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Osasco amplia licença maternidade de 120 para 180 dias

• PAINEL

Trata-se de uma antiga reivindicação das servidoras públicas de Osasco, agora, atendida pelo prefeito Rogério Lins

Pai de santo benze Michel Temer
Uma cena curiosa marcou a convenção do PMDB, nesta terça-feira, 19/12, em São Paulo. Um pai de santo subiu ao palco
para benzer Michel Temer. Segundo Roberval Uzêda, o Pai Uzêda,
o Partido dos Trabalhadores (PT) fez uma “macumba para ele
(Temer) morrer no hospital”. Quando assessores do presidente
viram o pai de santo no palco com Temer, ficaram assustados e
pediram para que o homem fosse retirado do local. Temer, um
pouco constrangido, sorriu e chegou a abrir os braços para receber o “passe”. Vestido de branco e segurando ramos de uma
planta chamada guiné, “usada contra morte e doença”, o pai de
santo disse que esteve no Palácio do Jaburu e no gabinete de
Temer no Palácio do Planalto e que foram encontrados “quatro
bonecos” de vodu contra o presidente. “Eu fui defumar, benzer,
tirar tudo. Era uma urucubaca brava ali”, contou. Bastante agitado, ora dizia ter sido contratado por “dona Marcela” ora pelo
PMDB. Questionado há quanto tempo conhecia a primeira-dama,
disse apenas que ela era “linda, maravilhosa”. O pai de santo,
que diz ser da “umbanda da linha branca”, usava um crachá de
“convidado” da convenção. O PMDB negou que tenha contratado os serviços do místico.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, assinou a Lei 4.855,
de 7 de dezembro de 2017, que
amplia a licença maternidade
das servidoras públicas do município, que passa de 120 para
180 dias. Trata-se de uma antiga reivindicação, que já vinha
sendo solicitada desde 2011 e
que, agora, foi atendida pelo
prefeito Rogério Lins, em atenção à indicação do vereador
Renato Bonin.
Conforme informou o Dr.
Renato Bonin, a ex-vereadora
Mazé Favarão e o vereador Josias da Juco já haviam apresentado projeto de Lei solicitando
esse benefício, mas, por serem
projetos que geram despesas
municipais, ambos foram vetados pelos ex-prefeitos Emídio
de Souza e Jorge Lapas, respectivamente, em 2011 e em
2014. No início de 2017, o vereador Bonin apresentou novo
projeto que, pelo mesmo motivo, também foi vetado pelo Executivo. Só que desta vez, o vereador falou sobre a importância da proposta para o prefeito
Lins e insistiu na aprovação.
Assim, o prefeito transformou
a indicação do vereador em projeto de Lei do Executivo, aprovado pelo Legislativo.
Ao falar sobre a nova Lei, o
vereador Bonin enfatizou a importância da mesma para a saúde da mãe e do bebê. “Como
médico pediatra, conheço os

Abono para professores de Osasco
Foi aprovado, por unanimidade, em 1ª votação, na sessão da
Câmara de Osasco, desta terça-feira, 19/12, o Projeto de Lei, de
autoria do Executivo, que concede abono, no valor total de R$20
milhões, aos professores da rede municipal. Para entrar em vigor, e ser paga, ainda este ano, o projeto deve passar por uma 2ª
votação, prevista para esta quinta-feira, 21/12.
Os recursos do bônus são provenientes de resíduos do Fundeb
(Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica), que é formado por recursos federal, estadual e municipal para investimento
no setor. Serão contemplados professores de Desenvolvimento
Infantil, Educação Básica, adjuntos e da Educação Especial, além
de diretores, vices, coordenadores de escolas e supervisores de
ensino. Os vereadores também aprovaram uma emenda ao projeto, que derruba o não pagamento do bônus a professores que
têm faltas injustificadas.
Projeto dos médicos fica para 2018
Tudo caminhava para a aprovação, mas, a novela envolvendo
o Projeto de Lei Complementar 31/2017, que extingue os cargos
de médicos plantonistas e diaristas da rede de saúde de Osasco
continua. Na sessão desta terça-feira, 19/12, o prefeito de Osasco,
Rogério Lins (PODE) encaminhou um requerimento, que foi lido
no plenário, pedindo a retirada do projeto da pauta de votação.
Na justificativa, o chefe de executivo alegou que é necessário
uma análise mais profunda do impacto financeiro da medida.
Com isso, o projeto só deve ser votado, na volta do recesso, em
2018. Pela proposta, todos os profissionais da rede passariam a
ter a denominação única de “médico”. A alteração permite equiparação salarial entre aqueles que mantêm jornada de 12 horas
(plantonistas) ou 20 horas semanais (diaristas). O valor da hora
trabalhada passaria a ser de R$65,60. Com a retirada do projeto
da pauta, médicos que estavam no plenário ficaram indignados e
chegaram a distribuir uma carta aberta onde responsabilizam o
prefeito Rogério Lins pelos problemas que atingem o sistema de
saúde de Osasco. Segundo o SIMESP (Sindicatos dos Médicos
de Osasco), “além da falta de insumos básicos e a estrutura
precária das unidades, a cidade sofre com a quantidade de médicos que pediram demissão devido aos baixos salários e péssimas
condições de trabalho”, diz o documento.

benefícios dessa ampliação da
licença maternidade. A Organização Mundial da Saúde recomenda até mais tempo, mas, a
convivência de seis meses da
mãe com a criança já fará uma
grande diferença. Só para citar
dois exemplos desse benefício,
o bebê bem alimentado com o
leite materno nos primeiros
meses de vida, tem 5 vezes
menos chances de contrair uma
diarreia e 17 vezes menos de
contrair uma infecção”, afirmou. Lins falou também sobre
outros projetos sociais da Ad-

O prefeito de Santana de
Parnaíba, Elvis Cezar (PSDB)
foi reeleito presidente do Cioeste
- Consórcio Intermunicipal da
Região Oeste Metropolitana de
São Paulo - para gestão de
2018. A eleição aconteceu, em
Assembleia Extraordinária de
Eleição, na quinta-feira, 14/12,
na sede da entidade em
Alphaville. O prefeito de Itapevi,
Igor Soares (PODE) foi eleito
vice-presidente do consórcio.
Os prefeitos de Osasco, Rogério Lins; de Cotia, Rogério

Franco; e de Barueri, Rubens
Furlan, foram eleitos para a
Comissão do Conselho Fiscal
da instituição. Participaram
também da assembleia, os prefeitos Lili Aymar (Araçariguama), Marcos Neves (Carapicuíba), além de Douglas
Bigarelli (secretário Jurídico
representando o prefeito Josué
Ramos), o secretário de Finanças de Osasco, Pedro Sotero,
o secretário de Governo de
Barueri, Geraldo Vinholi, e a
diretoria executiva do Cioeste.

O Ministério Público deu parecer desfavorável ao pedido
liminar em ação popular movida por seis vereadores, Néia
Costa (PSB), Cida Carlos (PT),

Adão (PSD), Beserra (PV), Joel
Madeireira (PROS) e Dr. Vong
(PV), contra a Câmara de
Carapicuíba, por entender ausentes os requisitos para sua

Felicidade e Paz!

E

chegamos ao final de 2017! Para muitos não foi um ano fácil, mas, com certeza, foi um ano de superação. É comum,
neste período do ano, fazermos uma avaliação da caminhada até aqui. Será que conseguimos realizar todos os
compromissos firmados no final do ano passado? Será que nos dedicamos o suficiente para concretizar essas metas?
Realmente, este não foi um ano fácil, fomos bombardeados por notícias ruins, mas, pode ter certeza, que ao fazer o balanço
de 2017, você verá que superou dificuldades e obstáculos significativos em sua vida. Também, é chegado o momento, de
projetarmos o ano novo. Além de nossas metas pessoais e profissionais, não podemos esquecer que 2018 será um ano muito
importante para nosso país. Será o ano de escolhas que vão definir o futuro que queremos para a nossa nação. Por isso,
precisamos nós unir, deixar de lado rivalidades e caminhar no sonho e na luta por uma sociedade mais justa, com mais
oportunidades e com igualdade a todos. Por isso, sugerimos que em 2018, você deixe a alegria despertar seus sentimentos
e seu entusiasmo pela vida. Estamos tendo a oportunidade de refletir sobre tudo que vivemos e diante desse novo ano que
se inicia, e temos duas opções: ou arrastamos nossas experiências e entramos carregados de lembranças e pendências no
próximo ano; ou deixamos tudo para trás, e aproveitamos o momento para recomeçarmos uma nova caminhada em busca
da felicidade e paz. Também aproveitamos para agradecer cada parceiro, cada leitor, cada pessoa que de alguma forma
contribuiu para que o jornal “A Rua” continue levando a notícia mais clara e verdadeira para a região. Que 2018, seja um ano
repleto de realizações, e que possamos levar só notícias boas a cada um!
Equipe do Jornal a rua

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações.
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Justiça rejeita pedido para cancelar sessões em Carapicuíba

Editorial

Armando Moreira

dar também milhares de
recisões. E como uma das nossas prioridades é a seguran-ça
do cidadão osasquense, enviamos para a Câmara e os vereadores já aprovaram o Plano de Carreira da Guarda Municipal que teve também o seu
efetivo aumentado por concurso público. Ainda na área
de segurança, inauguramos o
COI (Centro de Operações Integradas)”, finalizou o prefeito, mencionando também outros projetos para as áreas da
Saúde e Educação.

Elvis Cezar é reeleito
presidente do Cioeste

Carapicuíba aprova orçamento de 2018
A Câmara Municipal de Carapicuíba, sob a presidência do vereador Ronaldo Souza (SD), aprovou, em segunda discussão, o
Projeto de Lei n° 2.318/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. De acordo com o
documento, que já foi sancionado pelo prefeito Marcos Neves
(PV) e publicado oficialmente, a Prefeitura contará com um orçamento de R$ 578 milhões no próximo ano. Deverão ser gastos
em Educação mais de R$ 139 milhões, e em Saúde, R$ 129
milhões. Já Segurança Pública, outra área vista como fundamental pela população, contará com R$ 3 milhões, cerca de 0,5%
do orçamento anual.

CNPJ: 08.542.237/0001-06

ministração que fecham o primeiro ano de seu governo.
“Além dessa ampliação da licença maternidade, tão importante para as nossas servidoras,
gostaria de falar sobre outras
conquistas que nos deixam felizes no final deste primeiro ano
de administração. Equilibramos
as finanças, fato que nos possibilitou pagar o 13º salário no
dia 13; dia 15, já foi depositada
a atencipação dos salários e no
dia 22 pagaremos o salário de
todos os funcionários públicos.
Até o final do ano, vamos sal-
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concessão. Os parlamentares
exigiam, por suposta violação
de princípios administrativos, a
anulação da 6ª sessão extraordinária, realizada no dia 06/12,
e a consequente suspensão da
sessão ordinária do dia 12/12,
além da indisponibilidade de todos os bens do atual presidente da Casa. De acordo com os
vereadores, a sessão extraordinária não poderia ter acontecido com apenas nove parlamentares. No entanto, o presidente Ronaldo Souza (SD),
embasado pela Lei Orgânica
Municipal que autoriza a votação de projetos de Lei com
maioria simples na Casa, decidiu por realizar a sessão, sendo também o entendimento do
Ministério Público. Os vereadores descontentes também alegaram que alguns projetos foram colocados em pauta sem
o parecer das comissões permanentes e que não foram devidamente notificados quanto

ao dia e horário em que a votação aconteceria, motivo pelo
qual justificaram o não comparecimento. Porém, segundo a
promotora de Justiça, Camila
Moura e Silva, tais alegações
não procediam. “Cumpre observar que houve mudança
completa de alegações com a juntada dos documentos pela Câmara Municipal, até mesmo porque
diante da Lei Orgânica, se verifica que basta quórum e maioria
simples para realização da Sessão. Além disto, comprovou-se
a existência de pareceres das
comissões. Portanto, restou demonstrada a insubsistência das
alegações dos autores, que sugere até mesmo má-fé para com
o Poder Judiciário, na medida em
que não eram verdadeiras as informações trazidas na [ação popular] inicial”, traz a decisão da
Justiça, concedida pela juíza de
Direito, Leila França Carvalho
Mussa, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
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Alckmin e Rogério Lins inauguram nova creche no Jardim São Pedro
Unidade faz parte do programa Creche Escola e tem capacidade para receber 130 crianças de 0 até 5 anos. Investimento foi de R$ 1,5 milhão
Os pais moradores de
Osasco que precisam de creche para deixar seus filhos enquanto trabalham passam a contar com mais vagas graças à
mais nova unidade do programa Creche Escola. O município ganhou neste sábado, 16/
12, a unidade de número 281
do programa do Governo do
Estado de São Paulo.
Com capacidade para receber 130 crianças até 5 anos de
idade, a creche Pedro Alves de
Oliveira, que fica no Jardim São
Pedro, teve investimento de R$
1,5 milhão e é equipada com
salas pedagógicas, berçários
com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área
de serviço. Possui, ainda, instalações em conformidade com
as normas de segurança e de
acessibilidade.
O governador Geraldo
Alckmin esteve em Osasco
acompanhado da primeiradama e presidente do Fundo

Já o prefeito Rogério Lins
destacou que a unidade vai ajudar a reduzir o déficit de crianças que estão fora das creches.
“Nos encontramos a rede com
mais de 8 mil crianças fora da
creche, e graças ao governador estamos conseguindo reduzir, ainda mais, esses números”, disse elogiando a obra do
governo do Estado. “Essa é
uma creche modelo, e esse é o
padrão que vamos instituir em
nosso governo, unidades com
aquecimento solar, aproveitamento de águas pluviais, com
ampla área de lazer e tudo feito
com muito carinho”, finalizou.

Social de Solidariedade do Estado (FUSSESP), Lu Alckmin
e do prefeito de Osasco, Rogério Lins e da primeira-dama
de Osasco, Aline Lins, para

inaugurar a escola. “Entregamos hoje a creche de número
281 e temos em obras 261 creches no Estado de São Paulo.
Esse é o serviço público mais

importante. O que uma mamãe
quer, o papai quer? É que o seu
filho esteja em um lugar seguro e bem cuidado”, disse
Alckmin.

Barueri promove entrega de brinquedos de Natal

Milhares de crianças receberam brinquedos de Natal durante
as cinco entregas realizadas pela
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri.
A maior delas aconteceu no sá-

bado, 16/12, no Ginásio
Poliesportivo José Corrêa.
Este ano, a Prefeitura de
Barueri implantou algumas modificações como, por exemplo,
as faixas etárias. Assim, cada

criança recebeu um brinquedo
adequado à sua idade, respeitando as normas de segurança vigentes, conforme certificação
do Inmetro. As entregas também foram divididas para tra-

zer conforto à população. Grandes bairros como Jardim
Mutinga, Parque Imperial, Engenho Novo e Parque dos
Camargos foram atendidos na
semana anterior. Juntos, eles
somaram praticamente a metade do número total de brinquedos. Deste modo, a distribuição do sábado, foi feita de forma tranquila e organizada, praticamente sem filas. Segundo
Adriana Bueno Molina, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, “o governo municipal demonstra sua sensibilidade e espírito natalino promovendo esta ação tão importante para
as crianças de nosso município”.
Todas as caixas que embalavam
os brinquedos foram enviadas à
Cooperyara. Ao todo, a cooperativa de separação de recicláveis
arrecadou 6.990 kg de papelão.

Programa Creche Escola
A Secretaria da Educação é
responsável pelo repasse dos
valores financeiros e processo de acompanhamento das

obras. Já as prefeituras, em
contrapartida, devem apresentar o terreno, realizar a licitação e condução dos serviços. Com o projeto, o governo estadual espera expandir o
atendimento de alunos dessa
faixa etária, prioritariamente,
em localidades com maior
vulnerabilidade social.
“O Estado investia no Ensino Fundamental, começando
com as crianças aos 6 anos de
idade, mas não no ensino infantil, que é de zero a cinco
anos. Então, nós iniciamos o
programa Creche Escola em
2011 para atender a esse público”, destacou o governador.
Somente na região metropolitana foram concluídas oito unidades e outras cinco estão sendo construídas com a previsão
de 650 novas vagas.

Por mais segurança, Itapevi instala
luminárias de LED no Centro
A Prefeitura de Itapevi iniciou, nesta segunda-feira, 18/
12, a troca da iluminação pública na região central. Ao todo,
estão sendo instaladas 660 novas luminárias de LED no município - as melhorias fazem
parte do programa Cidade Bela.
O objetivo é melhorar as condições de uso e a segurança das
vias para pedestres e motoristas. O trabalho começou pela
Avenida Presidente Vargas e
pela SP-029 (Rodovia Cel. PM
Nelson Tranchesi), em todo trecho pertencente a Itapevi. Nestes locais, a iluminação de LED
(Diodo Emissor de Luz) está
sendo substituída de 127 watts
por 240 watts, mais econômicas. Já o Viaduto José dos Santos Novaes e as avenidas Feres Nacif Chaluppe, Rubens
Caramez e Cesário de Abreu
terão as luminárias de vapor

metálico substituídas por LED.
A extensão total do trecho cuja
iluminação será substituída é de
9 quilômetros, e a expectativa
é de que até o final deste ano
os serviços estejam concluídos.
“A colocação de novas lâmpadas irão garantir maior durabilidade e economia. Elas possibilitam uma redução real nos
custos com energia com a manutenção que está sendo realizada”, explica o secretário de
Planejamento de Itapevi, Marcos Toledo. “O programa de
melhoria na iluminação pública
a partir do início do próximo
ano se estenderá para os bairros da cidade”, diz.
O uso de LED na iluminação
pública pode gerar economia de
energia de até 85%, além de
uma economia média de 40%
nas contas públicas das prefeituras.
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Barueri está entre as 10 cidades mais inclusivas do Estado
Garantir plena participação da
pessoa com deficiência na sociedade. Assim segue o trabalho da SDPD (Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri), que há 7 anos
promove a inclusão. Este empenho ganhou visibilidade e Barueri
foi uma das cidades escolhidas
pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
de São Paulo a integrar a 6ª edição do Prêmio de Ações Inclusivas. A cerimônia aconteceu no dia
7, no Memorial da América Latina, em São Paulo.
De 100 projetos inscritos, 30
foram finalistas e se tornam referência de políticas públicas
para pessoas com deficiência.

Na categoria governamental, o
programa GAP (Grupo de Acolhimento Pavilhão) da SDPD
ficou entre os 10 projetos mais
inclusivos e foi catalogado no
livro Prêmio Ações Inclusivas
2017. “O GAP é formado por
psicólogos e fonoaudiólogos
que realizam um trabalho fantástico de acolhimento especializado e que reduz os obstáculos daquelas pessoas que
precisam do aparelho auditivo”,
explicou o secretário da pasta,
Carlos Roberto da Silva.
Linamara Rizzo Battistella,
secretária estadual dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
ressaltou o engajamento barueriense neste tema. “Quando o

gestor municipal assume um
compromisso na política de inclusão das pessoas com deficiência, é possível ver uma
grande transformação. Desde o
conserto da cadeira de rodas até
o projeto que destacamos hoje,
Barueri é um grande exemplo
de inclusão, aprimoramento e
de proximidade entre o gestor
e a população”, disse.
Inclusão no lazer
Quem conquistou o primeiro
lugar na categoria governamental
foi o município de Bertioga, com
o projeto Praia Acessível, visitado recentemente pelos usuários
da SDPD. Ao todo, 41 pessoas
foram à praia pela primeira vez.

Creche do Novo Osasco Itapevi utiliza posto móvel para
será inaugurada em Maio vacinação contra febre amarela
Osasco deve ganhar, em
maio, uma nova creche. A
inauguração foi confirmada,
pelo prefeito Rogério Lins,
durante visita, às obras, na
sexta-feira, 15/12. Ele esteve no local acompanhado da
secretária da Educação, Ana
Paula Rossi, onde vistoriou a
obra da unidade que atenderá até 240 crianças, de 0 a 6

anos. Com investimento de
R$ 1,2 milhão, a escola deverá ser inaugurada em maio
de 2018 e contará com aquecimento solar, espaço para
amamentação, salas multiuso,
berçário, cozinha, vestiários,
playground, além do sistema
de captação de água da chuva para reuso.Na ocasião, o
prefeito disse aos vereadores

que o kit escolar e os uniformes para os estudantes da
rede municipal de ensino serão entregues já nos primeiros dias do ano letivo de 2018.
Participaram da visita: a primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins; os vereadores
Daniel Matias, Josias da Juco,
Ribamar e Toniolo.

Uma equipe da Vigilância
Epidemiológica da Prefeitura de
Itapevi percorreu, nesta terçafeira, 19/12, as regiões de
Ambuitá, Vila Pedágio e Estrada do Sabiá para vacinar os
moradores contra a febre amarela. O posto móvel também visitou, na segunda-feira, 18/12,
a região de Monte Serrat e bairros vizinhos, com objetivo de
levar a vacinação aos itapevienses dos pontos mais distantes da cidade.
Nos dois dias, foram vacinados cerca de 300 moradores
destas localidades. Em Itapevi,
mais de 70 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre
amarela desde o final de novembro, quando teve início a campanha que continua até o dia 29
de dezembro.
Quem ainda não se vacinou
deve se dirigir até a unidade de
saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30.
O objetivo é vacinar toda a população acima de 9 meses de
idade. Quem já tomou a vacina
não precisa se imunizar novamente.
Tanto em 2017 como no ano
passado, Itapevi não registrou
casos de febre amarela - o que
coloca o município fora da área
de risco. “Não há problemas
em nossa cidade. A população
pode ficar tranquila”, diz
Cassius Oliveira, responsável
pela Vigilância Epidemiológica
no município, Cassius Oliveira. Em caso de dúvidas, o cidadão pode procurar a unidade
de saúde mais próxima de sua
residência para obter informações sobre a doença e a campanha de vacinação. Além de
Itapevi, os municípios de Cotia,
Carapicuíba, Barueri, Santana

de Parnaíba, Pirapora do Bom
Jesus, Osasco, Vargem Grande e Jandira também lançaram
campanhas preventivas de vacinação contra a febre amare-

la. “É uma forma coordenada
de evitar casos na região Oeste”, explica Amanda Almeida,
responsável pelo programa de
imunização de Itapevi.

PROGRAMA MÃE
PARNAIBANA ENTREGA
123 KITS DE ENXOVAIS
A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e do
Fundo Social de Solidariedade,
promoveu mais duas entregas,
em dezembro, dos kits de enxoval do Programa Mãe
Parnaibana, que tem o objetivo
de reduzir o índice de mortalidade infantil. As entregas
aconteceram no Cine Teatro
Coronel Raymundo. Ao todo
123 futuras mamães receberam
os enxovais formados por: saída maternidade; pares de meias; pomada para assadura; calças plásticas; fraldas de pano;
toalha de banho; mijões; macacões; bodies; kit mamadeira; kit
de escova e pente de cabelo;

cobertor; banheira; chupeta;
bolsa gestante e kit papinha,
além de um moderno carrinho
para transportar as crianças e
que também pode ser utilizado
como berço.
Para receber o enxoval, as
mamães devem participar do
programa de pré-natal, oferecido pelas unidades da rede
Municipal de Saúde. Durante
o período de gravidez, as gestantes são acompanhadas por
um médico ginecologista obstetra, além de contarem com a
realização de exames e orientações. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria
de Assistência Social no telefone: 4622-7050.

Sexta-feira, 22 de Dezembro de 2017

SAÚDE

CFM faz lobby contra a ozonioterapia no Congresso
O Conselho Federal de Medicina (CFM), junto com outras 26 entidades médicas, se
pronunciou contra a tentativa
de aprovação da ozonioterapia, aplicação de ozônio e
oxigênio com finalidade terapêutica complementar em doenças inflamatórias, infecciosas e circulatórias — no Congresso. As entidades emitiram
nota de repúdio contra o Projeto de Lei do Senado nº 227/
2017, que autoriza a prescrição do tratamento complementar no Brasil.
No documento, os médicos
enfatizam que autorizar a oferta da técnica sem a certeza
de sua eficácia e segurança
“expõe os pacientes a riscos,
como retardo do início de tratamentos eficazes, avanço de

TURISMO

doenças e comprometimento
da saúde”. A Associação Brasileira de Ozonioterapia
(ABOZ) argumenta que, se a

técnica for aprovada, poderá
reduzir entre 20% e 80% os
gastos do SUS ao substituir
tratamentos convencionais

CONHEÇA O PARAÍSO
CHAMADO MACEIÓ

As belezas naturais são um dos
motivos para você se apaixonar
por Maceió. São praias e piscinas naturais de águas mornas e
transparentes. Os passeios de
jangada levam os turistas para
mergulhar em um verdadeiro
“aquário” natural repleto de peixes coloridos, esponjas, moluscos e crustáceos a apenas dois
quilômetros da orla. Aos atrativos naturais, juntam-se os encantos culturais e históricos
como o Teatro Deodoro, a Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres e o Palácio dos Martírios,
além da zona portuária do bairro
Jaraguá. Para completar o roteiro, a rica gastronomia regional e
a variedade da cozinha internacional fazem da cidade um dos mais
completos destinos turísticos do
Nordeste. Entre as praias mais badaladas estão Pajuçara, Ponta
Verde, Jatiúca e Cruz das Almas
que formam a orla urbana de
Maceió, adornada por coqueiros
e repleta de equipamentos turísticos como hotéis, áreas de lazer
e de esportes ao ar livre.
Sem precisar sair do calçadão,

o visitante encontra em toda a
orla de Maceió bares, restaurantes, mercados de artesanato e lojas de produtos regionais sem
sair do calçadão. Ao norte da capital alagoana, o turista ainda
pode se deleitar nas praias mais
afastadas da área urbana como
Ipioca, Pratagy, Sereia, Riacho
Doce, Guaxuma e Jacarecica. Com
tantos atrativos, não chega a ser
exagero considerar Maceió um
resort aberto para todos!
Ao sul da capital, as Lagoas
de Mundaú e Manguaba com
seus manguezais garantem ao
turista outra visão da cidade e
momentos inesquecíveis em contato direto com pescadores e rendeiras como no Pontal da Barra,
um polo de artesanato e de comidas típicas. Nove ilhas formam
um arquipélago na Lagoa
Mundaú, sendo uma delas já no
município vizinho de Marechal
Deodoro, a antiga capital de
Alagoas. O término do passeio
de barco entre as ilhas e
manguezais coincide com um pôr
do sol espetacular no “Paraíso
das Águas”. Outra bela vista da
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cidade pode ser apreciada de cima
de um dos mirantes espalhados
pela parte alta da capital.
Maceió é a porta de entrada
para muitos outros destinos turísticos alagoanos como Paripueira e Maragogi, na Costa dos
Corais, no Litoral Norte de
Alagoas. No Litoral Sul do estado, a Praia do Francês é uma das
mais visitadas. Os cânions do São
Francisco e a foz do “Velho
Chico”, na divisa com Sergipe,
também são destinos muito procurados pelos turistas que visitam Alagoas. A capital teria se originado de um engenho de açúcar
e, ainda hoje, abriga o maior terminal açucarei do mundo. Maceió
foi desmembrada de Marechal
Deodoro, em 1815, e após a criação da província de Alagoas, em
1817, travou uma longa batalha
com o município vizinho até se
firmar como a nova capital do estado. O nome Maceió.
“O que tapa o alagadiço”, de
origem tupi, remete aos bancos
de areia que formam lagoas temporárias, na beira do mar, durante
as marés altas.

para algumas doenças. Já o
CFM afirma não ter encontrado evidências científicas de eficácia do tratamento.
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Andrea Bocelli vem ao Brasil
para shows em São Paulo,
Brasília e Porto Alegre
Motivos não faltam para ver
ou rever Andrea Bocelli, que em
2018 incluiu o Brasil em sua
turnê mundial que passa por
várias cidades dos Estados Unidos e da Europa. Para comemorar 20 anos desde o seu lançamento original, uma nova
edição especial de aniversário
do álbum “Romanza” foi
lançada em novembro de 2016
em todo o mundo. “Romanza”
é considerado o álbum inovador de Andrea e ainda o disco
italiano mais vendido de todos
os tempos. A edição remasterizada especial também possui
três faixas extras, incluindo
duas novas versões do lendário “Con Te Partiro” (“Time To
Say Goodbye”). Não será surpresa se no set list o artista incluir sucessos do álbum.
As apresentações acontecem

no Estádio Nacional de Brasília,
em 20 de setembro; no Beira
Rio, em Porto Alegre, no dia 26
de setembro e no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 29
e 30 de setembro.
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“DISNEY DO CANADÁ” espera
receber 2 milhões de brasileiros

Desirée in concert, no restaurante Quattrino
das Nigri, reuniu como nos últimos vinte anos
em diversos endereços elegantes da cidade
(Gallery, Regine’s, Piove, Beldi, Caesar Park,
Maksoud e outros) uma constelação social do
poder paulistano.

Por Ovadia Saadia

Desiree, Norma Nigri de Branco e políticos do bem em noite do poder paulistano

HOMENAGENS DA COLUNA

David Cassidy, o maior ídolo teen americano
dos anos 70 nos deixou no mês passado melancolicamente aos 65 anos. Vida de artista!

A magnífica
Eva Todor
também nos
deixou aos 98
anos, aqui em
foto inédita
dos anos 50!

Hilton Viana, poeta e jornalista de uma São Paulo
que não existe mais, também nos deixou este
ano aos 83 anos (aqui ao lado da também saudosa estrela de novelas Márcia Maria) e do
maior dançarino de São Paulo, amigo da coluna, David Pie (Jorge Daniel de Paris e NYC
para o mundo).

O novíssimo Canada’s Wonderland, maior parque temático
do Canadá, que acaba de ser
inaugurado, promete ser um
dos destinos preferidos entre os
brasileiros no próximo ano. “A
cidade de Toronto, por si só, é
muito mais interessante que
Orlando por ser uma referência
do multiculturalismo global. Isso

sem falar em nossos museus
interativos, de história natural e
de ciências, para crianças, que
não existem lá”, explica o empresário Frank Barcellos, que luta
para badalar o novo destino, apelidado de Disney do Canadá. Ele
espera, ao longo de 2018, receber nada menos que 2 milhões
de brasileiros nas dependências

do parque. Ao contrário do lendário Mickey, o parque possui
como símbolo o Snoopy, personagem que há décadas encanta
crianças do mundo todo. Neste
ano, o cãozinho mais famoso do
mundo e mascote do local foi,
inclusive, adquirido majoritariamente por uma empresa que o
“naturalizou” canadense.

