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Novo CCPL - espaço de 
resgate social para 

moradores do Flórida

Escolas de Barueri recebem 
cinematecas gratuitas

com acervo multicultural 

Acompanhamento psicológico 
é essencial para pessoas 

com AIDS ou HIV
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‘Estou me dispondo a voltar 
a ser candidato’, diz Lula em 

evento de sindicalistas 
em São Paulo

Contas de 2019 do prefeito 
Orlando Morando são 

aprovadas pela Câmara

             POLÍTICA - PÁG 3

Vereadores endossaram aval do Tribunal 
de Contas do Estado, que proferiu parecer 

favorável para o exercício fi nanceiro do chefe 
do Executivo em julho; Lei Orçamentária de 

2022 também é aprovada. 
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      SAÚDE - PÁG 6

“Eu estou me dispondo, depois de boas con-
versas com vocês [sindicalistas], a voltar a 

ser candidato. Porque só tem uma razão para 
eu voltar: que é fazer mais do que eu fi z (...)
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Luísa Sonza, IZA e Ivete Sangalo se unem em 
homenagem emocionante para Marília Mendonça

Conforme já havia sido 
anunciado pelo Mul-
tishow, Anitta, IZA, 
Ivete Sangalo e Luísa 
Sonza abriram mão do 
título de Cantora do 
Ano na premiação pro-
movida pelo canal para 
homenagear Marília 
Mendonça, que perdeu 
a vida em um trágico 
acidente de avião há 
pouco mais de um mês.

Mas o evento ainda re-
servava uma surpresa: 
Luísa, IZA e Ivete su-
biram ao palco no mo-
mento em que a ven-
cedora da categoria foi 

anunciada e cantaram 
alguns dos sucessos da 
eterna Rainha da So-
frência.

IZA abriu a homena-
gem com Como Faz 
Com Ela. Em seguida, 
Luísa Sonza cantou 
De Quem É A Culpa? 
e Ivete Sangalo cantou 
Eu Sei De Cor. Por fi m, 
as três cantaram Todo 
Mundo Vai Sofrer, 
emocionando o público 
e a família da cantora.

Dona Ruth, a mãe de 
Marília Mendonça, o 
irmão da cantora, João 

Gustavo, subiram ao 
palco para receberem 
o prêmio.

“Quero agradecer a 
Deus e dizer que é 
motivo de muita honra 
representar minha 
fi lha hoje. Quero agra-
decer o carinho, mas 
orações. A gente segue 
forte. Dedicamos este 
prêmio aos fãs, que ela 
sempre amou e a gente 
ainda ama também. 
Obrigada”, disse Dona 
Ruth.

Da Redação.

Hotel Maksoud Plaza encerra 
atividades e funcionários são 

informados pela imprensa

Depois de 42 anos de atividade, o Maksoud Plaza, um dos hotéis mais 
tradicionais de São Paulo, fechou as portas ofi cialmente nesta terça-feira 
(7/12). O processo de recuperação judicial iniciado no ano passado foi 
concluído, após uma crise que se arrasta há mais de uma década e envolve 
litígios societários, passivos trabalhistas e dívidas com fornecedores.

Os funcionários do hotel já haviam recebido um aviso prévio, mas só ti-
veram a confi rmação ofi cial do encerramento das atividades, hoje, pela 
imprensa.

O anúncio do fechamento foi feito em conjunto pela HM Hotéis, admi-
nistradora do hotel, e pela Hidroservice Engenharia, sua controladora. A 
crise acelerada pela pandemia e o plano de reestruturação foram apontados 
como razões do encerramento de atividades após 42 anos.

“A crise sanitária causada pela covid-19 teve enorme impacto sobre os se-
tores de hospitalidade. O Maksoud Plaza fi cou fechado pela primeira vez 
em sua história entre março e setembro de 2020. Isso causou prejuízos que 
superam R$ 20 milhões”, informou em nota a assessoria do hotel.

O estabelecimento entrou com um pedido de recuperação judicial em se-
tembro de 2020 para pagar as dívidas de R$ 110 milhões.

Com isso, a desmontagem do espaço deve ser feita até o dia 27, o último 
dia de trabalho dos funcionários. De acordo com a assessoria do hotel, a 
marca será mantida e deve anunciar novos empreendimentos em breve. 
Os clientes que tinham reservas futuras no Maksoud Plaza serão reembol-
sados.

Inaugurado em 1979, Maksoud Plaza foi o primeiro hotel cinco estrelas da 
cidade de São Paulo e chegou a hospedar grandes artistas, políticos e em-
presários. O empreendimento recebeu astros internacionais, como Frank 
Sinatra, Julio Iglesias, Rolling Stones e Guns N’Roses. Outros ex-hóspe-
des ilustres foram a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, o 
então secretário-geral da ONU Kofi  Annan, e os príncipes Rainier e Al-
bert, de Mônaco.

FinalizaçãoFinalização

CNPJ: 61.533.949/0001-41
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‘Estou me dispondo a voltar 
a ser candidato’, diz Lula em 

evento de sindicalistas em 
São Paulo

Petista participou na quarta (8) do 9º Congresso 
da Força Sindical, na sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de SP, e se colocou como pré-candidato à 

Presidência em 2022.
Em quase 50 minutos de discurso 
no palco do sindicato, Lula focou 
na pauta trabalhista e colocou o 
combate ao desemprego como 
prioridade de um eventual novo 
mandato como presidente: “Temos 
que pensar o que queremos para 
o futuro desse país, como vamos 
gerar empregos, porque emprego 
é o que mais dá dignidade a todos 
nós”, ressaltou.

A taxa de desemprego no Brasil 
caiu para 13,2% no trimestre en-
cerrado em agosto, atingindo 13,7 
milhões de trabalhadores, segundo 
a última pesquisa divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE). Antes da che-
gada da pandemia de COVID-19, 
o índice estava abaixo de 12%, 
saltando para 14,7% no 1º trimes-
tre de 2021.

O ex-presidente também defen-
deu carteira assinada para entre-
gadores de aplicativo: “O cara de 
bicicleta que pensa que é um mi-
croempreendedor, quando não é, é 
tratado como se fosse escravo. É 
só cair da bicicleta e perceber que 
está abandonado”, afi rmou.

Ainda no discurso, Lula afi rmou 
que está se dispondo a voltar a ser 
candidato: “Eu estou me dispon-

do, depois de boas conversas com 
vocês [sindicalistas], a voltar a 
ser candidato. Porque só tem uma 
razão para eu voltar: que é fazer 
mais do que eu fi z nos meus dois 
mandatos”, declarou Lula.

O ex-presidente criticou ainda 
Paulo Guedes e sua condução 
da política econômica no Brasil, 
além da reforma trabalhista em 
discussão no Congresso. Segundo 
o ex-presidente, o país precisa de 
um Estado forte que possa pro-
porcionar benefícios à população 
e aos trabalhadores: “Não adianta 
emprestar dinheiro para rico. Se 
emprestarmos dinheiro para os 

Foto: Divulgação

pobres, ele vai fazer a economia 
do país girar. O consumidor com-
pra, a indústria produz, gera mais 
renda, consumo e produção”, de-
clarou o ex-presidente.

Lula também defendeu o perdão 
da dívida de estudantes inadim-
plentes do Fies e cobrou o retor-
no de garantias trabalhistas eli-
minadas nas últimas gestões. O 
ex-presidente pediu para que os 
sindicalistas não se iludam com o 
ministro da Economia: “Esse Gue-
des jamais pensou em benefícios 
para o trabalhador.”, atacou.

Da Redação
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STF valida decisão que suspende 
despejos até março de 2022

Foto: Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
formou maioria de votos para con-
fi rmar a decisão que estendeu até 
31 de março de 2022 a proibição de 
despejos e reintegrações de posse 
contra famílias vulneráveis durante 
a pandemia de covid-19.

Até o momento, sete ministros se-
guiram o voto proferido pelo rela-
tor, ministro Luís Roberto Barroso, 
que, na semana passada, estendeu o 
prazo até março do ano que vem e 
estabeleceu que a medida vale para 
imóveis rurais e urbanos.

Em outra decisão sobre o caso, as-
sinada em junho deste ano, Barroso 
proibiu os despejos até 3 de dezem-
bro. As decisões foram motivadas 
por uma ação protocolada pelo 
PSOLl e entidades de direitos hu-
manos.

No entendimento do ministro, a 
existência de 123 mil famílias ame-
açadas de despejo no país justifi ca a 
excepcionalidade da decisão.

“No contexto da pandemia da 
covid-19, o direito social à mora-
dia está diretamente relacionado 
à proteção da saúde, tendo em 
vista que a habitação é essencial 
para o isolamento social, principal 
mecanismo de contenção do vírus. 
Diante dessa situação excepcio-
nal, os direitos de propriedade, 
possessórios e fundiários precisam 
ser ponderados com a proteção da 
vida e da saúde das populações 
vulneráveis”, argumentou.

O caso foi levado para julgamento 
no plenário virtual, modalidade 
na qual os ministros depositam os 
votos eletronicamente, sem neces-
sidade de reunião presencial.

Por André Richter 
Repórter da Agência Brasil 
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Contas de 2019 do prefeito Orlando 
Morando são aprovadas pela Câmara

O prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando (PSDB), obteve 
aprovação da Câmara Municipal 
sobre as contas de seu mandato à 
frente da Prefeitura no exercício 
de 2019. O amplo aval dos vere-
adores ocorreu nesta quarta-feira 
(08/12), durante a sessão parla-
mentar. O crivo do Legislativo en-
dossa o parecer favorável emitido 
pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-SP), em julho, destacando 
situação econômica favorável, por
meio de equilíbrio nos gastos pú-

blicos, respeitando sempre a res-
ponsabilidade e os investimentos 
de competência do Executivo.

A matéria, que recebeu 24 votos 
favoráveis, contra três contrários e 
uma abstenção, repete o desempe-
nho obtido pela gestão de Orlando 
Morando nos anos de 2017 e 2018, 
que também registrou amplo con-
sentimento do Tribunal de Con-
tas e da Câmara Municipal para a 
contabilidade executada.

Paulo Serra é reeleito para novo 
mandato à frente do Consórcio

O prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, foi reeleito na terça-feira 
(7/12) presidente do Consórcio In-
termunicipal Grande ABC. Atual 
vice-presidente da entidade regio-
nal, o prefeito de Ribeirão Pires, 
Clovis Volpi, também foi recondu-
zido no cargo para a gestão 2022.

Com a reeleição, Paulo Serra esta-
rá à frente do órgão intermunicipal 
pela terceira vez. Antes do manda-
to atual, o prefeito também presi-
diu o colegiado em 2019.

Paulo Serra agradeceu a con� ança 
e apoio dos demais chefes do Exe-
cutivo para o exercício de mais um 
mandato.

FSS de São Caetano distribui 9,5 mil 
cestas de Natal para famílias 

A tradicional Festa de Natal, re-
alizada anualmente pelo Fundo 
Social de Solidariedade de São 
Caetano do Sul, que entrega cestas 
especiais com produtos natalinos 
e brinquedos para crianças com 
até 11 anos, terá um novo formato 
neste ano devido à pandemia. Este 
ano, as famílias receberão os itens 
em pontos de apoio, próximos à 
sua residência.

Até sexta-feira (10/12), a equipe 
da Prefeitura visitará as famílias 
cadastradas no programa social 
que entrega cestas básicas distri-
buindo cartas e vouchers para a 
retirada da cesta de Natal e brin-
quedos.

A entrega das cestas e brinquedos 
será realizada em 14 pontos da 
cidade, entre os dias 13 e 17 de 
dezembro, das 13h às 19h. “O ho-
rário foi estendido para facilitar a 
retirada por pessoas que trabalham 
fora. Todos os bairros terão um lo-
cal para retirada que está informa-
do na carta que a família recebeu 
na residência”, explica a presiden-
te do Fundo Social, Lilian Cristina 
Fernandes.

Para retirar a cesta e o brinquedo 
será necessário apresentar a car-
ta, voucher recebido e documento 
pessoal com foto. Quem não pu-
der ir pessoalmente, pode enviar 
todos os documentos, incluindo o 
seu pessoal.

No mês de combate à Aids, Mauá 
oferece medicamentos de prevenção

No Dezembro Vermelho, mês de 
combate e de conscientização so-
bre a Aids e outras ISTs (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis), a 
Prefeitura de Mauá começará a 
oferecer à população, pela primei-
ra vez, a PrEP (Profi laxia Pré-Ex-
posição ao HIV). O método de 
prevenção à infecção pelo vírus é 
disponibilizado no CRS (Centro 
de Referência em Saúde).

A PrEP é feita da associação de 

dois medicamentos antirretrovi-
rais. Um comprimido por dia pre-
para o organismo para lidar com 
um possível contato com o vírus 
– a pessoa utiliza antes de ter uma 
relação sexual considerada de ris-
co. Não protege de outras infec-
ções sexualmente transmissíveis, 
devendo ser combinada com o 
preservativo, por exemplo.

O medicamento é indicado a gru-
pos considerados de risco.
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Os avanços contra o câncer e 
os desafi os da doença 

no pós-pandemia
O enfrentamento do cân-
cer é tão complexo quanto 
desafi ador. Felizmente, a 
cada ano surgem impor-
tantes avanços no con-
trole das diversas formas 
da doença, promissores 
recursos e alternativas te-
rapêuticas para enfrentar 
tumores de difícil manejo.

No entanto, nos últimos 
dois anos, houve um im-
pacto importante nessa 
trajetória otimista. A Co-
vid-19 abriu um fl anco 
de vulnerabilidades, com 
atrasos em diagnósticos e 
interrupções no acompa-
nhamento e no tratamento 
de pacientes.

Todo esse contexto e seus 
desdobramentos foram 
temas de discussões no 
XXII Congresso Brasilei-
ro de Oncologia Clínica, 
realizado pela Sociedade 
Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC), agora em 
novembro de 2021.

A presidente da entidade 
de 2019 a 2021 e coorde-
nadora da Comissão Exe-
cutiva do evento, Clarissa 
Mathias, reforçou a im-
portância da atualização 
científi ca para os mais de 
3 mil participantes. “Dian-
te dos desafi os do controle 
do câncer durante e após 
a pandemia, precisaremos 
mais do que nunca de tudo 
o que a ciência pode ofe-
recer para o desenvolvi-
mento do cuidado oncoló-
gico”, enfatizou.

Um dos destaques do con-

gresso foi o debate sobre 
o Consórcio Nacional de 
Covid-19 em Pacientes 
com Câncer, o ONCO-
VID-19, estudo inédi-
to iniciado pela própria 
SBOC em março de 2020 
que teve por objetivo am-
pliar a compreensão so-
bre quais tipos de câncer 
ou tratamentos poderiam 
favorecer complicações 
em casos de contágio 
pelo Sars-CoV-2, além de 
avaliar e propor medidas 
estratégicas e protocolos 
para lidar com isso.

A pesquisa compilou in-
formações vindas de todas 
as regiões do país sobre 
as infecções pelo coro-
navírus de acordo com o 
tumor e os resultados do 
tratamento. Oncologistas 
de 39 instituições repor-
taram 1 446 casos ao pro-
jeto. Nas próximas etapas, 
serão feitas análises mul-
tivariadas para identifi -
cação de fatores de risco 
que levem ao desenvol-
vimento de formas graves 
de Covid-19 em pacientes 
oncológicos.

Outros trabalhos apresen-
tados no evento podem ser 
acessados no periódico 
médico Brazilian Journal 
of Oncology (BJO).

Uma das missões da 
SBOC é contribuir para 
o acesso a serviços onco-
lógicos e evitar falhas na 
distribuição de medica-
mentos no Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

O HIV é a sigla em inglês 
do vírus da imunodefi ciên-
cia humana, causador da 
AIDS, ele ataca o sistema 
imunológico, responsável 
por defender o organismo 
de doenças. Basicamente, 
o vírus atinge as células de 
defesa e se multiplica ao 
mesmo tempo para ir atin-
gindo as demais.

Por ser uma doença crô-
nica, que ainda não pos-
sui uma cura defi nitiva, o 
diagnóstico do HIV acaba 
gerando um sofrimento psí-
quico para as pessoas que o 
recebem. Sentimentos de 
incertezas em relação ao 
futuro são um deles, sendo 
que muitos ainda associam 
o HIV/AIDS como sinôni-

mo de morte, e essa ideia 
precisa ser mudada.

Quando o paciente rece-
be um diagnóstico positi-
vo para o HIV, é comum 
apresentar sentimentos de 
medo, ansiedade, revolta e 
principalmente o sentimen-
to de rejeição em razão ao 
grande preconceito que ain-
da afeta signifi cativamente 
às pessoas que vivem com 
o vírus.

Segundo a psicóloga Iva-
na Teles, o tema HIV ou 
AIDS ainda é um tema que 
gera tabu na sociedade e 
isso acarreta o adoecimen-
to emocional para quem foi 
diagnosticado com a doen-
ça.

Problemas de saúde mental 
corroboram para a redução 
da qualidade de vida de pes-
soas que vivem com HIV, 
além de se tornarem uma 
barreira para o tratamento 
médico. É comum se sentir 
nervoso a princípio sobre 
permitir que outros saibam 
o que você pensa, mas fa-
miliares e amigos podem 
fornecer apoio e empatia de 
maneira única. Então, vale 
tentar conversar com quem 
você tem abertura.

E se isso não der certo, 
lembre-se sempre que pode 
contar com o apoio e as 
orientações de um psicólo-
go. A visão de um profi ssio-
nal é diferente das pessoas 
próximas a você.

Estratégia de vacinação evitou ciclo de febre 
amarela urbana em São Paulo

A febre amarela é uma 
doença viral não conta-
giosa que tem dois ciclos 
de transmissão: silvestre e 
urbano. No primeiro, o ví-
rus circula entre macacos, 
sendo transmitido no Brasil 
por mosquitos dos gêneros 
Haemagogus e Sabethes. 
No segundo, circula entre 
humanos, sendo transmi-
tido pelo Aedes aegypti. 
O Brasil não tem casos de 
febre amarela urbana des-
de 1942, mas a versão sil-
vestre pode, por acidente, 
afetar pessoas que moram 

perto de fl orestas e matas, 
ou que as frequentam.

Apesar de não ser uma do-
ença contagiosa, o padrão 
de difusão descrito pelos 
cientistas é chamado de 
propagação “por contágio”, 
expressão que se refere à 
transmissão no território 
(como se os fragmentos fl o-
restais fossem “contagio-
sos” uns para os outros).

Na difusão por realocação 
observa-se o movimento 
migratório: a doença dei-

xa o ponto de origem, no 
qual para de crescer, e vai 
para outro mais favorável, 
criando um novo ponto de 
origem.

A chegada da doença a lo-
cais nunca antes afetados 
levanta várias hipóteses que 
precisam ser testadas. A que 
faz mais sentido tem a ver 
com invernos mais quentes. 
Não deveria haver mosqui-
tos, alados, no inverno. Só 
deveria haver ovos, pois a 
larva não sobrevive ao frio 
e morre. 
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Saúde mental: acompanhamento psicológico é 
essencial para pessoas com AIDS ou HIV
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Artista de Barueri expõe no Centro 
Cultural Correios com apoio da 

Secretaria de Cultura
A Semana de Arte Moderna de 
1922 é a grande inspiração da ex-
posição de artes visuais que terá 
abertura no próximo dia 16, no 
Centro Cultural Correios. As 50 
obras, entre pinturas e desenhos, 
são do artista de Barueri Edgard 
Santo Moretti, que tem o apoio da 
Secretaria de Cultura e Turismo.

A visitação das obras estará aberta 
ao público gratuitamente a partir 
de 17 de dezembro e segue até 26 
de fevereiro de 2022, de segunda 
a sexta-feira das 10h às 17h. O 
Centro Cultural Correios fi ca na 
Avenida São João S/N, Vale do 
Anhangabaú, Centro de São Pau-
lo.

A exposição “Semana de 22 – Di-
álogos 100Tenários” é composta 
por trabalhos em linguagem Po-
pArt dos quadrinhos, com diálo-
gos e curiosidades dos jovens ar-
tistas modernistas. São Paulo e o 
Brasil comemoram o centenário 
da Semana de Arte Moderna.

Novo CCPL é um espaço de resgate 
social para moradores do Flórida

No dia 4 de dezembro a popula-
ção do Jardim Flórida e região 
ganhou um novo equipamento 
social, o Centro de Capacitação 
Profi ssional e Lazer (CCPL), lo-
calizado na rua das Orquídeas, 
62. O local tem a missão de ofe-
recer novas oportunidades por 
meio de cursos de capacitação e 
atividades de lazer e cultura.

A inauguração contou com a pre-
sença de autoridades locais e a 
apresentação de atrações circen-
ses, dança e música. Teve ainda 
a intervenção artística dos pro-
fessores de grafi te da unidade do 
Engenho novo.

O CCPL, que foi construído pela 
Secretaria de Obras.

GCM dá início à Operação Cidade 
Segura para o período de festas

A Guarda Civil Municipal (GCM) 
de Barueri deu início à Operação 
Cidade Segura por conta do período 
de Natal e Ano-Novo. Um número 
maior de guardas estará fazendo a 
ronda, principalmente nos locais de 
grande presença de público e de áreas 
comerciais da cidade.

A operação visa levar mais seguran-
ça a consumidores e comerciantes no 
período de festas, além de realizar 
ações pontuais para coibir eventuais 
delitos.

De acordo com o comandante da 
GCM, Hélio Manoel da Silva, a es-
tratégia de segurança contará também 
com o auxílio do monitoramento das 
câmeras de vigilância instaladas pela 
cidade.

“Estamos ainda unindo esforços com 
a Polícia Militar para tornarmos o 
Natal seguro”, informou o coman-
dante.

A operação vai até o dia 31 de dezem-
bro e terá como prioridade as áreas 
comerciais de Tamboré, Alphaville, 
Jardins Mutinga, Tupanci, Reginali-
ce, Parque Imperial e Engenho Novo.

O patrulhamento ostensivo já é ro-
tina da GCM, mas o número maior 
de guardas nas ruas é necessário ain-
da por conta de grandes eventos que 
acontecem neste mês, como o Natal 
Encantado, que atrairá grande públi-
co ao Bulevar Central durante vários 
dias. O local será palco de shows mu-
sicais com artistas de renome nacio-
nais.

Com pouco mais de um ano, PS do 
Mutinga destaca-se pela efi ciência

Um grande presente foi dado ao 
Jardim Mutinga em outubro do ano 
passado. Na ocasião, a Prefeitura 
de Barueri iniciou as atividades do 
mais novo Pronto-socorro da cida-
de, algo que os moradores daquela 
região queriam muito. Nesses 14 
meses, foram 110.263 atendimen-
tos, dos quais 57.172 em clínica mé-
dica, 13.589 em pediatria e 39.502 
em enfermagem. Com pouco mais 
de um ano de atividade, o Pronto-
-socorro Maria de Lourdes Evange-
lista só tem trazido orgulho à muni-
cipalidade.
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Projeto cultural entrega estrutura com acervos 
literário e audiovisual para duas instituições do 
município.

Em sua terceira edição, “Cinema Escola &amp; Vida 3” tem o objetivo de preservar 
e difundir a literatura e o audiovisual por meio das cinematecas. Para tanto, o projeto 
confecciona e doa estruturas de cinema integradas à biblioteca para escolas públicas, 
instituições e espaços culturais, a fi m de proporcionar acesso à leitura e sessões de 

cinema de orma gratuita e irrestrita ao seu público-alvo e tendo como papel secundá-
rio o estímulo ao desenvolvimento cognitivo e exercício da socialização, iniciativa e 

criatividade.

No próximo dia 14, terça-feira, as ações do projeto chegam a Barueri. Na oportunida-
de, as EMEFs Prefeito Nestor de Camargo e Estevam Placêncio recebem as estruturas 

às 10h e às 14h, respectivamente, benefi ciando mais de duas mil crianças que terão 
contato com o acervo. Cada estrutura integrada conta com 150 livros de diferentes 
obras infantis e 40 mídias de DVD, além de sistema de som compacto e uma obra 

literária em braile. Alocada em um container praticável com base em aço, MDF e ma-
deira maciça, as cinematecas são entregues com prateleiras para acomodar os livros, 

ponto de energia, projetor, alto falantes e tela de projeção.

Escolas de Barueri recebem cinematecas gratuitas
com acervo multicultural para crianças
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Devido a pandemia e seus protocolos de restrição, no momento a entrega dos acervos acontece com a presença limitada de público. “Nossa intenção é antecipar a entrega das 
estruturas, a fi m de que as instituições estejam preparadas para a chegada das crianças em um futuro breve. Dessa forma, assim que os encontros presenciais forem retomados, os 

pequenos poderão ter acesso imediato ao acervo”, pontua o supervisor de eventos, Ewerton Silvino.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, “Cinemateca Escola & Vida 3” é uma realização do Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, com produção 
da Incentivar e patrocínio da Epson – empresa que tem entre seus princípios o de ‘prosperar com a comunidade’.  “A iniciativa contempla dois grandes vetores da nossa fi losofi a, 
que são apoiar e fomentar a educação e irradiar a prosperidade às comunidades onde a Epson estiver inserida - neste caso, além de nossa sede estar localizada em Barueri (SP), 
os colaboradores da Epson puderam indicar instituições de ensino, reforçando os laços com a população local. E para além da estrutura cultural e didática, a cinemateca conta 
com projetores, que estão entre os recursos mais avançados que desenvolvemos para uma aprendizagem imersiva e cativante”, diz Henrique Sei, Diretor-Presidente da empresa. 

SERVIÇO
“Cinemateca Escola & Vida 3” em Barueri - Instituição Benefi ciada: EMEF Prefeito Nestor de Camargo - Endereço: R. Abelardo Luz, 86, Jd. Mutinga – Barueri (SP)

Data e Hora: Segunda-feira, 14 de dezembro de 2021, às 10h

Instituição Benefi ciada: EMEF Estevam Placêncio - Endereço: R. Rio Paraná, 206, Nova Aldeinha – Barueri (SP) - Data e Hora: Segunda-feira, 14 de dezembro de 2021, às 14h

Sobre a Epson: A Epson é líder global em tecnologia dedicada a cocriar sustentabilidade e enriquecer comunidades ao alavancar suas tecnologias efi cientes, compactas e de 
precisão, além das tecnologias digitais para conectar pessoas, coisas e informações. A empresa está focada na solução de problemas da sociedade por meio de inovações em 

impressão doméstica e de escritório, impressão comercial e industrial, e para manufatura, mercado visual e estilo de vida. A Epson se tornará carbono negativa e eliminará o uso 
de recursos subterrâneos esgotáveis, como petróleo e metal, até 2050. Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson gera mundialmente vendas 

anuais de cerca de JPY 1 trilhão.


