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{EDITORIAL}
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Deus abençoe a todos!

Já está funcionando em todas
as escolas da rede de ensino de
Barueri o inovador sistema de
segurança, por intermédio de to-
tens e avançado sistema de vide-
omonitoramento 24 horas.

No total são 2 mil câmeras
distribuídas nas 108 unidades es-
colares do município. Também
integram o sistema de monitora-
mento, totens de segurança ins-
talados nas portas das escolas,
que contam com botões do pâni-
co, câmeras e microfones, onde
qualquer munícipe pode entrar
em contato com a central de mo-
nitoramento 24 horas.

Os equipamentos contam ain-
da com um conjunto de câmeras
e microfones que, a partir de um
Centro Integrado de Controle e
Comando, permitem monitorar as
localidades em 360 graus de for-
ma simultânea, disponibilizando,
entre outras vantagens, o zoom
para aproximação da verificação
de ocorrências, além de um canal
de comunicação direto com as
forças policiais.

Apresentando os novos
recursos

Na quinta-feira (dia 10) acon-
teceu uma apresentação sobre o
funcionamento do novo sistema
para todas as diretoras da rede.

Na oportunidade, o prefeito
de Barueri, Rubens Furlan, o vice-
prefeito e secretário de Obras,
Beto Piteri, acompanhados do
secretário de Educação, Celso
Furlan, também tiveram a oportu-
nidade de assistirem as demons-

Totens de monitoramento
garantem mais segurança nas
escolas da rede ensino de Barueri

trações sobre o funcionamento da
nova tecnologia. “No setor da
Educação seguimos investindo
em tecnologia. Segurança e
aprendizagem para todos os alu-
nos de Barueri é nossa priorida-
de”, comentou o prefeito Rubens
Furlan.

CHARGE

A diretora da Emef Leandro
Pimentel, do Jardim Silveira,
está animada com a novidade.
“Esses equipamentos já estão
fazendo toda a diferença. A
comunidade escolar está se
sentindo muito mais segura”,
disse.

Fotos: Suseli Honório / Secom

Os novos equipamentos estão oferecendo segurança para toda a
comunidade escolar

{REFLEXÃO

A HPPT INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
E PEÇAS PLÁSTICAS LTDA CNPJ – 04615529000170
torna público que requereu à Prefeitura do Município de
Santana de Parnaíba a Licença de Operação para fabrica-
ção de outras peças e acessórios para veículos automoto-
res não especificadas anteriormente. Situada à Rua dos
Estados, n°40,Vila Industrial, - Santana de Parnaíba/SP -
CEP: 06516310.

{PUBLICAÇÃO LEGAL

Abrace as Dificuldades
Quem nunca passou por um momento difícil? Achar

que a felicidade é plena ou que pode existir alegria em
100% da vida, é tentar viver uma mentira. Por mais
feliz que uma pessoa seja, alguma dificuldade sempre
aparecerá, o que muda na verdade é apenas a forma de
olhar para tentar solucionar o problema.

Tentar enxergar os momentos mais difíceis como algo
passageiro pode ajudar bastante, pois achar alguma so-
lução para algo impossível, certamente é bem mais di-
fícil. O velho conselho de parar e pensar, nessas horas
pode ser muito apropriado, se questionar sobre as di-
versas possibilidades para ultrapassar as dificuldades
é um bom começo para mais na frente conseguir supe-
rá-los.

É preciso viver o momento, conhecer os motivos
que o levaram até ele, entender profundamente o que
pode ser feito. Fingir que nada está acontecendo não
fará o problema desaparecer, muito menos se for trans-
formado em um grande tormento. Nessas ocasiões, ter
calma e paciência são os melhores sentimentos, unidos
à coragem e confiança que tudo passará, com certeza
são os melhores conselhos.
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O município fluminense de
Petrópolis foi arrasada após epi-
sódio localizado de chuva excep-
cional na tarde da terça-feira (15),
causando dezenas de mortes e um
dos maiores desastres da história
da cidade imperial. Com a chuva
extrema, a cidade mergulhou no
caos. Ruas se transformaram em
rios, carros foram arrastados e
desceram encostas junto com a
violenta correnteza, partes de
morros vieram abaixo, desliza-
mentos de terra foram registra-
dos em diversos pontos, inunda-
ção tomou parte do município e
alagamentos foram generalizados.

Tempestade incontrolável varreu a cidade

DESASTRE: PETRÓPOLIS
MERGULHOU NO CAOS

Região Serrana do

Rio de Janeiro vive

um dos maiores

desastres

da sua história

com devastação e

mais de uma cen-

tena de mortos

Dezenas de pessoas morreram soterradas em mais de duas centenas de deslizamentos de terra que atingiram a cidade de Petrópolis com a
chuva extrema que assolou a localidade | CARL DE SOUZA/AFP/METSUL METEOROLOGIA

Fonte: https://metsul.com/a-catastrofe-em-petropolis-em-imagens/ .

Número de desaparecidos salta para 213 e mortes chegam a 136
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{SEGURANÇA}

Duas delegações internaci-
onais, do Peru e do México,
visitaram na quinta-feira, dia 17,
a sede da Guarda Civil Munici-
pal de Barueri (GCM) para co-
nhecerem as instalações e, so-
bretudo, a estrutura física e os
equipamentos existentes.

Os dois grupos com cerca
de 30 agentes especializados em
segurança pública desses países
vieram ver de perto o trabalho
da Guarda, que é uma referên-
cia em segurança pública no
âmbito municipal.

“Todo intercâmbio é impor-

Para reforçar a imunização
da população maior de cinco
anos de idade contra a Covid-
19, nos dias 19 e 20 de feverei-
ro (sábado e domingo) a Secre-
taria de Saúde de Barueri reali-
za nova campanha municipal de
vacinação.

Todas as UBSs, das 8h às
16h, estarão funcionando exclu-
sivamente para aplicação do
imunizante: em crianças (de 6 a
11 anos SEM comorbidades ou
deficiência), adolescentes e
adultos. Estão disponíveis 1ª, 2ª,
3ª  e 4ª doses da vacina.

O Centro de Eventos (av.
Sebastião Davino dos Reis, 672
- Jardim Tupanci) também vai
funcionar (das 8h às 17h), con-
tudo, apenas neste polo terá va-
cinação para crianças de 5 anos
com e SEM comorbidades, as-
sim como as de 6 a 11 anos
COM comorbidades ou defici-
ência.

Para a vacinação em crian-
ças de 5 a 11 anos recomenda-
se um intervalo de 15 dias entre
a vacina da Covid-19 e de ou-
tros imunizantes.

Em nova mobilização contra a Covid, Barueri irá
realizar vacinação no próximo final de semana

Não há necessidade de agen-
damento, porém, no caso das
crianças, é importante que o
responsável compareça com o
documento original, CPF ou
cartão SUS e a caderneta de va-
cinação da criança.

Pré-cadastro

A Secretaria de Saúde reco-
menda ainda que todos reali-
zem o pré-cadastro no site Va-
cina Já. O pré-cadastro não é
um agendamento, mas reduz o
período de espera durante o
atendimento.

De acordo com a Secretaria
de Saúde, a mobilização tem
por objetivo ampliar o acesso
da segunda dose sem causar
aglomerações e a aplicação das
demais doses, afinal, apenas um
esquema vacinal completo é ca-
paz de proteger contra o vírus.

A Coordenadoria Técnica de
Vigilância em Saúde, da Secre-
taria de Saúde, informa também
que a campanha dará oportuni-
dade à população para a apli-
cação do imunobiológico e,

consequentemente, aumentar as
coberturas vacinais, contribuin-
do para o controle do novo co-
ronavírus.

Sobre as doses

Primeira dose: disponível a
todas as pessoas a partir de 5
anos de idade.

Segunda dose: disponível
para pessoas a partir dos 5 anos
nas seguintes condições:

– Coronavac: 28 dias após
1ª dose;

– AstraZeneca: 8 semanas
(56 dias) após 1ªdose;

– Pfizer: 21 dias após 1ª
dose para pessoas com 18 anos
ou mais; 56 dias para crianças
de 5 a menores de 12 anos;

– Janssen: 2 meses após 1ª
dose

Terceira dose: disponível
para pessoas com mais de 18
anos que tomaram a segunda
dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18
anos que tomaram a vacina da
Janssen há pelo menos 2 meses
da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de
imunossupressão com mais de
18 anos que tomaram a segun-
da dose há pelo menos 28 dias;

Quarta dose: disponível
para pessoas imunossuprimidas
com mais de 18 anos e que te-
nham tomado a terceira dose
há 4 meses no mínimo.

Recomendação do
Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde, di-

ante do cenário do novo coro-
navírus, destaca a necessidade
de vacinar o maior número pos-
sível de pessoas aptas para imu-
nização, adotando-se todas as
medidas de proteção amplamen-
te divulgadas, para diminuir o
risco de contágio da doença.

Manter o distanciamento so-
cial, usar máscara e higienizar
as mãos com água e sabão ou
álcool em gel 70% são as prin-
cipais medidas de proteção.

Agentes de segurança do Peru e do
México visitam a GCM de Barueri

tante para os dois lados. En-
quanto eles vêm conhecer nos-
so trabalho, nós também pode-
mos ter contato com a experi-
ência desses agentes. Isso é fun-
damental para evoluir na pres-
tação de serviços à população”,
destacou o Secretário de Segu-
rança e Mobilidade Urbana, Ri-
naldo de Albuquerque Pereira.

Do Peru, os agentes de Se-
gurança vieram das cidades de
Lima e das províncias de Huan-
cayo e Huaura. Do México, os
agentes são das cidades de Za-
catecas, Cancun, Guadalajara e

Cidade do México.
Os integrantes das delega-

ções tinham participado do o 1º
Seminário Internacional Segu-
rança Cidadã, em Itapevi.

O secretário Rinaldo de Al-
buquerque e o comandante da
GCM, Hélio Manoel da Silva,
também participaram do Sim-
pósio, onde ministraram pa-
lestras. O secretário falou so-
bre o modelo de Planejamen-
to da Pasta na política pública
de Segurança da cidade, e o co-

mandante fez uma apresentação
da GCM.

Atuação da GCM

Rinaldo de Albuquerque tem
dito que a Pasta está imple-
mentando um novo conceito
de defesa social, atuando em
três vertentes. A primeira é
continuar no trabalho já con-
solidado de redução dos ín-
dices criminais. A segunda é
a da proteção social, cujas

ações dos agentes possam fa-
zer com que se mude a percep-
ção da população, enxergando
a política de segurança do mu-
nicípio como “garantidora de
direitos”.

E a terceira vertente re-
fere-se ao socorro de urgên-
cia, em que a Guarda será
ainda mais capacitada com
qualificação técnica para
atendimentos de emergência
em ocorrências da saúde e da
defesa civil, por exemplo.
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Seguindo com os investi-
mentos para garantia da segu-
rança dos parnaibanos, o Pre-
feito Marcos Tonho realizou a
apresentação da nova frota de
veículos da Defesa Civil e da
Secretaria Municipal de Trans-
porte e Trânsito.

“Entregamos mais 17 via-
turas para as secretarias de
Trânsito e para Defesa Civil,
com isso, a nossa defesa civil
e a nossa secretaria de trânsi-
to irá trazer qualidade nos aten-
dimentos e nas ocorrências
para garantir para o cidadão de
Santana de Parnaíba conforto
e segurança” - comentou o
prefeito Marcos Tonho.

Ao todo, foram adquiridos
17 novos veículos para atua-

Prefeito Marcos Tonho realiza a entrega
da nova frota de veículos para a Defesa
Civil e Secretaria de Trânsito

“Entregamos mais 17 viaturas para as secretarias de Trânsito e para Defesa Civil, com isso, a
nossa defesa civil e a nossa secretaria de trânsito irá trazer qualidade nos atendimentos e nas
ocorrências”, comentou o prefeito Marcos Tonho.

ção no trânsito da cidade, sendo
11 Fiats Strada e 6 novas mo-
tocicletas. Já a Defesa Civil
recebeu duas S10, que serão
utilizadas no dia a dia de tra-
balho e para o atendimento
das ocorrências.

Com nova identidade visual,
onde o amarelo é predominan-
te, as novas viaturas do trânsito
serão identificadas com mais fa-
cilidade, promovendo melhorias
significativas no dia a dia de pa-
trulhamento e fiscalização.

A aquisição dos novos veí-
culos faz parte dos vários inves-
timentos na área de segurança e
tem como principal objetivo agi-
lizar os atendimentos para garan-
tir a integridade física e a defesa
à vida na cidade.

Foto: SECOM - Santana de Parnaíba

Com o intuito de facilitar a
vida das mamães ainda nesse
momento de pandemia, o Fun-
do Social de Solidariedade ado-
tou uma nova maneira para
que sejam realizadas as solici-
tações do kit Mãe Parnaibana.

Agora, as munícipes a par-
tir do sexto mês de gestação
podem entrar em contato por
e-mail, no endereço:
programamaeparnaibana@san-

Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba
facilita solicitação do Kit Mãe Parnaibana

tanadeparnaiba.sp.gov.br e envi-
ar os documentos necessários
para o requerimento: RG, com-
provante de endereço, cartão
pré-natal e carteira de trabalho.

Vale lembrar que para reali-
zar a solicitação, a gestante deve
ser homologada e morar no mu-
nicípio há pelo menos 1 ano.
Mais informações podem ser
obtidas no número: 4622- 7500
ramais: 7108/ 7107 e 7127.

Fotos / Texto: SECOM - Santana de Parnaíba

Agora, as
munícipes a

partir do sexto
mês de gestação
podem entrar em

contato por
e-mail
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Em breve será divulgado o
segundo bairro que receberá

a ação beneficente

Juntamente da Secretaria de
Obras, o Doutor Sato realizou,
no último sábado (12), a Ope-
ração Cidade Limpa no Jardim
Alvorada.

O projeto trata-se de uma
ação social que oferece aos mo-
radores serviços de zeladoria,
saúde, lazer, cidadania e Direi-
to, através de coleta de entu-
lhos, pintura de guias, teste de
pressão e diabetes, brinquedos
infláveis, corte de cabelo e aten-
dimento jurídico.

“Estou muito feliz em pro-

Doutor Sato realiza Operação
Cidade Limpa em Jandira
porcionar isso aos nossos mu-
nícipes. O Jardim Alvorada foi
apenas o primeiro bairro a re-
ceber o evento, mas vou expan-
di-lo cada vez mais e levaremos
mais saúde, qualidade de vida e
entretenimento a todos. Esta-
mos seguindo um cronograma
e todos os pontos da cidade re-
ceberão esses serviços”, afir-
mou o Prefeito.

Além da presença do
Doutor Sato, a Operação foi
marcada pela presença de di-
versas autoridades, a fim de
garantir a segurança da po-
pulação e a realização do
acontecimento da melhor ma-
neira possível.

O projeto trata-se de uma ação social que
oferece aos moradores vários serviços
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Ação atende vacinação de
crianças entre 5 e 11 anos e
terceira dose para adultos

 Com apoio do Plaza Shop-
ping Carapicuíba, a Prefeitura
por meio da Secretaria de Saú-
de, realiza sexta (18) e sábado
(19), das 18 às 21 horas o “Va-
cikids”, com intuito de vacinar
o maior número de crianças e
adultos que ainda não comple-
taram o ciclo vacinal.

Para se vacinar, é necessá-
rio comparecer com RG, CPF,
cartão de vacinação, cartão do
SUS e comprovante de residên-
cia atualizado.

Na última ação realizada no
piso G5 do Shopping, nos dias
11 e 12 de fevereiro, foram apli-
cadas mais de 500 doses entre
crianças e adultos. A previsão é

Prefeitura realiza “Vacikids” pela segunda
vez no Plaza Shopping Carapicuíba

que nesta segunda edição tenha
mais adesão.

Durante a semana, a vaci-
nação segue normalmente em
todas as UBSs, (exceto as USF
Natércio - Capriotti, UBS Aris-
ton, UBS Vila Helena e UBS
Ana Estela) de segunda a sex-
ta-feira das 8 às 16 horas, e no
Parque do Planalto de segunda
a sábado, das 8 às 17 horas.

A Prefeitura recomenda o
pré-cadastro no site do Vacina
Já, para reduzir as filas de vaci-
nação: https://
www.vacinaja.sp.gov.br/

 Serviço: “Vacikids”
Sexta (18) e sábado (19)
Das 18 às 21 horas
Plaza Shopping Carapicuíba

- Piso G5
Estr. Ernestina Vieira, 149 -

Vila Dirce

Projeto de Lei foi aprova-
do em segunda discussão
essa semana na Câmara e

depende apenas da sanção do
Executivo

 A Câmara de Carapicuíba
aprovou, na noite dessa terça-
feira (15), durante a 3ª Sessão
Ordinária do ano, o Projeto de
Lei n° 2.870/2021. De autoria
do vereador Eduardo Zezinho
(Considerado), do MDB, a pro-
positura institui o Dia Munici-
pal da Limpeza, a ser celebra-
do no terceiro sábado de setem-
bro.

Carapicuíba poderá celebrar anualmente
o Dia Municipal da Limpeza

Eduardo Zezinho (Considerado) é o autor do P.L. n  2.870/2021 apro-
vado na Câmara

 Foto: Divulgação / CMC
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O coração e a cabeça alinharam-se e
a decisão está tomada: é hora de ir endi-
reitar o sorriso. O próximo passo é es-
colher o profissional certo para o conse-
guir, mas esse pode ser um processo de
muitas indecisões.

  Para ajudar todos os que se encon-
tram neste impasse, o chefe ortodontis-
ta da cadeia de clínicas especializadas
em ortodontia invisível Impress, Khaled
Kasem, desvenda alguns dos sinais de
alerta que não deve ignorar na hora de
escolher o seu profissional de saúde:

1- Só prometem melhorias estéti-
cas, sem mencionar a saúde oral

Embora o tratamento ortodôntico seja
uma forma de melhorar a aparência dos
dentes e a forma como eles funcionam,
a longo prazo, a saúde oral deve ser uma
prioridade. Se o seu ortodontista não
menciona a importância da saúde oral, é
hora de questionar se será o mais ade-
quado.

2- Trabalham em clínicas dentári-
as tradicionais

Se estiver interessado em avançar
com um dentista tradicional, certifi-
que-se de que este tem conhecimen-
to e formação especializada em or-
todontia antes de avançar com um

{SAÚDE BUCAL}

Cinco sinais de alerta que não deve
ignorar na escolha do seu dentista

tratamento de alinhamento.

3- Utilizam processos tecnológicos
ultrapassados

Se o profissional de saúde ainda uti-
liza processos tecnológicos ultrapassados,
essa é uma bandeira vermelha que não
deve ignorar. A utilização de testes de
imagem desatualizados pode levar a re-
sultados questionáveis, o que não acon-
tece com recurso a um scanner 3D. In-
vestir num bom tratamento ortodôntico
é investir em tecnologia de ponta.

4- Higiênicos… Mas pouco
Se a higiene não for uma prioridade,

principalmente no decorrer de um pro-
cedimento, fuga. Os profissionais de saú-
de devem utilizar sempre um uniforme
limpo, luvas descartáveis, viseira e más-
cara facial para garantir a máxima higie-
ne e segurança ao paciente.

5- Reputação questionável
O ditado diz que 'não há fumaça sem

fogo' e esta é uma verdade que se aplica
também na hora de encontrar o profissi-
onal certo. A melhor forma de garantir
que está a investir no especialista certo
é procurar saber mais sobre ele, ou so-
bre o local onde trabalha. Se já ouviu
testemunhos que o deixaram com o pé
atrás, o melhor será ficar longe.

Médicos dentistas e ortodontistas há muitos, mas
nem todos têm o mesmo conhecimento, experiência
e técnica, pelo que a pergunta se impõe: como ter a

certeza de que se está escolhendo o certo?
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VENDO ESTE IMÓVEL EM OSASCO
• Local: Jd. Roberto - Osasco - SP
 (próximo ao Largo do
Jd. Roberto e Jd. Pestana)
• Medida: 10 x 20 - 200m²
• Com escritura tudo
devidamente registrado
• 2 casas 3 cômodos e 2 de 2 cômodos
• Na garagem tem mais 2 cômodos
pequenos prontos
• Garagem com portão automático (novo)
• Tratar direto com a proprietária

Ligue: (11) 99800-2000

Durante a 1ª Sessão
Ordinária do ano, reali-
zada nesta terça-feira
(08), na Câmara Munici-
pal e que contou com a
presença do prefeito
Rogério Lins (Pode), o
presidente da Câmara,
Ribamar Silva (PSD),
recebeu apoio dos parla-
mentares a sua pré-can-
didatura a Deputado Fe-
deral.

O presidente da Casa
recebeu muitos elogios
pela forma como conduz a presi-
dência da Câmara, inclusive do
Prefeito Rogério Lins, o primei-
ro a apontar  a capacidade de Ri-
bamar em atender os anseios da
população.

“O Ribamar nos ajuda de ma-
neira democrática, republicana a
conduzir as pautas que são impor-
tantes para nossa cidade. Foi mui-
to solicito, nessa hora de extre-

Ribamar Silva recebe apoio de parlamentares
para pré candidatura a Deputado Federal

ma necessidade de nossa cidade,
ele atende aos anseios da cidade
de Osasco com prontidão. O au-
xilio votado na sessão extraordi-
nária , saiu por causa do esforço
do Ribamar, e isso certamente aju-
dará muitas famílias que não po-
dem esperar muito tempo”, agra-
deceu o prefeito.

Houve manifestação  dos ve-
readores  que aproveitaram a oca-

sião para  declararem que
estão com Ribamar Silva.

Em 2022 acontecem
às eleições para os cargos
de deputado estadual, de-
putado federal, senador,
governador e presidente e
os partidos começam a se
movimentar na escolha de
seus representantes.

O presidente da Casa
recebeu muitos elogios
pela maneira como conduz
a presidência da Câmara,
inclusive do Prefeito Ro-

gério Lins.
E, é pela forma como  Riba-

mar Silva conduz os trabalhos e
sua postura democrática, respei-
tando as diferenças e às diversas
posições políticas, buscando sem-
pre o desenvolvimento da cidade,
que levou os membros do Legis-
lativo a apoiarem sua decisão de
concorrer ao cargo de Deputado
Federal.

A melhor divulgação para
o seu produto  ou serviço.

Uma noite de muita música e
reflexão. Assim foi a Sessão So-
lene em homenagem ao pastor
evangélico, músico, empresário,
produtor musical e ativista Wes-
ley Ros, realizada pela Câmara
Municipal de Osasco na última
segunda-feira (14).

A solenidade reuniu vereado-
res, lideranças religiosas, artis-
tas e produtores ligados ao
cenário da música gospel, além
de influenciadores digitais e re-
presentantes de movimentos po-
líticos conservadores.

Wesley Ros recebeu a Meda-
lha Antônio Raposo Tavares e o
Diploma Cidade de Osasco por
meio do Decreto Legislativo 12/
2021, proposto pelo vereador
Délbio Teruel (DEM), e aprova-
do em outubro do ano passado.

Esse tipo de honraria é con-
cedido a pessoas que desempe-
nham trabalhos de grande rele-
vância no município, fazendo alu-
são ao bandeirante Raposo Tava-

Em Sessão Solene, Legislativo osasquense
reconhece atuação de Wesley Ros
Músico, produtor e ativista recebeu Medalha Antônio Raposo Tavares e Diploma Cidade de Osasco

res, pelo espírito desbravador e
corajoso.

Além da atuação como pastor,
cantor, produtor de música gospel
e ativista da direita conservadora,
Wesley Ros é conhecido pelo tra-
balho social que promove no Hai-
ti e beneficia mais de 1,8 mil pes-
soas com apoio material, espi-
ritual e educacional.

“Que noite maravilhosa! O
currículo do Wesley dispensa apre-
sentação e essa Medalha é concedi-
da para pessoas que são corajosas de
fazerem ações como as que ele
faz. Além disso, é um grande ir-
mão, amigo e parceiro”, destacou
o proponente da homenagem, vere-
ador Délbio Teruel (DEM).

Participaram da solenidade os
vereadores Ana Paula Rossi (PL),
Batista Comunidade (Avante),
Joel Nunes (Republicanos), Josi-
as da Juco (PSD), Lúcia da Saúde
(Podemos), Paulo Júnior (PP),
Ralfi Silva (Patriota) e Zé Carlos
Santa Maria (Patriota).

A Solenidade

A mesa diretora dos trabalhos
foi presidida pelo vereador Josi-

as da Juco, secretariada pela ve-
readora Ana Paula Rossi e tam-
bém composta pelo deputado
estadual Tenente Nascimento

(PL),  pelo  h o m e n a g e a d o
Wesley  Ros  e  pe lo  propo-
nente da homenagem, verea-
dor Délbio Teruel.
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Rubinho Furlan
já conversa com pessoas
que poderão ajudar
na campanha de
Bruna Furlan

O Coordenador Regional do
PSDB da Região Oeste, Rubens
Furlan Filho, já iniciou as con-
versas com pessoas que possam
trabalhar de forma voluntária na
pré-campanha de sua irmã, Bru-
na Furlan na disputa para uma
vaga de deputada estadual.

Bruna, que é Deputada Fe-
deral por 3 mandatos, e uma
das maiores lideranças políticas
da região, já havia pedido ao ir-
mão que coordenasse sua cam-
panha em outubro do ano pas-
sado e recebeu a resposta po-
sitiva de Furlan Filho com
alegria: “- O Rubinho tem
grande vocação para adminis-
trar projetos.  Ele gosta e é

bom no que faz. Eu queria ele
porque me trás segurança na es-
truturação de tudo”.

Bruna disse saber que o ir-
mão terá que se ausentar de al-
gumas iniciativas que tem no
setor privado, mas brincou: “…
É por uma boa causa”.

Furlan Filho, por sua vez,
disse que está consultando ad-
vogados especialistas em direi-
to eleitoral para compreender

bem os limites da nova lei elei-
toral e as liberdades ofereci-
das para  a  chamada pré-
campanha: “O jurídico é
f u n d a m e n t a l  n e s s e  m o -
mento”, disse Rubinho a
nossa reportagem. Ele já
está ouvindo pessoas que tem
vontade de ajudar na campa-
nha de forma gratuita: “Mui-
ta gente gosta da Bruna; e
estamos conversando com
todos, mas ação de campa-
nha mesmo só a partir da

data permitida por lei”, disse
Rubinho.

O filho do lendário pre-
feito, Rubens Furlan, dis-
se também estar contente
e animado com os resulta-
dos do tratamento de saúde
que está fazendo: “Estou
indo bem e trabalhando nor-
malmente, graças a Deus!
Nosso trabalho não para. Va-
mos em frente, vamos preci-
sar de todo mundo!”

“O Rubinho tem
grande vocação para
administrar projetos.
Ele gosta e é bom no
que faz. Eu queria ele

porque me trás
segurança na
estruturação

de tudo”, concluiu
Bruna Furlan
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{DEU NA MÍDIA}

Depois de assustar o plane-
ta fazendo explodir as novas in-
fecções, a ômicron dá indica-
ções de estar perdendo fôlego.
Na terça-feira, 15, a OMS
anunciou pela segunda vez
neste ano uma queda no nú-
mero de novos casos positivos.
No período de 7 e 13 de feve-
reiro, houve uma redução de
19% em comparação ao total
registrado nos sete dias passa-
dos. No Brasil, a semana tam-
bém foi de boas notícias.

A Fiocruz informou que,
pela primeira vez em 2022, a
taxa de ocupação dos leitos de
UTI destinados a pacientes
adultos com Covid-19 apontou
melhora nos índices. É sempre
difícil fazer previsões de qual-
quer ordem, sobretudo em re-
lação a questões de saúde pú-
blica. Portanto, é bom ter em
mente que não estamos com-

Capa da Veja:
O INÍCIO DO FIM

pletamente livres de ser nova-
mente surpreendidos por um
acontecimento inesperado, mas
é improvável.

No mínimo três condições
são indispensáveis para o tér-
mino de catástrofes provocadas
por vírus: a existência de vaci-
nas, a transformação natural do
agente causador em direção a
versões menos letais e a grande
quantidade de pessoas natural-
mente imunizadas, por terem
contraído a doença. O mundo
dispõe hoje das três premissas.

Depois de tanto tempo, a
volta à vida como era antes ain-
da produz alguma ansiedade e,
de fato, o momento pede cau-
tela. Os sinais de um alívio glo-
bal, no entanto, estão finalmente
no horizonte. Leia a reporta-
gem de capa de #VEJA na ín-
tegra: https://abr.ai/3Bsfa8y


