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Santana de Parnaíba se prepara 
para celebração de Corpus Christi

Prefeitura de Barueri aplica multa 
por descarte irregular de entulho
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Saúde de Barueri ultrapassa 4 milhões 
de atendimentos no 1º quadrimestre

Rogério Lins anuncia que Zona Norte 
de Osasco ganhará Hospital da Criança

UNIP abre inscrições para processo 
seletivo do segundo semestre

Vacinação contra febre amarela é 
intensificada pela Saúde de Cotia
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Divulgação/SECOM

A Prefeitura de Barueri tem 
fechado o cerco contra o despe-
jo irregular de entulho nas vias 
da cidade. Na tarde de terça-fei-
ra (dia 11), um caminhão des-
cartava restos de construção na 
avenida Jussara (Jardim Santa 
Cecília) e teve o seu condutor 
multado em R$ 359,60.

A infração foi fl agrada por 
uma patrulha da Guarda Muni-
cipal, que de imediato acionou 
a Guarda Ambiental para lavrar 
o auto. “Além da multa pelo 
entulho, o infrator teve o cami-
nhão apreendido por estar com a 
documentação atrasada”, infor-
mou a secretária de Segurança 
e Mobilidade Urbana, Regina 
Mesquita.

De acordo com a lei munici-
pal 2.482/16, a multa por despejo 
irregular de entulho tem o valor 
calculado em função do volume 
dos resíduos encontrados e pode 
chegar até a R$ 1.798,00. “Em 
caso de reincidência o valor do-

bra. E, mesmo pagando a multa, 
o infrator tem que recolher o 
material que despejou”, ressal-
ta Marco Antônio de Oliveira 
(Bidu), secretário de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente.

Conforme determina a lei, se 
o autuado não remover o entu-
lho em até 72 horas após a no-
tifi cação, a Prefeitura providen-
cia a remoção e envia para ele a 
conta com os custos do serviço.

Quem descumprir a lei que 
proíbe o lançamento de entu-
lhos e demais resíduos sólidos 
em Barueri tem 10 dias para 
pagar a multa ou para recorrer. 
Os valores arrecadados com es-
tas infrações vão para o Fundo 
Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável e Proteção de Biodi-
versidade de Barueri (Fundesb). 
No caso de inadimplência ou de 
recurso indeferido sem a quita-
ção da multa, o débito é inscrito 
em dívida ativa para posterior 
cobrança executiva.

Entulho incomoda muita 
gente 

Além de intensificar a fis-
calização do despejo ilegal de 
entulho, a Prefeitura de Barue-
ri também preparou uma cam-
panha de conscientização da 

população. O objetivo é aler-
tar que o acúmulo destes resí-
duos, além de deixar a cidade 
feia e com mal cheiro, atrai 
ratos, escorpiões e outros ve-
tores de doenças como a den-
gue, entope bueiros causando 

inundações, obstrui o trânsito 
podendo gerar atropelamen-
tos, serve como esconderijo 
para pessoas mal-intenciona-
das e pode machucar alguém. 
No telefone 0800-771-9919 é 
possível denunciar quem co-

mete essa infração.       
A limpeza e o transporte de 

entulhos para um aterro ain-
da oneram muito a Prefeitura. 
Nas últimas semanas, a Secre-
taria de Serviços Municipais 
fez um mutirão nos bairros 
Santa Cecília, Mutinga, Impe-
rial, Boa Vista, Jardim dos Ca-
margos, Reginalice, Paraíso, 
Esperança, Tupanci, São Luís, 
Chácaras Marco, Graziela, São 
Silvestre, Engenho Novo, Ca-
lifórnia, Flórida, Vila Ceres, 
Morelato, Vila Industrial, Ri-
beiro de Lima e Belval.

Responsabilidade
O descarte de entulho é de 

responsabilidade de quem o 
gera. Para pessoas que não têm 
condições de contratar uma 
caçamba e que geram pouca 
quantidade de entulho (3 me-
tros cúbicos ou 1.500 kg), a 
Prefeitura fornece e recolhe 
um big bag gratuitamente.

Prefeitura de Barueri aplica 
multa por entulho jogado na rua
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Maternidade e berçário do HMB receberam 30 enxovais novos 

Na quarta-feira (dia 5), os 
bebês do Hospital Municipal 
de Barueri (HMB) foram be-
neficiados com a Campanha 
do Agasalho, promovida pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Barueri Estrela Guia e 
pela Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social 
(SADS).  

A ação, organizada pela 
presidente do Fundo Social, 
Sônia Furlan, e por sua equi-

pe, consistiu na distribuição de 
cerca de 30 enxovais na mater-
nidade e no berçário do Hos-
pital. Os kits, compostos por 
macacões, bodys e calças, fo-
ram recebidos pelas mamães e 
pelas enfermeiras dos setores. 

Vale destacar que todas as 
peças são novas e que foram 
adquiridas com a renda do 
bazar feito com as doações 
recebidas pela Campanha do 
Agasalho. O último Bazar da 

Solidariedade foi realizado 
no dia 6 de abril e arreca-
dou mais de R$ 65 mil reais 
com  a venda de roupas, cal-
çados, acessórios, eletrodo-
mésticos, livros e brinquedos, 
entre outros itens.  

Ainda dá tempo de partici-
par da Campanha do Agasalho 
de 2019 e para doar é só entrar 
em contato com a SADS pelo 
telefone 4199-2800, ramais 
199 ou 205. 

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, anunciou quar-
ta-feira, 12/6, que em breve 
Osasco contará com uma uni-
dade do Hospital da Criança. 
O prédio terá três andares, 40 
leitos de internação e dez de 
UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva).

“Já temos os recursos e o 
projeto está em fase final de 
elaboração. Em seguida será 
aberto o processo licitatório. 
O hospital terá todas as es-
pecialidades e infraestrutura 
necessárias para atender nos-
sas crianças. Há anos nossa 
população reivindicava um 

hospital infantil. Agora esta-
mos perto de tornar esse so-
nho realidade”, disse o chefe 
do Executivo, durante a visita 
ao local que sediará a unidade 
hospitalar, na Avenida Presi-
dente Getúlio Vargas, próxi-
mo à Policlínica da zona Nor-
te, no Jardim Piratininga.

Recém-nascidos do HMB 
recebem doação da Campanha 
do Agasalho de Barueri 

Zona Norte receberá 
Hospital da Criança, 
anuncia Rogério Lins
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Santana de Parnaíba promove mais 
uma celebração de Corpus Christi

A prefeitura de Santana de 
Parnaíba, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura e 
Turismo, promove no próximo 
dia 20 de junho a tradicional 
celebração de Corpus Christi.

Com o tema “Eucaristia: 
Fonte da Vida para o Jovem 
em Missão”, serão 50 tonela-
das de serragem e outros aces-
sórios que darão forma aos 
mais de 800 metros de tapetes 
coloridos, divididos em mais 
de 60 quadros temáticos que 
contam a história da celebra-
ção do Corpo de Cristo, con-
feccionados pelos moradores 
da cidade, adultos e crianças, 
que além da serragem forneci-
da pela prefeitura, exploram a 
criatividade para incrementar 
o seu quadro incluindo obje-

tos como pipoca, tampinha de 
garrafa, argila, casca de ovo, 
cal, algodão, pó de café, entre 
outros, deixando o caminho 
da peregrinação ainda mais 
bonito.

A programação religio-
sa contará com 4 celebrações 
(missa) às 8h30, 10h30, 12h, 
incluindo a missa campal às 
15h30, seguida da tradicional 
procissão pelas ruas do Centro 
Histórico. O evento também 
contará com a Feira de Artesa-
nato e alimentação, localizada 
respectivamente nas ruas An-
dré Fernandes, Pedro Procópio 
e nas Praças da Bandeira e 14 
de Novembro. De acordo com 
a organização do evento, a ex-
pectativa é que a cidade receba 
mais de 50 mil visitantes ao 

longo do dia. 
Sempre presente nos even-

tos tradicionais da cidade, o 
prefeito Elvis Cezar falou so-
bre o que represente este even-
to para o município: “É um 
evento maravilhoso, organiza-
do pela comunidade católica 
e pelos moradores da nossa 
cidade, o que me deixa muito 
orgulhoso de manter viva essa 
festa tradicional, onde rece-

bemos milhares de turistas, 
numa festa que fala do nosso 
salvador Jesus Cristo e que 
traz Santana de Parnaíba para 
o foco das atenções no Estado 
de São Paulo.”, comentou o 
prefeito.

Sobre o Corpus Christi
O nome Corpus Christi, 

vem do latim e significa “Cor-
po de Cristo”. A celebração 

teve origem em 1243, em Lié-
ge, na Bélgica quando a freira 
Juliana de Mont Cornion teve 
visões de Cristo, onde era ma-
nifestado o desejo de que a 
ocasião fosse lembrada com 
destaque. Em 1264, o evento 
foi estendido para toda a Igreja 
Católica, por determinação do 
Papa Urbano IV e atualmente 
é realizado em diversas partes 
do mundo.

Turistas percorrem o Centro Histórico observando a confecção dos tapetes na celebração de Corpus Christi

Divulgação/SECOM
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UNIP Alphaville, Pinheiros e Marginal Pinheiros 
abrem inscrições para novo Processo Seletivo 

Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo do 2º 
semestre de 2019 da Univer-
sidade Paulista – UNIP. O in-
gresso se dá por meio de prova 
tradicional, de prova agendada, 
por ser portador de diploma de 
curso superior, por transferên-
cia e, ainda, com uso da nota no 
ENEM, que pode render des-
contos de até 100% nas mensa-
lidades. O manual do processo 
seletivo é gratuito e a taxa de 
inscrição está sendo isenta. 

INSCRIÇÕES
Tanto para a prova tradicio-

nal quanto para a agendada, as 
inscrições podem ser feitas até 
24 horas antes da realização da 
prova, pessoalmente no cam-
pus, pelo site www.unip.br, em 
colégios, cursinhos e em postos 
de inscrição autorizados. 

PROVAS 
TRADICIONAIS 

Dia 15, 22 e 29 às 14h
Dias 12, 16, 23 e 30 às 19h30
Dias 19 e 26 às 19h30

PROVAS AGENDADAS
Até dia 29/06, de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 20h, 
e aos sábados, das 8h às 12h, 
com agendamento prévio pelo 
site www.unip.br ou nos campi 
da UNIP.

RESULTADO
Prova Tradicional – 48 ho-

ras após a realização da prova; 
Prova Agendada – 1 hora após 
a realização da prova.

ENEM
O candidato que realizou o 

ENEM em qualquer ano a par-
tir de 2009 pode ser dispensa-
do do Processo Seletivo para o 
2º semestre de 2019 da UNIP. 
Para isso, basta fazer a inscri-
ção via internet e entregar, no 
campus escolhido, uma cópia 
autenticada do Boletim de De-
sempenho Individual de No-
tas do ENEM e da cédula de 
identidade.  A nota obtida no 
ENEM será padronizada com 
as notas da prova do Processo 
Seletivo 2019 e revertida em 

descontos. 
Se a média das notas do 

candidato no ENEM for maior 
que 300, ele será agraciado 
com uma bolsa válida para o 
curso todo; o percentual dessa 
bolsa será tanto maior, quan-

to maior for a média, poden-
do chegar a 100% para média 
maior ou igual a 750 (ver re-
gulamento no site).  

O candidato que apresen-
tar nota média menor que 300, 
numa escala de 0 a 1000, ou 

tenha zerado a redação, deve-
rá, obrigatoriamente, realizar 
Prova Tradicional ou Agenda-
da, pois, neste caso, suas notas 
do ENEM não serão aprovei-
tadas. 

O benefício não é valido 

para matrículas nos cursos de 
Pós-Graduação e para alguns 
cursos de graduação defi nidos 
pela UNIP, ao critério exclusi-
vo desta. 
VANTAGENS NA 
SEGUNDA GRADUAÇÃO

Estudante que já é portador 
de diploma de curso superior 
pode ingressar sem necessida-
de de fazer o vestibular. Tem 
aproveitamento dos estudos 
já realizados por meio de uma 
análise curricular e, ainda, des-
conto suplementar nas mensa-
lidades. Se o diploma for da 
UNIP ou de Instituição Asso-
ciada ou Coligada da UNIP, 
esse desconto é ainda maior.

TRANSFERÊNCIAS
O estudante que vem de 

outra instituição por transfe-
rência também não precisa 
fazer o vestibular. Tem apro-
veitamento dos estudos já rea-
lizados por meio de uma análi-
se curricular e, ainda, desconto 
suplementar nas mensalidades 
da turma em que se matricular. 

Por que estudar na 
UNIP?

Pela 7ª vez consecutiva, a 

UNIP tem a preferência dos 
que contratam em todo o país, 
segundo o Ranking Universi-
tário Folha (RUF).

É cadastrada no ProUni, 
FIES, Escola da Família e na 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG).

É parceira do programa 
Pravaler para a concessão de 
fi nanciamentos privados.

É parceira dos programas 
Quero Bolsa, Educa Mais Bra-
sil, Mais Bolsa e Clube de Bol-
sas para a concessão de des-
contos nas mensalidades.

Concede descontos espe-
ciais por meio de convênio 
com associações de pais e alu-
nos.

Possui acordos de coopera-
ção técnica com empresas para 
a concessão de descontos para 
funcionários e dependentes.

Concede desconto na pri-
meira mensalidade do curso, 
paga no ato da matrícula: R$ 
60,00 para todos os cursos, 
com exceção de Medicina Ve-
terinária e Odontologia, atual-
mente em R$ 350,00.

Acolhe os estudantes que 
obtêm bons resultados no 
ENEM, dispensando-os do 
processo seletivo e conceden-
do-lhes descontos diferencia-
dos de acordo com as notas 
obtidas.

Disponibiliza o setor de 
Estágios, Mercados e Carrei-
ras ao aluno, de forma a faci-
litar sua inserção no mercado 
de trabalho.

Presente em 27 localida-
des: na capital, no interior e 
no litoral do Estado de São 
Paulo, além de Goiânia, Bra-
sília e Manaus. São 750 mil 
m2 de campi universitários, 
com instalações modernas e 
confortáveis, especialmente 
projetadas para as necessida-
des do aluno: amplas, arejadas 
e confortáveis salas de aulas,  
laboratórios equipados com 
tecnologia de ponta, biblio-
tecas com mais de um milhão 
e quinhentos mil volumes e 
recursos de internet, teatros 
e anfiteatros para palestras e 
atividades culturais, livrarias 
e papelarias, praças de ali-
mentação com restaurantes 
e lanchonetes, laboratórios e 
clínicas da Saúde, da Psico-
logia e Escritórios de Assis-
tência Jurídica, voltados para 
a prática profissional e para o 
atendimento à população.

UNIP Alphaville
Av. Yojiro Takaoka, 3500 - 
Res. Tres (Tambore), Santa-
na de Parnaíba

UNIP Cidade 
Universitária/Marginal 
Pinheiros
Av. Torres de Oliveira, 330 
– Jaguaré

UNIP Pinheiros
Rua Padre Carvalho, 566 – 
Pinheiros 

Central de Informações
0800 010 9000  
Site: www.unip.br



Sexta-feira, 14 de Junho de 2019 PÁGINA 5EDUCAÇÃO
JORNAL A RUA

DIVULGAÇÃO/SECOM

DIVULGAÇÃO/SECOM

A professora Katia, que leciona no Colégio Ruth de Azevedo

Furlan investe em construção e 
reforma de escolas municipais

Professora de 
Parnaíba representa 
o Brasil na Europa

Barueri tem mais de 100 
escolas e a Prefeitura não para 
de investir na área, trabalhando 
cada vez mais para manter bem 
estruturada toda a sua rede de 
ensino. Ainda neste ano, a pre-
visão é de que fi quem prontas as 
obras de reconstrução da Emef 
Amador Aguiar, no Parque Im-
perial. 

Em maio de 2020, a pre-
visão é fi nalizar as obras de 
construção das Emefs da Aldeia 
de Barueri e do Jardim Maria 
Helena.  Estão também em an-
damento os projetos de recons-
trução da Emef José Leandro 
de Barros Pimentel, no Jardim 
Silveira, bem como os proces-

sos de construção da Emei no 
Jardim Reginalice e da Maternal 
no Jardim Tupanci. 

Reforma e adequação  
Nos últimos 30 meses, a 

Prefeitura soma obras de refor-
ma, adequação e adaptação em 
cerca de 30 escolas da rede. Um 
dos exemplos são os serviços 
na Emef Prefeito Nestor de Ca-
margo, no Jardim Mutinga, com 
reforma do prédio que abriga a 
piscina, revisão no piso do esta-
cionamento e contenção do ta-
lude. Vale ressaltar ainda, além 
da reforma geral, as obras de 
acessibilidade na Emef Fiora-
vante Barletta, no Jardim Santa 

Mônica.  
A lista traz benfeitorias 

nas seguintes escolas: Emefs 
Margarida Maria Maciel, no 
Vale do Sol, e Osvaldo Batista 
Pereira, no Recanto Phrynea;  
Reverendo Deiró Felício de 
Andrade, no Jardim Paulis-
ta; Padre Luiz de Oliveira 
Andrade, no Engenho Novo; 
Deputado Agenor Lino de Ma-
tos, na Vila Universal; Dalva 
Fogaça e Alayde Domingues 
Couto Macedo, no Jardim Tu-
pan;  João Carvalho de Lima 
, no Jardim Mutinga; Levy  
Gonçalves de Oliveira, no Par-
que Imperial;  Naly Benedicta 
Becegatto Camargo Mancini, 
no Jardim Itaquiti; Professora 
Maria Elisa Bueno Couto Cha-
luppe, no Boa Vista, e Profes-
sor Ézio Berzaghi, no Jardim 
Belval;  Emeis Rogélio Lopez, 
no Vale do Sol; João Evan-
gelista de Oliveira, no Mu-
tinga, e Roque Soares Souza, 

no Imperial; Emeief Professor 
João Tiburcio da Silva Filho, no 
Chácaras Marco; ITB Professor 
Munir José, no Jardim Paulista; 
e EEMF Professora Dagmar Ri-
bas Trindade, no Jardim Maria 
Cristina. 

Prontas
Desde 2017, a Prefeitura já 

entregou 10 novas escolas. Só 
em 2017, o governo de Barue-
ri descerrou placas das mater-
nais no Jardim do Líbano, Vila 
Márcia e Parque Imperial; e a 
Emeief Dorival Faria, no Jardim 
Tupanci. No ano passado, foram 
fi nalizadas as obras das mater-
nais Chácaras Marco, Vale do 
Sol e Wandeir Ribeiro (Jardim 
São Luiz); Matermei do Enge-
nho Novo e Emeief Adherbal 
Farbo, no Vale do Sol. Neste 
ano foi entregue o novo prédio 
adaptado da Fieb (Fundação 
Instituto de Educação de Barue-
ri), no bairro Aldeia da Serra.  

A professora Kátia Rodri-
gues, do Colégio Municipal 
Prof. Ruth de Azevedo Silva Ro-
drigues, de Santana de Parnaíba 
(cidade a 35 km da capital pau-
lista),está em Budapeste- Hun-
gria representando o Brasil na 
TheMind Olympics.

Kátia foi premiada no even-
to Práticas Exitosas, que busca 
reconhecer boas práticas na uti-
lização da metodologia da Mind 
Lab, que integra jogos de racio-
cínio às salas de aula. Vencedora 
da categoria de escolas públicas, 
Kátia mostrará o seu projeto para 
professores da Austrália, Reino 
Unido, Turquia, Romênia. 

Por meio do projeto “CriAti-
vAmente”, Kátia instigou alunos 
do 1º ano do Ensino Fundamen-
tal a construir rimas com o obje-
tivo de ajudar as crianças na fi -
xação das sílabas, favorecendo o 
desenvolvimento da consciência 
fonológica. “Os alunos experi-
mentam em situações de jogo si-
tuações que podem viver fora do 
colégio, em suas vidas. Acredito 
que com o projeto conseguimos 
oferecer um aprendizado mais 
signifi cativo e os estudantes se 
sentiram mais pertencentes”, ex-
plica a docente.

A prefeitura de Santana de 
Parnaíba prioriza investimentos na 
educação na certeza de que é atra-
vés dela que a sociedade é trans-
formada. É o único município da 
região metropolitana que a educa-
ção é totalmente municipalizada. 
No total, são 68 mil alunos, que re-
cebem uniformes completos, ma-
terial didático e escolar, além de 
vários programas sócios pedagógi-
cos, tais como, escola de idiomas 
com inglês, espanhol e mandarim 
e o Mind Lab.

Graças a todo esse esforço 
conjunto a cidade registrou um 
crescimento de 32% no IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) e hoje tem três 
colégios municipais entre os 30 
melhores do Estado de São Paulo.

Para o prefeito Elvis a educa-
ção é um compromisso diário e só-
lido. “Nosso objetivo agora é levar 
adiante a Educação e garantir aos 
nossos jovens o acesso à Univer-
sidade, ao Ensino Superior, dan-
do-lhes condições de uma ótima 
colocação no mercado de trabalho 
e de oferecer às empresas de nos-
sa região mão de obra qualifi cada 
e de qualidade, por isso, tanto in-
vestimento nesta área”, explica o 
gestor.
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a universidade particular 
preferida do mercado profissional7

Matrícula a partir
de R$ ,0060

DESCONTOS
de até100%

no curso todo

101 parcerias universitárias
em todos os continentes

completa estrutura
universitária

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

A UNIP É A ESCOLHA CERTA
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Os dados foram apresentados durante Audiência Pública promovida pela Secretaria de Saúde de Barueri

Vacina está disponível em todas as 25 UBS’s da cidade e é aplicada em dias pré-definidos

Cotia intensifica vacinação 
contra a Febre Amarela

A Secretaria de Saúde de 
Cotia divulgou que o município 
está participando da Campanha 
de Vacinação contra a Febre 
Amarela, da Secretaria de Es-
tado da Saúde, que acontece até 
o dia 12 de julho. A vacina está 
disponível em todas as 25 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS’s) 
do município em dias pré-defi-
nidos.

A intensificação foi lançada 

nesta semana como estratégia 
do governo para aumentar a co-
bertura vacinal em todo o Esta-
do, já que a vacinação continua 
sendo a forma mais segura de se 
proteger contra este vírus que 
pode matar. Em Cotia, a vacina 
está disponível, em dose padrão, 
ou seja, garante imunização per-
manente contra a doença e não 
precisa ser reaplicada.

Podem ser vacinadas crian-

ças, a partir de nove meses de 
idade, lactantes que amamen-
tam bebês acima de 6 meses. 
Em caso de dúvidas, procurar a 
UBS de referência com as recei-
tas de medicação de uso atual, 
pois pacientes em terapêutica 
imunodepressora (quimiotera-
pia, radioterapia, corticóide em 
doses elevadas por mais de 2 
semanas) não podem ser vaci-
nados.

Osasco amplia vagas para atender pessoas 
em situação de rua durante o inverno

A Prefeitura de Osasco, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social (SAS) 
iniciou dia 5/6 a ampliação 
de vagas emergenciais para 
atendimento da população 
em situação de rua no Cen-
tro de Referência Especia-
lizado para a População em 
Situação de Rua – o Cen-
tro POP, localizado na Rua 
Martin Afonso, 244, Pirati-
ninga, durante o período de 
frentes frias, que atencede o 
inverno.  

Para o acesso, os interes-
sados deverão comparecer, 
a partir das 16h, no Servi-
ço de Acolhimento Institu-
cional - Unidade Masculina 
Rochdale, localizado na Rua 
Belo Horizonte nº 87.

Os acolhidos terão direi-
to a banho quente, troca de 
roupa e jantar. Depois serão 
encaminhados, em transpor-
te disponibilizado pela Pre-
feitura, ao Centro POP para 
o descanso noturno.

A adesão é voluntária e 
a ampliação atende 20 vagas 
emergenciais, podendo ser 
aumentada de acordo com a 
procura. 

O munícipe que localizar 
algum morador em situação 
de rua poderá ligar na Cen-
tral 156 informando o en-
dereço de localização des-
sa pessoa. Após a ligação a 
equipe da Operação Inver-
no, da Secretaria de Assis-
tência Social, se deslocará 
até o local para realizar o 

processo de aproximação e 
convite para utilização do 
acolhimento noturno. 

Estimativa do número 
de moradores de rua

Em abril de 2018, os 
profissionais que atendiam 
a população em situação de 
rua, motivados pelas dis-
cussões do Comitê Gestor 
Intersetorial – CGI, respon-
sável pelo monitoramento 
e avaliação da implanta-
ção do Plano Municipal de 
Atenção à População em 
Situação de Rua, elaborou 
levantamento interno sobre 
a quantidade de pessoas em 
situação de rua em Osasco e 
constatou 241 pessoas nes-
sa condição.

Divulgação/SECOM

Divulgação/SECOM

Divulgação/SECOM

Sexta-feira, 14 de Junho de 2019

Na quinta-feira, 30, a Secreta-
ria de Saúde de Barueri realizou 
mais uma audiência pública, na 
qual expôs os dados sobre toda a 
produção da rede no último qua-
drimestre. A prestação de contas 
acontece três vezes ao ano, aberta 
a todos os interessados, na Câmara 
Municipal.  O levantamento mos-
trou que nos meses de janeiro, fe-
vereiro, março e abril de 2019 os 
37 equipamentos de Saúde do mu-
nicípio realizaram mais de 4,5 mi-
lhões de serviços e atendimentos. 

Só as 18 Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) somaram 562.996 
atendimentos, sendo 142.789 so-
mente em consultas médicas. Os 
demais procedimentos chegaram 
a 420.207. As especialidades mé-
dicas, existentes nas UBSs e no 
Ambulatório de Especialidades, 
registraram 68.281 atendimentos. 
Barueri dispõe à sua população 
uma gama de 23 especialistas, mas 

o número deve aumentar com a 
construção do Centro de Especia-
lidades. 

As Policlínicas do Engenho 

Novo e do Jardim Silveira também 
engrossaram esses números. Jun-
tas, foram responsáveis por 10.432 
atendimentos médicos especiali-

zados, além de 27.682 exames.  

Prontos-socorros 
A produção dos cinco pron-

tos-socorros existentes na cidade 
também salta aos olhos: chegou 
a 2.365.473 atendimentos. O PS 
Central, que tem a maior deman-

da, realizou 126.434 atendimentos 
médicos e 40.983 exames. O PS do 
Parque Imperial registrou 65.317 
atendimentos e 18.536 exames. Já 
o PS do Engenho Novo vem logo 
atrás com 38.505 atendimentos e 
7.995 exames. 

Só em internações no período 
o Pronto-Socorro Central e o Hos-
pital Municipal de Barueri (HMB) 
acumulam um total de 9.998. o 
HMB, que continua suprindo a 
maior parte da demanda da região, 
soma 118.565 atendimentos nos 
primeiros quatro meses do ano, 
bem como acolheu 2.351 pacien-
tes encaminhados de outras unida-
des de saúde.  

Esses e muitos outros dados 
foram expostos detalhadamente 
durante a audiência pública. Ba-
rueri tem uma despesa estimada de 
R$ 745.979.800,00 para a Saúde 
no ano de 2019, dos quais a Prefei-
tura arca com 95,94%.  

Saúde de Barueri ultrapassa 4 milhões de 
atendimentos no primeiro quadrimestre 
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ANIVERSÁRIOS

Importante entender que o 
emirado Dubai é formado por 
outros 7 emirados, Emirados Ára-
bes Unidos (EAU), localizado na 
costa do Golfo Pérsico, e a capital 
deste emirado é uma cidade, cujo 
nome é também Dubai.   

A cidade de Dubai é a mais 
populosa do emirado e certamen-
te também é diferente de tudo que 
você já viu. A cidade investiu pesa-
do em atrações para turistas, além 
dos seus famosos arranha-ceús, 
exóticos e modernos, como o Burj 
Khalifa o mais alto do mundo, 
com seus incríveis 828 metros de 
altura com um total de 160 andares 
e para atender isso tudo ele possui 
logicamente o elevador mais rápi-
do do mundo, pasmem, com a ve-
locidade de 65 km/h , alcançando 
o top em menos de um minuto.  

O Burj Khalifa, tem instalado 
no seu  centésimo vigésimo quar-
to   andar , um observatório de 360 
graus permitindo uma vista incrí-
vel da cidade.

A cidade ainda possui, gigan-
tescos shopping centrs, praças de 
esporte, pista de esqui na neve in-
door, restaurantes de classe mun-
dial, parques aquáticos e temáticos 
e o maravilhoso arquipélagos arti-
ficiais Palm Islands e The World 
que podem ser avistadas do espa-
ço. (de tirar o folego de tão lindo)

Palms Island
O Palms Island é formado por 

3 ilhas – Palm Jumeirah, Palm 
Jesel Ali e Palm Deira, que são 
totalmente habitados, com con-
domínios residências de luxo, ho-
téis e resorts, centros comerciais 
e restaurantes e devido ao grande 
sucesso deste empreendimento, 

surgiu um projeto The World, em 
formato de mapa mundo, com cer-
ca de 300 ilhas tem áreas de 23 mil 
a 83 mil metros quadrados, com 
acesso somente de barcos ou via 
área. 

Esse projeto e destinado a ar-
tistas, estrelas de cinema, esportis-
tas famosos, realeza e magnatas. 
O Projeto iniciado em 2003 ain-
da não foi concluído, pois a crise 
também desacelerou o projeto, 
a única aberta ao público e a do 
Líbano com clubes, restaurantes, 
local para shows, festas e eventos 
corporativos.

Tem ainda a Dubai Opera, um 
centro cultural com 60 mil metros 
quadrados e 2 mil lugares, esse 
prédio tem o formato de um navio 
á vela. (impressionante!)

O Cirque du Soleil, apresenta 
na cidade um espetáculo La Perle 
by Dragone que envolve 65 artis-

tas em performance que envolvem 
acrobacias aéreas aliados a efeitos 
visuais da mais alta tecnologia. 

Outro passeio interessante é 
a visita ao Dubai Aquarium and 
Discovery Center, localizado no 
shopping Dubsi Mall. Este aquário 
abriga 33 mil animados marinhos 
de 150 diferentes espécies diferen-
tes. Ainda dentro deste ambiente 
existe o Underwater Zoo, com 
36 vitrines com vários ambientes 
aquáticos, inclusive em um pode 
se mergulhar com os tubarões.

Tem também muitos parques 
aquáticos como o Legoland Water 
Park ,  Aquaventure Water Park 
e o Wild  Wadi Water. Talvez o 
principal deles seja o Aquaventu-
re Water Park , com atrações tanto 
para adultos como para crianças,  a 
atração de destaque dete parque pe 
a Leap of Faith, uma queda livre 
quase vertical de 27,5 metros,  que 

termina em um túnel de vidro que 
passa por uma lagoa cheia de tu-
barões.

Mas as atrações não são só 
com tubarões, tem também o mer-
gulho com golfinhos no Dolphin 
Bay

Atrações inspiradas em 
Hollywood : Montiongate Dubai,  
Bollywood Park, Legoland , cada 
um para um tipo de público.

Dubai também tem neve!
Pode acreditar, a tecnologia 

permite “neve no deserto “, claro 
que estamos falando de neve arti-
ficial ,  atração oferecida pelo  Ski 
Dubai, a famosa pista de esqui na 
neve artificial, com 80 metros na 
parte mais alta, com 5 pistas com 
dificuldades variadas.

E ainda se você quiser patinar, 
tem também a Dubai Ice Rink, 
pista de tamanho olímpico que 

oferece eventos ligados a  esporte 
durante todo ano . O gelo é reposto 
de duas em duas horas para asse-
gurar a alta qualidade da pista.

Dubai que ser a cidade mais 
visitada do mundo

Atualmente a cidade está em 
quarto lugar entre as cidades mais 
visitadas do mundo, mas quer che-
gar em 2020 como a primeira e 
para isso não tem poupado inves-
timentos para continuar atraindo 
mais turistas.

A religião oficial é o islamis-
mo, porém há templos hindus e 
cristãos. As   mesquitas não permi-
tem a entrada de não mulçumanos 
e visitantes de outras culturas, com 
exceção da Mesquita Jumeirah, 
que se tornou uma oportunidade 
para o visitante conhecer um pou-
co mais do islamismo.

Logicamente que neste lugar 
as mulheres devem usar um véu 
para cobrir a cabeça e não devem 
usar roupas que deixem braços e 
pernas de fora. 

Dubai é realmente incrível, 
além de tudo que já foi descrito 
aqui tem também lindas praias e 
divertidos passeios nas dunas 

E as compras ?
Dubai tem mais essa atração 

também já que as compras ficam 
ainda mais tentadoras quando 
você sabe que os produtos estão 
livres de impostos.

São 96 centros comercias em 
toda a cidade e estão presente as 
mais famosas grifes internacio-
nais.

Também é possível fazer  
compras nas ruas, nos souks (mer-
cados) típicos dos emirados , com 

suas ruas estreitas , onde você en-
contrará especiarias , tecidos, se-
das e uma infinidade de produtos.

Como tudo isso começou
A história de Dubai desde a 

sua origem está exposta nos mu-
seus espalhados pela cidade como 
o Museu de Dubai, Heritage and 
Diving Village , Museu da Mulher 
, museu da encruzilhadas das civi-
lizações , museu da perola , museu 
Etihad e a biblioteca pública Al 
Ras.

O acervo não é tão grande, 
mas reúne uma preciosa coleção 
de artefatos (peças de cerâmica , 
joias, itens sobre os animais usa-
dos pelos povos nômades do de-
serto.)  que remontam a história 
local desde o tempo em que era 
apenas uma pequena e arenosa 
vila de pescadores, no inicio do 
século 20.

 A fundação de Dubai , consta 
de do ano de 1833, quando a famí-
lia Maktoum escolheu  se assentar 
nos arredores de Dubai Creekm, 
em função de um foz natural que 
se prolongava, por mais de 10 km, 
ideal para a criação de gado ,  pes-
ca, e colheita de tâmaras e  pérolas.

Hoje Dubai vive basicamente 
de seu turismo e continua sendo 
governada pela dinastia Al Mak-
toum.

Viajar para Dubai e ver o fu-
turo de perto, prepare-se para se 
encantar!

E para que corra tudo bem na 
sua viagem, segue aqui alguns 
lembretes que achamos úteis.

Não fotografe mulheres mul-
çumanas (com suas roupas túni-
cas) isso será considerado um de-
lito grave.

O 2º Festival de Teatro Ama-
dor Cenas Curtas de Barueri 
começa neste sábado (15) com 
a apresentação de 10 grupos te-
atrais. No domingo (16), outros 
5 grupos subirão ao palco para 
disputarem os prêmios de melhor 
cena, melhor direção e melhor in-
térprete, nas categorias infantil e 
adulto. E às 17h, o ator e diretor 
Celso Frateschi, uma das maiores 
referências do teatro brasileiro, 
fará o encerramento do Festival 
com o solo “Horácio”. 

O Festival acontece no Cen-
tro de Eventos, a partir das 14h, 
e é organizado pela Secretaria 
de Cultura e Turismo de Barue-
ri, com entrada é gratuita. Para 
o secretário de Cultura e Turis-
mo, Jean Gaspar, o teatro, assim 
como outras expressões artísticas, 
tem espaço destacado na cidade. 
“Sempre procuramos prestigiar 
todas as modalidades como mú-
sica, dança, artes visuais, e o Fes-
tival de Teatro Amador é uma boa 
oportunidade para os novos ta-
lentos do palco poderem mostrar 
seus trabalhos.”  

Ainda de acordo com Jean 
Gaspar, além dos artistas, quem 
ganha é a população da cidade, 
que pode conhecer mais de perto 
a arte dramática e o que os artistas 
amadores estão produzindo. 

2º Festival de Teatro 
Amador de Cenas Curtas 
Dias 15 e 16, a partir das 14h. 
Centro de Eventos, av. Pas-
tor Sebastião Davino dos Reis, 
672. Vila Porto 

Sábado, dia 15 
14h – Abertura 
Categoria Infantil 
14h30 - O sumiço da Feiurinha 
(Grupo Trupe da Imaginação) 
15h00 - Balão Azul (Grupo 
Luiti Magic Show) 
15h30 - E se a Chapeuzinho ti-
vesse celular? (Grupo Jo & Ju) 
16h00 - O Casamento do 

Curió (Grupo Cia. Cordelística 
de Teatro) 
16h30 - Tempo Tempo Tic 
Tac (Grupo Cia. Tic Tac) 
Categoria Adulto 
17h00 - Linha Tênue (Grupo 
Cia. de Teatro Efatá) 
17h30 – Intervalo 
18h00 – 1968 (Grupo Coleti-
vo Nós de Oz) 
18h30 - A Morte (quase) En-
comendada (Grupo  Cia. Tem-
pos-juncos) 
19h00 - Eu Preciso Falar (Gru-
po  Vidraça Cia. de Teatro) 
19h30 Encerramento do pri-
meiro dia 

 Domingo, dia 16 
14h00 – Baden Baden (Grupo 
Cia Chão) 
14h30 - 15 Coisas sobre você 
para você (Grupo Studio 8 em 
Cena) 
15h00 - Um autor a procura 
de Shakespeare (Grupo Cia. 
Nósnopalco) 
15h30 - Frida – Las cinzas y las 
colores (Grupo Frida) 
16h00 - Gotas de Dramaturgia 
– Retalhos (Grupo  Momentos 
Cia. Teatral) 
17h00 – Espetáculo “Horá-
cio”, com Celso Frateschi 
18h00 – Premiação 

A incrível Dubai!

Barueri apresenta Festival 
de Teatro Amador 

TURISMO

Hoje quem brinda idade nova é 
a primeira- dama e Presidente do 

Fundo Social de Barueri, Sonia Furlan, 
quando, ao lado do esposo, o prefeito 

Rubens Furlan, dos filhos Bruna, 
Rubens e Felipe, será muitíssimo 

abraçada pelos seus familiares e por 
centenas de amigos que conquistou e 

conquista a cada dia. Parabéns!
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Ovadia Saadia 
e a blogueira e 
digital influencer 
Aline Grindler 
no Buffet Torres 
em noite de gala  
com assinatura 
Revista Elite.

Camicado inaugurou nova loja no Shopping Cidade 
Jardim, em São Paulo, no dia 10/05 realizou um almoço 

de inauguração no Sal Gastronomia com arquitetos e 
personalidades do mercado de casamento.

O lançamento da coletânea “Senta 
que lá vem prosa!” aconteceu em 

São Paulo, na noite de 11/06, 
no Salão da Oficina do Livro. O 

evento foi muito bem prestigiado 
e, inclusive, contou com a presença 
de Helô Pinheiro, a sempre Garota 

de Ipanema. Também, compareceu, 
o Embajador de la Palabra, Dias 

Campos, que participa da coletânea 
com a crônica “Help me!”. 

Ainda, aplauso para o prestígio ao 
lançamento, de: Mônica Vranjac, 

esposa de Dias Campos e Vera 
Melo, uma das coautoras

Solange Ribeiro 
(mãe da atriz Global 
Thalita Ribeiro e 
ex- executiva do 
Citibank São Paulo )  
com o cantor Daniel 
nos bastidores do 
último show  do 
galã, um dos mais 
queridos do Brasil.

Novo show de Eliana PIttman no 
Café Society tem participação 

especial de Maria Alcina

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Mostra “17 ODS para um 
Mundo Melhor” ocupa o 

Memorial da América Latina

A exposição “17 ODS para 
um Mundo Melhor” já ocupa o 
Memorial da América Latina. 
Com entrada gratuita, a mostra 
dura até dia 21 de junho e tem 
o objetivo de gerar interesse, 
reflexão e entusiasmo na popula-
ção em prol de um mundo mais 
sustentável acerca dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
estabelecidos pela ONU. 

A exposição traz 17 Globos 
Terrestres, com 1,80 metros de 
altura, utilizados como uma tela 
tridimensional em que o público 
poderá interagir com a arte, além 
de refletir sobre questões sociais, 
ambientais e econômicas. Artis-
tas renomados das mais diversas 
vertentes como ;

 ODS 1 – Erradicação da Po-
breza: Coma Cost,ODS 2 – Fome 
Zero e Agricultura Sustentável : 
Alexandre Truff ,ODS 3 – Saúde 
e Bem-Estar: Fabiano Al Makul 
,ODS 4 – Educação de Qualida-
de : Pomb ,ODS 5 – Igualdade 
de Gênero: Priscila Barbosa,ODS 
6 – Água Potável e Saneamento : 
Giovanna Nucci ,ODS 7 – Ener-
gia Limpa e Acessível: Cris Cam-
pana,ODS 8 – Trabalho Decente 

e Crescimento Econômico: Bea-
triz de Carvalho,ODS 9 – Indús-
tria, Inovação e Infraestrutura : 
Nando Zenari , DS 10 – Redu-
ção das Desigualdades: Gabriele 
Rosa de Novaes,ODS 11 – Cida-
des e Comunidades Sustentáveis: 
MARAMGONÍ ,ODS 12 – Con-
sumo e Produção Responsáveis : 
Mundano,ODS 13 – Ação Con-
tra a Mudança Global do Clima 
:  Fernanda Eva,ODS 14 – Vida 
na Água :  Binho Ribeiro,ODS 
15 – Vida Terrestre : Clara Lef-
f,ODS 16 – Paz, Justiça e Insti-
tuições Eficazes :  Paola Lopes 
e Glauco Diogenes (GDS),ODS 
17 – Parcerias e Meios de Imple-
mentação: SHN,assinam as suas 
criações.

A Agenda 2030 compreende 
que a cultura possui um papel 
fundamental para promover es-
sas mudanças sociais para cons-
trução de um futuro melhor para 
as pessoas e para o planeta. A 
Novelis, líder mundial em lami-
nados e em reciclagem de alumí-
nio, patrocina o projeto e avalia 
os 17 objetivos como imprescin-
díveis, reforçando a necessidade 
de trazer cada vez mais pessoas 

para debater o tema. “Acredita-
mos que tratar temas tão impor-
tantes por meio da arte é uma 
forma de disseminar a mensa-
gem de maneira lúdica. A sus-
tentabilidade sempre fez parte do 
DNA da Novelis e nossa atuação 
contribui com objetivos como a 
conservação ambiental, gestão 
sustentável, alcance da igualda-
de de gênero, empoderamento 
de mulheres e promoção do cres-
cimento econômico inclusivo e 
sustentável. Ao promover pro-
jetos como esse, amplificamos 
nosso propósito de criarmos jun-
tos um mundo mais sustentável”, 
afirma Eunice Lima, diretora de 
comunicação e relações gover-
namentais da Novelis.

SERVIÇO:
17 ODS Para um Mundo Melhor
Local: Memorial da América 
Latina - Av. Auro Soares de 
Moura Andrade, 664 - Praça 
das Sombras - Barra Funda – 
Zona Oeste – São Paulo
Período: até 21 de junho
Horário de funcionamento: 
diariamente, das 9h às 18h
Tel.: (11) 3823-4600

Hoje  sexta, Eliana Pittman 
apresenta um novo show no Café 
Society, após o sucesso do espe-
táculo em abril. O repertório além 
de seus grandes sucessos como 
Esse Mar É Meu e o som do ca-
rimbo que conquistou o Brasil, 
graças a Eliana, nos anos 70, reú-
ne também novas canções jazzís-
ticas e da MPB. 

Além disso, Eliana recebe 
uma das vozes mais marcantes e 
de personalidade exuberante na 
era de ouro da música brasileira, 
Maria Alcina. A convidada tam-
bém canta seus hits e faz dueto 
surpresa com a anfitriã, durante 
essa noite memorável, com show 
previsto para as 22h.Preços: R$ 
68 (antecipado)  R$ 90 (porta) 
Rua Amauri, 334 – Itaim Bibi 
– SP.Reservas: 11 3197-4410 / 
Whatsapp 11 97369-4410

Tel: 11 30714591
www.cafesocietysp.com.br 
facebook.com/cafesocietysp

Lucas Anderi, Sandra Bakker, Beca Milano e André Oliveira

Vera Melo , Helô Pinheiro e Dias Campos


