Se o segundo turno for en-
tre Haddad e Tarcísio, o petista 
venceria hoje por 42% a 39%. 
A pesquisa também avaliou um 
cenário entre Rodrigo e Tarcí-
sio. O atual governador de São 
Paulo demonstra força na reta 
fi nal de campanha e venceria o 
bolsonarista por 40% a 31%.

No sábado, 24/9, o candi-
dato a deputado estadual do 
prefeito Rogério Lins, Gerson 
Pessoa (Podemos), e a deputa-
da federal e presidente Nacio-
nal do Podemos, Renata Abreu, 
candidata à reeleição, partici-
param de encontro com apoia-
dores promovido pela vereado-
ra Elsa Oliveira (Podemos). A 
atividade, que aconteceu no au-
ditório da Associação Comer-
cial e Empresarial de Osasco 
(ACEO), contou com a presen-
ça de Katia Simone, esposa de 
Edson Aparecido, candidato ao 
Senado por São Paulo. 

O ex-secretário de Tecno-
logia, Inovação e Desenvolvi-
mento Econômico da Prefeitu-
ra de Osasco agradeceu o apoio 
que a deputada federal Renata 
Abreu deu à cidade por meio de 
seu mandato. “Obrigado pelo 
carinho e o olhar especial que 

você teve por Osasco nos últi-
mos anos, Renata. Tenho certe-
za de que você, mais uma vez, 
terá o reconhecimento do osas-
quense”, disse Gerson. “Com 
você lá em Brasília e eu aqui na 

Alesp, Osasco avançará muito 
mais”, completou. 

Já a presidente Nacional do 
Podemos ressaltou a importân-
cia da política na sociedade. “O 
voto é a arma mais poderosa 

para mudarmos o que não está 
bom. Se está ruim, precisamos 
ter a consciência de que quem 
escolhe os políticos somos nós. 
Pesquise o histórico, veja o 
que os candidatos fi zeram pela 

cidade e vote”, alertou Renata 
Abreu. 

Após a reunião, os dois 
candidatos caminharam no 
calçadão da rua Antônio Agú 
acompanhados do prefeito de 
Osasco, Rogério Lins (Pode-
mos), onde conversaram com 
comerciantes e pessoas que 
passavam pelo local.

No domingo, 25/9, os can-
didatos participaram de uma 
reunião com o vereador de São 
Paulo, Beto do Social, e apoia-
dores da região do Rio Peque-
no. A atividade contou com a 
presença de mais de 200 pes-
soas, inclusive do prefeito Ro-
gério Lins, que fez questão de 
reforçar o compromisso de seus 
candidatos com toda a zona 
Oeste da região metropolitana. 

Ainda no domingo, Gerson 
participou de grande carreata 
com apoiadores na zona Sul de 

Osasco. Mais de 400 veículos 
passaram pelas ruas do Jardim 
das Flores, KM 18, Quitaúna, 
Cidade das Flores e Jardim Ro-
berto nesta que e foi a quarta 
grande carreata realizada pelo 
candidato. 

Faltando seis dias para as 
eleições, na segunda-feira, 
26/9, Gerson participou de uma 
“live” nas redes sociais, com o 
prefeito Rogério Lins. O can-
didato a deputado estadual re-
forçou seu compromisso com 
Osasco e região e fez um ba-
lanço dos últimos dias de cam-
panha. “Agora, na reta fi nal de 
campanha, precisamos mostrar 
para aqueles que estão indeci-
sos ou que não querem votar, 
que tudo na nossa vida envolve 
política. Precisamos escolher 
certo. Escolher quem tem com-
promisso para nos representar 
de verdade”, fi nalizou Gerson.  

A candidatura de André Sac-
co (PSDB) a deputado federal 
ganhou um importante reforço: 
o apoio da família Giglio. Filha 
do prefeito de Osasco por dois 
mandatos, Giovana Giglio decla-
rou seu voto no tucano, seguin-
do o mesmo caminho do irmão, 
Celso Giglio Júnior. Ex-vereador 
de Osasco por quatro mandatos, 
André Sacco foi secretário muni-
cipal de Saúde na segunda gestão 
de Celso Giglio na cidade.

Em vídeo divulgado nas re-
des sociais de André Sacco, Gio-
vana Giglio detalhou os motivos 
que a fi zeram declarar apoio à 
candidatura do tucano a deputa-
do federal. Ela destacou sua re-
lação com a cidade de Osasco e 
elogiou o ex-vereador.

“Sou praticamente nascida 
em Osasco. Aqui eu cresci, tive 
meus dois fi lhos. Aqui eu traba-
lho como médica há 25 anos. Te-
nho um amor muito grande por 
essa cidade. Vou votar no André 
Sacco para deputado federal por-
que o conheço há muito tempo. 
Sei da sua capacidade como polí-
tico. Sei da sua integridade como 

ser humano”, disse ela.  
Giovana também reforçou 

o compromisso de André Sacco 
com a cidade, destacando a leal-
dade do candidato. “Ele conhece 
as dores da nossa gente e tem 
uma característica fundamental 
que é a lealdade. O André Sac-
co não vai abandonar Osasco em 
nenhum momento, aconteça o 
que acontecer”, afi rmou Giova-
na.

Celso Giglio Júnior, por sua 
vez, já participou de reuniões no 
comitê de André Sacco, mos-
trando seu apoio ao ex-vereador. 
Desde o início da campanha ele 

se colocou à disposição para co-
laborar com a candidatura.

Além da família Giglio, Silas 
Bortolosso, prefeito de Osasco 
entre 1997 a 2000, tem partici-
pado ativamente da campanha 
de André Sacco. “O voto em 

André Sacco vai fazer nossa ci-
dade crescer ainda mais na área 
da saúde, educação e em todos 
os aspectos que precisarem de 
recursos federais”, declarou Si-
las em vídeo divulgado nas redes 
sociais de André Sacco.

O renomado endocrinologista, 
Dr. José Amando Mota, recebeu 

em sua clínica a visita do 
deputado federal Padilha,

Valmir Prascidelli e João Gois.
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Diferença do atual governador de São Paulo para o petista é de 9 pontos; Tarcísio estaciona em 21% e é derrotado pelo petista num eventual segundo turno
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Justiça Eleitoral 
usará pleito para
alcançar avanço 
no registro
de biometria

Muita atenção, eleitor: saiba o que você 
pode e não pode fazer no dia da eleição

O juiz auxiliar da Vice-
-Presidência e da Correge-
doria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro 
(TRE-RJ), Rudi Baldi, infor-
mou que uma parcela signifi-
cativa de eleitores será con-
vidada a colocar a digital no 
leitor ótico da mesa receptora 
da sessão no domingo (2), dia 
do primeiro turno das eleições 
brasileiras. A finalidade é ten-
tar validar a importação dos 
dados biométricos coletados 
por órgãos externos como, no 
caso do Rio de Janeiro, o De-
partamento Estadual de Trân-
sito (Detran). Segundo o juiz, 
se a digital desses eleitores 
for reconhecida nesse proce-
dimento de validação, os da-
dos poderão ser incorporados 
no cadastro eleitoral e assim 
os eleitores ficarão dispensa-
dos de coletar diretamente os 

dados biométricos com Justi-
ça Eleitoral.

“Estamos falando do nú-
mero de 1,8 milhão de elei-
tores, aqui no estado do Rio 
de Janeiro, que poderão ter 
os seus dados validados neste 
procedimento”, disse.

“O mais importante é es-
clarecer que a biometria é um 
fator de segurança do pro-
cesso eleitoral. É através da 
biometria que a justiça eleito-
ral consegue assegurar que o 
eleitor não vai poder votar no 
lugar de outro”, completou.

Baldi destacou que esta 
eleição tem um grau maior de 
complexidade, especialmente 
para os eleitores que não têm 
muita familiaridade com a 
internet, porque precisará fa-
zer cinco escolhas diferentes. 
Primeiro vai indicar na urna o 
voto em deputado (a) federal, 

depois deputado (a) estadual, 
seguido de senador (a), gover-
nador (a) e, por fim, em presi-
dente da República.

E-título
O eleitor que tiver e-título 

com foto e identificação biométri-
ca poderá usar como documento 

de comprovação para votar. Mes-
mo assim, o juiz recomendou que 
leve um documento oficial com 
foto para o caso de ocorrer algu-

ma dificuldade de acessar o digi-
tal. A recomendação vale também 
para os eleitores que já realizaram 
a biometria anteriormente. A pre-
sença do eleitor na sessão será 
registrada pela colocação da digi-
tal no leitor ótico da máquina do 
mesário. Quem não tem o e-título 
fará a comprovação por meio da 
assinatura do caderno de votação 
na mesa da sessão.

“Os demais eleitores que não 
tiveram ainda a biometria cole-
tada e nem importada de órgãos 
externos, e aqui estamos falando 
de 5 milhões 567 mil e 260 eleito-
res, para esse eleitorado a presen-
ça deles na sessão será registrada 
pela assinatura do caderno de vo-
tação, o sistema antigo que já co-
nhecemos que continua valendo. 
Portanto, teremos um sistema hí-
brido de presença dos eleitores”, 
destacou.
Fonte: Agência Brasil

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br

É domingo, dia 2 de outu-
bro de 2022, e você está deci-
dido a usufruir do seu pleno 
direito de votar -- mas cuida-
do: antes de sair de casa rumo 
à sua seção eleitoral, saiba 
exatamente o que você pode e 
não pode fazer de acordo com 
as regras do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Antes de 
mais nada, atenção: o horário 
de votação em todo o país foi 
unificado: de 8h às 17h.

ROUPAS
A primeira pergunta é: 

posso ser impedido de votar 
por causa do que estou vestin-
do? “Não há uma regulamen-
tação eleitoral expressa sobre 
esse ponto em um país conti-
nental como o nosso, onde há 
indígenas e uma variedade de 
culturas”, comenta o advogado 
Alexandre Rollo, lembrando, 
no entanto, que vale o bom 
senso: “Não vá votar sem ca-
misa ou com trajes de banho”. 
Usar camiseta do seu partido 
ou candidato preferido é per-

mitido, bem como o uso de 
bandeiras, broches e adesi-
vos, mas só individualmente: 

ninguém pode se manifestar 
de maneira coletiva, nem se 
aglomerar usando vestuário 

padronizado. E não se pode 
distribuir camisetas aos elei-
tores!

CELULARES E OUTROS 
EQUIPAMENTOS

É proibido entrar na ca-
bine com celular, máquina 
fotográfica, filmadora ou si-
milares. Esses equipamentos 
devem ser deixados com os 
mesários durante a votação e 
recuperados imediatamente 
após o voto.

ARMAS
É proibido o porte de ar-

mamento nos arredores (a me-
nos de 100 metros) da seção 
eleitoral -- mesmo que você 
possua porte legal de armas 
ou licença estatal -- dois dias 
antes da votação, no dia do 
pleito e nas 24 horas seguin-
tes. Hoje, o TSE proibiu tam-
bém o transporte de armas e 
munições por colecionadores, 
atiradores desportivos e caça-
dores (CACs) na véspera, no 
dia das eleições e nas 24 horas 
do dia seguinte.

OUTRAS PROIBIÇÕES
É proibido fazer boca-de-

-urna; promover manifestação 
coletiva ou barulhenta, comí-
cio ou carreata; usar alto-fa-
lante ou amplificador de som; 
descartar propaganda elei-
toral nas ruas e nos locais de 
votação; postar novos conteú-
dos ou impulsionar conteúdos 
anteriores na internet como 
propaganda eleitoral.

PEDIR AJUDA, PODE!
É permitido pedir ajuda 

aos mesários, mas somente a 
respeito da ordem de votação, 
nunca sobre o voto. Se você 
sofre de alguma deficiência ou 
tem mobilidade reduzida, pode 
ser auxiliado por alguém da sua 
escolha -- que pode até digitar 
os números na urna. Essa pes-
soa deverá se identificar como 
ajudante diante dos mesários..

Fonte: Alexandre Rollo, advo-
gado e especialista em Direito 
Eleitoral. Conselheiro Estadual 
da OAB/SP, Doutor e Mestre 
em Direito das Relações Sociais 
pela PUC/SP.

Serão usados dados coletados de outros órgãos do governo
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Guardas de Barueri
e de Carapicuíba têm 
formação conjunta 
em curso tático

Mercado imobiliário aquece 
desenvolvimento de Osasco

A Secretaria de Seguran-
ça Urbana e Defesa Social 
(SSUDS) de Barueri realizou na 
quarta-feira, dia 21, a formatura 
de 28 guardas civis municipais 
de Barueri e outros 15 da Guar-
da Civil de Carapicuíba. Eles 
concluíram o primeiro Curso 
Tático de Gestão de Incidentes 
em Segurança, promovido por 
profi ssionais especializados a 
convite da Escola Superior de 
Segurança Pública da SSUDS.

“Esse curso trouxe mais in-
formações e mais qualifi cação 
para as Guardas das duas cida-
des, que realizam um trabalho 
de proximidade com a comuni-
dade, de atendimento direto à 
população”, declarou o coman-
dante da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Barueri, Hélio 
Manoel da Silva.

Foram duas turmas forma-
das, que tiveram 40 horas de 
aulas teóricas e práticas entre os 
dias 29 de agosto e 16 de setem-
bro, em temas como Aborda-
gens em Situações de Flagrante 
Delito, Gestão e Controle de 
Multidões, Direitos Humanos 
Aplicados à Segurança Pública, 
Tiro Defensivo, Atendimento 
Pré-Hospitalar Tático, entre ou-
tros.

INTEGRAÇÃO ENTRE OS 
MUNICÍPIOS

O comandante da GCM de 
Barueri destacou ainda que o 
curso é também uma decorrên-
cia do esforço para a melhor 
integração das cidades da região 
Oeste do Estado de São Paulo, 
a partir do Cioeste (Consórcio 
Intermunicipal da Região Oes-

te Metropolitana de São Paulo), 
composto por 12 municípios 
que incluem, além de Barueri 
e Carapicuíba, Osasco, Itapevi, 
Jandira, Santana de Parnaíba, 
Cotia, Cajamar etc.

Para o guarda civil de Ba-
rueri Vagner Pereira Nunes, um 
dos formandos, o curso vem 
aprimorar ainda mais a GCM. 
“São 28 anos e a Guarda teve 
uma grande evolução durante 
esse período. Tudo o que a gente 
aprende aqui levamos não ape-
nas para a vida profi ssional, mas 
para a vida pessoal”.

Outro formando, o guarda de 
Carapicuíba Ramon Nobre, res-
saltou o caráter bastante técnico 
do curso. “Foi muito proveitoso, 
a busca de conhecimentos como 
esse acrescenta bastante à nossa 
carreira”, afi rmou.

Segundo dados levanta-
dos pela Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), 
o crescimento de Osasco tem 
ficado bem acima da média 
do País e chegou a 14% em 
2021, contra o patamar na-
cional de 4,6%. Auxiliando 
no desenvolvimento da re-
gião, empresas como a hol-
ding Ekko Group, que ofe-
rece imóveis de alto padrão, 
têm fomentado o mercado a 
partir de empreendimentos 
que promovam a valorização 
da cidade. 

É o que mostram os dados 
da ABRAINC, os segmentos 
de médio e alto padrão têm 
sido os responsáveis pelo 
aquecimento do mercado nes-
te ano e o número de novos 
imóveis comercializados no 
País cresceu 26,6% nos cinco 
primeiros meses de 2022 na 
comparação anual.

Principal projeto da em-
presa, o Reserva Golf, que 
será o maior projeto da com-
panhia, proporcionará à Vila 
São Francisco e ao município 
de Osasco diferentes melho-
rias. Entre elas destacam-se 
as intervenções no sistema 
viário, feitas com base em es-

tudos de especialistas da USP 
e membros da comunidade, 
e a preservação de cerca de 
85% da área verde de mais de 
330 mil m² do Golf Club São 
Francisco. Além disso, o pro-
jeto abrigará torres de apar-
tamentos residenciais de alto 
padrão, um shopping center 
, um parque aberto ao públi-

co de 60 mil m² e um centro 
cultural, preservando a his-
tória e transformando a casa 
de campo de Vitor Brecheret 
num espaço.

Pensando nisso, o que 
acha de um espaço para falar 
sobre a busca por empreendi-
mentos na região de Osasco e 
a valorização da região, prin-

cipalmente no setor imobili-
ário?

Para contribuir com o ma-
terial, sinalizo que o Diego 
Dias, CEO da Ekko Group 
está disponível para falar so-
bre o assunto. Com mais de 
30 anos de atuação, o desen-
volvimento é um dos princi-
pais pilares da Ekko Group, 

referência no mercado imo-
biliário e a líder regional no 
segmento de imóveis de alto 
padrão na região metropolita-
na de São Paulo.

SOBRE OSASCO
Nos últimos cinco anos, 

a cidade dobrou o ritmo de 
abertura de empresas, che-
gando à média de 750 novos 
negócios por mês em 2021. 
Além disso, a cidade alcan-
çou no ano passado um re-
corde na geração de empre-
gos: 24 mil novas vagas em 
2021, o que representou um 
aumento de 16% no nível de 
ocupação em relação ao ano 
anterior. Trata-se do melhor 
índice de crescimento obti-
do em todo o País, de acordo 
com dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) do Ministério 
da Economia.

Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) o mu-
nicípio paulista de Osasco 
conta com um PIB superior 
ao de grandes capitais e um 
PIB médio por habitante que 
é duas vezes maior que o de 
São Paulo (SP) e três vezes 

superior ao de Belo Horizon-
te (MG), além de se apresen-
tar como um grande potencial 
econômico.

MERCADO 
IMOBILIÁRIO 

A construção civil regis-
trou recorde de lançamentos 
e vendas de imóveis nos úl-
timos dois anos e o mercado 
imobiliário foi um dos princi-
pais setores em gerar oportu-
nidades de trabalho em todo 
o Brasil entre 2020 e 2021. 
De acordo com informações 
da Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), os segmentos de 
médio e alto padrão têm sido 
os responsáveis pelo aqueci-
mento do mercado neste ano 
e o número de novos imóveis 
comercializados no País cres-
ceu 26,6% nos cinco primei-
ros meses de 2022 na compa-
ração anual. 

Baseados nos empreen-
dimentos da Ekko Group, é 
possível apontar que o metro 
quadrado em Osasco pode 
chegar a ser 30% mais baixo 
do que na capital, em unida-
des com a mesma qualidade e 
opções de luxo. 

jornalaruaregional
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Prefeitura de Osasco entrega reforma 
de mais uma escola no Jardim Tereza

Educação de Barueri lembra o Dia Nacional de 
Luta da Pessoa com Deficiência com belos eventos

Prefeitura de Itapevi inicia construção da Fatec

Na quinta-feira, 22/09, 
a Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação, entregou a reforma 
de mais um equipamento 
educacional, a Emef Pro-
fessor Manoel T. de Cer-
queira, localizada na Rua 
Victor Civita, 20, Jardim 
Tereza. A unidade foi to-
talmente modernizada para 
seus alunos.

As melhorias incluíram 
revisão e adequação da co-
bertura, revisão elétrica e 
hidráulica, troca de pisos, 
portas e janelas, pintura 
interna e externa, manu-
tenção nos banheiros, salas 
de aulas e novo mobiliário 
para os ambientes.

O secretário da Educa-
ção, Cláudio Piteri, falou 
sobre as melhorias na escola 
e ressaltou que a pasta tem 
trabalhado para modernizar 

e melhorar a infraestrutura 
das escolas. “Estamos tra-
balhando para oferecer uma 
educação de qualidade e um 
atendimento mais digno, 
com a melhor infraestrutu-
ra nos nossos equipamentos 
públicos”, reforçou.

O prefeito Rogério Lins 
agradeceu aos profissio-
nais da Educação a forma 
como acolhem e cuidam 
dos alunos da rede muni-
cipal de ensino. “É muito 
bom entregar uma esco-
la mais bonita, mas nada 
adianta se não tiver bons 
servidores, gente do bem 
e que ama cuidar de gente. 
Educação no município foi 
totalmente transformada, 
hoje contamos com melhor 
infraestrutura, valorização 
dos servidores, avanços na 
tecnologia, merenda e uni-
formes de qualidade”.

Na quarta-feira (dia 21) to-
das as escolas da rede realiza-
ram atividades para celebrar o 
Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência.

Na Emef Naly Benedicta 
Becegatto Camargo Mancini, 
do Jardim Belval, professores e 
gestores mobilizaram todos os 
alunos para um bonito evento.

Em libras, os estudantes de 
6º ano interpretaram de manei-
ra impecável a canção Imagine, 
do cantor John Lennon, dei-
xando o público presente muito 
emocionado.

Para abrilhantar ainda mais 
o evento, os professores Fábio 
Oliveira Bizarria (sax) e Dé-
bora Pereira Oliveira (teclado) 

interpretaram várias músicas.
A cerimônia teve a parti-

cipação da coordenadora do 
Ensino Fundamental, Liliane 
Borin, da supervisora Vânia 
Santos e das representantes do 
Departamento AEE Lady Laura 
Pereira e Gislaine Gonçalves.

De acordo com a diretora 
Luciana Pulidio, o processo de 
montagem do evento contou 
com a participação de toda a 
equipe, alunos e comunidade es-
colar. “Toda a escola se uniu em 
torno de um tema tão importante 
e necessário. Estamos muito feli-
zes com o resultado”, disse.

Sobre a data
A data foi instituída com o 

objetivo de conscientizar so-
bre a importância do desenvol-
vimento de meios de inclusão 
das pessoas com deficiência na 
sociedade.

O preconceito e a inaces-
sibilidade pública são respon-
sáveis por dificultar a vida 
das pessoas com deficiência 
e, como pontos centrais, tam-
bém precisam ser debatidos na 
data.

As comemorações ocor-
rem desde 1982 e foram uma 
iniciativa do Movimento pelos 
Direitos das Pessoas Deficien-
tes – MDPD, grupo que debate 
propostas de transformações 
sociais em prol desse público 
há mais de 40 anos.

A Prefeitura de Itapevi ini-
ciou, no sábado (24), as obras 
para a construção da primeira 
faculdade pública de Itapevi, 
a Fatec (Faculdade de Tecno-
logia do Governo do Estado de 
São Paulo), localizada na Ave-
nida Rubens Caramez, ao lado 
da Escola do Futuro do Subur-
bano.

“A implantação da Fatec é 

um sonho para o nosso jovem 
e será muito importante para 
o aluno itapeviense que deseja 
fazer uma faculdade pública 
gratuita e de qualidade e que 
ainda possibilita o acesso ao 
mercado de trabalho com dig-
nidade e em excelentes oportu-
nidades”, disse o prefeito Igor 
Soares (Podemos).

A Prefeitura cedeu o prédio 

que abrigava o antigo Cemeb 
Tarsila do Amaral, na avenida 
Rubens Caramez, no Parque 
Suburbano, para o Centro Pau-
la Souza, responsável pelas Fa-
tec’s.

As obras, orçadas em cerca 
de R$ 11 milhões, serão custe-
adas pelo Governo do Estado 
(R$ 5 milhões) e pelo municí-
pio (quase R$ 6 milhões).

O projeto prevê a readequa-
ção do prédio e, entre outros 
espaços, seis salas de aulas, 
biblioteca, centro acadêmico e 
dois laboratórios - um de In-
formática, no térreo, e outro 
de Metrologia, no piso supe-
rior. Totalmente acessível, a 
faculdade contará com rampas 
e sanitários para pessoas com 
deficiência.
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Novo Centro de Hemodinâmica do HMB 
conta com angiógrafo de última geração

Governo de São Paulo amplia a 
vacinação de Covid-19 para todas 
as crianças de 3 e 4 anos de idade

Reorganização na Saúde diminui 
tempo de espera para consultas

O Hospital Munici-
pal de Barueri (HMB) Dr. 
Francisco Moran em breve 
terá um Centro de Hemo-
dinâmica, que está em fase 
conclusão das obras. O es-
paço conta com um sofis-
ticado angiógrafo, de últi-
ma geração. Nesta semana 
teve início o processo de 
instalação do aparelho. 
Agora, os pacientes de Ba-
rueri não precisam mais ser 
deslocados para hospitais 
de outros municípios para 
a realização de exames car-
díacos ou vasculares.

O secretário de Saúde, 
Dionísio Alvarez Mateos 
Filho, comemorou o “start 
up” feito ao equipamen-
to. “É um grande avanço 
em termos de prestação de 
serviço aos nossos mora-
dores”, disse o secretário. 
O novo equipamento para 
cateterismo, moderno e 
avançado, entrará em fun-
cionamento a partir do dia 
7 de outubro.

O novo angiógrafo é um 
equipamento de última ge-
ração, com capacidade para 
60 procedimentos mensais, 
com alta capacidade de re-
solutividade em diagnós-
tico e intervenção. Fabri-
cado pela empresa alemã 
Siemens, custa cerca de 
R$ 2 milhões. Batizado de 
Artis One, a máquina faz 
procedimentos ligados às 

doenças do coração como 
infarto agudo do miocár-
dio, e de doenças arteriais 
periféricas (DAP), que são 
distúrbios que atingem a 
circulação das pernas e dos 
pés.

Altíssima qualidade de 
imagem

O Artis One, na verda-
de, é um sistema, muito 
mais que um equipamento. 
Seu conjunto de aparelhos 
possibilita a obtenção de 
imagens de altíssima qua-
lidade. E com a menor dose 
de contraste possível. Per-
mite, por exemplo, realce 
do stent (pequeno tubo co-
locado na artéria para abri-
-la e evitar entupimento, 
indicado para doenças co-
ronarianas).

Pelo equipamento é 
possível manipular o cate-
ter enquanto se obtém uma 
imagem nítida do stent 
posicionado em relação a 
outros tubos previamente 
implantados ou à anatomia 
cardíaca do paciente. Outra 
vantagem é que numa úni-
ca varredura consegue-se 
todas as angulações neces-
sárias para o diagnóstico 
coronariano, de maneira a 
ter a melhor projeção no 
tratamento de uma lesão. 
E, por fim, permite ainda 
a obtenção de imagens em 
3D – imagens tridimensio-

nais, ou seja, que têm três 
dimensões geométricas: 
altura, profundidade e lar-
gura.

Autonomia ao médico
“O equipamento dá uma 

autonomia ao médico muito 
grande, que pode operá-lo 
conforme sua necessidade 
sem a ajuda de terceiros. 
E, além disso, humaniza o 
tratamento porque paciente 
e médico ficam lado a lado 
na hora dos exames”, dis-
se o gerente de produtos da 
Siemens, Victor Augusto 
Veronezi.

A operação é intuitiva 
e inovadora, com a van-
tagem de ocupar menos 
espaço físico. “É uma má-
quina compacta, versátil e 
muito rápida”, disse Fabio 
Oliveira, engenheiro espe-
cialista na área de hemodi-
nâmica, responsável pelo 
processo de inicialização 
do equipamento. Ele está 
no HMB para realizar a ca-
libragem do aparelho.

“É um momento de 
grande importância ao mu-
nicípio, pois torna a saúde 
local mais resolutiva e efi-
ciente, conseguindo pro-
porcionar um melhor trata-
mento para pacientes com 
infarto agudo do miocár-
dio”, comemorou o dire-
tor técnico do HMB, Paulo 
Tierno.

O Governo de São Pau-
lo vai ampliar a partir desta 
sexta-feira (30) a vacinação 
de Covid-19 para todas as 
crianças de 3 e 4 anos de 
idade no Estado. A imuniza-
ção estava restrita apenas às 
crianças com comorbidades 
desta faixa etária. A amplia-
ção é fruto de uma doação de 
2 milhões de doses de Coro-
navac por parte do Instituto 
Butantan, órgão da Secre-
taria de Ciência, Pesquisa e 
Desenvolvimento em Saúde.

“Este é mais um importan-
te passo na campanha de vaci-
nação em SP. Somos o Estado 
que mais vacina no Brasil e 
agora é uma oportunidade de 

imunizar todas as crianças 
desta faixa etária com a pro-
dução e novas doses distribu-
ídas pelo Instituto Butantan”, 
destaca a coordenadora do 
Plano Estadual de Imuniza-
ção, Regiane de Paula.

A imunização para crian-
ças de 3 e 4 anos com Co-
ronavac foi autorizada pela 
Anvisa em meados de agos-
to, no entanto o Ministério 
da Saúde não havia dispo-
nibilizado doses suficientes 
para vacinar toda esta popu-
lação do estado e do país. A 
partir daí o Instituto Butan-
tan importou IFA e concluiu 
na última semana a produção 
de 3,5 milhões de doses, sen-

do que apenas 1 milhão foi 
adquirida pelo órgão federal, 
o que corresponde a 215 mil 
doses para o Estado de São 
Paulo. Para que o Estado 
pudesse vacinar a totalida-
de deste público, o Butantan 
doou a Secretaria de Estado 
da Saúde mais 2 milhões de 
doses.

As doses foram recebidas 
na manhã desta quarta-feira 
(28) pela Secretaria de Es-
tado da Saúde, que iniciou 
uma mega-operação logís-
tica para a distribuição gra-
dativa para todas as regiões 
do Estado, permitindo que 
a imunização deste público 
comece no dia 30.

“A Coronavac é conside-
rada pela Anvisa segura para 
as crianças de 3 e 4 anos de 
idade. Nosso imunizante é 
o mais utilizado entre a po-
pulação de 3 a 17 anos de 
idade, resultado da sua segu-
rança e das poucas reações. 
Os dados indicam que é uma 
vacina muito efetiva e pode 
evitar que a doença evolua. 
Ainda temos altos números 
de internações de crianças e 
sequelas graves que podem 
ser evitadas. É fundamental 
que os pais e responsáveis 
levem seus filhos para se 
imunizar”, destaca o diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas.

Redução na espera pelo aten-
dimento e também nos níveis 
de absenteísmo (falta ou não 
cumprimento do compromis-
so agendado) da rede de saúde 
municipal de Barueri. Depois de 
um esforço de aproximadamen-
te um ano, esses dois aspectos 
despontam como os principais 
resultados na reorganização dos 
processos de trabalho da Coor-
denadoria de Atenção Básica à 
Saúde (CABS), da Secretaria de 
Saúde.

No primeiro caso, a diminui-
ção de tempo médio no agen-
damento das consultas caiu de 
três meses para 30 dias. Já no 
absenteísmo para as agendas 
de clínica médica, as ausências 
passaram de 36,01% para 23% 
nas medições de janeiro a julho 
deste ano.

Padronização das agendas
As medidas de gestão im-

plicaram nas mudanças no 
acompanhamento e inserção de 
novas linhas de cuidados aos 
pacientes, ações de educação 
permanente na rede, solicitação 
de credenciamento ao Previne 
Brasil (canal federal de finan-
ciamento para a APS – Atenção 
Primária à Saúde) e padroniza-
ção de agendas. Assim, a partir 
de um diagnóstico situacional 
da rede de saúde e medidas 
como a readequação na oferta 
e demanda dos atendimentos 
e nos fluxos administrativos, a 
gestão da saúde ganhou mais 
agilidade nos trabalhos, sem 
perder a qualidade.

Neste contexto e partindo 
do princípio “faça hoje o ser-
viço de hoje!”, foi implantado 

também o Acesso Avançado 
nas UBSs, pelo qual o pacien-
te pode ser atendido tanto por 
agendamento programático 
quanto por demanda espontâ-
nea. Ou seja, atualmente a rede 
de saúde vai prestar atendimen-
to ao munícipe o mais breve 
possível, sem um tempo exces-
sivo de espera, com todos os 
procedimentos, com a feitura 
de exames, também ajustados 
para acelerar o processo de cui-
dado da pessoa.

Todo o processo de reorde-
namento dos processos foi ini-
ciado pelas áreas de ginecolo-
gia, pediatria e clínica médica. 
Agora, a gestão da Cabs con-
centra-se em adotar os mesmos 
procedimentos para as especia-
lidades de nutrição, psicologia, 
psiquiatria e odontologia.
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“Esses são os 
meus candidatos”

Prefeito de Osasco
Rogério Lins
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Estão abertas as inscrições para o 
Prêmio Barueri de Literatura 2022

Edição especial, os pratos do chef Rafa Licks 
ficam disponíveis na Orgü até 15 de novembro

A Prefeitura de Barueri, por 
meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo (Secult), abriu as ins-
crições para o Prêmio Barueri 
de Literatura 2022. O tema des-
ta edição será livre, possibili-
tando assim maior criatividade 
e pluralidade literárias. Os in-
teressados poderão se inscrever 
exclusivamente pela internet, 
mediante o preenchimento e en-
vio do formulário de inscrição 
até 18 de dezembro. 

A divulgação dos trabalhos 
vencedores será feita no dia 11 
de fevereiro de 2023, por meio 
do Jornal Oficial de Barueri e 
pelo portal da Prefeitura de Ba-
rueri. A premiação será realiza-
da em março de 2023.

O Concurso vai selecionar 
trabalhos inéditos, em catego-
rias distintas, escritos em língua 
portuguesa. Por inéditos se en-
tende trabalhos que não poderão 
ter sido objeto de qualquer tipo 
de apresentação, veiculação ou 
publicação parcial ou integral 
antes da inscrição no concurso 
até a divulgação do resultado e 
entrega dos prêmios aos vence-

dores.
O Prêmio Barueri de Literatu-

ra aceitará inscrições de escritores 
brasileiros nas seguintes catego-

rias: Residente em Barueri Infan-
tojuvenil (10 a 17 anos) – Conto e 
Poesia; Residente em Barueri aci-
ma de 18 anos – Conto e Poesia; 

Não Residente acima de 18 anos 
– Conto e Poesia. Cada autor po-
derá participar com apenas uma 
obra em cada modalidade.

Premiações
O concurso premiará os ven-

cedores de cada categoria do 
primeiro ao quinto lugar, con-
forme detalhado abaixo.

Residente em Barueri 
Infantojuvenil – Conto e 
Poesia

1º lugar - troféu, R$2 mil, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

2º lugar - troféu, R$1 mil, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

3º lugar - troféu, R$ 500,00, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

4º e 5º lugares – certificado 
de Menção Honrosa, publicação 
da obra e 50 exemplares da obra 
contendo Conto e Poesia

Residente em Barueri cima 
de 18 anos

1º lugar - troféu, R$4 mil, pu-
blicação da obra e 50 exemplares 
da obra contendo Conto e Poesia

2º lugar - troféu, R$2 mil, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

3º lugar - troféu, R$1 mil, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

4º e 5º lugares – certificado 
de Menção Honrosa, publicação 
da obra e 50 exemplares da obra 
contendo Conto e Poesia

Não residente em Barueri 
acima de 18 anos

1º lugar - troféu, R$3 mil, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

2º lugar - troféu, R$1 mil, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

3º lugar - troféu, R$500, 
publicação da obra e 50 exem-
plares da obra contendo Conto 
e Poesia

4º e 5º lugares – certificado 
de Menção Honrosa, publicação 
da obra e 50 exemplares da obra 
contendo Conto e Poesia

O influenciador digital e 
chef Rafa Licks, em collab 
com Orgü, lança dois dos 
seus pratos famosos no car-
dápio da foodtech para quem 
gosta de comida saudável e 
de verdade. Famoso após 
participar da 15ª edição do 
Big Brother Brasil, Rafa Li-
cks faz da paixão por gastro-
nomia sua principal influên-
cia nas redes sociais, onde 
apresenta receitas próprias 
para quase 1 milhão de se-
guidores. A Orgü é uma das 
principais plataformas de 
marmitas fit ultracongeladas 
do país, especializada em 
alimentação saudável com 
foco em sabor, variedade e 
ingredientes orgânicos de 
qualidade.

A clássica receita de Bobó 
de Camarão ganhará uma 
versão vegetariana nas mãos 
do chef, com a troca do crus-
táceo pela banana da terra, 
uma fruta muito versátil e 
usada em diversas cozinhas 
famosas. O Bobó de Banana 
da Terra , preparado à base de 
dendê, aipim, banana da terra 
orgânica e especiarias como 

gengibre e pimenta dedo de 
moça, resultará em um prato 
vegetariano cheio de sabor e, 
melhor ainda, nutritivo e sau-
dável.

Além da receita vegeta-
riana, os amantes de proteína 
animal têm surpresa também! 
O chef Rafa Licks vai prepa-
rar o Arroz de Costela. Mas, 
calma, porque de óbvio este 
prato só tem o arroz e a car-
ne bovina. Segundo o próprio 
chef explica, “não é risoto, 
não é arroz comum e não é 
nada óbvio”. A receita de Ar-
roz de Costela leva diversas 
especiarias como louro, tomi-
lho, alecrim, páprica defuma-
da e pimenta do reino. “Elas 
emprestam seus aromas para 
resultar em um sabor único”, 
promete Rafa.

Vale ressaltar que a par-
ceria com o chef Rafa Licks 
faz parte da série de collabs 
da Orgü com chefs renoma-
dos. Este ano, a foodtech já 
promoveu outras collabs com 
os chefs Marco Espinoza, 
Dalton Rangel, Bruna Leite e 
com a confeiteira Tabata Ro-
mero.

Mais do que uma marmita 
fitness, a sustentabilidade é 
um foco importante na atua-
ção da Orgü, os produtos são 
armazenados em recipientes 
com opções mais amigáveis 
ao meio ambiente e, tam-
bém, à saúde. Além disso, 
todas as marmitas são ultra-
congeladas, assim é possível 
preservar os nutrientes, tex-
turas, aromas e sabores dos 
alimentos. As embalagens 
da Orgü são feitas de papel 
cartão e, são livres de subs-
tâncias como o BPA, podem 
ir ao micro-ondas ou ao forno 
convencional.

É sempre bom lembrar 
que os pratos do chef Rafa 
Licks são uma edição limi-
tada e ficam disponíveis no 
cardápio da Orgü até o dia 15 
de novembro de 2022. Quem 
quiser provar receitas sau-
dáveis, basta pedir por meio 
do site https://orgu.com.br/ e 
aproveitar, também, a promo-
ção de marmita. Cada prato 
sai por apenas R$ 22,90. Para 
servir, basta aquecer minutos 
antes, sempre respeitando as 
instruções da embalagem.
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Depois de quase uma década de minucioso trabalho de restauro e atualização, a 
Casa Higienópolis, antes conhecida como Palacete Nhonhô Magalhães, está aberta 
para receber eventos A Casa Higienópolis, que atualmente pertence ao Shopping 
Pátio Higienópolis e fica localizada no complexo que inclui o próprio shopping e o 
Paço das Artes,  recebe em seu espaço histórico e totalmente restaurado, eventos e 
atividades culturais, corporativos e privados com capacidade para até 250 pessoas, 

trazendo de volta todo o requinte e charme dos palacetes do século 19. 

Cliques da
Semana

POR OVADIA SAADIA

Joyce Pascowitch e Eve Pekelman

Encerrando o Setembro 
Amarelo, mês dedicado à pre-
venção do suicídio, acontece 
no dia 30, a partir das 19h, na 
Escola de Artes César Anto-
nio Salvi, o evento “Osasco à 
Flor da Pele”, que reunirá ar-
tistas e profissionais da saúde 
mental com o objetivo de evi-
denciar a importância da arte 
no combate à depressão e a 
outros transtornos mentais.

Idealizado pela artista 
Bruna Funari, em parceria 

com a Secretaria da Saúde e 
com a Secretaria da Cultura 
de Osasco, a noite terá apre-
sentações artísticas, sessão 
de musicoterapia e roda de 
conversa com especialistas. 
“Todos nós devemos atuar 
ativamente na conscientiza-
ção da importância que a vida 
tem e ajudar na prevenção do 
suicídio, tema que ainda é 
visto como tabu, além disso, 
queremos mostrar que a arte 
tem o poder de aliviar as do-

res da alma, e por isso esse 
evento é especial”, afirma 
Bruna Funari.

O coral do Caps (Centro 
de Atenção Psicossocial) abri-
rá o evento, que contará ainda 
com apresentações autorais de 
Carol Seixas, Boraith Lucas 
e artistas locais interpretando 
músicas brasileiras; recital de 
poemas com a atriz e poetisa 
Julia Xavier (Santa Julia) e 
performance do ator Zé Ricar-
do de Maceió.

Para falar de saúde men-
tal, estarão presentes as 
psicólogas Carla Izadora 
– abordando uma proposta 
dinâmica e acolhedora para 
falar do tema com pessoas 
de todas as idades – e Aline 
Fontes, que coordenará uma 
vivência musical terapêutica 
com o objetivo de conscien-
tizar para a importância da 
vida e para a prevenção do 
suicídio. A covereadora de 
Osasco Deise Oliveira falará 
acerca da situação da saúde 
mental na cidade.

O encerramento será no 
estacionamento da Escola de 
Artes, com uma “live paint” 
das artistas Lana Alves e 
Mana Linda Graff ao som de 
hip hop com Boraith. 
 
Sobre o evento
Osasco à flor da Pele
Quando: Sexta-feira, 30/09, 
a partir das 19h
Onde: Escola de Artes Cé-
sar Antonio Salvi - Rua Ten. 
Avelar Pires de Azevedo, 
360  – Centro - Osasco 
Entrada: 1kg de alimento não 
perecível (não é obrigatório)
Mais informações: Instagram.
com/brunafunarivozeviolao

Evento “Osasco à Flor 
da Pele” discute a 

importância da arte na 
prevenção do suicídio 

Mundialmente 

reconhecido, 

o muralista 

Eduardo Kobra 

transforma 

muro em 

janelas e 

celebra a 

diversidade 

cultural e 

étnica dos 

migrantes e 

refugiados.

Poder paulistano 

se reune para o 

bem! Concerto 

Beneficente com 

a Orquestra 

Sinfônica de 

Jerusalém em 

prol da CIP lotou 

a Sala São Paulo

Casa Higienópolis abre suas portas


