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Região inicia campanha 
de vacinação contra H1N1
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Transparência e modernização marcam os 100 dias 
de Fabião no comando da Câmara de Barueri

O vereador Fabião (Pc do 
B) completou 100 dias na pre-
sidência da Câmara Municipal 
de Barueri na quarta-feira, 10. 
O trabalho, tem sido pautado 
pela redução de custos, trans-
parência e modernização.

Segundo sua assessoria, 
na história recente, ele foi o 
único presidente da Casa a 
visitar o Tribunal de Contas 
do Estado em busca de orien-
tações para tornar a gestão 
mais transparente. Um dos 
principais pontos abordados 
foi o processo licitatório para 
a contratação de serviços e 
compra de bens comuns. Fa-
bião recebeu a recomendação 
de utilizar a modalidade pre-
gão como ferramenta prioritá-
ria nas aquisições da Câmara. 
Um tipo de licitação com am-
pla concorrência de mercado 
pelo menor preço. Composta 
por propostas e lances suces-
sivos, em sessão pública, que 
pode ser presencial ou eletrô-
nica.

Em pouco mais de três me-
ses de gestão, já são 29 proces-
sos licitatórios em andamen-
to, seis deles já publicados 
e os demais em tramitação. 
Todos por pregão presencial. 
Nessa gestão, ainda não foi 

feita nenhuma compra por 
carta-convite, modalidade em 
que o órgão público divulga 
um documento convidando 
diretamente as empresas com 
as quais deseja trabalhar.

No mesmo período do ano 
passado, foram realizados 2 
pregões e 6 cartas-convites. 
Durante o ano todo, foram 
divulgados 21 pregões e 37 
cartas convites. Nessa gestão, 
a expectativa é ampliar e va-
lorizar a livre concorrência. A 
divulgação passou a ser feita 
em vários meios de comunica-
ção de grande circulação para 
ampliar a publicidade das li-
citações.

Outro ponto importante 
de avanço, foi tornar público, 
no site oficial da Câmara, o 
processo dos editais com to-
das as atualizações, incluindo 
a cobertura jornalística das 
sessões. O próximo passo é a 
transmissão ao vivo dos pre-
gões. A inovação vai ofere-
cer ao cidadão maior acesso 
e controle do uso do dinheiro 
público. “Na sessão, as em-
presas trazem os envelopes, 
apresentam a documentação 
necessária e fazem a disputa 
de preço, tudo sendo filmado 
e transmitido ao vivo. Isso 

coibirá a prática de qualquer 
ato ilícito”, explicou Fabião.

No site da Câmara também 
passou a ser possível consul-
tar os cargos e respectivos 

vencimentos da folha de pa-
gamento da instituição. A pu-
blicação vem para cumprir um 
requisito legal de divulgação 
de informações de interesse 

público, independente de soli-
citações, de acordo com a Lei 
Federal 12.527/2011 que esta-
belece a transparência nesses 
dados.

Valorização do servidor
Para os servidores efeti-

vos e comissionados do Po-
der Legislativo, houve uma 
conquista que era objeto de 
luta há vários anos. A con-
cessão do vale-refeição. Um 
direito do trabalhador, garan-
tido pelo projeto de resolução 
002/2019, apresentado pela 
Mesa Diretora e aprovado por 
todos os vereadores presentes 
à sessão ordinária de 26 de fe-
vereiro. 

O servidor arcará com 
24% do valor recebido. O 
benefício, que é facultativo, 
será garantido através de um 
cartão eletrônico, na base de 
2,5% do salário mínimo por 
dia útil, que deve chegar a R$ 
24,95 por dia. 

De acordo com o presi-
dente, vários avanços foram 
conquistados, mas ainda há 
muito trabalho para ser feito. 
“Quando todos trabalham uni-
dos por um mesmo objetivo 
grandes vitórias são alcança-
das. O nosso compromisso é 
nos dedicarmos dia e noite na 
busca por melhorias que tra-
gam mais crescimento e de-
senvolvimento para o municí-
pio”, finalizou Fabião.
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Vereador Didi esclarece 
posicionamento em 
relação à gestão Lins

Treinamento em primeiros socorros para pais 
de recém-nascidos pode virar lei em Osasco

O vereador Didi (PSDB) 
resolveu se manifestar após 
notícia ventilada na semana 
passada que o PSDB de Osas-
co não faz mais parte da base 
do governo do prefeito Roge-
rio Lins. Didi esclarece que 
sempre foi independente, por 
isso não será oposição, por-
que nunca fez parte da gestão.

“Vou continuar meu man-
dato de forma responsável, 
votando os projetos do pre-
feito que tragam benefícios 
para a população, o que for 
bom terá meu voto favorável 
e o que eu entender que não é 
bom e não traz benefício para 
o povo de Osasco não terá 
o meu voto. Porque esse é o 
papel do vereador, votar com 

responsabilidade sem interes-
ses pessoais ou particulares. 
Continuarei o meu trabalho 
independente de oposição ou 
situação”. Afirmou o verea-
dor Didi.

Segundo Didi os verea-
dores não podem pautar seus 
mandatos baseados em influ-
ências externas. “Precisamos 
entender que independente de 
partido ou pessoas existe uma 
cidade que passa por proble-
mas e que precisa da nossa 
dedicação e compromisso 
com o povo que nos elegeu, 
não podemos brincar com os 
votos que recebemos. Sou 
oposição sim, a tudo aquilo 
que é ruim, e sou favorável a 
tudo que é bom”.  

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara Mu-
nicipal de Osasco é favorável 
ao Projeto de Lei (PL) 37/2019, 
que obriga os hospitais públi-
cos e particulares da cidade a 
fornecerem treinamento em pri-
meiros socorros para os pais de 
crianças recém-nascidas.

De acordo com a propos-
ta, a capacitação seria focada 
em orientações para lidar com 
“situações de engasgamento, 
aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita de 
recém-nascidos”. O treinamento 
teria que ser ministrado antes da 
alta do bebê.

Segundo o vereador Tonio-
lo (PCdoB), autor do projeto, 
a medida pode salvar vidas, já 
que muitos progenitores não sa-
bem lidar com situações deste 
tipo. “Ter alguém no momento 
do ocorrido com conhecimento 
para prestar o socorro pode evi-
tar a morte por asfixia ou ainda 
a passagem de alimento para o 
sistema respiratório, o que pode 
ocasionar infecções”, afirma.

A CCJ é a comissão de ve-

readores que avalia a legalidade 
dos projetos em tramitação na 
Câmara. É composta por cinco 

membros, que possuem manda-
to de dois anos. O PL 37/2019 
ainda precisa passar pelas de-

mais comissões de mérito antes 
de ter condições de votação em 
plenário. 

Divulgação

Fabião disse que os vereadores de Barueri trabalham a buscar melhorias para o município

Vereador Didi se manifestou sobre a situação do PSDB em Osasco

De acordo com a proposta do vereador Toniolo a capacitação seria focada em orientações aos pais
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Campanha de vacinação contra a gripe 
começou na rede pública de saúde

A Campanha nacional de va-
cinação contra gripe iniciou na 
quarta-feira (10) e acontece até 
31 de maio. No Estado de São 
Paulo em parceria com os muni-
cípios, a expectativa é imunizar 
90% da população-alvo de 13,2 
milhões de paulistas contra o 
vírus Influenza, com cobertura 
entre os grupos prioritários, a 
saber: mais de 4,9 milhões de 
idosos (pessoas com 60 anos ou 
mais); aproximadamente 3 mi-
lhões de crianças a partir de seis 
meses e menores de seis anos de 
idade; 1,3 milhões de profissio-
nais de saúde; 451 mil gestan-
tes e 74 mil puérperas (com até 
45 dias após o parto), além de  
pessoas portadoras de doenças, 
como asma, diabetes, imunode-
primidos e outros.

De acordo com a diretriz do 
Ministério da Saúde, responsá-
vel por encaminhar as doses da 
vacina para todo o país, a cam-
panha ocorrerá em duas etapas. 
A primeira voltada a gestantes, 
puérperas (com até 45 dias após 
o parto) e crianças a partir de 
seis meses e menores de seis 
anos. Nesta fase também haverá 

uma campanha para atualização 
das carteiras vacinais dos pa-
cientes desse grupo.

Entre 22 de abril até o dia 
31 de maio, serão vacinados na 
segunda etapa os demais grupos 
de risco, que são os idosos, pro-
fissionais da saúde, população 
indígena, professores e pacien-
tes com doenças crônicas, como 
asma, diabetes e outras.

No dia 4 de maio ocorrerá o 
“Dia D” de vacinação, quando 
os postos funcionarão no sába-
do, das 8h às 17h. “A vacinação 
contra o vírus Influenza é fun-
damental para evitar complica-
ções decorrentes da gripe, otites 
e sinusites”, explica a diretora 
de Imunização da Secretaria de 
Estado da Saúde, Helena Sato. 
A vacina é produzida pelo Ins-

tituto Butantan.

Região
Em Barueri a vacina está 

disponibilizada nas 18 Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs), 
durante os horários de funciona-
mento de segunda a sexta-feira. 
Também serão atualizadas as 
vacinas previstas no Calendário 
Nacional de Vacinação, portan-

to, é necessário levar a caderne-
ta.  No dia 4 de maio (sábado) a 
prefeitura abrirá todas as UBSs, 
além de colocar postos volantes 
no atendimento.  Em 2018, Ba-
rueri imunizou 52.381 pessoas, 
atingindo 99,71% de cobertu-
ra. Este ano a meta é vacinar 
56.549 do público-alvo.  

Jandira também iniciou 
campanha de vacinação con-
tra a influenza e, segundo a 
prefeitura, mais de 26 mil 
pessoas na cidade fazem parte 
dos grupos prioritários e de-
vem tomar a vacina nas uni-
dades básicas de saúde. Para 
receber a dose será necessário 
levar à UBS do bairro docu-
mento de identidade com foto 
e caderneta de vacinação, sen-
do dispensável apenas no caso 
das gestantes. 

Santana de  Parnaíba in-
forma que os grupos portadores 
de doenças crônicas apresentem 
a prescrição médica especifi-
cando o motivo da indicação. 
Segundo a Secretaria de Saúde 
de Parnaíba, a meta é  atingir 
30 mil pessoas e quem já tomou 
em anos anteriores deverá tomar 

novamente, pois a vacina é anu-
al.  Os moradores devem pro-
curar a unidade de saúde mais 
próxima, que funcionam de 
segundas a sextas-feiras das 8h 
às 17h. Mais informações pelo 
telefone 4622-8850.

Osasco  realiza a campanha 
contra a gripe nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs), das 8h 
às 16h30. Os adultos devem 
apresentar o cartão de vacina 
e documento de identificação, 
enquanto as crianças é preciso 
levar a caderneta e a certidão de 
nascimento. Nos casos específi-
cos, é preciso seguir as orienta-
ções: Pessoas com doenças crô-
nicas ou com outras condições 
clínicas especiais: apresentar, 
também, prescrição médica es-
pecificando o motivo da indica-
ção da vacina. Já os pacientes 
cadastrados em programas de 
controle das doenças crônicas 
do SUS em Osasco deverão se 
dirigir aos postos em que estão 
registrados para receberem a 
dose, sem necessidade de pres-
crição médica. Os professores 
devem apresentar o contrache-
que ou crachá.

Divulgação

O prefeito Rogério Lins 
vistoriou na quarta-feira (10), 
as obras do Hospital Veteriná-
rio da Zona Norte, na Avenida 
Lourenço Belolli, 1480, Parque 
Industrial Mazzei, no antigo 
prédio do Centro de Controle 
de Zoonoses.

De acordo com o prefeito, o 
hospital terá térreo e primeiro 
andar com sala de espera, seis 
consultórios, salas para raio-X, 

ultrassom e laudos, uma ala de 
infectologista, duas de enfer-
magem com 20 macas (10 para 
cachorros e 10 para gatos), três 
centros cirúrgicos, uma sala de 
pós-operatório, uma de pré-
-operatório e uma internação, 
além de auditório para treina-
mento, estoque, refeitório e es-
tacionamento.

“Serão 32 funcionários, 
sendo 12 veterinários: dois 

clínicos geral, dois cirurgiões, 
anestesista, seis enfermeiros e 
auxiliares, pessoas de apoio, 
auxiliar de limpeza, gestor de 
equipe, técnico de raio-X, ad-
ministrativo e estoquista. O 
hospital também atenderá com 
especialidades e as consultas 
serão pré-agendadas para orto-
pedista, oftalmologista, endo-
crinologista e odontologista”, 
explicou o diretor da ANCLI-

VEPA (Associação de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Ani-
mais), Luiz Wilson Oliveira 
Junior.

O diretor-geral da ANCLI-
VEPA, Wilson Gracci, disse que 
“esse será o maior hospital vete-
rinário do Estado, considerando 
seu tamanho e a infraestrutura, 
que oferecerá aos animais”. O 
hospital funcionará de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Zona Norte de Osasco ganhará o segundo  
hospital veterinário gratuito da cidade

Rogério Lins entregará em breve mais um hospital veterinário

Vacinação contra a gripe acontece até 31 de maio nas unidades de saúde
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Karina/Secom

Sérgio Gobatti

A distância mínima que era de um quilômetro agora passa a ser  de 750 metro

“Escola Mais Segura” integra ações 
da Guarda Municipal de Barueri

“Escola Mais Segura” é a 
nova ação permanente criada 
pela Secretaria de Segurança 
e Mobilidade Urbana de Ba-
rueri, que, a partir de agora, 
passa a integrar a rotina da 
Guarda Civil.

A ação abrange as 110 es-
colas da rede municipal, ofere-
cendo um ambiente mais prote-
gido. “Montamos uma sala de 
vídeomonitoramento destinada 
exclusivamente às escolas, com 
uma equipe de acompanhamen-
to 24h em tempo real”, explica 

Regina Mesquita, secretária da 
pasta.

Todas as escolas da rede 
municipal de Barueri já pos-
suem câmeras externas, e 59 
delas contam com câmeras in-
ternas de vídeomonitoramento. 
Agora, com a nova ação, todas 
as unidades receberão novos 
equipamentos, dentro e fora da 
escola.

As equipes de ronda escolar 
passam a receber reforços das 
viaturas setoriais, aumentan-
do ainda mais a segurança dos 

pais e alunos nos entornos das 
unidades durante os períodos 
de entrada e saída de aula.

Além das novas câmeras 
e do aumento no número de 
viaturas nas ruas, todas as uni-
dades receberão diariamente a 
visita surpresa de guardas mu-
nicipais que farão um passeio 
pelo ambiente escolar com o 
objetivo de proteger e aumentar 
a proximidade com os profes-
sores e alunos. A Guarda Mu-
nicipal se torna mais presente e 
humanitária com a nova ação.

O prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins, alterou o Decreto Muni-
cipal de nº 9.270, de 13 de janeiro 
de 2004, artigo 7º, parágrafo 3º, 
para melhor atender aos alunos 
matriculados na rede municipal 
de ensino com o Transporte Es-
colar Gratuito (TEG). O decreto 
reduziu a distância entre a resi-
dência e a escola dos que serão 
beneficiados.

A distância mínima que antes 
era de um quilômetro, agora passa 
a ser igual ou superior a 750 me-
tros, ou local de difícil acesso, des-
de que devidamente justificado. 
Trata-se de um avanço significati-
vo para muitos pais e alunos que 
antes não atendiam a esse critério.

Outro ponto importante é que 
a Prefeitura disponibilizou 1.200 
novas vagas no serviço de trans-

porte escolar gratuito. Os pais que 
quiserem requisitar o benefício 
devem procurar a escola do filho 
pessoalmente, preencher um for-
mulário, o qual será encaminhado 
para avaliação do Setor de Trans-
porte Escolar Gratuito (TEG), da 
Secretaria de Educação.

Atualmente, o TEG trans-
porta 3.300 alunos, já inclusos 
os cerca de cem estudantes que possuem algum tipo de defici-

ência, visto que os veículos são 
adaptados especialmente para a 
condução de PCDs.  

Além disso, todo o itinerá-
rio do transporte escolar gratuito 
conta com uma equipe de moni-
tores que zela pela segurança dos 
educandos e segue um percurso 
estabelecido de acordo com as 

necessidades dos estudantes que 
aguardam a condução nos pontos 
de parada já existentes. Os alunos 
com deficiência partem de suas 
residências.

O programa tem aprovação 
dos pais, como relatou Vanusa 
Cosme da Silva, que acompanha 
de perto a condução de sua filha, 
Heloise T. da Silva, estudante 

da EMEF Manoel Barbosa de 
Souza: “A qualidade do serviço 
ofertado aos nossos filhos é de 
excelência, sendo um transporte 
seguro com profissionais mui-
to bem preparados, exemplo é o 
motorista Fernando sempre gen-
til, atendendo muito bem nossas 
crianças. A prefeitura merece 
nota dez”, afirmou.

TEG Osasco reduz distância 
entre casa e escolas municipais

Guarda Municipal garante mais segurança nas escolas da cidade

SOCIEDADE
ALPHASÍTIO RESIDENCIAL

Santana de Parnaíba, 08 de abril de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, convoco os associados a 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Alphasítio Residencial, a realizar-se no dia 23 de abril de 2019 
(terça-feira), no salão de festas do próprio Residencial, às 19h00, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinqüen-
ta por cento) mais um dos associados, ou às 19h30, em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de 
associados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1) Análise e aprovação do Demonstrativo de Receitas / Despesas e das contas do exercício de 2018 prestadas pela Diretoria 
Executiva.
2) Análise e aprovação quanto à contratação de escritório de advocacia para atuar frente à Incorporadora Alphasítio quan-
to à área de APP e a mata ao lado da Associação.
3) Análise e aprovação quanto à aquisição de 01 (um) painel de LED que será colocado na ilha próximo a portaria, com a 
finalidade de facilitar a comunicação/avisos aos Associados.
4) Análise e aprovação da venda de um dos veículos de ronda, e aquisição de um novo veículo.
5) Análise e aprovação da contratação de assessoria esportiva, bem como, definição da forma de custeio.
6) Esclarecimento aos Associados quanto aos itens abaixo: 

a) Posicionamento sobre a solicitação de ampliação do sistema de drenagem  da Associação Alphasítio Residencial - 
Protocolo nº 417-572, 11/03/2019;
b)Apresentação do andamento dos estudos de fauna e flora da mata, realizado pela bióloga Blanche;
c) Posicionamento sobre as ocorrências ocasionadas, pelo excesso de chuvas, nos lotes da Associação;
d) Posicionamento sobre o status do projeto e compra das câmeras de CFTV para as áreas administrativas, academia, 
salão de festas,  entrada e saída da Associação e controle de acesso;
e) Instalação de 05 (cinco) lixeiras “cata-caca” nas ruas da Associação;
f) Esclarecimento do biólogo da empresa Santech, sobre a aplicação de  Fumacê;
g) Esclarecimento sobre as diferenças legais entre Associação e Condomínio Edilício, de acordo com o Código Civil.

7) Assuntos gerais não passíveis de votação.

Os associados poderão ser representados por procurador devidamente constituído por meio de procuração, nos termos do 
artigo 654 § 1º do Código Civil. Somente os proprietários poderão outorgar procuração para representação na assembleia e 
cada procurador só poderá representar um sócio, exceto quanto aos sócios fundadores ou à sócia fundadora nata, que pode-
rão, individualmente ou em conjunto, representar mandantes sem número definido.

Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar o que for deliberado, como tácita concordância.

Ressaltamos que, de conformidade com o Artigo 15, § 1º do Estatuto Social, somente poderão votar e ser votados os associados re-
gularmente registrados nos livros sociais até 24 horas antes da realização da assembleia e que estejam em dia com suas obrigações. 

Atenciosamente,

Marco Vay
Presidente do Conselho Deliberativo 
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Drama da Paixão de Cristo de Parnaíba 
apresentará cenas inéditas e efeitos especiais

Jandira também tera encenação de espetáculo

A 24ª edição do Drama 
da Paixão de Cristo, espetá-
culo organizado pela Prefei-
tura de Santana de Parnaíba, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo,  aconte-
cerá  nos dias 18, 19 e 20, a 
partir das 20h30, na Barra-
gem Edgard de Souza, portão 
1, localizada no Km 40 da 
Estrada dos Romeiros, pró-
ximo ao Centro.

Este tradicional even-
to atrai anualmente mais de 
20 mil pessoas nos três dias 
para assistir à encenação da 
história de Jesus Cristo. Na 
primeira parte da dramatiza-
ção, é contada uma passagem 
bíblica do Velho Testamen-
to. Nesta edição falará sobre 
a Epopéia de Gideão, o he-
rói que, juntamente com 300 
homens, libertou os filhos de 
Israel da opressão dos midia-
nitas, que eram ligados ao 
Deus Baal. 

Já na segunda parte do 
espetáculo, serão encenadas 
histórias da vida, morte e 
ressurreição de Jesus. Entre 
as novidades deste ano está 

no cenário que contará com 
uma representação do mar 
da Galiléia, onde Jesus faz 
a pesca milagrosa e também 
caminha sobre as águas.

O Drama da Paixão de 

Cristo acontecerá em um 
espaço com mais de 15 mil 
metros quadrados de área 
cenográfica, que é conside-
rado o maior de São Paulo e 
um dos maiores do Brasil no 

gênero. Mais de 400 pessoas 
entre atores e figurantes par-
ticipam do espetáculo.

O local contará, ainda, 
com praça de alimentação 
e quem vier de carro pode-

rá estacionar no Bolsão de 
Estacionamento, que fica 
ao lado do viário da ponte, 
no Centro. Ônibus farão o 
transporte de idosos e pesso-
as com deficiência do ponto 
em frente ao Monumento aos 
Bandeirantes para o local 
da encenação a partir das 
18h30. A entrada é gratuita e 
quem quiser, poderá doar um 
quilo de alimento não pere-
cível para o Fundo Social de 
Solidariedade.

 A Prefeitura de Jandira ini-
ciou a distribuição de convites 
gratuitos para o espetáculo A 
Paixão de Cristo, peça teatral 
que já é tradição,  que será en-
cenada nos dias 19 e 20, às 20h, 

no Teatro Municipal Luiz Gon-
zaga. Cada pessoa poderá retirar 
até cinco ingressos na Secretaria 
de Cultura, das 8h às 17h, Rua 
Rubens Lopes da Silva, 400.

Neste ano, o evento contará 

com um novo panorama de atu-
ação e pela primeira vez desde 
1980, a apresentação terá os 
enredos musicais representados 
em Libras (íngua Brasileira de 
Sinais) Foi uma escolha do De-

partamento de Eventos, que du-
rante os ensaios observou a ne-
cessidade da inclusão das Libras 
na linguagem da peça.

Encenar a história do nas-
cimento de Jesus é um costu-

me em muitos municípios. Na 
década de 80 Jandira começou 
suas primeiras apresentações, 
que já foram retratadas com 
várias interpretações. A peça 
fi cou sem ser produzida duran-

te 4 anos, desde 2014 e agora 
em 2019 após um ano do seu 
retorno, expandirá as maneiras 
de se comunicar com a platéia, 
tornando a tradição uma lingua-
gem inclusiva.

Fotos: Fabiano Marti ns

Os cantores Guilherme & Santiago são padrinhos da Campanha do Agasalho de Barueri Durante a Cerimônia de lançamento houve um desfile

Passagens bíblicas sobre Jesus Cristo serão encenadas por mais de 400 atores e figurantes
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Fundo Social de Barueri arrecada
R$ 65 mil com Bazar da Solidariedade 

O 3 ° Bazar da Solida-
riedade de Barueri atraiu 
centenas de pessoas no úl-
timo sábado (6), na sede da 
Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social. O 
evento foi promovido pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade e pela SADS e além do 
público, muitas autoridades 
municipais prestigiaram a 
ação, cuja renda será reverti-
da para aquisição de tecidos 
e peças de inverno novas que 
são distribuídas na Campa-
nha do Agasalho. 

Roupas, acessórios, cal-
çados, móveis, eletrodomés-
ticos, bijuterias, brinquedos, 
livros, utensílios diversos, 
artigos de decoração, qua-
dros, tapetes, enfeites e uma 
diversidade de artigos esta-
vam à venda a preços aces-
síveis.

Para a moradora do Jar-
dim Belval, Joelma Caval-
cante da Silva, o bazar es-
tava muito bom. “Ajuda a 
gente que não tem condições. 
Gostei das roupas e dos cal-
çados. Barueri sempre tem 

essa iniciativa belíssima que 
é de ajudar as pessoas mais 
carentes a terem um conforto 
melhor”.   

O Bazar rendeu R$ 
65.471,45. Para a secretária 
da SADS, Adriana Bueno 
Molina, o resultado é fru-
to da colaboração de todos. 
“Beneficia a população de 
duas formas: dando a opor-
tunidade de compra e possi-
bilitando a aquisição de rou-
pas novas”. 

Doações
O Bazar da Solidarieda-

de recebeu milhares de do-
ações. A presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
Sônia Furlan, agradeceu o 
empenho da população, em-
presariado, comerciantes e 
poder público.“A quantida-
de e a variedade de peças, 
que foram desde vestuário 
até móveis e também a in-
clusão de parceiros como 
os   moradores dos residen-
ciais de Alphaville, mostra 
a credibilidade que o Fundo 
Social ganhou ao longo dos 
anos por conta do trabalho 
que faz. Isso nos deixa feli-

zes e seguros para continuar 
ajudando as pessoas mais 
carentes. O bazar é também 
uma oportunidade dada às 
famílias de Barueri para ad-
quirirem objetos a um preço 
acessível.

Dessa forma podemos 
atender aos mais carentes 
e ter um número cada vez 
maior de parceiros solidá-
rios, com responsabilidade 
social e que se preocupam 
em ter uma cidade mais so-
lidária. Isso tudo me traz 
muita alegria”, declarou Sô-
nia Furlan.  

Osasco tem cerca de 5.600 professores e aproximadamente 68 mil alunos na rede municipal

Plano de Carreira dos servidores da 
Educação de Osasco está em vigor

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, sancionou as leis 
complementares 351 e 352, 
de abril deste ano, aprova-
das pela Câmara Municipal, 
que tratam respectivamente 
sobre o plano de cargos, car-
reira e salários dos servido-
res de apoio da Secretaria de 
Educação, e o plano de car-
reira e remuneração do ma-
gistério público municipal.

As referidas leis foram 
publicadas terça-feira, 9/4, 
na edição 1640 da Impren-
sa Oficial do Município de 
Osasco (IOMO), e podem 
ser conferidas na integra 
no portal da Prefeitura em: 
www.osasco.sp.gov.br.

O  capítulo I das Dispo-
sições Preliminares da Lei 
Complementar 351 traz no 
artigo 2º: o plano de car-
reira é o conjunto ordena-
do das regras que definem 
a progressão funcional dos 
ocupantes de cargos de pro-
vimento efetivo, por meio de 
progressão vertical na car-
reira dos servidores do apoio 
da Secretaria de Educação. 
O artigo 3º aponta que a 
progressão na carreira será 
através do aperfeiçoamento 

profissional e titulação aca-
dêmica.

Já os capítulos seguintes 
tratam dos cargos, atribui-

ções, requisitos e ingresso 
na carreira, por meio de con-

curso público (artigo 5º), e 
jornada de trabalho.

A Lei Complementar 352, 
por sua vez, traz em seu arti-

go 2º que o Plano de Carreira 
e Remuneração visa estrutu-
rar o quadro de pessoal do 
magistério público munici-
pal, estabelecendo normas 
de enquadramento e tabela 
de vencimentos, construídas 
de forma a incentivar a for-
mação, o aperfeiçoamento, a 
atualização e a especializa-
ção de seu pessoal para pro-
piciar a melhoria do desem-
penho de suas funções ao 
formular e executar as ações 
estabelecidas pelas políticas 
nacionais e planos educacio-
nais do município.

O artigo 3º define que o 
regime jurídico dos servi-
dores enquadrados no plano 
de carreira e remuneração 
instituído na referida lei é o 
estatutário.

A aprovação das respecti-
vas leis põe fim a uma jor-
nada de mobilizações e rei-
vindicações do setor que já 
durava sete anos. A minuta 
do projeto de lei, elaborada 
conjuntamente entre repre-
sentantes do governo e da 
categoria, foi assinada em 
dezembro do ano passado, 
após diversas reuniões entre 
as partes ao longo de 2018.

Arquivo Secom

Fotos:  Adalberto Albuquerque 

Centenas de pessoas participaram do bazar realizado em Barueri no último sábado (6)

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan
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Estudantes do Jardim Paulista, em Barueri, montam 
equipamentos que incentivam a leitura e a oralidade 

As turmas dos 5ºs anos da 
Emef Onofra da Silva, do Jardim 
Paulista, estão aperfeiçoando a 
leitura e a oralidade por inter-
médio de instrumentos especiais 
montados pelos próprios estu-
dantes. 

Os professores Edson Fer-
reira da Silva e Márcia Mangels 
Francisco estão incentivando os 
alunos a participarem de uma 
jornada de conhecimento por in-
termédio do uso das tecnologias.  

Após uma série de estudos 
e pesquisas, os jovens invento-
res participaram da I Oficina de 
Criação, oportunidade em que 
apresentaram aos pais e à co-
munidade escolar as novas in-
venções denominadas “Sussur-
rofone” e “Ao Pé do Ouvido”, 
instrumentos montados a partir 

de materiais reciclados. Os equi-
pamentos estão sendo utilizados 
para melhorar a leitura, oralida-
de, compreensão de texto e inte-
ração social. 

A professora Márcia Francis-
co ficou feliz com o sucesso da 
oficina. “Momentos assim são 
muito importantes, pois a par-
ceria família-escola propicia um 
aprendizado ainda maior junto 
aos seus pares, compartilhando 
as informações e práticas”. 

Para o professor Edson Fer-
reira, o projeto é arrojado e mui-
to atual, e a construção desses 
dois aparelhos fazem a diferença 
no aprendizado e no aperfeiço-
amento de leitura e escrita dos 
alunos. 

Bárbara Matias, mãe da alu-
na Ana Clara Matias, do 5º ano 

D, ficou surpresa com o resulta-
do do trabalho. “Participar desse 
momento foi muito bom, pois 
assim há interação entre pais e 
filhos na escola. Também foi po-
sitivo por obter informação sobre 

outro tipo de tecnologia além dos 
celulares, tablets e outros”. 

Segundo a coordenadora Ana 
Flávia o projeto foi motivo de 
muito orgulho. ”O desenvolvi-
mento das aprendizagens dos alu-

nos vem evoluindo de forma sig-
nificativa e o envolvimento deles 
no projeto tem grande parcela de 
contribuição nessa evolução”.  

A supervisora Tatiana Dias 
também elogiou a inciativa. 

“Esse projeto possibilita às 
crianças compreenderem que 
a tecnologia vai desde o uso 
de uma caneta até os Chrome 
Books e smartphones, ou seja, 
a tecnologia é criar ferramentas 
para facilitar nossa vida nos mais 
diversos aspectos”. 

A diretora Vera Lúcia de Oli-
veira Santos disse que incentivar 
o uso das novas metodologias e 
tecnologias, ofertando estraté-
gias diferenciadas e eficientes, 
aproxima e fortalece os laços 
familiares. ”É satisfatório fazer 
parte do quadro da educação de 
um município que tem uma visão 
tão avançada, inteligente e inclu-
siva, proporcionando aos alunos, 
professores e gestores uma Edu-
cação de Qualidade como ocorre 
em Barueri”. 

Dia 16 o ex-prefeito de Osasco, 
Silas Bortolosso, ao lado da esposa 
Gina, filhos e netos, recebe os mais 

íntimos para brindar nova idade.

Quem aniversaria dia 14 é Mariana 
Rossi de Almeida Magdesian, irá 

comemorar a data ao lado dos amigos 
e familiares. Parabéns!

Quem fica mais jovem dia 18 é o 
querido Sérgio Yamato

ANIVERSÁRIOS

Divulgação
ESQUI NA CORDILHEIRA DOS ANDES

Com 31 anos de tradição 
no mercado, o Valle Nevado 
se consagrou como a maior e 
principal estação de esqui e 
snowboard da América do Sul. 
Além de contar com pistas im-
pecáveis para atletas amadores 
e profissionais, o resort ofere-
ce serviços premium em plena 
Cordilheira do Andes, no Chile, 
abrangendo hotelaria, alta gas-
tronomia, aulas privativas de 
esqui e snowboard e até mesmo 
heli ski. 

Chegando ao resort, a dica 
é se hospedar no cinco estre-
las Hotel Valle Nevado, um 
dos três meios de hospedagem 
do complexo. É a opção mais 
personalizada, com somente 
50 quartos (todos com Wi-Fi), 
cada um com varandas e opções 
de vista das pistas de esqui ou 
da montanha, além de saída di-
reta para as pistas desde o lobby 
do hotel (é o único ski in / ski 
out da montanha) e para o Spa 
& Fitness Center. 

O Valle Nevado conta com 
uma equipe de 70 instrutores 
bilíngues de diferentes naciona-
lidades, para ski e snowboard, 
que permitem aos hóspedes e 
visitantes aprender e progre-

dir em um ambiente seguro, 
tranquilo e divertido. E existe 
a opção de fazer aulas particu-
lares de ambas as mobilidades, 
o que permite um trabalho mais 
intensivo e personalizado, ideal 

para corrigir defeitos e aprender 
novas técnicas ou tão somente 
adquirir confiança. 

Quem for mais experiente e 
estiver em busca de adrenalina 
pode aproveitar o “heli ski”, 

modalidade na qual hóspedes e 
visitantes sobem a bordo de um 
helicóptero AS 350 B3 que os 
deixam a mais de 4.200 metros 
de alturas em neve virgem para 
uma descida na impressionante 
Cordilheira dos Andes. Em um 
dia, pode ser possível realizar 
mais de 5 mil metros de desní-
vel, sempre acompanhados por 
um guia de montanha com todo 
seu material de segurança. E o 
melhor: sem encarar uma mul-
tidão de outros esportistas ou 
filas em teleféricos.

A gastronomia é outro as-
sunto levado a sério no Valle 
Nevado, que tem seis restau-
rantes especializados em dife-
rentes tipos de culinária, sendo 
o mais sofisticado deles o fran-
cês La Fourchette, localizado 
no Hotel Valle Nevado. Entre 
as criações da chef Alejandra 
Cruells, que já trabalhou no 
Brasil e conhece o gosto dos 
brasileiros, principal públi-
co da estação, estão a clássica 

sopa de cebola gratinada, filé 
de carne ao molho bearnáise 
acompanhado de abobrinha ita-
liana, cogumelos, tomate cereja 
e cebola glaceada com mantei-
ga e o carré de cordeiro acom-
panhado de mini ratatouille de 
legumes da época com molho 
carménère. Se a preferência for 
por doces, há os clássicos Crè-
me Brûlée e Tarte Tatin acom-
panhada de sorvete artesanal 
de baunilha, além de criações 
como o Lingote de Chocolate 
com framboesa e iogurte acom-
panhado de macarrons e sorve-
te de chocolate com crocante de 
amendôas, e Quenelles de Cho-
colate Belga sobre feuilletine, 
esponja de amêndoas e gana-
che com sorbet de manjericão. 
Uma experiência gastronômica 
inesquecível para quem gosta 
de comer bem. Para acompa-
nhar todos esses banquetes, a 
adega do Valle Nevado conta 
com os melhores rótulos do 
país e do mundo.

TURISMO

Invenções criativas estão fazendo sucesso entre os estudantes 

Suseli Honório / Secom 
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A digital influencer Claudia 
Métne abre sua casa para 

homenagear o Dia do 
Jornalista com famosos

Rubens Augusto Junior, presidente da Rede 
Patroni Pizza, recebeu o prêmio “Empresário 
do Ano 2019”, concedido pela Associação 

Brasileira de Lojistas de Shopping (ALSHOP)

Rabino Nilton Bonder participou do evento que lotou
três salas do Cinemark no Shopping Higienópolis  

Claudia Métne realizou 
comemoração ao Dia do Jor-
nalista oferecendo uma festa 
luxuosa e descontraída em 
sua residência com famosos, 
jornalistas, colunistas sociais 
e parceiros.

A festa reuniu nomes 
da imprensa como Amaury 
Júnior, Olga Bongiovan-
ni, Jorge Lordello, Mara 
Bastos, que prestigiaram o 
evento organizado por Clau-
dia para homenagear o meio 
jornalístico.

Além de abrir sua residên-
cia Claudia, presenteou os 
convidados com marcas que 
a acompanham em sua traje-
tória profissional.

Apresentações especiais 
do cantor Pedro Lima, do 
The Voice, o DJ internacional 
Paul Ross e a cantora Esther 
Bauman deram um ar espe-
cial ao evento.

Os colunistas sociais 
como Anna Dennz, Betty 
Abrahão, Suely Couto, Ova-

dia Saadia. Gigi Accioly, 
Paulinho Bauab, Fernando 
Joly, Ana Bittar, Rauldo Cha-
ve do Luxo entre outros re-
gistraram os momentos espe-
ciais e alegres do evento.

Presenças de Ronaldo Von 
e Dani Duff, Chef Elias do 
Chamie Gastronomia, entre 
outros.

Apoiadores do evento: 
Chamie Gastronomia, Sepho-
ra Brasil, Alabarce Bebidas, 
Ana Buffet Gourmet Tapioca, 
Dama Confeitaria.

Parceiros de Claudia: BK 
Biscuiterie, Lia´s Cake, Cris 
Bilhar Flores, Art Circus, 
Prodetec Group.

Triton Óculos, Riô Cos-
méticos, Café Gourmet Santa 
Mônica, Tave Pharma.

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
Noite do bem em São Paulo 
ao lado do governador João 
Doria e da primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, no evento 
beneficente para arrecadar 
recursos para a UNIBES, 
entidade que desenvolve um 
trabalho louvável no amparo 
e acolhimento de pessoas em 
vulnerabilidade, promovendo 
uma verdadeira transformação 
na vida de quem mais precisa.

O evento aconteceu no 
último dia 05 de abril, 

no badalado Wish Resort, 
em Foz do Iguaçu e 

contou com a presença 
de personalides ligadas ao 

setor de varejo.
O prêmio é um 
reconhecimento 

pelo projeto Eco Pizza 
de substituição da lenha 

comum pelo material 
ecológico usado nos 

fornos que são marca 
registrada da rede.

Atualmente, a Patroni 
Pizza conta com mais de 
200 lojas espalhadas por 

todo o Brasil.

A Congregação Israelita 
Paulista  (CIP),  a  
Comunidade Shalom e 
o Beth-El comemoraram 
o sucesso da pré-estréia 
beneficente do  filme 
“Alma Imoral”.  A 
obra, com direção de 
Silvio Tendler, é baseada 
no livro do rabino 
Nilton Bonder, que esteve 
presente ao evento.

A empresária Cristiana Arcangeli, Rubens Augusto Junior 
(grupo Patroni) e Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP. 

Legenda legenda

Michelle Bolsonaro rodeada por alunos do projeto

Bia e João Dória

Claudia Métne,Celina Ferreira,Débora Avedkssian e Amaury Jr.

Glorinha Cohen,Claudia Métne,Gigi Accioly de 
Maceió,Paulinho Bauab,Rosy Verdi e Ovadia Saadia

Olga Bongiovanni,Claudia Métne e Amary Jr.

Damaris Ferreira,Claudia Métne e Marcelo Anadrade (diretor Sephora Eldorado)


