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Ribamar Silva amplia debates 
contra violência sexual infantil

Renata Abreu quer polícia 
avisada em até 24h sobre 
casos de maus-tratos a alunos

Partidos se unem em apoio à pré-candidatura 
de Gerson Pessoa a deputado estadual 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da 
Câmara de Osasco recebeu, 
nesta quarta-feira (04), em 
sua reunião semanal, mem-
bros da Comissão de Direi-
tos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de Osasco. O encontro teve 
como principal objetivo 
aproximar Legislativo e 
OAB, e ampliar o debate em 
torno de projetos e ações que 
beneficiem Osasco.

O presidente da Câmara 
Municipal, Ribamar Silva 
(PSD), prestigiou a reunião 
e falou sobre os trabalhos e 
a importância da comissão, 
que tem o vereador Paulo Jú-
nior (PP) como presidente. 
“A CCJ tem um papel fun-
damental nesta Casa, e está 
fazendo um trabalho maravi-
lhoso, discutindo os projetos 
e dando pareceres relevan-
tes, seguindo a legislação”, 
ressaltou Ribamar.

Relator da CCJ, o vere-
ador Josias da Juco (PSD) 
destacou que a comissão tem 
aberto espaço para a parti-
cipação de entidades como 
a OAB, sociedade civil, di-
retores, secretários e espe-
cialistas. Paulo Júnior (PP), 
Josias da Juco (PSD), Rogé-
rio Santos (MDB), Cristia-
ne Celegato (Republicanos) 
e Carmônio Bastos (Pode-
mos) debateram projetos que 
tramitavam pela CCJ. Eles 
mostraram preocupação com 
aqueles que são considera-
dos inconstitucionais quanto 
ao procedimento ou forma de 
elaboração, ou quando a ma-
téria é privativa ou reservada 
a uma determinada autorida-
de, e não de competência do 
Legislativo.

Após a discussão dos 
projetos que tramitam na co-
missão, o presidente Paulo 
Júnior passou a palavra aos 
membros da OAB, Dr. Paulo 

Cesário de Oliveira Júnior, 
Dra. Sandra Monção, Dr. 
Edionaldo Bonfim e Dr. José 
Carlos Barbosa Molico.

O presidente da Comis-
são de Direitos Humanos, 
Dr. Paulo Cesário, falou so-
bre algumas ações propos-
tas pela OAB ao município, 
como a realização do Fórum 
Inter-Religioso e ações de 
esclarecimento sobre di-
reitos humanos. “Direitos 
humanos não é ‘direito dos 
manos’, como muitos dizem. 
Precisamos reforçar novos 
conceitos. Nossa proposta 
é fortalecer o diálogo, para 
que possamos resolver e 
superar as dificuldades en-
contradas. Muitas situações 
precisam de diálogo e não há 
necessidade de vitimar mais 
uma vez a vítima”, decla-
rou o advogado, ao reforçar 
a promoção de debates que 
garantam melhorias no tra-
balho do Legislativo.

jornalaruaregional

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS
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Para melhorar as medidas 
de prevenção da violência 
contra crianças e adolescen-
tes, a deputada federal Re-
nata Abreu (Podemos-SP) 
protocolou o Projeto de Lei 
914/2022 para que os diri-
gentes de ensino comuni-
quem, em até 24 horas, as 
autoridades policiais sobre 
suspeitas ou casos de maus-
-tratos envolvendo alunos de 

4 a 17 anos.
Na atual legislação vigen-

te, apenas o Conselho Tutelar 
recebe as notificações das es-
colas e das instituições que 
atuam na área da informa-
ção, cultura, lazer, esportes, 
diversões, espetáculos sobre 
maus-tratos contra menores.

Renata ressalta que a po-
lícia, com seu poder investi-
gatório, sendo acionada em 

até 24 horas, pode salvar vi-
das ou a integridade física, 
psíquica e moral desses cida-
dãos em formação.

“Esperamos com essa pro-
posta prevenir situações mais 
graves e o prolongamento 
do sofrimento das crianças 
e adolescentes que, eventu-
almente, estejam submetidos 
a risco e atos de violência”, 
justifica a parlamentar.

Na noite de quarta-feira, 
11/05, na sede do Podemos 
Osasco, o pré-candidato a 
deputado estadual, Gerson 
Pessoa, empresário e ex-se-
cretário de Desenvolvimen-
to, Tecnologia e Inovação 
de Osasco, participou de 
encontro com presidentes de 
várias siglas da cidade, que 
manifestaram apoio a sua 
campanha. 

Entre os presentes, Mar-
celão do MDB, Coronel Vir-
gulino do PP, Pedro Sotero 
do União Brasil, Lau Alencar 
do PSD, Éder B2 da REDE, 
Leandro Ribeiro do AGIR e 
Doutor Mirael do AVANTE. 
Também compareceram Ha-
milton Sant’Anna do Patrio-

tas, além de Gelso Lima que 
comanda o Podemos, partido 

do prefeito Rogério Lins e 
que é coordenado regional-

mente por Gerson Pessoa. 
O secretário de Governo, 

Serginho Di Nizzo também 
prestigiou o encontro. 

Na ocasião, as lideranças 
políticas fizeram uma avalia-
ção da conjuntura nacional e 
estadual, além de discutirem 
projetos e propostas, visan-
do uma Osasco cada dia me-
lhor, com mais qualidade de 
vida para toda a população. 
“Fico imensamente gra-
to e honrado por esse 
apoio de peso. Agrade-
ço de coração cada presi-
dente que tem se dedica-
do neste projeto conosco. 
Cada dia nossa pré-candi-
datura ganha mais força e 
adesões de novas lideranças 
o que nos deixa com ainda 
mais responsabilidade”, res-
saltou Gerson ao fim da reu-
nião. 
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Parceria garante a entrega de
140 moradias no Santa Maria 

Fundo Social de Osasco 
realiza drive-thru da 
Campanha do Agasalho

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, participou junta-
mente com a primeira-dama 
e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Aline Lins, 
a vice-prefeita Ana Maira Ros-
si e o governador do Estado, 
Rodrigo Garcia, sábado, 07/05, 
da entrega de 140 unidades 
habitacionais do Residencial 
Recanto das Rosas, no Jardim 
Santa Maria.  

O empreendimento, do 
programa Minha Casa Verde e 
Amarela, é uma parceria entre 
os governos federal, estadual, 
prefeitura e Grêmio Recreati-
vo, Cultural, Esportivo e Social 
Gente Inocente, presidido por 
Sidnei Alves de Sena. Em ato 
simbólico, foram entregues as 
chaves das moradias para algu-
mas famílias. 

O conjunto habitacional 
vai abrigar famílias inscritas 
nos programas habitacionais 
da cidade de diversas comu-
nidades, entre as quais Jardim 
Padroeira, Novo Osasco, Re-
médios, Munhoz Jr. e Bonança. 

Boa parte dessas famílias 
se inscreveu no programa em 
2009 e desde então aguardava 
a tão sonhada casa própria. É 
o caso de Maria de Lurdes Pe-
reira, 58 anos, que morava na 
antiga favela da Brahma, no 

Jardim D’Ávila.  
“Desde 2009 passei a morar 

lá, época em que meu marido 
perdeu o emprego e não conse-
guimos mais pagar aluguel. Ele 

faleceu há dois anos e as coisas 
ficaram ainda piores. Ontem 
nem dormi de tanta ansiedade, 
por saber que agora terei um 
lugar melhor para morar, um 

lugar que agora terei paz, tran-
quilidade e segurança”, disse.  

“Mais do que entregar mo-
radias, esse ato representa a 
transformação de sonhos em 

realidade”, disse o prefeito du-
rante o evento. 

Rodrigo Garcia enalteceu 
a perseverança das famílias. 
“Sabemos que há tempos vocês 

aguardavam a chegada des-
se momento e não desistiram 
desse sonho. Vocês estão de 
parabéns, porque escolheram 
um prefeito que trabalha mui-
to por Osasco e ajudou a con-
cretizar mais essa conquista”. 

Secretários municipais, 
vereadores, os deputados fe-
derais Vanderlei Macris, Ale-
xandre Frota e o secretário de 
Estado de Habitação, Flávio 
Amary, também participaram 
da cerimônia. Teresa Paulino 
representou o Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 

Residencial 
O residencial integra o 

Programa Casa Verde e Ama-
rela e recebeu R$ 12,7 milhões 
em investimentos federais, 
por meio do Fundo de De-
senvolvimento Social (FDS), 
além de contrapartida de R$ 
3,3 milhões do governo esta-
dual.  

O conjunto habitacional é 
um complexo com três blocos, 
sendo um com quatro torres, 
um com duas e outro com ape-
nas uma. O condomínio conta 
com sistemas de abastecimen-
to de água, coleta de esgoto, 
iluminação pública, energia 
elétrica, pavimentação, drena-
gem e transporte público.  

O Fundo Social de So-
lidariedade de Osasco, 
presidido pela primeira-
-dama Aline Lins, realiza 
dia 21/05, das 10h às 15h, 
o drive-thru da Campanha 
do Agasalho em frente ao 
prédio da Prefeitura, lo-
calizado na Avenida Láza-
ro de Mello Brandão, 300, 
Vila Campesina.

Quem quiser praticar 
mais este gesto de solida-
riedade, pode doar cober-
tores novos e embalados 
para evitar o contágio pelo 
coronavírus.

No momento da entre-
ga dos cobertores, a pes-
soa não precisará descer 
do veículo. Funcionários 
do Fundo Social estarão no 

local para receber as doa-
ções.

É o terceiro ano con-
secutivo que o Fundo So-
cial realiza o drive-thru 
da campanha do agasalho. 
Todos os donativos arre-
cadados serão destinados 
às famílias carentes cadas-
tradas no Fundo Social de 
Solidariedade.

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 1002584-
67.2021.8.26.0299 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial, do Foro de Cajamar, 
Estado de São Paulo, Dr. RICARDO VENTURINI BROSCO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER que por este Juízo e respectiva secretaria tramitam os autos da AÇÃO 
DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, movida pela COMPANHIA 
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP em face 
de CENTRO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA E OUTROS, 
tendo por objeto uma área de 316,11 m2 (trezentos e dezesseis metros e onze 
decímetros quadrados), sob imóvel localizado na Avenida Pedro Celestino Leite 
Penteado, nº 415 – Gleba G, desmembrada da Gleba 5, Distrito de Jordanésia, 
município de Cajamar – São Paulo – CEP. 07750-000, imóvel esse matriculado sob 
o nº 17.086, do CRI da Comarca de Jundiai/SP, obra declarada de utilidade pública 
por ser necessária à implantação do trecho coletor tronco Cristais, pelo Decreto 
Municipal nº 6.145/2019. Sendo depositado o valor de R$ 33.407,00 (trinta e 
três mil e quatrocentos e sete reais), à título de oferta prévia. Em cumprimento 
ao disposto no art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41, foi determinada a expedição 
deste edital, com prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
para conhecimento e eventual impugnação de terceiros interessados, que será 
publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Cajamar, aos 13 de abril de 2022.

           

SOCIEDADE ALPHASÍTIO RESIDENCIAL

Avenida dos Parques, 351 – Santana de Parnaíba-SP

Santana de Parnaíba, 03 de maio de 2022.
                                                               

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ONLINE

Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, 
convoco todos os associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade 
Alphasítio Residencial, a realizar-se de forma on line (virtual), por meio de plataforma no site da Sigma 
Administradora (www.sigmacondominios.com.br) e transmissão via Google Meet, no dia 26 de maio
de 2022 (quinta-feira), às 18h00, em primeira convocação, com a presença de 50% + 1 (cinquenta por 
cento mais um) dos associados, ou às 18h30, em segunda convocação, no mesmo dia, com qualquer 
número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Análise e deliberação sobre as contas do exercício de 2021.
2. Análise e deliberação sobre a aquisição de móveis para o salão de festas, academia, 

administração e área de descompressão, e sua forma de custeio.
3. Apresentação sobre a atual situação da drenagem, canaleta e escada hidráulica da Alameda 

Pico da Neblina. 
4. Análise e deliberação sobre a definição de horário para recebimento de encomendas no 

Residencial.
5. Análise e deliberação sobre a instalação de minimercado.
6. Assuntos gerais não passíveis de votação.

Os associados poderão ser representados por procurador devidamente constituído por meio de 
procuração, nos termos do artigo 654 § 1º do Código Civil. Somente os proprietários poderão 
outorgar procuração para representação na assembleia e cada procurador só poderá representar 
um associado, exceto quanto aos sócios fundadores ou à sócia fundadora nata que poderão, 
individualmente ou em conjunto, representar mandantes sem número definido.

As deliberações da Assembleia obrigam os sócios e os demais órgãos sociais, inclusive os sócios dela 
ausentes. 

Ressaltamos que, de conformidade com o Artigo 15, § 1º do Estatuto Social, somente poderão votar 
e ser votados os associados regularmente registrados nos livros sociais até 24 horas antes da 
realização da assembleia e que estejam em dia com suas obrigações junto à Sociedade Alphasítio 
Residencial. 

Atenciosamente,

Marco Vay
Presidente do Conselho Deliberativo 

Atenciosamente,

Marco Vay
Presidente do Conselho Delibe

P/
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Um espaço lúdico, colori-
do, com diversos recursos para 
distrair e alegrar a criançada. 
Acredite se quiser, mas esse 
ambiente existe e está dentro de 
um hospital.

O Hospital Municipal de 
Barueri Dr. Francisco Moran 
(HMB) promoveu na segunda-
-feira (9) a reabertura das suas 
duas brinquedotecas, que esta-
vam fechadas desde o início da 
pandemia de Covid-19. Além 
da reforma, houve a compra de 
brinquedos novos, uma TV e 
um videogame para cada uma 
das salas.

Os espaços fi cam abertos 
de segunda a sábado, em perí-
odos alternados, e têm sempre 
a presença de uma auxiliar pe-
dagógica e do acompanhante da 
criança.

Segundo Patrícia Netzer, 
psicóloga que atua na área de 

Humanização do HMB, o brin-
car ameniza eventuais traumas, 

pois oferece à criança uma pers-
pectiva mais agradável do hos-

pital. “A brincadeira faz parte 
do processo de recuperação, que 

é uma modifi cação da rotina da 
criança. Trazer o brincar para o 

período da internação propor-
ciona bem-estar e faz com que 
este momento seja mais leve, 
tanto para as crianças quanto 
seus familiares”, disse.

Por determinação do Ser-
viço de Controle de Infecções 
Hospitalares, podem perma-
necer no local no máximo três 
crianças por vez, com seus res-
pectivos responsáveis, e as ses-
sões serão de 30 minutos, com 
um intervalo aproximado pelo 
mesmo período para que seja 
realizada a higienização da sala 
e dos brinquedos.

O plano de atividade ofe-
recido diariamente, de acordo 
com o dia da semana, pode con-
ter atividades diversas, como 
arte, pintura, musicalização, 
jogos, contação de histórias e 
outras atividades lúdicas livres 
e do interesse das crianças in-
ternadas.

Mais moderna, confor-
tável e espaçosa. A Unidade 
Básica de Saúde (UBS) João 
de Siqueira, no Jardim Regina 
Alice, foi totalmente reforma-
da pela Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Barueri. A UBS 
foi reaberta para o público 
na segunda-feira, dia 9, com 
a aprovação dos usuários às 
melhorias.

A dona de casa Eliana 
Russin aprovou a reforma e 
elogiou as novas instalações. 
“Moro há mais de 20 anos 
neste bairro e sempre fui mui-
to bem atendida aqui. Agora 
ficou melhor ainda”, afirmou.

Para o secretário de Obras, 
Beto Piteri, a população do 
bairro passará a contar com 
um equipamento de saúde 
moderno e bem estruturado. 
“Assim como as outras UBSs 
que estamos reformando, as 
obras na UBS do Regina Alice 

transformaram completamen-
te a unidade, que terá capaci-
dade de atender com conforto 
um número maior de pesso-
as”, comemorou.

A UBS passou por vá-
rias melhorias dentro e fora 
do prédio de dois andares. A 
recepção e a sala de espera 
ficaram mais espaçosas, dan-
do mais conforto às pessoas. 
Todos os consultórios agora 
têm ar-condicionado e a Cen-
tral de Material Estéril (CME) 
teve sua estrutura readequada.

Mais humanizada
O secretário de Saúde, 

Dionísio Alvarez Mateos Fi-
lho, afirmou que a reforma da 
UBS foi projetada para tam-
bém trazer mais humanização 
aos atendidos. “O atendimen-
to humanizado na Saúde é 
uma recomendação necessá-
ria, que exige estrutura física 

adaptada, bons equipamentos 
e servidores preparados. É 
isso que estamos fazendo nes-

sa e em todas as outras unida-
des de saúde do município”, 
disse.

“Ficou bem legal”, disse a 
estudante Joice Silva Santos, 
que elogiou a recepção e a 

sala de espera, onde aguarda-
va atendimento. Para ela, a re-
forma trouxe mais conforto, o 
que ajuda muito os pacientes 
que buscam atendimento.

Assistência
A UBS do Regina Alice 

oferece as seguintes especia-
lidades: clínica médica, gine-
cologia e obstetrícia, pedia-
tria, psicologia, odontologia. 
O novo espaço conta também 
com salas de curativo, vacina-
ção, coleta para exames, aco-
lhimento da enfermagem, ne-
bulização, sala de medicação 
e atendimento de emergência, 
quando necessário, farmácia e 
almoxarifado de insumos hos-
pitalares.

Durante a reforma, os 
atendimentos ao público es-
tavam sendo realizados provi-
soriamente no Ginásio de Es-
portes Francisco Pedro César.

Osasco segue vacinando a 
população contra a covid e a 
infl uenza nas Unidades Bási-
cas de Saúde e nos Centros de 
Atenção ao Idoso, de segunda 
a sexta-feira. Os calendários de 
vacinação, bem como os gru-
pos prioritários são defi nidos 
pelo Ministério da Saúde, que é 
responsável por enviar as doses 
dos imunizantes aos municí-
pios.

Confi ra abaixo quem já 

pode receber a vacina contra o 
vírus infl uenza em Osasco:

- Pessoas com 60 anos ou 
mais;

- Trabalhadores da saúde e 
profi ssionais da educação;

- Crianças acima de 6 meses 
e menores de 5 anos;

- Gestantes e puérperas;
- Povos indígenas;
- Pessoas com defi ciência;
- Pessoas com comorbida-

des.

Vale destacar que a vacina 
aplicada neste ano é trivalente, 
composta pelos vírus H1N1, a 
cepa B e o H3N2, do subtipo 
Darwin, que causou os surtos 
no fi nal do ano passado.

Veja também como está o 
calendário da vacinação contra 
a covid no município:

- 1ª dose: crianças de 5 a 11 
anos de idade, adolescentes de 
12 a 17 anos e adultos 18 anos 
ou mais.

- 2ª dose: na data anotada na 
carteirinha de vacinação.

- 3ª dose:
* Pessoas com 18 anos ou 

mais, que receberam a 2ª dose 
há pelo menos quatro meses;

* Pessoas com alto grau de 
imunossupressão com 18 anos 
ou mais, que receberam a se-
gunda dose ou dose única há 
pelo menos 28 dias.

- 4ª dose/adicional:
- Pessoas com 60 anos ou 

mais (ter recebido a 3ª dose há 
pelo menos 4 meses);

- Pessoas com 60 anos ou 
mais, que tomaram a 1ª dose da 
Janssen e a dose de reforço há 
pelo menos 4 meses;

-  Pessoas com alto grau de 
imunossupressão com 18 anos 
ou mais;

-  Adolescentes de 12 a 17 
anos, com imunossupressão (in-
clusive gestantes e puérperas).

Os dois calendários de va-

cinação (infl uenza e covid) são 
válidos a partir de 9/5. 

Na unidade de saúde, o muní-
cipe deverá apresentar RG, com-
provante de endereço e carteiri-
nha de vacinação. Quando for a 
vacina contra a covid, apresentar 
o comprovante com as doses an-
teriores, no caso de reforço.

Os horários de funciona-
mento e os endereços das UBSs 
e CAIs estão disponíveis no site 
www.saude.osasco.sp.gov.br

Hospital Municipal de Barueri 
reabre brinquedotecas após reforma

Nova UBS do Regina Alice: reforma 
deixou unidade mais moderna e confortável

Osasco segue vacinando contra a covid e a gripe
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Prefeitura entrega Creche do 
Novo Osasco toda reformada

Novo APP do Aluno facilita 
a vida de pais e estudantes 
da rede ensino de Barueri

Campi da UNIP Pinheiros, Cidade Universitária / Marginal Pinheiros 
e Alphaville abrem inscrições para o processo seletivo do 2º semestre 

Dando continuidade à mo-
dernização dos equipamentos 
educacionais, na segunda-fei-
ra, 9/5, a Prefeitura de Osasco 
entregou a reforma da Creche 
Mercedes Corrêa Ruiz Batista, 
localizada na Rua Djalma Bor-
ges de Santana, 100 – no Novo 
Osasco. A escola atende 204 
crianças, de 4 meses a 3 anos 
11 meses, em período integral.

A reforma na creche foi ge-
ral, incluindo pintura interna e 
externa, troca de pisos, portas 
e janelas dos ambientes, ma-
nutenção em todo o telhado, 
revisão elétrica e hidráulica, 
novo paisagismo para área ex-
terna, novo playground e gra-
fite interno para áreas comuns, 
como o refeitório, sanitários e 
outros.

No ato de oficialização da 
entrega da reforma, o prefei-
to de Osasco, Rogério Lins, 
destacou que recuperar os pró-
prios da educação é tão impor-
tante quanto consolidar novos 
prédios. “Eu fico muito feliz 
quando vejo que passo a passo 

nós estamos conseguindo me-
lhorar as nossas escolas. Ter 
um ambiente gostoso é muito 
importante para os alunos e 
servidores da educação. Entre-
gar novas creches e escolas é 
muito bom, mas não podemos 
nos esquecer dos equipamen-
tos educacionais já consolida-
dos e que têm atendido as nos-
sas crianças”, disse. 

O secretário da Educação, 
Cláudio Piteri, afirmou que a 
pasta tem trabalhado pensan-
do sempre no futuro da cida-
de, que são as crianças. “Aqui 
foi feita uma reforma bastante 
considerável. A escola ficou 
muito agradável, com um am-
biente do jeito que as nossas 
crianças merecem. É assim 
que nós temos trabalhado, 
buscando levar melhor infra-
estrutura e mais qualidade no 
ensino para o futuro da nossa 
cidade”, finalizou.

Nos últimos dois anos, 
mais de 100 escolas munici-
pais passaram pelo processo 
de modernização.

A Secretaria de Educação 
de Barueri anunciou nas reu-
niões de pais realizadas no 
sábado, dia 7, o novo APP do 
Aluno.

Desenvolvido pelo Depar-
tamento Técnico de Tecnolo-
gia e Informação Educacional 
(DTTIE), o aplicativo está dis-
ponível para que alunos e seus 
responsáveis acompanhem sua 
evolução escolar com apenas 
alguns cliques.

Com o APP, estudantes 
têm acesso às suas notas, seus 
horários, carteirinha digital e 

informações relevantes de sua 
rotina acadêmica.

Elizabete Almeida de 
Melo, mãe de alunos da Emef 
Margarida Maciel, está anima-
da com esses novos recursos. 
“No dia da reunião de pais nos 
apresentaram o novo aplica-
tivo com toda a vida escolar 
dos nossos filhos. Achei mui-
to chique e extremamente útil. 
Agora, quando a gente for no 
cinema, já tenho a carteirinha 
em mãos”, comemora.

Para o estudante Andrei 
Otávio, da Emef João Tibúr-

cio, o novo recurso vai ajudar 
muito. “Achei fácil usar e mui-
to prático para consultarmos 
nossas notas e também baixar 
a carteirinha estudantil”, con-
tou.

O novo aplicativo também 
constitui um portal de infor-
mações personalizadas para os 
responsáveis legais, acessando 
o calendário escolar, receben-
do recados e demais serviços, 
tornando a secretaria de sua 
escola disponível em um to-
que.

Para acessar o novo aplica-

tivo de pais e alunos é muito 
fácil. Se for um aluno, basta 
usar o mesmo e-mail e senha 
do Google que já utiliza nas 
atividades da escola. E se você 
é responsável legal, basta se-
guir os seguintes passos: entre 
em contato com a secretaria da 
escola, atualize seu cadastro 
de responsável legal utilizan-
do um e-mail compatível com 
Gmail, que será vinculado à 
matrícula do estudante. Finali-
zando esta etapa, basta acessar 
o endereço https://educweb.
app.br/home .

Estão abertas as inscrições 
para o Processo Seletivo do 2º 
semestre de 2022 da Universi-
dade Paulista – UNIP, campi 
Pinheiros, Cidade Universitá-
ria / Marginal Pinheiros e Al-
phaville. O ingresso se dá por 
meio de prova on-line, pela 
segunda graduação, por trans-
ferência e, ainda, com uso da 
nota no ENEM. Todas as for-
mas de ingresso podem render 
descontos nas mensalidades.

O manual do processo se-
letivo e a taxa de inscrição são 
gratuitos e, para atender a to-
dos os perfis de estudantes, a 
UNIP oferece as modalidades 
Presencial, Digital (ou EAD) 
e Flex. 

No ensino presencial, pelo 
menos, 60% da carga horária 
são ministrados em salas de 
aulas, laboratórios ou clínicas. 

No Digital (ou EAD), 
100% da carga horária (exceto 
as práticas) são ministradas a 
distância, on-line, com meto-
dologias diversas, permitindo 
ao aluno estudar onde e quan-
do quiser. 

A modalidade Flex, como 
o próprio nome indica, é uma 
flexibilização do EAD, com 
um percentual da carga horária 
ministrado em sala de aula. 

Os valores são acessíveis, 
a matrícula é R$ 49,00 (exce-

to para Graduação em Medi-
cina, Medicina Veterinária e 
Odontologia e para cursos de 
Pós-Graduação) e as mensa-
lidades variam a partir de R$ 
131,51. 

Inscreva-se em: unip.br

Por que estudar na UNIP?
Pela 8ª vez consecutiva, a 

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

Está entre as cinco insti-

tuições de ensino mais pro-
curadas em todo o mundo no 
Linkedin. 

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

É parceira do programa 
Pravaler para a concessão de 
financiamentos privados.

Concede descontos espe-
ciais por meio de convênios.

Possui acordos de coope-
ração técnica com empresas 

para a concessão de descontos 
para funcionários e seus de-
pendentes.

Oferece mais de 80 cursos 
na Graduação Tradicional e 
Tecnológica, presenciais e à 
distância.

São mais de 900 polos de 
Educação a Distância, que 
cobrem todo o território na-
cional, dos grandes centros 
aos mais longínquos muni-
cípios.

Mantém cooperação com 
mais de 100 instituições e 
agências internacionais de en-
sino, proporcionando, assim, 
inúmeras oportunidades de 
bolsas de estudos no exterior. 

Acesse o site www.unip.br 
e conheça a gama de conhe-
cimentos que a Universidade 
Paulista oferece.

Serviço
• UNIP Pinheiros: Rua 
Padre Carvalho, 566 – 
Pinheiros
• UNIP Cidade Universi-
tária / Marginal Pinheiros 
Anchieta: Av. Torres de 
Oliveira, 330 – Jaguaré
• UNIP Alphaville: Av. 
Yogiro Takaoka, 3.500 – 
Santana de Parnaíba
• Central de Informações: 
0800 010 9000 
• Site: www.unip.br
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Ranking divulgado nesta ter-
ça-feira (10) revela que o Hotel 
Colline de France, de Gramado, 
conquistou o primeiro lugar nos 
rankings “Os 25 Melhores Hotéis 
do Brasil e da América do Sul”, do 
prêmio “Travellers’ Choice 2022 – 
Best of The Best”, do TripAdvisor. 
O hotel também foi eleito o Se-
gundo Melhor do Mundo, fi cando 
somente atrás do Tulemar Bunga-
lows & Villas, da Costa Rica.

Este é o segundo ano consecu-
tivo que o Colline de France lidera 
o ranking da América do Sul. Em 
2021, o estabelecimento também 
foi considerado o Melhor Hotel do 
Mundo.

Mas afi nal, o que faz do Colli-
ne um hotel tão admirado? A res-
posta não é simples, mas o hotel 
traz requinte em cada detalhe. 
Com décor todo inspirado no lu-
xuoso Segundo Império Francês, 
o empreendimento representa um 
pedacinho da França no Rio Gran-
de do Sul.

Entre os diferenciais que le-

varam o Colline de France a con-
quistar a premiação estão os mó-
veis esculpidos à mão, o Centro de 
Relaxamento e os 34 sofi sticados 
apartamentos, distribuídos em cin-
co categorias: Imperial, Majestic, 
Gran Colline, Colline e Petit Colli-
ne. Todos com calefação individu-
al, isolamento termoacústico, rou-
pas de cama de algodão egípcio 
300 fi os da Trussardi/Trousseau e 
amenities da L’Ocittane Au Brasil.

A gastronomia francesa tam-
bém é um dos destaques do local. 
Um charmoso bistrô francês aten-
de os hóspedes, que também con-
tam com um café da manhã com 
cardápio desenvolvido por uma 
consultoria especializada na pâtis-
serie do país.

O Colline de France nasceu 
do sonho dos empresários Jonas 
Caliari Tomazi e Ana Clara Grin-
gs Tomazi que, apaixonados pela 
“Cidade Luz”, decidiram criar o 
hotel boutique.

Jonas celebra o feito agra-
decendo: “É muito difícil fazer 

parte de um ranking que conside-
ra milhares de hotéis em todo o 
continente. Permanecer, então, na 
liderança por dois anos consecuti-
vos é um feito ainda mais difícil”, 
comenta o fundador do Colline. 
“Obrigado a Gramado e a todos 
os empresários do passado e do 
presente, que nos ensinaram sobre 
a arte de atender, cuidar e amar os 
hóspedes. E, por fi m, mas extre-
mamente importante: um agrade-

cimento especial a nossa equipe. 
Sem eles, nada disso aconteceria, 
nada disso seria possível. Cada 
bom dia, cada sorriso, cada aten-
dimento diferenciado fi zeram com 
que chegássemos ao topo desse 
prestigiado ranking. Eles são os 
verdadeiros responsáveis pela 
conquista deste prêmio”, comple-
menta Ana Clara.

Para defi nir os vencedores do 
“Travellers’ Choice 2022 – Best 

of The Best”, o TripAdvisor – 
que é considerado o maior site de 
viagens do mundo – utiliza como 
base as experiências dos maiores 
especialistas: viajantes reais que 
estiveram nos destinos. A partir 
destas avaliações, são ranqueados 
os destinos, hotéis, atrações e res-
taurantes mais badalados.

Além da segunda colocação 
a nível mundial e de ser o único 
hotel brasileiro na lista, o Colline 
de France também foi classifi cado 
como o melhor hotel da América 
do Sul. Confi ra a lista abaixo:

1. Tulemar Bungalows & 
Villas: Manuel Antonio, Costa Rica

2. Hotel Colline de France: 
Gramado, Brazil

3. Ikos Aria: Kefalos, Kos is-
land, Greece

4. Romance Istanbul Hotel: Is-
tanbul, Turkey

5. THE OMNIA: Zermatt, 
Switzerland

6. Kayakapi Premium Caves: 
Cappadocia; Urgup, Turkey

7. Six Senses Laamu: Olhuveli 
Island, Maldives

8. Hamanasi Adventure and 
Dive Resort: Hopkins, Belize

9. Padma Resort Ubud: Payan-
gan, Indonesia

10.BLESS Hotel Madrid: Ma-
drid, Spain

Insider2 Comunicação

Gestores de Comunicação:

Miron Neto – (54) 98114.1515

Luciane Rocha Martins

(51) 99658.7409

Colline de France é eleito melhor
hotel do Brasil e da América do SulT

U
R
IS

M
O

A 3º edição do Prêmio Mu-
lher Destaque de Barueri, re-
alizado na noite de sexta-feira 
(dia 6), rendeu homenagens e 
premiou mulheres baruerienses 
que inspiram com suas histórias 
de vida e que se destacaram em 
suas áreas atuação. O evento 
foi organizado pela Secretaria 
da Mulher, em parceria com o 
Conselho Municipal da Mulher, 
e  aconteceu no Centro de Even-
tos, na Vila Porto.

Ao todo, 51 mulheres foram 
indicadas para as categorias de 
Cultura, Esportes, Comunicação 
e Mídias Sociais, Voluntariado e 
Ação Social, Saúde, Educação, 
Empresa e Empreendedorismo, 
Inspiração e Mulher mais idosa 
de Barueri.

“Cada uma de vocês que 
estão aqui hoje são pessoas que 
dedicaram o seu tempo, seu co-
nhecimento e seu talento, e são 
pessoas que inspiraram outras, 
por isso estão aqui sendo ho-
menageadas com suas histórias 
transformadoras. Parabéns por 
vocês se dedicarem e serem mu-
lheres incríveis’, disse a secre-
tária da Mulher, Giani Cristina 
de Souza.

Mulheres solidárias
A presidente do Fundo So-

cial de Solidariedade Estrela 
Guia, Sônia Furlan, fez questão 

de prestigiar o Prêmio e consi-
dera todas as mulheres envolvi-
das com sua comunidade dignas 
de homenagens.

“É importante dar luz a es-
sas pessoas que fazem a diferen-
ça na vida de uma comunidade, 
nas ações sociais, no meio am-
biente. É o nosso papel dar luz 
a essas pessoas que cuidam do 
outro. Sou muito grata por ter 
mulheres em nosso município 

que ajudam a deixar a nossa ci-
dade mais humana e mais pre-
ocupada com o próximo e que 
deixam a nossa cidade melhor 
em todos os sentidos”, agrade-
ceu Sônia Furlan.

Colhendo frutos
A professora Maria de Fáti-

ma Leite, 62 anos, que ganhou 
na categoria Educação, falou 
sobre o quanto valeu a pena os 

anos dedicados aos seus alunos 
e hoje vê os frutos do seu tra-
balho.

“Estou muito emocionada, 
trabalho na educação há mais 
40 anos. Você tem que se de-
dicar muito, às vezes tem que 
abrir mão da família para dar 
uma educação de qualidade para 
àqueles que precisam de você. 
Trabalhei no Parque Imperial 
e muitos alunos se tornaram 

professores, engenheiros e mé-
dicos. Só através da educação 
podemos transformar o país”, 
declarou.

Influenciando vidas
Já Rosemeire das Graças 

Bello da Silva, 33 anos, premia-
da na categoria Infl uenciadora 
Digital, conta a importância de 
ser reconhecida em sua cidade.

“Ser premiada na cidade 
onde eu cresci é uma honra, 
tive uma infância muito difí-
cil, fui abandonada pelos meus 
pais, passei necessidades, mas 
sempre batalhei muito aqui em 
Barueri. Diante de tantas difi -
culdades, ser premiada como 
infl uenciadora digital e ter esse 
reconhecimento da minha cida-
de é indescritível”, fi naliza.

Prêmio Mulher Destaque de Barueri é 
marcado por emocionantes homenagens
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Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

Cliques 
da

Semana
LANÇAMENTO DO

PRATO DA LEMBRANÇA
2022 EM JOINVILLE

POR OVADIA SAADIA

O colecionador Anesio Fassina enobreceu com sua presença o lançamento do 
@pratodaboalembranca 2022 da conceituada @adega.donmaximiliano , tendo 
como anfitriões Denise e Sidney Sardagana. Ovadia Saadia veio de São Paulo, 

assim como Eliane Munhoz CEO do @blogdehollywood.

“Caminho”: esse foi o nome 
escolhido para a apresentação 
que trará a cantora Juliette pela 
primeira vez aos palcos do Es-
paço Unimed, novo nome do  
Espaço das Américas, uma das 
melhores casas de shows do 
Brasil. O evento ocorrerá no 
dia 13 de maio (sexta-feira) e 
com certeza será uma experiên-
cia única, que os fãs não pode-
rão perder.

O público poderá confe-
rir apresentações dos sucessos 
“Diferença Mara”, “Vixe Que 
Gostoso”, “Un Ratito”, todas 
as faixas de seu EP, grandes 
sucessos nacionais e também 
músicas que marcaram a his-
tória da artista e de seus fãs. A 
direção artística fica por conta 
de José Neto, que também divi-
de a direção musical com Toim 
do Gado.

Sobre a turnê, Juliette diz: 
“Meu caminho é marcado pelo 
improvável e enriquecido por 
cada encontro. A música me 
salva, me transporta, me liberta 
e agora vai ganhar mais um sig-
nificado: o de celebração desse 
nosso elo. Nada pode traduzir 
a ansiedade por esse momento. 
Vocês estiveram aqui a cada 
passo. Venham conhecer esse 
caminho junto comigo!”.           

O show contará com cená-
rios idealizados por Ludmi-
la Machado, que já assinou a 
cenografia de premiações da 
MTV, Multishow, Nickelodeon 
e alguns programas da Globo, 
como The Masked Singer. O ‘li-
ghtdesign’ foi criado por Paulo 
Lebrão que já assinou a luz de 
artistas como: Alejandro Sanz, 
Ivete Sangalo, Ricardo Arjo-
na, Felipe Araujo, Maná, Paula 
Fernandes e projetos Vinã del 
Mar Festival e NYC SBD Bal-
let. Já o conteúdo visual ficou 
a cargo de Tito Sabatini que já 
criou para Rod Stewart, Cindy 
Lauper, Jota Quest, Thiagui-
nho, Michel Teló e O Rappa. O 

styling da cantora será assinado 
por Yan Acioli e Michele X.

Os ingressos já estão à ven-
da e variam de R$ 60,00 a R$ 
280,00, podendo ser compra-
dos nas bilheterias do Espaço 
Unimed ou online pelo site Ti-
cket 360.

Serviços:
Juliette com a tour “Cami-

nho” no Espaço Unimed novo 
nome do Espaço das Américas

Show: Juliette com a tour 
“Caminho” no Espaço Uni-
med novo nome do Espaço das 
Américas 

Data: 13 de maio de 2022 
(sexta-feira)

Local: Espaço Unimed 
(Rua Tagipuru, 795 - Barra 
Funda - São Paulo - SP)

Abertura da casa: 20h
Início do show: 22h
Classificação etária: 16 

anos (menores somente  acom-
panhados pelos pais ou respon-
sável legal)

Acesso para deficientes: 
sim

Capacidade da casa para 
este evento: 6.374

Ingressos: Pista: 100,00 (in-
teira) e R$ 50,00 (meia entra-
da)  |   Setores A, B e C: R$ 
280,00 (inteira) e R$140,00 
(meia entrada)  |  Setores D, E 
e F: R$ 220,00 (inteira) e R$ 
110,00 (meia entrada) |  Setores 
G e H: R$ 180,00 (inteira) e R$ 
90,00 (meia entrada).

Compras de ingressos: Nas 
bilheterias do Espaço Unimed 
(de segunda a sábado, das 10h 
às 19h - sem taxa de conveni-
ência) ou online  pelo site Ti-
cket 360 (Ticket360 > Juliette 
Freire ).

Formas de Pagamento: Car-
tão de crédito (Aura, American 
Express, Mastercard, Dinners, 
Discover, Elo, JCB e Visa) e 
boleto.Não aceitamos cheques.

Objetos proibidos: Câmera 
fotográfica profissional ou semi 
profissional (câmeras grandes 
com zoom externo ou que tro-
cam de lente), filmadoras de ví-
deo, gravadores de áudio, cane-
tas laser, qualquer tipo de tripé, 
pau de selfie, camisas de time, 
correntes e cinturões, garrafas 
plásticas, bebidas alcóolicas, 
substâncias tóxicas, fogos de 
artifício, inflamáveis em ge-
ral, objetos que possam causar 
ferimentos, armas de fogo, ar-
mas brancas, copos de vidro e 
vidros em geral, frutas inteiras, 
latas de alumínio, guarda-chu-
va, jornais, revistas, bandeiras 
e faixas,capacetes de motos e 
similares.

Juliette apresenta show 
no Espaço Unimed 

novo nome do
Espaço das Américas


