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Lins amplia sistema de 
monitoramento em Osasco

Elvis Cezar anuncia 15 
novas unidades de saúde 
em Santana de Parnaíba

Rogério Franco implanta 
nova iluminação de LED 
na Estrada dos Pereiras

Legislativo: Desconto de 
80% para regularizar

imóveis de até 300m² a.c.
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Hotel Fasano Boa Vista: um oásis a uma hora de São Paulo

Feliz Dia

das Mães!

Chromebooks já são utilizados por alunos 
da rede municipal de ensino de Barueri
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Empresários debatem futuro de Osasco
 Na noite de terça-feira (07), 

o “Projeto Osasco Que Que-
remos” realizou seu primeiro 
encontro com um dos setores 
mais importantes da cidade, o 
setor comercial e empresarial. 
O evento, organizado pelo ve-
reador Prof. Mário Luiz Gui-
de em parceria com a Câmara 
Municipal de Osasco, reuniu 
empresários osasquenses para 
pensar perspectivas econômi-
cas para cidade. Estiveram pre-
sentes o Secretário de Indústria 
e Comércio de Osasco, Paulo 
Contim, o presidente da Asso-
ciação Comercial e Empresa-
rial de Osasco, Amir Gomes 
dos Santos, o diretor do Sindi-
cato Patronal dos Comerciantes 
de Osasco, Jorge Kalamakian, 
o presidente do Sindicato Pa-
tronal de Hotéis e Similares de 
Osasco, Edson Pinto, a diretora 
de Desenvolvimento Econômi-
co de Osasco, Thaís Assunção, 
o presidente do Instituto de Pre-
vidência de Osasco, Francisco 
Cordeiro da Luz e a presidente 
do PSB de Osasco, Profª. Tere-
za Santos. Participaram ainda 
os vereadores Tinha di Ferreira, 
Régia Gouveia e Luiz Amaral, 
da TV Osasco. 

De acordo com o Prof. Má-
rio Luiz Guide, que presidiu o 
encontro, o objetivo do “Proje-
to” é ouvir, através das mídias 
sociais, pesquisas, entrevistas 
e debates, os diversos setores 
da sociedade. “Independente 
da nossa preocupação coti-
diana, queremos pensar um 
pouco na perspectiva futura 

da nossa cidade e estabelecer 
alguns consensos mínimos em 
cada área para criar propostas 
que possam avançar e melho-
rar a qualidade de vida dos 
cidadãos”. Ele informou que 
já foram realizadas pesqui-
sas em diversos bairros para 
identificar quais são as prio-
ridades. “A população coloca 
como principais ter uma rede 
de saúde pública decente, uma 
rede de educação com boa 
qualidade, melhor segurança 
e a presença de policiamento 
na cidade, geração de empre-
gos e qualificação profissional, 
principalmente dos jovens e, 
ainda, teríamos outras como a 
melhoria do trânsito”, ressal-
tou o vereador. Ele conta que 
o “Projeto Osasco que Quere-
mos” iniciou os debates com 
o setor comercial e empresa-

rial da cidade por considerá-
-lo um dos mais importantes, 
responsável pela economia, 
pela produção e pela geração 
de emprego, mas vai ouvir to-
dos, principalmente os setores 
ligados às prioridades que já 
foram identificadas”.

Durante sua exposição, o 
presidente da ACEO, senhor 
Amir Gomes, ressaltou a cola-
boração do setor para o desen-
volvimento da cidade ao lon-
go dos anos, contribuindo na 
arrecadação de impostos e na 
geração de empregos e renda.  
Lembrou da luta do setor para 
a reforma do Código Tributá-
rio que trouxe um ganho muito 
grande para Osasco com a volta 
de várias empresas que haviam 
deixado o município. “A cidade 
começou a ter um crescimen-
to, alavancou a economia a tal 

ponto que, hoje, Osasco é o 6º 
PIB (Produto Interno Bruto) 
no País e o 2º no Estado. É o 
segundo maior comércio vare-
jista no Estado, perdendo ape-
nas para a Rua 25 de Março”, 
afirmou o presidente da ACEO. 
De acordo com Amir, os núme-
ros mostram que a cidade está 
voltada muito mais para o co-
mércio e, principalmente, para 
prestação de serviços. “Hoje, 
Osasco tem 70.600 empresas, 
destas 51% são de prestação 
de serviços o que corresponde 
a 36 mil empresas; 40% são de 
comércio, correspondendo a 
28.200 empresas e, apenas, 4% 
são de indústria, representada 
por 2.825 empresas”, informou 
o presidente. 

Uma de suas propostas para 
melhorar a Saúde em Osasco é 
a redução na alíquota de 3% 

para 2% para empresas ligadas 
a saúde para atrair a vinda de 
mais laboratórios, clínicas e 
hospitais e aumentar o atendi-
mento na área.  

Ao usar a tribuna, o presi-
dente do Sindicato Patronal 
dos Comerciantes, Jorge Kala-
makian, disse que é “nascido 
e criado em Osasco e nos seus 
72 anos de vida, sendo 61 tra-
balhos na Rua Antônio Agú”, 
se sente preparado para dar 
uma sugestão aos dirigentes 
da cidade. “Precisamos estu-
dar uma maneira de diminuir 
o tráfego de ônibus no Centro 
da cidade para melhorar o fluxo 
do comércio” e sugeriu a cria-
ção de uma “linha circular de 
ônibus, com bilhete único além 
da abertura de novas ruas para 
desafogar o trânsito no local”. 

Já na avaliação do Secre-

tário de Indústria e Comércio, 
Paulo Contim,  “este é o mo-
mento propício para a discus-
são da cidade que queremos, 
para discussão de desenvolvi-
mento, de geração de emprego 
e renda tendo vista a prepara-
ção do próximo Fórum de De-
senvolvimento que irá discutir 
qual é a atual vocação da ci-
dade”.  

Na opinião do secretário, a 
reformulação do Código Tri-
butário, realizada no passado, 
preparou a cidade para o cres-
cimento e o desenvolvimento. 
“Hoje, temos 2/3 de atividade 
concentrada em comércio e 
serviços, não é à toa que em-
presas como o Mercado Livre 
e iFood aterrissaram aqui, 
ajudando a criar empregos e a 
gerar renda”.  Ele disse ainda  
que a cidade reúne todas as 
condições para um bom desen-
volvimento por estar colada a 
São Paulo, próxima ao aero-
porto de Guarulhos, ao Porto 
de Santos e ao Rodoanel, que 
liga a cidade as principais ro-
dovias. “Há pouco, tivemos o 
anúncio que Osasco registra o 
menor índice de desemprego 
na região da Grande São Pau-
lo”, disse o secretário que pre-
tende continuar incentivando 
as micro empresas individuais 
(MEI), investir na formação 
tecnológica e na preparação 
dos jovens para o mercado 
de trabalho. Como proposta o 
secretário disse que quer ala-
vancar o turismo de negócios 
na cidade.

Jorge Kalamakian, Sindicato Patronal dos Comerciantes de Osasco, Paulo Contim, Secretário de Indústria e Comércio de Osasco, Vereador Mário Luiz 
Guide Professora Tereza Santos, presidente do PSB de Osasco e Amir Gomes dos Santos, Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco

 A Câmara Municipal de Osas-
co aprovou nesta terça-feira (7) 
um projeto que autoriza a Prefeitu-
ra a conceder até 80% de desconto 
nas taxas cobradas para a regulari-
zação de imóveis. A medida vale 
tanto para os edifícios residenciais 
quanto para os comerciais e in-
dustriais, mas limita o benefício 
àqueles com até 300 m² de área 
construída.

O Substitutivo 5/2018 ao Pro-
jeto de Lei (PL) 91/2018 recebeu 
12 votos favoráveis e nenhum 
contrário. Agora a proposta só de-
pende da sanção do Prefeito Rogé-
rio Lins (PODE) para virar lei.

Autor do projeto, o verea-
dor Jair Assaf (PROS) diz que os 
custos envolvidos no processo 
de regularização são proibitivos 
para a maioria dos moradores e 
comerciantes da cidade. “Para re-
gularizar uma moradia de cento 
e poucos metros [quadrados] nós 
precisamos desembolsar, hoje, de 

R$ 8 mil a R$ 10 mil”, afirmou o 
parlamentar na tribuna, durante a 
discussão da propositura.

Assaf também enfatizou que 
se trata de uma proposta autori-
zativa, ou seja, que deixa para o 
Poder Executivo a decisão final a 
respeito da aplicação do desconto. 

Confira abaixo todos os pro-
jetos aprovados pelos vereadores 
nesta terça:

SUBSTITUTIVO N.º 5/2018 

AO PROJETO DE LEI N.º 
91/2018 – JAIR ASSAF – Dis-
põe sobre a regularização das 
construções residenciais, comer-
ciais e industriais e dá outras pro-
vidências.

PROJETO DE LEI N.º 
46/2018 – LÚCIA DA SAÚDE – 
Dispõe sobre a implantação e o me-
lhoramento da iluminação pública 
em todas as paradas de ônibus no 
âmbito do Município de Osasco.

Câmara de Osasco aprova 
desconto de até 80% para 
regularizar imóveis
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Rogério Lins inaugura a 2ª fase do COI e 
amplia sistema de monitoramento em Osasco

Com a entrada em opera-
ção, quarta-feira, 8/5, da se-
gunda fase do Centro de Ope-
rações Integradas (COI), que 
agora conta com novas câ-
meras e softwares capazes de 
captar, entre outras informa-
ções, a circulação pela cidade 
de veículos roubados, Osasco 
deu mais um passo em dire-
ção à prevenção e redução da 
criminalidade e à mobilidade 
urbana municipal. O monito-
ramento será feito 24 horas 
todos os dias. 

A cerimônia aconteceu 
na sede do próprio órgão e 
contou com as presenças do 
prefeito Rogério Lins, da 
primeira-dama, Aline Lins, 
do secretário de Segurança e 
Controle Urbano, José Vir-
golino de Oliveira, demais 
secretários municipais, ad-
juntos, vereadores e repre-
sentantes das polícias Civil e 
Militar.

Este moderno recurso tec-

nológico também é integrado 
ao Detecta, sistema de in-
teligencia da Polícia de São 
Paulo, e as informações são 
compartilhadas entre os mu-

nicípios da região. Além dis-
so, empresas e condomínios 
poderão ter acesso a imagens 
por meio de software dispo-
nibilizado pela central. 

 Lins afirmou ser mais um 
passo importante que aju-
dará a baixar os índices de 
criminalidade no município. 
“Assim que houver alerta no 
COI, a viatura mais próxima 
da ocorrência é acionada para 
efetuar a busca e apreensão 
imediata. Essa ferramenta 
eficiente de prevenção e re-
pressão à criminalidade foi 
implantada para trazer mais 
segurança às famílias osas-
quenses”, enfatizou .

O secretário de Segurança 
e Controle Urbano, José Vir-
golino, destacou que o mu-
nicípio recebe investimen-
tos tecnológicos necessários 
à prevenção da violência e 
repressão à criminalidade, 

além do aumento do efetivo 
da Guarda Civil Municipal.  
“Estamos otimizando, racio-
nalizando e potencializando  
o uso de nossos recursos hu-
manos e materiais, emprega-
dos no serviço público. Hoje 
nossos agentes de campo e 
suas viaturas estão equipadas 
totalmente com tecnologia 
da informação e da comuni-
cação, moderna, integrados à 
radiocomunicação digital ao 
sistema de GPS, favorecendo 
a agilidade e dando um trata-
mento diferenciado à popula-
ção osasquense”. 

Barueri é referência
Rogério Lins  revelou, 

que conversou com o prefei-
to Rubens Furlan e buscou 
referência em Barueri para 
implantação do COI e demais 
investimentos em Segurança.  

A secretária de Segurança 

e Mobilidade Urbana de Ba-
rueri, Regina Mesquita, par-

ticipou da cerimônia e elo-
giou a iniciativa da Prefeitura 
de Osasco. “Nós estamos fa-
zendo contato com as cidades 
da região para que se unam,e 
que possamos fazer um tra-
balho em conjunto com os  
municípios da região oeste . 
Porque, se  estamos com uma 
ocorrência em Barueri e essa 
ocorrência atravessa o nosso 
limite, já temos esse contato 
feito para uma ação em con-
junto com Osasco, Carapi-
cuíba, Santana de Parnaíba. 
É um avanço muito grande”, 
declarou.

Após apresentação de um 
vídeo com detalhes da Cen-
tral de Operações Integra-
das, o prefeito Rogério Lins 
e autoridades visitaram as 
instalações e conheceram um 
pouco do funcionamento dos 
equipamentos.  

Rogério Lins entregou 2ª fase do sistema de monitoramento 24 horas, que atende 300 pontos estratégicos de Osasco

A Secretária de Segurança de Barueri, Dra. Regina Mesquita O secretário Cel.Virgolino destacou os investimentos na prevenção da violência

Divulgação/SECOM
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A Prefeitura de Cotia, por 
meio do Departamento de Ilumi-
nação Pública, concluiu a requa-
lificação e implantação de nova 
iluminação em toda a Estrada dos 
Pereiras. Lâmpadas de LED foram 
colocadas ao longo da via aumen-
tando a segurança dos motoristas 
e pedestres. Além de mais efi-
ciente, a nova iluminação é mais 
econômica. A estrada dos Pereiras 
também foi totalmente asfalta-
da, atendendo a um antigo sonho 
dos moradores.  A obra melhorou 
o acesso e colocou fim aos trans-
tornos, especialmente em dias de 

chuva. De acordo com a Secretaria 
de Transportes e Trânsito, também 
serão implantadas lombadas ao 
longo da via.

A completa revitalização da 
estrada dos Pereiras faz parte do 
pacote com mais de 200 obras, 
ações e programas anunciado pelo 
prefeito Rogério Franco. Com 
o trabalho executado no local, a 
Prefeitura melhorou a ligação do 
Jardim do Pereiras, desde a estra-
da de Caucaia, até o bairro Água 
Espraiada e ao centro de Caucaia 
do Alto. “Agora os moradores não 
precisam dar uma grande volta 

para fugir do barro e da poeira. 
Criamos uma ligação importante 
entre estes bairros e colocamos fim 
aos transtornos na vida dos mora-
dores”, disse o prefeito Rogério 
Franco.

Estes transtornos eram bem 
conhecidos pelos moradores e co-
merciantes Sidney da Silva e Patrí-
cia Andreza. “Comecei a construir 
em 2014 e, em 2016, abrimos o 
nosso comércio. Tivemos uma 
padaria, mercearia, mas era tanto 
pó, que servir alimento era inviá-
vel”, lembra Sidney que optou por 
mudar o ramo de seu negócio para 

uma casa de rações. “Até estes 
dias sofríamos com a situação da 
estrada, com carro atolado, agora 
está maravilhosa. Tem muita gente 
que começou a caminhar, pedalar, 

ficou ótimo e a iluminação ficou 
top”, concluiu Sidney.

Na estrada dos Pereiras, a 
Prefeitura também executou a 
implantação de drenagem, guias 

e sarjetas. O trabalho passa ago-
ra pelo pequeno trecho que já ti-
nha asfalto, logo na chegada da 
estrada de Caucaia. Este trecho 
será revitalizado.

Em sua sexta edição, o Movi-
mento Maio Amarelo apresenta 
o tema “No trânsito, o sentido é 
a vida”, envolvendo diretamente 
a sociedade em reflexões sobre 
uma nova forma de encarar a 
mobilidade urbana, estimulando 
condutores, pedestres e passa-
geiros a optarem por um trânsito 
mais seguro.  

Durante todo o mês de maio, 
a proposta é chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo. Em Barueri, o 
Demutran, órgão vinculado à Se-
cretaria de Segurança e Mobilida-
de Urbana, coordena uma série de 

ações sobre o assunto.  
“A intenção é colocar em 

pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, 
envolvendo os mais diversos 

segmentos: órgãos de governos, 
empresas, entidades de classe, as-
sociações, federações e sociedade 
civil organizada para, fugindo das 
falácias cotidianas e costumeiras, 

efetivamente discutir o tema, en-
gajar-se em ações e propagar o 
conhecimento, abordando toda 
a amplitude que a questão do 
trânsito exige nas mais diferentes 

esferas”, explica o diretor do Nú-
cleo de Educação para o Trânsito, 
Jaime Matos. 

Neste ano, Barueri promo-
ve uma parceria inédita entre a 
Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana e as empresas 
prestadoras do serviço público 
de transporte coletivo, com o en-
velopamento de veículos na cor 
amarela e o laço correspondente 
ao movimento. Os ônibus transi-
tarão durante todo o mês de maio 
nas linhas municipais.  

Peças publicitárias com o 
tema foram distribuídas em pon-
tos estratégicos da cidade, com 
alertas sobre as três principais 

causas de acidentes de trânsito no 
mundo: excesso de velocidade, 
consumo de bebida alcoólica na 
direção de veículo e a utilização e 
manuseio de telefone celular en-
quanto dirige.  

Palestras preventivas também 
estão na agenda. Os alunos do En-
sino Fundamental de cinco esco-
las da cidade receberão diversas 
atividades pedagógicas em alusão 
ao Maio Amarelo.  O Demutran 
também passará por diversas em-
presas instaladas no município, 
como C&A, Bosh e Americanas, 
para ministrar palestras relaciona-
das à segurança viária e adesão ao 
movimento.  

Com atividades interativas e par-
ticipação de alunos, diretores, 
coordenadores e professores, re-
presentantes de todos os níveis 
de ensino do Grupo conduzirão 
16 palestras sobre os mais varia-
dos temas da atualidade. Vicente 
Carrari, Head of Education do 
Google, ministrará palestra sobre 
o tema “A Era Digital na Educa-
ção”.
O Grupo UNIP-Objetivo está 
presente na 26ª edição da Bett 
Educar, maior feira de Educação 
da América Latina, que aconte-
ce de 14 a 17 de maio, no Tran-
samérica Expo Center, das 9h às 
19h. No estande (C140), serão 
apresentados vários destaques 
que chamam a atenção pela atu-
alidade, inovação e pioneirismo. 
Além de atividades com alunos, 
serão proferidas 16 palestras. 

PROGRAMAÇÃO
COMPLETA
UNIP – OBJETIVO
BETT EDUCAR 2019

• Terça-feira – 14/05
EAD e sua importância para o 
Ensino Superior
Horário: 11h às 12h10 
Palestrante: Marcelo Campos 

Carvalho - Gerente Nacional 
de Vendas e Trade Marketing 
de Educação a Distância na 
UNIP. 

Habilidades Socioemocionais: 
preparando os alunos para o 
mundo
Horário: 13h às 14h10
Palestrante: Profa. Dra. Valéria 
Batista – Professora de Pedago-
gia e de Psicologia da UNIP

Objetivo é resultado: o sucesso 
de nossos alunos em olimpía-
das científicas
Horário: 15h às 16h10 
Palestrante: Prof. Ronaldo 
Fogo – Responsável pelos Cur-
sos Especiais de Física do Ob-
jetivo

O que a Inteligência Artificial 
proporciona para o Grupo 
UNIP-Objetivo
Horário: 17h às 18h10
Palestrante: Marcello Vannini 
- Diretor de TI do Grupo UNI-
P-Objetivo.

• Quarta-feira – 15/05
A importância da Tecnologia 
da Informação na Evolução da 
Educação

Horário: 10h às 11h 
Palestrante: Marcello Vannini 
- Diretor de TI do Grupo UNI-
P-Objetivo.

Base Nacional Comum Curri-
cular: agora é agir!
Horário: 11h10 às 12h20 

Palestrante: Profa. Dra. Sonia 
Bercito – Coordenadora Peda-
gógica do Objetivo

Escola do Mar: alunos do Sis-
tema de Ensino Objetivo em 
contato com o Meio Ambiente
Horário: 13 às 14h10 
Palestrantes: Prof. Carlos Oli-
veira de Freitas e Profa. Angela 
Noronha
Carlos Oliveira de Freitas - Di-
retor da Escola do Mar, em 
Angra dos Reis (RJ). 
Angela Noronha - Professora 
do Colégio Objetivo

Objetivo é destaque na Copa 
do Mundo de Robótica
Horário: 14h20 às 15h30
Palestrante: Prof. Caniloi Jú-
nior - Coordenador de Infor-
mática e Robótica do Ensino 
Fundamental do 6º ao 9º ano 
e Ensino Médio do Colégio 

Objetivo.

Objetivo Talks, aprendendo 
inglês de forma lúdica, intera-
tiva e no ritmo do aluno
Horário: 16h às 17h10 
Palestrante: Prof. Almir Bran-
dão – Diretor do Centro de 
Pesquisa e Tecnologia UNIP-
-Objetivo
 
• Quinta-feira – 16/05
Metodologias Ativas: O alu-
no como principal e maior 
responsável pelo processo de 
aprendizado
Horário: 10h às 11h
Palestrante: Profas. Mônica 
Valls e Lígia Freitas
Mônica Valls: Coordenadora 
de Informática da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
do 1º ao 5º ano do Objetivo
Lígia Freitas: Coordenadora do 
Objetivo, unidade Teodoro

Precisamos falar sobre Inclusão 
Escolar
Horário: 11h10 às 12h20 

Palestrante: Profa. Dra. Ghislai-
ne Gliosce - Diretora do Institu-
to de Ciências Humanas (ICH) 
da UNIP e Coordenadora-Ge-

ral de Psicologia da UNIP

Teoria de Resposta ao Item 
(TRI): O melhor método para 
avaliar os estudantes de manei-
ra justa e objetiva
Horário: 13h às 14h10 
Palestrantes: Prof. Dr. Fábio 
Romeu de Carvalho – Vice-
-Reitor da UNIP e
Luiz Fernando Toledo Garcia 
– Engenheiro

Escola do Mar: alunos do Sis-
tema de Ensino Objetivo em 
contato com o meio ambiente
Horário: 15h às 16h10
Palestrantes: Prof. Carlos Oli-
veira de Freitas e Profa. Angela 
Noronha
Carlos Oliveira de Freitas - Di-
retor da Escola do Mar, em 
Angra dos Reis (RJ). 
Angela Noronha - Professora 
do Colégio Objetivo

Assistente Virtual com Inte-
ligência Virtual auxiliando o 
Professor
Horário: 17h às 18h10 
Palestrante: Prof. Almir Bran-
dão – Diretor do Centro de 
Pesquisa e Tecnologia UNIP-
-Objetivo

• Sexta – feira – 17/05
O que o Objetivo faz para 
desenvolver o talento de seus 
alunos – (POIT)
Horário: 11h às 12h10 
Palestrante: Profa. Dra. Christina 
Cupertino - Professora de Psico-
logia da UNIP, ministrando as 
disciplinas de estágio “Oficinas 
de Criatividade” e “Interven-
ções Psicoeducativas”.

A Era Digital na Educação
Horário: 13h às 14h10 
Palestrante: Vicente Carrari – 
Head of Education Google

Curso Objetivo, aprovado!
Horário: 15h às 16h10   
Palestrante:  Profa. Vera Antu-
nes – Coordenadora Pedagógi-
ca e de Geografia do Objetivo

SERVIÇO
Grupo UNIP-Objetivo na 
BETT Brasil Educar 2019
14 a 17 de maio (terça a sexta)
Das 9h às 19h 
Transamérica Expo Center 
Av. Dr. Mário Vilas Boas Ro-
drigues, 387 - Santo Amaro, 
São Paulo - SP
Estande C140

Depois do asfalto, Prefeitura de 
Cotia implanta nova iluminação 
na estrada dos Pereiras

Grupo UNIP-Objetivo traz temas como Inteligência Artificial, 
Robótica, Ensino a Distância e Google para a 26ª Bett Brasil Educar

Movimento Maio Amarelo 2019 apresenta 
reflexão sobre a mobilidade urbana 
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A UNIVERSIDADE PARTICULAR

DO MERCADO PROFISSIONAL
PREFERIDA
A UNIVERSIDADE PARTICULAR

DO MERCADO PROFISSIONAL
PREFERIDA

Não confessionalNão confessional

CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA (2 A 3 ANOS)

PROCESSO SELETIVO

2.º SEMESTRE
2019

DESCONTOS,
FINANCIAMENTOS E

PARCELAMENTOS ESPECIAIS

VENHA PARA A UNIP
 TRANSFERÊNCIA

IMEDIATA 

PARCERIAS
UNIVERSITÁRIAS
INTERNACIONAIS

DESCONTOS DE
ATÉ 100%

ENEM
USE SUA NOTA DO

COMPLETA E 
ATUALIZADA ESTRUTURA

UNIVERSITÁRIA
PROFESSORES, MESTRES

E DOUTORES
PRESENTE EM

TODO O BRASIL

MEC

CURSOS RECONHECIDOS
PELO MEC 

0800 010 9000 • www.unip.br
GRADUAÇÃO • PÓS-GRADUAÇÃO • MESTRADO • DOUTORADO

PRESENCIAL • SEMIPRESENCIAL • ON-LINE

Campus Alphaville
Av. Yojiro Takaoka, 3.500 – Santana de Parnaíba – Tel.: (11) 4152 8888

Campus Cidade Universitária / Marginal Pinheiros
Av. Torres de Oliveira, 330 – Jaguaré – Tel.: (11) 3767 5800

• Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

• Comércio Exterior
• Design de Interiores
•   Design Gráfico
• Estética e Cosmética
• Gastronomia

• Gestão da Tecnologia 
da Informação

• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira
• Logística
• Marketing
• Processos Gerenciais

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciência da Computação
• Ciências Biológicas

(Licenciatura e Bacharelado)

• Ciências Contábeis
• Ciências Econômicas
• Direito
• Educação Física

(Licenciatura e Graduação Plena) 

• Enfermagem

• Engenharia:
Civil, de Controle e Automação (Mecatrônica), 
de Produção e Mecânica

• Farmácia
• Fisioterapia
• Nutrição
• Odontologia  NOVO
• Pedagogia
• Propaganda e Marketing
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Sistemas de Informação

Consulte a disponibilidade dos cursos em cada unidade.

Estudantes de Barueri já usam 
chromebooks em sala de aula

Barueri é a primeira cidade 
em todo o Brasil a adotar o sis-
tema de tecnologia em parceria 
com a maior plataforma de com-
putadores do mundo. Trata-se da 
implantação efetiva do Google 
For Education. As escolas da 
rede de Barueri já receberam os 
novos chromebooks, internet e 
equipamentos para videoconfe-
rências.

De acordo com o secretário 
de Educação, Celso Furlan, Ba-
rueri é uma cidade que não tem 
poupado esforços quanto aos 
investimentos na Educação. “Os 
alunos estão muito felizes com 
a oportunidade do uso da tecno-

logia nas escolas. Com certeza 
vamos colher ótimos frutos na 
aprendizagem dos estudantes da 
nossa rede”, disse.

No total são 46.222 mil alu-
nos benefi ciados, além dos 2.300 
professores que já receberam os 
equipamentos e passaram por 
treinamento com a equipe da 
Google.

Além dos chromebooks para 
cada aluno da rede, a Secretaria 
de Educação também comprou 
11.900 óculos de realidade virtu-
al, 361 carrinhos para transportar 
os novos computadores e 110 
terminais para videoconferência, 
entre outros benefícios.

Pioneirismo
O diretor do Google For Edu-

cation no Brasil, Alexandre Cam-
pos, visitou algumas escolas da 
rede e salientou que Barueri é a 
primeira cidade em todo o Brasil a 
levar o projeto de escola conectada 
com rede wi-fi  e solução da Google 
For Education com chromebooks 
para toda a sua rede de ensino.

“Esta visita me deixa muito 
bem impressionado ao ver o em-
penho dos professores e a grande 
participação dos alunos e o setor 
de tecnologia da Secretaria de 
Educação por trazer toda esta 
infraestrutura para o sucesso do 
programa”, afi rmou.

A Prefeitura de Barueri, 
por meio da Secretaria In-
dústria, Comércio e Trabalho 
(SICT), está trazendo novas 
oportunidades para quem ain-
da não fez o curso gratuito de 
informática nas modalidades 
básica e intermediária. Mas 
atenção: as vagas são limita-
das e nesta edição serão 30 ao 
todo, sendo 20 para a básica e 
10 para intermediária.

As inscrições estarão 
abertas nos dias 16 e 17 de 
maio (quinta e sexta-feira), 
das 8h30 às 16h30 no Centro 
de Qualificação Profissio-
nal da SICT, que fica na Rua 
Domingos Crudo, 248, Vila 
Conceição.

As aulas terão início já na 
segunda-feira seguinte à ins-
crição, no dia 20, e serão mi-
nistradas no Centro de Qua-
lificação. Há duas opções de 
horários para cada modalida-
de :das 10 às 12h e das 13 às 
15h para informática básica; 
e das 8 às 10h e das 15 às 17h 

para informática intermediá-
ria.

Teste de conhecimentos
Para a informática inter-

mediária, além de apresen-
tar o certificado do curso de 
informática básica realiza-
do em qualquer instituição, 
o candidato também deverá 
responder um questionário 
com 10 perguntas a fim de 
comprovar o grau de conhe-
cimento que possui na área.

Público-alvo
Os cursos de informáti-

ca da SICT são destinados a 
moradores de Barueri com 
16 anos ou mais que estejam 
cursando ou já tenham con-
cluído o Ensino Médio. Para 
a matrícula é preciso estar 
com o Registro Municipal 
(RM) atualizado junto ao Ga-
nha Tempo e apresentar RG, 
CPF, comprovante de endere-
ço e histórico ou declaração 
escolar.

Barueri abre 
novas vagas para 
curso gratuito de 
informática básica 
e intermediária

@jornalaruaregional

jornalarua.com
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Prefeito Elvis Cezar anuncia que Bairro 
Jaguari ganhará unidade de Saúde

   Com o objetivo de am-
pliar a cobertura da rede públi-
ca de saúde para todos os bair-
ros da cidade, o Prefeito Elvis 
Cezar informou que irá cons-
truir mais uma unidade de saú-
de, que será no bairro Jaguari, 
com capacidade para atender 
os bairros Jardim Clementino, 
Chácara Solar, Parque Sinai, 
entre outros.

De acordo com o prefeito 
a nova UBS (Unidade Básica 
de Saúde) ficará localizada ao 
lado do Parque Municipal Ja-
guarí, que será inaugurado no 
final do mês de maio, e contará 
com atendimento clínico, gine-
cológico, pediátrico e odonto-
lógico, farmácia e setores de 
vacina e medicação. Esta será a 
sétima unidade construída nos 
últimos seis anos. Nos últimos 
seis anos a gestão Elvis Cezar 
já inaugurou a UPA Fazendi-

nha, o Pronto Socorro Infantil, 
o AME Parnaíba e as UBS´s 
dos bairros de Alphaville, In-
gaí e Chácara das Garças, além 
da ampliação da UBS do bairro 
Cento e Vinte. Estão em anda-
mento a construção da unidade 
de saúde do Cururuquara, as 
ampliações das unidades de 
atendimento do Centro (Álvaro 
Ribeiro) e Colinas da Anhan-
guera, além da maternidade, 
que será inaugurada no fim do 
mês de junho deste ano.

O prefeito anunciou que irá 
entregar 15 unidades de saú-
de entre os quais estarão dois 
novos Centros de Atendimen-
to, voltados as especialidades 
de Fisioterapia e Odontologia, 
assim como o novo Centro de 
Saúde da Mulher Parnaíbana e 
uma nova sede das Secretaria 
de Saúde, com locais a serem 
definidos em breve. 

Especialistas orientaram a população 

Ambulâncias equipadas com aparelhos de primeiros socorros já estão atendendo a população 

Divulgação/SECOM

Elvis Cezar também destacou os investimentos para qualidade no atendimento na saúde

“Cuide bem da sua voz” é tema de campanha 
realizada por fonoaudiólogas de Barueri 

Jandira recebe três novas ambulâncias 

Voz é expressão, personalida-
de e, acredite, saúde! Você sabia 
que alterações na voz podem indi-
car patologias, algumas até sérias, 
como o câncer de laringe? 

As fonoaudiólogas da Coor-
denadoria de Atenção Básica à 
Saúde (Cabs) de Barueri realiza-
ram várias ações dentro das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) 
durante os dias 24 e 25 de abril 
para lembrar a todos que a voz 
também precisa de cuidados. A 
iniciativa foi inspirada no Dia 
Mundial da Voz, celebrado no úl-
timo dia 14. 

Este ano a ação foi regiona-
lizada, concentrando-se em três 
UBSs: a Pedro Izzo, no Jardim 
Esperança, a Maria Francisca de 
Melo, no Parque Viana, e a Ar-

mando Gonçalves de Freitas, no 
Parque Imperial. “Cuide bem da 
sua voz” foi o tema de 2019. 

“Abordamos o funcionamen-
to da voz e suas principais alte-
rações. Rouquidão, cansaço ou 
outras alterações vocais podem 
esconder problemas mais graves. 
Para prevenir temos que cuidar”, 
alerta a fonoaudióloga Cristiane 
de Araújo, que atende na UBS do 
Parque Viana.  

De acordo com a fonoaudió-
loga da UBS Pedro Izzo, Márcia 
Regina Gotelipe Francklim, a data 
é importante para conscientizar a 
população sobre o problema. “A 
ênfase é detectar problemas rela-
cionados à voz, principalmente 
o câncer de laringe, ainda no iní-
cio”, diz Márcia, que ressalta: “a 

rouquidão é apenas um sintoma. 
Uma rouquidão que ultrapassa os 
15 dias tem que procurar um otor-
rinolaringologista ou um fonoau-
diólogo porque ela pode ter várias 
origens: desde um cisto, um nó-
dulo, um pólipo, outras patologias 
na laringe e até o câncer de corda 
vocal, que geralmente está mais 
relacionado a pessoas que fumam 
e bebem”, detalha Márcia. 

Prevenção 
Há medidas que devem ser 

adotadas para prevenir doenças 
na voz, especialmente aos pro-
fissionais da voz. Dentre elas as 
fonoaudiólogas da rede destacam 
tomar bastante água, mas evi-
tar bebidas geladas, gritar e ficar 
desprotegido em épocas frio; 

também é indicado falar o menos 
possível quando estiver resfriado 
ou com gripe.  

“A gente falou da importância 
do cuidado com a voz, fizemos 
exercícios de respiração, de per-
cepção corporal, porque pessoas 
que são muito tensas e não respi-
ram direito acabam jogando essa 
tensão para a região do pescoço, 
dos ombros, são pessoas que têm 
muita dor nessa região e conse-
quentemente acabam tendo mais 
facilidade de perder a voz”, expli-
ca Márcia.  

Durante a campanha os pa-
cientes também receberam água 
e maçãs à vontade, já que a fruta 
traz relaxamento às cordas vo-
cais. Também foram distribuídos 
materiais informativos.  

O prefeito Paulo Barufi 
(PTB) e os deputados André do 
Prado e Márcio Alvino ( PR) en-
tregaram três novas ambulâncias 
à Saúde Pública de Jandira. 

A entrega aconteceu no últi-
mo dia 3, no Terminal de Ônibus 
Central e contou com a presença 
dos vereadores Josenildo de Frei-
tas (Veinho) e Wandelei Pato,  e 
também da secretária de Saúde, 
Elisângela Santos, além da po-
pulação, que fizeram questão do 
evento.

Ao comentar sobre o bene-
fício, o deputado federal Márcio 
Alvino disse que a parceria com a 
prefeitura é importante para o seu 
mandato e para a cidade, que po-
dem contar com um parlamentar 
atuante e parceiro de Jandira.”Eu 
tenho orgulho de ser amigo do 
prefeito Paulo Barufi, homem 

sério e comprometido com a ci-
dade”, disse o parlamentar.

Para o também deputado es-
tadual André do Prado, a cidade 
tem parceiros e mostrou que gos-
ta de quem trabalha. A prova são 
os votos que ele recebeu, as am-
bulâncias são apenas o começo 

da parceira de sucesso com o pre-
feito Paulo Barufi. “Se depender 
de nós, Jandira sempre irá avan-
çar e na Assembleia Legislativa 
de São Paulo conte sempre com 
a gente” disse.

Para o prefeito Paulo Barufi, 
a vinda de três novas ambulân-

cias irá reforçar todo sistema de 
saúde, já os veículos irão ficar à 
disposição para deslocamentos 
nas unidades, serviços de ambu-
latórios etc.”Fico muito feliz por 
ter parceiros de como os depu-
tados Marcio Alvino e André do 
Prado, que já provaram no pas-

sado recente que amam, assim 
como nós a cidade de Jandira, 
e mesmo antes das eleições já 
ajudavam nossa cidade”, disse o 
prefeito.  

Ainda segundo Barufi, a par-
ceira com a Câmara Municipal 
tem dado um grande resultado.  

“Quero lembrar do apoio do 
nosso vereador Véinho na cons-
trução dessa relação política que 
tanto tem ajudado nossa cidade” 
ressaltou. 

As três ambulâncias já estão 
circulando, foram caracterizadas 
e possuem estrutura de emergên-
cia padrão, que ajudará aos pa-
cientes que utilizam as unidades 
de saúde, em especial a Unidade 
de Pronto Atendimento ( UPA 
24h), que foi inaugurada em mar-
ço deste ano.

Paulo Barufi disse ainda que 
os investimentos na cidade de 
Jandira não param, e escolas, 
creches já foram entregues, e 
em breve, o campo sintético e 
pista de corrida serão entregues 
a população, além do parque 
aquático que está em fase final 
de construção. 

Sexta-feira, 10 de Maio de 2019



Sexta-feira, 10 de Maio de 2019 PÁGINA 07SOCIAIS
JORNAL A RUA

Mãe que é 10 tem muito a comemorar nos 
10 anos do Shopping União de Osasco, 
que sorteará dois carros Renault Kwid Life

A cantora e futura mamãe 
Luiza Possi faz show especial 
no Cultura no Parque deste do-
mingo, dia 12, em homenagem 
ao Dia das Mães. O show co-
meça às 11h no Parque Muni-
cipal Dom José. 

Dona de uma voz marcan-
te, Luiza Possi, filha da can-
tora Zizi Possi, afirmou em 
entrevista exclusiva ao Jornal 
Oficial de Barueri que está 
vivendo um momento muito 
abençoado, nos dias que an-
tecedem o nascimento do seu 
primeiro filho.  

Luiza vai interpretar seus 
grandes sucessos em homena-
gem a todas as mães da cidade, 
além de uma homenagem à sua 
própria mãe.  Na noite anterior 
à apresentação em Barueri, 
Luiza vai estrear com a mãe o 
show “Zizi & Luiza Possi”, na 
casa de shows Tom Brasil, em 
São Paulo. 

“Esse encontro com a Zizi 
no palco tem muito a ver com a 
minha gravidez. Me deu muita 

vontade de fazer uma reverên-
cia à minha maior referência, 
que é a minha mãe. E o Dia das 
Mães era a data perfeita para 
isso”, revelou. 

Luiza Possi gravou seu 
primeiro disco em 2001, “Eu 
Sou Assim”, que contou com 
o sucesso da faixa-título, tema 
da novela “Mulheres Apaixo-
nadas”, da Rede Globo, e com 
“Dias Iguais”, que entraram 
para as principais paradas mu-
sicais do país. 

Sobre os projetos da can-
tora, ela disse que, além da 
turnê com a mãe, está dando 
sequência ao show “Piano e 
Voz”. “Estou no estúdio gra-
vando meu novo álbum. Fo-
ram três anos até o lançamento 
de inéditas. Nesse período fiz 
‘Divas’, ‘Show dos Famosos’, 
‘Tributo a Michael Jackson’, 
mas realmente faltava a músi-
ca que chamasse meu coração: 
‘Desejo Preferido’ foi a músi-
ca que eu ouvi depois de três 
anos e me apaixonei”, contou. 

Iniciando as comemora-
ções do 10º aniversário do 
Shopping União de Osasco, 
o centro comercial preparou 
uma campanha especial para 
o Dia das Mães, de 2 a 12 de 
maio. Os clientes que fizerem 
compras no empreendimento 

poderão concorrer a dois car-
ros Renault Kwid Life 0km.

Para participar é simples: 
a cada R$300,00 nas lojas e 
quiosque participantes, os vi-
sitantes deverão comparecer 
ao balcão da promoção, locali-
zado no Piso Autonomistas, e 

apresentar as notas fiscais jun-
tamente com documento com 
foto. Em seguida, será dis-
ponibilizado um cupom para 
concorrer aos sorteios de dois 
carros Renault Kwid Life.

Venha ao Shopping União 
escolher o presente da mulher 

mais especial de sua vida e 
participe! O sorteio dos prê-
mios acontecerá no dia 13 
de maio, às 11h, no Piso Au-
tonomistas. O regulamento 
completo da campanha está 
disponível em: www.shoppin-
guniao.com.br.

ANIVERSÁRIOS

HOTEL FASANO BOA VISTA 
Instalado na fazenda Boa 

Vista, a apenas 1 hora da cida-
de de São Paulo, o hotel assi-
nado por Isay Weinfeld, traz o 
requinte do Fasano para o des-
contraído ambiente campestre. 
O projeto promove a integra-
ção entre os traços arquitetôni-
cos e os elementos da nature-
za proporcionando conforto e 
bem estar. Para mais informa-

ções sobre a Fazenda Boa Vis-
ta: www.boavista.com.br.

A tradição e experiência de 
mais de 100 anos de gastro-
nomia Fasano em um incrível 
cenário campestre, com vista 
para o lago do hotel. O am-
biente aconchegante é perfeito 
para refeições descontraídas 
entre atividades na fazenda. 
Para os fãs do movimento lo-

cavore, a equipe colhe diaria-
mente frutas, legumes e ervas 
aromáticas da Fazenda Boa 
Vista para a cozinha do restau-
rante. O cardápio traz os sabo-
res da culinária brasileira para 
a tradição italiana do Grupo 
Fasano. Aberto todos os dias 
para café da manhã, almoço e 
janta

A piscina de borda infinita 

do Hotel Fasano Boa Vista abre 
diariamente das 9h ao pôr-do-
-sol. No deck, espreguiçadei-
ras para tomar sol, um bar para 
pratos leves e coquetéis, além 
de vestiários equipados com 
duchas, armários, toalhas e se-
cadores de cabelo, entre outras 
comodidades. A raia de 25m 
é destinada exclusivamente à 
prática de natação diariamente 

das 9h00 às 12h00. Após este 
horário, o uso da raia é livre.

Espaçoso apartamento de 
180 m² com dois andares, am-
pla sala de estar com sofá, dois 
quartos, três varandas, sendo 
uma com lareira e vista pano-
râmica da fazenda. As camas 
têm lençóis de algodão egíp-
cio de 300 fios e travesseiros 
de pluma de ganso. Muitos dos 

apartamentos, contam também 
com acesso direto ao lago do 
hotel, facilitando um mergulho 
refrescante.

Hotel Fasano Boa Vista
Endereço: Rodovia Presidente 
Castello Branco, Km 102, R. 
Indaiatuba, s/n - 5, Porto Feliz 
- SP, 18540-000
Telefone: (15) 3261-9900

TURISMO

Quem comemora idade nova, dia 
13, é Márcia Oliva Sólera, gestora 

executiva da Associação Pestalozzi de 
Osasco. Recebe, ao lado do esposo 
Roberto Neri Ferreira Moreira, os 
mais íntimos para brindar em alto 
astral o seu aniversário. Parabéns!

Luiza Possi faz show de Dia das 
Mães em Barueri neste domingo
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Foram três dias da  Feira 
de Beleza em Santana de Par-
naíba com a participação de 
60 empresas, público recorde 
de 10 mil pessoas e seis to-
neladas de alimentos arreca-
dados.

O evento organizado pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de tem o objetivo de fomen-
tar a economia regional do 
setor e conectar profissionais, 
além de mostrar as novidades 
do mercado da beleza. Para a 
presidente do Fundo, o resul-

tado mostra que a feira cum-
pre a sua proposta. “Parnaíba 
Beauty já faz parte do calen-
dário oficial da cidade como 
incentivo do comércio local e 
este ano os participantes como 
as marcas, Olenka, Mondial e 
Vita Derm e os demais, pude-
ram se conectar de uma forma 
mais efetiva e o público do se-
tor amou”, explica.

No último dia, terça-feira 
(7), quem marcou presença 
foi o cabeleireiro e apresen-
tador do Esquadrão da moda 

do SBT, Rodrigo Cintra, 
que ficou quase 4 horas en-
tre dar palestra e tirar fotos 
com centenas de pessoas. Ele 
saiu encantado com a feira. 
“Costumo fazer eventos es-
tou surpreso com a quanti-
dade de pessoas circulando 
no evento, a Prefeitura está 
de parabéns pela iniciativa”, 
comentou o profissional que 
antes passeou pelo Centro 
Histórico ao lado do prefeito 
Elvis Cezar e da primeira-da-
ma Selma Cezar..

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Parnaíba Beauty atrai mais de 10 mil viisitantes e
arrecada 6 toneladas de alimentos  para o Fundo Social

Aconteceu workshop e abertura da exposição do artista visual americano Neil 
Kerman na Saphira & Ventura ART Gallery São Paulo.  Neil propõe a Arte 
como meio de auxiliar no tratamento de pessoas com doença de Alzheimer 
e traz um projeto que visa multiplicar o bem! Vale conhecer as obras e o 
projeto, apoiado no Brasil pelas obras assistenciais da Sinagoga dirigida pelo 
Rabino Shalom Gourarie.  Durante o mês de maio na Saphira & Ventura as 
imapactantes obras de Neil Kerman podem ser conferidas.

O Fórum Eventos 2019 terminou com um jantar de gala idealizado por Sérgio 
Junqueira para comemorar o Dia do Profissional de Eventos. Entre vestidos longos e 
smokings, e o sensasional show Roberto Menescal, um dos pais da Bossa Nova. Os 
dois dias de networking, capacitação e reencontros não poderiam terminar de forma 
mais adequada.
O conteúdo exibido durante o evento foi distribuído em 23 sessões plenárias, com 
foco nas principais tendências e projetos de destaque no mercado. O Fórum também 
propiciou lançamentos importantes para o setor. As entidades Abrafec e Abrace 
anunciaram sua união em prol de um mercado mais saudável; Sérgio Junqueira Filho 
e Sergio Junqueira Arantes lançaram o novo site do Premio Caio, ja em atividade; e a 
CNC apresentou seu novo livro digital, “Turismo: Eventos em Debate”.

Uma noite estrelada para a gastronomia nacional. O Brasil tem três novos restaurantes 
com uma estrela Michelin: Oteque e Cipriani, do Rio, e Evvai, de São Paulo. As 
novidades da edição nacional do Guia Michelin foram anunciadas na noite desta 
segunda-feira (6), em uma cerimônia no Hotel Unique, em São Paulo.

Claudio Oliveira, presidente da holding proprietário do Grupo Bitcoin Banco, reuniu 
100 convidados, entre investidores, fornecedores e amigos, para fazer anúncios 
importantes do grupo na noite deste sábado (4), no restaurante Rubaiyat, em São 
Paulo. “Estamos passando por uma fase bem arrojada na empresa, onde daremos 
um passo fora do Brasil para mostrar que temos um sistema de criptomoedas 
descentralizado e organizado”, afirmou o empresário.

Ovadia Saadia-Apacos e Febracos- Elizabeth Paim, Evelyn Elman, Luciana 
Vaidergon e Dr. Laerte Goldbach.

Claudio Oliveira,Paulo Bilibio,Claudia e Ivan Sartori, Ratinho, Marcos Aranha, 
Alexandre Vaz e Amaury Jr.

Selma Cezar-Primeira dama e Presidente do Fundo Social ,Rodrigo Cintra , municipe sorteada 
com Kit de beleza e o prefeito Elviz Cezar

Ana Claudia 
Thorpe, organiza 

o maior evento de 
décor do Nordeste, 

no Recife: Mostra 
DeAaZDecor traz 

20 ambientes 
inspirados no morar 

contemporâneo


