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Parnaíba é destaque na grande 
imprensa pelo uso de tecnologia
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Brasil fecha 2018 com saldo 
positivo de empregos formais

Brincadeiras embalam 
diversão no Shopping 

União de Osasco

Cursinho Popular 
gratuito de Jandira 
abre inscrições dia 4

Rogério Lins 
anuncia mudança 
no secretariado

Novos equipamentos 
ampliam atendimento na 
Policlínica de Barueri
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Rogério Lins começa 2019 com 
mudança de nove secretários 

OAB Osasco tem nova diretoria
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Por Juvenal Dias

Na quarta-feira (23), o 
prefeito de Osasco, Rogério 
Lins, anunciou grande mu-
dança na sua equipe de traba-
lho. O evento ocorreu na Sala 
Osasco, anexo da Prefeitura. 
Nove novos secretários foram 
nomeados para “oxigenar” 
a administração da cidade, 
segundo o prefeito. Muitos 
dos nomes designados já são 
velhas figuras conhecidas, 
apenas um nome é realmente 
novo à frente da secretaria de 
comunicação.

A solenidade serviu para 
o prefeito esclarecer sobre os 
projetos que vem sendo feitos 
nas respectivas áreas e em-
possar os novos secretários, 
de setores considerados es-
tratégicos. Mudaram as secre-
tarias de Assistência Social; 
Desenvolvimento, trabalho e 
inclusão; Obras; Transportes 
e mobilidade urbana; Cultura; 
Indústria, comércio e abaste-
cimento; Segurança pública; 
Habitação; e Comunicação.

Alguns secretários já ocu-

pavam um posto dentro da 
atual administração e foram 
realocados, como foi o caso 
de Elsa Oliveira, que estava à 
frente da Assistência Social, 
ou Cláudio Monteiro, que li-
derava a equipe de Obras.

No fi nal do ano passado, 
Lins já havia substituído o se-

cretário da Saúde, saindo José 
Carlos Vido e entrando João 
de Deus em seu lugar. Ao ser 
questionado sobre possíveis 
novas mudanças em sua admi-
nistração, o prefeito respon-
deu: “Nós estamos em um go-
verno que é dinâmico, sempre 
pode ocorrer novas mudanças. 

Neste primeiro momento, é 
uma mudança muito signifi ca-
tiva. Podemos ter mais uma ou 
outra mudança pontual, mas a 
grande engrenagem que preci-
sávamos oxigenar, foi concluí-
da”. Ainda frisou que todas as 
escolhas foram todas baseadas 
em critérios técnicos.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1006001-
40.2017.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SERGIO PIMENTEL, Brasileiro, Solteiro, RG 
144476897, CPF096.496.308-64, , que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO SA, objeti vando a co-
brança de R$ 49.989,55 (14/03/2017), referente ao “Instrumento Parti cular de 
Confi ssão de Dívida e Outras Avenças”, celebrado em 25/10/2016 . Encontran-
do-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 03 dias pague 
o débito atualizado, quando então a verba honorária que foi fi xada em 10% 
do valor do débito, será reduzida em 5%, em caso de pagamento e querendo 
ofereça embargos no prazo de 15 dias, facultando-lhe nesse prazo, reconhe-
cendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante 
seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês, prazos es-
tes que começarão a fl uir após os 20 dias supra. Não sendo contestada a ação, 
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de novembro de 2018.

A nova diretoria da 56ª 
Subseção da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) Osas-
co, presidida por Maria José 
Bonetti, foi empossada na ma-
nhã da última sexta-feira (18) 
em cerimônia realizada no au-
ditório da Subseção.

Além da presidente, tam-
bém foram diplomados o vi-
ce-presidente, Alexandre Vol-
piani; o secretário-geral, José 
Carlos Molico; o tesoureiro, 
Darlan Oliveira; e a secretá-
ria-adjunta, Ariadne Garcia, 
juntamente com os presidentes 
das Comissões Temáticas da 
subseção. 

O presidente eleito da OAB 
Seccional São Paulo, Caio Au-
gusto, parabenizou a nova dire-
toria e reforçou o compromis-
so da advocacia com a Justiça, 
a democracia e a sociedade. 

“Compreendemos que a nossa 
autoridade máxima é o cidadão 
e a razão da nossa existência é, 
sobretudo, a de servir. Servir 

ao cidadão, servir à coletivida-
de, servir a todos, inclusive as 
autoridades”, ressaltou.  

A equipe coordenada por 

Maria José Bonetti fará a 
gestão da 56ª Subseção OAB 
Osasco durante o triênio 
2019-2021.

NOTA PARTIDO SOCIAL LIBERAL – DIRETÓRIO OSASCO
NÃO EM NOSSO NOME!
NÃO EM NOME DO PSL!

O presidente do Órgão Provisório do Diretório Municipal de Osasco, 
no uso de suas atribuições, vem respeitosamente, informar O QUE SEGUE:

Na data de ontem, dia 23, fomos surpreendidos com a publicação nos 
meios de comunição da nossa Cidade, com a informação de que o Sr. Pre-
feito nomeou como Secretário de Cultura de Osasco, o Sr. Eder B2, o qual 
é fi liado e disputou a últi ma eleição a vereador pelo Parti do Social Liberal.

Ressaltamos que a Executi va Estadual e Municipal, não parti cipa do 
governo do Prefeito Rogério Lins, não fez a indicação de qualquer nome de 
seus fi liados para ocupar cargos ou secretarias na atual gestão.

Assim, esclarecemos que foi um ato isolado de nosso fi liado Eder Al-
berto Ramos Máximo, conhecido como EDER B2, por sua livre iniciati va 
deixou de cumprir as Resoluções, Regimento Interno e as demais orienta-
ções baixadas pelo Parti do para contribuir na mudança e o curso de nossa 
história, marchando ao lado de nossos representantes Deputados Estadu-
ais, Deputados Federais, Senador e o Presidente da República, o que será 
devidamente apurado oportunamente.

Atenciosamente,
ALEXANDRE SAID BUSSAB

Presidente ati vo

Cláudio Piteri – Assistência Social
Elsa Oliveira – Desenvolvimento, trabalho e inclusão
Laudemar Alencar – Obras
Claudenis Begnini – Transportes e mobilidade urbana
Éder (B2) Alberto Máximo – Cultura
Paulo Conti m – Indústria, comércio e abastecimento
Cel. José Virgolino de Oliveira – Segurança pública
Cláudio Monteiro – Habitação
Pedro Souto Maior – Comunicação 

NOVOS SECRETÁRIOS DE OSASCO
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Lins acompanha anúncio de obras da Sabesp 
para reduzir perdas no abastecimento de água

Pavimentação do trecho atingido pelas 
chuvas em principal via de acesso à 
Santana de Parnaíba é concluída

Uma nova empreitada da 
Sabesp promete reduzir no pra-
zo de um ano 20% das perdas na 
rede de abastecimento de água 
na zona Sul da cidade. O pre-
feito Rogério Lins participou na 
terça-feira, 22, no Jardim Con-
ceição, um dos bairros benefi-
ciados, do anúncio da obra, cujo 
contrato da estatal com o Con-
sórcio CPO, composto pelas 
empresas Restor e Enorsul, foi 
assinado no dia 15 deste mês.

O superintendente da Unida-
de de Negócios Oeste da com-
panhia, Aurélio Fiorindo Filho, 
e os engenheiros Alessandro 
Muniz Paixão, Josué Fraga da 
Silva e Ricardo Donizete, este 
último representante do Consór-
cio, participaram da reunião.

O contrato prevê a subs-
tituição de cerca de 20 km de 
rede antiga (ferro) por tubos de 
Polietileno Expandido de Alta 
Densidade (PEA) e de 16,5 mil 
km de ramais (a conexão entre a 
rede e as residências).

Segundo  a Sabesp, o prazo 
de conclusão da obra é janeiro 
de 2020 e a redução das perdas 
será de cerca de 460 litros por 
ligação/dia, na zona Sul da ci-
dade. “Essa redução, cerca de 
350 mil m³, daria para abaste-
cer o bairro Bela Vista inteiro 
por um mês”, comparou Ales-
sandro Muniz.

A obra terá ainda outras 
duas etapas: a construção de 3,5 
km de adutora ligando o reser-
vatório do Bela Vista com o Jar-
dim Conceição e a instalação de 
33 válvulas redutoras de pressão 
para evitar estouros na rede, o 
que deverá diminuir a neces-
sidade de intervenções como a 
abertura de valas nas ruas para 
corrigir vazamentos.

Segundo explicou o enge-
nheiro Alessandro Muniz, o 
contrato assinado com o con-
sórcio é inovador. “Nos contra-
tos tradicionais, os serviços são 
executados e pagos. Este novo 
modelo é por resultado de per-

formance. A empresa receberá o 
valor estipulado em contrato, de 
R$ 42 mihões, se no prazo de-
terminado, de um ano, atingir as 
metas estipuladas”.

Ainda de acordo com a Sa-
besp, já foram assinados ou-
tros três contratos, com outras 
empresas, prevendo a redução 
de perdas no abastecimento 
de água nas zonas Norte e Sul 
do município. Juntos, visam a 
substituição de 70 km de rede. 
Dois desses contratos já estão 
com obras em andamento.  

Para o prefeito Rogério 
Lins, as obras trarão impac-
to significativo para a cidade. 
“Haverá benefícios para o meio 
ambiente, por conta da dimi-
nuição do desperdício de água, 
e para as vias da cidade, que 
não precisarão mais ser abertas 
com tanta frequência, em razão 
da troca da rede e instalação 
de redutores de pressão. Com 
isso, também haverá redução 
nas pavimentações.”

Depois de um início de ano 
torrencial em Santana de Parna-
íba, que ocasionou a abertura de 
uma enorme cratera na estrada 
dos Romeiros, principal acesso 
à cidade, a prefeitura concluiu a 
pavimentação do trecho atingi-
do, próximo do Km 40 KM.

No dia em que a cratera se 
abriu, as equipes da prefeitura, 
em parceria com a iniciativa 

privada, agiram rápido para 
solucionar o problema e, em 
menos de 20 horas, o trecho foi 
recuperado e liberado para o 
tráfego de veículos e pedestres, 
onde foi realizada a recupera-
ção do solo, sistema de drena-
gem e implantação do bainer 
(camada inicial do asfalto), 
além da reforma do muro, recu-
peração do talude com a utili-

zação de rochas e a construção 
das galerias de águas pluviais 
(água da chuva), paisagismo e 
a construção de calçadas.

De acordo com a secretaria 
responsável a próxima etapa será 
a implantação da sinalização ver-
tical e horizontal de trânsito, tra-
zendo mais segurança e comodi-
dade para motoristas e pedestres 
do município e região.
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Se os atendimentos na Po-
liclínica Cruz Preta / Engenho 
Novo já eram referência em 
toda a região, agora eles serão 
ainda mais destacados, pois 
novos equipamentos de última 
geração chegaram à unidade.

A principal aquisição foi um 
raio-X digital capaz de realizar 
exames de tórax, abdômen, 
crânio, coluna e extremidades, 
bem como exames de rotina e 
politraumas. O equipamento 
conta com um tampo flutuante 
que suporta mais de 200 quilos 
e uma estativa com rotação da 
coluna em 360 graus. Nele, é 
possível fazer o exame em pé, 
sentado ou deitado. E o mais 
importante: possui 900 progra-
mações de órgãos que poten-
cializa o fluxo, gerando menor 
dose de radiação ao paciente, 
além de proporcionar mais con-
forto e agilidade.

Além do raio-X, a unidade 
também recebeu a chamada 

Mesa Performance, utilizada 
para pequenas cirurgias. Ri-

camente equipada, a mesa, 
que também se transforma 

em maca e cadeira, conta com 
seis posições automáticas de 
trabalho programáveis via 
controle motorizado de mão, 
sendo ideal para cirurgias 
ambulatoriais não invasivas. 
Com dimensões diferencia-
das, atende com conforto e 
segurança inclusive obesos, 
gestantes e idosos.

Ampliando os serviços em 
oftalmologia

O setor de oftalmologia da 
Policlínica, que já era excelen-
te, ficou ainda melhor. Ele tam-
bém recebeu importantes in-
vestimentos que irão aumentar 
a capacidade de atendimento. 
Só neste início de ano chega-
ram duas cadeiras com coluna 
oftalmológica, dois refratores 
green, dois retinoscópios, três 
oftalmoscópios diretos, duas 
lâmpadas de fenda, dois tonô-

metros de aplanação e dois de 
sopro, duas telas ópticas e dois 
autorrefratores.

“Antes, nós tínhamos pac-
tuado com a Prefeitura 212 
consultas por mês em oftal-
mologia. Com esse investi-
mento, tanto em aparelhagem 
quanto na equipe, iremos rea-
lizar 1.700 consultas ao mês. 
Essa especialidade passará a 
atender todos os dias da se-
mana de manhã e à tarde”, 
esclarece a diretora adminis-
trativa da Policlínica, Patrícia 
Machado.

A Policlínica acabou de 
passar por uma reforma estru-
tural que contemplou também 
as adaptações necessárias para 
o funcionamento de todos os 
novos equipamentos. Os fun-
cionários também passaram 
por capacitações para qualificar 
ainda mais o atendimento.

 Nos últimos anos Santana 
de Parnaíba tem se tornado refe-
rência em várias áreas de atuação 
da gestão pública e no último 
dia 14 o município foi destaque 
em reportagem exibida pelo Jor-
nal Nacional por estar dentro do 
conceito de “Cidade Inteligente”.

A matéria mostrou o inves-
timento feito com a implanta-
ção do sistema de prontuário 

eletrônico e a funcionalidade do 
“Agenda Fácil”, que otimizam o 
atendimento dos moradores na 
rede pública de saúde.

Outro assunto abordado foi 
a instalação de mais de 300km 
fibra óptica no município. O ser-
viço proporcionou o aumento da 
velocidade na troca de informa-
ções, o que reduziu as despesas 
com telefonia e internet de 2 

milhões para menos de 500 mil 
reais ao ano e gerou uma econo-
mia de mais de 75% aos cofres 
públicos. E isso é apenas parte 
dos sistemas tecnológicos que a 
prefeitura tem adotado para me-
lhorar a qualidade de vida da po-
pulação parnaibana.

O Programa Ilumina Parnaí-
ba é um exemplo claro de políti-
ca pública que tem essa finalida-

de, já que a instalação dos mais 
de 130 km de LED em vários 
bairros da cidade propicia mais 
segurança (em especial para as 
mulheres), economia de até 50% 
e durabilidade, além de ser consi-
derada uma forma de iluminação 
sustentável por uma somatória 
de fatores. Nesse contexto cabe 
destacar ainda o funcionamento 
do Sistema Detecta que, com a 

formação de uma cerca virtual, 
identifica veículos fruto de ilícito 
e exerce impacto direto na vida 
das pessoas, uma vez que gera 
mais segurança para todo mu-
nicípio. Sem contar o Parnaíba 
Idiomas que promove a qualifi-
cação dos munícipes com a opor-
tunidade de aprender até 4 novas 
línguas de forma totalmente onli-
ne e gratuita e a Ouvidoria Digi-

tal, que está em processo final de 
implantação.

SisEduc (Plataforma Educio-
nal), SisPet (Sistema de Cadastro 
Animal), SisProp (Plano de Me-
tas), Sistema de Homologação 
Municipal e convênio com o o 
Google for Education são algu-
mas das ferramentas que colo-
cam o município dentro do con-
ceito “Cidade Inteligente”

Com novos e modernos equipamentos,
Policlínica do Engenho novo amplia atendimento

Santana de Parnaíba é destaque no principal telejornal do Brasil 
pelo uso de tecnologia nos serviços públicos e economia

BARUERI
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País fecha 2018 com 
saldo positivo de 
empregos formais

O Brasil encerrou 2018 com 
saldo positivo de 529,5 mil em-
pregos formais, segundo dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
divulgados na última quarta-fei-
ra, 23, pela Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia. Esse 
foi o primeiro saldo positivo des-
de 2014, quando houve geração 
de 420,6 mil empregos formais.

O setor que gerou o maior 
saldo positivo de empregos 
formais foi o de serviços, com 
398,6 mil, seguido pelo comér-
cio (102 mil). A administração 
pública foi a única a registrar 
saldo negativo, 4,19 mil. De 
acordo com a secretaria, essas 
demissões no serviço público 
devem ter ocorrido pela restri-
ção fiscal em estados e muni-
cípios e são referentes apenas a 
trabalhadores celetistas.

São Paulo foi o estado que 

mais gerou empregos (146,6 mil), 
seguido por Minas Gerais (81,9 
mil) e Santa Catarina (41,7 mil). 
Os maiores saldos negativos fo-
ram Mato Grosso do Sul (3,1 
mil), Acre (961) e Roraima (397).

Reforma Trabalhista
Com relação às mudanças 

introduzidas pela nova lei tra-
balhista, no acumulado do ano, 
o Caged registrou 163,7 mil 
desligamentos por acordo entre 
empregador e empregado.

Na modalidade de trabalho 
intermitente, em que o emprega-
do recebe por horas de trabalho, o 
saldo positivo de geração de em-
pregos superou 50 mil, a maioria 
no setor de serviços (21,8 mil).

O trabalho parcial registrou 
saldo positivo de 21,3 mil de 
contratos de trabalho.

No total das duas modalida-
des, cerca de 3 mil trabalhado-
res tinham mais de um contrato 

de trabalho.
De acordo com o diretor de 

Emprego e Renda do Ministé-
rio da Economia, Mário Maga-
lhães, o trabalho intermitente e 
parcial foram responsáveis por 
9,7% do saldo total de empregos 
formais em 2018.

Salário
O salário médio de admissão 

em dezembro de 2018 ficou em 
R$ 1.531,28 e o de demissão, 
R$ 1.729,51. Em termos reais 
(descontada a inflação), hou-
ve crescimento de 0,21% no 
salário de admissão e perda de 
1,39%, no de desligamento, em 
comparação ao mesmo mês do 
ano anterior.

O secretário do Trabalho, 
Bruno Dalcolmo, reconheceu 
que “ainda é bastante pequeno” 
o crescimento real do salário de 
admissão. Segundo ele, o au-
mento do salário em período de 

retomada da economia é gradu-
al. “Os salários tendem a demo-
rar um pouco para subir”.

Segundo ele, na retoma da 
econômica, após período de 
recessão, primeiro há aumento 
da informalidade, depois vem a 
contratação com carteira assina-
da e só então, os salários passam 
a subir gradualmente.

Dezembro
De acordo com a secretaria, 

em dezembro, devido às carac-
terísticas habituais do período 

para alguns setores, houve re-
tração no mercado formal. A 
queda no mês ficou em 334,4 
mil postos, resultado de 961,1 
mil admissões e 1,2 milhão de 
desligamentos.

No mês, apenas o setor de 
comércio registrou saldo positi-
vo (19,6 mil postos). A indústria 
da transformação foi o setor que 
registrou a maior retração (118 
mil), seguida serviços (117,4 mil) 
e construção civil (51,6 mil).

Segundo Magalhães, em 
dezembro, a indústria costuma 

demitir, depois de atender a de-
manda de final de ano do comér-
cio. “A agropecuária está em 
período de entressafra”, acres-
centou. Ele citou ainda que no 
setor de serviços, o peso maior 
é os segmentos de ensino, com 
demissão de tralhadores tempo-
rários tanto na iniciativa privada 
quanto na pública. “Apenas o 
comércio que ainda pode per-
manecer contratador. Constru-
ção civil tem período de chuvas, 
com suspensão dessas ativida-
des de obras”.

O cursinho pré ves-
tibular de Jandira tem 
previsão para iniciar suas 
inscrições a partir do dia 
4 de fevereiro, das 14h às 
22h na escola EMEIEF 
Moisés Cândido Vieira. 
As aulas do curso prepa-
ratório iniciarão no dia 
18 de Fevereiro e espera 
mais de 300 alunos para o 

primeiro semestre.
O cursinho é aberto a 

todos os estudantes que 
residem em Jandira, tanto 
de egressos de escolas pú-
blicas quanto de particula-
res e tem se tornado uma 
importante porta de entra-
da ao mundo universitário 
para os jovens da cidade. 

O curso preparató-

rio é totalmente gratuito 
e as aulas acontecerão 
das 19h20 às 22h30. Os 
documentos necessários 
para inscrição são foto 
3x4, cópia do RG, cópia 
do RG do responsável em 
caso de estudantes me-
nores de idade, histórico 
escolar e comprovante de 
residência.

Depois da decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
no último dia 12, favorável ao 
Governo de São Paulo e que 
derrubou a proibição de con-
tratos temporários no serviço 
público determinada no ano 
passado pelo Tribunal de Jus-
tiça, a Secretaria da Educação 
dá início na próxima semana 
ao processo de atribuição de 
aula e classes para professo-
res da rede estadual na capital 
e região metropolitana.

De acordo com o calen-
dário, a escolha para docen-

tes com contrato vigente ou 
candidato à contratação (ca-
tegoria O) está marcada para 
28 e 29 de janeiro em todo o 
Estado. Durante o período, es-
ses profissionais decidem em 
quais unidades e horários vão 
atuar ao longo do ano letivo. 
Em 2019, as aulas começam 
no dia 1º de fevereiro.  

O período de atribuição, 
porém, foi aberto nesta sema-
na para os professores efeti-
vos. Dias 22 e 23 os titulares 
de cargo definem composi-
ção, constituição e, em alguns 

casos, ampliação da jornada.
Ontem (24) foi a vez dos 

docentes interessados em atu-
ar em projetos e programas, 
como Centro de Estudos de 
Línguas (CEL), Fundação 
Casa, Professor Mediador, 
Escola de Tempo Integral, 
Classe Hospitalar e Sala de 
Leitura. Para os estáveis (ca-
tegorias P, N, F) o cronogra-
ma reservou os dias 28 e 29. O 
calendário completo está pu-
blicado na edição do dia 27 de 
dezembro do Diário Oficial 
do Estado.

Após decisão do STF, Secretaria 
confirma atribuição para 
professores temporários na 
capital e região metropolitana

Cursinho Popular de Jandira abre inscrições em 4 de fevereiro
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UBATUBA
um destino aqui pertinho e cheio de beleza natural

Estão abertas as inscrições para 
os cursos do Centro Cultural 

Artístico de Santana de Parnaíba

Brincadeiras interativas 
embalam “Diversão Panquinho” 
no Shopping União de Osasco

Ubatuba, no litoral Norte de 
São Paulo, tem muitas faces. 
No mínimo 102, que é o núme-
ro de praias que a cidade ofere-
ce. Espalhadas por cem quilô-
metros, as atrações surgem em 
forma de enseadas e baías de 
águas verdes e azuis emoldu-
radas quase sempre pela densa 
vegetação da Serra do Mar. São 
tantos cantinhos peculiares que 
é impossível não encontrar um 
que seja do seu estilo. 

Ao Norte, em direção a 
Paraty (RJ), as boas ondas 
de Itamambuca e Félix atra-
em surfistas. Já Prumirim 
e Almada são praticamente 
desertas. Nas proximidades 

de Caraguatatuba, ao Sul, as 
tranquilas Domingas Dias e 
Enseada são frequentadas por 
famílias, enquanto Grande e 
Tenório têm faixas de areia 
disputadíssimas.   

A cidade ainda tem mais: 
cachoeiras, ilhas para a prática 
de mergulho, como Anchieta e 
das Couves, e muitas trilhas, 
tornando a capital paulista do 
surf em território livre para os 
adeptos de esportes diversos. 
Ao longo do Parque Estadual 
da Serra do Mar há opções de 
trekking que percorrem praias 
desertas, costões, rios e ruínas 
de fazendas, sempre envolvi-
dos pela mata Atlântica. Os 

recantos isolados, porém, tam-
bém podem ser explorados em 
passeios de escuna ou nos bar-
cos dos nativos. 

Na alta temporada e nos fe-
riados prolongados a vida no-
turna de Ubatuba desperta ani-
mada e não termina tão cedo. 
Nos arredores das praias de 
Itaguá, bares e boates investem 
nos estilos musicais diversifi-
cados. Na mesma região e tam-
bém no Centro se concentram 
os restaurantes de frutos do mar 
e de cozinha internacional. O 
destaque dos cardápios, entre-
tanto, é uma receita caiçara: o 
peixe com banana, batizado de 
Azul-Marinho.  

Para quem quer aprender 
um instrumento, dançar, fa-
zer teatro ou artes manuais, a 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo de Santana de Parnaíba, 
está com as inscrições aber-
tas para os cursos do Centro 
Cultural Artístico Municipal 
(CCAM) que são oferecidos 
gratuitamente aos moradores 
da cidade.

Mais de 20 cursos são ofe-
recidos em dois endereços. Na 
unidade do Centro tem aula de 
bateria, guitarra cavaquinho, 
flauta transversal, saxofone, 
clarinete, violão, teatro, pia-
no, trombone, trompete, tubo, 

violino, coral, musicalização, 
ballet, jazz, dança do ventre, 
dança de salão e capoeira.  Já 
na Fazendinha, além dos cur-
sos citados também são ofere-
cidas aulas de teclado, canto, 
zumba, desenho, pintura em 
tela e escultura em argila.

Endereços
CCAM Fazendinha
R. Gabriel Jorge Salomão, 47
CCAM Centro
Rua Padre Luiz Alves de 
Siqueira Castro, 41

Informações
4154-5125 | 4178/7177

Até o dia 15 de fevereiro, das 
14h às 20h, o Shopping União de 
Osasco será palco de muito entre-
tenimento para os pequenos, com 
o evento: “Diversão Panquinho”, 
promovido pela empresa Panco. 
A atração tem como objetivo es-
timular a criatividade dos parti-
cipantes, a partir de cinco brinca-
deiras diferentes, disponíveis em 
formato de circuito.

As crianças serão acompa-
nhadas por monitores, em turma 
de oito pessoas, e passam pelas 
atividades: Prepare seu Lanchi-
nho, Estátua com Música, Fábri-
ca de Sabores, Quebra-Cabeça de 
Biscoitos e Jogo da Memória.

Aos sábados e domingos a di-
versão também é garantida, com 
a Oficina Lancheira Divertida, 
na qual os participantes montam 
seu próprio acessório e, de que-
bra, podem brincar, tirar fotos e 
interagir com o Panquinho, per-
sonagem símbolo da marca, que 
é um grande sucesso entre os pe-
quenos.
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A competente Dra. Inez Sineauskas 
Cocuzza brinda em grande estilo, dia 
28, a passagem do seu aniversário.

Dia 29, é a vez do 
dinâmico André 
Menezes Melo, 
graduado em 
Ciências Sociais 
pela Pontifícia 
Universidade 
Católica (PUC 
- São Paulo), de 
receber inúmeros 
abraços de 
familiares e 
amigos pela 
virada do seu 
niver. Parabéns!

No dia 27, 
quem fica 
mais jovem 
é a estimada 
dona Cecília 
de Franca 
Souza, quando 
completa 
96 anos de 
idade e será 
muitíssimo 
festejada pela 
numerosa 
família. 
Parabéns!
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Prefeitura inicia reconstrução de EMEI 
no Jardim Reginalice em Barueri

A partir do próximo ano, 
a população do Jardim Regi-
nalice terá a EMEI Benedito 
Venâncio totalmente nova no 
bairro. A escola começa a ser 
reconstruída pela Prefeitura 
de Barueri, na rua Vereador 
José Vieira, perto do ginásio 
de esportes Francisco Pedro 
César e da UBS João Siquei-
ra. O prazo previsto para 
término da obra é janeiro de 
2020.

O novo prédio terá piso 
térreo e pavimento superior, 
e será erguido com estrutura 
pré-moldada em terreno de 
3.031 metros quadrados com 
área construída de 3.454 me-
tros quadrados.

Voltada à educação infan-
til até 5 anos de idade, a es-
cola contará com 10 salas de 
aula, brinquedoteca, salas de 
artes, informática e de leitu-
ra; miniquadra coberta, solá-

rio, cozinha (refeitório), es-
paço de vivência, playground 

e administração; paisagismo, 
estacionamento para funcio-

nários e rampa para acessibi-
lidade.

Mais escolas
Nos últimos dois anos, a 

Prefeitura entregou nove es-
colas. Em 2017: maternais 
no Jardim do Líbano, Vila 
Márcia e Parque Imperial; e 
a EMEIEF Dorival Faria, no 
Jardim Tupanci.

Em 2018, foram finalizadas 
as obras das maternais Chácaras 
Marco, Vale do Sol e Wandeir 
Ribeiro (Jd. São Luiz); Matermei 
do Engenho Novo e EMEIEF 
Adherbal Farbo, no Vale do Sol.

Para abril e junho deste 
ano, respectivamente, estão 
previstas as conclusões das 
obras de adaptação do prédio 
para abrigar a FIEB - Fun-
dação Instituto de Educação 
de Barueri, no bairro Aldeia 
da Serra, e de reconstrução 
da EMEF Amador Aguiar, no 
Parque Imperial. Em maio de 
2020, a Prefeitura de Barueri 
pretende finalizar a construção 
das EMEFs Aldeia de Barueri 
e Maria Helena.

Governo de São Paulo publica lei que veda 
discriminação à criança e adolescente com deficiência

O governador João Do-
ria promulgou, em 17 de 
janeiro, a Lei Estadual nº 
16.925/19 que proíbe toda 
discriminação à criança 
e ao adolescente com de-
ficiência ou com doença 
crônica em todos os esta-
belecimentos de ensino e 
instituições públicas ou 
privadas em todo o Estado 
de São Paulo.

O estabelecimento de en-
sino, creche ou similar, de-
verá capacitar seu corpo do-
cente e equipe de apoio para 
acolher a criança e o ado-
lescente, fazendo com que 
sejam inclusos em todas as 
atividades, sejam elas edu-
cacionais ou de lazer.

De acordo com a lei, os 
atos de discriminação so-
frerão penalidades que vão 
de advertência a multa. A 
multas vão de 1.000 (mil) 
a 3.000 (três mil) Unidades 
Fiscais do Estado de São 
Paulo – UFESPs, sendo o 
maior valor, para casos de 
reincidência.

A lei considera pessoas 
com deficiência ou doença 
crônica, as que tenham limi-
tação física ou intelectual, 
que limite uma ou mais ati-
vidades importantes da vida. 
A lei baseou-se no Projeto de 
Lei nº 184/2011 de autoria 
dos deputados estaduais Cé-
lia Leão (PSDB) e Orlando 
Bolçone (PSB).

Lourivaldo Fio / Secom

Emei Brnrfito Venâncio será reconstruída em antigo terreno de escola maternal

Prefeitura de Jandira 
entregará mais uma 
escola reformada

A Prefeitura de Jandira in-
vestiu mais uma vez na educa-
ção e a escola EMEB Come-
cinho de Vida, localizada no 
Parque Santa Tereza, passou 
por ampliações por meio da 
Secretaria de Habitação e Pla-
nejamento. A reforma se ini-
ciou em Fevereiro de 2018 e 
tem previsão de entrega para 
o mês de fevereiro de 2019.

Com a reestruturação fo-

ram onstruídos berçário, ma-
ternal, brinquedoteca e dois 
banheiros adaptados. As salas 
de aula também passaram por 
reformas, e o refeitório e o 
pátio externo da escola foram 
ampliados.  A nova cozinha já 
obedece as normas atuais da 
Vigilância Sanitária. Profes-
sores e diretores passaram a 
contar com salas próprias.

A unidade agora terá por-

tões de acesso nas duas vias 
em que se encontra, entre as 
ruas São Bernardo do Campo 
e rua  Osasco.

Com esses investimentos  
a Prefeitura de Jandira preten-
de obter ainda mais resultados 
positivos, como o do ano pas-
sado, quando a cidade recebeu 
nota 6.0 no Índice de Desen-
volvimento da Educação Bá-
sica - IDEB
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Os brasileiros 
que frequentam 
Punta del Este tem 
mais um ponto de 
vendas para adqui-
rir seus relógios de 
griff e fora do Bra-
sil: a prestigiada 
marca suíça Ômega 
escolheu o resort 
Enjoy Punta del 
Este para inaugurar 
sua primeira loja 
no Uruguai. Em um 
evento de lança-
mento exclusivo, a 
marca comemorou 
sua chegada ao país, 
com a presença de 
celebridades argen-
tinas como o tenista 
Juan “Pico” Móna-
co, o chef Fernando 
Trocca e a modelo 
Andrea Bursten.

Ômega inaugura loja no Uruguai

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Ano novo, cardápio novo. O 
chef Felipe Rodrigues reformu-
lou o menu de dois espaços do 
Palácio Tangará, em São Paulo. 
Nos dias mais quentes, hóspe-
des e visitantes têm um moti-
vo a mais para visitar o hotel 
e conferir os novos cardápios 
do Parque Lounge & Terrace, 

localizado no hall do hotel, e o 
Pool Bar, colado à piscina. Am-
bos ganharam pratos mais fresh 
com a cara da estação mais 
quente do ano.

Os destaques deste Verão 
vão para a ampla seleção de 
snacks, saladas, sanduíches e 
sobremesas. Além da varieda-

de de drinks, do Pool Bar, que 
funciona todos os dias das 10 
às 18 horas. Os highlights são 
o polvo com batatas ao murro 
e vinagrete de tomate (R$85) e 
Poke de Salmão (R$ 62), ser-
vido com cebolinha, avocado, 
pepino japonês, ovas de mujol 
e vinagrete de gengibre

Palácio Tangará apresenta menu 
mais ‘fresh’ para o Parque 

Lounge & Terrace e Pool Bar

A Arezzo traz nesta 
temporada o ZZ Life: 

nova aposta da marca 
para quem ama o 

estilo e conforto dos 
tênis. O mood da 

campanha traz uma 
das maiores ícones 

da atualidade falando 
de rotina, conforto e 
é claro, muito estilo. 

Sasha Meneghel, pela 
primeira vez, é a estrela 

da marca. Clicada em 
cenários que remetem 

o cotidiano das 
mulheres, a estudante 

de moda que mora 
em NY desde 2017, 

aparece superfeminina 
e despojada nos cliques 
feitos por Gui Paganini.

Lacoste apresenta seu 
novo garoto propaganda 
Novak Djokovic, 
embaixador da marca e 
número um do mundo, 
no primeiro torneio 
Grand Slam do ano, e 
pelos jogadores do “Time 
Lacoste” no Aberto de 
Miami. Uma coleção 
atlética, dominada por 
azuis, preto e branco 
que combinam de 
forma elegante estilo e 
performance.

Ruy Nogueira recebeu esta semana VIPs da área da cultura em seu ap. em 
Higienópolis: de Perla Nahum a Renato Fernandes


