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Barueri ultrapassa marca de 
270 mil habitantes, diz IBGE
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Amador 
Aguiar, no 
Imperial
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7 de setembro na cidade exalta 
direito das crianças ao lazer 
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Barueri bate 
meta de 
vacinação 
contra pólio 
e sarampo
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Abertas inscrições 
para cursos no Senai 

bARuERI 

Passar por várias empresas ou ter anos 
na mesma companhia: o que é melhor?  

ário na área. Hoje é gerente 
de produção e acredita que 
não é prejudicial ter expe-
riência em apenas uma ou 
duas organizações. 

“As vantagens de se tra-
balhar muito tempo em 
uma mesma empresa é 
que seus conhecimentos se 
tornam mais úteis e impor-
tantes, contribuindo para 
novos projetos e avanços, 
que também enriquecem 
um currículo. Entretanto, 
é essencial trabalhar em 
uma empresa como a Bayer, 
que oferece oportunidades 
de aprendizagem e desen-
volvimento, assim como 
desafios constantes”.

Por outro lado, brasi-
leiros ficam receosos sobre 
acumular experiências cur-
tas em diversas empresas. 
A consultoria Catho des-
mistifica: hoje, o tempo de 
permanência nos empregos 
tende a ser menor. Os recru-
tadores priorizam apresen-
tações claras e objetivos de 

histórico profissional, sem 
esquecer os dados de con-
tato completos e visíveis.

Cláudia Moreira atua 
com gerenciamento de pro-
jetos e acumula diversas 
empresas em seu currículo, 
como White Martins, Inter-
techma, Oi e Linde Gases. 
Hoje está na Bayer e acon-
selha que as pessoas consi-
derem, em primeiro lugar, 
o crescimento profissional.

Mudanças 
“O importante é permanecer 
nas empresas pelo tempo em 
que o desenvolvimento e os 
desafios ainda existam. A mu-
dança vem da necessidade de 
crescer e aprender, gerando 
satisfação. Normalmente, 
cursos profissionalizantes 
não têm o mesmo peso do 
que as experiências de tra-
balho. É preciso estar inse-
rido no mundo corporativo 
para entender a verdadeira 
essência das necessidades 
do negócio”.

(ao lado da Câmara Mu-
nicipal), no Centro.

Os interessados em 
cursar Auxiliar de Pro-
dução Gráfica ou Eletri-
cista de Manutenção Ele-
troeletrônica poderão se 
inscrever até 5 de setem-
bro. Para quem optar por 
Técnico de Processos 
Gráficos, a inscrição po-
derá ser feita até o dia 12 

de setembro.
Para inscrições,  os 

candidatos deverão aces-
sar a página do Senai 
Barueri (https://barueri.
sp.senai.br/). Até a data 
de início das aulas, será 
necessária a comprova-
ção de escolaridade. Mais 
informações, entrar em 
contato pelo telefone 
4199-1930.  

 

4552-5976
ANUNCIE AQUI

A melhor vitrine 
para o seu negócio!

O tempo de permanência 
na empresa é uma ques-
tão que ainda preocupa os 
profissionais brasileiros. 
Pesquisa recente realizada 
pela Randstad, empresa ho-
landesa de soluções em RH, 
elencou as razões que fazem 
o trabalhador não trocar de 
emprego. A remuneração, o 
ambiente de trabalho e a es-
tabilidade são os principais 

O Senai José Ephim 
Mindlin, em Barueri, está 
com inscrições abertas 
para os cursos gratuitos 
de Auxiliar de Produção 
Gráfica, Técnico de Pro-
cessos Gráficos e Ele-
tricista de Manutenção 
Eletroeletrônica. Os três 
serão ministrados na es-
cola, que fica na alameda 
Wagih Sales Nemer, 124 
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jornalismo@jornaldebarueri.com.br

O peso do período de experiência no currículo gera dúvidas para os brasileiros. veja dicas de consultores

RAPIDEZ

o importante é Ficar no local enquanto o desaFio ainda eXiste 

paineldeempregopainelpaineldedepaineldepainelpaineldepainel empregoemprego

RAPIDEZ
Segunda-feira (27)

Terça-feira (28)

Quarta-feira (29)

Quinta-feira (30)

Sexta-feira (31)

O Papa Francisco condenou ‘as atrocidades’ 
cometidas por padres contra mais de 1.000 
crianças. Na semana passada, a Suprema 
Corte do estado da Pensilvânia divulgou um 
extenso relatório que inclui nomes de mais de 
300 padres acusados de abuso sexual.

O presidente Michel Temer decretou o uso 
das Forças Armadas em Roraima para refor-
çar a segurança no estado. O anúncio vem 10 
dias depois da cidade de Pacaraima registrar 
o ataque de um grupo de brasileiros a acam-
pamentos de imigrantes venezuelanos.

A população brasileira chega a 208 
milhões, segundo estimativa do IBGE. Já 
a quantidade de venezuelanos no país 
supera os 30 mil. O governo avalia um 
sistema de senhas para limitar a entrada 
dos vizinhos pela fronteira

O Supremo Tribunal Federal deu o aval para 
que empresas possam terceirizar todas as 
atividades. A terceirização da atividade-fi m 
é permitida desde o ano passado, mas havia 
um impasse sobre ações anteriores à lei que 
liberou a prática.

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira 
(31/8) reajuste de 13% no preço médio 
do diesel praticado pela estatal nas 
refi narias. O preço do litro subirá de 
R$2,0316 para R$ 2,2964.

OPERADOR DE TELEMARKETING- CENTRO - SP
Obrigatória experiência com retenção comprovada em carteira 

de trabalho. Possuir Ensino Médio Completo. Salário: R$ 
1.158,00+ Vale Transporte + Vale Refeição + Assistência 

Médica+ Assistência Odontológica + Seguro de Vida + Auxilio 
Creche, mais comissão. Horário de Trabalho: escala 6×1 das 

08:00 as 14:00 horas, encaminhar o currículo por email: 
Selecaorh@consultoriafulltime.com.br  

RECEPCIONISTA
Salário: R$ 1215,00

Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, 
Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Farmácia

Local de trabalho: Consolação – São Paulo, SP
clientes; Atendimento a ligações telefônicas; Importação de Notas 

Fiscais.Requisitos: Ter boa comunicação e dinâmica.
Interessados: Enviar currículo EM ANEXO para o e-mail: vaga.

tq9425q@cvsp.recrutasimples.com

AUXILIAR DE SAC
Salário: R$ 1296,00

Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição, Assistência Médica, Assistên-
cia Odontológica, Seguro de Vida. Local de trabalho: Carandiru – São 
Paulo, SP. Requisitos: Nível Superior Completo ou Cursando. Disponi-

bilidade para turno da tarde. Desejável experiência com atendimento, 
telemarketing. Todas nossas vagas são elegíveis a candidatos com 

deficiência ou reabilitado. Interessados: Enviar currículo EM ANEXO para 
o e-mail: vaga.zt2390j@cvsp.recrutasimples.com

ASSISTENTE DE COMPRAS NO SEGUIMENTO DE 
PAPELARIA 

Atuar diretamente com negociações de preço, prazo de entrega, 
abertura de novos fornecedores.

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)
Salário entre 2000,00 e 2200,00

Email para: selecao@promptservicos.com.br

RECEPCIONISTA
Atividades: Responsável pelo atendimento telefônico; Recepção dos 

pacientes; Apoio logístico na entrega e recebimento de materiais; 
acesso à clínica de pacientes e fornecedores; Atendimento à médicos 

e clínicas. Requisitos: Ensino Médio completo; Conhecimentos do 
Pacote Office; Vivência na área de hospitais, clínicas, consultórios e la-
boratórios será considerado diferencial Remuneração fixa + VT + VR

Local de atuação: Jardim Paulista (próximo ao Metro Trianon 
Masp) – São Paulo/SP. Interessados encaminhar cv para : 

vagas@zematti.com.br

VENDEDOR(A)
Para trabalhar no Shopping Iguatemi; R$1500 + VT + VR R$21/ 

NÃO oferecemos comissão. Atuará em regime de escala 6x1. Folga 
1 domingo por mês. Horário das 14 as 22 horas. Os interessados 

devem enviar currículo para: administrativo2@stefanbehar.com.br

Remuneração 
pesa na 
decisão 

fatores que contribuem para 
essa decisão. Já a progressão 
na carreira aparece apenas 
em quarto lugar.

O engenheiro químico 
Almyr Fernandes ingressou 
na multinacional Bayer há 
quase 30 anos, como estagi-
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Barueri ultrapassa marca de 270 mil 
habitantes, aponta estudo do IBGE

Com uma taxa de cres-
cimento de 1,10%, aci-
ma da média nacional de 
0,82%, entre 2017-2018, 
o município de Barue-
ri tem atualmente cerca 
de 271.306 pessoas, de 
acordo com o estudo Esti-

Índice de crescimento populacional é de 1,10% no municÍpio 

Michela Brígida/ Jornal de Barueri

RÁPIDAS
&DIRETAS
[Gratuito]

Decathlon 
Alphaville realiza 
aulas esportivas 
neste sábado (1/9) 
A Decathlon Alphaville 
(Alameda Araguaia, 3192 - 
Alphaville Industrial) realiza 
neste sábado (1/9), entre às 11h 
e 18h, um evento dedicado à 
prática e descoberta esportiva. 
No Vital Sport, serão oferecidas 
aulas de alongamento, zumba, 
crossfit, rugby, golfe, entre 
outros. A entrada é gratuita;   

[Futebol americano]

Barueri 
Guardians estreia 
campeonato 
com vitória
A Copa da Baixada Santista teve 
seu início no último sábado 
(25/8) e o Barueri Guardians 
bateu o Corinthians Steamrollers 
(desenvolvimento) por 18x10. Na 
próxima rodada, que acontece 
no dia 16, o time da cidade 
enfrentará o Santos Tsunami, 
anfitriões da copa, no CT 
Meninos da Vila.

[inFantil]

Heróis da Marvel 
desembarcam 
no Shopping 
Tamboré
Até o outubro, o Shopping 
Tamboré (Av. Piracema, 669) 
recebe o evento “Heróis Marvel”. 
Fãs de Capitão América, Thor, 
Homem de Ferro, Homem-
Aranha e Viúva Negra terão a 
oportunidade de se divertir 
com brincadeiras temáticas de 
acordo com cada personagem. 
A atração é gratuita e indicada 
para crianças entre 5 e 12 anos.

 SAmARA NAjjAR
jornalismo@jornaldebarueri.com.br

município é o terceiro mais populosa da região e tem taxa de crescimento acima da média nacional

São Paulo 
tem a maior 
população 
do país

mativas da População, do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
divulgado na quarta-feira 
(29/8). Entre as cidades 
que compõem o Cioeste 

Bom Jesus (18.604).

Projeção
De acordo com o IBGE, 
o crescimento da popu-
lação brasileira está en-
trando em um processo de 
retardamento. Nos últimos 
dois anos, o aumento no 
número de habitantes tinha 
sido de 1,6 milhão de pes-
soas, o dobro do registrado 
entre 2017 e 2018.

O Instituto estima que 
o a população do Brasil 
cresça por mais 29 anos, 
até 2047, quando atingirá 
aproximadamente 233,2 
milhões de habitantes. Nos 
anos seguintes, o número 
deve cair paulatinamen-
te, até atingir 228,3 mi-
lhões de pessoas em 2060. 
Com a diminuição na taxa 
de natalidade e a maior 
expectativa de vida, a po-
pulação idosa do país deve 
se tornar maior.

Até domingo (2/9), o 
Centro de Eventos da cidade 
recebe mais uma edição do 
Festival de Dança de Barueri. 
As apresentações acontecem 
desde sexta-feira (31/8) a 
partir das 16h.  

Organizado pela Secre-
taria de Cultura e Turismo, o 
festival consiste numa mostra 
de caráter competitivo abrin-
do oportunidades para alu-
nos de escolas de dança, ofi-
cinas, grupos e companhias 
realizarem apresentações e 
participarem de debates e 

workshops. O Festival rece-
berá trabalhos coreográficos 
nas modalidades: balé clássi-
co, balé de repertório, dança 
contemporânea, jazz, danças 
urbanas, estilo livre e dança 
de salão. As melhores coreo-
grafias serão premiadas.

O Centro de Eventos fica 
na Avenida Pastor Sebastião 
Davino dos Reis, 672, bair-
ro Vila Porto. A entrada é 
uma unidade de leite em pó 
(lata ou pacote), em prol da 
Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social.

Festival de Dança 
de Barueri acontece 
até domingo (2/9)A Escola Amador Aguiar, 

do Parque Imperial, em Ba-
rueri, está ganhando uma 
nova estrutura. A Prefeitura 
iniciou a reconstrução da 
unidade educacional, que 
fica localizada na Rua Martins 
Fontes com a Rua Adoniran 
Barbosa. Atualmente, estão 
sendo feitos trabalhos de 
fundações no local.

O prédio antigo foi de-
molido e o novo será re-
construído com estruturas 
de concreto pré-moldado, 
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 le-
vantados 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 com-
partilhada. No pavimento in-
ferior ficará o estacionamento 
para funcionários; no térreo, 
cozinha (refeitório), vivência, 
auditório e solário. O primeiro 
andar terá a administração do 
Estado: secretaria (direção, 
coordenação, sala de profes-
sores, cinco salas de aula e 
uma sala multiuso).

Estrutura
No segundo pavimento 

ficarão as instalações da es-
cola voltadas à administração 
de Barueri: direção, coorde-
nação, sala de professores, 

Prefeitura reconstrói Escola 
Municipal Amador Aguiar

Barueri foi condecorada, na segunda-feira (29/8) como “Destaque 
Nacional”, pelo seu projeto de Cidade Inteligente, na 17ª edição do 
Prêmio Learning & Performance Brasil. Entre as ações do programa, 
está a implantação de câmeras ao vivo, Wi-Fi grátis, sistema 
integrado de saúde, semáforos inteligentes, entre outros.

ObRA CENTRO DE EvENTOS 

duas salas de reforço, uma 
sala multiuso, uma enferma-
ria e setor para atendimen-
to odontológico

O terceiro piso terá sete 
salas de aula, uma sala de 
artes, dois laboratórios de in-
formática e um laboratório de 

ciências e biologia. No quinto 
pavimento ficarão 10 salas 
de aula, uma sala multiuso e 
uma biblioteca (leitura). Por 
último, o quinto andar será 
reservado para a quadra po-
liesportiva coberta, vestiários 
e solário.

Fotos: Secom Barueri
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trabalhos devem ser Finalizados em 2019

melhores coreoGraFias serão premiadas 
com quantias em dinheiro

(Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste Metro-
politana de São Paulo), a 
população barueriense é a 
apontada como a terceira 
mais numerosa. 

No levantamento, São 
Paulo foi citado como o 
município que possui o 
maior número de pesso-
as de todo o país,  com 
12.176.866. Isso corres-
ponde a mais de 5% da po-
pulação nacional, que hoje 
soma 208,500 milhões e 
26% de todo o Estado.

A v a l i a n d o  a p e n a s 
o oeste metropolitano, 
Osasco aparece como a ci-
dade mais numerosa, com 
696.850 habitantes, seguido 
por Carapicuíba (398.611). 
Depois de Barueri,  em 
quarto lugar, está Cotia 
(244.694), seguido por Ita-
pevi (234.352), Santana de 
Parnaíba (136.517), Jandira 
(123.481) e Pirapora de 



cidade
4

01 de setembro 
de 2018

A campanha nacional de 
Vacinação contra a poliomie-
lite e o sarampo terminou 
oficialmente na sexta-feira 
(31/8). Na contramão do 
Estado, Barueri atingiu a 
cobertura vacinal de 95% 
preconizada pelo Ministé-
rio da Saúde e não precisará 
realizar um novo “Dia D” de 
imunização como diversos 
município da região.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde da cidade, 
até o dia 29/8, a vacina 
tríplice viral foi aplica-
da em 95,8% do grupo 
prioritário; já a vacina 
contra a poliomielite foi 

Município atinge 
meta de vacinação 

PólIO E SARAmPO

Desfile de 7 de setembro no município 
exalta direito das crianças ao lazer

Barueri realiza, na pró-
xima sexta-feira, 7 de se-
tembro, o tradicional Des-
file Cívico Militar. O evento 
acontece a partir das 8h, em 
frente ao Ginásio Poliespor-
tivo José Corrêa, na Avenida 
Guilherme Perereca Gugliel-

alunos de 20 escolas e das oFicinas das artes participarão do evento

cidade não terá novo 
“dia d” de imunização 

atividades serão voltadas aos alunos de 

Alisson Roberto/Arquivo Secom Barueri

RÁPIDAS
&DIRETAS
[campanha]

Iguatemi 
Alphaville 
oferece vouchers 
para doadores 
O Shopping Iguatemi 
Alphaville (Alameda Rio 
Negro,111), realiza a partir 
do dia 14 de setembro a 
2ª edição do Desapega 
& Leva. A campanha 
reverterá a doação de 
roupas e acessórios em bom 
estado para a Associação 
Rainha da Paz. Clientes 
que participarem ganham 
vouchers de descontos para 
lojas do empreendimento.   

[Graacc]

Barueri 
arrecada mais 
de R$247 mil no 
McDia Feliz
Barueri arrecadou mais de R$ 
247 mil durante a campanha 
McDia Feliz em 2018, em 
prol do Graacc (Grupo de 
Apoio ao Adolescente e à 
Criança com Câncer). De 
acordo com a administração 
municipal, foram vendidos 
antecipadamente na cidade 
14.250 tíquetes, totalizando 
R$ 235.125. Durante dois 
meses, também colaborou 
com a venda de produtos 
promocionais do Graacc, o 
que rendeu R$ 12.583.

[vôlei]

Hinode estreia 
campeonato 
no dia 6
O Hinode Barueri estreia na 
próxima quinta-feira (6/9) 
no Campeonato Paulista de 
Vôlei.  A partida será contra 
o time do Valinhos, às 19h30, 
na casa do time rival. A fase 
classificatória contará com 
seis equipes no total: Hinode 
Barueri, Valinhos, São 
Caetano, Pinheiros, Sesi Vôlei 
Bauru e Osasco-Audax.

 SAmARA NAjjAR
jornalismo@jornaldebarueri.com.br

Evento acontecerá no feriado de sexta, a partir das 8h, em frente ao Ginásio josé Corrêa, no Centro 

“brincadeira é 
coisa séria” 
é o tema 
deste ano 

Alunos do nono ano terão semana 
de orientação profissional nas escolas

EDuCAçãO

membros das Oficinas das 
Artes, frequentadores das 
Secretarias da Mulher, de 
Esporte e dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, en-
tre outros órgãos, também 
integrarão o desfile.

Exército e GCM
As contribuições cívicas e 
militares devem ser lembra-
das, assim como no ano pas-
sado, pelo Arsenal de Guerra, 
20º Grupo de Artilharia e 
Campanha Leve, 22º Bata-
lhão de Logística Leve, 20º 
Batalhão, 18º Grupamento 
de Bombeiros e Secretaria 
Municipal dos Assuntos de 
Segurança (Demutran, Defe-
sa Civil e Guarda Municipal).

De acordo com a admi-
nistração municipal, as ave-
nidas em frente ao Ginásio 
serão interditadas. O trânsito 
será desviado por trás do 
local, sentido Centro, e pela 
Câmara, via bairro.

aplicada em 97%.
Na faixa dos dois anos 

de idade, o município vaci-
nou 117,8%, tanto contra 
a pólio quanto contra a 
tríplice; na faixa dos três anos, 
foram 118,7% contra a pólio 
e 117,7% contra o sarampo. 

Fotos/Secom Barueri

mo, no Centro.
Organizado pela Secre-

taria de Cultura e Turismo, 
o tema do evento deste ano 
é “Brincadeira é coisa séria: 
um direito de todos”. A ex-
pectativa é receber até 15 mil 
pessoas, que poderão ficar 

Alunos do nono ano das 
escolas de municipais de Ba-
rueri terão, a partir de agora, 
uma nova oportunidade para 
se inteirar sobre o mercado 
de trabalho e seus ofícios. A 
Câmara de Barueri aprovou, 
no último dia 14, o projeto de 
Lei 045/2018 do vereador Ra-
fael Valério Carvalho, que ins-
titui a Semana da Orientação 
Profissional para o Primeiro 
Emprego aos estudantes. A 
medida segue agora para 
sanção do prefeito.

O texto prevê que o even-
to aconteça anualmente na 
última semana de outubro. 

Na ocasião, os jovens 

acomodadas em arquiban-
cadas cobertas.

Os alunos da Cultura vão 
compor alas com mais de 300 
pessoas divididas conforme o 
tipo das brincadeiras infantis 
a serem apresentadas. As-

sim, desfilarão os grupos dos 
Bambolês, das Cinco Marias, 
das Pipas e Cata-ventos, da 
Amarelinha, das Dobraduras, 
das Parlendas e Trava-lín-
guas, da Ciranda de Roda e 
Mão-na-Mula, do Circo. A 

Fanfarra Estudantil, integra-
da por alunos de sopro do 
Núcleo de Música, também 
participa do evento.

Estudantes de 20 escolas 
da rede municipal, usuários 
do Parque da Maturidade, 

terão acesso a palestras, 
entrevistas e discussões em 
grupo que abordagem te-
mas relacionados a escolha 
de profissões, entre outros. 

No aguardo da aprova-

ção da medida, estudantes 
podem tirar as suas dúvi-
das na Expotec, que acon-
tece até este sábado (1/9), 
das 9h às 17h, no Ginásio de 
José Corrêa. 
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As baixas temperaturas 
do inverno possibilitam 
mais rapidez na prolifera-
ção de vírus e bactérias, 
acentuando os problemas 
respiratórios, principal-

maioria das crianças que dão entrada no hospital nesta época apresenta bronquiolite

resFriados, Gripes e sinusites também são doenças comuns na estação

 SAmARA NAjjAR
jornalismo@jornaldebarueri.com.br

internadas no HMB com a 
doença, de acordo com a ad-
ministração municipal. Em 
média, 40% das entradas no 
hospital infantil é atribuída 
a bronquiolite, que pode 
registrar picos de até 55% 
no auge do clima frio.

A patologia consiste em 
uma inflamação que, em 

geral, atinge crianças de até 
dois anos, principalmente 
prematuras ou com doenças 
cardíacas e pulmonares, tra-
zendo sintomas como tosse, 
congestão nasal e febre. “A 
bronquiolite produz muita 
secreção e como o bebê 
não tem boa capacidade de 
eliminá-la, por não saber 

expectorar adequadamente, 
o acúmulo dificulta a respi-
ração”, explica Ketty Maciel, 
coordenadora da UTI Pedi-
átrica do HMB.

Além da bronquiolite, 
doenças como resfriados, 
gripe, sinusite, crise as-
máticas e pneumonia são 
extremamente comuns nes-

RÁPIDAS
&DIRETAS
[Ganha tempo]

Saúde orienta 
usuários sobre 
vacina contra HPV
Pessoas que passaram pelo 
Ganha Tempo na quarta-feira 
(29/8) foram alertadas sobre os 
perigos dos diferentes tipos de 
HPV. A intervenção foi realizada 
pela equipe da Coordenadoria 
de Atenção Básica à Saúde, que 
distribuiu materiais informativos, 
preservativos femininos e 
masculinos e géis lubrificantes, 
além de responder dúvidas. 

[prevenção]

Projeto discute 
sobre gravidez 
precoce e IST’s 
Por meio do programa Agentes 
Mirins, desenvolvido pela Defesa 
Civil, profissionais da Coordenadoria 
de Atenção Básica à Saúde têm 
ido a diversas escolas do município 
para discutir sobre gravidez 
precoce e infecções sexualmente 
transmissíveis, realizando um 
importante trabalho de prevenção. 

ta época. Segundo a pre-
sidente do Departamento 
Científico de Pneumologia 
da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo (SPSP), Fabí-
ola Villac Adde, os vírus são 
sazonais, por isso ocorrem 
com frequência nessas es-
tações. “O vírus sincicial res-
piratório, o mais frequente 
causador de bronquiolite, 
tem maior incidência no 
outono e início do inverno, 
de março a agosto. Já a in-
fluenza, causador da gripe, 
ocorre mais no inverno – de 
junho a setembro. ”

 
Cuidados
Para prevenir este tipo 
de doenças, recomenda-
se manter os ambientes 
abertos e arejados, mesmo 
em dias frios, uma vez que 
locais com pouca ventilação 
tendem a aumentar o risco 
de contrair algum vírus 
ou bactéria. Além disso, é 
preciso lavar as mãos com 
frequência e evitar o contato 
com pessoas gripadas.

HMB tem alta em internações infantis no 
inverno devido às doenças respiratórias

38 crianças 
foram 
internadas com 
bronquiolite 
em agosto

mente, entre as crianças. 
Nos meses desta estação, 
a incidência de internação 
infantil no Hospital Munici-
pal de Barueri (HMB) sofre 
uma alta de até 70%, sendo 
a bronquiolite a maior res-
ponsável pelo adoecimento.

Somente no mês de 
agosto, 38 crianças foram 
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De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), aproximadamente 
30% da população mascu-
lina sofre com impotência 
sexual, também conheci-
da como disfunção erétil. 
Apesar da resistência em 
tratar do assunto, muito 
homens tem procurado 
auxílio em clínicas espe-

Hominem Clinic oferece tratamentos para pessoas que sofrem com impotência

 SAmARA NAjjAR
jornalismo@jornaldebarueri.com.br

Clínica especializada em saúde sexual 
masculina é inaugurada em Alphaville

Alunos criam aplicativo de 
relacionamento para cães

em Alphaville.  
Em entrevista ao Jor-

nal de Barueri, o respon-
sável pelo local, o médico 
Bruno Salomão, informa 
que as principais disfun-
ções apresentadas pelos 
pacientes são referentes a 
ejaculação precoce e a difi-
culdade em ter ou manter a 
ereção. “A primeira aconte-
ce geralmente em homens 
mais novos, ansiosos. Já a 
segunda, é mais frequente 
entre pacientes acima de 
40 anos ou com alguma 
doença associada com dia-
betes”, explica.

Para auxiliar os pa-
cientes, a Hominem Clinic 
realiza uma avaliação para 
identificar as motivações 
dos problemas apresenta-
dos, que podem estar rela-
cionados tanto a aspectos 
biológicos como psicológi-
cos. “Ansiedade, depressão, 
baixa autoestima e stress 
são alguns fatores que 
podem influenciar negati-
vamente na sexualidade”, 

mundoanimal

Donos de animais de 
estimação tem agora uma 
ferramenta à disposição para 
encontrar um parceiro para 
os seus pets. Alunos do CST 
de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Siste-
mas da Anhanguera de Santo 
André – Industrial lançaram 
aplicativo de relacionamento 
exclusivo para os bichinhos.  

Disponível na plataforma 
Android, no Nova PET os 
proprietários têm acesso a 
um mural com todas as infor-
mações necessárias sobre os 
animais que estão disponí-
veis para um encontro, além 
de chat para bate papo. Para 
navegar basta cadastrar o 
perfil na rede social. O local 
também oferece apoio de 
profissionais e veterinários 
que acompanham todo pro-
cesso, dando orientações aos 
interessados.

“O projeto apresentado 
em mostra acadêmica surgiu 
após pesquisa de mercado 
para identificar e qualificar 
os principais aplicativos que 
ofereciam serviços pareci-
dos. Para nossa surpresa os 
cinco mais bem avaliados 
nas lojas virtuais das duas 
principais plataformas de 

plataForma está disponÍvel no sistema android

disse o médico. 
Ainda de acordo com 

Bruno, pesquisas científicas 
demonstraram que maus 
hábitos de saúde, como o 
uso de substâncias quími-
cas, álcool, entre outros, 
estão diretamente ligados 
às disfunções eréteis. “Um 
estudo da Unifesp desco-
briu que entre usuários 
de álcool, cocaína, crack 
e ecstasy, 47% têm eja-
culação precoce, redução 
de libido e impotência. 
Além disso, remédios como 
antidepressivos e para a 
calvície podem influenciar 
na ereção”, conta.

Localização
A Hominem fica localizada 
na Av. Copacabana 325 – 
sala 1809, Ed. Montreal 
Plaza – Alphaville – Barue-
ri. Para maior descrição 
de seus pacientes, há a 
opção de entrar em con-
tato com a clínica pelo 
número de WhatsApp, (11) 
98814-9577.bruno salomão é o responsável pela clÍnica

Fatores 
emocionais 
influenciam na 
sexualidade

cializadas.  Para ajudar 
este público na busca pela 
retomada de confiança na 
sexualidade, a Hominem 
Clinic expandiu os negó-
cios e inaugurou, recente-
mente, uma nova unidade 

Nova PET é uma rede social para promover 
encontros entre animais de estimação
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smartphones (Apple Store e 
Play Store) não entregavam 
o que ofereciam, ou seja, 
realizamos testes funcionais 
e operacionais e nenhum 
deles chegavam ao principal 
objetivo da pesquisa que era 
realizar uma busca afim de 
localizar animais de estima-
ção para relacionamento”, 
explica um dos criadores, o 

aluno Evandro de Oliveira 
Fernandes.

A versão mais recente 
está disponível para smar-
tphones com sistema ope-
racional Android e pode ser 
baixada na página criada 
para o projeto no item no 
menu “Baixe nosso APP” 
http://fernandes-evandro.
wixsite.com/novapet.

RÁPIDAS
&DIRETAS
[descontos]

APAE Barueri 
realiza outlet com 
grandes marcas
A APAE Barueri promove mos dias 4,5 
e 6 de setembro, entre às 9h e 19h30 
um outlet com grandes marcas. Lojas 
como Dafiti, Hurley, Piticas, Marisa, 
Bilabong, Rip Curl estarão presentes 
oferecendo desconto de até 80%.  O 
evento acontecerá na Estrada dos 
Pinheiros, nº 1.420, no Parque Viana. 

[campanha]

McDia Feliz tem 
arrecadação de 
mais de R$ 247 mil
Barueri arrecadou mais de R$ 247 mil 
durante a campanha McDia Feliz em 
2018, em prol do Graacc. De acordo 
com a administração municipal, 
foram vendidos antecipadamente na 
cidade 14.250 tíquetes, totalizando 
R$ 235.125. Durante dois meses, 
também colaborou com a venda de 
produtos promocionais do Graacc, o 
que rendeu R$ 12.583. 

Arquivo Pessoal
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Festival 
Escolar de 
Dança premia 
estudantes 
de Parnaíba

Felipe Barros e Pedro Godoy – Ex Libris/PMI

Fabiano Martins

Evento aconteceu no Ginásio de Esportes e ofertou kits para alunos do mais Esportes 

 DA REDAçãO
jornalismo@jornaldebarueri.com.br

Uniformes do PAF são entregues 
para 2,5 mil alunos de Itapevi

padronização, o uniforme 
auxilia na identificação dos 
participantes do projeto, 
bem como a segurança no 
trajeto dos alunos até o local 
de aula. 

Durante a entrega, o pre-
feito Igor Soares destacou a 
importância da ação. “Os kits 
são importantes 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 Prefeitura irá 
inaugurar mais um equipa-
mento esportivo: o CIE (Cen-

tro de Iniciação Esportiva), 
no Alto da Colina, além de 
disponibilizar transportes 
gratuitos para crianças que 
morarem distante ao com-
plexo desportivo. 

Sobre o PAF 
A Prefeitura é responsável 
por disponibilizar o espaço 

COREOGRAFIAS 

No último sábado (25), a 
Prefeitura de Itapevi entre-
gou 2.500 kits de uniforme 
do PAF (Programa Atletas 
do Futuro) aos alunos do 
projeto Mais Esportes, man-
tido pela municipalidade. A 
ação aconteceu no Ginásio de 
Esportes (Avenida Rubens 

A prefeitura, por meio 
da Secretaria de Cultura em 
parceria com a Secretaria de 
Educação, realizou, nos dias 
21, 22 e 24 de agosto o 13º 
Festival Escolar de Dança, 
que nesta edição foi baseado 
no tema “Novelas”. Alunos 
dos colégios municipais, com 
figurinos diversos e as belas 
coreografias, encantaram a 
todos no palco do Cine Teatro 
Coronel Raymundo.

A avaliação da perfor-
mance ficou por conta dos 
jurados Alexandre Polini, 
Professor e Coreografo 
da Banda Lyra de Santa-
na de Parnaíba, Rita Cassia 
Professora do Centro Cul-
tural Artístico Municipal 
(CCAM) e Laercio Pereira, 
Diretor do Colégio Bem Te Vi.

Premiados 
Os alunos mostraram de-
senvoltura, sincronismo e 
energia Na categoria Fun-
damental I o grande cam-
peão foi o colégio Sebastião 
Athayde, que interpretaram 
o 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 Fundamental II o 
vencedor foi o colégio Tan-
credo Neves, com o tema 
da novela “Fera Ferida”, 
enquanto os colégios Paulo 
Freire e Benedita Odette fi-
caram em segundo e tercei-
ro lugares respectivamente. 
Dos alunos do Ensino Mé-
dio quem conquistou o 1º 
lugar foi o colégio Ulysses 
Guimarães, com o tema 
“Belíssima”, quem ficou 
com o vice do festival foi 
C.M. Colaço e em terceiro o 
C.M Aldônio Teixeira. 

alunos do coléGio 
ulysses Guimarães 
Ganharam 1o luGar 
do ensino médio

Projeto é 
parceria com 
Sesi  

Caramez, 1000A – Centro) e 
reuniu, além dos beneficiá-
rios, familiares e autoridades 
políticas da cidade. 

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

Além de permitir na 

Na sexta-feira (24), a 
Prefeitura de Itapevi e o 
Instituto Eurofarma rea-
lizaram mais um mutirão 
oftalmológico do projeto 
“Ampliando Horizontes”, 
que conta também com 
participação do Institu-
to Horas da Vida. Desta 
vez, estudantes do Cemeb 
Floriza Nunes de Camargo 
(Jardim Rainha) passaram 
pelos serviços de triagem 
oftalmológica. Voltada à 
saúde visual da população, 
a iniciativa tem oferecido 
atendimento oftalmológi-
co à crianças e adolescen-
tes do município.

Nesta 2ª edição do pro-
jeto, 12 novas escolas estão 
passando pelo mutirão of-
talmológico para crianças 
de 4 a 14 anos com objetivo 
de impactar positivamen-
te na fila de espera em 
oftalmologia do sistema 
público de saúde de Itapevi 
e promover uma redução 
no número de crianças que 
apresentam baixo desem-
penho escolar por conta 
de déficit de visão. O foco 
da ação é colaborar com 
a saúde e qualidade de 
vida da população de baixa 

A Prefeitura de Santa-
na de Parnaíba esteve, na 
última semana, na sede 
da Federação Paulista de 
Futebol para firmar uma 
parceria, para permitir que 
o município possa receber 
partidas dos campeonatos 
organizados pela entidade. 
O novo Estádio Municipal, 
que está sendo construído, 
deverá sediar os jogos. 

Participaram da reunião 
o prefeito de Santana de 
Parnaíba, o Secretário Mu-
nicipal de Esportes, Flavio 

Mendonça, o Presidente da 
Federação Paulista, Reinal-
do Carneiro Bastos e o vice
-presidente de integração 
de atletas e tetracampeão 
mundial da Copa de 94, 
Mauro Silva.

A parceria permitirá 
que o estádio municipal, 
que está sendo elaborado 
conforme os parâmetros 
estabelecidos pela entidade, 
possa sediar partidas da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior e jogos das séries B e 
C do Campeonato Paulista. 

Parceria oferece atendimento 
oftalmológico em Itapevi 

Novo estádio 
Municipal receberá 
partidas da FPF

mutirão passará por doze coléGios municipais

preFeito Foi até a sede para Firmar parceria

 Secom PMI

Márcio Koch

ESCOlAS PARNAíbA 

para a pratica das modali-
dades esportivas, material 
esportivo e os professores. 
Já ao SESI cabe a implemen-
tação do sistema, doação 
dos uniformes, além das 
capacitações dos professo-
res. A empresa Magnus fica 
responsável pelas estampas 
nos uniformes. O PAF fun-
ciona nos mesmos polos 
onde já acontece o projeto 
Mais Esportes.

Programa
Atualmente, o projeto Mais 
Esportes conta com 3,5 mil 
alunos praticando 20 mo-
dalidades esportivas em 20 
polos. Destes, 2,5 mil foram 
contemplados com o convê-
nio e as entregas no sába-
do (26). Apenas crianças e 
adolescentes receberam os 
uniformes. O projeto Mais 
Esportes oferece atividades 
a partir dos 4 anos e sem 
limite de idade.

Em Itapevi, o PAF ofe-
rece as seguintes modali-
dades: basquete, capoeira, 
damas, combattenco, fute-
bol, futsal, ginástica artística 
e rítmica, ginástica rítmica, 
vôlei, tênis e xadrez.

renda e incentivar a cultura 
do voluntariado entre os 
colaboradores.

Este ano, o Instituto 
Eurofarma vai disponili-
zar 70 funcionários para 

serem voluntários durante 
o mutirão. Para a avaliação 
correta de cada paciente, 
os testes são realizados 
individualmente com um 
especialista. 
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aFicionados pela 
cultura GeeK marcarão 
presença 

Fotos: Divulgação

 SAmARA NAjjAR
jornalismo@jornaldebarueri.com.br

biblioteca e Gibiteka Professor max Zendron abrigará 6ª edição do evento no dia 15 de setembro 

Pock Fest Barueri terá oficinas 
e encontro cosplay para geeks

Com oficinas, apresenta-
ção de banda, encontro de cos-
play, além de RPG, Card Game e 
jogos de tabuleiro, a 6ª edição 
do Pock Fest Barueri, que 
acontece no dia 15, na Biblio-
teca e Gibiteka Professor Max 
Zendron, promete atrair os 
aficionados pela cultura Geek. 

O evento gratuito é uma 
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Os super-heróis Robin, Estelar, Ravena, Mutano e Ciborgue têm a grande responsabi-
lidade de salvarem o mundo. Já na casa onde moram e que não tem nenhum adulto por 
perto, a bagunça é total e rola a maior preguiça na hora dos afazeres domésticos. 

Os Jovens Titãs em Ação! 
estreia nas telonas  

CINEmA

INGREDIENTES
– ¼ xícara de leite vegetal 
(ex. de soja, amêndoas, 
castanhas, aveia)
– 2 colheres de chá de 
linhaça
– 1 xícara de farinha de 
trigo
– 2 colheres de sopa de 
cacau
– 3 colheres de sopa de 
café especial com moagem 
média fi na (aqui, utilizou 
o café Tulipa das Matas, da 
Coff ee & Joy)
– ½ colher de chá de 
bicarbonato de sódio
– ¼ colher de chá de sal
– ¾ xícara de açúcar 
demerara
– 4 colheres de sopa de 
óleo de girassol
– 120g de chocolate 70% 
cacau picado (a maioria não 
tem leite na composição, 
mas sempre fi que atento 
aos ingredientes no rótulo)

MODO DE PREPARO
Ligue o forno para pré-
aquecer a 200 graus.
Triture a linhaça no 
liquidifi cador até virar uma 
farinha. Misture esse pó 
ao leite e reserve por 15 
minutos. Com o tempo essa 
mistura irá encorpar e virar 
uma “goma”.
Enquanto isso, junte em 
uma tigela os ingredientes 
secos: farinha, cacau, café 
especial, bicarbonato e sal.
Adicione à mistura do leite 
o açúcar e o óleo e misture 
até fi car homogêneo.
Junte essa mistura à dos 
ingredientes secos e mão 
na massa!
Para evitar que a massa 
grude na sua mão, unte 
com um pouquinho de 
óleo. Quando estiver bem 
misturado, acrescente o 
chocolate e sove até eles se 
incorporarem à massa.
Modele os cookies e 
coloque para assar por 
aproximadamente 20 
minutos ou até chegar na 
textura certa: rachados 
na superfície, mas ainda 
um pouco moles, porque 
quando saem do forno 
endurecem mais um pouco.

Cookie 
Vegano de 
Café Especial 
e Cacau

RECEITA

“o coelho enGenheiro” estreia dia 8 

vIlA PORTO 

Centro de Eventos 
abrigará dois 
espetáculos 
infantis gratuitos

Ação contará 
com torneio 
de uno

parceria da Secretaria da Cul-
tura de Barueri com o Anime 
Moments Brasil, idealizador 
da edição. A ação contará ain-
da com impressora 3D, torneio 
de Uno e sorteios de brindes. 

De acordo com Rúbia 
Lemes Borges, da Biblioteca 
e Gibiteka, o espaço virou 

Nos dias 8 e 9, dois 
espetáculos teatrais so-
bem ao palco do Centro 
de Eventos de Barueri: 
“O Coelho Engenheiro” 
e “A Árvore da Vida”. A 
ação é uma iniciativa da 
Secretaria de Cultura e 
Turismo, em parceria 
com a Companhia de 
Teatro Sia Santa.

As peças fazem parte 
do projeto “Teatro para 
Todos”, da Sia Santa, e 
do programa Cultura na 
Faixa. “O Coelho Enge-
nheiro” será apresentado 
no sábado (8), em duas 
sessões, às 15h e 19h. O 
enredo mostra a reunião 
de um grupo de bichos 

que resolvem construir 
uma casa para morar. 

Já “A Árvore da Vida” 
será exibida no domingo 
(9), às 10h e 15h, narra de 
forma lúdica sobre como 
é possível inserir boas 
práticas agrícolas na roti-
na diária da comunidade.  
Os ingressos deverão ser 
retirados no local com 
uma hora de antecedên-
cia e estão limitados à 
lotação da plateia.

A Sala de Espetáculo 
Barueri (no Centro de 
Eventos) � ca na avenida 
Pastor Sebastião Davino 
dos Reis, 672, Vila Porto. 
Mais informações pelo 
telefone: 4168-1809.

ponto de encontro desse pú-
blico, desde quando foi inau-
gurada, em 2015. “Somos a 
primeira gibiteca pública da 
região oeste da Grande São 
Paulo. “Antes, eles tinham de 
se encontrar em parques ou 

na casa um do outro, hoje, sa-
bem que há aqui a estrutura 
que precisam para encontros 
e eventos”, conta Rúbia, que 
organiza a edição com Júlio 
Herculano, também da Max 
Zendron. 

Calendário fixo
Ela cita que o espaço possui 
mais de 6 mil títulos de HQ´s e 
mangás, inclusive, para maio-
res de 18 anos.  Além disso, 
há um calendário fixo de 
eventos, como o Open House, 

mensalmente, e o Nerd Fest, 
a cada quatro meses. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
4198-0229. O espaço fica na 
fica na Rua Rio Grande do 
Sul, 234, Vila Boa Vista.


