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ganha reforço de empresários

PÁG. 7

PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 5

TU
R

IS
M

O

Conheça 
Portugal 
e os seus 
encantos

PÁG. 7

Parnaíba construirá casas 
populares com ajuda
da iniciatva privada

Fundo Social de 
Solidariedade de Cotia lança 
Campanha do Agasalho 2019

Núcleo de Dança de Barueri 
recebeu workshop com 
professor Alaércio Leite

Osasco receberá nova edição 
do Circuito Senac de Bebidas 

a partir do dia 30 de maio
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PSL Osasco convoca 
população para defender 
presidente Jair Bolsonaro

A vitória de Jair Bolsonaro 
para a Presidência da Repúbli-
ca marca o início histórico no 
Brasil da guerra contra a crimi-
nalidade, corrupção enraizada, 
velha política e ideologias nefas-
tas que há anos dominam nosso 
debate. As medidas iniciais para 
favorecer o crescimento do Bra-
sil estão pautadas na Reforma 
da Previdência, no Pacote Anti-
-Crime, na Votação da MP870 e 
na Reforma Tributária, e no tra-
balho incansável dos ministros 
Sérgio Moro e Paulo Guedes.  
A estratégia mútua entre opo-
sitores, centrão e setores da 

imprensa é impedir o avanço 
econômico da nação por moti-
vos ideológicos e desgastar o 
governo eleito por nós, o povo. 
Ainda não aceitaram a vonta-
de soberana popular nas urnas. 
O povo não deseja mais o ve-
lho método de fazer política.   
Semana antes, a esquerda se 
camuflou através da pauta da 
educação, para desenterrar 
suas antigas militâncias numa 
manifestação. O ato foi reali-
zado em dia de semana, sendo 
de praxe para quem não tem o 
compromisso de acordar cedo 
e encarar transporte coletivo 

para ir trabalhar, favorecen-
do todo tipo de transtorno no 
trânsito e na sociedade. Os di-
tos “isentões”, aqueles que di-
zem não ser nem de esquerda 
e nem de direita, e que geral-
mente favorecem a esquerda, 
optaram pela neutralidade, não 
corroborando nem criticando. 
Deturpando o curso natural 
dos fatos, os isentões travaram 
uma narrativa em que taxaram 
os manifestantes que irão às 
ruas próximo dia 26/05 de gol-
pistas e alienados. Quem faz 
este tipo de sugestão não faz 
ideia do que é um homem de 

honra, como nosso presidente 
é e como nosso povo é. Que-
remos mudanças e queremos 
que o congresso TRABALHE!  
Estão, exercendo o poder que 
emana do povo, contra toda a 
oposição imunda que levou o 
Brasil a chegar a situação eco-
nômica em que chegamos, todo 
o centrão, e todo esse sistema 
corrupto, a população irá às ruas 
próximo dia 26/05 para exigir 
aos seus representantes eleitos no 
Paramento que aprovem tais me-
didas, pois não se trata de pautas 
partidárias, e sim pelo bem do 
Brasil. Por isso conclamamos a 

todos os eleitores e apoiadores de 
nosso presidente aqui em Osasco, 
que venham conosco para a Ave-
nida Paulista, demonstrar a força 
do povo com o nosso presidente! 
Bolsonaro precisa de seus apoia-

dores para conseguir governabi-
lidade. Ele tem nossa lealdade e 
cumplicidade. Avancemos pelo 
Brasil!

Dr.Alexandre Bussab
Presidente do PSL de Osasco

A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) 
aprovou nesta quarta-feira (22) a 
admissibilidade da reforma Tri-
butária (PEC 45/19). A proposta 
acaba com três tributos federais - 
IPI, PIS e Cofins -, com o ICMS, 
que é estadual, e com o ISS, mu-
nicipal. Todos eles incidem so-
bre o consumo. No lugar deles, a 
PEC cria o IBS - Imposto sobre 
Operações com Bens e Serviços, 
de competência de municípios, 
estados e União. O tempo de 
transição proposto, seria de dez 
anos.

O relator da proposta, de-
putado João Roma (PRB-BA), 
apresentou na semana passada 

parecer recomendando a apro-
vação da PEC pela CCJ. No re-

latório, ele argumentou que a re-
forma apresentada não contraria 

a Constituição e segue critérios 
técnicos, ou seja, que ela deveria 

ser admitida pela CCJ para ter a 
análise de seu conteúdo iniciada.

Para João Roma, os ques-
tionamentos à proposta seriam 
centrados na unificação de tribu-
tos, que poderia, segundo alguns 
entendimentos, contrariar a auto-
nomia dos estados e municípios 
e ferir o pacto federativo. Mas, 
segundo entendimento do rela-
tor, esse risco está afastado, uma 
vez que IBS será composto por 
três alíquotas - federal, estadual 
e municipal; e União, estados 
e municípios poderão fixar sua 
alíquota do imposto em valores 
diferentes. A reforma tributária 
será agora analisada por uma co-
missão especial criada com essa 
finalidade. Se aprovada, segue 
para análise do Plenário.

O Sebrae vem acompanhan-
do atentamente a tramitação 
desta PEC. A proposta corrobora 

com os esforços da instituição 
para melhorar o ambiente de ne-
gócios. “Acreditamos que esta 
proposta irá minimizar os entra-
ves no ambiente de negócios em 
todo o país. A nossa luta é por 
um Brasil mais simples, mais 
eficiente nas negociações e tran-
sações. Infelizmente, o ambien-
te de negócios no Brasil ainda 
é apontado como um dos mais 
difíceis. No ranking global do 
Banco Mundial, Doing Business, 
nosso país está na 109ª posição. 
Iniciativas como o Brasil Mais 
Simples, seminário capitaneado 
pelo Sebrae e que reúne 14 ações 
para simplificar os tramites de 
abertura e legalização para os 
pequenos negócios, contribuem 
para dar sustentação ao desen-
volvimento das pequenas em-
presas”, afirma o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles.

Reforma tributária é aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça e segue para comissão especial
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Nova América e Jardim da 
Glória recebem ações do Mutirão

Os bairros Nova América 
e Jardim da Glória, região 
do Jardim D’Abril, estão re-
cebendo ações do muitrão 
“Amor por Osasco”, que 
agrupa uma série de serviços, 
como poda de árvore, roça-
gem, remoção de entulho, 
tapa-buraco e sinalização 
viária. O prefeito de Osas-
co, Rogério Lins, esteve nos 
dois bairros na segunda-feira, 
20/5, conferindo a realização 
dos serviços.

Uma das ações no Jardim 
América resultou na limpeza 
de um terreno e remoção de 
entulho na esquina da Rua 
Guatemala com a Avenida 
Estados Unidos. Na viela 

Adão Rodrigues, na mesma 
rua, moradores solicitaram a 
instalação de uma lixeira e 
substituição de uma luminá-
ria que está queimada.

No Jardim da Glória, a 
Rua Vergínio Flaiban recebeu 
serviços de tapa-buraco. Se-
gundo moradores, há muitos 
anos a via não recebia manu-
tenção e estava esburacada e 
com ondulações no asfalto.

O mutirão permanecerá 
nos próximos dias no Jardm 
D’Abril, Adalgisa e Umuara-
ma. Vila Menck e Jardim Pla-
tina serão os próximos a rece-
ber as ações do mutirão, que 
até o fim do ano contemplará 
todas as regiões da cidade. O prefeito Rogério Lins vistoriou as ações do mutirão que permanecerá nos próximos dias no Jardm D’Abril, Adalgisa e Umuarama.

Famílias que vivem em áreas de risco serão beneficiadas com as novas moradias

A Prefeitura de Santana 
de Parnaíba assinou  contra-
to com a iniciativa privada 
para a construção de mais 
40 novas moradias populares 
na cidade. De acordo com a 
empresa contratada, a previ-
são de entrega será em até 12 
meses.

As obras serão realizadas 

na Vila Poupança, atrás do 
Colégio Paulo Freire, próxi-
mo ao conjunto habitacional 
que foi entregue em maio do 
ano passado para 82 famílias. 
Neste novo projeto do muni-
cípio, serão construídas duas 
torres com 20 apartamentos, 
que serão destinadas às fa-
mílias que residem em áreas 

de risco e são assistidas pelo 
“aluguel social” da prefeitura.

Nos últimos anos, foram 
entregues aproximadamente 
250 moradias populares, com 
toda a infraestrutura necessá-
ria para proporcionar ao mo-
rador habitações onde possam 
viver com dignidade, segu-
rança e qualidade de vida.

Parnaíba construirá casas 
populares com a ajuda 
da iniciativa privada

Divulgação/SECOM
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O prefeito Igor Soares demitiu servidores após as fraudes

Nesta terça-feira (21/05), o 
Fundo Social de Cotia, com o 
apoio da Prefeitura, deu a largada 
à uma das mais importantes ini-
ciativas realizadas pelo órgão na 
cidade, a Campanha do Agasalho 
2019. O slogan é “Quem tem frio 
tem pressa. Neste Inverno, aque-
ça corações” e visa a arrecadação 
de roupas, agasalhos e cobertores 
novos e em bom estado de con-
servação. Postos de arrecadação 
estarão espalhados pela cidade 
para que a população possa fazer 
a sua doação.

As primeiras caixas de arre-
cadação da campanha já estão 
disponíveis no Centro Integra-
do Municipal (CIM), no Fundo 
Social, em algumas secretarias 
municipais e em comércios [veja 
relação abaixo]. Mas esta lista 
deve aumentar. De acordo com a 
presidente do Fundo Social, Mara 

Franco, comerciantes e empresá-
rios que puderem disponibilizar 
um espaço para a caixa de arre-

cadação, basta entrar em contato 
e fazer a solicitação. “Toda ajuda 
é válida, desde àquela que vem da 

pessoa que doa uma roupa, um 
cobertor, até daquela que permite 
a ampliação dos pontos de doa-

ção”, disse Mara.
As arrecadações serão doadas 

para famílias carentes do muni-
cípio. Em 2018, a Campanha do 
Agasalho distribuiu mais de 40 
mil peças entre roupas, agasalhos, 
cobertores e mantas. “Como nos 
anos anteriores, contamos com o 
apoio irrestrito do prefeito Rogé-
rio Franco e com adesão da po-
pulação. Cotia tem pessoas muito 
solidárias e tenho certeza que va-
mos conseguir atender milhares 
de famílias”, afi rmou Mara.

Postos de Doação
de Agasalho

CIT Centro Integrado de Tri-
butação - Av. Benedito Isaac Pi-
res, 35- Pq. Dom Henrique

Colégio Objetivo - R. José 
Augusto Pedroso, 64 - Vila São 
Francisco de Assis

Supermercado Pedroso - Av. 

Prof. Manoel José Pedroso, 340 
–Pq. Bahia

Pátio Cotia - Av. Antônio Ma-
thias de Camargo, 512 – Centro

Supermercado Barbosa (Cau-
caia) - Av. Roque Celestino Pires, 
1701

Colégio Rio Branco-  Ro-
dovia Raposo Tavares, 7.200 
- km 24 

Colégio Sidarta- Rua Fernan-
do Nobre, 1332- Granja Viana 

Templo Zu Lai- R. Fernando 
Nobre, 1461 - Parque Rincão

Fundo Social de Caucaia - 
Rua Benedita Ferreira das Dores, 
289-Vila Santa Catarina 

Fundo Social de Cotia - Av. 
Benedito Isaac Pires, 35- Pq. 
Dom Henrique

Para receber uma caixa de ar-
recadação entrar em contato pelo 
número: 4703-3549

Com o objetivo de incen-
tivar os servidores munici-
pais concursados a se qua-
lificarem cada vez mais, a 
prefeitura de Santana de Par-
naíba realiza progressão de 
carreiras, que possibilita uma 
gratificação de 5 e 10% nos 
salários dos funcionários.

 Nesta semana, no Clube 
Atlético Santana (CASA), 
foram entregues mais de 
1300 certificados de evolu-
ção funcional e gratificação. 
Para ter direito a esse bene-

ficio os colaboradores são 
avaliados de forma horizon-
tal e vertical. Na horizon-
tal são observados questões 
como pontualidade, faltas e 
desempenho no dia a dia, já 
na forma vertical são anali-
sados os cursos que os fun-
cionários fazem referente às 
suas áreas de trabalho.

 Após o estágio probató-
rio os funcionários podem 
participar um ano na hori-
zontal e outro na vertical, a 
cada três anos.

Após indícios de fraudes 
na liberação de auxílio doen-
ça para servidores municipais 
de Itapevi, o prefeito Igor So-
ares determinou, por meio da 
Lei 92/2017, a implantação 
da Comissão Permanente de 
Sindicâncias e Processos Ad-
ministrativos Disciplinares no 
ItapeviPrev, o Fundo de Pre-
vidência Municipal.

Os trabalhos da Comissão 
foram iniciados em outubro 
do mesmo ano e concluídos 
no início de 2019 com a de-
missão de oito servidores. 
Ao todo, 12 processos foram 
abertos, sendo que quatro ar-
quivados. Dos demitidos, três 
são médicos, um enfermeiro, 
um professor, um monitor e 
dois guardas municipais.

“Onde houver indícios de 
fraudes, vamos investigar e, se 
constatado, os envolvidos serão 
penalizados conforme a lei”, 
destacou o prefeito Igor Soares 
que criou diversos mecanismos 
para melhorar a transparência e 
a lisura de contratos.

Além da Comissão Per-
manente no ItapeviPrev, im-
plantou a Controladoria Geral 
do Município, a Ouvidoria e 
fez funcionar o e-Sic e a Lei 
de Acesso à Informação. As 
ações garantiram que o mu-
nicípio de Itapevi saltasse de 
nota zero para nota oito em 
transparência pública, segun-
do ranking emitido pela Con-
troladoria Geral da União.

De acordo com a supe-
rintendente do ItapeviPrev, 
Valeria Cristina Ianaconi, a 
criação da Comissão foi fun-
damental para dar andamento 
às denúncias. “Para que todo o 
processo de averiguação e as 
garantias de respostas sejam 
proporcionadas aos servido-
res é preciso ter um trabalho 
contínuo. Só com a criação 
da Comissão Permanente, em 
2017, que foi possível iniciar 
as apurações, aberturas de 
processos e suas respectivas 
conclusões”.

As irregularidades apura-
das somam aproximadamente 

R$ 2 milhões, sem correções, 
aos cofres públicos. “Estamos 
concluindo documentação 
para encaminhar os casos ao 
Ministério Público e ao Tri-
bunal de Contas do Estado de 
São Paulo. Queremos que es-
tes valores sejam restituídos à 
municipalidade. São recursos 
que deixaram de ser investidos 
na saúde, educação e seguran-
ça, afi nal, o auxílio doença é 
pago pela prefeitura”, afi rmou 
o prefeito Igor Soares.

Como aconteciam
as fraudes

De acordo com Lucas 
Chalupe, chefe de gabinete 
do ItapeviPrev, os casos fo-
ram diversos. “Um deles es-
tava afastado há anos após 
ter apresentado documentos 
alegando ter ‘alienação men-
tal’, no entanto, este mesmo 
servidor público, concursado 
em Itapevi e afastado, estava 
exercendo cargo de secretário 
municipal em outra cidade da 
Grande São Paulo.

Uma profissional da saúde 
apresentou laudos de cardio-
patia e problemas de ortope-
dia e psiquiatria. “Realizamos 
novas perícias e foi consta-
tado que a profissional não 
apresentava diagnóstico de 
cardiopatia e nem problemas 
ortopédicos”, explicou Edna 
Aparecida, atual Diretora de 
Benefícios do ItapeviPrev.

Outro servidor da área da 
saúde foi afastado por fobia 
passando a receber o auxílio 
doença, no entanto, foi cons-
tatado que executava ativida-
de em clínica particular, na 
cidade de Osasco.

“Estes oito demitidos não 
podem manchar a imagem da 
maioria dos servidores públi-
cos que dia a dia trabalham 
muito para oferecer os melho-
res serviços possíveis à popu-
lação. Por anos, estavam ocu-
pando vagas de pessoas que 
desejam trabalhar de verdade 
pela saúde, educação e segu-
rança de Itapevi”, ressaltou o 
prefeito Igor Soares.

Fundo Social de Cotia lança a Campanha do Agasalho 2019

Prefeito Igor demite servidores por fraude e pede na 
Justiça devolução de R$ 2 milhões aos cofres públicos

Servidores municipais de Parnaíba recebem 
certifi cados de evolução funcional de carreira 

Com slogan “Quem tem frio tem pressa”, iniciativa busca atender milhares de famílias

 Prefeito Elvis Cezar entregou o documento para 1.300 servidores concursados 
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Osasco recebe 6ª 
edição do Circuito 
Senac de Bebidas

Professor de balé Alaércio Leite realiza 
workshop para o Núcleo de Dança de Barueri

O Circuito Senac de Bebidas 
apresenta sua 6ª edição com cerca 
de 80 atrações conduzidas por es-
pecialistas em 18 unidades da rede 
Senac São Paulo. Em Osasco, as 
atividades serão realizadas entre 
os dias 30/5 e 27/6. A participação 
é restrita a maiores de 18 anos. As 
inscrições custam R$ 30 e devem 
ser realizadas antecipadamente no 
Portal Senac (www.sp.senac.br) 
ou presencialmente na unidade, 
que fi ca na Rua Dante Batiston, 
248, no centro de Osasco.

O objetivo da ação é disse-
minar o conhecimento sobre o 
universo das bebidas, alinhado 
às tendências do mercado de ali-
mentação, além de refl etir sobre 
a importância desses produtos 
no contexto social e econômi-
co como geradores de negócios. 
Essa é uma boa opção de aper-
feiçoamento para profi ssionais 
que atuam em bares, restaurantes, 
hotéis, lojas e importadoras, além 
de ser uma oportunidade para o 
público se aproximar desse seg-
mento.

“O mercado atual, cada vez 
mais dinâmico e exigente, de-
manda profi ssionais versáteis e 
esse evento traz uma oportuni-
dade importante de ampliação 
de repertório, formação contínua, 
atualização sobre as tendências 
do mercado, além de geração de 
ideias e negócios”, afi rma Marce-
la Abila Gonçalves, coordenadora 
da área de bebidas, serviços e ges-
tão do Senac São Paulo.

Alimentação no Senac
O Senac São Paulo atua no 

segmento de alimentação desde 
1951. Seus primeiros cursos fo-
ram Garçom (1951), Cozinheiro 
(1964), Vinhos (1974), Sommelier 
(1987), pioneiro nesse tema no 
Brasil, seguido dos cursos Técnico 
em Nutrição e Dietética (1994) e o 
Bacharelado em Nutrição (2009). 
O ineditismo veio, ainda, com o 
primeiro curso superior de gas-
tronomia do país, o Tecnólogo em 
Gastronomia (2001).

Hoje, o Senac mantém um 
completo portfólio no segmen-
to de alimentação que reúne di-
versos cursos nas modalidades 
livres, técnicos, graduações, pós-
-graduações e extensões universi-
tárias em gastronomia, nutrição, 
bebidas, serviços e gestão. Esses 
cursos estão distribuídos em vá-
rias unidades do Estado de São 
Paulo. Dessa forma, a instituição 
busca atender a todas as necessi-
dades de qualifi cação do setor. 

Em Osasco, há diversas op-
ções de cursos livres e técnicos na 
área de gastronomia e alimenta-
ção. Em destaque entre eles: Co-
quetéis sem Álcool, Formação de 
Bartender: preparo e serviço de 
coquetéis, Métodos de Preparo de 
Café, Planejamento e Administra-
ção de Restaurantes e Bares, Res-
ponsável Técnico para o Comér-
cio e Serviços de Alimentação e 
Técnico em Nutrição e Dietética.

Para conhecer o portfólio 
completo, conferir as informa-
ções de cada formação e fazer 
a inscrição, acesse a página do 
Senac Osasco (www.sp.senac.br/
osasco) ou visite pessoalmente a 
unidade.

Parceiros do Circuito Senac 
de Bebidas 2019

Instituto Brasileiro da Cacha-
ça (Ibrac), Associação Brasileira 
de Cerveja Artesanal (Abracer-
va), Café Excelsior, Seo Pimen-
ta, Mercearia 3M, Cerveja Livre, 
Armazém Daíza, Wenzel e Mec-
ca, Virga, Mosteiro Cervejaria, 
Caseirinho Queijos Artesanais, 
Senhor Expresso, Teu Café, Mei-
Mei Produtos Naturais, Cápsula 
Express, Amnésias Beer, Mr. Be-
ard, Beer Trip e Octavio Café.

Serviço:
Circuito Senac de Bebidas
Data: de 2 de maio a 27 de ju-
nho de 2019
Programação Circuito Senac de 
Bebidas, Senac Osasco
Palestra: Cachaça: o Brasil na 
garrafa
Data: 30 de maio de 2019
Horário: quinta-feira, das 
19h30 às 21 horas
Oficina: Sucos para Aquecer o 
seu Inverno
Data: 3 de junho de 2019
Horário: segunda-feira, das 
14h30 às 16h30
Palestra: Introdução ao Mundo 
dos Chás
Data: 6 de junho de 2019
Horário: quinta-feira, das 
19h30 às 21h30
Workshop: Konbucha - a bebi-
da do futuro
Data: 8 de junho de 2019
Horário: sábado, das 10 às 12 
horas
Oficina: O que os Olhos não 
Veem o Corpo sente: experiên-
cias sensoriais
Data: 12 de junho de 2019
Horário: quarta-feira, das 10 às 
12 horas
Oficina: Cafés
Data: 12 de junho de 2019
Horário: quarta-feira, das 
19h30 às 21h30
Workshop: Sabores do Brasil 
– harmonização de vinhos da 
Casa Perini
Data: 17 de junho de 2019
Horário: segunda-feira, das 
19h30 às 21h30
Workshop: Vinhos sem Segre-
dos, Dicas do Sommelier para 
Compras Assertivas!
Data: 25 de junho de 2019
Horário: terça-feira, das 19h30 
às 21h30
Oficina: Cerveja Artesanal
Data: 27 de junho de 2019
Horário: quinta-feira, das 
19h30 às 21h30
Local: Senac Osasco
Endereço: Rua Dante Batiston, 
248, no centro de Osasco
Informações e inscrições: www.
sp.senac.br/osasco
Preço: R$ 30

Os alunos do Núcleo de Dan-
ça da Secretaria de Cultura e Tu-
rismo tiveram a oportunidade, no 
sábado (dia 18), de participar de 
um workshop com o professor 
de balé clássico Alaércio Leite, 
uma das referências da dança no 
Brasil e que em breve estará nos 
EUA dando aula na escola “Ballet 
East”. Leite mostrou sua experi-
ência e técnica que vão servir de 
fundamentos importantes para a 
formação dos alunos do Núcleo de 
Dança.

O professor de balé aceitou o 
convite para ministrar o workshop 
pelo trabalho desenvolvido em 
Barueri na dança e nos outros cur-
sos de artes da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo. Hoje cerca de 5 mil 
alunos frequentam um dos 30 cur-

sos de música, dança, teatro, circo, 
xadrez e artes visuais, entre outros.

“Foi um momento muito es-
pecial, me surpreendi com a quali-
dade técnica dos alunos do Núcleo 
de Dança, e com o trabalho que já 
está sendo feito”, afi rmou.

Alaércio Leite também tem 
realizado trabalhos sociais como o 
“Programa Crescendo com a Dan-
ça”, da Escola Paulista de Dança, 
que atende crianças e jovens de 
baixa renda, proporcionando-os 
formação artística e inclusão so-
cial.

No workshop houve apresen-
tação de técnicas utilizando a barra 
aos alunos do 2º ano, aula centro 
com os alunos do 3º ano e o estudo 
de uma coreografi a contemporâ-
nea com os alunos do 4º ano.

O evento foi organizado pelo 
diretor artístico do Núcleo, Ricar-
do Scheir, que ressaltou a impor-
tância do aprendizado por meio 
da experiência transmitida pelo 
professor. Como parte do evento, 
Scheir também realizou uma pa-

lestra onde ressaltou a importância 
da alimentação saudável para os 
bailarinos. Segundo Scheir, os bai-
larinos são atletas artísticos e pre-
cisam ter a saúde do corpo condi-
zente com as exigências da dança.

O Núcleo de Dança vai abrir 

em breve inscrições para o proces-
so seletivo de julho.

Sobre o professor
Alaércio Leite é formado em 

dança clássica.  Iniciou seus es-
tudos em 1993 com a professora 

Narcisa Coelho. Estudou com di-
versos mestres, entre eles, Neide 
Rossi, Jair Morais, o próprio Ri-
cardo Scheir, Beatriz de Almeida, 
Vera Carneiro, Toshie Kobayashi e 
Sacha Svetloff . Integrou em 2004 
o Grupo Divinadança, onde mais 
tarde se tornou professor e assis-
tente de direção.

Em 2009 assumiu a coorde-
nação geral na Escola Paulista de 
Dança, que anualmente faz exa-
mes para selecionar crianças a par-
tir dos 7 anos com o intuito de pro-
porcionar um trabalho de inclusão, 
formação e direcionamento profi s-
sional. Desde 2016 ministra aulas 
de ballet clássico, pas de deux e 
repertório no Pavilhão D Centro 
de Artes, Raça Cia. De Dança e 
Estúdio In Pulso.

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.
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Maratona de tecnologia incentiva implementação
do programa Cultura de Paz nas escolas de Barueri 

Aliando o uso da tecnologia 
e a implantação do programa 
Cultura de Paz nas escolas de 
Ensino Fundamental da rede 
de Barueri, aconteceu nesta 
semana, com muito sucesso, a 
primeira etapa do Hackathon, 
termo que aglutina as pala-
vras hacker e maratona. 

Os Departamentos de Tec-
nologia e de Apoio Pedagó-
gico, da Secretaria de Educa-
ção, estão responsáveis pela 
implantação da maratona, que 
está sendo muito bem aceita por 
alunos e professores. 

Os alunos dos sextos aos 
nonos anos de cinco escolas 
de Ensino Fundamental de 
Barueri participaram intensa-
mente do Hackathon e utiliza-
ram o formulário Google para 
elaborar questões que visam 
conhecer os anseios de outros 
estudantes com relação às no-
vas ações do projeto Cultura 
de Paz, implementado recente-
mente em Barueri.  

“Esta é a oportunidade em 
que o próprio jovem vai criar 

questões para os colegas da mes-
ma faixa etária responderem. 
Esperamos, com o resultado 
desses questionários, entender 
cada vez mais os pensamentos 
dos nossos adolescentes e jo-
vens”, comentou Isabel Biondi, 
diretora do Departamento de 
Apoio Pedagógico. 

O Hackathon é utilizado no 
Brasil para denominar as ma-
ratonas de programação, com 
foco no desenvolvimento de 
aplicativos que visem soluções 
de problemas cotidianos em di-
ferentes áreas. 

Pensando nesse formato, 
em Barueri o Hachathon está 
sendo incorporado a uma das 
ações estratégicas para a pro-
moção da Cultura de Paz no 
ambiente escolar. Trata-se 
de ferramentas tecnológicas 
relacionadas ao formulário 
Google. 

As escolas participan-
tes são: Emef Agenor Lino 
de Matos, Emef Maria Me-
duneckas, Emef Egídio Cos-
ta, Emef Marlene Pereira San-

tiano e Emef Doriaval Faria. 
Os estudantes foram divi-

didos em grupos e, após efetu-
aram muita pesquisa, criaram 
questionários com temas sobre 
bullying, depressão e suicídio, 
entre outros males que podem 
afetar a vida do estudante. 

O estudante Luiz Henrique 

Cabral, da Emef Maria Me-
duneckas, disse que é bem 
interessante participar da ini-
ciativa com o uso da tecnolo-
gia. “Percebo todos os alunos 
entenderam a mensagem. Esta 
é uma boa oportunidade para 
que todos nós tenhamos voz 
sobre os nossos pensamentos 

e sentimentos.” 
A estudante Alissan-

tra Correia, da Emef Dorival 
Faria, também está feliz em 
participar da maratona. “Mui-
tas perguntas que estamos fa-
zendo poderão ajudar nossos 
amigos não se sentirem tão 
sozinhos. Estamos nos comu-

nicando de adolescente para 
adolescente”, disse 

As melhores questões esco-
lhidas de cada uma das escolas 
participantes serão selecionadas 
para um importante questioná-
rio que será respondido por to-
dos os estudantes da rede, entre 
o sexto e nono ano. 

Divugação/ SECOM

Divugação/ SECOM

O Hachathon está sendo incorporado a uma das ações estratégicas para a promoção do Projeto Cultura de Paz

Maternal de Barueri promove bate-papo com apresentadora de TV

Semana do Brincar oferece atividades 
no Parque Municipal e no Centro de 
Referência Pela Primeira Infância

As ações que vão ao encon-
tro do programa Primeira Infân-
cia estão sendo realizadas com 
muita intensidade nas maternais 
e escolas de Educação Infantil de 
Barueri.  

Para colaborar com as novas 
ações, todos os berçários e mater-
nais da rede deram início ao pro-
jeto “As Experiências no Mundo 
dos Bebês”, que tem como obje-
tivo sensibilizar os pais e adultos 
sobe a importância do vínculo 
afetivo desde a gestação. A ini-
ciativa também visa revisar va-
lores e ampliar os vínculos com 
outras pessoas que fazem parte 
do crescimento dos bebês. 

De acordo com a supervisora 
Solange Pereira Costa, os pro-
fissionais da Educação sabem 
do valor das primeiras experi-

ências na definição do futuro de 
uma criança, mas a maioria das 
pessoas subestima a importância 
do amor e da estabilidade emo-

cional durante esta fase. “Uma 
boa parte dos problemas encon-
trados na infância e na adolescên-
cia, como agressividade, depres-

são e baixo desempenho escolar, 
está relacionada às primeiras ex-
periências de vida das pessoas”, 
avaliou. 

Para implementar as primei-
ras atividades do programa, a 
gestão da maternal Joaquim So-
ares, da Aldeia de Barueri, con-

vidou a apresentadora Rober-
ta Manreza, do programa Papo 
de Mãe (da TV Cultura), para 
participar de um produtivo bate-
-papo com pais e familaires so-
bre vínculo afetivo. “A todo o 
momento temos a oportunidade 
de criarmos vínculos com nossos 
filhos. Crianças que têm víncu-
los fortes com os pais possuem 
maior capacidade de aprendizado 
e se relacionam melhor com os 
outros”, comentou. 

A jornalista e apresentadora 
falou sobre suas experiências 
como mãe e também como re-
alizadora do programa que está 
no ar há mais de dez anos e tem 
sido uma das referências no uni-
verso da maternidade. Os pais 
puderam fazer perguntas e trocar 
experiências. 

Entre os dias 27 e 31 de 
maio, as crianças e familia-
res que frequentam o Centro 
de Referência Pela Primeira 
Infância, no Engenho Novo, 
participarão da Semana do 
Brincar. 

Com uma intensa progra-
mação, as atividades acon-
tecerão no prédio do Centro 
de Referência e também no 
Parque Municipal Dom José. 
Será uma excelente oportuni-
dade para vivenciar na prática 
a máxima do programa que é o 

incentivo à aprendizagem por 
intermédio das brincadeiras e 
das artes. 

Integram as atividades 
brincadeiras em meio à nature-
za, oficinas de máscaras e con-
tações de histórias, entre outras 
divertidas atividades.  

O Centro de Referência 
Pela Primeira Infância está 
localizado na avenida Capitão 
Francisco César, 891, Engenho 
Novo. Mais informações sobre 
a programação podem ser ob-
tidas pelo telefone: 4168-1288. 

Sexta-feira, 24 de Maio de 2019

PROGRAMAÇÃO: 
• 27/5 - Regate de Brincadei-
ras Infantis – Centro Referência 
• 28/5 – Brincadeiras na Natu-
reza – Parque Dom José 
• 29/5 – Oficina sensorial – 
pintura de cenário – Centro 
Referência 
• 30/5 – Oficinas de Máscaras 
– Centro de Referência 
• 31/5 – Contação de História 
– Centro de Referência 
• As atividades acontecerão em 
dois períodos: das 9 às 11 horas 
e das 13h30 às 15h30. 

A jornalista Roberta Manrezala ladeada por um grupo de mães

As atividades integram brincadeiras e incentivam à aprendizagem
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Empresários de Barueri se juntam à Campanha do Agasalho 2019
Um evento simbólico reali-

zado na Secretaria de Indústria, 
Comércio e Trabalho (SICT) de 
Barueri, na noite de quinta-fei-
ra, 16, marcou a valiosa partici-
pação do empresariado local na 
Campanha do Agasalho 2019. 
Convidados pessoalmente pelo 
secretário da pasta, Joaldo Ma-
cedo Rodrigues – o Magoo –, os 
empresários de Barueri abraça-
ram totalmente a causa, doando 
cobertores e agasalhos novos à 
campanha.

15 representantes de em-
presas estiveram no encontro, 
quando foi formalizada a en-
trega de 2.630 agasalhos e co-
bertores ao Fundo Social de 
Solidariedade na pessoa de sua 
madrinha e presidente, Sônia 
Furlan, ao lado da secretária de 

Assistência e Desenvolvimento 
Social (SADS), Adriana Bueno 
Molina. No entanto, a participa-
ção do empresariado da cidade 
vai bem mais longe e o número 
de doações aumentará até o final 
da campanha, conforme explica 
Magoo.

“Assim como nos anos ante-
riores, eu mesmo, na condição 
de secretário, liguei para os pre-
sidentes das empresas pedindo 
que eles viessem com a gente 
abraçar essa causa nobre. Eles 
se prontificaram na hora, foram 
muito receptivos, todos enten-
deram a questão e que precisa, 
sim, a iniciativa privada andar 
junto com o poder público no 
sentido de atender a demanda 
dos nossos munícipes mais ne-
cessitados”, declara Magoo.

Sônia Furlan convidou os em-
presários presentes a participa-

rem das doações, que ela realiza 
pessoalmente nos bairros, e fa-

lou sobre a ampliação da cam-
panha neste ano. “No ano passa-

do nós fizemos 10 bairros, fora 
todas as instituições, idosos, 
crianças, moradores de rua, mas 
este ano nós faremos 16 bairros. 
Nós pretendemos atender mais 
de 20 mil famílias, isso significa 
mais de 80 mil pessoas. O refle-
xo disso na vida dessas pessoas 
é gigantesco”, destacou. 

Agradecendo a ajuda, a pri-
meira-dama falou da importân-
cia de atender aos menos favo-
recidos. “A diferença maior que 
nós fazemos aqui no nosso mu-
nicípio e que reflete muito nessa 
paz social que a gente tem aqui 
é a forma com que nós tratamos 
as pessoas mais carentes, divi-
dindo ou fazendo com que eles 
tenham direito de usufruir da 
riqueza da nossa cidade de uma 
forma ou de outra”, disse.

ANIVERSÁRIOS

Os brasileiros de maneira geral 
gostam de visitar Portugal que é a 
europa que fala nossa língua (ou 
pelo menos mais próxima do nos-
so idioma) .

Desde o ano de 2.000 brasilei-
ros podem visitar Portugal sem ne-
cessidade de visto (e vice-versa), 
afinal os laços entre Brasil e Por-
tugal remontam o tempo da nossa 
colonização.

 Pela ligação histórica entre 
as duas nações, Portugal é cha-
mada de “pátria mãe” do Bra-
sil. Na estátua de Pedro Álvares 
Cabral no Parque do Ibirapuera, 
em São Paulo, está escrito: “Os 
brasileiros devem tudo a Portu-
gal.”

Portugal atraem muita gen-
te: paisagens belíssimas, grande 
riqueza cultural e histórica com 
construções medievais que levam 
influências de diversos povos, 
além da famosa gastronomia, 
como os vinhos e os doces

O World Travel Awards, visa 

em sua pesquisa reconhecer, pre-
miar e celebrar a excelência em to-
dos os setores da indústria de via-
gens e turismo global. As votações 
são públicas. E Portugal recebeu 
no ano de 2018, nada menos que 
36 prêmios relacionados ao turis-
mo e viagens em seu território e 
ainda ficou pelo segundo ano con-
secutivo com o título de melhor 
destino turístico da Europa.

Então uma vez em Portugal, o 
você não pode deixar de conhecer 
alguns lugares como:

Lisboa
Para explorar o coração da 

Baixa Pombalina, você deve co-
nhecer o Castelo de São Jorge e os 
bairros tradicionais de Alfama e do 
Bairro Alto.

Também vale visitar o  Ocea-
nário , divertir-se  na noite do Cais 
do Sodré e ainda conhecer a zona 
ribeirinha de Belém, onde encon-
tra os maiores ícones dos Desco-
brimentos portugueses. 

Lisboa, recebeu o prêmio de  
“Europe’s Leading City Destina-
tion”  (melhor destino de cidade na 
Europa), passando Amsterdam, 
Barcelona, Londres, Paris, Roma 
e Veneza.

Sintra – Cascais
A cidade de Sintra, possui 

um centro histórico e o magnífi-
co Palácio da Pena e Castelo dos 
Mouros; a própria Serra de Sintra, 
além das praias magníficas.  Pelo 
caminho você pode passar por Eri-
ceira ou Peniche que também são 
ótimos passeios.

Fatima
A caminho de Fátima, não dei-

xe de visitar os mosteiros de Alco-
baça e da Batalha, ambos classifi-
cados como Património Mundial 
pela UNESCO. 

O santuário de Fatima! um dos 
mais importantes lugares de pere-
grinação do mundo, parada obri-
gatória para os católicos.

Serra da Estrela
A Serra da Estrela está locali-

zada na região central e trata-se de 
uma vasta aréa onde a natureza e 
preservada, proporcionando assim 
, um delicioso contato com a na-
tureza e pode ser visitada tanto no 
inverno como no verão.

Alguns lugares que devem 
ser visitados: Loriga, conhecida 
como a Suíça portuguesa, Covão 
da Ametade, Linhares da Beira 
(aldeia medieval do século XII), 
Unhais da Serra –“A perola da 
beira” ou Sintra do Covilhã, Alvo-
co da Serra, Poço do Inferno (ca-

choeira), Museu do pão, Covilhã, 
Guarda, Cabeça, Torre, Gouveia, 
Sabugueiro, Folgosinho, Vale do 
Rossim, Manteigas (onde é feito o 
famoso queijo da serra da estrela).

www.senator.com.br/
WhatsApp:  11 98335-1866

Portugal e seus encantos!TURISMO

Dia 26, quem fica mais jovem 
é Roberto Neri Ferreira 
Moreira, que tem festa 

preparada pela amada Márcia 
Oliva Soléra, onde receberá 
em grande estilo amigos e 
familiares. Felicidades!!!

Dia 28, quem aniversaria é a advogada Lydia 
Beatriz Moraes Buonaduce, quando, ao lado 
do esposo Ademir Gerson da Silva e do filho 
Adriano Dotto, farmacêutico e proprietário 

da Drogaria Econômica, comemora em grande 
estilo esse momento especial.

SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

Thazio Gomiero, secretário de Comunicação, Sonia Furlan, primeira-dama e presidente do Fundo Social,  Adria-
na Bueno Molina, secretária de Assistência e  Desenvolvimento Social e Joaldo Macedo Rodrigues (Magoo), 
secretário de Indústria, Comércio e Trabalho

Gelso Lima é economista, tem 30 anos de experiência 
administrativa, política e em gestão. Coordenou campanhas 

vitoriosas a prefeito de Osasco, foi titular das secretarias municipais 
de Governo e Comunicação, Saúde, Assistência Social e Indústria, 

Comércio e Abastecimento. Atualmente ocupa a chefia de 
gabinete da Subprefeitura Casa Verde Cachoeirinha, em São 

Paulo, porém, na segunda-feira, 27 de maio, quando completa 50 
anos, assume interinamente à Subprefeitura, durante o período de 
licença do titular. Gelso é casado com a jornalista e ex-secretária 

de Comunicação Social de Osasco, Emília Cordeiro e pai de 
Guilherme, Gustavo, Giulia e do pequeno João Gabriel.
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POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

LÚ MEIRELES
Lucíola Meirelles Diniz 

Silva ou Lu Meirelles, seu 
nome artístico, tem 35 anos 
e é uma modelo do CAST da 
Ford Models de Belo Hori-
zonte- BH.

Lu é Engenheira por for-
mação e modelo por amor. 
Atualmente alem da Ford de 
BH, no Rio de Janeiro atua na 
agência Anderson Cassimi-
ro. Sua entrada no mundo da 
moda é bem recente: novem-
bro de 2017.

Mãe de duas lindas me-
ninas, Lu se divide entre as 
diversas tarefas de esposa, 
mãe, modelo profissional e 
os estudos de teatro no Thea-
tro Net, onde irá concluir em 
julho de 2020 sua formação 
de atriz: “Comecei com o ob-
jetivo de me desinibir, porem 
tomei gosto pela atuação, e 
nasceu dentro de mim, o de-
sejo de atuar. Meu objetivo 
profissional hoje, é modelar 
pra campanhas de empresas 
de nome e atuar em novelas, 
seriados, teatro” Declara.

Siga Lucíola no Instagram: 
@lumeirellesoficial

SUPERSTAR DO MUNDO ÁRABE
Violinista libanesa Hanine El Alam 

faz dois shows em São Paulo

A jovem violinista libane-
sa Hanine El Alam é uma das 
mais versáteis e carismáticas 
personalidades da cena mu-
sical contemporânea. Con-
sagrada no Oriente Médio e 
países do mundo árabe, e com 
sua carreira em momento ex-
pansão internacional – já se 

apresentou em países como 
Grécia, Portugal e Estados 
Unidos –, Hanine chega agora 
pela primeira vez ao Brasil.

Hanine El Alam vai mos-
trar aos brasileiros sua arte, 
que mistura o leste e o oeste 
para dar origem a um novo 
gênero musical que mescla 

febre latina com pulsantes rit-
mos orientais e é só dela. Os 
shows acontecem nos dias 23 
e 25 de Maio – um no Over 
Night Club e outro no Clu-
be Atlético Monte Líbano. 
Neles, Hanine apresenta os 
maiores sucessos de sua car-
reira.

 Tripla comemoração para Amaury Júnior: novo programa e 
retorno à Rede TV! e a coluna de estreia na prestigiada revista 
CARAS edição nacional. O cenário do brinde foi a Casa Fares, 

no Jardim Europa em São Paulo.

Amaury Jr. e Brothers Bar

Jonathan, Ovadia Saadia,Gilbert Stein,Jorge Lordello  e Ronaldo Von

Leandro Camargo, Cleo Furquim, Cristina Zaba e Ovadia Saadia.

O cantor e compositor Léo Maia

@jornalaruaregional

Matérias de diversos assuntos
e utilidade pública para

manter seu dia mais informado!

A c e s s e  o  p o r t a l  j o r n a l a r u a . c o m


