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A Câmara Municipal de 
Osasco realizou na terça-feira 
(5), a primeira sessão ordiná-
ria de 2019, após o recesso 
parlamentar. O presidente Ri-
bamar Silva (PRP) e demais 
vereadores receberam o pre-
feito Rogério Lins, a deputa-
da federal Renata Abreu (Po-
demos), o deputado estadual 
delegado Bruno Lima (PSL), 
a procuradora de Justiça de 
São Paulo, Eliana Passarelli, 
que desejaram sucesso  aos 
trabalhos do legislativo e tam-
bém à nova Mesa Diretora da 
casa. Também estiveram pre-
sentes secretários municipais 
e ex-vereadores. 

O vereador Daniel Matias 
(PRP) fez a leitura da Ordem 
do Dia  com destaque para a 
apresentação do Projeto de 
Lei Complementar que atua-
liza o Plano de Carreira dos 
Servidores da Educação, ou-
tro que celebra convênio com 
o governo do Estado por inter-
médio da Secretaria de Cultu-
ra, e o balanço das receitas e 
despesas da Administração de 
dezembro do ano passado.

Renata Abreu agradeceu 
a população de Osasco pelos 
votos obtidos na cidade, que 

ajudaram em sua reeleição. 
“Mais do que pedir, o impor-
tante é agradecer. Por isso es-

tou aqui. Às vezes, as pessoas 
ficam chateadas com a políti-
ca, mas a omissão não ajuda 

em nada. É com participação 
que ajuda a fazer o que preci-
sa ser feito”.

Já o prefeito Rogério Lins 
agradeceu o apoio dos vere-
adores e fez um balanço das 
ações e iniciativas da gestão, 
como o aumento no orçamento 
da área de Segurança. Ele tam-
bém aproveitou  para anunciar 
a programação de aniversário 
da cidade, que completará 57 
anos de emancipação políti-
co-administrativa no próximo 
dia 19. “Serão 100 atividades 
ao longo dos próximos 30 
dias, com a entrega de creches, 
entre outras obras”, disse. O 
prefeito adiantou, ainda, que 
o vereador Toniolo (PC do B) 
será o novo líder do governo 
na Câmara este ano. 

A imprensa regional 
acompanhou a sessão da Câ-
mara de Osasco. Sem escon-
der oposição a Rogério Lins, 
em conversa informal com 
jornalistas, o vereador Tinha 
Di Ferreira  (PTB) criticou a 
Prefeitura e lembrou do atraso 
no pagamento dos serviços de 
publicidade nos veículos de 
comunicação, que estão des-
de junho do ano passado sem 
receber.  

Na tarde de ontem, o pre-
feito Rogério Lins nomeou 
Délbio Teruel como secretário 
de Adminsitração de Osasco. 
O anúncio foi feito em coleti-
va à imprensa. Délbio assume 
no lugar de Soleny Oliveira 
Pereira, que fica como Secre-
tária Adjunta da mesma pasta.

No início da gestão do atual 
prefeito, Délbio já havia atua-
do como secretário de Esporte, 
Recreação e Lazer, mas pediu 
exoneração do cargo para con-
correr às eleições para deputa-
do estadual, ano passado.

Esta é a décima troca de 
secretário que Lins faz em 10 
dias. Na quarta-feira da sema-
na passada, o prefeito nomeou 
Cláudio Piteri na Assistência 
Social; Elsa Oliveira no De-
senvolvimento, Trabalho e 
Inclusão; Claudenes Begnini 

nos Transportes; Pedro Sou-
to na Comunicação; Cláudio 
Monteiro na Habitação; Lau 
Alencar em Obras; Cel. Vir-

gulino na Segurança; Paulo 
Contin na Indústria, Comér-
cio e Abastecimento e Éder 
B2 na Cultura.

A volta do recesso par-
lamentar da Câmara Muni-
cipal de Barueri, na terça-
-feira (5), foi marcada por 
clima nada amistoso entre 
os vereadores. O ex-presi-
dente Carlinhos do Açou-
gue (DEM) questionou o 
atual chefe do Legislativo, 
Fabião (PC do B), sobre as 
demissões de servidores 
comissionados, que  pres-
tavam serviços na Casa há 
mais de 20 anos, e também 
comunicou que entrará 
com pedido de investiga-
ção no Ministério Público 
para apurar irregularida-
des praticadas na escolha 
dos integrantes das comis-
sões do Legislativo.

Durante a sessão, tam-
bém foi realizada leitura 
do Projeto de Lei que pre-
vê a revisão do Plano de 
Carreira da Guarda Civil 
Municipal, enviado pelo 
Executivo.

Indicações
Em sua primeira sessão 

como presidente da Câ-
mara, o vereador Fabião 
apresentou uma indicação 
para que sejam fixadas in-
formações sobre as linhas 
e o horário de circulação 
dos ônibus nos pontos da 
cidade. Outra proposta 
apresentada pelo presiden-
te sugere a identificação 
do bairro nas placas de 

ruas e demais logradouros 
de Barueri, a exemplo do 
que já ocorre em cidades 
como São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Já o vereador Rafa 
Gente da Gente (DEM) 
apresentou a indicação so-
licitando à Prefeitura uma 
inspeção periódica e mi-
nuciosa em todos os via-
dutos, pontes e passarelas 
de pedestres em Barueri, 
com o objetivo de detectar 
a necessidade de manuten-
ção preventiva ou refor-
ma. O parlamentar lem-
brou do acidente ocorrido 
em novembro de 2018 em 
um viaduto na Marginal 
Pinheiros, na Capital.

A gestão Doria aposta no for-
necimento de “cheques-moradia” 
a famílias de baixa renda para im-
pulsionar a política de habitação 
do Estado. O Programa “Nossa 
Casa” foi anunciado neste sábado 
(02) em entrevista coletiva no Pa-
lácio dos Bandeirantes logo após a 
reunião semanal do secretariado.

A iniciativa contempla um in-
vestimento total de R$ 60 bilhões 

ao longo dos próximos quatro 
anos, podendo beneficiar até 60 
mil famílias. A ideia prevê ofere-
cer “cheques-moradia” de até R$ 
30 mil para famílias com renda de 
até três salários-mínimos. Elas te-
rão que arcar com financiamentos 
em torno de R$ 60 mil, que serão 
divididos em parcelas mensais de 
R$ 450.

O governo diz que essa parcela 

pode ser menor de acordo com a 
localização do empreendimento.

O secretário estadual da ha-
bitação explicou que a iniciativa 
para a construção das casas vai 
funcionar de maneira semelhante 
ao já existente na CDHU. Dessa 
maneira, Flávio Amary afirmou 
que a ideia é trabalhar com inves-
timento privado e parcerias com 
as prefeituras para o apontamento 

dos terrenos.
A maior parte dos recursos 

deverá ser destinada para a região 
metropolitana de São Paulo e re-
giões que apresentam maiores dé-
ficits habitacionais. No dia 14, o 
Estado realiza uma reunião com 
prefeitos na Capital quando eles 
poderão discutir os procedimentos 
para a adesão ao programa e farão 
o cadastro dos terrenos disponíveis.

Lins agradeceu o apoio dos vereadores e falou da programação de aniversário da cidade

Délbio Teruel assumiu a pasta de Administração na tarde de ontem
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Rubens Furlan troca 
secretário de Saúde

O prefeito de Barueri, 
Rubens Furlan, fez nova mu-
dança na Secretaria de Saúde. 
O médico cardiologista Dio-
nísio Alvarez Mateos Filho, 
ex-vereador de Osasco, as-
sumiu o cargo interinamente 
nesta quarta-feira (6), no lu-
gar do Dr. Jorge Salomão.

Com exclusividade ao 
Jornal a rua, Furlan falou 
sobre a alteração no coman-
do da Saúde. “O governo é 
muito dinâmico e o secretá-
rio estava fazendo um bom 
trabalho, mas a pedido, para 
resolver questões pessoais, 
precisou deixar a secretaria. 
Para que o trabalho continue 
no ritmo que desejo, escolhe-
mos o Dr. Dionísio, que tem 

muita experiência e já está 
acompanhando a pasta da 
saúde conosco há muito tem-
po”, explicou.

O prefeito ressaltou, ain-
da, que continuará amplian-
do os investimentos no setor. 
“Quanto mais nós melhora-
mos, mais aumenta a deman-
da. Esse é o problema que 
enfrentamos todos os dias. 
O número de atendimentos 
desde o início do governo 
triplicou, porque as pessoas 
são bem atendidas e contam 
para as outras, com isso te-
mos mais de 40% do nosso 
atendimento vindo de fora 
de Barueri. Mas nós não fe-
chamos as portas, pelo con-
trário, estamos construindo 

novas unidades de saúde, 
pronto socorros, hospital, 
centro de especialidades e 
centro de diagnósticos, para 
que o barueriense tenha o 
seu atendimento rápido e 
com qualidade”.

O novo secretário Dr. 
Dionísio terá a missão de 
“pisar no acelerador”, con-
forme afirmação de Furlan. 
“Vamos continuar com o pla-
nejamento de ter a melhor 
saúde possível, a saúde que o 
nosso povo pediu. Além dos 
novos equipamentos, equipes 
estão sendo contratadas para 
que o atendimento aos muní-
cipes seja de primeira linha”, 
finalizou o prefeito à nossa 
reportagem

Barueri emplaca projeto no maior evento 
internacional sobre redução de riscos

Intitulado “Abordagem 
em Cena de Uso de Subs-
tâncias Psicoativas por Ado-
lescentes no Município de 
Barueri – SP/Brasil”, o pro-
jeto barueriense foi selecio-
nado e será apresentado no 
maior evento internacional 
de redução de riscos: o 26º 
Harm Reduction Internatio-
nal 2019 (HR19), que acon-
tecerá em Portugal de 28 de 
abril a 1º de maio, na cidade 
do Porto. 

O projeto, que funciona há 
mais de um ano com jovens 
baruerienses, tem o intuito 
de inibir o uso de drogas e 
orientar esse público quanto 
aos serviços disponibilizados 
pelo município. A aproxima-
ção, sempre feita pelas equi-
pes do Consultório de Rua 
na Feira Noturna, procura 
entender todo o contexto que 
leva os adolescentes a busca-
rem substâncias psicoativas 
(lícitas ou ilícitas), oferecen-
do cuidado integral.

A ação concorreu com 
1.250 resumos enviados por 
países do mundo inteiro, e 
será apresentado na moda-
lidade pôster. Mais de mil 
profissionais da área estarão 
presentes, discutindo e deba-
tendo os avanços mais recen-
tes relacionados às práticas 

de uso de drogas, redução 
de riscos e direitos humanos. 
“Apresentaremos as ações 
desenvolvidas pela Secreta-
ria de Saúde de Barueri - Co-
ordenação de Ações Básicas 
de Saúde nesse evento inter-
nacional de extrema relevân-
cia científica”, comemora a 
diretora de Saúde Mental de 
Barueri, Ana Paula Briguet.

Na prática, a equipe do 
Consultório na Rua percorre 
a Feira e seus arredores, onde 
os jovens se aglomeram e, 
com uma abordagem pacífica 
e amigável, procuram orien-
tar sobre os perigos do uso 
de drogas e todos os serviços 
disponíveis na cidade para 
quem busca ajuda. Conforme 
explicam os profissionais, 
não se trata apenas de falar 
sobre as drogas, mas de com-
preender o que está impelin-
do os jovens a elas.

A Feira Noturna de Ba-
rueri ocorre às terças-feiras, 
das 17h às 23h. A atuação do 
Consultório na Rua realiza as 
abordagens a cada 15 dias, 
mas em breve terá uma base 
fixa no local, passando a de-
senvolver a ação toda sema-
na. A ideia também é esten-
der a orientação não apenas 
aos jovens, mas a todas as 
pessoas interessadas.

Dr. Dionísio é o novo secretário de Saúde de Barueri

Lins anuncia troca da gestão do Hospital Central
Em coletiva concedida à 

imprensa no início da tarde 
de segunda-feira, o prefei-
to de Osasco, Rogério Lins, 
anunciou a troca da gestão 
do Hospital Municipal Anto-
nio Giglio, até o momento de 
responsabilidade do Instituto 
Social Saúde Resgate à Vida. 
O Instituto completaria um 
ano à frente do hospital no 
dia 6 de março.

O chamamento público 
para a contratação de nova 
empresa administradora 
acontece em 120 dias. Até lá, 
o hospital será comandado 
por uma equipe de transição 
da administração pública.

Segundo Lins, a decisão 
foi tomada baseada em rela-
tos de pacientes, familiares 
de internados e funcionários 
do hospital. Lins também 
falou, na coletiva, que os 
funcionários já foram comu-
nicados e que agora está estu-

dando a melhor forma de ga-
rantir todos os direitos, para 
que eles possam continuar 
prestando serviço a popula-
ção com tranquilidade.

Prefeito anunciou ainda 
que vai passar a semana toda 
na unidade, para acompanhar 
o atendimento à população e 
também a situação dos fun-
cionários, e garantiu que 
eventuais atrasos no paga-
mento dos funcionários não 
foram motivados por falta de 
repasse dos valores contratu-
ais.

Durante o fim de sema-
na, circularam informações 
de que havVeria uma parali-
sação dos médicos no Hos-
pital por falta de pagamento 
dos salários de dezembro de 
2018. “Com os médicos o 
acerto foi feito na sexta-fei-
ra. Aos servidores, a remune-
ração será paga até esta quar-
ta”, explicou o prefeito. O secretário de Saúde João de Deus ao lado do prefeito de Osasco, Rogério Lins
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Estão abertas até 25 de feverei-
ro as inscrições para três concursos 
públicos da Prefeitura de Jandira. 
O edital nº 001/2019 prevê o pre-
enchimento de 10 vagas no cargo 
de Guarda Civil Municipal, sendo 
oito vagas para homens e duas 
para mulheres. O cargo exige en-
sino médio completo; estatura 
mínima descalça e descoberta de 
1,60m para mulheres e 1,65m para 
homens, com peso compatível 
com a respectiva altura; Carteira 
Nacional de Habilitação na ca-
tegoria “A e B”; disponibilidade 
para trabalhar em regime especial 

de serviço, sujeito a escalas e plan-
tões; e idade mínima de 18 anos 
e máxima de 35 anos na data da 
inscrição para o concurso público.

O salário previsto para o cargo 
de Guarda Civil Municipal é de 
R$ 1.692,12, mais gratificação. A 
jornada de trabalho é de 40 horas 
semanais com escala.

Já edital nº 002/2019  oferece 
16 vagas para os cargos de Auxiliar 
e de Cuidador Social de Crianças e 
Adolescentes, que exigem ensino 
fundamental completo. As remu-
nerações serão de R$ 1.424,23 
para Auxiliar, e R$ 2.016,48 para 

Cuidador, para jornada de trabalho 
12 x 36.

Já o processo seletivo nº 
001/2019 visa o preenchimento 
de 32 vagas para o cargo de Agen-
te Comunitário de Saúde, para 
atuação em diversas localidades 
do Município. Para concorrer o 
candidato precisa ter ensino mé-
dio completo. O salário é de R$ 
1.250,00, por jornada de trabalho 
de 40 horas por semana.

Os editais com as informações 
estão disponíveis em www.shdias.
com.br. As taxas de inscrição va-
riam de R$ 7,51 a R$ 9,02.

Itapevi terá uma série de 
atrações para celebrar seus 60 
anos de Emancipação Políti-
co-Administrativa. Realizada 
pela Prefeitura com apoio da 
iniciativa privada, a programa-
ção terá shows gratuitos, inau-
gurações de obras e anúncios 
de melhorias em toda a cida-
de, somando 60 ações que se 
estendem até meados de mar-
ço. O calendário começou na 
segunda-feira, 14 de janeiro, 
com a entrega à população da 
nova iluminação da Rodovia 
Renê Benedito.

Um dos destaques é a apre-
sentação da dupla Maiara e 
Maraisa, que acontece no dia 
17 de fevereiro, no Estádio 
Municipal, a partir das 19h. O 
ingresso poderá ser obtido com 
a doação de 2 kg de alimento 
não perecível.

A troca poderá ser realizada 
até 16 de fevereiro, no Ginásio 
de Esportes (Av. Rubens Ca-
ramez, 1000A), de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 21h, e aos 

sábados, das 9h às 15h. A prio-
ridade é o recebimento de arroz 
e óleo. Não serão aceitos leite, 
sal e macarrão instantâneo. Os 
produtos devem ter no mínimo 
90 dias de validade, e serão re-
passados às famílias carentes 
do município pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Cidadania.

Ainda no dia 17, também 
haverá as tradicionais Cavalga-
da da Emancipação e Missa de 
Ação de Graças. Já no dia 18, 
aniversário da cidade, a popu-
lação poderá saborear, às 17h, 
um bolo de 60 metros na Praça 
18 de Fevereiro.

No sábado seguinte (23), 
Itapevi recebe às 14h a Mar-
cha para Jesus, com saída da 
Praça 18 em direção ao Está-
dio Municipal, onde haverá 
apresentações de bandas locais 
e da cantora gospel Gabriela 
Rocha. Todos os cachês serão 
custeados com apoio da inicia-
tiva privada, sem custos para a 
Prefeitura.

Um dia depois, no domingo 
(24), as ruas da cidade recebem, 
a partir das 8h, a 3ª Edição da 
Corrida Oficial de Itapevi, com 
largada na Rua Dimarães Anto-
nio Sandei. Os detalhes da pro-
va – como trajeto, inscrições e 
premiações – serão divulgados 
nas próximas semanas.

Obras
A Prefeitura vai aprovei-

tar as comemorações para dar 
início a uma série de benfeito-
rias. Uma delas é a construção 
da sonhada Escola Técnica 
Estadual (ETEC) de Itapevi, 
na Vila Santa Rita. A cerimô-
nia de início das obras será re-
alizada no dia 18 de fevereiro. 
Já em março é a vez do Bom 
Prato começar a sair do papel. 
Também terá anúncio da lici-
tação da nova pista de skate 
da cidade.

A administração munici-
pal ainda vai entregar à popu-
lação a Praça do Nordestino, o 
primeiro Ecoponto, no bairro 
Jardim do Rosemary, e a nova 
iluminação a LED do Corre-
dor Oeste.

No dia 29 de março, en-
tra em funcionamento na Vila 
Nova Itapevi o Resolve Fácil, 
um centro de atendimento mu-
nicipal que irá concentrar, em 
um único endereço, diversos 
serviços públicos ao cidadão. 

A população ganhará ainda a 
nova Unidade de Saúde da Fa-
mília (USF) do Jardim Santa 
Cecília.

E não é só. A Prefeitura 
também vai inaugurar dois pis-
cinões: o do Vitápolis, no dia 
24 de fevereiro, e o do Paim, no 

Parque Suburbano, no dia 24 
de março, mesma data em que 
o Parque do Povo será entregue 
aos itapevienses.

Com uma moderna estru-
tura que atenderá milhares 
de pessoas de todas as ida-
des em Santana de Parnaíba, 
o Complexo Esportivo Cen-
tral proporcionará um espaço 
adequado para a prática de 
diversas modalidades esporti-
vas e culturais como natação, 
hidroginástica, artes marciais, 
música e dança. Até o mo-
mento cerca de 30% da obra 
foi concluída e os trabalhos 
seguem a todo vapor.

Localizado na Rua Álvaro 
Ribeiro, a nova unidade es-

portiva terá aproximadamente 
6.600m² e abrigará a Secre-
taria de Esportes, o CCAM 
Centro (Centro Cultural Ar-
tístico Municipal) e o Centro 
de Convivência do Idoso, que 
hoje funcionam em imóveis 
locados, gerando uma econo-
mia significativa aos cofres 
públicos.

Esta e outras obras fazem 
parte do Plano de Metas da 
prefeitura e podem ser acom-
panhadas no site www.santa-
nadeparnaiba.sp.gov.br.

Jandira está com 
inscrições abertas para 
concursos públicos

Itapevi comemora 60 anos com Maiara e Maraisa

Complexo Esportivo Central de Santana
de Parnaíba tem 30% das obras concluídas



Sexta-feira, 8 de Fevereiro de 2019 PÁGINA 5GERAL
JORNAL A RUA

Reforma da Previdência pode dificultar 
acesso ao valor integral da aposentadoria

Se aposentar com o benefício 
no valor integral vai ficar ainda 
mais difícil, caso sejam aprova-
das as medidas que constam na 
minuta do texto da reforma da 
Previdência que deverá ser apre-
sentado ao Congresso pela equipe 
econômica de Jair Bolsonaro. A 
versão preliminar prevê a con-
tinuação da fórmula 86/96 até 
igualar homens e mulheres em 
105 pontos, o que aconteceria em 
2038. No entanto, ao contrário 
do que ocorre atualmente, atingir 
essa quantidade de pontos não ga-
rantiria a aposentadoria integral, 
mas permitiria que o segurado se 
aposentasse com 60% da média. 
Para ter direito aos 100% do be-
nefício, pela nova regra proposta, 
será preciso ter contribuído por 
40 anos — são acrescentados 2% 
para cada ano após 20 anos de 
contribuição.

Hoje, para ter acesso à apo-
sentadoria no INSS, com valor 
integral, é usada a fórmula 86/96: 

sendo 86 pontos para mulheres 
e 96 pontos para homens. Esses 
pontos são a soma da idade com 
o tempo de contribuição. Essa 
fórmula é progressiva, e chegaria 
a 90/100 em 31 de dezembro de 
2026, com intervalo de dois anos 

entre cada aumento.
Em entrevista ao Jornal da 

CBN o ministro-chefe da Casa 
Civil Onyx Lorenzoni, afirmou 
que a reforma da Previdência 
não seria nesses moldes. Mas 
caso esse texto seja efetivamente 

apresentado no Congresso, entre 
as mudanças que seriam votadas 
está a ampliação dessa fórmula 
até chegar a 105/105, igualando 
homens e mulheres. Sendo que os 
homens atingiriam essa marca em 
2028 e as mulheres em 2038.

Para calcular o ano em que 
vai conseguir se aposentar, se-
gundo as regras descritas na mi-
nuta da reforma, o segurado do 
INSS precisa, portanto, somar a 
sua idade com o tempo de con-
tribuição atual. Por exemplo, um 
trabalhador ou trabalhadora que 
tem 55 anos e começou a contri-
buir com 25 anos, sem intervalos 
no recolhimento ao INSS, terá 30 
anos de contribuição, somando 
85 pontos (55 mais 30). A cada 
ano, ele deverá acrescentar dois 
pontos: um de idade e um de con-
tribuição. Dessa forma, em dois 
anos, terá 89 pontos, o que para 
as mulheres já será suficiente para 
se aposentar em 2021, quando a 
fórmula será de 88/98, conforme 
a tabela ao lado. Já o homem nes-
sa situação ainda não terá atingi-
do o mínimo de pontos e terá que 
continuar trabalhando até 2029, 
quando a fórmula já estará em 
96/105. Isso porque a cada ano a 
fórmula aumenta um ponto para 

homens e mulheres.
Outra mudança é que hoje a 

fórmula garante aposentadoria 
integral, mas segundo o texto 
preliminar, a fórmula passará 
a garantir apenas o direito de se 
aposentar com 60% do valor in-
tegral, chegando a 100% após 40 
anos de contribuição.

Para professores que compro-
vem tempo efetivo no exercício 
da função no ensino fundamental 
e médio, as regras seriam mais 
leves: a soma começaria com 81 
pontos para mulheres e 91 pontos 
para homens.

A minuta da proposta prevê 
ainda que as idades mínimas para 
concessão dos benefícios previ-
denciários sejam ajustadas quan-
do houver aumento na expecta-
tiva de sobrevida da população 
brasileira. Mas para o especialista 
em Direito Previdenciário Luiz 
Felipe Veríssimo, esse tipo de 
ajuste não condiz com a realidade 
dos trabalhadores.

Centro de Convivência e Cooperativa tem nova
estrutura e atende 190 conviventes em Osasco

Elvis Cezar assume Presidência do Conselho 
de Desenvolvimento da Região Metropolitana

Na última semana o prefeito 
de Osasco, Rogério Lins, parti-
cipou da primeira reunião com 
os pais do Centro de Convivên-
cia e Cooperativa (CECCO) 
Dr. Edmundo Campanhã Bur-
jato, agora ligado à Secretaria 
de Saúde e administrado pela 
IGATS (Instituto de Gestão Ad-
ministração e Treinamento em 
Saúde). O encontro ocorreu no 
pátio da escola e contou tam-
bém com a presença do chefe de 
Gabinete, José Carlos Vido. Os 
pais receberam orientações de 
como será o funcionamento das 
atividades e oficinas.

Uma determinação do go-

verno federal extinguiu a EMEE 
(Escola Municipal de Educação 
Especial) e a Prefeitura a transfor-
mou no Centro de Convivência e 
Cooperativa, já que muitos dos 
alunos já haviam passado do ciclo 
de alfabetização e tinham idades 
acima do Ensino de Educação de 
Jovens Adultos (EJA). Durante o 
período de transição, o prefeito 
participou de várias reuniões com 
os pais dos assistidos, para infor-
ma-los e tranquiliza-los.

Estrutura do Centro
Hoje o Centro de Convi-

vência e Cooperativa (CECCO) 
atende 190 conviventes, das 8h 

às 17 horas, de segunda a sex-
ta-feira, em dois turnos: das 8h 
às 11h40 e das 13h às 17 horas.

São oferecidas oito oficinas 
de musicalização e expressão 
corporal, música instrumental, 
atividade de vida diária, meio 
ambiente, recreação e lazer, 
teatro expressão corporal, ofi-
cina de reciclável e Internet. A 
unidade também conta com o 
corredor da saúde, onde estão 
as salas de clínica geral, psico-
logia, psiquiatria, fonoaudiolo-
gia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, assistência social, 
sala de conforto, sala de técnica 
e sala de atividades lúdicas.

Nesta quinta-feira (7), o pre-
feito de Santana de Parnaíba, 
Elvis Cezar, esteve no Palácio 
dos Bandeirantes para realiza-
ção da 1ª Reunião do Conselho 
de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de São Paulo.

O evento contou com a pre-
sença do vice-governador do 
Estado de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, dos prefeitos e repre-
sentantes dos 39 municípios 
que compõem a região, além 
dos Secretários de Estado, para 
tratar dos temas relacionados ao 
PDUI – Plano de Desenvolvi-

mento Urbano Integrado – que 
estabelece diversas normas vol-
tadas às políticas públicas da 
região, conforme exige a Lei 
Federal nº 13.089/2015.

Na condição de presidente 
do Conselho, que assumiu após 
a eleição de João Dória para 
governador do Estado de São 
Paulo, o prefeito tratou de ações 
importantes, ligadas as áreas da 
habitação, meio ambiente, mo-
bilidade urbana, saneamento e 
recursos hídricos, transporte pú-
blico e a organização territorial 
da região.



Novidades marcam a volta às aulas na 
rede municipal de ensino de Barueri

Os estudantes de Barueri 
podem esperar muitas novi-
dades e um ensino de exce-
lente qualidade para o ano de 
2019. O início do ano letivo 
começou na segunda-feira 
(dia 4), quando 63.822 alu-
nos de toda a rede municipal 
retomaram as atividades es-
colares.

São 44.900 estudantes 
matriculados nas 55 esco-
las de Ensino Fundamen-
tal, 8.930 nas 34 maternais, 
9.282 crianças que estudarão 
nas 28 Emeis e 710 estudan-
tes do programa EJA – Edu-
cação de Jovens e Adultos.

Rumo ao universo da 
tecnologia

Neste mês de fevereiro, a 
Secretaria de Educação ini-
ciou atividades que integram 

uma importante jornada rumo 
ao universo da tecnologia edu-
cacional. Trata-se do Google 
For Education, uma platafor-
ma de aprendizagem que está 
sendo implantada em toda a 
rede de ensino de Barueri.

O projeto garante que to-
dos os alunos tenham acesso 
ao que se tem de mais avan-
çado em tecnologia educa-
cional, com metodologias 
de ensino iguais às melhores 
escolas dos Estados Unidos 
e da Europa.

Todas as escolas terão 
sistema de internet para uso 
educacional, aproveitando 
todos os recursos disponí-
veis na rede e tudo monito-
rado para que não seja aces-
sado conteúdo indevido ou 
impróprio.

Já no início deste mês de 

fevereiro, os professores da 
rede passarão por formação 
com a equipe do Google, 
contratada pela Prefeitura 
para orientar todo o trabalho 
a ser realizado. Os alunos 
irão utilizar Chromebooks, 
computadores desenvolvidos 
especificamente para a sala 
de aula, controlados e orien-
tados pelos professores.

Os computadores só fun-
cionam na escola, acessam 
somente o que o professor 
permitir e são bloqueados 
imediatamente se algum 
aluno tentar usar algo não 
permitido. Todos são moni-
torados contra furto, sendo 
possível encontrá-los se re-
tirados da escola através de 
microchip, o que também 
impossibilita o ligamento 
fora da unidade de ensino.

Sinônimo de negócios e modernidade, Dubai 
é tendência entre destinos para intercâmbio

Consolidada como potência 
econômica, além de ser sinôni-
mo de modernidade e inovação, 
Dubai tornou-se tendência entre 
os destinos para intercâmbio. 
Ganhando cada vez mais pro-
tagonismo no mundo dos negó-
cios graças às relações comer-
ciais mantidas pelos Emirados 
Árabes com países de todo o 
mundo, o emirado é procurado 
por pessoas de faixas etárias va-
riadas em busca de cultura, no-
vas experiências e, claro, apren-
der um novo idioma.

Uma das agências de inter-
câmbio que detectou esse mo-
vimento, a EF, multinacional de 
educação e intercâmbio (www.
ef.com.br/pg/intercambio/), in-
vestiu em um campus que ofe-
rece cursos intensivos, regulares 
e de verão, em programas de 
20, 26 ou 32 aulas por semana e 
com duração de seis e nove me-
ses. A escola oferece intercâm-
bio e cursos de árabe e também 
inglês em árabe para alunos a 
partir de 16 anos.

Em meio a um ambiente mo-

derno, no coração da Internet City, 
comunidade de negócios ligados 
à tecnologia, o aluno conta com 
várias opções de hospedagem, 
teste de nível e relatório de pro-
gresso e certificado de conclusão 
EF, entre outras facilidades, tudo 
com o apoio dos mais conceitua-
dos profissionais de educação.

Reconhecida por seus cursos 
de inglês, francês, alemão, espa-
nhol, italiano, japonês, chinês e 
coreano, a EF abre espaço para o 
idioma em um momento no qual 
o mercado de trabalho exige fre-

quentemente a fluência em uma 
terceira e quarta língua, sendo o 
árabe um diferencial valorizado. 
Vale lembrar ainda que os Emi-
rados Árabes contam hoje com 
uma série de oportunidades para 
estrangeiros com proficiência 
em inglês e árabe.

E nada melhor do que unir o 
aprendizado em meio a uma ar-
quitetura que enche os olhos de 
todo o mundo, não por acaso lar 
dos icônicos Burj Khalifa e Burj 
Al Arab. Reconhecida como hub 
de inovação e design do Oriente 

Médio, Dubai é perfeita para um 
mergulho na cultura local. Du-
rante a estada nos Emirados Ára-
bes Unidos, os estudantes podem 
aproveitar para desbravar o desti-
no por meio de passeios como de 

caiaque ou barco no Golfo ará-
bico, relaxar nas incríveis praias 
próximas à escola e ainda se di-
vertir no descolado The Walk na 
JBR Beach, que conta com lojas, 
cafés e restaurantes.
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Jardim Itapuã ganha nova escola 
com 240 vagas em período integral

A Prefeitura de Santana 
de Parnaíba inaugurou no 
sábado (2), o novo Colégio 
Magia das Cores, no bairro 
Jardim Itapuã. Centenas de 
moradores participaram da 
cerimônia e conheceram as 
dependências da nova unida-
de de ensino infantil.

A construção  possui 
724m² e conta com uma mo-
derna estrutura, equipamen-
tos e materiais pedagógicos, 
dobrando a capacidade do 
colégio anterior, que era de 
120, para 240 crianças com 
idades de 0 a 5 anos em perí-
odo integral, desde o berçário 
até o pré II.

“Ficou maravilhoso, não 
perde em nada para as es-
colas particulares e o nosso 
bairro precisava de um colé-
gio assim e tenho certeza que 

as crianças ficarão muito fe-
lizes e serão bem acolhidas”, 
comentou Liliane Aparecida, 
que é moradora do Jardim 
Itapuã há 7 anos.

A ex-aluna do antigo Ma-
gia das Cores, Luana Apare-
cida, disse que seu irmão vai 
estudar na nova unidade. “Fi-
cou lindo, muito melhor que 
a escola antiga, com mais 
salas, todas decoradas. Meu 
irmão vai gostar muito de es-
tudar aqui”, afirmou.

O prefeito Elvis Cezar 
afirmou que a Educação é 
prioridade de governo e uma 
grande força de transforma-
ção na vida das pessoas. “Por 
isso, investimos na constru-
ção de escolas como essa 
nova unidade de ensino, que 
representa uma conquista im-
portante para a população”. Moradores acompanharam a inauguração da escola ao lado das autoridades

SANTANA DE PARNAÍBA



POR DENTRO DO NAVIO QUE
TEM PASSAGENS A R$ 570 MIL 

Exposições em Barueri homenageiam Mário 
de Andrade e Semana de Arte Moderna 

Ao entrar no navio Se-
ven Seas Explorer, da com-
panhia de cruzeiros Regent 
Seven Seas, o turista se depara 
imediatamente com um gigan-
tesco lustre pendendo do teto 
do lobby da embarcação. 

É impossível não ter a visão 
completamente atraída pelo lu-
minoso objeto: ele é feito com 
nada menos do que 6 mil peças 
de cristal octogonais encaixa-
das à mão, que se espalham por 
uma estrutura com quase 4 me-
tros de comprimento.

Esta impressionante obra 
de arte é uma espécie de car-
tão de visitas do Explorer, que 
já foi colocado, pelo respeitado 
site Cruise Critic, no topo de 

uma lista dos “navios de cruzei-
ro mais luxuosos do mundo”.

No fim de janeiro o transa-
tlântico visitou, pela primeira 
vez em sua história, o Bra-
sil, para realizar uma viagem 
com início no Rio de Janeiro e 
término na cidade de Santiago, 
no Chile. Para este cruzeiro 
sul-americano, passagens che-
garam a custar mais de R$ 570 
mil - por pessoa.

O navio tem capacidade 
para apenas 750 passageiros 
(um número bem menor do 
que o comportado pela gran-
de maioria dos transatlânticos 
que visitam o Brasil) e oferece 
uma estrutura digna de hotel 
cinco estrelas. 

Após passar sob o lustre, o 
turista tem acesso ao restauran-
te Compass Rose, com jogos de 
mesa desenhados pela Versace 
e garçons de gravata andan-
do pra lá e pra cá com pratos 
de frutos do mar, garrafas de 
vinho francês e doces finos de 
chocolate. Do lobby também 
saem duas escadas que levam 
a outras áreas sociais e nas pa-
redes dos corredores amadei-
rados do Explorer, há obras de 
arte assinadas por Marc Cha-
gall e Pablo Picasso.

E há mais material fino 
decorando o navio: lá dentro, 
existe uma área somada de 
4.600 m² de mármore, a maior 
parte Carrara, além de espaços com colunas de mogno.

Acomodações
Todas as acomoda-

ções do Explorer têm vista 
para o mar, e seus tamanhos 
variam entre 28 m² e 360 m². 

Algumas destas acomo-
dações lembram verdadeiros 
apartamentos de luxo: a Re-
gent Suite, a maior e mais so-
fisticada delas, abriga um spa 
privativo, duas saunas (uma 
seca e outra a vapor) e uma 
cama que custou nada menos 
do que US$ 150 mil.

E o preço para se hospedar 
neste local é tão surpreendente 
quanto sua estrutura: para a via-
gem de 28 noites que o Explorer 

está fazendo entre o Rio de Ja-
neiro e Santiago, a passagem da 
Regent Suite custou mais de R$ 
570 mil por pessoa (e foi vendi-
da). O bilhete mais barato, para 
a acomodação de 28 m², por sua 
vez, saiu por R$ 53.289 por pes-
soa em suíte dupla.

Mimos incluídos - Os pre-
ços das passagens dão direito 
a alimentação e bebidas a bordo 
(incluindo bebidas alcoólicas 
finas, como vinhos europeus 
e uísques renomados), pas-
seios em terra feitos durante 
as paradas do navio e a espe-
táculos artísticos realizados em 
um teatro que existe dentro do 
transatlântico, com capacidade 
para 694 pessoas.  

O Explorer tem um total de 
dez deques abertos aos passa-
geiros e, em seu topo, os turis-
tas também podem curtir uma 
agradável piscina. A bordo há 
um cassino, um spa com servi-
ços pagos à parte e lojas ven-
dendo luxuosos produtos de 
grife como Armani e Dior.    

Neste ano, o Explorer tem 
mais viagens programadas. 
Uma delas começa no dia 12 
de julho na cidade sueca de Es-
tocolmo e, durante 10 noites, 
visita destinos como Tallinn 
(na Estônia), São Petersburgo 
(na Rússia) e Copenhague (Di-
namarca). Há passagens para 
esta jornada custando mais de 
R$ 200 mil por pessoa.

O Museu Municipal de 
Barueri promove duas expo-
sições abertas ao público. No 
próximo dia 13, a partir das 
15h,  terão início “Semana 
22” e “Viva Mário”. A primei-
ra celebra os 97 anos da Se-
mana de Arte Moderna, mo-
vimento que revolucionou a 

cultura brasileira e aconteceu 
em fevereiro de 1922, no Tea-
tro Municipal de São Paulo. A 
mostra apresenta retratos, tex-
tos, fotografias e livros sobre 
o modernismo do começo do 
século 20.

Já a exposição “Viva Má-
rio” traz painéis com a bio-

grafia cronológica do escritor, 
considerado por muitos histo-
riadores como o maior nome 
da literatura brasileira. Mário 
de Andrade atuou em diversas 

disciplinas do conhecimento 
humano, como na história da 
música, pesquisa folclórica 
e nas artes. A curadoria das 
exposições é do diretor da Pi-

nacoteca de Barueri, Edgard 
Santo Moretti.
Serviço
Exposições “Semana 22”
e “Viva Mário”

Museu Municipal de Barueri
Av. Henrique Gonçalves
Baptita, 359, Jardim Belval
Terça a sexta das 9 às 17h
sábado e domingo das 9 às 14h

TURISMO
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Regina Parra expõe na Pinacoteca de SP
A artista plástica paulista-

na Regina Parra passou cinco 
anos buscando a cura de uma 
doença grave e rara que a 
acometeu de surpresa. Duran-
te esse tempo, ela teve dores 
intensas no corpo, apazigua-
das com morfina, e uma fra-
queza dos músculos que não 
a deixava, por exemplo, subir 
escadas. Em uma das muitas 
apostas de tratamento, ela teve 
que assinar um termo em que 
se mostrava ciente de que o 
procedimento, experimental, 
poderia não dar certo.

No mesmo período, en-
quanto pesquisava a questão 
migratória para um trabalho 
artístico, topou com uma 
foto de um refugiado haitia-
no que segurava uma cartei-
ra de trabalho brasileira. “Na 
época, pensei que aquele tra-
tamento era minha grande 

chance, como aquela car-
teira era para ele também”, 
diz. Partindo dessa reflexão, 
nasceu a obra Chance (2015-
2017), um neon adquirido 

pela Pinacoteca do Estado 
de São Paulo e que estará 
exposto no museu a partir 
do dia 13 de fevereiro. “Não 
tenho definido se ter uma 

grande chance é algo positi-
vo ou negativo”, diz.

A exposição reúne ain-
da obras de Marcius Galan, 
Débora Bolsoni, e Matheus 

Rocha Pitta e ocupam quatro 
salas (A, B, C e D) contíguas 
à exposição de longa dura-
ção no 2º andar da Pina Luz. 
Com curadoria do Núcleo de 

Pesquisa e Curadoria da Pina-
coteca, o conjunto propõe um 
contraponto entre o histórico 
e o contemporâneo a partir do 
próprio acervo da instituição.
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Merecida homenagem

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
Em comemoração ao seu 

27º aniversário, o jogador de 
futebol brasileiro internacio-
nalmente aclamado, Neymar 
Jr., juntou-se à Beats by Dr. 
Dre para lançar um fone de 
ouvido Studio3 Wireless to-
talmente personalizado para 
os fãs de todo o mundo.

Anunciado como um dos 
melhores jogadores de sua 
geração, Neymar Jr. comemo-
rou seu aniversário promo-
vendo uma festa no Pavillon 
Gabriel, em Paris. Com a 
participação de nomes como 
Gabriel Medina, Wesley Sa-
fadão, Olivier Rousteing, 
Thiago Silva, Dani Alves, 
Kylian Mbappe, Marco Ver-
ratt, Kevin Trapp e muitos 
mais, todos os convidados fo-
ram presenteados com os he-
adphones personalizados, que 
apresentam o número 10 den-
tro da alça da cabeça, atribu-
ído ao seu número de camisa 
e também em referência aos 
ilustres 10 anos de carreira 
jogando futebol profissional.

Inspirado no estilo grafitei-
ro das ruas de São Paulo, onde 
Neymar Jr. cresceu, o Beats Stu-
dio3 Wireless Edição Personali-
zada homenageia sua famosa 
tatuagem “Shhh…” combinan-

do tanto a representação de sua 
capacidade de superar as distra-
ções como sua habilidade em 
adaptar-se a qualquer situação, 
permanecendo fiel a si mesmo e 

a sua paixão pelo futebol.
Disponível para compra na 

Apple.com a partir de março.
Preço para o produto no 

Brasil: R$2.499

A grande dama da comunicação de Franca, 
Patrícia Pizzo, completou 88 anos em janeiro. 
Nascida no dia 6 de janeiro, Dia dos Reis Ma-
gos, como ela sempre gosta de lembrar, Sônia 
Menezes Pizzo, nome de batismo da colunista, 
sempre foi declaradamente apaixonada por fes-
tas. Dona da carreira mais longa do jornalismo 
francano, Patrícia começou sua história na co-

municação como colunista ainda na década de 
50. Passou, além das funções que ainda exerce 
hoje, pelo extinto jornal Diário de Franca, as 
rádios Hertz, Imperador e Unirádio e, também, 
pela rede de TV Bandeirantes.

 A Apacos e a Febracos rende as mais sin-
ceras homenagens à decana do colunismo bra-
sileiro.

Beats by Dr. Dre lança edição 
personalizada de Neymar Jr

para o headphone Studio3 Wireless 
em sua festa de aniversário

LIVING CORAL INVADE
O D&D SHOPPING

O Living Coral, 
a cor de 2019 eleita 
pela Pantone, dá o 
charme à 3ª edição 
do D&D Show 
Case, que acontece 
de 31 de janeiro a 
31 de março, no 
D&D Shopping em 
São Paulo. Confira 
quem passou pelo 
coquetel de abertu-
ra do evento, que 
conta com vitrines 
inspiradoras, criadas 
por grandes arquite-
tos e designers.

Rita Camilo 
e Breno 
Rivkind

Lucila 
Turqueto 
e Ricardo 
Saad

J Boggo 
e Rodrigo 

Costa

O colunista Well Miguel cumprimenta a decana Patrícia, de Franca (SP), por ocasião do 
seu movimentado aniversário no eixo da interlândia paulistana

Antonio Gattai


