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Aos 57 anos, 
Eddie Murphy 
será pai pela 
10a vez

FOFOca] P8

sEguraNça] P5 baruErI] P4

GCM de Cotia realiza operação 
com o apoio da Polícia Civil
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receberá 
partidas dos 
torneios 
organizados 
pela FPF
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ANO XIX / Nº 844 / SEXTA, 31 DE AGOSTO DE 2018
Downtown Filmes

 “O Candidato Honesto 2: 
O Impeachment” volta

às telonas

ITaPEVI] P3

Em Itapevi, prefeito Igor entregou uniformes aos alunos da rede de ensino no 
começo do ano e, agora, a 2.500 participantes das escolinhas de esportes

Alunos de escolinhas de 
esportes ganham uniformes
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Escola Amador Aguiar está em 
reconstrução no Pq. Imperial
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Comercial e redação: (11) 4552-5976

Os artigos desta 
publicação não 

expressam necessa-
riamente a opinião 
dos responsáveis 

pelo jornal.
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[EXPEDIENTE]

Alphaville ganha clínica especializada 
em saúde sexual masculina
Hominem Clinic oferece tratamentos para
pessoas que sofrem com impotência sexual

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), aproximadamen-
te 30% da população 
masculina sofre com im-
potência sexual, também 
conhecida como disfun-
ção erétil. Apesar da re-
sistência em tratar do as-
sunto, muito homens tem 
procurado auxílio em 
clínicas especializadas. 
Para ajudar este público 
na busca pela retomada 
de confiança na sexuali-
dade, a Hominem Clinic 
expandiu os negócios e 
inaugurou, recentemen-
te, uma nova unidade em 
Alphaville.  

Em entrevista ao Jor-
nal da Cidade e Região, 
o responsável pela clíni-
ca, o médico Bruno

Salomão, comenta 
sobre os principais pro-
blemas atendidos, perfil 
do paciente e alguns há-
bitos que podem causar 
disfunções. “Homens que 
fumam têm 40% a mais 
de risco de sofrer de dis-
função erétil”, conta.

A Hominem fica loca-
lizada na Av. Copacabana 
325 – sala 1809, Ed. Mon-
treal Plaza – Alphaville – 
Barueri. O espaço auxilia 
os pacientes a identifica-
rem as motivações dos 
problemas, que estão re-
lacionadas tanto a aspec-
tos psicológicos quanto 
biológicos, com foco no 
tratamento dessas ra-
zões. Para maior descri-
ção, há a opção de entrar 
em contato com a clínica 
pelo número de WhatsA-
pp, (11) 98814-9577.

Samara Najjar
jornaldacidadeeregião@gmail.com

Divulgação

Médico Bruno Salomão é o responsável pelo local

Artigo
Assisele Vieira  

HERANÇA: COMO VENDER O IMÓVEL 
SE NÃO HOUVER CONCORDÂNCIA DE 
UM HERDEIRO?

Em quais lugares já traba-
lho até abrir a Hominem? 
Trabalho na área de Saúde 
Sexual Masculina desde 2012, 
onde fui médico na Empresa 
Boston Medical (2012-2016). 
Em 2017, abri a Hominem Clinic 
e, após 6 anos na área e quase 
8 mil pacientes atendidos, par-
timos para expansão da marca 
com novas clinicas e franquias 
em 2018.

Qual a motivação para 
abrir uma clínica voltada 
a esse tipo de problemas? 
Ela é voltada apenas para 
homens?

É uma área da medicina 
que até algum tempo atrás 
pouco se falava e não existiam 
clínicas de referência voltadas 
especialmente para os homens. 
Na Hominem Clinic, não são 
acompanhadas as mulheres, 
mas temos um projeto em 
formação voltado somente para 
as mulheres.

Qual a disfunção de que os 
pacientes mais se quei-
xam? Qual o perfil dessas 
pessoas? 
As duas disfunções principais 
são a ejaculação precoce e a 
dificuldade em ter ou manter 

CER aprova nova assembleia 
estadual em 21 de setembro

Fatores emocionais 
influenciam na 
sexualidade

O Conselho Estadual 
de Representantes (CER) 
se reuniu do dia 24 e apro-
vou a realização de uma 
assembleia estadual, com 
paralisação, no dia 21 de 
setembro no vão-livre do 
MASP, na Avenida Paulista, 
em São Paulo. O encontro 
reuniu 567 conselheiros de 
91 subsedes.

A assembleia acon-
tecerá para pressionar 
o governo a fornecer o 
pagamento do reajuste 
de 10,15%, conquistado 
pela APEOESP na Justi-
ça; contra a aprovação da 
BNCC do ensino médio; 
pela aprovação, na Alesp, 
do projeto que reduz o 

interstício da categoria 
“O” de 180 para 40 dias, 
neste momento, e pela 
intensificação da luta por 
uma nova contratação dos 
temporários, que garante 
os mesmos direitos dos 
professores efetivos e “F” 
para os professores da ca-
tegoria “O”.

Também será reivindi-
cada a aprovação do pro-
jeto que cria 15 mil vagas 
para o concurso público 
de PEB II. Isto, contudo, 
não desconsidera a ação 
judicial da APEOESP para 
que os professores tomem 
posse nas 15 mil vagas 
para as quais foram apro-
vados no último concurso.

[LuTa]

Assisele Vieira é advogada e consultora jurídica. Atuante nas áreas de 
direito Civil, Consumidor e Trabalhista. Pós-graduada em Direito de Família 
e Sucessões e em Direito Processual Civil. (assisele@advocaciageral.adv.br). 

Qual a sua especialidade? 
Onde se formou?
Sou formado pela Faculdade 
de Medicina de Valença /2001; 
Pós-Graduando em Urologia. 
Além disso sou Membro da 
Sociedade Latino Americana 
de Saúde Sexual; Membro 
da Sociedade Americana de 
Andrologia; e Membro da 
International Society for Sexual 
Medicine.

ereção. Ejaculação precoce 
geralmente em homens mais 
novos, ansiosos; disfunção 
erétil, mais frequente em 
homens acima de 40 anos ou 
com alguma doença associada 
com diabetes.

Quais as principais causas 
dessas disfunções?
No caso da ejaculação precoce é 
a ansiedade e baixa frequência 
sexual; disfunção erétil são as 
doenças como diabetes, coles-
terol alto, baixa hormonal, etc.

Quais fatores emocionais 
podem impactar na sexuali-
dade dos pacientes?
Entre alguns fatores, estão 
atores emocionais, como ansie-
dade, depressão, baixa estima, 
stress e etc.

Quais hábitos/fatores 
podem influenciar e causar 
danos à sexualidade dos 
pacientes?
Um estudo da Universidade 
Real de Londres confirma que 
o cigarro aumenta o risco 
de impotência. Homens que 
fumam têm 40% a mais de 
risco de sofrer de disfunção 
erétil. E quanto maior o número 
de cigarros consumidos, maior 
a chance de ter problemas na 
performance sexual. Mesmo 
aqueles que fumam menos 
de 20 cigarros por dia têm a 
chance de sofrer impotência 
aumentada em 24%.  Um 
estudo da Unifesp também 
descobriu que entre usuários de 
álcool, cocaína, crack e ecstasy, 
47% têm ejaculação precoce, 
redução de libido e impo-
tência. Além disso, remédios 
como antidepressivos e para 
a calvície podem influenciar 
na ereção.

Há expectativa de ampliar 
os serviços, contratar mais 
pessoas ou fazer novas 
parcerias?
A clínica Hominem está em 
crescimento e já conta com 
duas unidades próprias (SP e 
BH) e 5 franquias (Alphaville, 
Florianópolis, Araras (já em 
funcionamento) Santo André 
e Campinas com inauguração 
prevista em breve.  O plane-
jamento é de atingir todo o 
Brasil.

A herança é muitas vezes motivo de brigas entre fa-
miliares e a situação piora quando se tem apenas um 
imóvel para partilhar com vários herdeiros. A venda nes-
se caso é a melhor saída, uma vez que cada um terá sua 
cota parte herdada, no entanto, não rara vezes o herdei-
ro que reside no local não concorda com a alienação e 
ai que surge o problema.

Um aspecto relevante é o fato de o herdeiro não 
querer se desfazer daquele bem por querer preservar os 
laços havidos naquele local entre diversos motivos que 
deverão ser analisados pela família.

Porém, havendo o condomínio, ou seja, vários donos 
de um mesmo local, se um herdeiro optar pela venda, os 
demais não tem direito de resistir, senão comprar a cota 
parte daquele que quer se desfazer, pois há o direito de 
preferência que significa que o herdeiro que não quer 
vender pode comprar pelo mesmo preço de uma tercei-
ra pessoa, sem precisar aumentar a oferta, evitando-se 
assim maiores dissabores.

No caso, se o herdeiro não quiser comprar ou não ti-
ver condições a primeira providência é fazer a alienação 
forçada por meio de ação judicial, em que o consenti-
mento do herdeiro contrário a venda será suprimido pelo 
Juiz, inclusive expedindo escritura pública de compra e 
venda.   

Se não houver acordo sobre a forma de venda do 
bem, será feito leilão judicial o que é extremamente 
ruim para todas as partes, uma vez que os valores de 
arrematação são abaixo do valor de mercado. 
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Na sexta-feira (24), a 
Prefeitura de Itapevi e o 
Instituto Eurofarma reali-
zaram mais um mutirão 
oftalmológico do projeto 
“Ampliando Horizontes”, 
que conta também com 
participação do Institu-
to Horas da Vida. Desta 
vez, estudantes do Ce-
meb Floriza Nunes de 
Camargo (Jardim Rainha) 
passaram pelos serviços 
de  triagem oftalmológi-
ca. Voltada à saúde visual 
da população, a iniciativa 
tem oferecido atendimen-
to oftalmológico à crian-
ças e adolescentes do 
município.

Nesta 2ª edição do 
projeto, 12 novas escolas 
estão passando pelo mu-
tirão oftalmológico para 
crianças de 4 a 14 anos 
com objetivo de impactar 
positivamente na fila de 
espera em oftalmologia 
do sistema público de saú-
de de Itapevi e promover 
uma redução no número 
de crianças que apresen-
tam baixo desempenho 
escolar por conta de dé-
ficit de visão. O foco da 
ação é colaborar com a 
saúde e qualidade de vida 
da população de baixa 

renda e incentivar a cultu-
ra do voluntariado entre os 
colaboradores.

Neste ano, as Cemebs 
selecionadas para partici-
par do projeto são: Jorna-
lista João Valério de Paula 
Neto (Amador Bueno), 
Governador André Franco 
Montoro (Vila Dr. Cardo-
so), Prof. Benedicto An-
tonio dos Santos (Vila Dr. 
Cardoso), Irany Toledo Mo-
raes (Jardim Santa Rita), 
Bemvindo Moreira Nery 
(Cohab),  Cecília Meireles 
(Jardim Briquet), Escola 
Irmã Jecia Pinheiro (Chá-
cara Monte Serrat),  Neusa 
Marques Lobato (Jardim 
Santo Américo), Floriza 
Nunes de Camargo (Jar-
dim Rainha), Prof. Paulo 
Mariano de Arruda (Jar-
dim Rainha), Orlando 
Villas Boas 9Jardim Nova 
Cotia) e Magali Trevizan 
Proença de Almeida (Chá-
cara Santa Cecília).

Este ano, o Instituto 
Eurofarma vai disponilizar 
70 funcionários para se-
rem voluntários durante o 
mutirão. Para a avaliação 
correta de cada paciente, 
os testes são realizados 
individualmente com um 
especialista.

A Prefeitura de Itapevi 
iniciou no dia 8 de agosto 
a colocação de sinaliza-
ção vertical e horizontal 
em sete escolas do mu-
nicípio com o objetivo de 
melhorar a orientação de 
motoristas e pedestres e 
também de evitar a pos-
sibilidade de acidentes de 
trânsito nas regiões próxi-
mas às áreas escolares. 

A iniciativa é um pro-
jeto piloto e as ações um 
conjunto de intervenções 

de trânsito com a finalida-
de de também proporcio-
nar travessia segura aos 
estudantes e comunidade 
escolar.

Os serviços deverão 
ser finalizados até o dia 29 
de agosto.  

As escolas e áreas 
que estão passando por 
melhorias são: Cemeb 
Manuel Bandeira (Rua 
Marialva, 376 - Jardim Bri-
quet), Cemeb Bemvindo 
Moreira Neri (Avenida Pe-

Prefeitura e Eurofarma 
promovem projeto 
“Ampliando Horizontes”

Prefeitura melhora sinalização em escolas para evitar acidentes de trânsito

[2ª EDIçÃO]

[PrOjETO PILOTO]

Objetivo é garantir maior segurança aos pedestres

dro Paulino, 74 - Cohab), 
Cemeb Monteiro Lobato 
(Avenida Pedro Paulino, 
940 - Cohab/ Setor A), 
Cemeb Antonio Mano-
el de Oliveira (Rua Serra 
Formosa, 30 - Parque Su-
burbano), Cemeb Dima-
rães Antonio Sandei (Rua 
Piracicaba, 276 - Jardim 
Portela), Cemeb Cecília 
Belli (Rua Benedito Cor-
rea, 5 - Jardim Portela) e 
Escola Estadual Marechal 
Cândido Rondon (Aveni-

da Rubens Caramez, 779 
- Vila Aurora). 

As sinalizações con-
sistem em colocações de 
placas de orientação de 
área escolar como limite 
de velocidade, proibição 
de estacionamento, ins-
talação de travessia ele-
vada, placas aéreas de 
advertência intermitente 
e de existência de lomba-
da, bem como iluminação 
da faixa de travessia de 
pedestres.

2,5 mil alunos das 
escolinhas de esportes 
recebem uniformes

Atletas da cidade recebem uniformes 
para a prática esportiva 

Material esportivo foi entregue no Ginásio de Esportes
para atletas do programa Mais Esportes

No sábado (25), a Pre-
feitura de Itapevi entregou 
2.500 kits de uniforme 
do PAF (Programa Atle-
tas do Futuro) aos alunos 
do projeto Mais Esportes, 
mantido pela municipali-
dade. A ação aconteceu 
no Ginásio de Esportes e 
reuniu, além dos benefi-
ciários, familiares e autori-
dades políticas da cidade. 

O kit é composto por 
duas camisetas e um 
short. O PAF é um proje-
to do Sesi (Serviço Social 
da Indústria) em parceria 
com a Prefeitura e inédito 
em Itapevi, que visa for-
mar atletas e pessoas li-
gadas ao esporte. Ao todo, 
foram 5 mil camisetas e 
2,5 mil shorts entregues.

Além de permitir na 
padronização, o uniforme 
auxilia na identificação 
dos participantes do proje-
to, bem como a segurança 
no trajeto dos alunos até o 
local de aula. 

Durante a entrega, o 
prefeito Igor Soares des-
tacou a importância da 
ação. “Os kits são im-
portantes para que as 
crianças e adolescentes 
da nossa cidade possam 
desenvolver seu potencial 
esportivo com dedicação 
e dignidade”, explicou. 

Igor ainda fez questão 
de dizer que, no dia 10 
de novembro, a Prefeitu-
ra irá inaugurar mais um 
equipamento esportivo: o 
CIE (Centro de Iniciação 

Esportiva), no Alto da Co-
lina, além de disponibilizar 
transportes gratuitos para 
crianças que morarem dis-
tante ao complexo despor-
tivo. Em evento, ele ainda 
disse que a ETEC de Itapevi 
foi licitada nesta sexta-feira 
(24) e as obras devem co-
meçar em breve.

Sobre o PAF
A Prefeitura é responsável 
por disponibilizar o espaço 
para a pratica das modali-
dades esportivas, material 
esportivo e os professores. 
Já ao SESI cabe a imple-
mentação do sistema, do-
ação dos uniformes, além 
das capacitações dos pro-
fessores. A empresa Mag-
nus fica responsável pelas 
estampas nos uniformes. 
O PAF funciona nos mes-
mos polos onde já aconte-
ce o projeto Mais Esportes.

Atualmente, o projeto 
Mais Esportes conta com 
3,5 mil alunos praticando 
20 modalidades esportivas 
em 20 polos. Destes, 2,5 mil 
foram contemplados com 
o convênio e as entregas 
no sábado (26). O projeto 
Mais Esportes oferece ativi-
dades a partir dos 4 anos e 
sem limite de idade.

Em Itapevi, o PAF ofe-
rece as seguintes modali-
dades: basquete, capoei-
ra, damas, combattenco, 
futebol, futsal, ginástica 
artística e rítmica, ginás-
tica rítmica, vôlei, tênis e 
xadrez.

Divulgação PMI

Felipe Barros e Pedro Godoy – Ex Libris/PMI

Foco da ação é colaborar com a saúde da população
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Escola Amador 
Aguiar está em 
reconstrução no 
Parque Imperial

A escola abrigará 22 salas de aula e a unidade será compartilhada

O prazo previsto para conclusão 
da unidade é junho de 2019 

Fotos/Secom Barueri

Com meta atingida, cidade não terá outro Dia D

[camPaNha]

Barueri já ultrapassou a 
meta de vacinar ao menos 
95% do grupo prioritário, 
formado por crianças de 
um a quatro anos de idade, 
na campanha de vacinação 
contra tríplice viral (saram-
po, rubéola e caxumba) e 
poliomielite (paralisia in-
fantil). Os números foram 
atingidos na quarta-feira 
(dia 29 de agosto), faltando 
ainda dois dias para o en-
cerramento da campanha, 
na próxima sexta (31). 

Por este motivo a cida-

de não promoverá outro dia 
D no próximo sábado (dia 
1º de setembro), já que a 
recomendação, dada pelo 
Ministério da Saúde, é para 
os municípios que ainda não 
atingiram a meta.  

Para a diretora da Vigilân-
cia em Saúde de Barueri, Ro-
sana Perri Andrade Ambrogi-
ni, “isso só foi possível graças 
à colaboração da população, 
que ouviu os apelos da Se-
cretaria de Saúde para vaci-
nar suas crianças, redobran-
do a proteção sobre elas”.

Meta atingida na vacinação 
contra sarampo e pólio

A Prefeitura de Barueri 
já iniciou, com obras de 
fundações, a reconstrução 
da Escola Amador Aguiar, 
na rua Martins Fontes com 
a rua Adoniran Barbosa 
(Parque Imperial). O prazo 
previsto para conclusão da 
unidade é junho de 2019.

O prédio antigo foi 
demolido e o novo será 
reconstruído com estrutu-
ras de concreto pré-mol-
dado, próximo à Maternal 
Nelson Marques, entregue 
há um ano na rua Otacílio 
Alves Martins. A unidade 
terá pisos inferior, térreo 
e outros cinco, somando 
sete pavimentos levanta-
dos em terreno de 4.088 
metros quadrados, sendo 
a área construída de 8.525 
metros quadrados.

A escola abrigará 22 

salas de aula e a unidade 
será compartilhada. No 
pavimento inferior ficará 
o estacionamento para 
funcionários; no térreo, 
cozinha (refeitório), vi-
vência, auditório e solário. 
O primeiro andar terá a 
administração do Estado: 
secretaria (direção, coor-
denação, sala de professo-
res, cinco salas de aula e 
uma sala multiuso).

No segundo pavimen-
to ficarão as instalações 
da escola voltadas à ad-
ministração de Barueri: 
direção, coordenação, 
sala de professores, duas 
salas de reforço, uma sala 
multiuso, uma enfermaria 
e setor para atendimen-
to odontológico

O terceiro piso terá 
sete salas de aula, uma 

sala de artes, dois labora-
tórios de informática e um 
laboratório de ciências e 
biologia. No quinto pavi-
mento ficarão 10 salas de 
aula, uma sala multiuso e 
uma biblioteca (leitura). 
Por último, o quinto andar 
será reservado para a qua-
dra poliesportiva coberta, 
vestiários e solário.

Outras escolas  
Em menos de dois anos, 
o governo de Barueri en-
tregou nove novas unida-
des escolares. Neste ano 
letivo, foram abertas as 
portas da Emeief Benedito 
Adherbal Farbo e da Ma-
ternal, no Vale do Sol; Ma-
termei do Engenho Novo; 
Maternal Wandeir Ribeiro, 
na Vila São Luiz; e Mater-
nal do Chácaras Marco.

>Rápidas
[cIDaDE INTELIgENTE]

Barueri foi condecorada 
como “Destaque Nacional”, 
pelo seu projeto de Cidade 
Inteligente, na 17ª edição do 
Prêmio Learning & Perfor-
mance Brasil, organizado 
pelo Institute for Learning & 
Performance e pela empresa 
MicroPower. A premiação é 
uma das mais relevantes da 
América Latina na avaliação 
de práticas tecnológicas em 
aprendizado, performance 
e transformação digital dos 
negócios.

O projeto barueriense 
recebeu a mais alta premiação 
na modalidade governamental 
devido suas práticas inovadoras 
que promovem a alta perfor-
mance. A cerimônia de entrega 
do prêmio aconteceu no Hotel 
Renaissance em São Paulo, na 
noite de segunda (27).

[PréDIOs PúbLIcOs]

[sOLIDárIa]

Na quarta (22), a Secre-
taria de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente de Barueri 
promoveu o 6º Encontro das 
Comissões Internas de Cole-
ta Seletiva. A reunião acon-
tece todos os semestres 
para engajar cada vez mais 
o funcionalismo na missão 
da correta separação dos re-
síduos acumulados nos pré-
dios públicos, além de in-
centivar a criação de novos 
e melhores hábitos ambien-

talmente responsáveis na 
rotina da municipalidade. 
O Encontro aconteceu no 
auditório do Senai Barueri e 
reuniu dezenas de servido-
res públicos vindos de todas 
as secretarias e órgãos mu-
nicipais.

A diretora do Departa-
mento de Planejamento 
Ambiental da Sema, Yara 
Garbelotto, contou um pou-
co das políticas públicas de 
coleta seletiva instituídas por 

Barueri. “O Programa Muni-
cipal de Coleta Seletiva de 
Lixo existe em Barueri des-
de 2002, quando da publi-
cação da Lei 1.320. Naquela 
época, o município estava 
encerrando as atividades 
de um lixão com mais de 30 
anos de uso e também cola-
borando na criação de uma 
cooperativa para triagem 
dos materiais recicláveis 
que começariam a ser sepa-
rados na cidade”, afirmou.

Mais de R$ 247 mil. Esse 
foi o valor que Barueri alcan-
çou durante a campanha 
McDia Feliz em 2018. O re-
sultado foi conhecido e co-
memorado no sábado (25). 
O presidente do Graacc 
(Grupo de Apoio ao Adoles-
cente e à Criança com Cân-
cer) Sérgio Amoroso veio à 
cidade agradecer os esfor-
ços em prol do combate ao 
câncer infantil.

Barueri vendeu antecipa-
damente 14.250 tíquetes, to-

talizando R$ 235.125. Durante 
dois meses, também colabo-
rou com a venda de produ-
tos promocionais do Graacc, 
o que rendeu R$ 12.583.

Para a presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade Estrela Guia, Sônia 
Furlan, o McDia Feliz é um 
engajamento de muitos 
anos. “Toda a cidade fica 
mobilizada para ajudar e 
contamos com funcionários, 
comerciantes, industriais, se-
cretários, vereadores e toda a 

nossa população. Alguns ad-
quirem os tíquetes e a gente 
encaminha para muitos que 
não podem comprar, aju-
dando assim cada vez mais 
pessoas. Meu agradecimen-
to a todos que colaboraram 
com a campanha.”

Rubens Furlan, prefeito 
de Barueri ressaltou que to-
das as causas sociais ficam 
a cargo do Fundo Social. “A 
gente faz isso com tanto pra-
zer que não vejo a hora de 
chegar o McDia Feliz.”

Funcionalismo estuda formas 
de aprimorar coleta seletiva

Cidade divulga resultado 
da Campanha McDia Feliz

Barueri ganha 
prêmio de 
destaque 
nacional
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cIDaDEs] >Itapevi

GCM de Cotia realiza operação 
com o apoio da Polícia Civil

As operações serão reforçadas nos locais com maior incidência de ilícitos

Operação foi defi nida na quinta-feira (23), a pedido do prefeito Rogério Franco

tomaram pelo menos uma 
dose, recebem a gotinha. 
Contra o Sarampo está sen-
do aplicada uma dose da 
tríplice viral, desde que a 
criança não tenha sido va-
cinada nos últimos 30 dias.

Cotia encerra vacinação 
contra a gripe com 91%  
de cobertura

A Secretaria de Saúde 
de Cotia encerrou a Cam-
panha de Vacinação contra 
a Influenza com 91% de co-
bertura, totalizando 40.509 
pessoas vacinadas contra 
os vírus H3N2, H1N1 e In-
fluenza B, gratuitamente. 
A campanha aconteceu 
entre os meses de abril 
e junho.

[saúDE]

fotos: Vagner Santos

[juLhO]

>Rápidas

Jardim Arco 
Verde recebe 
obras de 
infraestrutura

[mELhOras]

A Prefeitura de Cotia, por 
meio da Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos, executa 
o trabalho de melhorias na 
infraestrutura urbana da rua 
Porto Alegre, localizada no 
bairro Jardim Arco Verde. No 
local, a Prefeitura chegou a 
fazer um corte para alarga-
mento da via e implantação de 
guias e sarjetas.

O trabalho executado pela 
Prefeitura soma-se a outras 
melhorias que estão em 
andamento naquela região. 
Como na Estrada Velha 
da Olaria, onde foi feita a 
padronização de passeios pú-
blicos, implantação de guias e 
sarjetas, além de melhoria na 
pavimentação. “Desde o início 
de 2017, Cotia se transformou 
em um canteiro de obras com 
intervenções e todas as regiões 
do município”, disse o prefeito 
Rogério Franco.

Dezenas de homens 
da Guarda Civil Munici-
pal de Cotia (GCM) e da 
ROMU (Ronda Ostensiva 
Municipal) participaram 
de uma megaoperação, 
na última sexta-feira 
(24/08). A ação contou 
com o apoio da Polícia 
Civil, por meio do 1º DP 
de Cotia. Agentes de Trân-
sito, da Secretaria de 
Transportes e Trânsito 
(Settrans), também parti-
ciparam da ação. A ope-
ração aconteceu durante 
todo o dia em pontos es-
tratégicos de acesso ao 
município, entre eles, a 
região da Granja Viana.

Esta foi a primeira ope-
ração depois da reunião 
entre o prefeito Rogério 
Franco e autoridades po-

liciais, que aconteceu no 
dia 23/08, em seu gabine-
te. No encontro, ficou defi-
nido que as polícias civil e 
militar, bem como a GCM, 
realizariam operações 
conjuntas de combate à 
criminalidade. A reunião 
foi solicitada pelo Chefe 
do Executivo para aproxi-
mar ainda mais as forças 
de segurança pública em 
favor da população. “A 
segurança estará reforça-
da com nossos guardas 
nas ruas, teremos o apoio 
das polícias e, além dis-
so, estamos fazendo um 
importante investimento 
em videomonitoramento 
e nova frota da GCM que 
será entregue em breve”, 
disse o prefeito Rogério 
Franco.

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a 
Poliomielite e o Sarampo 
chega à última semana e 
acontece até sábado (1) 
imunizando crianças com 
idade entre 12 meses e 
menores de cinco anos. 
A campanha, que come-
çou no dia 4/08, não tem 
previsão de prorrogação e 
segue em todas as 25 Uni-
dades Básicas de Saúde 
de Cotia, das 8h às 17h.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, em todo o 
País, 62% do público-alvo 
foi imunizado contra as do-
enças. Em Cotia, a Secre-
taria de Saúde contabiliza 
números acima da média 
nacional com 71,7% do pú-
blico-alvo vacinado contra 
a Poliomielite e o Sarampo.

Na campanha des-
te ano, a vacinação está 
sendo feita de forma 
indiscriminada, ou seja, 
mesmo as crianças que es-
tão com esquema vacinal 
completo devem receber 
o reforço. Em relação à Po-
liomielite, as crianças que 
nunca foram vacinadas, 
recebem a dose injetável, 
enquanto aquelas que já 

>Rápidas

Mais uma escola 
é entregue 
totalmente 
reformada pela 
Prefeitura

[mIraNTE Da maTa]

A Prefeitura de Cotia con-
cluiu a reforma de mais uma 
escola da rede municipal. Aca-
ba de ser benefi ciada a Escola 
Municipal Mirante da Mata, 
que fi ca no bairro Mirante 
da Mata. No local, a Prefei-
tura realizou uma reforma 
completa na parte interna e 
externa do imóvel, além disso, 
foram realizadas melhorias no 
telhado da escola.

Desde o início do ano, a Pre-
feitura de Cotia entregou mais 
de 30 escolas da rede muni-
cipal totalmente reformadas. 
“Com a conclusão do trabalho 
na EM Mirante da Mata, refor-
çamos o nosso compromisso 
de melhorar a qualidade dos 
serviços públicos isso envolve 
oferecer um melhor ambiente 
para o aprendizado de nossas 
crianças, e de trabalho para 
os nossos servidores”, disse o 
prefeito Rogério Franco.

A EM Mirante da Mata ga-
nhou revisão de toda a parte 
elétrica e hidráulica, colocação 
de pisos, reforma dos banhei-
ros e pintura interna e externa, 
entre outras. 

>Popular

Preconizando a união, o respeito, a tolerância e a paz, 
a 1ª Caminhada pela Cultura de Paz reuniu centenas de 
pessoas no centro de Cotia, no domingo (26). Fiéis de 
diferentes vertentes religiosas caminharam da Praça da 
Matriz até a Praça Joaquim Nunes.

Nesta semana, o Movi-
mento Paulista de Seguran-
ça no Trânsito divulgou os 
dados do Sistema Infosiga 
SP – estatística de mortes 
por acidente de trânsito em 
todo o estado de São Paulo, 
que aponta que nenhum 
óbito em decorrência de 
acidente viário foi anota-
do no mês. O resultado foi 
muito comemorado pela 
Secretaria de Transportes 
e Trânsito (Settrans), uma 
vez que, nos dois meses 
anteriores, a cidade con-
tabilizou um óbito por mês 
em vias municipais.

O resultado é apontado 
pela Settrans como refle-
xo das ações educativas 
e preventivas realizadas 
pela equipe de educação 
no trânsito, previstas na 
Campanha Permanente 
de Educação para o Trân-
sito, instituída pelo prefeito 
Rogério Franco, no início 
de 2017.  

Os dados do Infosiga
-SP de julho mostram que 
quatro pessoas morreram 
em decorrência de aci-
dente de trânsito em Cotia, 
todas na rodovia Rapo-
so Tavares.

Cotia fecha o mês sem 
mortes no trânsito

Vacina ainda é a melhor prevenção contra
as duas doenças. As doses são gratuitas
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Estádio receberá partidas dos torneios 
organizados pela Federação Paulista

Estádio municipal também sediará jogos
das séries B E C do Campeonato Paulista

Parceria permitirá que o estádio municipal possa sediar partidas da Copa São Paulo de Futebol

tema da novela “A Padro-
eira”. Em segundo lugar 
ficou o C.M Paulo Freire 
e em terceiro ficou o C.M 
Aurélio Gianini. No Fun-
damental II o vencedor 
foi o colégio Tancredo 
Neves, com o tema da 
novela “Fera Ferida”, en-
quanto os colégios Paulo 
Freire e Benedita Odette 
ficaram em segundo e 
terceiro lugares respec-

tivamente. Dos alunos 
do Ensino Médio quem 
conquistou o 1º lugar foi 
o colégio Ulysses Guima-
rães, com o tema “Belís-
sima”, quem ficou com 
o vice do festival foi C.M. 
Colaço e em terceiro o 
C.M Aldônio Teixeira. O 
Colégio Bem-te-vi, onde 
estudam alunos espe-
ciais, ganhou um troféu 
de participação.

[13ª EDIçÃO]

Fabiano Martins

Divulgação e Márcio Koch

Dos alunos do Ensino Médio quem conquistou o 
1º lugar foi o colégio Ulysses Guimarães

[cIDaDaNIa]

Com objetivo de for-
mar novos cidadãos, a pre-
feitura, por meio da Guar-
da Municipal Comunitária 
(GMC), em parceria com 
a Secretaria de Educação, 
iniciou na última semana 
o Programa de Seguran-
ça Escolar (Prossegue), 
para mais uma turma do 
ensino da rede pública 
do município. 

“Estou no programa a 
4 anos e no início foi algo 
novo trabalhar com os 
jovens, pois é uma abor-
dagem diferente. Então 
tivemos todo um preparo, 
passamos meses criando, 

elaborando e realizando 
cursos, com a colaboração 
da prefeitura que abraçou 
o projeto e viu o quanto era 
importante”.  Maurício José 
da Silva – Guarda Municipal 

O Prossegue está sen-
do realizada no Colégio 
Hortência, voltado para 
turma do 6º ano, onde será 
composto 15 encontros 
dos alunos com a GMC, 
no qual proporcionarão 
palestras com os seguin-
tes temas: apresentação 
do programa, cidadania, 
ética, moral, bullying, res-
peito, combate a violência 
e as drogas.  

Alunos participam do 
Programa Prossegue

Com o objetivo de fa-
zer com que o novo Está-
dio Municipal seja palco 
para realização de jogos 
dos clubes nacionais, a 
prefeitura esteve na últi-
ma semana na sede da 
Federação Paulista de 
Futebol para firmar uma 
parceria, que permita 
que o município possa 
receber partidas dos cam-
peonatos organizados 
pela entidade.

Participaram da reu-
nião o prefeito de Santa-
na de Parnaíba, o Secretá-
rio Municipal de Esportes, 
Flavio Mendonça, o Presi-
dente da Federação Pau-
lista, Reinaldo Carneiro 
Bastos e o vice-presidente 
de integração de atletas e 
tetracampeão mundial da 

Copa de 94, Mauro Silva.
Essa parceria per-

mitirá que o estádio 
municipal, que está sen-
do construído conforme 
os parâmetros estabe-

lecidos pela entidade, 
possa sediar partidas da 
Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior e jogos das sé-
ries B e C do Campeona-
to Paulista.

A prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura 
em parceria com a Se-
cretaria de Educação, 
realizou, nos dias 21, 
22 e 24 de agosto o 13º 
Festival Escolar de Dan-
ça, que nesta edição foi 
baseado no tema “No-
velas”, onde os alunos 
dos colégios municipais, 
com figurinos diversos 
e as belas coreografias, 
encantaram a todos no 
palco do Cine Teatro Co-
ronel Raymundo.

A avaliação da perfor-
mance ficou por conta 
dos jurados Alexandre 
Polini, Professor e Co-
reografo da Banda Lyra 
de Santana de Parnaíba, 
Rita Cassia Professora do 
Centro Cultural Artístico 
Municipal (CCAM) e La-
ercio Pereira, Diretor do 
Colégio Bem Te Vi.

Os alunos mostraram 
desenvoltura, sincronis-
mo e energia contagiante 
no palco, animando o pú-
blico presente e dificul-
tando a escolha dos ju-
rados sobre quais foram 
os melhores colégios. Na 
categoria Fundamental I 
o grande campeão foi o 
colégio Sebastião Athay-
de, que interpretaram o 

>Rápidas

Palestra sobre 
Mercado da 
Fotografi a agita 
Cine Teatro

Região da 
Fazendinha 
recebe obras de 
rede de esgoto

[aPrENDIZaDO]

[Obras]

Com o objetivo de obter mais 
informações e orientações sobre 
como trabalhar com fotografi a 
nos dias de hoje, a prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, realizou, na 
última semana, no Cine Teatro 
Coronel Raymundo, palestra 
sobre o “Mercado da Fotografi a”, 
com o palestrante, professor de 
fotografi a e fotógrafo profi ssio-
nal Pedro Pacheco. 

Para proporcionar melhores 
condições de saneamento básico 
na cidade a prefeitura, por meio da 
Secretaria de Operações Urbanas 
e em parceria com a Sabesp, está 
realizando a implantação de rede 
de esgoto na região da Fazendinha. 
Nos bairros Cento e Vinte, Vila Pou-
pança e Fazendinha a construção 
das galerias e instalação da rede de 
esgoto está em fase final, no bairro 
Cidade São Pedro os trabalhos já 
foram iniciados.

>Popular

A prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realizou 
na feira (21), a Primeira Feira de Profi ssões, no Ville Sport 
Show. O evento contou com a presença de 1.500 alunos do 
3° ano do Ensino Médio da rede municipal de ensino.

M
ar

ci
o

 K
o

chAlunos participam do 
Festival Escola de Dança
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Hinode Barueri estreia no campeonato 
Paulista 2018 contra equipe de Valinhos

A equipe se divide entre os treinamentos no CT de Sportville e no Ginásio Poliesportivo José Corrêa, em Barueri, que é a casa do time

Seis equipes no total disputam o torneio que começa no próximo dia 6; além de Hinode 
Barueri, São Caetano, Valinhos, Pinheiros, Sesi Bauru e Osasco buscam o título estadual

Divulgação Hinode

H
er

ic
a 

Su
zu

ki

>Popular

Neste último domingo, a jogadora de vôlei do Osasco, 
Camila Brait, batizou sua fi lha Alice, fruto da união 
com o economista Caio Conca. A celebração aconteceu 
em São Paulo, e contou com a presença de suas amigas 
do esporte como Dani Lins e Adenizia. Após a igreja, 
todos seguiram para uma recepção na casa do casal.

O primeiro desafio 
do ano já tem data mar-
cada. O Campeonato 
Paulista estreia no pró-
ximo dia 6 de setembro, 
com a partida entre Hi-
node Barueri e Valinhos, 
às 19h30, em Valinhos.

A fase classificatória 
contará com seis equi-
pes no total: Hinode 
Barueri, Valinhos, São 
Caetano, Pinheiros, Sesi 
Vôlei Bauru e Osasco
-Audax. Confira a tabela 
da fase classificatória 

abaixo. As partidas con-
tra Pinheiros, Bauru e 
Osasco serão televisio-
nadas.

Atualmente, quatro 
jogadoras do Hinode Ba-
rueri se encontram a 
serviço da seleção brasi-

leira: Thaisa, Dani Lins, 
Amandinha (adulta) e 
Tai Santos (sub-20). O 
técnico José Roberto 
Guimarães também está 
à serviço da seleção e 
o time paulista contará 
com o assistente Wagner 

Fernandes. As demais 
atletas, Vivian, Lays, 
Sara Dias, Jacke More-
no, Juma, Milka, Maira, 
Natinha e Skowronska, 
já iniciaram a fase pre-
paratória para os cam-
peonatos estaduais.

A equipe se divide 
entre os treinamentos 
no CT de Sportville e 
no Ginásio Poliesportivo 
José Corrêa, em Barue-
ri, que é a casa do time 
também durante a Su-
perliga.

Tabela do 
Campeonato Paulista

Fase classifi catória
Dia 06/09 (quinta-feira)

Partida: Valinhos X Hinode Barueri
Em Valinhos
19h30min 

 
Dia 14/09 (sexta-feira) 

Partida: Hinode Barueri X São Caetano
Em Barueri
19h30min 

Dia 21/09 (sexta-feira) 
Partida: Hinode Barueri X Pinheiros

Em Barueri
21h30min(Sportv) 

Dia 28/09 (sexta – feira)
Partida: SESI X Hinode Barueri

Em Bauru
21h30min (Sportv)  

Dia 12/10 (sexta – feira)
Partida: Osasco X Hinode Barueri

Em Osasco
22h30min (SporTV)

[XV TOrNEIO PrOFº suKEjI shIbaY]

Divulgação

Agora, atletas se preparam para o Paulista

Judocas de Cotia conquistam três 
medalhas de ouro e uma de bronze

No último final de se-
mana, os atletas da Secre-
taria de Esporte, Cultura e 
Lazer de Cotia, da divisão 
especial, faturaram três 
medalhas de ouro e uma 
de bronze no XV Torneio 
Profº Sukeji Shibay, que 
aconteceu no domingo 
(26/08), em Osasco.

Nas disputas indivi-
duais, Jaqueline Souza 
e Lucas Andrade foram 
campeões. O evento, da 
Federação Paulista de 
Judô, contou também 
com uma competição 
por equipes compostas, 
que é quando diversas 

entidades podem formar 
equipes de cinco atle-
tas. Os representantes da 
equipe principal de Cotia 
voltaram a vencer seus 
combates e garantir mais 
uma medalha de ouro no 
adulto feminino, com Ja-
queline Souza e, bronze 
no adulto masculino, com 
Lucas Andrade.

A equipe se prepara 
agora para os eventos que 
ocorrerão no próximo 
final de semana: Campe-
onato Paulista por Faixas, 
Festival Prof. João Gonçal-
ves Filho, Torneio Sadao 
Doi e Open de Veteranos.



31 de agosto de 2018PÁ
GI

NA
 8

ENTrEmIX]

D
o

w
n

to
w

n
 F

ilm
es

 “O Candidato Honesto 2
O Impeachment” volta às telonas

O político João Ernesto (Lean-
dro Hassum) aprontou muito 
em Brasília como deputado. 
Ele apostava tanto em suas tra-
moias que chegou ao segundo 
turno para concorrer à presi-
dência do Brasil. Mas seus pla-
nos foram arruinados quando 
sua avó fez uma mandinga e 
ele não conseguia mais mentir, 
revelando seu lado corrupto. 
Por isso, João foi preso. Ao sair 
de lá, o político está disposto 
a superar as di� culdades com 
propostas e ações honestas.

rEcEITa// 
Atum Mi Cuit em 

crosta de Dill
INGREDIENTES

- 200g de atum fresco
- 50g de ervilha torta

- 50g de vagem
- 30g de abobrinha

- 20g de brócolis sal e pimenta do reino a gosto
- Suco de 1 limão
PARA O MOLHO

- 200ml de creme de leite fresco
- 100ml de caldo de peixe

 - 100g de gengibre
 - 1 março de aneto dill (endro)

MODO DE PREPARO
Em uma panela deixe o caldo de peixe reduzir 

com o gengibre e os talos do aneto dill e o 
limão, formando uma calda. Depois de redu-
zido, entre com o creme de leite misturando 

levemente, e deixando apurar o sabor. Em se-
guida passe a calda em uma peneira e coloque 

as folhas do anetto picadas. Reserve. Grelhe 
o atum com azeite, e a vagem. Monte o prato 

com o atum grelhado, a abobrinha e as vagens 
cozidas. Sirva com a crosta de anetto dill.

Paizão
A família de Eddie Murphy vai aumentar. Segundo a revista People, o ator de 57 
anos será papai pela 10ª vez. O ator está à espera de seu segundo filho com a 
modelo australiana Paige Butcher, com quem está casado de 2012 e já são pais de 
Izzy Oona, de 2 anos. Eddie tem outros 8 filhos de relações anteriores. Eric, o mais 
velho, tem 29 anos e é filho da ex-namorada do ator, Paulette McNeely. Christian, 
de 27, é da relação do ator com Tamara Hood. Bella Zahra, de 16, Zola Ivy, de 18, 
Shayne Audra, de 23, Bria, de 28, e Miles Mitchell, de 25, são do casamento do ator 
com Nicole Mitchell Murphy. A relação dos dois terminou em 2006. Eddie também 
é pai de Angel Iris, de 11 anos, de uma breve relação com a ex-Spice Girl Mel B.
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