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O prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins (PTN), entregou na
manhã desta segunda-feira,20,
as novas unidades de UCI (Uni-
dade de Cuidados Intermediá-
rios) da maternidade Amador
Aguiar. No total são 20 unida-
des que se somam as 17 já exis-
tentes. O custo da obra foi de
R$ 1,2 milhão, sendo R$ 500
mil obtidos através de uma
emenda parlamentar da depu-
tada federal Bruna Furlan
(PSDB) e R$ 700 mil em re-
cursos da própria Prefeitura.
Atualmente, a maternidade re-
aliza cerca de 400 partos/mês.

Rogério Lins lembrou do
compromisso que assumiu no

Para comemorar os 68 anos de
emancipação político-administra-
tiva de Barueri, festejado neste
domingo, 26 de março, a Prefeitu-
ra preparou uma programação
especial, com diversas atividades
para a população. As atrações
começam na sexta-feira, 24, e se
estendem até domingo, 26.

O destaque fica para a sessão
solene, que deve contar com a
presença do prefeito Rubens
Furlan, marcada para acontecer,
no domingo, 26, às 10 horas, na
sede da Câmara Municipal, que é
presidida pelo vereador Carli-
nhos do Açougue. Antes da ses-
são, ainda em frente à Casa de
Leis, será realizado o Hastea-
mento das Bandeiras. A cerimô-
nia está agendada para às 9 ho-
ras.  Nesta sexta-feira, dia 24, a
Banda da Guarda vai agitar a es-
tação CPTM do Centro com re-
pertório que vai do erudito ao
popular. Já no sábado o destaque
fica para a 9ª Pedalada da Hora. A
largada acontecerá em frente ao
Ginásio Poliesportivo José
Corrêa, no Centro, às 20h30, mes-
mo ponto de chegada às 21h30.
Haverá sorteio de algumas bici-
cletas e distribuição de camise-
tas personalizadas para os pri-
meiros mil ciclistas que chegarem
ao local do evento a partir das 18
horas, quando também poderão
ser realizadas inscrições
presenciais. Outro destaque im-
portante na programação de ani-
versário é o Alpha Food Park, que
será realizado, na sexta, sábado e
domingo, 24, 25 e 26 de março, na
Praça Oiapoque, em Alphaville.
Além de food trucks variados,
das 11 às 20 horas, haverá palco

Com o intuito de melhorar,
cada vez mais, a mobilidade em
Santana de Parnaíba, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria de
Planejamento Urbano e Meio
Ambiente, está desenvolvendo
o projeto PlanMob, que esta-
belece a elaboração de um pla-
no de mobilidade para as cida-
des com mais de vinte mil ha-
bitantes. O projeto contempla-
rá os princípios da Política
Nacional de Mobilidade Urba-
na – PMNU, visando à igual-
dade no acesso ao transporte
coletivo e no uso do espaço
público, acessibilidade univer-
sal, desenvolvimento sustentá-
vel, eficiência e efetividade na

A Prefeitura de Itapevi iniciou
nesta semana as obras de lim-
peza do Córrego Itaparica, no
Jardim São Luis, bairro vizinho
ao município de Jandira. Os
trabalhos de desassoreamento
fazem parte do Plano de Com-
bate às Enchentes iniciado em
janeiro. A limpeza será feita em
um trecho de quase um quilô-
metro do córrego até o limite
do município e deve ser con-
cluída em duas semanas.

A Prefeitura tem reforçado a
limpeza nos córregos. Na se-
mana passada, foi concluída a
limpeza do córrego Paim, na
região central da cidade. Mais
de 370 toneladas de entulhos

Barueri celebra 68º aniversário de emancipação

Data será comemorada com variedade
de eventos, entre eles, apresentações
músicas, exposição, festival de food

truck e oficinas de dança e uma sessão
solene da Câmara Municipal

com atrações musicais de MPB,
Rock, Samba e Pop, espaço para
crianças com recreação e brinque-
dos infláveis e a Exposição
Itinerante “Barueri Ontem e
Hoje”, com fotos, objetos e me-
mórias da cidade.

Já no dia do aniversário, 26,
além da sessão solene, acontece
o “Aniversário no Parque”, com
atrações para toda a família no
Parque Municipal, até 18 horas.
Haverá exposição fotográfica,
artesanato, brinquedos infláveis,
oficina de dança, moda de viola,
contação de história, escultura
em balões, palhaços, teatro de
rua, pintura facial, música eletrô-
nica, forró, MPB, hip hop e, é cla-
ro, bolo de aniversário.

Veja a programação completa
no site: www.barueri.sp.gov.br

A fundação de Barueri re-
monta à época das missões
jesuíticas, em meados do sécu-
lo XVI. Segundo os historiado-
res a origem da cidade foi o
aldeamento de Barueri, funda-
do em 11 de novembro de 1560
pelo padre José de Anchieta,
que ergueu na margem direita
do rio Tietê, pouco acima da
confluência com o Rio Barueri
Mirim, a Capela de Nossa Se-
nhora da Escada, hoje padro-
eira do município. O nome
Barueri deriva da mistura da
palavra francesa barriére (bar-
reira, queda, obstáculo) com o
vocábulo indígena mbaruery
(rio encachoeirado), significan-

Conheça a história
do, portanto, barreira que enca-
choeira o rio, visto que a área fi-
cava na bifurcação do Anhembi,
como era chamado o Tietê. O vo-
cábulo Barueri em tupi guarani
não quer dizer flor vermelha que
encanta, como muitos acreditam.
Talvez pelo fato de, às margens
do rio Barueri Mirim existirem,
muitos anos atrás, flores verme-
lhas (hibisco) deu-se esta asso-
ciação. “Flor vermelha que en-
canta” é, na verdade, uma espé-
cie de slogam associado a
Barueri, o nome da cidade. A al-
deia de Barueri cresceu rapida-
mente, tornando-se um dos mais
importantes aldeamentos de índi-
os do Brasil colônia. Resistindo

bravamente, com a ajuda dos pa-
dres jesuítas, aos freqüentes ata-
ques de bandeirantes que desci-
am o rio Tietê em direção ao inte-
rior, aprisionando índios para
mão-de-obra escrava, a aldeia
conseguiu sobreviver. Com o de-
correr dos anos e o notório cres-
cimento, a Aldeia chegou a po-
voado e, posteriormente, já em
1809, à categoria de freguesia.
Em 1870 iniciou-se a constru-
ção da Estrada de Ferro
Sorocabana, e em 1875, com a
inauguração do primeiro trecho,
Barueri ganhou sua estação fer-
roviária, tornando-se importante
entreposto de cargas, rota obri-
gatória na ligação da Capital

São Paulo com Santana de
Parnaíba e Pirapora do Bom
Jesus. Pertencente ao Município
e Comarca de Santana de
Parnaíba, Barueri crescia a
olhos vistos, suplantando a pa-
cata e bucólica Parnaíba.

O espírito autonomista não
tardou a surgir entre os cidadãos
e o movimento emancipa-
cionista ganhou vulto, culmi-
nando com a criação do Municí-
pio de Barueri pela lei número
233, de 24 de dezembro de 1948,
sancionada pelo então Governa-
dor do Estado Adhemar de Bar-
ros. Em 26 de março de 1949 ins-
tala-se o Governo Municipal e a
primeira Câmara de Vereadores.

Osasco ganha 20 leitos de UCI na Maternidade Amador Aguiar

cipalmente investindo na saú-
de preventiva com atenção es-
pecial à mulher”, afirmou.

Ainda sobre a saúde da mu-
lher, o prefeito anunciou que
pretende implantar, em um ane-
xo a maternidade, um Hospital
da Mulher. Todo o processo
deve ser finalizado até o final
deste ano ou no começo de
2018. “Nosso objetivo é inves-
tir em um espaço onde a mu-
lher possa encontrar todos os
especialistas e exames neces-
sários, como: mastologista, gi-
necologista, entre outros”, ex-
plicou.

Lins também comunicou que
deve entregar, em breve, um

dades de Pronto Atendimento)
- Vila Menck e Jardim Concei-
ção - que deve acontecer no
segundo semestre deste ano.
“Estamos finalizando a parte
legal, mas, acreditamos que
deve ser concluído no segundo
semestre”, explicou revelando
que os médicos que atuam nes-
sas unidades serão remanejados
para outros pontos da cidade.
“Vamos verificar onde temos
uma demanda maior e, como
muitos desses médicos são es-
pecialistas, vamos remanejá-los
para pontos estratégicos”, fina-
lizou.

ambulatório pediátrico que vai
funcionar na Poli da Zona Nor-
te. O objetivo do novo equipa-
mento será fazer o acompanha-
mento das crianças que nascem
prematuras. “Após receber a
alta médica, essas crianças fa-
rão um acompanhamento mé-
dico, até por volta dos 2 anos,
só depois elas terão a alta defi-
nitiva”, disse o prefeito.

Outro anúncio foi a entrega
de novas ambulâncias, que deve
acontecer na próxima semana.
No total serão 10 veículos no-
vos. Além disso, o prefeito vol-
tou a falar sobre a terceirização
do atendimento nas UPAs (Uni-primeiro dia de governo. Na

ocasião, ao visitar o local, fe-
chado por falta de médicos,
Lins se comprometeu em con-
tratar profissionais em caráter
emergencial,  reabrir as portas
da Maternidade e retomar ime-
diatamente as obras paralisadas
na gestão passada.  “Encontrei
a Maternidade Amador Aguiar
fechada e percebemos que esse
era o ponto que precisávamos
dispensar atenção diferenciada.
Hoje é um orgulho entregarmos
a ampliação. Nosso trabalho irá
muito além disso. Estamos
contratando mais médicos,
dando maior agilidade aos ser-
viços de diagnósticos e, prin-

 fotos:  Armando Moireira

Contra enchentes, Prefeitura inicia
limpeza do córrego em Itapevi

foram retiradas do córrego e
das margens. A limpeza se con-
centrou no trecho da rotatória
da Cohab até o antigo CEMIP,
no Parque Suburbano.

Além disso, estão em anda-
mento as obras do piscinão do
Vitápolis. O reservatório rece-
berá águas do rio Barueri-Mi-
rim e ajudará a escoar as águas
que causam enchentes e alaga-
mentos na região.  Com inves-
timentos da Prefeitura e do
Governo Federal por meio do
PAC II (Programa de Acelera-
ção do Crescimento), as obras
estão orçadas em R$ 15 mi-
lhões, com previsão de térmi-
no em um ano.

Santana de Parnaíba desenvolve
Plano de Mobilidade Urbana

prestação de serviços de trans-
porte urbano e na circulação,
dentre outras diretrizes.

O PlanMob definirá propos-
tas para a melhora da mobilida-
de em toda a cidade e, para
isso, a participação popular será
muito importante para a elabo-
ração das ações. Para os inte-
ressados em participar, as reu-
niões acontecerão por meio de
consultas públicas no decorrer
do mês de Abril. A primeira con-
sulta acontece no dia 4 de Abril,
no Cine Teatro Coronel Ray-
mundo, que fica na rua Suzana
Dias, 300. Mais informações
sobre as datas das audiências no
telefone: 4622-7571.


