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Reinaldo Vaz

O presidente do Dire-
tório do PSL Municipal de 
Osasco, doutor Alexandre 
Bussab, realizará um grande 
evento de filiação da legen-
da no dia 6 de julho, no Clu-
be dos Subtenentes e Sar-

gentos, entre 10 e 13 horas.
Já estão confirmados, 

para essa grande festa de-
mocrática, representantes 
do partido eleitos pelo povo 
no último pleito como: Se-
nador, Major Olímpio, De-

putados Federais, Guiga 
Peixoto, General Peternelli 
e Coronel Tadeu, Deputa-
dos Estaduais Tenente Nas-
cimento, Alberto Freitas, 
Danilo Balas, Major Mecca, 
Rodrigo Gambale, Tenente 
Coimbra, Coronel Nishi-
kawa.   

Além da filiação e even-
to contará com momentos de 
explanação dos principais 
representantes da legenda 
sobre a política Brasileira, 
Desafios e conquistas.

“É com muita alegria 
que vamos realizar esse 
grande evento de filiação 
na cidade de Osasco, com a 
presença de pessoas tão re-
presentativas em nosso par-
tido. Eu, como presidente 
da executiva municipal do 
PSL convido os cidadãos de 
toda a região e interessados 
em participar de um grupo 
político pautado na ética e 
no compromisso com a po-
pulação a participar. PSL é 
Deus, Brasil, pátria, família, 
conservador nos costumes e 
liberal na economia. Espero 
vocês”, ressaltou Alexandre 
Bussab.

Horário: 10 às 13 horas.
O Clube dos Subtenentes 
e Sargentos fica localizado 

na Av. Luís Rink, 187, 
Vila Ayrosa, Osasco. Mais 
informações podem ser 

obtidas pelo whatsapp 
(11) 97966-0415, 
Carlos Nobre

O governo brasileiro espe-
ra ter mudanças importantes 
na economia nos próximos 
anos com o acordo de livre 
comércio fechado entre o 
Mercosul e a União Europeia. 
Segundo o secretário de Co-
mércio Exterior do Ministério 
da Economia, Lucas Ferraz, 
a abertura comercial vai ge-
rar ganhos para os dois lados, 
uma vez que haverá o fim de 
tarifas em até 15 anos.

“São vitórias que devem 
ser e muito valorizadas dian-
te do fechamento, diante do 
protecionismo que existe, via 
de regra, no mercado europeu 
e nos mercados dos países de-
senvolvidos em geral”, disse.

De acordo com o secretá-
rio, o acordo comercial entre 
o Mercosul e a União Euro-
peia poderá trazer ganhos de 
R$ 500 bilhões em dez anos 
para o Produto Interno Bruto, 
que é a soma dos bens e ser-
viços produzidos no país.

No setor industrial, por 
exemplo, a União Europeia 
se comprometeu a acabar 
com as tarifas de importação 
para 100% dos manufatu-
rados em até dez anos. Já o 
Mercosul vai ter o mesmo pe-
ríodo para zerar as tarifas de 
72% dos produtos industriali-
zados e mais cinco anos para 
atingir o patamar de 90,8%, 
sem precisar zerar as tarifas 

para todos os produtos.
Na área agrícola, os euro-

peus prometeram zerar as ta-
rifas de 81,8% das mercado-
rias em dez anos, enquanto o 
Mercosul deverá eliminar as 
tarifas para 67,4% dos pro-
dutos.

No setor automotivo, a ta-
rifa de 35% cobrada sobre a 
importação de carros europeus 
será mantida até o sétimo ano 
do acordo, caindo pela meta-
de nos três anos seguintes, até 
ser zerada em 15 anos. Den-
tro do período de carência de 
sete anos, o Mercosul poderá 
importar uma cota de 50 mil 
veículos, sendo 32 mil para o 
Brasil, com tarifa de 17,5%.

Senador Major Olímpio confirma presença 
em evento de filiação do PSL em Osasco

Prometida pelo governo do 
Estado de São Paulo, a mudan-
ça do Ceagesp (Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais 
de São Paulo) da Vila Leopol-
dina, na capital paulista, para 
outro município – Carapicuíba 
e Santana de Parnaíba aparecem 
como favoritas na região Oeste 
para receber o entreposto – tem 
dividido opiniões. Vereador de 
Osasco e empresário no Cea-
gesp, De Paula (PSDB) demons-
tra preocupação com a situação. 
Para o parlamentar, a presença 
do entreposto na região trará im-
pactos significativos no dia a dia 
das cidades do entorno. 

No último mês de abril, em 

reunião entre o presidente da 
República Jair Bolsonaro e o 
governador de São Paulo João 
Doria (PSDB), ficou definido 
que a União vai transferir o Cea-
gesp para o governo paulista que, 
por sua vez, já adiantou que não 
manterá o entreposto na Vila Le-
opoldina. No local, a intenção é 
implantar o CITI (Centro Interna-
cional de Tecnologia e Inovação). 

“É com preocupação que 
vejo essa mudança. O Ceagesp 
é grande demais e quem está lá 
diariamente sabe o impacto que 
causa, algo que somente uma ci-
dade do tamanho de São Paulo é 
capaz de suportar. Nossa região 
vai sofrer muito se for escolhida 

como destino do Ceagesp. Muita 
coisa terá que mudar. Por isso, o 
ideal seria continuar no local que 
está”, opina De Paula. 

“Recentemente vi que o Elvis 
Cezar, prefeito de Santana de Par-
naíba, disse ser contrário à mu-
dança para Carapicuíba ou Par-
naíba e acho que ele tem razão. 
É preciso ter cuidado no impacto 
que isso vai causar na vida das 
pessoas que moram ou que tran-
sitam por essas cidades. Haverá, 
por exemplo, alguma obra para 
desafogar o viário destes municí-
pios?” questiona De Paula.

Comerciante no Ceagesp, De 
Paula também demonstra preo-
cupação com aqueles que podem 

perder seus negócios com a mu-
dança, mas diz confiar na deci-
são do governador João Doria. 

“Infelizmente muitas pessoas 
que conheço não vão conseguir 
mudar para a região. Mas tenho 
certeza que João Doria encon-
trará uma solução para todos os 
envolvidos neste processo, como 
os permissionários, produtores, 
carregadores e os consumidores 
do Ceagesp. Recentemente ele 
deu mostras de sua competência 
ao impedir que a General Motors 
fechasse as portas em São Caeta-
no. Estou certo que ele agirá da 
mesma forma com quem tira seu 
sustento no Ceagesp”, finalizou 
o vereador.

Vereador De Paula demonstra 
preocupação com mudança do Ceagesp

Acordo entre Mercosul e União Europeia é uma vitória 
para o Brasil, afirma secretário de Comércio Exterior

Para vereador de Osasco, presença do entreposto na região trará impactos significativos para as cidades do entorno. “O 
ideal seria continuar no local que está”, afirma o tucano que, no entanto, diz confiar na decisão do governador João Doria
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Projeto mães cuidadoras e programa 
de geração de renda formam turmas 
nos cursos gratuitos em Barueri

O Fundo Social de Solida-
riedade de Barueri Estrela Guia 
em conjunto com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
realizou na terça-feira (2) as 
formaturas das turmas partici-
pantes nos cursos oferecidos no 
Projeto Mães Cuidadoras, que 
garante apoio a famílias com fi-
lhos portadores de deficiências, 
e também dos programas de ge-
ração de renda.

As mães de filhos especiais 
receberam treinamento gratuito 
nos cursos de panificação, con-
feitaria e gastronomia, além de 
todo apoio na comercialização 
dos produtos artesanais.

Os alunos dos cursos de ca-
pacitação profissional nas áreas 
beleza, como assistente de cabe-
leireiro, barbeiros, maquiagem, 
manicure e pedicure, design de 
sobrancelha, estética facial, es-
tética corporal e depilação, além 
de informática, artesanato, entre 
outros, também receberam cer-
tificados.

Sempre com muita emoção 
e carinho, além dos formandos, 

a cerimônia reuniu autoridades 
do município, convidados par-
ceiros da ação, a primeira-dama 
e presidente do Fundo Social, 
Sônia Furlan e a secretária de 
Desenvolvimento Social, Adria-
na Bueno Molina, estiveram 
presentes.  

O público teve oportuni-
dade de ouvir depoimentos 
de participantes das ações. Os 
produtos fabricados pelas mães 
são comercializados em feiras, 
eventos em secretarias muni-
cipais. “Quero agradecer a pri-
meira-dama pela oportunidade, 
aprendemos muito, desde a par-
te da produção, a entender sobre 
vendas, a valorizar a capacita-
ção e vamos sair deste projeto 
com uma formação muito gran-
de”, declarou a participante do 
Projeto Mães Cuidadoras.

Abigail Queiroz Pereira, 
aluna curso de artesanato, tam-
bém agradeceu a oportunidade. 
“Meus sinceros agradecimentos 
à atual gestão do prefeito Ru-
bens Furlan e a sua esposa Sô-
nia Furlan, em nos proporcionar 

cursos de excelente qualidade, 
parabenizo a todos os professo-
res que fizeram parte do proces-
so para que estivéssemos aqui 
hoje. Meu curso foi de grande 

valia e fez com que descobrísse-
mos nosso potencial”, declarou.

A secretária Adriana falou 
sobre a importância do trabalho.  
“Fico sempre muito emociona-

da, porque no nosso dia a dia a 
gente convive com a dificuldade 
das pessoas, com o sofrimento e 
quando a gente vê que um proje-
to deu certo e conseguiu modifi-
car a vida das pessoas ficamos 
muito felizes. Parabéns a todos 
os formandos. O projeto social 
não é só mudança na condição, 
mas é a convivência e aí se for-
ma um laço e uma amizade. 
Quero agradecer a toda equipe, 
a cada um que se dedica e faz 
com que este sonho se torne re-
alidade”, disse.

Sônia Furlan agradeceu a 
presença de todos e falou sobre 
a alegria de poder desenvolver 
o Projeto Mães Cuidadoras e 
as demais ações. “Para nós, as 
conquistas de vocês são mais 

importantes do que as dificul-
dades que nós enfrentamos 
para conseguir fazer acontecer. 
Usar a oportunidade do poder 
que temos nas mãos para trans-
formação e foi isso que sempre 
fiz quando estive à frente do 
Fundo Social, buscar oportuni-
dade para oferecer qualidade de 
vida. Nosso trabalho é atender 
pessoas carentes, um trabalho 
difícil, que exige qualidade, 
solidariedade e responsabilida-
de. Quando planejamos o pro-
grama de capacitação gratuita, 
pensamos de uma maneira que 
tivessem condições de colocá-
-los nos mercado de trabalho 
para que vivessem com mais 
qualidade. Agradeço a todos 
nossos professores e nossa 
equipe, que acompanham as 
mães que nos procuram e têm 
filhos com deficiência, que en-
frentam muita dificuldade e ti-
vemos o pensamento de fazer 
este projeto, que passou por vá-
rias adaptações para se adequar 
às necessidades delas. É um or-
gulho, hoje, para nós, saber que 
elas estão vendendo produtos 
nas feiras de gastronomia, nos 
shoppings e nas nossas secre-
tarias, que abriram suas portas. 
Tivemos a ajuda de muita gen-
te, mas, acima de tudo, tivemos 
ajuda de Deus para que a gente 
não desistisse”.

A primeira-dama de Barueri 
também informou que o Fundo 
Social e a Secretaria de Desen-
volvimento Social devem ini-
ciar uma novo ciclo de cursos 
gratuitos em parceria com o Se-
brae, e também lançar a segunda 
edição do Mães Cuidadoras.  

O Prefeito de Osasco Ro-
gério Lins e sua esposa Aline 
Lins deram entrada na sexta-
-feira, 28, às 20h31 no Hospital 
Antônio Giglio, após acidente 
ao acenderem a fogueira do 
“Arraiá do Servidô” com uma 
tocha, na Arena VIP, no Jardim 
das Flores.

Segundo boletim médico, 
satisfazendo as expectativas da 
equipe o casal não tem deformi-
dades faciais e por indicação do 
cirurgião plástico do Hospital 
Antônio Giglio, Dr. Johnny Al-
dunate, não ficarão mais com os 
curativos tipo máscara.

Os membros superiores ain-
da se recuperam e inspiram cui-

dados e permanecerão com os 
curativos oclusivos, com forte 
expectativa de que se recuperem 
sem sequelas funcionais.

Os pacientes evoluem bem 
recebendo atenção multipro-
fissional, clinicamente afebril, 
deambulando e aceitando dieta.

O quadro dos pacientes é 
bom e os mesmos permanece-
rão em tratamento no Hospital 
Municipal de Osasco – Antônio 
Giglio.

Perícia na Arena Vip
A Polícia Técnico-Científica 

e o Crea (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) reali-
zaram na última segunda-feira, 

1, uma perícia na fogueira que 
explodiu.

Os peritos da Polícia Cientí-
fica e do Crea analisam os restos 
da fogueira para apurar as cau-
sas da explosão, que ainda são 
desconhecidas.

O material foi fotografado e 
recolhido. Os técnicos do Crea 
foram ao local para saber se o 
responsável pela construção da 
fogueira tinham um projeto para 
fazê-la e também se é profissio-
nal autorizado.

Segundo o capitão Marcos 
Palumbo, porta-voz do Corpo 
de Bombeiros, foram constata-
das algumas não conformidades 
com o projeto do evento, por 

exemplo, não havia rota de fu-
gas e a fogueira não constava no 
projeto apresentado pela organi-
zação do evento à corporação.

A Arena Vip por sua vez, 
vai recorrer do pedido de cas-
sação de seu AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombei-

ros), feito pela própria corpo-
ração e apresentado ao Minis-
tério Público e pela Prefeitura 
de Osasco.

Professores dos cursos ministrados em Barueri

Rogério e Aline Lins tem 
boa recuperação e já não 
usam curativo tipo máscara
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Com o objetivo de recolher 
doações para a Campanha do 
Agasalho, na última semana, o 
Fundo Social de Solidariedade 
de Santana de Parnaíba recebeu 
a doação de mais de 13 mil aga-
salhos e 120 kg de alimentos não 
perecíveis, dos alunos do Colégio 
Morumbi de Alphaville, que fi ze-
ram as arrecadações para ajudar 
os moradores atendidos pela pre-
feitura.

Foram necessárias cerca de 
20 caixas para coletar as doações 
feitas pela instituição de ensino. 
Os alunos ainda ajudaram a colo-
car as caixas no caminhão. Feliz 
com este ato de solidariedade, a 
Presidente Voluntária do Fundo 
Social esteve no local para retirar 
e agradeceu a todos os que contri-
buíram com as doações.

 Os agasalhos doados poderão 
ser adquiridos nos Mega Bazares 

que acontecerão nos bairros Jar-
dim Itapuã (04 e 05/07), Cururu-
quara (11 e 12/07), Cidade São 
Pedro (18 e 19/07) e no Jardim 
Isaura (24 e 25/07). Para fazer as 
doações, os interessados podem 
procurar os postos de coleta mais 
próximos de sua casa ou entre-
gar na sede do Fundo Social de 
Solidariedade, que fi ca na Rua 
Topázio, 65, no Jardim Parnaíba. 
Informações: 4154-6248.

Receber doações e distribuí-las 
rapidamente aos que mais necessi-
tam. Esta é a rotina da Campanha 
do Agasalho de Barueri, liderada 
pelo Fundo Social de Solidarieda-
de de Barueri Estrela Guia. Com 
a ajuda do poder público, terceiro 
setor, comerciantes, servidores e 
de muitos empresários, milhares 
de doações já foram feitas. 

Recursos recebidos pelo 
Fundo 

R$ 6 mil: metade fruto do Pas-
tel Solidário, realizado pela secre-
taria da Mulher e a outra metade 
uma ação dos servidores da Secre-
taria de Finanças; 

R$ 11.350: Secretaria de Saú-
de; 

R$ 12 mil: Secretaria de Es-
portes; 

R$ 2.900: Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Trabalho, fruto de 
uma arrecadação de um pool de 
empresas durante a Feira de Arte e 
Gastronomia de Alphaville; 

Total de recursos recebidos até 
o momento: R$ 32.250. 

Doações de peças novas 
Quando o frio chega, os par-

ceiros ajudam a amenizá-lo. O 
Fundo Social Estrela Guia não 
para de receber doações: 

290 peças – parceria da Se-
cretaria de Relações Institucionais 
com a BBB Outlet; 

152 mantas – Kicaldo; 
400 blusas de moletom juvenis 

– BB Transporte e Turismo Ltda; 
1.030 peças de roupas infantis 

- Secretaria de Serviços Munici-
pais;  

2.630 peças - encontro de 
empresários promovido pela Se-
cretaria de Indústria, Comércio e 
Trabalho (Assinco Cursos, MPD 
Construtora e Incorporadora, 
Mondial, Baff ´s Salgaderia, Gim-
ba Atacadista, HVille Honda Con-
cessionária, Alliz, Elenstil Confec-
ções, Pleion Indústria e Comércio 
de Plásticos Ltda, Cleartech, Sf 
Consultoria Imobiliária); 

500 peças infantis – Secretaria 
de Suprimentos; 

237 peças – Secretaria de Ad-
ministração; 

950 peças – foram compradas 
com os recursos do 2º Churrasco 
Solidário, organizado pela Chefi a 
de Gabinete do Prefeito em parce-
ria com as secretarias de Adminis-
tração, Comunicação, Finanças, 
Governo, Negócios Jurídicos e 
Relações Institucionais; 

20 conjuntos infantis – empre-
sa Oral Sin;  

372 peças – empresa CSU; 
80 cobertores – empresa CNL 

Empreendimentos Imobiliários; 
350 cobertores – Ezentis Ser-

viços, Engenharia e Instalação de 
Comunicações S/A; 

4.244 peças de roupas – Secre-
taria de Obras; 

1.842 peças de roupas adulto e 
infantil – Secretaria de Educação, 
fruto de uma ação entre servidores 
e amigos; 

58 kits de roupas para bebês 
– Secretaria da Mulher, confec-
cionadas pelas alunas de tricô e 
crochê. 

1.283 peças - Colégio Chalupe 
154 conjuntos infantis de mo-

letom – empresa Petcom Eletrôni-
ca e Telecomunicações em parce-
ria com o CIT; 

65 peças sendo 11 cobertores - 
Carglass. 

Entregas 
Na mesma velocidade que 

recebe, o Fundo Social e a Se-
cretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social (SADS) 
promovem as entregas. A ex-
pectativa é atender 16 bair-
ros. Sônia Furlan (presidente 
do Fundo) e Adriana Bueno 
Molina (secretária da SADS) 
fazem questão de entregar 
pessoalmente as doações re-

cebidas. A SADS comprou 20 
mil cobertores.   

Solidariedade 
Para a presidente do Fundo 

Social de Solidariedade de Ba-
rueri, Sônia Furlan, a Campanha 
do Agasalho de 2019 está aten-
dendo muitas pessoas, graças à 
solidariedade. “É muito grati-
fi cante perceber que a cada ano 
podemos atender um número 
maior de pessoas, porque o nú-
mero de parceiros comprometi-
dos com a causa social só cresce. 
Temos percebido nas entregas 
a necessidade aparente, mas ao 
mesmo tempo enxergamos a ale-
gria e a gratidão de cada um”.  

Sônia Furlan destacou que 
em cada local, faz questão de 
informar aos benefi ciados sobre 
os parceiros e suas doações. “Em 
algumas entregas, os parceiros 
até participam e nos ajudam a 
distribuir, o que muito nos honra. 
Então, se por um lado sentimos 
muito a necessidade das pessoas, 
por outro, percebemos a alegria e 
o carinho com que recebem essas 
peças.”  

Colégio Morumbi de Alphaville 
doa 13 mil agasalhos para a 
Campanha de Santana de Parnaíba

Campanha do Agasalho 
segue aquecendo Barueri

Divulgação/Secom

Fotos: Divulgação/Secom

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, Sônia Furlan, realiza entrega às famílias

O prefeito Rubens Furlan participa da entrega da Campanha de Agasalho de Barueri
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Parnaíba entregará Maternidade no dia 27 de Julho

Moradores de Barueri 
recebem oftalmologia 
de primeiro mundo

Em parceria com a Secretaria de Educação, 
HMB oferece aulas a crianças internadas 

No mês de junho, o Hospital 
Municipal de Barueri Dr. Fran-
cisco Moran iniciou o projeto 
“Classe Hospitalar”, que consis-
te em um atendimento pedagógi-
co educacional para crianças en-
tre 2 e 14 anos que estão fazendo 
algum tipo de tratamento de saú-
de e precisam ficar internadas.

Com metodologia interdis-
ciplinar, a professora Lucinéia 
Lemos, pedagoga efetiva da Se-
cretaria Municipal de Educação, 
propõe atividades especiais e 
exclusivas para cada criança de 
acordo com a idade e com o de-
senvolvimento pessoal. As aulas, 
realizadas de segunda a sexta-fei-
ra, são ministradas em uma sala no 
andar do setor de pediatria, com 
aparelho de som, jogos pedagó-
gicos, tinta guache, giz de cera, 
além de materiais escolares como 
cadernos, lápis e borracha. Mas as 
crianças que possuem qualquer li-
mitação de locomoção recebem as 
aulas no conforto do próprio leito.  

“A nossa intenção é dar opor-
tunidade para as crianças que 
estão internadas continuarem o 
estudo de educação básica fun-
damental. Mesmo que estejam 
no hospital, meu desejo é que 

elas estejam felizes e possam 
aprender por meio de atividades 
lúdicas”, explica a professora, 
que usa, por exemplo, a meto-
dologia de contação de histórias 
para fazer diversas aplicações 

como contas, desenhos, interpre-
tação de texto e redação.  

Como cada paciente tem um 
tempo de internação, não existe 
um cronograma pré-estabele-
cido, porém, visto que as aulas 

são oferecidas diariamente, to-
dos têm oportunidade de apren-
der, independentemente do perí-
odo de permanência no hospital. 
“A minha filha está na 5ª série e 
ainda não sabemos quanto tem-
po vai demorar a recuperação 
depois da cirurgia. Então, essa 
classe já vai ajudar no aprendi-
zado. Eu estou encantada! Ela 
estava até chorando de nervoso 
por causa da cirurgia e agora já 
dá pra perceber que o rostinho 
está bem diferente, porque ela 
se distrai e ainda aprende. É uma 
alegria para as crianças”, comen-
ta Oziene Santos, mãe da Dryelle 
Ross, aluna da Classe hospitalar.  

As lições podem ser indi-
viduais ou em grupo de até três 
alunos com a mesma faixa etária. 
Ao final das atividades, o respon-
sável receberá uma declaração 
de atividade com assinatura da 
pedagoga, acompanhada de um 
atestado médico, que garantem a 
justificativa de faltas na escola e 

demonstram que não houve uma 
interrupção de aprendizado du-
rante o tempo no hospital. “A mi-
nha filha está aqui há nove dias e 
ela adora! Fica ansiosa para vir 
na sala e toda hora me pede para 
trazê-la. E a professora também 
é muito boa, tem muita paciência 
com as crianças. Vocês estão de 
parabéns”, relata Edvânia Fer-
reira, mãe de Mariana Fagundes, 
que considera o projeto uma for-
ma de incentivo para as crianças 
e de tranquilidade para os pais.  

Assim como proporciona 
vínculo entre a escola, os alunos, 
a família e o hospital, as aulas 
também promovem a integração 
e a socialização dos pacientes, 
com oportunidade de humanizar 
o atendimento hospitalar. “Além 
de aprender, as crianças também 
gostam de sair do quarto, de ca-
minhar até a sala, porque conse-
guem se distrair e ver algumas 
novidades no caminho”, ressalta 
a pedagoga.  

Nesta semana, Santana de 
Parnaíba entrou em contagem 
regressiva para inaugurar a 
Maternidade Municipal. A 
assinatura do contrato foi re-
alizada na última quinta-feira 
(27) no Gabinete do Prefeito 
e a inauguração está prevista 
para o dia 27 de julho.

Localizada no bairro Vila 
Nova, entre o Complexo Hos-
pitalar e o PAM Santa Ana, 
as obras estruturais já estão 
concluídas e os equipamentos 
estão na fase final de implan-
tação. No contrato, a empre-

sa que administrará a mater-
nidade ficará encarregada de 
fazer os últimos ajustes, bem 
como a contratação dos pro-
fissionais que trabalharão na 
unidade, gerando diretamente 
mais de 100 empregos.

De acordo com o Secretá-
rio de Saúde, Dr. José Carlos 
Misorelli, a maternidade terá 
capacidade para realizar en-
tre 150 a 180 partos por mês, 
o que totaliza mais de 2 mil 
partos por ano. 

Nos últimos cinco anos 
a prefeitura já inaugurou 

6 unidades de saúde: UPA 
Fazendinha, UBS Alphavil-
le, Pronto Socorro Infantil, 
AME Parnaíba, UBS Ingaí 
e UBS Chácara das Garças, 
além da ampliação da UBS 
do Bairro 120. Neste ano, 
o objetivo é entregar a am-
pliação da UBS Colinas da 
Anhanguera e as unidades 
hospitalares dos bairros Sí-
tio do Morro, Refúgio dos 
Bandeirantes e Cururuquara. 
Até 2020 serão 15 unidades 
de saúde entregues em toda 
a cidade.

Este ano a Prefeitura de Ba-
rueri fez grandes investimentos 
no setor de oftalmologia da rede 
pública de saúde, que tem uma 
demanda expressiva. A amplia-
ção do serviço contou com a con-
tratação de clínicas particulares, 
para ajudar a diminuir as filas do 
setor, e também de forma bastan-
te vultuosa na Policlínica da Cruz 
Preta / Engenho Novo, que desde 
fevereiro ganhou toda uma ala 
dedicada especificamente à oftal-
mologia, desafogando ainda mais 
a fila. 

O serviço cresceu tanto em 
termos de tecnologia, com a com-
pra de equipamentos de última 

geração, quanto em termos de 
atendimento, que passou de 212 
para 1.700 ao mês. Para tanto 
também foram contratados mais 
médicos – todos com especializa-
ções em diferentes áreas da oftal-
mologia. “Para se ter uma ideia, 
nós temos um neuro-oftalmolo-
gista que é o único da cidade”, 
destaca a diretora administrativa 
da Policlínica, Patrícia Machado.  

“Aqui a gente desempenha 
um papel diferenciado”, destaca 
o médico oftalmologista Emílio 
Rodrigo Scheiber, responsável 
pelo setor na Policlínica. “A gente 
tem acesso a várias tecnologias 
que antes eram só da iniciativa 

privada e trouxemos para o aten-
dimento público. Equipamos bas-
tante a oftalmologia com o que 
há de mais moderno no mercado 
justamente para oferecer um aten-
dimento melhor à população”, 
destaca o médico.  

De acordo com o líder, a apa-
relhagem nova proporcionou uma 
maior precisão dos diagnósticos, 
além de maior agilidade e como-
didade para o paciente. Todos os 
processos foram informatizados, 
possibilitando que os exames se-
jam digitais, que possuem ótima 
resolução e qualidade de imagem.  

A unidade está preparada para 
qualquer tipo de atendimento re-

lacionado à saúde dos olhos, tanto 
em consultas quanto em exames. 
Topografia computadorizada da 
córnea, campimetria computa-
dorizada, retinografia, paquime-
tria ultrassônica e documentação 
fotográfica do nervo óptico são 
alguns dos exames e procedimen-
tos disponíveis na unidade.  

A ampliação também ocorreu 
no corpo clínico, que tinha dois 
médicos e hoje conta com nove. 
“Temos especialistas em retina, 
em córnea, em câncer oftalmoló-

gico tanto adulto quanto infantil, 
dentre outros. Conseguimos mon-
tar um grupo seleto de especialis-
tas”, afirma, orgulhoso, Emílio.  

A maior demanda atualmente 
é por consultas e um dos grandes 
diferenciais já começa por aí. An-
tes de chegar ao médico o pacien-
te passa por uma triagem na qual 
faz a aferição da tonometria do 
olho, que é a medida da pressão 
intraocular, passa por uma má-
quina de autorrefração automati-
zada pra ver o grau aproximado 

da vista, por uma verificação da 
acuidade visual e só então vai ao 
consultório oftalmológico. 

De posse de todas essas in-
formações levantadas previamen-
te, o profissional tem condições 
de realizar diagnósticos mais 
completos e seguros. E se forem 
solicitados outros exames, eles 
podem ser feitos na própria Po-
liclínica. “Qualquer segmento da 
oftalmologia nós temos condi-
ções de fazer o diagnóstico aqui”, 
garante o oftalmologista Emílio.  

Divulgação//secom
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Moradores de Cotia ganham 
Ponto de Troca de Livros

A Biblioteca Batista Cepe-
los, localizada na avenida Prof. 
Manoel José Pedroso, 1147, se 
transformou em um verdadei-
ro polo cultural do município 
e, nesta semana, a Prefeitura, 
por meio do Departamento de 
Cultura, implantou um “Ponto 
de Troca de Livros” na biblio-
teca. Além de emprestar livros 
do acervo da biblioteca, fazer 
leituras e pesquisas, os mora-
dores de Cotia e da região tam-
bém podem trocar livros que já 

leram por outros deixados lá 
por outras pessoas.

Logo na entrada da biblio-
teca foi instalado um display 
com as publicações que podem 
ser levadas por quem passar 
por lá e, no local deixada outra 
publicação. “É uma forma de 
incentivar as pessoas a lerem 
novas obras sem precisar com-
prar ou emprestar. É simples, 
ela deixar um e leva outro de 
sua preferência”, disse o Se-
cretário de Esportes, Cultura e 

Lazer, Cabo Givaldo.
De acordo com o diretor 

de Cultura, Gilmar Almeida, 
até o final de julho, diversas 
atrações estão marcadas na 
biblioteca. “O mês de férias 
escolares está recheado de 
eventos culturais. Tem cine-
ma, oficina, sarau, exposição, 
muita coisa boa acontecendo 
para a população”, completou 
Gilmar. A programação com-
pleta está no site (www.cotia.
sp.gov.br).

Lei Lucas é colocada em prática em Barueri e 
educadores são treinados em primeiros socorros

Ao longo da última se-
mana de junho, mais de 300 
profissionais da rede de ensi-
no de Barueri foram capaci-
tados em primeiros socorros. 
Trata-se de uma parceria da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação com o 18º Grupamento 
de Bombeiros. 

O Departamento de Apoio 
Pedagógico mobilizou co-
ordenadores, orientadores 
pedagógicos, professores e 
funcionários de todas as es-
colas da rede para integra-
rem a série de treinamentos. 

Os profissionais da Edu-
cação de Barueri receberam 
a formação no auditório do 
Centro de Aperfeiçoamen-
to de Professores (CAP). O 
treinamento foi realizado 
pelos integrantes do Corpo 
de Bombeiros: cabo Abel 
Coelho, cabo Márcio Barbo-
sa Lemos e sargento Erika 
Torres. 

Os participantes pu-
deram ter aulas teóricas e 

práticas sobre reanimação 
cardiopulmonar, atendimen-
tos pré-hospitalar, engasga-

mento, choques elétricos e 
queimaduras, entre outros 
acidentes. 

A iniciativa faz parte dos 
cuidados com os estudantes, 
em cumprimento da “Lei Lu-

cas” (lei federal 13.722/18), 
referente ao estudante da ci-
dade de Campinas, Lucas Be-

galli Zamora, de 10 anos, que 
em setembro de 2017 morreu 
ao se engasgar com um lan-
che durante passeio escolar. 
Na época, sua mãe mobili-
zou a sociedade demonstran-
do que a tragédia poderia ter 
sido evitada com um simples 
treinamento de primeiros so-
corros junto às pessoas que 
trabalham no dia a dia das 
escolas. No início de junho, 
a legislação também passou a 
valer em Barueri, após apro-
vação na Câmara da lei muni-
cipal 2.685.   

De acordo com a profes-
sora Juliana Costa, da Emei 
Marly Teixeira, treinamen-
tos como este são de extrema 
importância. “Nas escolas 
todos nós lidamos com vidas 
e incidentes como os citados 
nessas aulas e que podem 
acontecer a qualquer momen-
to. Precisamos estar atentos e 
preparados para prestarmos 
os atendimentos emergen-
ciais”, avaliou. 

Divulgação/SECOM
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Os alunos da rede municipal 
de ensino poderão aproveitar 
a pausa do recesso escolar nas 
atividades do projeto “Eu Tenho 
Futuro – Férias na Escola”, cujo 
tema será “Circo nas férias – O 
espetáculo na Escola” com ati-
vidades envolvendo os temas 
circenses: brincadeiras, jogos, 
apresentação de malabares e 
palhaços. Em mais uma edição, 
os participantes terão o uso dos 
iPads e toda a tecnologia da 
applebrasil.

Segundo o secretário de 
Educação, José Toste Borges, o 
projeto tem como objetivo ocu-
par o tempo dos alunos, ofere-
cendo atividades educacionais 
com base em conteúdos pedagó-
gicos, por meio de jogos, brin-
cadeiras e práticas esportivas, 
contribuindo para novos modos 
de aprendizagem e estimulando 

o interesse dos estudantes pelo 
ambiente escolar.

Todas as atividades aconte-
cem em duas fases: entre os dias 
15 a 19/7 (zona Sul) e 22 a 26/7 
(zona Norte), sempre das 9h às 
16h. As escolas apresentarão 
para os estudantes, atividades 
de recreação, artes, salas de jo-
gos e atividades lúdicas. Além 
disso, os alunos terão contato 
com oficinas itinerantes que 
promovem muita diversão na 
escola como, por exemplo: ofi-
cina de contação de histórias e 
percussão corporal, oficina de 
palhaços e artes circenses, além 
do teatro interativo.

As inscrições poderão ser 
realizadas nas unidades, onde 
os alunos estão matriculados. O 
cadastro será feito por ordem de 
chegada, respeitando o número 
de vagas de cada escola.

Programação de férias diverte estudantes 
durante recesso escolar de Osasco
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ANIVERSÁRIOS

Oficialmente Reino da Tai-
lândia, anteriormente conhecida 
como Sião é um estado sobera-
no no centro da península da In-
dochina, no Sudeste asiático.  A 
Tailânida e um convite para nós 
ocidentais experimentar o novo, 
pois da alimentação a religião tudo 
é diferente. Com esse povo o que 
temos em comum é a gentileza, o 
saber receber os turistas, são gentis 
e estão sempre sorrindo.

A alta temporada e no mês 
de janeiro, quando a temperatu-

ra varia de 25 C a 30 C, com sol 
constante e aquela chuva de verão.  
Neste período você vai encontrar 
as ilhas deste lugar lotadas, mas 
é isso ou viajar fora da temporada 
com um clima mais chuvoso. En-
tão vamos as dicas do que visitar 
neste lugar tão encantador.

Bangkok, a capital da Tailân-
dia, é uma cidade espetacular, ofe-
rece visita a templos, monumentos 
e cruzeiros através do canais, afinal 
não é para menos que essa cidade 
também é conhecida como a “Ve-

neza do Oriente”. Esse passeio pe-
los canais, conhecido como “klon-
gs “, em barco típico “Long Tail”, 
Bangkok, não possui pontes e as 
travessias são feitas por estes bar-
cos e observar o movimento destes 
barcos é um espetáculo à parte.  O 
templo Aurora (WAT ARUN) , é o 
cartão postal da cidade , foi cons-
truído em 1768, tem 80 metros de 
altura  e sua estrutura e toda reves-
tida com conchas, pequenos peda-
ços de porcelana colorida e figuras 
religiosas e de guerreiros. O  Gran-
de Palácio Real, construído pelo 
Rei Rama, onde residiu a família 
real  tailandesa entre os séculos 18 
e 20 , atualmente é usado somen-
te para eventos  ligados a família 
real. Neste palácio também que 
estão expostos relíquias do Buda 
e da cultura tailandesa como a flor 
de lótus. Lá está também o famoso  
Buda de Esmeralda, esculpido em 
uma peça única de quartzo verde 
com 48 cm de altura. 

Bangkok,  tem seu lado mo-
derno também, com arranha céus, 
shoppings modernos, restaurantes 
e casas noturnas, os famosos “Go-
-Go Bars” . A cidade oferece tam-
bém , uma curiosidade para nós 
que são os mercados flutuantes, ou 
seja, pequenas embarcações, onde 

se vende de tudo. Eles estão por 
toda parte, em algum lugar você 
vai encontrar um que te agrade.

E a natureza...ilhas maravi-
lhosas, com praias incríveis, to-
das bem movimentas, não espere 
por praias  desertas. A parte mais 
movimentada é a nordeste, possui 
belos templos como o do Big Bu-
ddha e o lado sul e um pouco mais 
calmo.

 Você pode começar a vista das 
ilhas pela perola do Golfo da Tai-
lândia, a Koh Samui, não deixe de 
visitar as ilhas de corais. Ilha Phi 
Phi , um dos destinos mais popu-
lares  onde estão os hotéis, e Phi 
Phi Leh, ilha desabitada que ficou 
na história por ter sido onde foi fil-
mado o filme “The Beach”.   As 
ilhas são lindíssimas e a paisagem 
é deslumbrante. 

É possível aproveitar o dia 
para mergulhar ou simplesmente 
nadar nas claras águas, vale visitar 
também à ilha irmã Phi Lê, visita 
às cavernas com suas paredes re-
pletas de pinturas e desenhos de 
vikings que por ali passaram. 

Krabi, um conjunto de mais 
de 150 ilhas, banhadas pelo mar 
de Andaman, um dos cenários 
mais deslumbrantes da Tailân-
dia, penínsulas, cavernas piscinas 

naturais , fontes de agua termais, 
paredões para escaladas e trilhas . 

Phuket , é a maior ilha da Tai-
lândia e recebe aproximadamente 
3 milhões de visitantes por ano. As 
praias tailandesas são famosas pe-
las águas calmas e cristalinas, mas 
Phuket também oferece ondas — 
um diferencial que atrai cada vez 
mais turistas, seja para aproveitar 
os campeonatos de surf, resorts de 

luxo, ou simplesmente os passeios 
para as ilhas mais famosas da Tai-
lândia, como Phi Phi e Maya Bay.

Além das praiais , outra grande 
atração é o Monumento do Grande 
Buda (Big Buddha). Com 45 me-
tros de altura, a imagem gigante 
está localizada em uma montanha 
entre as praias de Chalong e Kata, 
facilmente acessível a partir do 
centro da cidade.

Para uma data tão especial, 
como é o 10º aniversário do 
União de Osasco, o Shopping 
da Década preparou uma cam-
panha especial para os visitan-
tes. Entre os dias 18 de junho 
e 10 de julho, compras realiza-
das nas lojas e quiosques par-
ticipantes da ação garantirão 
um cupom para concorrer ao 
sorteio de 10 Iphone XR com 
64 GB, o lançamento mais de-
sejado do momento, 10 caixas 
de som portáteis JBL Xtreme e 
10 Smart TVs Samsung de 40 
polegadas.

A cada R$ 300 em com-

pras acumuladas (nas lojas e 
quiosques participantes), os 
visitantes deverão comparecer 
ao Balcão da Promoção, loca-
lizado no Piso Autonomistas, 
e apresentar as notas fiscais 
acompanhadas do documento 
original com foto. Após esta 
etapa, será disponibilizado um 
cupom para concorrer aos prê-
mios. O sorteio acontecerá no 
dia 11 de julho.

Shopping da Década. No 
dia 10 de junho de 2009, a po-
pulação de Osasco e de toda a 
Zona Oeste de São Paulo ga-
nhou um lugar especial para 

passear e fazer suas compras: o 
Shopping União de Osasco. O 
empreendimento dispõe de 290 
lojas conceituais, diversas op-
ções de lazer, incluindo 10 mo-
dernas salas de cinema, além 
de dois Hipermercados, Praça 
de Alimentação, restaurantes, 
laboratório de análises clínicas 
e uma unidade do Poupatempo.

Venha comemorar o décimo 
aniversário do centro comercial 
preferido entre os moradores da 
região e, de quebra, concorra a 
prêmios imperdíveis! Afinal, o 
Shopping União de Osasco é o 
Shopping da Década!

A EXUBERANTE TAILÂNDIA

Aniversário de 10 anos do 
Shopping União de Osasco tem 
sorteio de prêmios para os visitantes

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

No próximo dia 9, quem troca de idade é Luiz Henrique Cardoso 
Cipullo, que ao lado de Ivone Rodrigues e das sobrinhas netas Laura

e Lívia, recebe os abraços dos inúmeros amigos e familiares.

Dia 10, quem brinda mais um ano de vida é o empresário 
do ramo farmacêutico Adriano Dotto que irá comemorar 

a data ao lado da esposa Simone, familiares e amigos.
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Terça-feira (2), foi dia de festa no Dreams Ice Bar. O bar de gelo recebeu a 
visita do biólogo e economista Richard Rasmussen. Conhecido pelo sucesso nos 
programas Selvagem ao Extremo   ele ,conhece quase todos os biomas do mundo, 
incluindo o Alasca. No entanto, esta é a primeira vez que ele visita um bar de gelo.
Richard provou vários drinks e coquetéis feitos artesanalmente para o Dreams Ice 
Bar, e compartilhou nas redes sociais a experiência única em -12ºC em num país 
subtropical: “A gente sabe que Foz do Iguaçu tem muitos passeios pra se fazer 
durante o dia, mas eu quero mostrar para as pessoas que também tem passeios 
para se fazer durante a noite e esse bar de gelo é animal!” – comenta.

Divos e divas: Maria 
Alcina que o Brasil 
ama, Eliana Pittman 
de noiva, Ovadia 
Saadia Febracos, 
aniversariante Ayrton 
Montarroyos e Aldo 
Barroso Mourão. Na 
festa junina popular no 
Centro de SP “Viva 
Gonzagão”, uma 
grande celebração.

“Foi uma grande honra 
estar em um lugar tão 
especial e tão forte”, 

declarou Tarsilinha do 
Amaral, sobrinha neta 

da artista plástica Tarsila 
do Amaral, que  realizou 

seu grande sonho 
e visitou Israel entre 
os dias 20 e 30 de 

junho, acompanhada da 
presidente da Na’amat 

Pioneiras Brasil,Clarice S. 
Jozsef.

Multimídia,  Sarah Chede 
é atriz, produtora, diretora 
de teatro e curadora de 
exposições com agenda 
de eventos de julho á 
dezembro de 2019, 
organizados pela Sarah 
Chede Produções artísticas. 
Em agosto, uma grande 
exposição de artes plásticas.

Roger Waters autoriza e 
“Another Brick In The Wall” 
ganha remake oficial de Alok
Marcando o nono lançamento 

do ano, Alok, o artista brasileiro 
mais ouvido no mundo, está lan-
çando ‘The Wall’ em parceria com 
Sevenn. Fazendo um remake do 
icônico verso “We don’t need no 
education!” do clássico ‘Another 
Brick In The Wall’ da banda Pink 
Floyd, a música já está disponível 
em todas as plataformas digitais. 
Vale destacar que esta é a segun-
da vez que Alok colabora com um 
artista desta estatura, depois de re-
mixar ‘Gotta Get A Grip’ de Mick 
Jagger em 2017.

A track também marca um 
importante passo na carreira do ar-
tista como visionário e um dos res-
ponsáveis pela popularização da 
cena eletrônica com o lançamento 
da label ‘CONTROVERSIA’, selo 
que dará oportunidade para artistas 
do segmento. “Lançar ‘The Wall’ 
como a primeira música da minha 
label Controvérsia, é uma das me-
lhores escolhas que eu poderia ter 
feito. Estou constantemente bus-
cando e fazendo músicas para que 
façam parte da vida das pessoas e 
‘Another Brick In The Wall’ é uma 
música memorável para muitas 
gerações. Estou muito feliz com 
a oportunidade e tenho certeza 
que tem muito mais por vir. Sobre 

a label, o objetivo é fortalecer os 
artistas que eu acredito”, comenta 
Alok, que recebeu a aprovação 
do próprio Roger Waters, um dos 
fundadores da lendária banda bri-
tânica.

Além das plataformas digi-
tais, ‘The Wall’ também estará no 
YouTube com um vídeo desenvol-
vido por Steve Cutts, ilustrador e 
animador de Londres; e satiriza os 
excessos da sociedade moderna 
atual. Inspirado nas caricaturas dos 
anos 1930 e 1940, ele já trabalhou 
em projetos digitais para empresas 
como, Coca-Cola, Google, Sony e 
Toyota.

Na estrada há 15 anos, Alok 
está alçando novos voos e grande 
audiência internacional pelos qua-
tro cantos do mundo. Eleito o 13º 
melhor DJ global pela publicação 
DJ Mag e indicado como ‘Melhor 
DJ’ na premiação latina MTV Mil-
lennial Awards, o artista já soma 
nos últimos meses lançamentos 
com grandes artistas internacio-
nais, como: ‘Party Never Ends’ 
com Quintino, ‘Do It Again’ com 
Steve Aoki; ‘All The Lies’ com 
The Vamps e Felix Jaehn; ‘Meta-
phor’ com Timmy Trumpet; ‘Pray’ 
com Conor Maynard; ‘Favela’ 
com Iva Wroldsen e muito mais!

POR OVADIA SAADIA
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da
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Senac Osasco apresenta 
a exposição Danças 
Contemporâneas

Até dia 31 de agosto, o Se-
nac Osasco sedia a exposição 
Danças Contemporâneas, do 
artista Oscar Innecco, que traz 
painéis que retratam o movi-
mento do corpo como a “dan-
ça do existir”, com todas suas 
belezas, tristezas e complexida-
des. Os desenhos sobre a lona 
insinuam corpos em um dina-
mismo frenético.

A exposição convida para 
observar a existência com foco 
em detalhes e na expansão da 
mente para o entendimento 
das situações. “O observador é 
transportado simbolicamente a 
uma nova dimensão, dominada 
pelo sentimento de uma dança 
pela vida sem direção certa, mas 
a convicção de que a existência 

é muito curta para ser reduzida 
ao cotidiano”, declara Oscar.

As obras foram produzidas 
no ateliê do artista e são repre-
sentações de movimentos de 
dança e bailado, que refletem o 
forte gestual desses atos nas te-
las de grandes formatos. O uso 
de compressor e pistola jorran-
do tinta resulta numa aplicação 
volumosa e densa, e os traços 
grafitados, reforçam os dese-
nhos, na finalização das telas.

Além dos painéis, o evento 
traz uma instalação com tecidos 
para serem livremente explora-
dos pelo público numa interven-
ção artística exclusiva e baseada 
em sensações. “São as “canga-
lhas” vestidas e experimentadas 
pelos visitantes”, diz Oscar.

Sobre Oscar Innecco
O artista plástico Oscar In-

necco iniciou seus estudos em 
artes no Museu de Arte Moderna, 
no Rio de Janeiro, há 40 anos. Ao 
longo de sua carreira, participou 
de muitas mostras, onde expôs 
seus trabalhos como desenhista, 
gravador e pintor, desenvolven-
do sempre um gestual intenso e 
forte em suas produções.

EXPOSIÇÃO: DANÇAS 
CONTEMPORÂNEAS
Data: até 31 de agosto
Horário: de segunda a sexta-
feira, das 8 às 21 horas; aos 
sábados, das 8 às 14 horas
Local: Senac Osasco - Rua 
Dante Batiston, 248 – Centro
Participação gratuita
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Na manhã de terça-feira (dia 
28), uma comitiva da Khan Aca-
demy, dos EUA e América La-
tina, esteve na Emef Margarida 
Maciel, no Vale do Sol. Eles pu-
deram ver de perto os trabalhos 
e a grande evolução tecnológica 
que tem colocado a educação de 
Barueri como uma das referên-
cias em todo o Brasil.  

Os visitantes fi caram im-
pressionados com a desenvol-
tura dos alunos, organização da 
escola e emprenho dos profes-
sores e gestores. Ressaltaram a 
importância do Departamento 
de Tecnologia da Secretaria de 
Educação, que está possibilitan-
do a implementação de internet 
e a instalação de equipamentos 
de ponta como lousas digitais, 

chromebooks e óculos virtuais 
para todas as escolas da rede de 
ensino de Barueri. 

Para a CEO da Khan Aca-

demy, Ginny Lee, ver estudan-
tes de uma escola pública tão 
empenhados com a questão da 
aprendizagem é muito gratifi -

cante. “Meus olhos se enchem de 
alegria ao presenciar tantas boas 
práticas demonstradas aqui nesta 
escola de Barueri”, comentou. 

A coordenadora de Educa-
ção Infantil de Barueri, Janete 
do Valle, falou sobre os ganhos 
que os investimentos em tecno-
logia têm resultado para o bem 
da aprendizagem. “A amplia-
ção do uso da plataforma Khan 
Academy para todas as escolas 
do Ensino Fundamental, os in-
vestimentos no programa Goo-
gle For Education têm sido um 
marco na história da educação 
de Barueri”, explicou. 

A supervisora Márcia Ma-
ria Pereira, que trabalha com a 
plataforma desde o ano de 2014, 
também falou sobre os avanços 
educacionais. “Barueri tem o 
privilégio de sair na frente com 
os mais avançados recursos tec-
nológicos. A iniciativa é muito 

importante para a boa aprendi-
zagem dos nossos alunos”, ava-
liou. 

Para recepcionar os visitan-
tes, os alunos que integram o 
projeto “Sou mais Margarida 
Maciel” apresentaram um bo-
nito recital de poesia, além de 
interpretarem belas canções que 
emocionaram a todos. A regên-
cia foi do professor Ricardo Cé-
sar da Silva. 

Rodas de conversa acontece-
ram ao longo de toda a manhã, 
oportunidade em que, divididos 
em grupos, os educadores da 
plataforma Khan Academy pu-
deram fazer perguntas aos ges-
tores de Barueri sobre detalhes 
da implantação das ferramentas 
tecnológicas. 

Comissão internacional da Khan Academy elogia 
avanços tecnológicos na educação de Barueri 

Na terça-feira (4/06), alunos 
dos 4º e 5º anos da Escola Mu-
nicipal Vicentina Pires de Oli-
veira, no bairro Morro Grande, 
participaram do Projeto Piloto 
“Guardião Ambiental Mirim”, 
da Secretaria de Meio Ambiente 
e Agropecuária. Os alunos parti-
ciparam de uma capacitação com 
técnicos ambientais e receberam 
a missão de serem multiplicado-
res das informações recebidas du-
rante o curso ambiental.

O Guardião Ambiental Mirim 
estreou dentro da programação do 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
[saiba mais em encurtador.com.
br/kmvH2], celebrado no dia 5 
de junho. “O objetivo é promover 
ações de sensibilização e prática 
de novos hábitos que contribuam 
com um meio ambiente melhor. 
Levamos conhecimento sobre 
questões ambientais às crianças e 

jovens para que desenvolvam no-
vos hábitos e mudanças de com-
portamento. Acreditamos na edu-
cação ambiental”, disse Gustavo 
Gemente, titular da Secretaria de 
Meio Ambiente e Agropecuária.

Entre os focos do projeto está 
o estímulo à cooperação e intera-
ção entre o poder público e a so-
ciedade civil, além de estabelecer 
a educação ambiental como ferra-
menta indispensável no combate 
à destruição do meio ambiente.

“Os alunos aprendem que 
eles podem ajudar na fi scalização 
ambiental. Explicando para os 
pais e responsáveis o que é cri-
me ambiental e como a denúncia 
pode ser feita. Lembrando que 
um adulto é que deve registrar a 
denúncia”, destacou Gustavo. Em 
Cotia, a Prefeitura disponibiliza o 
telefone 0800-878 1100 para de-
núncias de crimes ambientais.

Alunos de escola 
municipal de Cotia 
recebem certifi cado 
de “Guardião 
Mirim Ambiental”

Comprometida com a 
educação em Santana de Par-
naíba a prefeitura está cons-
truindo mais nove colégios 
em diversas regiões da cida-
de, o que vai ampliar a quan-
tidade de vagas no município 
em mais de 4.500, atendendo 
crianças da educação infan-
til, ensinos fundamental I, II 
e médio.

Dessa vez os bairros be-
neficiados serão: Chácara 
das Garças, Chácara Solar 
II, Cristal Park, Rancho Ale-
gre, São Luís, Sítio do Rosá-

rio, Votuparim, além de duas 
unidades de ensino que es-
tão sendo construídas na re-
gião da Fazendinha (Ricarda 
Branco e Leda).

Vale lembrar que no pri-
meiro semestre de 2019 
foi entregue um colégio de 
educação infantil no Jardim 
Itapoã (Magia das Cores) 
e ampliado em 160 vagas o 
Colégio Maria Clara Macha-
do (Fazendinha), o que con-
tribuiu significativamente na 
redução das filas  para vagas 
de creche no município.

Parnaíba terá mais 
nove colégios 
municipais até o 
final de 2020
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no curso todo
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em todos os continentes
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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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Talvez você esteja estranhan-
do este título para um artigo sobre 
o Líbano, e talvez esteja também 
se perguntando se é seguro fazer 
turismo neste país?  E minha res-
posta é SIM para as duas ques-
tões.  É preciso desmistificar essa 
questão, pois fazer turismo no 
Líbano neste momento é seguro.

 É fato que a região e confli-
tuosa (hoje quem está em guer-
ra é a Síria), mas o Líbano, já 
superou esta fase e no momento 
goza de muita calma e prospe-
ridade. 

E quanto a ser moderno, in-
formo que este país, faz questão 
de ser reconhecido como o mais 
moderno dos países árabes, mes-
mo sendo considerado o berço 
da humanidade, já que foi o lar 
dos fenícios entre 2.700 a 450 
a.c.  Hoje goza do conceito de 
ser o pais mais liberal e moderno 
da região, inclusive as mulheres 
não são mais obrigadas a usar a 
roupa preta. (abaya) 

E talvez a maior diferença do 
Líbano, para os demais países da 
região árabe (majoritariamente 
mulçumanos) ,  seja essa mis-
tura de religiões que convivem 
no  mesmo espaço, são  árabes 
cristãos de várias denominações 
(ortodoxos, maronitas, etc.), mu-
çulmanos sunitas e muçulmanos 
xiitas, enquanto os demais paí-
ses árabes são majoritariamente 

mulçumanos. Líbano, oficial-
mente República do Líbano (é 
um pouco maior que o nosso 
Sergipe) está localizado na ex-
tremidade leste do mar Mediter-
râneo, na Ásia Ocidental, numa 
região que faz ligação entre esse 
continente e a Europa. Faz fron-
teira com a Síria ao norte e a leste 
e com Israel ao sul e a oeste com 
Chipre pelo mar Mediterrâneo.

As cidades turísticas
Um dos pontos turísticos 

mais famosos e o maravilhoso 
sistema de cavernas de calcário 
Jeita Grottos, interconectadas, 
abrangendo uma extensão total 

de quase 10 quilômetros. As ca-
vernas estão situadas no campo 
de Nahr al-Kalb, um vale dentro 
da localidade de Jeita, 18 quilô-
metros ao norte de Beirute. 

Dentro das grutas, foram 
construídas passarelas (sem in-
terferir na paisagem natural) , 
permitindo o acesso seguro dos 
turistas dentro da gruta.

Ainda dentro das grutas é 
possível realizar um passeio de 
barco elétrico, por 500 metros 
navegando em um rio com pe-
quenas cachoeiras e corredeiras.

Suas galerias são compostas 
por uma série de câmaras, sen-
do que a maior delas tem uma 

altura de 120 metros. A caverna 
superior contém uma grande con-
centração de uma variedade de 
formações cristalizadas, como es-
talactites, estalagmites, colunas, 
cogumelos, lagoas e cortinas.

Byblos, cidade fenícia, , que 
por ser uma das mais antigas ci-
dades continuamente habitadas, 
foi considerada pela Unesco , 
como patrimônio Mundial. Sua 
história remonta pelo menos 
8.000 anos (muito tempo né?), 
incluindo o souk(mercado), o 
lado da marina, com seu porto 
histórico  e o Castelo dos Cruza-
dos , com muitas ruinas incríveis 
para visitar.

Como não mencionar a lin-
da estátua da Virgem Maria e 
seu belo santuário, localizada na 
cidade de Harissa, esse passeio 
para admirar a imagem da santa 
e feita por um teleférico, que lhe 
proporcionará uma vista da baia 
de Jounieh maravilhosa.

Caso você não queira andar 
de teleférico poderá também 
observar a bela vista através da 
escada em espiral que contorna a 
imagem da santa.

Em Baalbek, você deve co-
nhecer a cidade a velha cidade 
onde estão os templos dos deu-
ses Júpiter, Vênus e Baco e já 
que falamos no deus baco, não 
deixe de provar o vinho libanês 
eles tem excelentes vinícolas 
por lá, trata-se da mesma re-
gião de Canaã, lembra dessa 
cidade onde Jesus realizou seu 
primeiro milagre, tornando a 
água em vinho. As jarras do mi-
lagre ainda estão por lá! Muito 
próximo a elas, há uma caver-
na bem conservada, protegida 
pela ONU e reconhecida pelo 
Vaticano.

Seguindo esse roteiro de lu-
gares bíblicos, próximo a Canaã, 
visite também as ruínas Sidon 
e de Tiro, antigas cidades fení-
cias da costa do Mediterrâneo, 
localizadas a mais de 80 km de 
Beirute.

 Beirute,   a capital do Liba-

no  e sede do governo  libanês, 
desempenha papel central na 
economia local,  muitos bancos 
e empresas mantém suas sedes 
no centro da cidade,  sua indús-
tria e pouco desenvolvia,  com 
exceção da indústria alimentícia, 
têxtil e editorial.

Tradicionalmente o maior 
centro de comércio e comuni-
cações do país. Assentada so-
bre a baía de São Jorge, no mar 
Mediterrâneo, ganhou impor-
tância graças ao intenso tráfego 
terrestre e portuário com os pa-
íses vizinho. É sede de três uni-
versidades e conta com um mu-
seu arqueológico onde se acham 
expostas as descobertas feitas 
em Biblos.

Uma cidade de contrastes en-
tre os modernos prédios envidra-
çados e as ruinas de antigas ci-
dades destruída pela guerra civil.

No ponto central da cida-
de você vai poder conhecer a 
famosa torre do relógio Place 
d’ Etoile e a o cartão postal da 
cidade a  Mesquita Al Omari , 
bonito de dia e de noite ,( é lin-
da a iluminada )  e  os campus 
da  Universidade Americana,,  
Mesquita Mohammed Al-Amin, 
a Catedral Maronita de São Jor-
ge, a Catedral Ortodoxa Grega, a 
Rua Hamra, o Museu Nacional, 
a Baía de Zaitunay no centro da 
cidade.

Líbano, um país moderno!TURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

Campanha de Dia dos Namorados do 
União de Osasco tem sorteio de 10 
Iphones XR e ação de comprou-ganhou

Entre os dias 30 de maio e 
12 de junho, o Shopping União 
de Osasco promove ação im-
perdível no Dia dos Namora-
dos. As compras realizadas nas 
lojas e quiosques participantes 
da promoção garantirão um 
cupom para concorrer ao sor-
teio de 10 Iphone XR com 64 
GB, o lançamento mais deseja-
do do momento.

Para participar é simples: 
a cada R$ 400 em compras 
(nas lojas e quiosques parti-
cipantes) os visitantes deve-
rão comparecer no balcão da 
promoção, localizado no Piso 
Autonomistas, apresentar as 
notas fiscais juntamente com 
documento original com foto. 
Em seguida, será entregue um 
cupom para concorrer a 10 
Iphone XR.

Comprou-ganhou. As sur-
presas não param por aí! Os 
participantes também ganha-
rão um fone de ouvido articu-
lado, limitado a um item por 
CPF, enquanto durarem os es-
toques.

Venha ao Shopping União 
escolher o presente do seu 
amor e participe! Os sorteios 
dos smartphones acontecerão 
em 14 de junho, às 11h. O re-
gulamento completo da cam-
panha estará disponível em: 
www.shoppinguniao.com.br.

Sobre o Shopping União 
de Osasco

O centro de compras mais 
completo da Região Oeste de 
São Paulo recebe 1,5 milhão de 
pessoas ao mês. São 294 lojas 
conceituais, com layouts mo-
dernos e diferenciados. Possui 

as principais lojas âncoras do 
mercado nacional, além de dois 
Hipermercados, praça de ali-
mentação, restaurantes, labora-
tório de análises clínicas e uma 
unidade do Poupatempo. Com 
estacionamento gratuito nas 
primeiras duas horas, dispõe 

de variadas opções de lazer, 
moderna pista de boliche (Cia 
do Boliche), 10 salas de cinema 
(Cinemark com salas Stadium 
/ 3D / XD - Xtreme Digital) e 
uma mega unidade da Playland. 
Para mais informações, acesse: 
www.shoppinguniao.com.br.

Carlos Henrique Dezen

Ele é extremamente competente, respeitado e 
muito querido, formado pela Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, com mestrado em 
ginecologia e obstetrícia também pela USP, atua nos 
hospitais Promatre Paulista, Osvaldo Cruz e Albert 

Einstein. Trata-se do médico doutor Marcelo Cariola 
Corrêa da Costa, que festeja em grande estilo, no 

dia 13, sua idade nova, ao lado da esposa, das filhas, 
demais familiares e de centenas de amigos. Felicidades 

Dia 9, é dia de 
festejar com 
muita alegria o 
aniversário de 
Isabel Cristina 
Callil Soares. 
Felicidades!
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CAROLINA HERRERA CELEBRA 
A MULHER NO DOT CLUB

POR OVADIA SAADIA
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X-MEN: FÊNIX NEGRA
Aconteceu a estréia do novo 

filme, “X-Men: Fênix Negra”  com 
presença de Nicholas Hoult , usan-
do relógio da Jaeger-LeCoultre. O 
filme, escrito e dirigido por Simon 
Kinberg, é estrelado por Jennifer 
Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie 
Turner, James McAvoy, Michael 
Fassbender e Jessica Chastain. 

Jaeger-LeCoultre 
Desde sua criação, a Jaeger-

-LeCoultre faz da precisão uma 
verdadeira arte, promovendo o 
equilíbrio perfeito entre um sa-
voir-faire de ponta e um senso ar-
tístico, sofisticado e esteticamente 
refinado. Fiéis ao espírito inventi-
vo iniciado em 1833, os artesãos 
da Manufatura criam coleções que 
pertencem ao patamar mais ele-
vado da Alta Relojoaria: Reverso, 
Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, 
Rendez-Vous e Atmos – esse rico 
patrimônio construído pela Gran-
de Maison ao longo dos séculos é 
uma fonte constante de inspiração 
que continua ultrapassando os li-
mites por meio de relógios sem 
precedentes.

Carolina Herrera prestou 
homenagem à feminilidade e 
à alegria de viver inata a cada 
mulher no Dot Club. Uma 
constelação de mulheres bra-
sileiras inspiradoras e criativas 
celebrou neste espaço a femi-
nilidade e a beleza junto com 
Carolina Herrera, fundadora da 
marca homônima e embaixado-
ra mundial desde 2018, e com 
Carolina Herrera de Baez, Di-
retora Driativa de Fragrâncias.

Desde sua estreia (1981), 
Carolina Herrera tem presta-
do homenagem às mulheres. 
“Minha responsabilidade é 
ajudá-las a se sentirem seguras 

e, acima de tudo, belas”, diz a 
estilista venezuelana. A casa 
permaneceu fiel a esse propó-
sito; por isso, em cada peça de 
roupa, cada acessório e cada 
perfume, o protagonista não é 
a tendência, mas como tirar o 
melhor de cada mulher. Mais 
uma vez, a mulher voltou a ser 
a protagonista no Dot Club, um 
espaço de colaboração e união 
com base na mensagem de 
Good Girl, uma das fragrâncias 
ma is vendidas desde seu lança-
mento (2016) em todo o mun-
do. Um perfume que vai além 
do aroma: seu sucesso não se 
deve apenas à sua fórmula. Mi-

lhões de mulheres se identifi-
caram com seu lema, It’s good 
to be bad uma filosofia que in-
centiva a adoção da dualidade: 
em nossa luz e escuridão e em 
nossa bondade e malícia, reside 
nossa força.

A visita de Carolina Herrera 
ao Brasil é de grande impor-
tância. Fazia anos que ela não 
visitava oficialmente o país. 
Além disso, este foi um dos 
seus primeiros eventos oficiais 
desde que Wes Gordon a suce-
deu como diretora criativa em 
2018 e Carolina Herrera se tor-
nou a Embaixadora Mundial da 
marca.

Maria Spa do Cabelo, inaugurou o mais moderno
e luxuoso espaço no Alto de Pinheiros. 

EXPOSIÇÃO “PIN-UPS BRASILEIRAS”,
do fotógrafo Laílson Santos é realizada no MIS

Há alguns anos, Laílson 
Santos iniciou um belíssi-
mo projeto de fotografia 
artística com mulheres 
famosas, dentre elas: 
Adriane Galisteu, Sabrina 
Sato, Eliana, Fernanda 
Vasconcelos. Com o 
apoio da Luxus Magazine 
e Clínicas Lipari, o fotó-
grafo retomou o projeto 
e expôs 12 obras no 
Museu da Imagem e 
do Som (MIS), em São 
Paulo e sua ideia, agora, 
é ampliar o número de 
suas pin-ups.

A coluna apoia Neymar!
Febracos e Apacos apoiam Neymar!

Carlos Sanseverino (proprietário) , Claudio Pessutti, o casal Luciano Camargo e 
Flávia Fonseca e Ronaldo Von

Nicholas Hoult

Laílson Santos

Carolina Herrera, fundadora e embaixadora internacional da marca, e sua filha, 
Carolina Herrera de Baez, Diretora Criativa de Fragrâncias, participaram do 
evento junto a grandes nomes da moda e da cultura brasileira. No Dot Club 
foram realizadas exposições, shows, workshops e Dot Drama, a edição de 

colecionador da fragrância Good Girl, foi apresentada


