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Mais de 190 mil alunos voltam 
às aulas já uniformizados na
rede pública municipal da região
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Presidente da Câmara de Osasco inicia 
mandato buscando transparência na gestão

Petistas fazem 
conferência em 
Osasco para discutir 
os rumos do partido

Ana Paula Rossi recusa 
convite do prefeito Rogério 
Lins para reassumir Educação
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Por Juvenal Dias

Uma semana antes dos 
parlamentares voltarem de 
recesso para as sessões na 
Câmara de Osasco, o novo 
presidente da casa, verea-
dor Ribamar da Silva (PRP), 
convocou a imprensa para 
explicar os planos de seu 
mandato para os próximos 
anos. Reafirmou a necessida-
de da criação de uma Comis-
são de Ética para transmitir, 
segundo ele, transparência à 
população. Ainda não há no-
mes para esta comissão, mas 
o presidente revelou que tem 
a pretensão de que seja com-
posta com cinco ou seis ve-
readores.

Ribamar relatou que a 
primeira atitude a ser feita é 
limpar a pauta da volta dos 
vereadores, que está exten-
sa, para votar prontamente 
os projetos que vêm tanto do 
Executivo como do próprio 
Poder Legislativo. Outra 
meta que o presidente esti-
pulou para esse período de 
dois anos é o cumprimento 
do horário nas sessões or-
dinárias e a Ordem do Dia 
para tratar dos assuntos mais 
relevantes como prioridade. 
Comentou a respeito de uma 
reorganização do conteúdo 
vinculado na TV Câmara, 
não se limitando apenas a 
exibir sessões, mas com con-
teúdo próprio afim de buscar 

o interesse de quem assiste.
Uma das palavras mais 

usadas durante a conversa 
foi “transparência”. Ele quer 

fazer uma gestão que seja 
permeada nesta caracterís-

tica. Alegou que os meios 
de comunicação terão total 

acesso às informações de 
dentro da casa de leis.

Ele explicou a diferença 
de quando era vice-presi-
dente no mandato passado 
para agora que é o primeiro 
nome da Câmara. “Na vi-
ce-presidência, atuei como 
líder (político). Hoje, nas 
decisões que tenho tomado, 
coloco a mesa diretora intei-
ra a par de tudo. Acho que, 
em uma gestão compartilha-
da, a possibilidade de errar 
é muito menor”. Foi ques-
tionado também sobre o diá-
logo com o Prefeito Rogério 
Lins na execução de proje-
tos para a cidade. “Vamos 
discutir os projetos, esta 
é uma casa de leis e há um 
debate de divergências de 
idéias. Nós queremos fazer 
um debate respeitoso, serão 
trazidas questões para au-
diências públicas. A voz da 
população será acatada nesta 
casa. Os projetos do prefeito 
virão, se forem importantes 
para o avanço e crescimen-
to da cidade, com certeza 
terá apoio dos parlamenta-
res. Contudo essa casa não 
é submissa ao Executivo. A 
cidade completará 57 anos e 
temos visto que tem progre-
dido muito. Se hoje Osasco 
é o segundo PIB do estado e 
o sexto do país é porque há 
um legado de prefeitos ante-
riores. Nós queremos conti-
nuar avançando”. 

Lideranças petistas vão se 
reunir em conferência orga-
nizada pela Macrorregião do 
PT para discutir o atual mo-
mento político e socioeconô-
mico do país e os rumos do 
partido.

O evento acontece nos 

dias 8, 9, 15 e 16 de feve-
reiro, na subsede Osasco 
do Sindicato dos Bancários 
(Rua Pres. Castelo Branco, 
150), e terá participação de 
Alexandre Padilha, Valmir 
Prascidelli, Rui Falcão, Pau-
lo Teixeira, Alencar Santana, 

Arlindo Chinaglia, Nilto Tat-
to, Carlos Zarattini; Emidio 
de Souza, Marcos Martins, 
do presidente da CUT, Vag-
ner Freitas, e do advogado e 
dirigente do PT João Paulo 
Cunha, ex-deputado federal, 
entre outros.

Até o início dessa sema-
na ventilou a notícia de que 
a vereadora Ana Paula Ros-
si assumiria a Secretaria de 
Educação de Osasco, dando 
continuidade ao projeto de 

troca de secretários que o 
prefeito Rogério Lins iniciou 
na quarta-feria da semana 
passada.

Ana Paula confirmou ao 
jornal “a rua” que de fato re-

cebeu o convite do prefeito, 
mas não aceitou. Em con-
versa com Lins, que aconte-
ceu na terça, dia 29, ela diz 
ter havido consenso de que 
o atual secretário, José Tos-

te, estava fazendo um bom 
trabalho à frente da pasta e 
que neste momento, ela con-
tribuiria mais com a cidade 
se continuasse na Câmara do 
que se voltasse à Prefeitura.

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, objetivando a co-
brança de R$ 49.989,55 (14/03/2017), referente ao “Instrumento Particular de 
Confissão 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 fixada 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 fluir 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, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de novembro de 2018.



Sexta-feira, 1 de Fevereiro de 2019 PÁGINA 5CIDADES
JORNAL A RUA

Barueri está entre as que mais investem na 
saúde, afirma Conselho Federal de Medicina

Em dois anos, Itapevi sai de 0 para nota 8 em ranking de transparência

Barufi inicia 2019 com grandes obras em Jandira

Barueri está entre as ci-
dades brasileiras que mais 
investem em ações e serviços 
públicos de saúde per capita 
com recursos próprios. A mé-
dia de investimento da cidade 
no setor é de R$ 2.355,77 por 
habitante. A informação está 
no levantamento do Conse-
lho Federal de Medicina, pu-
blicado na segunda-feira (dia 
21), que analisa dados do 
Sistema de Informações so-
bre Orçamentos Públicos em 
Saúde (Siops).

No ranking geral, o mu-
nicípio aparece em 4º lugar, 
mas lidera na região oeste da 
Grande São Paulo e fica em 2º 
lugar no Estado de São Paulo 
entre as cidades com mais de 
100 mil habitantes. A posição 
de destaque fica ainda mais 
evidente considerando-se que 
as cidades que estão à frente 
são bem menores em termos 
populacionais.

Barueri tem uma popula-
ção estimada de 270 mil ha-
bitantes. Em termos compara-
tivos, a cidade de Borá (SP), 
que ocupa o primeiro lugar no 
ranking geral, possui apenas 

836 habitantes; já a cidade 
mineira de Serra da Saudade - 
considerada a menor do país, 

com população estimada em 
786 habitantes - ficou em se-
gundo lugar; em terceiro vem 

Paulínia (SP), com cerca de 
102.500 habitantes.

O prefeito de Barueri Ru-

bens Furlan tem priorizado a 
saúde da cidade e relembra 
a situação em que o setor 

estava há dois anos. “Saú-
de é todos os dias, eu cuido 
da saúde e por isso hoje ela 
está infinitamente melhor do 
que estava.” Furlan frisa que 
esse é um trabalho constante 
e cheio de desafios, portanto, 
as melhorias estão em curso, 
já que as metas são ambicio-
sas. “Eu quero que a pessoa 
que marca um exame ou uma 
consulta seja atendida em até 
30 dias, não importa quanto 
seja a demanda, nós temos 
que ir avançando.”

Mais do que a Lei 
determina

Os investimentos de Ba-
rueri com a Saúde saltam 
ainda mais aos olhos quando 
comparados à média nacional, 
que foi de apenas R$ 403,37. 
E para 2019 Barueri continu-
ará investindo pesado na Saú-
de. De acordo com o Orça-
mento aprovado na Câmara, a 
cidade vai investir mais de R$ 
700 milhões, equivalentes a 
22% da arrecadação, ou seja, 
mais do que o valor mínimo 
de 15% exigido pela legisla-
ção federal.

Itapevi conquistou nota 
8.07 na Escala Brasil Trans-
parente, um ranking de trans-
parência pública da Controla-
doria Geral da União (CGU). 
Hoje, a cidade é o 164º mu-
nicípio mais transparente do 
Brasil, de acordo com o le-
vantamento.  

A administração municipal 
tinha nota 0 na última edição 
do indicador, realizada em 
2016, quando foi avaliado o 
grau de transparência de 665 
municípios de 27 estados da 
Federação. 

Na prática, Itapevi tem 
atualmente uma transparên-
cia superior à média dos mu-
nicípios (6.50) e dos Estados 
(7.94), ficando ligeiramente 
abaixo à das capitais (8.08). 

Com a criação da Contro-
ladoria Geral do Município, 
no início de 2017, o prefeito 
Igor Soares tomou a decisão 
de aumentar a transparência 
do poder público municipal, 
de modo a facilitar a fiscali-
zação por parte dos cidadãos 
e combater malfeitos.

Para atribuir uma nota, o 
estudo leva em conta o grau 
de adesão dos entes federati-

vos à Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI), que estabelece 

parâmetros e protocolos para 
aumentar a transparência na 

relação entre governos e cida-
dãos. 

Como falar com a 
Prefeitura? 

O principal mecanismo de 
interação com a Prefeitura é o 
e-SIC. Diariamente, dezenas 
de cidadãos fazem pedidos de 
informação pelo sistema. Es-
sas solicitações são encami-
nhadas no mesmo dia para as 
secretarias responsáveis, que 
ficam encarregadas de atender 
de imediato - caso as informa-
ções não estejam compiladas, a 
Prefeitura tem até 20 dias para 
responder à população. 

Também é possível falar 
pelo e-mail faleconosco@ita-
pevi.sp.gov.br, bem como pela 
página de Facebook da adminis-
tração municipal e pelo site da 
Ouvidoria.  Além disso, é possí-
vel ir pessoalmente à Rua Isola 
Belli Leonardi, 8, onde funciona 
a versão física do Serviço de In-
formações ao Cidadão.

No futuro, o cidadão tam-
bém terá a sua disposição o 
156, onde poderá fazer, por 
telefone, solicitações, reclama-
ções, críticas e apontamentos 
ao trabalho do poder público 
municipal.  

A Prefeitura de Jandira 
está trabalhando para o cres-
cimento do município. Em 
2018 foram entregues gran-
des reformas, como a esco-
la EMEIEF Sátiro Alves de 
Souza localizada no Jd Ouro 
Verde, que foi reconstruida e 
totalmente equipada.  

Agora, já no início de fe-
vereiro vai inaugurar outra 
unidade escolar, a EMEB 
Comecinho de Vida, locali-
zada no Parque Santa Tereza. 
Com a restauração, foi cons-
truído um berçário, maternal, 
brinquedoteca e dois banhei-
ros adaptados para atender as 
crianças que estudam no lo-
cal. As salas de aula passaram 
por reformas, o refeitório e o 
pátio externo da escola foram 
ampliados e a nova cozinha já 
obedece as normas atuais da 
Vigilância Sanitária.

Jandira já tem se mostrado 
uma cidade em crescimento. 
Em 2018 atingiu nota histó-
rica no  Índice de Desenvol-
vimento de Educação Básica 
(IDEB) e esses investimentos 

gerarão ainda mais resultados 
para a população. “Eu sou 
professor e afirmo, não exis-
te mudança ou progresso sem 
educação,” declara Paulo Ba-
rufi.

Em 2019 ele pretende ain-
da inaugurar a UPA 24 hs após 
ter suas obras paralisadas por 
duas ocasiões, desde 2011. A 
capacidade de atendimento 
será de 250 pacientes por dia, 
com 11 leitos de observação 
para atender casos emergen-
ciais.

Também neste ano de 
2019, a Prefeitura de Jandira 
e o Fundo de Solidariedade 
anunciam a abertura de  ins-
crições para a edição do Casa-
mento Comunitário. As vagas 
são ilimitadas e direcionadas 
a todos os moradores do mu-
nicípio. “O casamento comu-
nitário é mais um momento 
de Jandira se manter unida e 
mostrar que existe a oportu-
nidade de realizar um sonho 
da união das famílias, em sua 
própria cidade,” diz o prefeito 
Paulo Barufi.
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O ano letivo de Santana 
de Parnaíba começa com a 
entrega de mais um colégio 
municipal , é o Magia das 
Cores de Educação Infantil 
no bairro Jardim Itapuã,  que 
será inaugurado neste sába-
do, 02 de fevereiro, as 10 ho-
ras da manhã.

O novo colégio tem o do-
bro de tamanho do anterior, 
passará de 4 para 8 salas, 
play na área  externa, sala 
para professores, diretores, 
almoxarifado, lactário, de-
pósito, cozinha entre outras. 
A quantidade de vagas ofe-
recidas, também dobra de 
120 crianças e passa a aten-
der  240, com idades de 1 a 
5 anos, do berçário ao pré II.

De acordo com a Secre-

taria de Educação, a cidade 
possui mais de 30 de mil alu-
nos matriculados na rede mu-
nicipal em 69 escolas, sendo 
elas de ensino infantil, fun-
damental e médio.

Para o prefeito Elvis Cezar, 
educação é prioridade- “In-
vestir na educação de nossas 
crianças e jovens é a melhor 
maneira de garantir um fu-
turo para a cidade. Por isso, 
na nossa gestão, entregamos 
infra estrutura, capacitamos 
o corpo docente, os melhores 
uniformes, kit escolar, aposti-
las e merenda “, conclui.

As aulas começam no dia 
11 de Fevereiro, mas no dia 
sábado, 9, haverá reunião de 
pais para a entrega dos unifor-
mes, apostilas e kit escolar.     

Um mundo informatizado 
como o atual precisa de pes-
soas cada vez mais antenadas. 
É por isso que a Prefeitura de 
Barueri, por meio da Secreta-
ria de Indústria, Comércio e 
Trabalho (SICT), oferece cur-
sos de informática gratuitos 
periodicamente em seu Pro-
grama Qualifica.

Em fevereiro serão abertas 
novas turmas do curso Informá-
tica Intermediária. As inscrições 
acontecerão apenas nos dias 4 e 
5, das 8h30 às 16h, no Centro de 

Qualificação Profissional, que 
fica localizado na Rua Domingos 
Crudo, 248, Centro – Barueri.

Com vagas limitadas, o 
curso é destinado a morado-
res de Barueri com 16 anos 
ou mais que estejam cursan-
do ou já tenham concluído o 
Ensino Médio. Para realizar a 
matrícula é preciso estar com 
o cadastro do Registro Muni-
cipal (RM) atualizado junto ao 
Ganha Tempo, apresentar RG, 
CPF, comprovante de endere-
ço, histórico ou declaração es-

colar e o certificado do curso 
de informática básica realiza-
do em qualquer instituição.

A carga horária do curso é 
de 48 horas. Há quatro opções 
de horário a escolher: das 8 às 
10h, das 10 às 12h, das 13 às 
15h e das 15 às 17h. As aulas 
acontecem de segunda a sex-
ta-feira e as próximas turmas 
estão previstas para começar 
no dia 11 de fevereiro.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones (11) 
4199-0513 e 4163-1340.

Em 2019, ao pagar o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano), o contribuinte de 
Itapevi terá um desconto de 
10% para o pagamento à vis-
ta ou em até 2 vezes. A pri-
meira parcela vence no dia 15 
de fevereiro, mesma data de 
vencimento da parcela única, 
enquanto o segundo pagamen-
to deve ser feito no dia 12 de 
março.

Ao optar por uma dessas 
duas modalidades, devem 
ser pagas as vias azuis do 
carnê, que começou a ser en-
tregue à população no dia 10 
de janeiro.

Também é possível quitar 
o IPTU em 10 parcelas, sem 
desconto, com o primeiro 
vencimento em 15 de março, 
por meio do pagamento men-
sal das vias brancas do talão.

O pagamento poderá ser 
realizado em qualquer agên-

cia bancária e em casas lotéri-
cas - exceto nos casos em que 
o cadastro junto à Prefeitura 
esteja incompleto. Nesta si-
tuação, o contribuinte deverá 
se dirigir a agências da Caixa 
Econômica Federal, Santan-
der, Itaú e Bradesco.

Para obter a segunda via 
do imposto, é preciso acessar 
o site da Prefeitura (itapevi.
sp.gov.br) e acessar as abas 
‘Cidadão’, ‘2ª Via de Tribu-
tos’, e ‘2ª Via de Emissão’, 
onde deve preencher o campo 
‘IPTU’ com número de ins-
crição do imóvel, CNPJ ou 
CPF do proprietário, compro-
missário ou posseiro, para em 
seguida selecionar o campo 
‘Exercício de 2019’.

Em 2019, o IPTU será 
cobrado de 48.599 imóveis, 
com arrecadação prevista de 
R$ 50.609.842,23. Neste ano, 
não houve aumento, apenas 

reajuste de 4,56%, seguindo 
o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo) de novembro de 2017 a 
outubro de 2018. Os dados 
são da Secretaria da Fazenda 
e Patrimônio.

Isenções
Aposentados e pensionis-

tas que recebem menos de 
dois salários mínimos como 
única fonte de renda não pre-
cisam pagar o imposto.

Também são isentos pro-

prietários titulares e morado-
res de um único imóvel resi-
dencial com área de terreno 
menor ou igual a 500m² e área 
edificada menor ou igual a 
100m² e com idade igual ou 
superior a 65 anos.

O munícipe que se en-
quadra nessas categorias 
deverá requerer o benefício 
pessoalmente ou por meio de 
procurador na Secretaria da 
Fazenda e Patrimônio (Rua 
Padre Manfredo Schubiger, 
94 - Vila Nova Itapevi), até o 
último dia útil do mês de mar-
ço. O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.

Também é preciso le-
var os seguintes documen-
tos: título de propriedade do 
imóvel; carnê do IPTU; RG; 
CPF; comprovante de rendi-
mento dos últimos três me-
ses; e Carta de Concessão 
expedida pelo INSS, compro-
vando a condição de aposen-
tado ou pensionista quando 
for o caso.

Cadastro Desatualizado
Se o carnê não tiver o nú-

mero do CPF do contribuinte, 
isso significa que o cadastro 
dele está desatualizado. Para 
regularizá-lo, é preciso entrar 
em contato com a Secretaria 
da Fazenda e Patrimônio de 
Itapevi pelo telefone 4143-
8090 ou pelo e-mail sec.recei-
ta.cimob@itapevi.sp.gov.br.

Prefeitura de Santana de Parnaíba 
entrega mais um colégio neste sábado

Curso gratuito de Informática 
Intermediária receberá
inscrições dias 4 e 5 de fevereiro

IPTU de Itapevi tem desconto de 10% para pagamento em até 2 vezes

BARUERI

IPTU já começou a ser entregue e primeira parcela para pagamento à vista vence em 15 de fevereiro
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Alistamento militar agora é feito online
Jovens nascidos no ano de 

2001 já podem fazer o alista-
mento militar até o dia 30 de 
junho deste ano. É preciso ficar 
atento ao novo modo de alista-
mento, que agora deve ser fei-
to no site: www.alistamento.
eb.mil.br.

O alistamento é obrigatório 
para todos os jovens brasilei-
ros do sexo masculino que está 
completando 18 anos. Ou seja, 
se você atingir essa idade em 
2019, você tem até junho para 
fazer o alistamento no quartel. 
Já as mulheres podem ingressar 
no serviço, mas não é obrigató-
rio como para os homens.

Se você perder o prazo, vá 
até a Junta de Serviço Militar 
mais próxima de sua casa para 
regularizar sua situação. A mul-
ta de R$ 3,71 (três reais e setenta 
e um centavo) e deverá ser paga 
em alguma agência do Banco do 
Brasil ou nos correios.

Para o alistamento online, é 
preciso possuir CPF, endereço 
residencial, e-mail válido e um 

número de celular para contato.
Os cidadãos que não pos-

suem CPF ou nasceram em 
anos anteriores devem procurar 

a Junta de Serviço Militar até o 
dia 30 de junho deste ano para 

fazer o alistamento.

Onde é a Junta Militar
da minha cidade?

Osasco: Rua Melvin Jones, 
161, Centro, e atende de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 16h.

Barueri: Rua 26 de Março, 
1159,  Jardim Sao Pedro, e aten-
de de segunda a sexta-feira, das 
10h às 16h.

Itapevi: Rua Escolástica 
Chalupe, 62,  Centro, e atende 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

Santana de Parnaíba: Rua 
Anhembi, 99, Centro, e atende 
de segunda à sexta-feira, das 8 
às 15h.

Carapicuíba: Av. Pres. Var-
gas, 280, Vila Caldas, e atende 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16.

Jandira: Rua Rúbens Lopes 
da Silva,1, Centro, e atende de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
16h30.

Contas de luz permanecem sem adicional em fevereiro

Brumadinho: Brasil tem mais de 300 barragens de mineração que 
ainda não foram fiscalizadas e 200 com alto potencial de risco

O alívio na conta de luz dos 
brasileiros continua em feve-
reiro. A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou nesta sexta-feira (25/1) 
que a bandeira tarifária perma-
necerá verde no próximo mês. 
Isso significa que não há co-
brança adicional pela energia. 
Desde dezembro, os brasilei-
ros não pagam taxas extras na 
fatura de eletricidade.

Na nota de justificativa, a 
Aneel informou que “mesmo 
com a elevação do Preço de Li-
quidação das Diferenças (PLD) 
provocada pela diminuição das 
chuvas em janeiro, a estação 
chuvosa está em curso, propi-
ciando elevação gradativa da 
produção de energia pelas usi-
nas hidrelétricas e melhora do 

nível dos reservatórios, com a 
consequente recuperação do 
risco hidrológico (GSF)”. O 
GSF e o PLD são as duas vari-
áveis que determinam a cor da 
bandeira a ser acionada.

Vale lembrar que na ban-
deira verde, não há cobran-
ça de taxa extra. Na bandeira 
amarela, o adicional é de R$ 
1 a cada 100 quilowatts/hora 
(kWh) consumidos. No pri-
meiro nível da bandeira ver-
melha, o adicional é de R$ 3 
a cada 100 kWh. No segundo 
patamar, a cobrança é de R$ 5 
a cada 100 kWh.

Mesmo com a bandeira ver-
de, o órgão regulador divulgou 
algumas dicas de economia de 
energia. Como o chuveiro elé-
trico é um dos grandes vilões 

da tarifa, a recomendação é 
tomar banhos mais curtos, de 

até cinco minutos, selecionar a 
temperatura morna no verão e 

verificar as potências para cal-
cular o consumo.

O ar condicionado é o ele-
trodoméstico que mais gasta 
energia. Portanto, ao usá-lo, é 
aconselhável não deixar portas 
e janelas abertas nos ambien-
tes, manter os filtros limpos e 
reduzir ao máximo o tempo de 
utilização do aparelho. Colocar 
cortinas nas janelas que rece-
bem sol direto também ajuda.

Só deixar a porta da gela-
deira aberta o tempo que for ne-
cessário, regular a temperatura 
interna de acordo com o manual 
de instruções e nunca colocar 
alimentos quentes dentro da 
geladeira. São dicas para econo-
mia na conta de luz, assim como 
deixar espaço para ventilação na 
parte de trás, não forrar as prate-
leiras e verificar as borrachas de 
vedação regularmente.

O Brasil tem 790 barragens de 
rejeitos de minérios, e mais de 300 
delas não foram classificadas em 
relação ao seu risco de rompimen-
to e ao potencial dano que poderia 
causar ao ambiente e à sociedade.

Um mapa criado pela BBC 
News Brasil com dados com-
pilados em 2017 pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), com 
informações da Agência Nacional 
de Mineração (ANM), mostra as 
barragens, sua localização e clas-
sificação, além das empresas res-
ponsáveis por elas.

A ANM é o órgão responsável 

pela fiscalização das estruturas. O 
site da agência tem uma lista de 
barragens que teria sido atualiza-
da no dia 23 de janeiro, dois dias 
antes do rompimento da Barragem 
I da Vale em Brumadinho, que 
deixou ao menos 99 mortos, 259 
desaparecidos e mais de 170 desa-
lojados.

No entanto, a lista oficial da 
ANM apresenta um número me-
nor de barragens do que o divul-
gado no relatório de segurança de 
barragens da ANA no ano passado.

Questionada pela BBC News 
Brasil, a agência não explicou por 

que sua lista atualizada contém 80 
barragens a menos, e afirmou que 
os funcionários do setor que po-
dem responder às perguntas estão 
atarefados em campo, após o de-
sastre de Brumadinho.

Entre as 790 barragens que 
aparecem, cerca de 320 não se en-
quadram na Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB), 
lei federal aprovada em setembro 
de 2010.

Para que sejam fiscalizadas, 
precisam obedecer a critérios 
como capacidade acima de 3 mi-
lhões de metros cúbicos, 15 me-

tros ou mais de altura, resíduos 
perigosos e dano potencial médio 
ou alto.

A Barragem I de Brumadinho, 
por exemplo, tinha 86 metros de 
altura e armazenava quase 12 mi-
lhões de metros cúbicos de rejei-
tos.

No Brasil, as barragens são 
categorizadas cruzando a probabi-
lidade de um rompimento ocorrer 
- ou seja, o risco e o impacto que 
causarão nas comunidades próxi-
mas e no meio ambiente se o in-
cidente de fato acontecer -, o que é 
chamado de “dano potencial”.

“Em geral, as barragens sem 
classificação são menores e con-
sideradas de risco baixo, mas toda 
barragem que se rompe tem um 
dano, mesmo que seja só para os 
trabalhadores que estão ali todos 
os dias. Isso, de fato, precisa ser 
analisado”, disse à BBC News 
Brasil Fabio Reis, presidente da 
Federação Brasileira de Geólogos 
e professor da Unesp de Rio Claro.

“Mas é natural que o foco prin-
cipal das equipes sejam as estru-
turas maiores, que já se sabe que 
possuem mais risco e mais dano 
potencial.”

Segundo a lista da ANA, o 
Brasil tem 13 barragens de mine-
ração com risco de rompimento 
médio e dano potencial alto.

Outras 185 represas estão na 
mesma situação de Brumadinho, 
com risco considerado baixo, mas 
dano potencial alto.

Questionada pela BBC News 
Brasil, a ANA disse que, em al-
guns casos, é possível que algu-
mas das barragens que ainda estão 
sem classificação ofereçam risco 
maior do que se imagina - caso a 
conservação delas não esteja sen-
do feita e informada corretamente.

A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que, mesmo com a diminuição das chuvas em janeiro, a estação chuvosa está em curso, e houve melhora do nível dos reservatórios

BANDEIRA VERDE



Quase 200 mil alunos retornam às aulas
na rede pública da região já uniformizados

Cerca de 196 mil alunos 
devem retornar à rede pú-
blica de ensino nas cidades 
de Barueri, Osasco, Santana 
de Parnaíba e Itapevi na pró-
xima semana para início do 
ano letivo.

Barueri
Só em Barueri, são 65 

mil crianças matriculadas 
no maternal, ensino infantil 
e fundamental, pelos quais a 
prefeitura é responsável. E os 
pequenos voltam equipados! 
Segundo a Secretaria de Edu-
cação, já no primeiro dia de 
aula, que acontece no dia 4, 
eles recebem os kits de uni-
forme com agasalho (calça 
e jaqueta), cinco camisetas, 
cinco pares de meias, duas 
bermudas e um blusão de 
moletom e de material esco-
lar, com apostilas, cadernos, 
lápis, borrachas e canetas.

Osasco 
Em Osasco, as aulas se 

iniciam no dia 6 e a entre-
ga dos uniformes e material 
deve acontecer na segunda 
quinzena de fevereiro, de 
acordo com informações da 
prefeitura. 

Cerca de 69 mil estudan-
tes receberão uniformes de 
verão nesse primeiro momen-
to. São 3 camisetas e 3 pares 
de meia. Os meninos recebe-
rão 2 bermudas e as meninas, 
2 shorts-saia. Os tênis tam-
bém são diferentes para o en-
sino fundamental e o infantil. 
No fundamental, os tênis são 
de cadarço e no infantil, com 
velcro, para facilitar o calça-
mento nas crianças menores.

Em relação ao material, 
alunos das Emeis receberão 
apontador, borracha, caderno, 

cola líquida e bastão, giz de 
cera, lápis de cor, canetinha, 
lápis preto, massa de mode-
lar, tesoura escolar, caderno 
de desenho, etiquetas, pastas 
e estojo. Alunos das Emefs, 
tanto crianças quanto adultos 
(EJA e Mova), também rece-
berão kits diferenciados de 
acordo com cada projeto pe-
dagógico. O conteúdo desses 
kits varia entre 14 e 21 itens.

Santana de Parnaíba 
Mais de 30 mil alunos de 

Santana de Parnaíba retor-
nam as aulas no próximo dia 
11 de fevereiro. A novidade 

deste ano é que todos recebe-
rão uniforme, material esco-
lar e apostilas antes do início 
do ano letivo.

A prefeitura fará o dia E 
da Educação, sábado, 9 de fe-
vereiro, às 10h, com reunião 
de pais em todas as 69 esco-
las municipais. Na ocasião, 
será apresentado o plano pe-
dagógico de 2019 e a Escola 
de Idiomas, e acontecerão as 
entregas.

Os kits de uniformes são 
compostos por jaqueta, calça 
de inverno e calça de verão, 
bermuda, camiseta de manga 
longa, e duas camisetas de 

manga curta para todos os alu-
nos (infantil, fundamental I e 
II e médio). Para as crianças 
do ensino infantil (pré I e II) 
e fundamental I, os uniformes 
vêm acompanhados de dois 
pares de meias e do tênis per-
sonalizado com as cores do 
município. O material escolar 
varia de acordo com cada ci-
clo de ensino, e os kits contém 
entre 12 e 15 itens.

Itapevi 
Os uniformes e kits esco-

lares começarão a ser entre-
gues no dia 8 de fevereiro em 
Itapevi, um dia após o início 

das aulas, que começam dia 
7, e um mês mais cedo em 
relação a 2018. Serão entre-
gues uniformes para 27.858 
estudantes do Ensino Infan-
til e do Ciclo Fundamental I. 
As crianças do Berçário e os 
alunos de EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) receberão 
apenas os kits escolares, que 
serão entregues aos 32.041 
estudantes da rede.

De acordo com a secreta-
ria de Educação de Itapevi, o 
kit de uniforme é composto 
por duas camisetas de man-
gas curtas, duas camisetas de 
mangas longas, um agasalho 

completo (com calça e blusão 
com capuz), um short-saia ou 
bermuda, uma blusa de mole-
tom, dois pares de meia e um 
par de tênis.  

O kit de material foi pla-
nejado de acordo com cada 
ciclo de educação dos alunos. 
Nos berçários ele é compos-
to por agenda, papel sulfite, 
pasta com aba, estojo de giz 
de cera, estojo de pintura a 
dedo, massa de modelar e 
pasta escolar. O Maternal irá 
receber os mesmos itens dos 
berçários, acrescidos de cai-
xa de lápis de cor e canetinha 
hidrográfica. Já o Pré I e II, 
além dos mesmos materiais 
entregues ao maternal, re-
ceberá apontador, cadernos 
brochura, caderno cartogra-
fia, lápis de escrita, borra-
cha, canetinha, cola branca e 
colorida, estojo de pintura a 
dedo, pincel, tesoura escolar 
e estojo escolar.

As séries do Ensino Fun-
damental, por sua vez, irão 
receber os mesmos itens dos 
Pré I e II, mais régua, estojo 
de tempera guache e mochi-
la. Nesta fase, os alunos não 
recebem estojo de pintura a 
dedo e massa de modelar.

Os estudantes do EJA te-
rão direito ao kit de material 
escolar contendo apontador, 
caderno brochura, caderno 
cartografia, caderno univer-
sitário, caixa de lápis de cor, 
esquadro 45°, esquadro 60°, 
lápis de escrita, papel sulfite, 
pasta com aba, régua, trans-
feridor de 180°, borracha, ca-
neta esferográfica azul, preta 
e vermelha, canetinha hidro-
gráfica, cola branca, com-
passo, estojo de giz de cera, 
pincel, tesoura escolar, cola 
colorida, estojo e pasta.

Inscrições para 
ProUni terminam 
dia 3 de fevereiro

As inscrições para o 
ProUni estão abertas desde 
ontem e poderão ser feitas até 
o dia 3 de fevereiro. Os re-
sultados da primeira chamada 
serão divulgados no dia 6 de 
fevereiro. Os da segunda cha-
mada, no dia 20 de fevereiro.

O candidato pré-selecio-
nado na primeira chamada 
deverá comparecer à insti-
tuição para comprovar as in-
formações prestadas em sua 
inscrição e eventual partici-
pação em processo seletivo 
próprio da instituição, quan-
do for o caso, de 6 a 14 de fe-
vereiro. Os pré-selecionados 
na segunda chamada, de 20 a 

27 de fevereiro.
O registro da aprovação 

ou reprovação dos candidatos 
no Sistema Informatizado do 
Prouni e a emissão dos res-
pectivos termos de Conces-
são de Bolsa ou termos de 
Reprovação pelas institui-
ções de ensino deverão ser 
feitos entre os dias 6 a 18 de 
fevereiro para os seleciona-
dos na primeira chamada e 
entre 20 de fevereiro e 1º de 
março para os selecionados 
na segunda chamada.

Quem pode participar
O ProUni oferece bolsas 

de estudo em instituições pri-

vadas de ensino superior.  O 
programa é voltado àqueles 
que fizeram o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
de 2018, alcançaram no míni-
mo 450 pontos e tiraram nota 
superior a zero na redação.  

Além disso, só podem 
participar alunos brasileiros 
sem curso superior e que te-
nham feito o ensino médio 
completo na rede pública 
ou como bolsista integral na 
rede privada, alunos que fize-
ram parte do ensino médio na 
rede pública e a outra parte 
na rede privada, na condição 
de bolsista ou que sejam de-
ficientes físicos. 

As bolsas integrais são 
voltadas àqueles com renda 
familiar per capita de até um 
salário mínimo e meio. As 

bolsas parciais de 50% são 
destinadas aos alunos que 
têm renda familiar per capita 
de até três salários mínimos. 

Professores da rede pública de 
ensino também podem con-
correr a bolsa e não precisam 
atender aos critérios de renda.

Lourivaldo Fio / Secom

65 mil alunos receberão uniformes em Barueri no primeiro dia de aula
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VIAGENS COM MENORES
SAIBA QUAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA EMBARQUE SEM DOR DE CABEÇA

Osasco recebe Unidade Móvel 
de Artes e Cultura do Sesi

Projeto Curumim 
está com inscrições 
abertas em Osasco

Inscrições para Oficinas Culturais de 
Barueri gratuitas vão até 15 de fevereiro

Algumas pessoas têm dúvi-
das ou simplesmente desconhe-
cem a lei na hora de planejar 
suas viagens, especialmente as 
internacionais. Hoje vamos es-
clarecer um ponto que sempre 
preocupa muita gente: quais os 
documentos necessários para 
viajar com menores.

A primeira coisa a esclare-
cer é quem regulamenta a via-
gem de crianças e adolescentes 
e a documentação necessária 
para o embarque. Essa com-
petência é do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), que teve 
como última regulamentação 
a respeito a Resolução 131, 
de 2011, sobre a concessão de 
autorização de viagem para o 
exterior de crianças e adoles-
centes brasileiros. 

Para os menores que viaja-
rão acompanhados dos pais ou 
responsáveis, não é necessário 
nenhuma documentação extra, 
exceto o passaporte. Nos de-
mais casos, é necessário que 
haja uma autorização por escri-
to, conforme o caso.

Para essa autorização, o pri-
meiro passo é preencher os da-
dos do formulário padrão que 
pode ser encontrado no portal do 
CNJ ou da Polícia Federal . Após 
baixar o arquivo em pdf, é ne-

cessário imprimir em duas vias, 
preencher, assinar e levar a au-
torização a um cartório, para re-
conhecer a assinatura (firma). É 

necessária uma autorização para 
cada criança ou adolescente.

É importante que seja indi-
cado o prazo de validade. Caso 

não haja esta informação, o do-
cumento será válido por dois 
anos. No momento do embar-
que, uma das duas vias ficará 

na Polícia Federal.
Além da autorização, é ne-

cessária a apresentação do pas-
saporte válido da criança ou 

adolescente e, se for o caso, o 
termo de guarda ou tutela. Vale 
destacar que a autorização por 
escrito é necessária mesmo que 
os pais compareçam ao check-
-in no dia da viagem.

Se a criança ou o adolescen-
te morar no exterior, não preci-
sa da autorização, desde que 
comprove o local da residência, 
por meio de Atestado de Resi-
dência emitido há menos de 
dois anos por uma Repartição 
Consular Brasileira, e desde 
que viaje com um dos pais. Se 
não estiver com os pais, é pre-
ciso a autorização deles.

Viagens nacionais
Para fazer uma viagem na-

cional, o responsável por crian-
ças e adolescentes devem apre-
sentar  certidão de nascimento, 
carteira de identidade, passa-
porte ou outro documento com 
foto, que confirme a filiação ou 
parentesco com ele.

Nenhuma criança com me-
nos de 12 anos pode viajar para 
fora da comarca onde reside, 
desacompanhada dos pais ou 
responsáveis, sem autoriza-
ção judicial. Essa autorização 
é dispensada quando a criança 
estiver acompanhada de um 
dos pais.

O Parque Chico Mendes é o 
novo point cultural de Osasco. É 
que está estacionada no Parque 
está a Unidade Móvel de Artes e 
Cultura do Sesi-SP, uma carreta 
equipada com biblioteca, cinema, 
gibiteca, computadores para aces-
so à arte digital e uma programa-
ção para todas as idades. O proje-
to, desenvolvido em parceria com 
a Prefeitura de Osasco, democrati-
za o acesso a diferentes linguagens 
artísticas.

A carreta estacionou nesta 
terça-feira, 29/1, e permanece até 
o dia 10 de fevereiro. Todos os 
serviços são gratuitos. Escolas e 
grupos podem agendar visitas. No 
portfólio, um acervo de mais de 5 
mil volumes sobre literatura, mú-
sica, história em quadrinhos, artes 
plásticas, fotografia, tecnologia e 
filmes de curta e longa-metragem. 
A unidade ainda conta com uma 
equipe de mediadores culturais, 
que orienta o público e promove 

oficinas, rodas de leitura e conta-
ção de histórias.

Do lado de fora da carreta, a 
Ocupação Artística O Curioso Ex-
plorador, do coletivo FITE ART, 
encoraja os visitantes a descobri-
rem a ampla gama de possibilida-
des que podem ser experimentadas 
por meio da arte. A obra de Will 
Ferreira e Michel Japs representa 
de maneira cômica um arqueólogo 
desastrado no ato de “desenrolar” 
uma múmia. A ideia é ampliar o 

espaço de atuação do graffiti e es-
timular a produção de arte urbana.

Serviço
Horário de atendimento
Segunda a sexta, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h
Sábado e domingo, das 9h às 
12h e das 13h às 17h
Informações: 11 3591-0405
Parque Chico Mendes
Rua Lázaro Suave, 15
City Bussocaba

A unidade Osasco do Sesc 
está com inscrições abertas para 
o Projeto Curumim.

Com mais de 25 anos de 
existência, o Curumim é um 
programa de educação não for-
mal do Sesc em são Paulo. Dire-
cionado para crianças de 7 a 12 
anos, que através de encontros 
semanais – e por meio de brin-
cadeiras, passeios, atividades 
culturais e esportivas – visa con-
tribuir para o desenvolvimento 
da autonomia, afetividade, coo-
peração, senso crítico, cidadania 
e o respeito pelo próximo.

No Curumim a brincadei-
ra é essencial para a formação, 
pois é com atividades lúdicas 
que a criança descobre o mun-
do, aprende a interagir, resolver 
problemas, superar desafios e 
desenvolve a imaginação.

O programa é inteiramente 
gratuito. Para participar a crian-
ça precisa ter entre 7 e 12 anos, 

ser preferencialmente dependen-
te de trabalhadores do comércio 
de bens e serviços e estudar no 
período da manhã.

Os interessados devem com-
parecer à Central de Atendimen-
to do Sesc Osasco (de terça a 
sexta das 13h às 21h30; aos sá-
bados, domingos e feriados das 
10h às 18h30) e preencher a fi-
cha de interesse.

Os interessados serão cha-
mados para efetuar a matrícula 
no Programa a partir dos dados 
preenchidos na ficha de interes-
se, conforme disponibilidade de 
vagas. O preenchimento da ficha 
não configura matricula. As ati-
vidades acontecem às terças e 
quintas OU às quartas e sextas, 
das 14h30 às 17h30.

Mais informações sobre o 
Programa acesse: https://curu-
mimsescosasco.wordpress.com

Local: Central de Atendi-
mento do Sesc Osasco

Até o dia 15 de fevereiro 
são inúmeras as modalidades 
de cursos e atividades cultu-
rais que estão sendo ofereci-
das pela Secretaria de Cultura 
e Turismo de Barueri, atra-
vés da Casa das Oficinas. As 
mais de 20 opções de cursos 
atraem cada vez mais pesso-
as interessadas. O objetivo é 
oferecer essas atividades de 
forma gratuita em oficinas 
diversas.

Portanto, a Casa das Ofici-
nas ainda dispõe de algumas 
vagas nas modalidades violão 
e cavaquinho, teatro infantil e 
adulto, canto coral, jazz, balé 
clássico, circo, violino, xa-

drez, desenho e pintura, arte e 
reciclagem, dança brasileira, 
mangá e caricaturas, pintura 
em tela, zumba, street dance e 
dança de salão dentre outras. 
Se você quer se matricular 
entre em contato pelo telefo-
ne (11) 4198-0972 para mais 
informações.

A importância da arte na 
vida das pessoas dá-se princi-
palmente pelo fato de abrir a 
mente e de fazer fluir o pensa-
mento, assim como têm uma 
grande importância social por 
integrar diversas pessoas com 
personalidades e característi-
cas físicas diferentes dentro 
de um meio.

TURISMO
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Durante a 
premiação Screen 

Actors Guild 2019, 
Chadwick Boseman 

um dos vencedo-
res da categoria 

“Melhor Elenco em 
Filme” pelo longa 

Pantera Negra, 
complementou 

sua produção com 
poderosas joias 

Tiffany&Co.
O ator vestiu 3 

broches da linha 
Schlumberger® 

em ouro, platina e 
diamantes, junto ao 
bracelete e 2 anéis 

da icônica linha 
Tiffany T, também 
em ouro com dia-

mantes.

Chadwick Boseman usa 
Tiffany&Co durante premiação 

Screen Actors Guild 2019

Ten Yad, Instituição 
Beneficente Israelita, ganha 
unidade do Viena Kosher

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

A Organização Mundial 
do Turismo (UNWTO) con-
cedeu a Punta Del Este, fa-
moso balneário uruguaio, a 
primeira certificação em sua 
história à gestão de serviços 
turísticos de um destino, após 
um processo que foi retoma-
do em 2015.

A certificação UNWTO.
QUEST foi entregue direta-
mente das mãos do Secretário-
-Geral da OMT, Zurab Polo-
likashvili, durante cerimônia 
no último dia 2. Em presen-
ça durante o ato estiveram a 
Ministra do Turismo, Liliam 
Kechichian, o Vice-Ministro 

de Turismo do Uruguai, Ben-
jamín Liberoff, o prefeito de 
Maldonado, Enrique Antía, o 
diretor de turismo da cidade, 
Luis Borsari, o presidente do 
Convention Bureau de Punta 
del Este, Nicolás Kovalenko, 
e o embaixador uruguaio na 
Espanha, Francisco Bustillo.

O Viena, uma das redes de 
restaurantes mais tradicionais 
do Brasil, abre mais uma uni-
dade em São Paulo, na Institui-
ção Beneficente Israelita Ten 
Yad, localizada no Bom Re-
tiro. A ação faz parte de uma 
parceria, onde o Viena cederá 
o lucro líquido para ações be-
neficentes da instituição com o 
intuito de combater a insegu-
rança alimentar.

O restaurante segue as 
regras e rituais judaicos e 
está em sintonia com as ten-
dências gastronômicas, apre-
sentando novidades todos 
os dias. A Instituição Bene-
ficente Israelita Ten Yad se 
dedica a combater a fome e 
resgatar a dignidade de cen-
tenas de famílias em situação 
de vulnerabilidade social, 
por meio de diversos progra-

mas de segurança alimentar.
Para agregar todo esse pro-

jeto especial da instituição, o 
Viena Kosher chega na unida-
de para oferecer seus serviços 
e trazer mais uma opção para o 
público geral.

O Viena Kosher no Ten Yad 
fica na Rua Newton Prado, 76, 
Bom Retiro. O horário de fun-
cionamento é das  11h às 15h 
de segunda a sexta-feira.

Punta Del Este recebe o 
UNWTO.QUEST, da OMT

Comunidade judaica paulista presta 
homenagem pelo Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto

Com a presença do governador João Doria, e 
o comparecimento maciço de autoridades, lide-
ranças religiosas e comunitárias, sobreviventes 
e público em geral, aconteceu no Domingo, 27 
de janeiro, o Ato Solene em Memória das Víti-
mas do Holocausto, realizado pela  Federação 
Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) e a 
Congregação Israelita Paulista (CIP).

 O Ato, que lotou a  Sinagoga da CIP,  homena-
geou os seis milhões de judeus assassinados durante 
este trágico episódio da história, com o acendimen-

to de seis velas por sobreviventes do Holocausto, 
representantes de outras comunidades, autoridades 
políticas, religiosas, institucionais e jovens. 

O Ato Solene em Memória às Vítimas do Ho-
locausto contou com o apoio da Agência Judaica 
para Israel, A Hebraica, ArqShoah, B’nai B’rith, 
Beth- El, Comunidade Shalom,  Consulado Ge-
ral de Israel em São Paulo, Fundo Comunitário, 
KKL Brasil, Sherit Hapleitá, Sociedade Benefi-
cente Israelita Brasileira Albert Einstein, Vozes 
do Holocausto  e Unibes.

Ana Rosa 
Rojtemberg, 
Eduardo 
El Kobbi 
e Rachel 
Gotlib

Clarice Schucman Jozsef e Celia Parnes

Ato solene

O presidente do KKL Brasil, Eduardo El Kobbi, o 
Rabino Michel Schlesonger e Fernando Karnal


