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Vereador Eduardo Nascimento, Professora Tereza, vereador Mário Luiz Guide, ex-
governador Márcio França e ex-deputado Pedro Mori

De Paula recebe apoio 
da comissão de Obras 
na luta por rodoviária

Márcio França abre curso de formação política 

Festa das crianças reúne mais de 2 mil 
pessoas no Jardim Nova América

Mais de 2 mil pessoas parti-
ciparam da festa das crianças do 
Jardim Nova América, no do-
mingo dia 03 de novembro.

A festa aconteceu na rua Es-
tados Unidos e foi toda pensada 
com muito carinho e amor para 
que as crianças tivessem um 
dia inteiro de alegria dedicado 
a elas. Personagens infantis, 
brinquedos infl áveis, pula-pula, 
tobogã, cama elástica, bungee 
jump, parede de escalada, fute-
bol de sabão, cachorro-quente, 

pastel, pipoca, churros, algodão 
doce, sucos naturais, refrigeran-
tes, sorvetes, show de mágica, 
pintura facial e até um simu-
lador de voo de balão... tudo à 
vontade para todas as famílias.

Música ao vivo animou 
adultos e crianças. MC Guizi-
nho fez uma apresentação pra lá 
de animada. A dupla Davi e Da-
nilo cantou os maiores sucessos 
do sertanejo. E o grupo Paraíso 
deu um show com o pagode de 
primeira.

O Prefeito Rogério Lins fez o 
sorteio das 10 bicicletas doadas 
por amigos do Ribamar. “Quan-
do eu deixei a Câmara para as-
sumir a Prefeitura, eu tinha uma 
preocupação sobre quem poderia 
olhar e cuidar dessa região por 
mim. Meu amigo Ribamar é um 
irmão em quem eu confi o e que 
tem feito um trabalho que ultra-
passa todas as expectativas. Pro-
va disso é essa festa, feita e orga-
nizada com o que há de melhor. 
Jd. Nova América em ótimas 

mãos”, comentou Rogério Lins.
De acordo com moradores, o 

bairro nunca viu uma festa tão 
bem organizada como esta. “Eu 
moro aqui há 30 anos e nunca vi 
ninguém se preocupar em pro-
porcionar um momento como 
este para nossos fi lhos. Foi uma 
festa para a família. Um domin-
go perfeito que fi cará em nossos 
corações para sempre”, comen-
tou Sergio Pereira, mais conhe-
cido como ‘Bodinho’.

A festa foi até a noite. Ri-

bamar Silva conta que sua equi-
pe se dedicou inteiramente para 
proporcionar um dia perfeito 
às crianças. “Estou muito feliz, 
principalmente por ver a alegria 
estampada nos rostinhos das 
crianças e a gratidão nos abra-
ços que recebo de cada morador. 
Nosso objetivo era esse, que as 
famílias desfrutassem de um dia 
feliz”, comentou Ribamar.

“Tem até suco natural, da 
fruta mesmo. Amei brincar na 
parede de escalada e no futebol 

de sabão. Estou muito feliz brin-
cando com meus amigos e meus 
irmãos. Quero brincar em todos 
os brinquedos”, comentou Júlia 
Farias de 8 anos.

Essa foi a primeira edição da 
festa das crianças no Jd. Nova 
América, a ideia é que uma ver-
são ainda maior aconteça ano 
que vem em mais bairros de 
Osasco. “Com a participação de 
amigos e parceiros vamos pro-
porcionar essa mesma alegria a 
mais crianças de nossa cidade.

Divulgação

O vereador De Paula (PSDB) 
ganhou apoio da comissão de 
Obras e Administração Pública 
da Câmara Municipal de Osasco 
na luta pela construção de uma 
nova rodoviária na cidade. Na úl-
tima terça-feira (5), membros da 
comissão permanente visitaram 
as instalações do terminal em que 
atualmente é feito o embarque 
e desembarque de passageiros. 
Por meio de ofício encaminha-
do à prefeitura, e assinado pelos 
demais parlamentares, o tucano 
voltou a pedir respostas sobre a 
obra que, segundo ele, pode aju-
dar a movimentar a economia 
osasquense.

Ao longo do mandato, De 

Paula tem cobrado providên-
cias da administração municipal 
e solicitado auxílio do governo 
do estado de São Paulo para a 
construção da nova rodoviária. 
Responsável pelo fechamento 
da unidade, a antiga gestão ha-
via prometido construir o novo 
terminal no KM21, o que não 
aconteceu. Desta vez, porém, o 
tucano ganhou o reforço da co-
missão de Obras. Nesta terça, De 
Paula, Ricardo Silva (PRB) e Jair 
Assaf (PROS), visitaram o local 
improvisado onde ônibus inter-
municipais e interestaduais fazem 
parada.

“A população da nossa cida-
de já está aguardando há anos por 

essa obra de grande relevância, 
além do que [a rodoviária] de-
veria ser nosso cartão postal na 
recepção dos visitantes. Fico feliz 
que a comissão de Obras e Admi-
nistração Pública tenha entendido 
a necessidade de construirmos 
uma nova rodoviária para a cida-
de”, afi rmou De Paula.

O parlamentar lembrou ain-
da a importância econômica de 
Osasco para o estado de São Pau-
lo e lamentou a ausência de res-
postas para o caso. “Uma cidade 
que tem o segundo maior PIB do 
estado mais rico do país não pode 
fi car tanto tempo sem uma ro-
doviária capaz de receber digna-
mente seus visitantes. É triste ver 

a situação que está o local onde 
antes funcionava a rodoviária. Do 
jeito que está, prejudica a todos, 
desde os funcionários das empre-
sas de ônibus, pois o local não 
reúne condições dignas para se 
trabalhar, aos viajantes, que não 
encontram a estrutura adequada 

para chegar ou deixar a cidade”, 
afi rma o vereador.

Ainda em seu ofício, De Paula 
aposta que a construção da nova 
rodoviária possa ajudar a movi-
mentar a economia da cidade. 
“Osasco hoje tem uma grande de-
manda de circulação para todas as 

regiões do país, além de que com 
a obra de ampliação do terminal 
de Osasco, será possível gerar 
emprego e renda na área comer-
cial e logística. Por tudo isso, pe-
dimos celeridade neste processo, 
para que a população seja atendi-
da com qualidade”, fi nalizou.

Na noite de terça-feira 
(05/11), o ex-governador de São 
Paulo, Mário França (PSB), este-
ve em Osasco para a abertura do 
Curso de Formação Política do 
PSB, organizado pelo vereador 
Mário Luiz Guide e a presidente 
do partido em Osasco, professora 
Tereza Santos. O evento acon-
teceu na Câmara Municipal de 
Osasco e contou com a presença 
de  vereadores, vice-prefeitos, mi-
litantes e simpatizantes da sigla.

Político experiente, tendo 
participado de 14 eleições, o ex-
-governador Márcio França, atu-
al presidente do PSB no Estado, 
considera a eleição de vereador 
como a mais difícil de todas pois 
o voto é muito disputado e muito 
pessoal. Ele acredita que a tarefa 
de ser candidato nesse momento 
é difícil e exige muita coragem 

porque o processo de escolha do 
voto mudou bastante com a che-
gada da internet e das redes so-
ciais. “Fica cada vez mais difícil 
o eleitor se sentir representado”, 
ressaltou França. Para ele é pre-
ciso ter preparo, não ter vergonha 
de pedir o voto e nunca esquecer 
que a função pública é passageira.

Na sua avaliação a escolha 
do partido, que deve ser mui-
to bem feita, é o primeiro passo 
para quem quer ser candidato. 
Ele acredita que não faz senti-
do algum se fi liar num partido 
que pensa diferente de você.  “O 
partido escolhido deve defender 
aquilo que a gente acredita, nós 

do PSB acreditamos que todos 
os seres humanos nascem iguais 
e devem ter direitos e oportuni-
dades iguais”, disse o socialista. 
“Pode não ser possível muitas ve-
zes conseguir, mas quero morrer 
acreditando que sim, lutando para 
isso”, afi rmou.

O ex-governador falou sobre 

a valorização do funcionalismo 
público, “é preciso reconhecer os 
bons serviços públicos”, ressaltou 
França lembrando que temos boas 
universidades e escolas públicas, 
bons serviços de saúde como o 
Hospital das Clínicas, o ICESP, 
entre outros. “É importante ga-
rantir o setor público com pessoas 
bem remuneradas”, afi rmou.

Na questão da segurança, 
França ressaltou que é preciso in-
vestir mais em oportunidades para 
os jovens e gastar menos com 
punições. Ele informou que um 
jovem infrator da Fundação Casa 
custa 13 mil reais por mês, um 
dinheiro que poderia ser empre-
gado em programas que ao invés 
de punir, ofereça oportunidades 
aos jovens que são mais vulnerá-
veis. “Faça isso e você destrói a 
violência”, garantiu França. “Não 
é milagre, é abrir uma outra por-
ta, mais barata e mais inteligente, 
nós fi zemos isso em São Vicente 
e deu certo”, ressaltou.

Já o vereador Mário Luiz, que 
abriu a plenária, fez um breve re-
lato do trabalho de pesquisa que 
realizou ao longo deste ano para 
identifi car quais são as principais 
prioridades apontadas pelos mo-
radores para o futuro de Osasco. 
Ele informou que houve uma 
constante em todas as regiões da 
cidade onde 90% disseram querer 

uma boa rede de saúde pública; 
80% uma boa rede de educação 
de qualidade e cerca de 60 a 70% 
querem mais segurança. Em se-
guida ele disse que estamos num 
momento político muito difícil, 
com forças autoritárias e antide-
mocráticas procurando minar a 
democracia de todas as formas. 
“Nós temos que manter a nossa 
identidade como um partido so-
cialista que quer justiça social e 
maior igualdade entre as pessoas, 
temos que somar com outros se-
tores que querem uma democra-
cia forte para o Brasil, uma demo-
cracia que garanta os avanços dos 
direitos do povo”, ressaltou.

Após saudar os presentes a 
professora Tereza disse que o 
Curso de Formação Política já se 
tornou uma tradição do partido 
pois o PSB acredita que o avanço 
da democracia depende de uma 
participação política e de uma 
formação política dos membros 
do partido, dos cidadãos e cidadãs 
que precisam estar informados, 
preparados e mais qualifi cados. 
Ele será realizado todas as terças-
-feiras de novembro, às 19 horas, 
na Sede do PSB que fi ca na Av. 
Marechal Rondon, 567. Apesar 
de ser voltado aos pré-candidatos 
do partido, todos podem partici-
par e serão bem-vindos, informou 
a presidente.
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Para comemorar o aniver-
sário de 439 anos de Santana 
de Parnaíba a Secretaria de 
Cultura da Prefeitura de San-
tana de Parnaíba preparou 
uma programação especial 
com direito a grandes shows, 
inaugurações e programações 
culturais.

No dia 13, das 13h às 18h, 
acontece o Festival Estudantil, 
que reunirá os melhores artis-
tas dos colégios do município, 
eleitos por meio de votação 
popular, para se apresentarem 
para toda a cidade no palco 
montado no Bolsão de Esta-
cionamento. Na mesma data 

haverá o Lançamento do Pas-
saporte Caminho do Sol, vol-
tado aos peregrinos, que fazem 
o trajeto pelas 10 cidades do 
roteiro.

Já na quinta-feira (14), dia 
do aniversário da cidade, as 
celebrações terão início às 15h 
com a missa na Igreja Matriz, 
seguida da inauguração da Pra-
ça da Bandeira, localizada atrás 
igreja. E às 20h, no Bolsão de 
Estacionamento, haverá um 
mega show com o cantor serta-
nejo Luan Santana, seguido de 
um espetáculo pirotécnico.

No dia 15, as comemora-
ções continuam com a Expo-

sição de Orquídeas que acon-
tecerá na Casa da Economia 
Criativa; o coquetel de aber-
tura será a partir das 16h e às 
20h, em comemoração ao Dia 
do Evangélico, acontecerá um 
grande show com a cantora 
Sarah Farias. Entre os dias 14 
e 17, das 12 às 18h, acontecem 
edições especiais do projeto 
Música na Praça, acompanha-
das pelas Feiras de Artesanato, 
que começam às 10h e vão até 
às 17h.

A programação é totalmen-
te gratuita e quem quiser pode 
colaborar doando um quilo de 
alimento não perecível.

Na segunda-feira, 4/11, 
a Prefeitura de Osasco deu 
início a reforma das creches 
Professora Silvia Ferreira 
Farah, no Jardim Munhoz, e 
Ézio Melli, no Jardim Bonan-
ça. Acompanhado do secretá-
rio de Obras, Waldyr Ribeiro, 
o prefeito Rogério Lins visi-
tou as unidades na terça-fei-
ra, 5/11, para conferir o an-
damento das obras.

“As unidades serão re-

formadas, modernizadas e 
ampliadas, com nova infra-
estrutura, para atender nossas 
crianças com muita seguran-
ça e carinho. Nós assumimos 
o compromisso de melhorar 
todas as escolas, e estamos 
trabalhando muito para que 
isso aconteça”, disse o pre-
feito.  

Além de pintura interna e 
externa, as escolas receberão 
manutenção nas áreas de elé-

trica, hidráulica, banheiros, 
salas, refeitórios, cozinhas, 
forro, calçadas e novos play-
grounds, para que os peque-
nos possam se divertir.  

 Segundo o cronograma 
das obras, a previsão é de que 
as unidades de ensino sejam 
entregues reformadas já nos 
primeiros meses de 2020. As 
escolas atendem crianças na 
faixa de idade dos quatro me-
ses aos quatro anos de idade. 

A Secretaria de Cultura 
e Turismo de Barueri atin-
giu o número de 8 mil alu-
nos inscritos nos cursos das 
Oficinas de Artes e dos Nú-
cleos de Dança e de Música. 
São milhares de crianças, 
adolescente, jovens e adul-
tos que estão frequentando 
aulas, aprendendo e produ-
zindo arte no teatro, nas ar-
tes visuais, no circo, na mú-
sica, na dança e no xadrez.

Com o aumento do nú-
mero de alunos nos cursos 
de artes da Cultura o primei-
ro impacto sentido foi o de 
zerar as filas de espera que 
existiam em alguns polos 
de atendimento, como as bi-
bliotecas. Mas uma das prin-
cipais razões que serviu para 
trazer mais alunos às ativi-
dades artísticas foi a abertu-
ra de novas vagas de cursos 
já existentes como dança de 
salão, jazz, violão, desenho 
e pintura, entre outros.

Também a abertura de 
novos cursos como zumba, 
street dance e coral infantil 

serviu para o crescimento 
de inscritos. Outra estraté-

gia que se mostrou bem su-
cedida foi a atuação de uma 

equipe de captação de vagas 
que divulgou a existência 

dos cursos em escolas mu-
nicipais e estaduais, prin-
cipalmente as próximas aos 
pontos de atendimento da 
Secretaria. Programas como 
Caravana da Família (que 
reúne professores, familia-
res e alunos em atividades 
de integração) e Caminhão 
da Cultura, foram outros ve-
tores de divulgação e auxí-
lio na ampliação do número 
de alunos.

“A cada momento, com 
planejamento e dedicação 
estamos firmando a marca 
da Cultura em nossa cida-
de. Colocando em prática a 
educação pela arte, envol-
vendo crianças, adolescen-
tes e adultos no maravilhoso 
munda da criação e da pro-
dução artística”, ressaltou 
Jean Gaspar, secretário de 
Cultura e Turismo.

Em janeiro de 2020 es-
tarão abertas as inscrições 
para as novas turmas de alu-
nos nos cursos de artes.

Luan Santana fará grande show para comemorar 
o aniversário de 439 anos de Santana de Parnaíba

Prefeitura inicia a reforma 
de mais duas creches

Cursos de artes atingem a marca 
de 8 mil alunos em Barueri



Sexta-feira, 8 de Novembro de 2019PÁGINA 4 GERAL
JORNAL A RUA

Cintia Moreira
AGÊNCIA RADIO MAIS

A Black Friday, realizada 
em 29 de novembro, é a segun-
da principal data para o varejo 
nacional, ficando atrás apenas 
do Natal. O dia é aguarda-
do tanto por quem vende, em 
busca dos lucros, quanto para 
quem compra, aproveitando a 
data para economizar e reno-
var equipamentos eletrônicos, 
eletrodomésticos, roupas, mó-
veis e outros itens. No entanto, 
é importante ficar atento para 
não cair em golpes ou fraudes.

De acordo com o diretor 
adjunto de Prevenção a Frau-
des da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), José 
Eduardo Bergo, atualmente, 

cerca de 70% das fraudes es-
tão vinculadas à captura de 
dados pessoais, como senhas, 
por meio da engenharia so-
cial.

“Geralmente faz uma ofer-
ta tentadora e, na verdade, por 
trás, está ali desejando que a 
pessoa digite as suas creden-
ciais, número de cartão, senha 
ou código do cartão de crédito 
e, com isso, ele rouba as cre-
denciais e efetua o golpe e põe 
na conta do cliente”, conta.

Por isto, segundo Bergo, é 
preciso se precaver para ga-
rantir segurança e descontos 
reais nas compras.

“Muito cuidado nos sites 
que visita. A questão do paga-
mento de boletos, no código 
de barra também, verificar se 

o beneficiário do pagamento 
é onde ele realizou o negó-
cio do boleto e desconfiar de 
todos os SMS e e-mails que 
recebe, que tenham links, não 
clicar nestes links para digitar 
senha, digitar agência, conta, 
número de cartão de crédito. 
Então, muito cuidado com 
isso”, alerta.

Segundo uma pesquisa 
divulgada pelo Google, a in-
tenção de compras dos inter-
nautas durante a Black Friday 
deste ano aumentou 58% com 
relação ao ano passado. A pes-
quisa entrevistou 1.500 con-
sumidores online de todas as 
regiões do país e, pelo menos 
69% deles, já sabem o que vão 
comprar e só estão esperando 
a oportunidade para isso.  

Raphael Costa
AGÊNCIA RADIO MAIS

Mais de 13 milhões de pes-
soas foram identificadas em 
condições de extrema pobreza 
no Brasil, em 2018. É o que 
aponta um levantamento rea-
lizado pelo IBGE, divulgado 
nesta quarta-feira (6). Segun-
do a publicação, de 2012 para 
2018, o percentual subiu de 
5,8% da população para 6,5%, 
um recorde em sete anos.

As informações foram apre-
sentadas na Síntese de Indica-
dores Sociais (SIS). O número 
total é de 13,5 milhões de pes-
soas com uma renda mensal per 
capita menor que R$ 145, ou 
US$ 1,9 por dia. O critério es-
tabelecido para a classificação 

de extrema pobreza foi criado 
pelo Banco Mundial.

O resultado identificado no 
ano passado tem 4,5 milhões 
de pessoas a mais do que em 
2014, quando o Brasil registrou 
os menores índices de desem-
prego.

Na análise por estados, o 
Maranhão registou o maior 
taxa de pessoas com rendimen-
to abaixo da linha da pobreza, 
53% da população. Na contra-
mão, Santa Catarina registrou o 
menor percentual para a popu-
lação pobre, além de ter a me-
nor desigualdade.   Na análise 
por regiões, Norte e Nordeste 
apresentaram os maiores índi-
ces para quantidade de pessoas 
pobres no país, com resultados 
acima da média nacional.

Giulliano Fernandes
PORTAL MEC

Os participantes que se sen-
tirem prejudicados por algum 
problema logístico ocorrido 
durante a realização das provas 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2019, tanto 
no domingo que já passou, 3 de 
novembro, quanto no próximo, 
10, poderão solicitar uma nova 
aplicação da prova.

O pedido deve ser feito de 
11 a 18 de novembro, por meio 
da Página do Participante, por-
tal da internet para inscritos no 
Enem. As informações são do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), vinculado ao 
Ministério da Educação (MEC) 
e responsável pela aplicação do 
exame.

De acordo com o Inep, a so-
licitação não significa que o par-

ticipante terá automaticamente 
direito à reaplicação. Cada caso 

será analisado de forma indivi-
dual pela Comissão de Deman-

das do Instituto. Caso o pedido 
seja aceito, a prova será aplica-

da em 10 e 11 de dezembro.

Problema logístico
O Inep considera como pro-

blema logístico a existência de 
um desastre natural que com-
prometa o local da prova ou a 
aplicação do exame em locais 
com infraestrutura inapropriada. 
A lista inclui, ainda, erros come-
tidos pelo aplicador do exame 
que comprovadamente tenham 
prejudicado o desempenho do 
candidato e a falta de energia 
elétrica que comprometa a visi-
bilidade por falta de luz natural.

Caso o pedido se encaixe 
em um desses cenários, a pessoa 
deverá solicitar a reaplicação na 
Página do Participante. O resul-
tado da solicitação será publica-
do na mesma página.

BLACK FRIDAY: Confira dicas 
para não cair em golpes virtuais

Extrema pobreza no Brasil cresce e 
atinge 13 milhões de pessoas em 2018

Candidatos que se sentirem prejudicados por 
problema logístico poderão pedir nova prova

Segundo a Febraban, atualmente, cerca de 70% das fraudes estão vinculadas à captura de dados pessoais, como senhas, por meio da engenharia social

DE OLHO NO ENEM
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Parnaíba é a 3ª melhor gestão fiscal do 
Estado de São Paulo, aponta Firjan

Na última semana Santa-
na de Parnaíba obteve mais 
uma importante marca a sua 
galeria de conquistas. O Ín-
dice Firjan, elaborado pela 
Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro, 
no levantamento realizado 
em 2018 classificou o muni-
cípio como o 3º melhor do 
Estado em Gestão Fiscal, 
ficando a frente de diversas 
cidades com orçamento su-
perior, como Barueri, Osas-
co e a capital paulista.

Se analisarmos a ques-
tão populacional, Santana de 
Parnaíba fica na 1ª posição 
entre as cidades com mais de 
100 mil habitantes, visto que 
as primeiras colocadas (Ga-
vião Peixoto e São Pedro) 
possuem 4,7 e 35,3 respec-
tivamente. Parnaíba ainda se 
destacou pela excelência no 
IFGF liquidez, gastos com 
pessoal e economia, fator 
que está relacionado a res-

ponsabilidade na destinação 
do dinheiro público.

Nos últimos anos a pre-
feitura inaugurou impor-

tantes obras nas áreas da 
saúde(inauguração da ma-

ternidade e de 8 unidades 
de saúde), segurança (re-

novação das viaturas, 4 de-
partamentos operacionais, 
Patrulha Guardiã Maria da 
Penha e Sistema Detecta, 
educação), emprego, desen-
volvimento (Centro Profis-
sionalizante da construção 
civil, 6 mil pessoas quali-
ficadas, 10 pólos universi-
tários e 4 faculdades, mais 
de 29 mil empresas instala-
das, 4 polos empresariais), 
educação (12 novas escolas, 
escola pública de idiomas, 
aulas de robótica, mind lad, 
conect) esportes e lazer (4 
novos parques, 10 praças 
poliesportivas e 2 campos 
de futebol profissional), 
além de estar com mais de 
60 obras em andamento. To-
das estas realizações foram 
alcançadas mesmo como o 
IPTU congelado por 5 anos, 
o que ressalta ainda mais a 
conquista e a capacidade de 
gestão da prefeitura de San-
tana de Parnaíba.

A exposição Eu Vejo Cores 
em Você, da artista Juliana Jua-
quina, já está nas paredes do Se-
nac Osasco e fica até dia 30 de 
novembro para a visitação gra-
tuita do público. Idealizada com 
a proposta de abordar a temática 
LGBT+ com leveza, estimu-
lando o respeito às diferenças 
e mostrando a beleza que há na 
diversidade, a mostra reúne 22 
telas com personagens únicos, 
bastante coloridos e cercados de 
flores, que foram pintadas entre 
os desenhos com o objetivo de 
serem um afago simbólico para 
os que precisam.

“Estamos vivendo um perí-
odo sombrio, no qual a intole-
rância tem se manifestado fe-
rozmente entre as pessoas e as 

flores são um gesto de carinho 
que ofereço à população, por 

meio da minha arte. O objetivo 
desse projeto é ser flor em um 

mundo de armas, ser cor em um 
mundo cinza, ser amor em um 

mundo de ódio”, declara a artis-
ta Juliana.

A visitação é aberta ao pú-
blico em geral no horário de 
funcionamento da unidade: das 
8 às 21 horas, de segunda a sex-
ta-feira, e das 8 às 14 horas, aos 
sábados. O Senac Osasco fica na 
Rua Dante Batiston, 248.

Sobre a artista
Há 10 anos no mundo das 

artes, Juliana Juaquina é reco-
nhecida por trabalhos de dese-
nho digital, e atualmente apre-
senta obras desenvolvidas a 
partir da técnica do risquismo, 
com traço descuidado, infantil, 
mostrando que a arte está mais 
presente na essência humana 
do que imaginamos, desde os 

nossos primeiros anos de vida. 
Juliana é graduada em Artes Cê-
nicas, Publicidade e Propagan-
da e Design Gráfico. Já realizou 
exposições em Natal e São Pau-
lo, criou estampas para a marca 
Santa Ceia e para a banda O 
Teatro Mágico, além de ilustrar 
diversos livros e revistas.

Serviço
Eu Vejo Cores em Você
Data: até 30 de novembro
Horário: de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 21 horas, e aos 
sábados, das 8 às 14 horas.
Local: Senac Osasco
Endereço: Rua Dante Batis-
ton, 248 – Osasco – SP
Informações:
www.sp.senac.br/osasco

A Fundação Instituto Tecno-
lógico de Osasco, Fito, receberá 
inscrições até 13 de novembro 
para seu concurso público. A 
oferta é de 36 vagas em cargos 
de níveis médio incompleto a 
superior completo, com salários 
até R$ 3.981.

Os candidatos poderão se 
cadastrar pelo site da Fundação 
Vunesp, responsável pela sele-

ção. A página é www.vunesp.
com.br. A taxa de inscrição va-
ria de R$ 56,50 a R$ 82,20.

As oportunidades de ensino 
médio incompleto são para au-
xiliar de administração, com 7 
vagas para apoio administrati-
vo, 1 para áudio e vídeo e 1 para 
reprografia e gráfica.

Candidatos com nível médio 
completo podem disputar 1 das 

17 vagas, além de formação de 
cadastro reserva, para técnico 
em gestão nas opções almoxari-
fado, assistência administrativa, 
informática, inspetoria de alu-
nos e recursos humanos.

As opções de ensino supe-
rior são para formados em Ad-
ministração,  Biblioteconomia, 
Ciências Contábeis, Computa-
ção, Direito, Economia e Se-

cretariado.
A aplicação das provas está 

prevista para 19 de janeiro de 
2020, um domingo, em Osasco, 
cidade de 698 mil habitantes lo-
calizada na Grande São Paulo.

Mais informações:
Disque Vunesp: (11) 3874-
6300 (dias úteis, das 8 às 18h)
Site – www.vunesp.com.br

Senac Osasco recebe a exposição “Eu Vejo 
Cores em Você”, da artista Juliana Juaquina

Fito abre concurso público 
para 36 vagas com salários 
que chegam até R$ 3.981

Fotos: Divulgação/Secom
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Pronto-Socorro do 
Santo Antônio passará 
por ampla reforma

Novembro Azul: Dia 9, três UBS’s de Cotia abrem 
com programação especial para a saúde dos homens

 Prefeitura de Osasco ini-
ciará na segunda-feira, 11/11, 
uma ampla reforma no Pron-
to-Socorro Santo Antônio, 
importante equipamento de 
saúde da zona Sul da cida-
de. Na quarta-feira, 6/11, o 
prefeito Rogério Lins, acom-
panhado dos secretários da 
Saúde, Fernando Machado 
Oliveira, e de Obras, Waldyr 
Ribeiro, visitou a unidade e 
conversou com pacientes so-
bre as melhorias.   

Por conta das obras, o 
Pronto-Socorro ficará interdi-
tado para os atendimentos de 
urgência e emergência, mas 

manterá o funcionamento da 
ala pediátrica. O acolhimento 
dos demais pacientes será re-
alizado nos Prontos-Socorros 
do Pestana e Jardim D’Abril, 
e também nas UPAs do Centro 
e do Jardim Conceição.

Além da manutenção nas 
partes elétrica e hidráulica, 
serão revitalizadas as áreas 
de coleta de exames, salas 
de internação e medicação, 
banheiros, almoxarifado de 
medicamentos, recepção e 
áreas externas. Com o ob-
jetivo de garantir mais se-
gurança aos pacientes e 
colaboradores, a unidade 

também receberá câmeras de 
videomonitoramento.

“Com essa reforma da-
remos um atendimento de 
melhor qualidade para a po-
pulação. Iremos fazer do 
Pronto-Socorro do Santo An-
tônio um dos mais modernos 
e melhores equipamentos de 
saúde da nossa cidade”, disse 
o prefeito.

Localizado na Avenida 
João de Andrade, nº 958, o 
Pronto-Socorro Santo Antô-
nio realiza cerca de 18 mil 
atendimentos por mês. A pre-
visão é de que a reforma dure 
três meses.   

Está marcado para o dia 9 
de novembro (sábado) uma pro-
gramação especial em alusão ao 
Movimento Novembro Azul, 
que nasceu para alertar sobre 
a importância dos exames pre-
ventivos e diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. Nessa 
data, das 8h às 13h, as Unidades 
Básicas de Saúde de Caucaia do 
Alto, Atalaia e Portão receberão 
uma programação com pales-
tras e diversos serviços voltados 
para a saúde do homem.

A ação está sendo organi-
zada pela Secretaria da Saúde 
com o objetivo de realizar aten-
dimento e passar orientações 
com ênfase na prevenção do 
câncer de próstata. “A propos-

ta também é estreitar o vínculo 
com a população masculina de 
Cotia que raramente procura a 
UBS para acompanhamento de 
saúde”, alertou Magno Sauter, 
titular da Saúde.

Estão previstas palestras 
sobre câncer de próstata, soli-
citação de exames laboratoriais 
(PSA) para homens com idade a 
partir de 50 anos, testes rápidos 
de HIV e sífi lis, vacinação, afe-
rição de pressão arterial e gli-
cemia, dados antropométricos, 
teste de acuidade visual e orien-
tações gerais sobre a doença. Na 
UBS Atalaia serão realizadas ul-
trassonografi as de próstata.

De acordo com a Secretaria 
de Saúde de Cotia, a rede de tra-

tamento de oncologia, por ser de 
alta complexidade, é organizada 
de forma regionalizada e os ca-
sos detectados são encaminhados 
para Unidades de Referência da 
Secretaria de Estado da Saúde. 
Pela rede municipal é ofertado 
atendimento que possibilita a de-
tecção precoce da doença, estra-
tégia para encontrar o tumor em 
fase inicial e, assim, possibilitar 
melhor chance de tratamento.

São ofertados exames clíni-
cos, laboratoriais e radiológicos. 
Além de consultas com médi-
cos clínicos, o município oferta 
consulta especializada com uro-
logista, exame de ultrassonogra-
fi a e dosagem do PSA (antígeno 
prostático específi co).

Novo tomógrafo da Policlínica do Engenho 
Novo emite menos radiação e é mais ágil 

A medicina diagnósti-
ca está avançando a passos 
largos e Barueri não fica 
atrás, já que tem trazido o 
que há de mais moderno e 
avançado para a saúde da 
cidade. A novidade agora é 
o tomógrafo de última gera-
ção que acaba de chegar na 
Policlínica da Cruz Preta / 
Engenho Novo e já está em 
funcionamento desde segun-
da-feira (28 de outubro).  

A unidade já dispunha de 
um tomógrafo digital, mas 
a troca trouxe diversos be-
nefícios, conforme explica 
a diretora administrativa da 
Policlínica, Patrícia Lisboa 
Machado. Ela conta que o 
equipamento emite menor 
taxa de radiação, trazendo 
ainda mais segurança ao pa-
ciente. Além disso, há vá-
rias outras vantagens.  

“A qualidade da imagem 
dos exames é significativa-
mente maior em relação aos 

tomógrafos atuais, muito 
mais moderna, o que pro-

porciona um diagnóstico 
mais preciso, com imagens 

de alta definição. Esse equi-
pamento possibilita ainda 

a realização de angiotomo-
grafia com reconstrução 

3D”, detalha Patrícia. 
A velocidade e a econo-

mia de recursos também são 
destacadas pelo presidente 
da administradora da Poli-
clínica, Gilson de Olivei-
ra. “Além de toda melhoria 
no processo de atualização 
tecnológica, o novo equi-
pamento possui uma maior 
velocidade no resultado dos 
exames e redução no consu-
mo de energia: cerca de 25% 
a menos de gasto comparado 
à máquina anterior. O equi-
pamento possui vantagens 
que buscam a sustentabili-
dade do planeta”, diz.  

A tecnologia foi trazida 
com o objetivo de otimizar 
ainda mais os atendimentos 
e proporcionar maior con-
forto aos pacientes.

Por mês, a Policlínica 
realiza 500 exames de to-
mografia. A troca dos apa-
relhos aconteceu em apenas 
quatro dias. 

@jornalaruaregional

Matérias de diversos assuntos
e utilidade pública para

manter seu dia mais informado!
A c e s s e  o  p o r t a l  j o r n a l a r u a . c o m



Sexta-feira, 8 de Novembro de 2019 PÁGINA 07SOCIAIS
JORNAL A RUA

O estimado empresário Carlos 
Henrique Dezen (excelência 

em turismo) brinda sua idade 
nova dia 13. Parabéns!

A família Shark chega ao 
Shopping União de Osasco em 
23 de novembro, a partir das 11h, 
com um incrível espetáculo. Os 
personagens ganharão vida nessa 
divertida versão, que contará com 
o Daddy Shark (Papai Tubarão), 
Mommy Shark (Mamãe Tubarão) 
e o Baby Shark (Bebê Tubarão), 
junto com seus amigos Siri e o 
Pink Fong. Com 50 minutos de 

duração, o show marca a chegada 
do Papai Noel ao Shopping e des-
taca uma linda mensagem sobre 
amor, amizade, união, família e 
trabalho em equipe!

O evento será interativo e, 
além de contar com a canção 
original, apresentará músicas do 
cancioneiro popular infantil, es-
pecialmente desenvolvidas na 
versão Baby Shark Show ao vivo.

O Bom Velhinho chegará de 
helicóptero às 12h ao Shopping, 
garantindo muitas fotos aos vi-
sitantes, no seu trono dentro da 
Casa Doce. Além disso, após a 
chegada do Papai Noel, acontece-
rá no mall as oficinas de bolas de 
Natal, maquiagem artística e es-
culturas de balcão, com a presen-
ça de duendes, noeletes e outros 
personagens que circularão pelo 

Shopping. Venha acompanhar a 
chegada do Papai Noel e se diver-
tir com a família Shark!

Serviço:
Chegada do Papai Noel – Sho-
pping União de Osasco
Data: 23 de novembro.
Horário: 11h.
Para mais informações:
www.shoppinguniao.com.br

Show ao vivo do Baby Shark 
marca a chegada do Papai 
Noel ao Shopping União

Temos semanalmente escri-
to sobre destinos maravilhosos 
para você escolher sua próxima 
viagem. Por isso, esta semana o 
assunto é seguro viagem, afinal 
depois de você planejar a via-
gem dos sonhos é importante 
garantir que nenhum imprevisto 
estrague seus planos.

O seguro viagem é obrigató-
rio para viagens internacionais 
. Nas viagens nacional, aque-
le que tiver um plano de saúde 
com abrangência nacional, terá 
a cobertura de seu plano de saú-
de porém não se beneficiará dos 
demais benefícios do seguro 
viagem, os quais explicamos a 
seguir.  E os que não tem pla-
no de saúde de abrangência 
nacional, ficam completamente 
descobertos em caso de algum 
imprevisto. Por isso é bom você 
entender de seguro viagem e sa-
ber como funciona, para você 
ter o seguro viagem mais ade-
quado para sua viagem. Afinal 
imprevistos acontecem. 

Como funciona o seguro 
de viagem?

O seguro de viagem fun-
ciona como um plano de saúde 
temporário, ou seja,  pelo tem-
po da viagem e também uma 
garantia de indenização para 
várias situações e acidentes. Ele 

será válido pelos dias da contra-
tação e dentro das normas espe-
cificadas em cada contrato

Por que contratar o 
seguro viagem?

Você deve contratar, porque 
é melhor estar preparado para 
imprevistos. Nada pode estragar 
sua viagem, afinal os custos mé-
dicos em alguns países podem 
ser superiores ás todas as despe-
sas da viagem. 

O Seguro viagem não cobre 
apenas despesas hospitalares, 
ele cobre também assistência 
odontológica, farmacêutica, ju-
rídica, traslado médico entre ou-
tros benefícios, para cada caso 
uma situação, você deve esco-
lher o melhor para sua viagem.

Como diminuir o risco de 
ter a bagagem extraviada

Na verdade, não existe ga-
rantia, mas você pode ajudar 
com alguns cuidados, algumas 
dicas são:

Despache sai bagagem o 
quanto antes, assim você evita 
aquelas filas enormes e a corre-
ria do despacho principalmente 
em grandes aeroportos. Você 
precisa estar no aeroporto pelo 
menos 2 horas antes do embar-
que , então despache suas malas  
logo que chegar no aeroporto

Parece brincadeira, mas ter 
uma mala que se destaque das 
demais é muito importante. Se 
a sua segue o padrão de todas , 
dê seu toque pessoal, cole adesi-
vos, enfim seja criativo.

Voôs com muitas escalas 
infelizmente são um convite ao 
extravio de bagagem, se você 
puder evitar melhor.

Também é importante lem-
brar de remover , qualquer 
etiqueta de viagens antigas da 
mala, isso pode lhe causar uma 
grande dor de cabeça. Hoje ná 
existem no mercado aplicativos 

que monitoram sua bagagem.

Em caso de cancelamento 
da Viagem

Se houver necessidade de 
cancelar sua viagem, o seguro 
cobre as multas e taxas cobra-
das pela companhia aérea, ho-
tel, pousadas e outros serviços 
reservados pelo cliente após a 
emissão do seguro.

O cancelamento deve ser 
solicitado até 48h antes do em-
barque do cliente. A seguradora 
analisa os motivos para que seja 
liberado a cobertura.

Há dois tipos de 
cancelamentos nos planos 
de seguro viagem:

Cancelamento Simples: irá 
cobrir as despesas apenas em 
casos de: doença grave ou morte 
do segurado e morte de parente 
de 1º grau.

Cancelamento Plus Reason: 
o segurado tem diversos moti-
vos para acionar o seguro como, 
roubo de documentação ou ba-
gagem, visto negado, complica-
ção na gravidez, traslado força-
do de trabalho e outras inúmeras 
vantagens desse plano.

Escolhendo o plano ideal 
de seguro viagem

Para escolher o plano ideal 
para sua viagem, coloque em 
consideração as atividades que 
pretende fazer em seu destino. 
Para a prática de esportes, con-
trate um plano que cubra o es-
porte que pretende praticar.

E para você que viaja – no 
mínimo – duas vezes ao ano, 
o Multi Trip é perfeito! O plano 
garante sua segurança em todas 
as viagens realizadas no perí-
odo de 365 dias por um preço 
especial. Não esqueça o melhor 
caminho e consultado um pro-
fissional de seguro viagem.

Quanto custa um seguro 
de viagem?

Acredite! Custará bem me-
nos do que o valor de apenas 
uma consulta em muitos países 
do mundo. Ele também será 
uma fatia mínima do orçamento 
de uma viagem internacional.   

Preparamos esse artigo para 
te alertar da importância do 
seguro viagem e porque ele é 
obrigatório nas viagens interna-
cionais, agora cabe a você com 
a ajuda de um agente de viagem 
escolher o melhor plano para 
sua viagem.  

Esperamos ter contribuído 
para sua boa próxima viagem!

SEGURO VIAGEM, O QUE É ?  TURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

ANIVERSÁRIOS

Matérias de diversos 
assuntos e utilidade 
pública para manter 

seu dia mais 
informado!

A c e s s e 
j o r n a l a r u a . c o m
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Entidades apoiadas: Associação Cruz Verde, Samaritanos – Águas Unidades 
de Goiás, M’Boi Mirim – Hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch,  Fundo 

Social de Solidariedade – Campos de Jordão, Organização de Auxílio 
Fraterno,  AmigoH,  Associação Indigenista Assindi – Maringá, Prefeitura 
de Campos do Jordão, AACD, Lar das  Crianças Anne Frank e Empresa 
do Mundo Melhor. Evento contará próximo dia 24 de novembro com a 
participação de mais de 30 entidades judaicas e da comunidade maior.

Eve Pekelman,Telma Sobolh, Sueli Dicker e Marlene  Mang

Ovadia Saadia,Beth Paim, Liane Zaidler e Asher Dorell

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Tânia Zambon, é a 
coach nº1 do Brasil 

e sua história será 
contada no filme 

“Sim, é possível”, com 
estréia prevista para 
2020 e terá a atriz 

Giovana Antonelli no 
papel de protagonista. 

Tânia ,já lançou oito 
livros e possui uma 

Universidade de 
Negócios que forma 

alunos oriundos de 
diversos estados do 

Brasil.

Depois de trabalhar alguns 
anos como modelo em 
Nova York e aqui no 
Brasil fazendo parte do 
staf da agencia Elite,  uma 
das principais agências 
do Brasil, resolveu cursar  
faculdade de moda  e 
agora realiza seu sonho 
e  inaugura sua “Boutique 
Fechada&quot.”Multi 
Marcas no Jardim 
América em SP.

A Na’amat Pioneiras Brasil – São Paulo realizaram nesta segunda-feira, um 
grande Leilão Beneficente de obras de arte, porcelanas, cristais, pratarias, tapetes 

persas, mobiliários e objetos de decoração, realizado na antiga residência da socialite 
e empresária Lilia Klabin Levine, no Jardim Europa.

O evento foi organizado pelo marchand em arte Nicholas Bublitz e contou com 
participação da decoradora Fátima Sastre e do leiloeiro Sami Raicher, além da 

presença do consagrado artista Inos Corradin.

Aconteceu nesta  terça-feira, 
no Salão Nobre da Congregação 
Israelita Paulista (CIP), o lan-
çamento do Primeiro Mitzvah 
Day Brasil, evento mundial que 
acontece anualmente em 30 pa-
íses, onde voluntários doam seu 
tempo para ajudar a comunida-
de com ações sociais.

Criado na Inglaterra em 2008, 
o Mitzvah Day tem como objeti-
vo incentivar as pessoas a dedica-

rem seu tempo, e não seu dinhei-
ro, a causas locais importantes, 
além de criar vínculos mais pro-
fundos nas comunidades e apoiar 
instituições de caridade.

A campanha de divulgação 
do projeto conta com  uma es-
tratégia pautada em influencia-
dores que, através de postagens 
em suas redes sociais, vão des-
pertar a curiosidade de seus 
seguidores e atrair voluntários 

para a campanha. 
Rafael Cortez,  Oscar Filho, 

Benjamin Back e Paulo Bon-
fá já aderiam ao Primeiro Mit-
zvah Day Brasil,  e gravaram 
vídeos em duplas, sendo uma 
pessoa da comunidade judaica, 
que explicará o que é o Mitvah 
Day, para a celebridade de fora 
da comunidade e ambos convi-
darão as pessoas a se engajarem 
na campanha. 

Iniciando já a retrospecti-
va dos grande acontecimentos 
do ano de 2019, a Febracos 
e Apacos elegem o “Gala de 
Amor” que aconteceu na noite 
de 29 de maio, na Casa Fasa-
no, em São Paulo como o des-
taque benemerente do ano.

A história do Hospital de 
Câncer de Barretos começa há 
mais de 50 anos, quando esta 
semente de transformação foi 
plantada e implementada na 
criação e desenvolvimento de 
um dos projetos mais bonitos 
e bem-sucedidos do mundo no 

setor de saúde pública e trata-
mento de Câncer. 

Hoje, o Hospital presta 
o maior serviço oncológico/
SUS do país com 6.100 aten-
dimentos por dia. Sem ne-
nhum custo para os pacientes. 
E é reconhecido por seu gran-
de investimento em preven-
ção, ensino e pesquisa, além 
de manter uma equipe médica 
multidisciplinar e altamen-
te qualificada. O Hospital de 
Câncer de Barretos mudou de 
nome e se chama, agora, Hos-
pital de Amor.

Foi dada a largada para o 
MITZVAH DAY BRASIL

Apacos e Febracos 2019- Retrospectiva

 1º GALA DE AMOR TEVE 
SHOW INÉDITO DE 
IVETE SANGALO

Alunos do Business University II 
se formam em Canela (RS)

Debora Splendore Moda

Na’amat Brasil e SP realizam Leilão Beneficente
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