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Rodrigo Garcia, elogia atuação de Ribamar
Silva na condução da Câmara de Osasco
Na inauguração da Fábrica de Cultura 4.0, Rodrigo Garcia comentou que Casa de Leis tem sido parceira do Executivo

A inauguração da Fábrica da Cultura, um espaço
multicultural, um espaço de
oportunidades e políticas públicas para todos, reuniu autoridades de Osasco e região na
última quarta-feira (15), na rua
Niterói, no Jardim Rochedale.
Dezenas de pessoas compareceram ao evento que teve o Governador Rodrigo Garcia elogiando
o papel da Câmara Municipal
no desenvolvimento da cidade.
“Osasco só está crescendo e
se tornando uma cidade especial por causa da parceria do
Executivo com o Legislativo.
As coisas só acontecem nessa cidade por causa do respeito
entre a Câmara e a Prefeitura”,
comentou o governador os vereadores em nome do Presidente
da Casa, Ribamar Silva (PSD).
A Fábrica da Cultura 4.0, de

acordo com secretário estadual
de cultura Sérgio Sá Leitão, está
proporcionando oportunidades
para milhares de jovens. “Além
das atividades culturais neste
espaço são oferecidos cursos
e oﬁcinas de capacitação que
promovem desenvolvimento e
oportunidades para os jovens”,
aﬁrmou o secretário.
O presidente da Câmara Ribamar Silva comentou sobre o
espaço que leva o nome de Floriza Pinheiro Martins, uma cidadã que lutou muito por Osasco,
principalmente pela região do
Rochedale. Autor do projeto
que nomeia o espaço Ribamar
estava satisfeito em ver que o
novo local seria aprovado por
Floriza. “Ela estaria muito feliz em ver as transformações
daquela região, principalmente com a inauguração de um

espaço cultural”, comentou.
Em 2016, dois anos antes de sua
morte, Floriza Pinheiro Martins,
assumiu uma cadeira na Câmara
Municipal durante 15 dias e eternizou seu na história da cidade.
Foi no início do ano que o Governo do Estado anunciou que
Osasco teria o Fábrica da Cultura
4.0, um equipamento cultural e
de capacitação proﬁssional com
investimento do governo em torno de R$ 4,5 milhões e custeio
anual de R$ 7,4 milhões.
Os interessados terão acesso
a cursos de games, artes digitais,
robótica, projeto maker, drones,
modelagem impressora 3D, além
das atividades culturais e de formação, como ateliês de criação
e trilhas de produção, nas áreas
de teatro, dança, foto e vídeo, e
artes visuais. Serão mais de 1700
vagas em 90 cursos oferecidos.

importante porque o desiquilíbrio
entre o capital e o trabalho se acentua a cada dia”, aﬁrmou. Para ele o
mundo está mais rico e muito mais
desigual, “é a luta política que
pode criar um Estado mais justo,
um desaﬁo do ponto de vista social
enorme”, disse Alckmin.
Na sua opinião, a política hoje
está de ponta cabeça, “temos um
presidente da República que foi
eleito e trabalha contra a democracia, a Funai contra o índio, o
Ibama contra a natureza, a Cultura
contra o artista, é inacreditável”,
ressaltou Alckmin. “Quando vejo
o Bolsonaro dizer que não acredita
na urna eletrônica, ele não acredita

é no voto do povo porque sabe que
não tem merecimento”, aﬁrmou.
Alckmin também fez questão
de declarar seu apoio a pré-candidatura de Márcio França ao governo do Estado. “Aqui em São
Paulo, o nosso líder tem nome e
sobrenome. É Márcio França aqui
e Lula lá!”, ressaltou.
A professora Tereza, presidente do PSB de Osasco, encerrou o
encontro dizendo que é preciso
unir forças para sair da situação
crítica que vive o país. “Não acho
justo um país tão rico viver essa
situação de miséria que estamos
vivendo”, se diz incomodada com
essa situação.

Encontro do PSB em Osasco
reúne Geraldo Alckmin,
Márcio França e pré-candidatos
Com as presenças do ex-governador Márcio França, pré-candidato ao governo de São Paulo
e do ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente
Lula, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) promoveu um encontro
em Osasco que reuniu lideranças
de várias cidades da região.
Organizado pelo professor
Mário Luiz Guide, diretor nacional da Fundação João Mangabeira, o evento aconteceu na noite
de terça-feira (21/06), na Câmara
Municipal de Osasco com a participação de mais de 200 pessoas.
Estiveram presentes vereadores,
presidentes de diretórios, militantes de vários segmentos e lideranças da região Oeste da Grande
São Paulo e da Capital. Entre os
pré-candidatos à deputado federal
pelo PSB estavam a professora

Tereza Santos (Osasco), doutor
Evilásio Farias (Taboão da Serra),
Pedro Mori (Santana de Parnaíba),
Iracilda Tataxina (Carapicuiba),
Francisco da Silva Monteiro (Guarulhos), Flávio Santana (Indiaporã), Fábio Ely Ramos e Alexandre
Gasparini (SP/Capital). Entre os
estaduais estavam a professora
Camila Godoy (Itapevi), Eduardo
Nascimento (Cotia), Alexandre Pimentel (Carapicuiba), Vagner Barbosa (Osasco), Professor Moreira
(Taboão da Serra), Isaias Oliveira
(Cotia), Felipe Sorocaba (Sorocaba), Camila Tapia, Aécio Freitas,
Carmem Silva, Paulo Cesar, Fabio
Ely Ramos, Peterson Ruan e Alexandre Gasparini (SP/Capital).
O ex-governador Márcio
França iniciou sua fala aﬁrmando
que estamos vivendo um período
de readaptação pós-pandemia.
Na sua avalição, o ex-governa-

dor João Doria (PSDB) não estava
preparado e nem tinha experiência
necessária para assumir o governo
do Estado, cometeu vários erros
consecutivos durante a pandemia
e deixou São Paulo com uma série de problemas graves. “Fechamos 70 mil comércios, milhares
de pessoas perderam o emprego,
75% da população de São Paulo
está negativada e o número de moradores de rua aumentou muito”,
lamentou França.
Para ele, o desaﬁo em São
Paulo é devolver a esperança perdida. “São Paulo é um estado muito grande, muito forte, muito rico
e o que se espera é que ele esteja
um passo a frente de outros lugares
que tem muito mais diﬁculdades
que a gente”, disse.
Quanto a aliança do PSB com
o PT em nível nacional, França
não tem dúvidas que o partido fez

a parceria certa. “Alckmin é um
homem público experiente, preparado, que teve sensibilidade e
coragem para tomar a decisão de
formar uma Frente Democrática
pelo Brasil em torno de Lula. “Temos posições divergentes, mas de
respeito à democracia”, ﬁnalizou.
Já o ex-governador Geraldo
Alckmin disse estar muito feliz no
PSB, um partido com mais de 80
anos, que tem história, tem programa e propostas. “Me sinto em
casa”, ressaltou. “Se há 80 anos já
era importante ter um partido comprometido com o social, que nasceu dos movimentos trabalhistas e
causas sociais, hoje é muito mais

Gerson Pessoa participa de encontro com
governador e lideranças do Podemos no CTN
No domingo, 19/6, Gerson
Pessoa, ex-secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura
de Osasco e pré-candidato a deputado estadual, esteve no Centro de Tradições Nordestinas
(CTN), no bairro do Limão, na
Capital, onde participou de um
encontro de lideranças do Podemos com o governador Rodrigo
Garcia (PSDB) e a primeira-dama do estado, Luciana Garcia.
A visita ao CTN foi organizada pela deputada federal e
presidente Nacional do Podemos Renata Abreu. O local foi
fundado pelo pai da parlamentar, José de Abreu, falecido no
último dia 03. No encontro, o
governador Rodrigo Garcia e a
comitiva conheceram as instalações do espaço que é símbolo da
cultura nordestina em São Paulo, e que inclui a Capela Imaculada Conceição, criada em
homenagem a Frei Damião e à
Nossa Senhora da Conceição.
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“Foi muito bom conhecer
um pouco mais do CTN, principalmente da cultura nordestina,
da qual já tenho grande proximidade por causa dos meus
pais, que nasceram no Nordeste.

E se nossa região é a potência
que é hoje, a gente deve muito
ao povo nordestino, que ajudou
a construir as cidades e trouxe
para cá seus costumes e nos ensinou suas artes e o modo alegre

de encarar a vida”, aﬁrmou Gerson Pessoa.
O Centro de Tradições Nordestinas está localizado na Rua
Jacofer, 615 – próximo à ponte
Júlio de Mesquita Neto.

ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PUBLICIDADE:

Rua São José, 06 - Centro - Osasco/SP CEP 06086-020/ Caixa Postal 301

TELEFONE: (11) 99456-7945

Editor de Arte | Diagramação
Diretores Responsáveis
ACESSE: www.jornalarua.com
Gustavo Prachedes
Loreny Perusso Moreira
jornalaruaregional |
jornalarua
Armando Aquiles Ferreira Moreira Departamento Jurídico
Dr. Edu Eder de Carvalho OAB 145050
comercial@jornalarua.com | redacao@jornalarua.com
Editor responsável
Armando Moreira
Publicidade | Comercial: E-mail: publirua@osasco.com.br | Redação | E-mail: arua@osasco.com.br
MTB 55708
CIRCULAÇÃO: - Osasco, Jaguaré,
Carapicuíba, Jandira Itapevi, Alphaville,
Barueri e Santana de Parnaíba.

www.jornalarua.com

As matérias, colunas e artigos publicados não representam,
necessariamente, a opinião do jornal ou de seu editor.

REPRESENTANTE:
Revesp - Representações Ltda.

Al. Jurupis, 455 - Fone: 5051-4611 / Fax: 5051-7723
Marca registrada: INPI - no 818746785

O jornal a rua não encarta nem distribui qualquer material de cunho político (sendo eles, encartes, folhetos, folderes, ﬂyers, santinhos, adesivos, etc ).

Sexta-feira, 24 de Junho de 2022

JORNAL A RUA

CIDADES

PÁGINA 3

Prefeitura de Barueri conclui e libera
nova avenida Mario Sadanori Doi
A Prefeitura de Barueri, por
meio da Secretaria de Obras, liberou na terça-feira, dia 21, a ligação
da Avenida Mario Sadanori Doi
(conhecida como avenida Café
do Ponto) com Alphaville, através
da alça da Ponte Antonio Macedo
Arantes/Alameda Tocantins. A
obra é uma nova entrada e saída
para a Rodovia Castello Branco.
O trecho completo da nova
avenida passa a somar 960 metros,
sendo 280 metros novos de extensão e 680 metros já existentes. A
via de mão dupla foi ampliada e
conta com 14 metros de largura.
Para ligação, a Prefeitura de Barueri construiu ainda duas alças
centrais na Ponte Antonio Macedo
Arantes.
Para o secretário de Obras,
Beto Piteri, esse investimento significa, mais do que nunca, muito
mais desenvolvimento para Barueri. “Além de gerar empregos
diretos e indiretos, uma obra dessa

magnitude atrai novos polos industriais, chama riquezas para a
nossa cidade. É muito mais do que
ampliar acessos e melhorar o trânsito, é o retrato de Barueri e sua
vocação para o desenvolvimento”,
disse Piteri.

A via foi planejada para facilitar o acesso direto do Jardim
dos Camargos (bairro Boa Vista)
com a Alameda Tocantins, em Alphaville. O intuito da Prefeitura é
desafogar o trânsito na região em
horários de pico. Assim, o moto-

rista pode trafegar no sentido de
ida e volta, passando pela nova
Praça das Artes (complexo Cultural), sem a necessidade de trafegar
em grande parte da Rua da Prata,
que recebeu intervenções de reconfiguração geométrica na altura

da Avenida Sebastião Davino dos
Reis, próximo ao Centro de Diagnósticos.
O novo trecho de ligação da
Avenida Mário Sadanori Doi com
Alphaville reforça o trabalho da
Prefeitura de Barueri em vários
locais do município, em razão do
crescimento regional por conta do
número de empresas e condomínios residenciais que tem aumentado de uma forma considerável
o fluxo de veículos, requerendo
mais investimentos na malha viária da cidade.
Para implantação da nova via,
a Prefeitura desapropriou um antigo prédio particular de um cemitério vertical em terreno que teria
ainda um crematório - projeto que
não chegou a ser totalmente desenvolvido para tal finalidade.
Acesso à Castello Branco
O projeto da avenida Mário
Sadanori Doi com Alphaville já é

uma antecipação da Prefeitura de
Barueri em relação à construção
das novas marginais da Castello
Branco, investimento anunciado
pelo governador do estado, Rodrigo Garcia, no dia 24 de maio.
“É uma obra muito bonita e importante para ligação do bairro
Boa Vista, Centro, Alphaville
e região. Vai ajudar bastante na
mobilidade do trânsito em nossa
cidade. Temos como meta oferecer maior conforto, segurança
e fluidez no tráfego”, destacou
Beto Piteri.
O acesso à Rodovia Castello
Branco será o mesmo já existente
no Km 26A, ao lado da Praça Cinquentenário (alusiva aos 50 anos
de Barueri). O trevo já dá acesso a
Alphaville, ao Centro de Barueri, a
São Paulo e ao interior.
Em frente à Praça das Artes,
a Prefeitura de Barueri implantou
uma sinalização na Rua da Prata
com a nova avenida.

de um botão de alerta.
“Com o uso da tecnologia,
por meio de videomonitoramento
e comunicação eficiente, ampliaremos nossos pontos de interesse
para direcionar esforços atenden-

do casos que realmente precisam
de atenção, incluindo áreas de
maior vulnerabilidade”, reforçou
o secretário de Segurança e Controle Urbano, José Virgolino de
Oliveira.

COI integrará monitoramento de
vias do Programa Vigia Osasco
O prefeito de Osasco, Rogério
Lins, esteve na Central de Operações Integradas (COI), quarta-feira, 22/6, para anunciar a ampliação
do serviço de videomonitoramento em todos os bairros do município, por meio do Programa Vigia
Osasco.
Implantado pelo Decreto Municipal nº 13221/2022, o Vigia
Osasco está em funcionamento
desde janeiro e visa obter maior
gerenciamento, monitoramento e
controle inteligente das imagens
capturadas de câmeras de segu-

rança pública ou privada do município, diretamente integradas ao
COI, contribuindo com as ações
preventivas e reativas de segurança pública, aumento da segurança
e bem-estar da população.
“Nossa Central de Operações
vai passar por uma ampliação de
equipamentos para atender ao programa Vigia Osasco, uma importante ferramenta que une poder público, população e setor privado.
Agora Osasco será uma das cidades mais monitoradas do Brasil. O
Vigia Osasco trará mais centenas

de câmeras inteligentes ao nosso
COI e, além disso, compramos
mais armamentos e mais viaturas
e teremos mais 160 policiais, que
estão ingressando na GCM. Os
investimentos em segurança continuam”, comentou Rogério Lins.
Outra novidade é a implantação
do aplicativo “Vigia Osasco”, que
segue em fase de testes e tem mostrado bons resultados. Elaborado
em parceria entre as Secretarias de
Segurança e Controle Urbano (Secontru) e de Tecnologia, Inovação e
Desenvolvimento Econômico (Se-

tide), e disponível para smartphone,
o aplicativo permitirá fazer o monitoramento e a vigilância em tempo
real de ruas e avenidas ligadas ao
Programa. Casos suspeitos poderão
ser denunciados à Central por meio

PÁGINA 4

CIDADES

Sexta-feira, 24 de Junho de 2022

JORNAL A RUA

Prefeitura de Barueri abre agenda
para vacinação antirrábica de julho
A Secretaria de Saúde,
por meio da Coordenadoria
de Vigilância em Saúde, começa na próxima semana (de
27 de junho a 1º de julho) o
agendamento para vacinação
antirrábica para cães e gatos
em Barueri. Para não perder
a oportunidade de imunizar o seu pet o agendamento
deve ser feito pelo telefone
(11) 4198-5679. A vacinação
ocorrerá ao longo do mês de
julho.
De acordo com o Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), são
disponibilizadas cerca de 100
vagas e o munícipe deve ficar atento às datas e horários
marcados. Se o dono do ani-

mal não puder comparecer no
dia e horário agendados, deve
comunicar o DTCZ para que a
dose seja disponibilizada para
outro animal.
Animais aptos
A vacinação contra a raiva
é aplicada em cães e gatos com
idade a partir de três meses,
desde que estejam saudáveis.
Aquele animal que estiver doente deve aguardar a recuperação. A vacinação também
não pode ser realizada em fêmeas gestantes.
Outras recomendações
Os cães das raças “pitbull”,
“rottweiller” e “mastim napolitano” devem utilizar focinheira. Para evitar fugas e

acidentes, os gatos devem ser
transportados em caixas apropriadas. Os animais devem
ser levados por maiores de
18 anos e com capacidade de
conter o animal.
Posto fixo
Barueri mantém um posto
fixo de vacinação antirrábica
que abre agenda sempre na
última semana de cada mês.
São abertas cerca de 100 vagas
por semana. As campanhas de
vacinação antirrábica foram
suspensas definitivamente no
Estado de São Paulo quando
a região assumiu o status de
área livre da variante 2 da raiva, já que este vírus foi eliminado no território paulista.

Prefeitura de Osasco inicia Campanha de
Castração e Microchipagem de Cães e Gatos
O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou na terça-feira,
21/6, o início da Campanha de
Castração e Microchipagem Animal, promovida pela Secretaria de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura (SEMARH), por
meio do Departamento de Fauna e
Bem-Estar Animal. Os munícipes
que tiverem interesse no serviço
gratuito já podem ligar na Central
156 (3651-7080) e fazer o agendamento.
As castrações de cães e gatos
serão realizadas nos dois Hospitais
Públicos Veterinários de Osasco,
sediados na Vila Yara e no Industrial Mazzei, além do Castramóvel,
que dará suporte nessa mega ação
e percorrerá os bairros atendendo
parte das demandas.

A primeira etapa do Mutirão
de Castração Animal será entre os
dias 27 e 30/6, no Jardim Baronesa.
O Castramóvel ficará no Ginásio
Esportivo Henrique Alves de Moraes, na Rua Duke Elington, 530.
O Castramóvel atenderá apenas
os moradores que agendaram previamente atendimento na Central
156.
No dia agendado, o proprietário do animal deverá apresentar
documento de identificação com
foto e um comprovante de endereço de Osasco. A expectativa é que,
até o final do ano, sejam realizadas
5 (cinco) mil castrações e microchipagens de cães e gatos.
A castração traz inúmeros benefícios para a saúde do pet. Ela
não só previne a gravidez, mas

protege o animal de diversas doenças que podem levá-lo a óbito.
A castração nas fêmeas previne o
câncer de mama e, nos machos, o
câncer de próstata.
Serviço
Início da Campanha de Castração Animal – Cães e Gatos
A partir de 22/6
Onde? Por meio de agendamento prévio via Central 156
(3651-7080)
Serviço gratuito
A primeira etapa será realizada
no Castramóvel, que ficará no
Ginásio Esportivo do Baronesa, acontece entre os dias 27 e
30/6, mediante agendamento
prévio via 156

Cetas devolve 350 animais silvestres à natureza
Como é bom estar no nosso lar! Na segunda-feira (dia
20) essa frase fez todo o sentido quando a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, por meio do Centro de
Triagem de Animais Silvestres
(Cetas), fez a repatriação de
350 animais silvestres para
seu habitat natural.
Ao todo, foram repatriados para a cidade de Salvador
(Estado da Bahia), 290 jabutis
da espécie jabuti-piranga e 60
aves variadas, como galo-de-campina, inhapim e algumas
espécies de pintassilgo. De lá,
serão soltos na natureza.
De acordo com a bióloga e
gestora do Cetas, Érika Sayuri
Kaihara, as aves, geralmente,
são resgatadas por apreensão
ilegal. Já os jabutis, na maioria, são de entrega voluntária.
Esses animais, ao chegarem ao
Cetas de Barueri, ficam isolados, são examinados e passam

por tratamento veterinário.
Isso antes de serem introduzidos de volta à natureza.
“O principal o objetivo
do Cetas é fazer a introdução
dessas espécies de volta à natureza. Como essas espécies
não pertencem a essa região,
a gente encaminha para seu
local de origem. No caso dos
jabutis, é toda a parte da caatinga”, afirma a bióloga.
Monitoramento
Além de todos os cuidados
quanto a saúde dos animais,
o Cetas segue normas rígidas
para controle das espécies,
que são marcadas com microchips ou anilhas que possuem
uma sequência numérica com
todas as informações do animal.
Sobre o jabuti-piranga
Os quase 300 jabutis que
voltaram para o seu local de

(Ibama), o tráfico de animais
silvestres é o terceiro maior
comércio ilegal do mundo. Ficando atrás do tráfico de armas e drogas. Estima-se que
cerca de 38 milhões de animais silvestres são retirados
da natureza todos os anos, e
grande parte morre antes de
serem comercializados. Isso
porque são transportados de
forma precária e mantidos em
cativeiros inóspitos, encontrados, em muitos casos, em
sacos plásticos, malas e caixas
papelão.

origem são da espécie jabuti-piranga, um animal muito
presente nos lares. Se você
chegou a ver alguns desses
com o seu casco cheio de
ondulações, trata-se de uma
doença chamada de Pirami-

dinismo, e sua causa está relacionada principalmente ao
ambiente no qual esse animal
foi criado e exposto. Quantidade insuficiente de sol, alimentação inadequada, solo
inapropriado estão entre os

motivos que afetam a saúde
desses animais.
Tráfico de animais
Segundo o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis

Denuncie
Para denunciar crimes
que configuram maus-tratos
de animais silvestres ou outras transgressões ambientais,
basta ligar para a Guarda Ambiental (Divisão da Secretaria
de Segurança Urbana e Defesa
Social) nos telefones: 41983205 ou 4199-1400.

2284-8866 | 94871-0012
www.cpaulista.com.br

Rua Avelino Lopes, 110 - Osasco - SP - 06090-030
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ESTILO APARECIDA
VAI QUERER SER A
PRIMEIRA DA FILA.
PARTICIPE DO MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO
E CHIPAGEM DE CÃES E GATOS.
A castração é importante para a saúde do seu pet. Ela não só previne a gravidez, mas protege
o animal de diversas doenças que podem matar, como o tumor. Nas fêmeas, a castração
previne o câncer de mama e nos machos o de próstata. Por isso, quanto antes o seu pet for
castrado melhor. E o chip ajuda a identificar o animal e o seu dono em caso de fuga ou roubo.
Até o fim do ano serão realizadas mais de 5 mil castrações e chipagens de cães e gatos.

Faça o seu agendamento na Central 156.

Quem ama cuida. Mostre todo o seu amor pelo seu pet!
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Meu Futuro, com cursos EAD, abre
inscrições nos dias 27 e 28 de junho
Oferecer qualificação profissional a distância aos moradores
de Barueri. Essa a proposta do
Programa Meu Futuro, da Secretaria de Indústria, Comércio
e Trabalho (Sict), que está em
sua 26ª fase e terá as inscrições
abertas em 27 e 28 de junho.
As aulas terão início em 11 de
julho, disponíveis na plataforma on-line, modalidade EAD
(educação a distância) até 11
de agosto, quando terminam os
cursos.
São 1.890 vagas oferecidas
aos candidatos que cumprirem
os requisitos: ser morador de
Barueri, ter 18 anos ou mais,
concluído o segundo o Ensino
Fundamental ou Médio (conforme a exigência do curso) e ter
o Cadastro Cidadã atualizado
(Registro Municipal – Ganha
Tempo). As vagas serão destinadas aos primeiros inscritos. Por

rão sua inscrição cancelada.
Após realizar o cadastro e
caso seja selecionado, o candidato receberá um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos (token). A lista de
candidatos aprovados será publicada nas redes sociais (Facebook
e Instagram) no dia 06/07/2022,
e o envio do token de acesso será
no dia 08/07/2022.
Durante o período de inscrições as opções disponíveis serão
automaticamente
atualizadas.
Quando um curso atingir a quantidade de inscritos conforme o
limite de vagas ofertadas, as inscrições são encerradas. Ao final
do curso o aluno aprovado receberá um certificado digital. Mais
informações podem ser obtidas
pelos telefones (11) 4163- 1340
e 4199- 0513 ou pelo WhatsApp
(11) 94272-7589. Confira abaixo
os cursos disponíveis.

isso, o interessado deve ficar
atento aos prazos de inscrição.
De olho nas redes
Uma outra recomendação
importante ao candidato é atenção à página do Programa no
Facebook e no Instagram. Nessas páginas da rede estão as informações sobre os cursos, link
de inscrição, lista de aprovados
e outros detalhes sobre o programa.
Detalhes da inscrição
Para o ato de inscrição é preciso informar endereço de e-mail
válido e celular atualizado. No
caso de dados incorretos as inscrições dos candidatos serão automaticamente indeferidas. Também não será permitido o uso
de um mesmo e-mail para mais
de um candidato inscrito. Caso
ocorra, os dois participantes te-

Curso

Carga horária

Curso

Carga horária

Curso

Carga horária

ELETRICISTA RESIDENCIAL

100h

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

100h

AUDITOR INTERNO DE QUALIDADE

100h

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

100h

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

100h

TÉCNICAS DE ORATÓRIA

100h

NR35

30h

MARKETING DIGITAL

100h

LIDERANÇA DIGITAL

100h

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

100h

MARKETING DE CONTEÚDO

CONTROLADOR DE ACESSO

30h

ASSISTENTE FINANCEIRO

100h

CUIDADOR

100h

DEPARTAMENTO PESSOAL

100h

PORTARIA E RECEPÇÃO

100h

FOLHA DE PAGAMENTO

100h

TÉCNICA DE SEGURANÇA TRABALHO

100h

100h
GESTÃO EMPRESARIAL
100h
GESTÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS 100h
GESTÃO DE QUALIDADE
100h

Alunos do Senac
são recebidos pelo
prefeito Rogério Lins
Alunos do Curso Jovem
Aprendiz da Escola Senac de
Osasco, que integram o Projeto
sobre Protagonismo Juvenil na
Política, acompanhados da professora Simone Aline Altarego
Pereira, foram recebidos na última quarta-feira, 15/06, pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, em
seu gabinete.
Os jovens aproveitaram a
oportunidade para fazer perguntas
ao prefeito sobre sua trajetória política e ações de governo. “É fun-

damental que todos participem
do processo eleitoral para definir
esse pleito que está extremamente
polarizado. Vocês sempre foram
protagonistas da história e agora
vão desempatar essa eleição. Não
existe transformação sem passar
pela política. Desde a educação
até os programas de transferência
de renda”, disse o prefeito.
Lins destacou a criação da
Secretaria da Mulher. “Avançamos e trouxemos a discussão com
muito conteúdo. Nosso governo

é inclusivo e está pautado no respeito. Quebrei vários paradigmas
ao ter a primeira vice-prefeita
da história de Osasco. Na minha
administração, a mulher é protagonista e tem participação em
cargos estratégicos para combater
preconceito e racismo”.
O prefeito também falou sobre o Nosso Futuro, o maior programa de Segurança Alimentar
do Brasil, administrado por uma
Prefeitura, com benefícios de até
R$225,00; a Fábrica de Cultu-

ra, no Rochdale que vai oferecer
cursos para jovens dos 8 aos 21
anos em situação de vulnerabilidade social do município; Mundo
da Criança da Zona Norte, maior
creche do Brasil, entre outros pro-

gramas, obras e serviços.
Emocionada com o encontro entre os alunos e o prefeito,
a professora Simone afirmou
que a Educação política nas
escolas é privilégio de poucos.

“Estamos quebrando o paradigma de que política é chata e os
políticos são iguais, são crenças
limitantes. Precisamos acreditar
em dias melhores com uma educação inclusiva”.

Pedagogos podem assumir aulas na rede
estadual de São Paulo neste semestre

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP),
após consulta ao Conselho Escolar Estadual (CEE/SP), autorizou,
através de resolução, a atribuição
de aulas disciplinares por professores com formação superior em
pedagogia neste semestre.
A Pasta está contratando 2,9
mil professores, com salários
entre R$ 5 mil a R$ 7 mil, após
a implementação da nova carreira no estado. Hoje, são 210
mil professores na rede, 10 mil
a mais do que em 2021.
Aprovada com unanimidade
pelo Conselho, a medida estende a autorização para bacharéis
e tecnólogos de nível superior,
desde que a formação seja na
área da disciplina a ser atribuída, identificada pelo histórico
do curso, independentemente da
carga horária mínima de 160 horas da disciplina pretendida.
A prioridade segue sendo

a habilitação específica, como
está clara na Indicação CEE
213/2021 que propõe que as aulas sejam atribuídas aos Licenciados na Disciplina. Por isso,
a liberação ocorreu apenas em
20 de junho, justamente para
incentivar a atribuição de aulas
aos demais docentes, antes da
excepcionalidade.
“O desafio de atrair professores para as salas de aulas não
é exclusivo de São Paulo, mas
de todo Brasil. Temos muitos
professores de geografia, por
exemplo, que foram atuar em
outras frentes, como ONGs ambientalistas. Muitos da área de
exatas partiram para o mercado
financeiro. Nossa meta é valorizar a carreira para que a sala de
aula seja cada vez mais atrativa”, avalia o Secretário Estadual
da Educação, Hubert Alquéres.
Os novos ingressantes receberão material de orientação e

participarão de formações específicas de capacitação. A gestão
da unidade escolar irá realizar o
acompanhamento diário da atuação dos profissionais.
Vale destacar que os cursos
de pedagogia também preparam
seus graduandos em disciplinas
específicas. Por exemplo, no
caso da Geografia, História e
Arte, os licenciados em pedagogia estudam necessariamente “Didática e Metodologia do
Ensino de Geografia”, “Arte
e História”, além do conteúdo
desses componentes curriculares para os estudantes até o 5º
ano. Também compõe o seu
currículo a disciplina de “História da Educação e Psicologia do
Desenvolvimento e da Aprendizagem”. Além disso, estão habilitados para lecionar Psicologia,
Sociologia e Filosofia no ensino
médio, além das disciplinas de
EJA no ensino fundamental.
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Barueri celebra Dia de São
João com show pirotécnico
Já é tradição em Barueri celebrar o Dia de São João Batista, padroeiro da cidade, com um
show pirotécnico envolvendo
muitas cores e brilho. Comemorado no dia 24 de junho, os
festejos serão realizados a partir
das 19h30 na Praça dos Estudantes, na Avenida Guilherme
Guglielmo, e a queima de fogos
acontecerá às 21h. O evento é
realizado pela Prefeitura de Barueri através da Secretaria de
Cultura e Turismo há cerca de
40 anos.
O público que for prestigiar
o show pirotécnico poderá contar com uma praça de alimenta-

ção formada por comerciantes
que participam da Feirarte –
Feira de Arte e Artesanato, entre
outros munícipes.
Tradição Religiosa
No dia 23 (quinta-feira) será
realizada na Paróquia São João
Batista a missa do 9º dia da novena a São João às 19h, seguida de levantamento do mastro,
bênção do bolo e da fogueira.
Por volta da meia-noite, os fiéis
seguem em procissão até a praça
Wagih Sales Nemer, que abriga
uma estátua de São João Batista
e onde serão prestadas as homenagens, incluindo a tradicional

lavagem do santo.
Este ano, por preocupação
com a Covid-19, a Paróquia não
realizou a festa em homenagem
a São João, mas disponibilizará
kit quermesse contendo comidas típicas.
No dia 24, às 17h, acontecerá a missa da Natividade de São
João, seguida de procissão pelo
centro da cidade.
Segundo o padre Marcio
Messias Cardozo, São João tem
uma importância muito grande
para Barueri. A imagem doada
chegou à cidade em 1889 e desde então a data é celebrada pelos
fiéis.

Beer’Festival
Edição Arraiá
acontece no Estacionamento

da Prefeitura de Osasco
Nos dias 02 e 03 de Julho,
acontece no Estacionamento da
Prefeitura de Osasco, o evento
Beer’s Festival Arraiá 2022.
Com apresentações musicais
ao vivo, comidas típicas de festa
junina e área kids, o evento conta
com ambiente familiar para que
o público possa aproveitar o fim
de semana.
A programação musical terá
muito arrasta-pé com Paulinho
Nação & Forró Pra Nóis, banda
Calango Brabo, tributo a Legião
Urbana, tributo a Nação Zumbi
com a banda Ciência de Chico,
além de uma apresentação de
Quadrilha Junina.
A estrutura do evento será
montada no Estacionamento da

Prefeitura de Osasco e funcionará sábado e domingo, das 12h às
22h.
A área kids para as crianças
contará com brinquedos infláveis
e nesta edição terá também um
touro mecânico. Pets são bem-vindos!
Vale lembrar que a entrada
é 1kg de alimento não perecível
que será recolhido pelo Fundo
Social de Solidariedade da cidade de Osasco.
Programação musical:
• Sábado
• 13h30 - Paulinho Nação.
• 16h - Ciência de Chico - Tributo a Chico Science e Nação
Zumbi.

• 20h - Legião Urbana Cover
do Brasil.
• Domingo
• 13h30 - Hemisfério - Pop
rock nacional.
• 15h30 - Calango Brabo.
• 16h - Quadrilha Junina.
• 19h30 - Mamonas Diet Music
Serviço:
Beer’s Arraiá Osasco SP.
Quando: 2 e 3 de Julho.
Horário: Sábado e domingo:
12h às 22h.
Ingressos: 1kg de alimento não
perecível.
Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco - Rua Narciso Sturlini, 250.
11 97137-3103 (Whatsapp)

Orquestra de Sucata é atração do Cultura
no Parque de Barueri deste domingo, 26
A Secretaria de Cultura e
Turismo de Barueri realiza
neste domingo, dia 26, às 11h,
mais uma edição do programa Cultura no Parque. Desta
vez a apresentação gratuita
será da “Orquestra de Sucata
– Sustentabilidade com Credibilidade”, no Parque Municipal Dom José (rua Ângela
Mirella, 500, Jardim Barueri).
O evento é uma oportunidade para as famílias curtirem
a natureza e assistirem apresentações de diferentes modalidades.
O grupo Orquestra de Sucata é parte de um projeto
cultural e socioambiental que

utiliza sucata e materiais reciclados para construir instrumentos musicais trabalhando
com o conceito de sustentabilidade e responsabilidade ambiental através da música.
Apresenta espetáculos musicais didáticos e interativos
visando a democratização,
incluindo a acessibilidade de
pessoas com deficiência auditiva ou visual. O projeto
oferece intérprete de Libras
e material impresso em Braille para todos os espetáculos
que realiza. É financiado pelo
Pronac (Programa Nacional
de Apoio à Cultura), do governo federal.
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Campanha do Agasalho chega aos
servidores que fazem a limpeza urbana
Nesta quinta-feira, dia 23,
servidores e prestadores de serviço da Secretaria de Serviços
Municipais (SSM) receberam
cobertores e agasalhos de moletom confeccionados pelos Núcleos de Moda.
A distribuição da Campanha do Agasalho “Tudo Novo”
2022 contou com as presenças
da presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Sônia Furlan,
do vice-prefeito e secretário de
Obras, Beto Piteri, da secretária
de Assistência e Desenvolvimento Social, Adriana Bueno
Molina, e do secretário de Ser-

viços Municipais, José Orlando
Alvarez.
Seiscentos servidores que
trabalham na coleta de lixo infectante, coleta de lixo domiciliar, tapa-buraco, sinalização
horizontal e vertical, coleta
seletiva, coleta de resíduos volumosos, entrega e remoção de
Bags, varrição, limpeza de boca
de lobo e manutenção de áreas
verdes ouviram de Sônia Furlan
que o momento era de agradecimento.
“Fizemos com muito carinho para vocês que, sob o comando do Orlando, cuidam tão
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ANIVERSÁRIO
Quem fica mais jovem dia 3, é
a artista plástica Ofélia Rolim de
Souza Campos. Recebe os mais
íntimos para comemorar em grande
estilo essa data tão importante.

TURISMO

bem da nossa cidade”, disse Sônia. Beto Piteri, agradeceu o trabalho de todos os funcionários e
ressaltou que neste período mais
brando da pandemia estava feliz
em poder retomar o contato, fazendo pessoalmente as entregas.

Four Seasons anuncia hotel em Veneza: rede de luxo
expande presença na Itália com o icônico Hotel Danieli

Four Seasons Hotels and
Resorts, empresa líder em hotelaria de luxo, e o Gruppo Statuto, um dos principais do setor
hoteleiro da Itália, anunciam
que Four Seasons irá assumir a
administração do histórico Hotel
Danieli. Uma cuidadosa reforma
transformará a propriedade no
Hotel Danieli, Venezia, A Four
Seasons Hotel, com conclusão
prevista para 2025.
hotel está em localização privilegiada na região de Riva degli
Schiavoni, próximo ao Grande
Canal e à Piazza San Marco.
Três prédios históricos, conectados por pontes, compõem a propriedade: o Palazzo Dandolo do
século 14 e duas construções do
século 19 – o Palazzo Casa Nuova e o Palazzo Danieli Excelsior.
A arquitetura gótica veneziana
está presente em todos os detalhes, além de obras de arte e
antiguidades que fazem parte do
patrimônio local.
“A Itália é um dos destinos
favoritos do viajante de luxo e
um dos nossos focos de desenvolvimento, com renovações
estratégicas e novos projetos incríveis, muitos deles ao lado do
Gruppo Statuto, nosso parceiro
de longa data”, destaca Bart Carnahan, Presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais e
Gerenciamento de Portfólio do
Four Seasons. “Com o Hotel
Danieli, complementamos nosso
portfólio italiano com mais uma
propriedade histórica, que honra
o legado local e eleva a experiência no destino com o serviço
excepcional do Four Seasons”.
Veneza é um marco para o turismo global, celebrada pela arte,
cultura e arquitetura. A geograﬁa
única da cidade também é uma

atração à parte, construída em
um arquipélago de centenas de
ilhas, algumas das quais são Patrimônio Mundial da UNESCO.
Os viajantes exploram a cidade
pela água ou a pé, com atrações
extraordinárias a cada esquina.
“O Hotel Danieli é um marco
em Veneza, e estamos certos de
que nossa parceria com o Four
Seasons irá permitir escrever o
próximo capítulo de sua rica história, mantendo o alto padrão de
qualidade e excelência pelo qual
o hotel já é reconhecido”, aﬁrma
Giuseppe Statuto, proprietário do
Gruppo Statuto. “Já temos uma
parceria de sucesso ao lado do
Four Seasons nos hotéis em Milão e Taormina, e o Hotel Danieli
irá complementar nossa oferta de
experiências inigualáveis na Itália”, complementa Statuto.
O Hotel Danieli já é considerado um dos mais luxuosos de
Veneza, com localização privilegiada no coração da cidade. Os
hóspedes estão a uma curta caminhada de diversas atrações, como

as butiques da Piazza San Marco
e a basílica de São Marcos.

A experiência imersiva dos
hóspedes começa já na che-

gada, com traslado de barco
no Grande Canal. As acomodações têm vista para o canal
e para a baía de Veneza, um
atrativo presente também nos
restaurantes e bares do hotel.
Áreas para eventos e reuniões
complementam a oferta.
O hotel passará por um extenso projeto de renovação antes
de ser reinaugurado como Four
Seasons. O renomado designer
Pierre-Yves Rochon ﬁcará à
frente dos interiores. Ele também assinou outras renovações
em propriedades históricas do
Four Seasons na Europa, incluindo os hotéis em Florença, Paris,
Cap-Ferrat e Megève. Durante
o período de renovação, o hotel
permanecerá aberto com alguns
serviços disponíveis e será ope-

rado pelo Gruppo Statuto sob o
nome The Hotel Danieli, Venezia.
Em 2025, o Hotel Danieli,
Venezia, A Four Seasons Hotel passa a integrar a crescente coleção de propriedades do
Four Seasons na Itália, incluindo Four Seasons Hotel Milano,
que recentemente passou por
uma extensa renovação das áreas comuns; Four Seasons Hotel
Firenze; San Domenico Palace,
Taormina, A Four Seasons Hotel;
e um projeto de resort em andamento em Puglia.
Andréia Wingeter
Diretora de Atendimento
EBK Public Relations
Phone: +55 11 95297-6687
Email: andreia@ebkpublicrelations.com

