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Congresso Nacional recebe nova 
proposta de Reforma da Previdência
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O presidente Jair Bolso-
naro (PSL) entregou pessoal-
mente ao Congresso Nacional 
a nova proposta de Reforma 
da Previdência, na quarta-fei-
ra (20). Acompanhado dos 
ministros da Economia, Pau-
lo Guedes, e da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, o presidente 
da República passou o texto 
às mãos do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM), e 
do presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM).

Na ocasião, Bolsonaro des-
tacou que conta com os par-
lamentares para o aperfeiçoa-
mento da proposta e ressaltou 
a importância das mudanças 
para o Brasil. “Temos uma 
oportunidade ímpar de real-
mente garantir para as futu-
ras gerações uma previdência 
onde todos possam receber. É 
esse o meu maior apelo”, afir-
mou o presidente.

O secretário Especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, que também partici-

pou da agenda, explicou que a 
proposta combate desigualdades 
e privilégios nos setores público 

e privado. “Quem ganha mais 
vai contribuir com mais e quem 
ganha menos vai contribuir com 

menos, o que é um processo de 
justiça para o conjunto da socie-
dade”. De acordo com ele, o go-

verno espera economizar cerca 
de R$ 1,1 trilhão em dez anos 
com as novas regras propostas.

Segundo Marinho, o gover-
no também deve apresentar um 
projeto para garantir a cobran-
ça de dívidas previdenciárias 
a partir de R$ 15 milhões. Ele 
afirmou que, atualmente, apro-
ximadamente 4 mil empresas 
estão nessa situação. 

Tramitação
No Congresso, o projeto 

da Nova Previdência tramita-
rá como proposta de emenda à 
Constituição (PEC). Antes de 
ser apresentada para votação 
pelo plenário da Câmara, será 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
e por uma Comissão Especial. 
Se aprovada, segue para o Se-
nado, onde passará pela CCJ 
da Casa antes de ir à votação 
em plenário.

Representantes de municí-
pios da Região Oeste de São 
Paulo estão se unindo para 
construir um fórum de discus-
são de políticas públicas em 
defesa dos direitos da mulher. 
O foco estará nas ações de 
conscientização e prevenção 
à violência e ao feminicídio.

As vereadoras de Osasco 
Lúcia da Saúde (DC) e Dra. 
Régia (PDT) receberam re-
presentantes das câmaras mu-
nicipais de Embu das Artes e 
Carapicuíba, da Prefeitura do 
Município de Osasco e da Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil - 56ª Subsecção de Osasco, 
para debater o tema.

Os trabalhos deve ser ini-
ciados já em março, que é o 
mês dedicado à mulher, com 
uma grande caminhada de 
conscientização. A intenção é 
que o fórum aconteça no mês 
de maio.

“Queremos promover tudo 
que venha ao encontro da mu-
lher no sentido da conscien-
tização, porque a mulher não 

está na vida de um homem 
para apanhar ou ser morta, 
mas para ser valorizada”, diz 
a vereadora Lúcia da Saúde.

A Vereadora Dra. Régia, 
que é autora de um projeto de 
lei que envolve essa temática, 
acredita que essa primeira reu-
nião é importante para Osasco 
e região, porque viabiliza o 
debate de assuntos que favo-
reçam a discussão de políticas 
públicas para as mulheres.

A Vereadora Rosângela 
Santos (PT), de Embu das Ar-
tes, ressalta que o encontro na 
Câmara de Osasco é o início 
de um projeto que permitirá 
cuidar das mulheres da região, 
por meio de políticas públicas 
“para defender os direitos das 
mulheres contra o feminicí-
dio, a favor das creches e da 
melhoria na saúde”.

Já a Vereadora Cida Car-
los (PT), de Carapicuíba, re-
força que o tema do fórum é 
bastante atual, porque há um 
grande número de mulheres 
que estão se empoderando 

para tentar se libertar da vio-
lência que sofrem.

Dentre os assuntos em 
pauta, uma das principais 

reivindicações é que as de-
legacias de defesa da mulher 
funcionem 24 horas por dia e 
também nos finais de semana. 

Segundo as vereadoras, a me-
dida deve auxiliar no registro 
de ocorrências de violência 
contra a mulher, em conjunto 

com outras ações, como a im-
plantação de centros de aten-
dimento específico às vítimas 
de violência.

O Governador João Doria 
se reuniu nesta quinta-feira 
(21) com diretores da mon-
tadora norte-americana Ford 
para discutir o fechamento 
da fábrica de veículos de São 
Bernardo do Campo. O Esta-
do se comprometeu em ajudar 
a Ford a buscar um compra-
dor para o pólo e a montado-
ra aceitou a contrapartida de 
manter os 1.200 funcionários 

na sede administrativa do ABC 
Paulista e não fazer mudanças 
ou cortes de empregos nas uni-
dades de Taubaté, Tatuí e Ba-
rueri.

A decisão foi tomada du-
rante encontro entre Doria e o 
CEO da Ford América do Sul, 
Lyle Watters, e o Vice-Presi-
dente de Assuntos Governa-
mentais, Comunicação e Es-
tratégia da montadora, Rogelio 

Golfarb. Também participaram 
do encontro o vice-governador 
Rodrigo Garcia, o secretário 
de Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles, e o prefei-
to de São Bernardo do Campo, 
Orlando Morando.

“O objetivo da reunião foi, 
evidentemente, a preservação 
de empregos. Foi uma atitu-
de de governo, fui eu que os 
procurei”, afirmou Doria, em 

referência ao contato com di-
retores da fábrica norte-ameri-
cana. “O governo de São Paulo 
vai ajudar a Ford a encontrar 
um comprador para o parque 
fabril de São Bernardo”, acres-
centou.

Os contatos do governo 
com potenciais investidores 
interessados em assumir a fá-
brica do ABC já começam na 
próxima segunda-feira (25). 

A meta é buscar outra monta-
dora de automóveis que pos-
sa absorver os cerca de 1.600 
funcionários da linha de mon-
tagem. “O governo não fará 
imposições à compradora. Nós 
vamos buscar uma solução 
de mercado ao lado da Ford”, 
concluiu o Governador, que 
classificou o encontro desta 
quinta como “positivo e cons-
trutivo”.

Com o acordo costurado 
no Palácio dos Bandeirantes, 
a Ford se propõe a manter 
2.880 empregos diretos em 
São Paulo. Além dos 1.200 
funcionários que continuarão 
na sede administrativa em São 
Bernardo, a montadora empre-
ga 1.260 pessoas na fábrica de 
Taubaté, 250 no campo de tes-
tes de Tatuí e 170 no centro de 
distribuição de Barueri.

Combate à violência contra a mulher 
mobiliza vereadoras da região

Governo de São Paulo atua para 
evitar fechamento de fábrica no ABC

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - Osasco
NOVO MODO DE ALISTAMENTO MILITAR

Cidadãos residentes no município de Osasco - SP, mascidos no ano 
de 2001. Realize seu Alistamento Militar  no site www.alistamento.
eb.mil.br no período de 1 de janeiro à 30 de junho de 2019.

Para o alistamento online é necessário possuir CPF, endereço 
residencial, e-mail válido e um número de celular para contato.

Para Cidadãos que não possuem CPF ou Nasceram em Anos Ante-
riores procurem a Junta de Serviço Militar do seu Município no pe-
ríodo de janeiro a 30 de junho de 2019 para realizar o Alistamento.
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Osasco recebe mais 80 novas 
câmeras de monitoramento

O prefeito Rogério Lins 
conferiu o funcionamen-
to  das 81 novas câmeras 
monitoradas pelo Centro de 
Operações Integradas (COI). 
De acordo com a Prefeitura, 
Osasco conta 305 câmeras de 
monitoramento, instaladas 
em locais como: Rua Antônio 
Agú, Avenida Visconde de 
Nova Granada, Avenida Flo-
ra x Avenida Dona Blandina 
Ignes Júlio, Avenida Hirant 
Sanazar, Avenida dos Remé-
dios, Avenida Horácio Lafer 
e Avenida Lourenço Belloli, 
entre outras regiões da cida-
de.

As ruas e avenidas de 

Osasco são monitoradas em 
18 telas, sendo que é possí-
vel ampliar as imagens. Do 
Centro de Operações Inte-
gradas, as equipes também 
podem operar os semáforos 
para atrasá-los ou adiantá-los 
em caso de acidentes. As câ-
meras ficam a 15 metros de 
altura e uma distância de 100 
metros.

“Ainda nesse semestre 
será implantada ‘cerca eletrô-
nica’: os 47 pontos que serão 
ligados nas entradas e saídas 
de Osasco, para conexão ao 
DETECTA”, explicou a ge-
rente da ARC, Maria Apare-
cida Pinho Camargo Barbosa.

Santana de Parnaíba 
quer acabar com a 
extrema pobreza

A Prefeitura de Santana 
de Parnaíba lança nesta sexta-
-feira, dia 22, às 9 h, o Pro-
jeto Crescer, que visa a erra-
dicação da extrema pobreza 
no município. O evento será 
Cine Teatro Coronel Raimun-
do. A Secretaria de Assistên-
cia Social, durante nove me-
ses, colocará os responsáveis 
para cuidar de 120 famílias 

em situação de intensa vulne-
rabilidade social, oferecendo 
atividades teóricas e práticas 
(que serão apresentadas no 
lançamento), por 30 horas 
semanais em órgãos da pre-
feitura e receberão uma bolsa 
auxilio correspondente a um 
salário mínimo, auxilio trans-
porte e cesta básica.

Para participar do progra-

ma foi realizada uma seleção 
nos CRAS e NAS da cidade, 
que considerou os seguintes 
critérios: menor renda bru-
ta familiar per capita, maior 
tempo de desemprego, ser 
mulher arrimo de família e 
família com maior número de 
dependentes, considerando 
crianças, adolescentes, idosos 
e pessoas com deficiência.
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A população de Itapevi re-
cebeu uma boa notícia na se-
mana do aniversário da cidade. 
O prefeito Igor Soares anun-
ciou duas grandes novidades: 
a construção de uma pista de 
skate e do primeiro parque da 
história de Itapevi.

O Parque da Cidade, como 
será chamado, ficará ao lado 
do Estádio Municipal, na Vila 
Nova Itapevi, numa área com 
55.400 m².

O projeto prevê a instala-
ção de pista de cooper com 1,5 
km, ciclovia, bicicletário, aca-
demia ao ar livre, espaço para 
Cross Fit, playground, praça 
para skate e patins, duas qua-
dras poliesportivas, minicam-
po de futebol com grama sin-

tética, pista de mountain bike, 
praça de serviços com banhei-
ros, espaço PET, Wi-Fi gratui-
to e uma área de 15.700 m² de 
estacionamento para veículos.

“O itapeviense pode come-
morar: o Parque da Cidade será 
uma conquista histórica para a 
nossa cidade”, disse o prefeito 
Igor Soares. “Itapevi vai ga-
nhar não só o seu primeiro par-
que como um dos maiores da 
região, resgatando o orgulho da 
população pela cidade”, afirma.

As obras devem começar 
nos próximos meses e a inau-
guração do parque está previs-
ta para o primeiro semestre de 
2020. A novidade foi anuncia-
da no domingo (17), durante o 
show da dupla Maiara e Marai-

sa, que reuniu 20 mil pessoas 
no Estádio Municipal.

Itapevi Skate Park
A Prefeitura também cons-

truirá o Itapevi Skate Park. O 
anúncio foi feito no sábado 
(16), durante o Festival IT, na 
Praça 18.

O espaço de lazer e práti-
ca esportiva ficará na Avenida 
Feres Nacif Chaluppe, 75, no 
Centro, ao lado da delegacia e 
onde hoje funciona o Ciretran, 
que será transferido para as 
futuras instalações do Resolve 
Fácil.

O espaço terá uma pista de 
skate com bowl (pista parecida 
com uma piscina) de 350 m² 
(alturas de 1,60m e 2,40 m), 

pista overall (mistura de street 
com transições) de 1.483,21m² 
e banks iniciantes (pista em 
formato de bowl, mas com pa-
redes menores) de 200 m² (al-
turas de 0,80m e 1,10m).

Além disso, o espaço terá 
uma pista street de 750 m², 
com rampas retas, quarters, 
corrimãos, caixotes, palcos, 
escadas, fun box, spinner, vul-
cões e double waves. O local 
também terá arquibancadas, 
espaço de convivência, bi-
cicletário e estacionamento. 
Obras devem ser iniciadas no 
segundo semestre.

Legenda: Novos equipa-
mentos anunciados pelo pre-
feito vão melhorar qualidade 
de vida da população

Prefeitura de Itapevi 
anuncia a criação do 
Parque da Cidade

O combate a dengue em 
Santana de Parnaíba é rea-
lizado durante todo o ano e 
agora, com o início do ano 
letivo, vai ganhar um impor-
tante reforço: alunos do 6º 
ano do Ensino Fundamental 
de 31 colégios do municí-
pio participarão do proje-
to “Agente Mirim Contra a 
Dengue”.

As secretarias de Saúde 
e de Educação realizaram 
no último dia 15 a primeira 
etapa com uma oficina para 
assistentes e coordenadores 
das escolas participantes. 
Os educadores terão o papel 
de desenvolver o trabalho 
de conscientização, além de 
orientar os alunos no proces-
so de eliminação de todos os 
possíveis focos de dengue no 
entorno dos seus respectivos 
colégios.

A ação acontecerá duran-
te todo o ano por etapas nas 

quais o objetivo é fazer com 
que os alunos, colaborado-

res dos colégios e a comuni-
dade se sensibilizem e aju-

dem a combater e orientar a 
população sobre os proble-

mas causados pelo Aedes 
Aegypti.

Gatos e cachorros aban-
donados podem ganhar um 
lar na primeira feira de ado-
ção, que acontece neste do-
mingo (24), no Corredor da 
Alegria, em frente à estação 
da CPTM, das 9h às 12h. A 
Prefeitura de Jandira conta 
com o apoio especializado 

da Clínica Veterinária Ricar-
do, de Mairinque, que res-
gata animais em situação de 
rua.

A clínica, conveniada 
com o município, atualmen-
te, abriga 40 animais que 
foram recolhidos das ruas 
da cidade em situações de 

risco, como atropelamento 
e maus tratos. Após exames 
médicos, os cães e os gatos 
são castrados, vacinados e 
vermifugados, para então es-
tarem aptos a encontrar uma 
família.

“A feira de adoção é o 
término da ação de resgate 
do animal atropelado, doen-
te e é o fechamento do ciclo 
para o bem-estar dele. Agora 
tem que se encontrar um lar 
para que não seja condena-
do a ficar no canil, onde a 
estimativa de vida é menor 
que nas ruas”, diz o médico 
veterinário proprietário da 
clínica, Ricardo de Almeida 

Souza. Segundo ele, de cada 
dez animais acolhidos e res-
tabelecidos, apenas três con-
seguem um lar.

Os requisitos para os in-
teressados em adotar no dia 
do evento são: ter mais de 
18 anos e um documento de 
identidade oficial com foto. 
É preciso ter corrente ou 
caixa de transporte (no caso 
dos gatos) para levar o novo 
amigo.

O local escolhido para a 
feira é o Corredor da Ale-
gria, no Corredor Oeste, que 
aos domingos é fechado das 
7h às 12h para lazer e ações 
sociais da Prefeitura.

Alunos das escolas municipais ajudam no 
combate à dengue em Santana de Parnaíba

Feira de adoção de animais em 
Jandira acontece neste domingo
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GM de Santana de 
Parnaíba realiza 
Operação Cidade 

Prefeitura de Jandira distribuirá preservativos

Para manter a redução dos 
índices de criminalidade no 
município, a Guarda Muni-
cipal de Santana de Parnaíba 
vem realizando a Operação 
Cidade Segura, em datas e 
locais estratégicos do municí-
pio, conforme as necessidades 
apontadas pelos indicadores 
de segurança.

A ação preventiva visa ini-
bir ações criminosas por meio 

de pontos de bloqueio para 
abordagem e verifi cação, satu-
ração policial em áreas deter-
minadas, bem como orientação 
e informações a população. 
Nos transportes coletivos a 
guarda desenvolve trabalhos 
de prevenção e conscientiza-
ção do crime de importunação 
sexual, com base na lei 13.718 
de setembro de 2018 realizan-
do abordagens e verifi cações 

junto aos usuários.
A Guarda Municipal orien-

ta aos moradores que, no caso 
de presenciar qualquer tipo 
de ação ou conduta crimino-
sa deve procurar uma base da 
GMC, da Polícia Militar, ou 
entrar em contato com os ór-
gãos de segurança pública. Em 
Santana de Parnaíba existe o 
Disque GMC 153 e o 4622-
8900, que funcionam 24 horas.

  “Use sempre camisinha” é 
tema da campanha que a Pre-
feitura de Jandira realiza para  
prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis (DST) 
durante o período de Carnaval. 
Segundo dados do Ministério 
da Saúde, nesta época os índi-

ces de contaminação por DST 
aumentam principalmente en-
tre os jovens, já que são os que 
menos usam preservativos, ra-
zão pela qual são foco da cam-
panha. Caso não se protejam a 
possibilidade de transmissão 
nos moradores se amplia. A 

ação aposta nas diversas for-
mas de prevenção para evitar o 
HIV e outras diversas doenças 
causadas pelo não uso do pre-
servativo.

 Os indicadores de contá-
gio se alarmam ainda mais, e 
por isso a Prefeitura de Jandi-

ra, através da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde irá distribuir 
na praça central Aniello Grag-
nano, camisinhas e folhetos de 
orientação sexual  das 10h ás 

20h, sexta-feira, 01 de março.
 No Brasil, a epidemia de 

HIV/AIDS avança na faixa 
etária de 20 à 24 anos, na qual 
a taxa de detecção subiu de 

14,9 casos por 100 mil habi-
tantes. Segundo o Ministério 
da Saúde o índice de infecção 
tem aumentado entre jovens de 
15 a 19 anos.

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Seguran-
ça e Controle Urbano (Secon-
tru), realizou na segunda-feira 
(14), a formatura de 144 guar-
das civis municipais. Autorida-
des e representantes das cor-
porações de cidades vizinhas, 
além de familiares dos forman-
dos prestigiaram a solenidade.

Os novos GCMs participa-
ram de curso de capacitação 
com duração de seis meses, 
com carga horária de 856 ho-
ras, superando o índice re-
comendado pela SENASP 
(Secretaria Nacional de Segu-
rança Pública).

 O secretário de Segurança, 
coronel José Virgolino de Oli-
veira, parabenizou os GCMs.  
“Parabéns aos senhores e senho-
ras. Tenho certeza que os senho-
res, quando entraram na Guarda 
Civil Municipal, tinham um 
propósito de fazer aquilo que 
vocês amam e aquilo que amam 
é servir e proteger a cidade de 
Osasco. É o que estamos fazen-
do, observando e acompanhado 
as ocorrências que os senhores 
têm atendido. A formação dos 
senhores foi exemplar. Peço que 

nunca desistam”.
O prefeito Rogério Lins 

encerrou a solenidade desta-
cando as ações para melhorar 
a segurança na cidade. “Esse 
é um compromisso que atende 

as expectativas de nossa popu-
lação, que é ampliar os investi-
mentos em Segurança Pública, 
para que as pessoas que moram 
e trabalham na nossa cidade te-
nham uma vida mais tranquila, 

mais segura e com mais quali-
dade de vida”.

“Aumentamos em 77% o 
orçamento da Segurança, o 
que signifi ca que teremos via-
turas alugadas, que poderão 

ser substituídas caso quebrem. 
Temos as ações do ‘Amanhecer 
Seguro’, fora a implantação de 
câmeras pela cidade e os apli-
cativos Detecta e Vigia Osasco. 
Por último gostaria de agrade-

cer a família de vocês, que são 
o pilar da nossa corporação. 
Vocês são os responsáveis por 
auxiliarem nossos guardas mu-
nicipais. Deus abençoe a to-
dos”, concluiu.

Guarda Municipal de Osasco 
recebe 144 novos agentes

ALTA PERFORMANCE NA DUA VIDA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

QUEBRA DE HÁBITOS LIMITANTES
MELHORIA NAS RELAÇÕES

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

SÃO 21 HORAS DE IMERSÃO COM OS MELHORES 
PALESTRANTES DO BRASIL PARA DESENVOLVER EM VOCÊ:

VAGAS LIMITADAS! INSCREVA-SE
www.icon21.com.br
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A Prefeitura de Osasco 
inaugurou na terça-feira (19), 
o Serviço de Acolhimento Al-
bino José da Silva, como parte 
das comemorações de aniversá-
rio da cidade. A nova unidade 
é destinada ao atendimento de 
pessoas em situação de rua e 
vulnerabilidade social, fica na 
Rua Belo Horizonte, 87, no Jar-
dim Rochdale, zona Norte.

Um dos diferenciais é a aten-
ção às famílias, priorizando a 
permanência das mães junto com 
os filhos menores. Algumas no-

vidades foram pensadas no novo 
albergue, como a brinquedoteca, 
para diversão das crianças, es-
paço reservado para animais de 
estimação e também estaciona-
mento para carrocinhas.

O serviço de acolhimento 
conta,  ainda, com área de con-
vivência, quartos com camas e 
berços para bebês. Durante o 
dia, também serão oferecidos 
atendimentos técnicos especia-
lizados com psicólogas e assis-
tentes sociais.   

“Uma grande cidade não se 

faz apenas com grandes obras. 
Também se faz com uma admi-
nistração que se preocupa com 
as pessoas e com a área social, 
que valorizando as pessoas 
e contribuindo para que elas 
consigam alcançar qualidade 
de vida ”, disse o prefeito Ro-
gério Lins.

O novo albergue conta com 
dois prédios e amplia o atendi-
mento oferecido na antiga uni-
dade, passando de 50 para 100 
vagas (50 para homens e 50 para 
mulheres).

Novo albergue municipal é inaugurado no Jardim Rochdale  

Nova unidade da FIEB é 
inaugurada na Aldeia da Serra

O prefeito de Barueri, Ru-
bens Furlan, inaugurou a uni-
dade da FIEB  Aldeia da Ser-
ra, no último dia 14. A nova 
escola tem capacidade inicial 
para cerca de 300 estudan-
tes da 1ª e 2ª série do Ensino 
Médio, com ampliação para o 
próximo ano letivo.

“É uma alegria poder 
inaugurar a nona unidade da 
FIEB. Sabemos que é um im-
portante passo para um futu-
ro brilhante de nossos jovens, 
que começa com educação de 
qualidade”, afirmou o prefei-
to de Barueri Rubens Furlan.

“Nosso grande projeto é 
atender a demanda da Aldeia 
da Serra. Temos a ideia de uma 
escola modelo com educação 
de qualidade no padrão FIEB, 
que promoverá ensino de ex-
celência em todos os cantos da 

cidade de Barueri”, comentou 
o superintende da Fundação, 
Luiz Antonio Ribeiro.

Estrutura
Situado em terreno de 1.384 

metros quadrados, o projeto 
contempla 2.447 metros qua-
drados de área construída. O 
prédio possui pavimentos in-
ferior, térreo e mezanino e ofe-
rece infraestrutura de seis salas 
de aulas, biblioteca digital, re-
feitório, sala de reforço, audi-
tório com 70 lugares e dois ca-
marins, espaço administrativo 
com salas da diretoria, coorde-
nação e orientação pedagógica, 
secretaria, sala de professores, 
diversos espaços de convivên-
cia, salas multiuso, copa e cozi-
nha para funcionários. A nova 
unidade é 100% adaptada a 
pessoas com deficiência.

Sergio Gobatti



Osasco-Audax enfrenta Sesc-RJ 
pela Superliga no Liberatti

Nesta sexta-feira (22) o 
Vôlei Osasco-Audax e Ses-
c-RJ se enfrentam, a partir 
das 21h30, no Ginásio José 
Liberatti, pela oitava rodada 
da temporada 2018/19 da Su-
perliga Cimed. Considerado o 
maior clássico da modalidade 
no mundo, o jogo terá trans-
missão do Sportv 2.

“Vamos para mais um clás-
sico. Sempre é um jogo duro, 
mas tivemos uma semana mui-
to boa de trabalho em quadra 
e estudamos bastante o time 
do Rio. Vamos com tudo. Dar 
o nosso melhor e, com muita 
garra e união, buscar essa vi-
tória em casa”, garante a pon-

teira Angela Leyva. A central 
Nati Martins complementa. 
“Contaremos com a força da 
nossa torcida, que nos apoia 
o tempo todo e faz a diferença 
aqui no José Liberatti.”, afir-
mou o técnico Luizomar.

Na classificação geral da 
Superliga, Osasco ocupa a 
quinta posição, com 31 pontos 
(dez vitórias em 17 partidas), 
enquanto o Sesc aparece em 
terceiro lugar, com 13 resulta-
dos positivos em 18 rodadas. 
“Este é o campeonato mais 
equilibrado dos últimos anos 
e seguimos fortes na luta. Es-
tamos com um jogo a menos 
e acredito que temos todas as 

condições de seguir evoluin-
do na competição e ainda su-
bir na tabela até o início dos 
playoffs.”, garante a levanta-
dora Carol Albuquerque.

 As jogadoras do Vôlei 
Osasco seguem entre as me-
lhores da temporada. A central 
Walewska, a ponteira Mari 
Paraíba e a oposta Hooker 
figuram no Time do Sonho, 
seleção elaborada pela Confe-
deração Brasileira de Vôlei de 

acordo com o desempenho de 
cada atleta em quadra.

No desempenho por fun-
damento, Hooker é a vice-lí-
der em média de pontos por 
set. Segundo as estatísticas 
da CBV, a oposta norte-ame-
ricana tem 4,51 acertos por 
parcial. Mari Paraíba também 
aparece na segunda posição, 
mas entre as melhores sacado-
ras. A ponteira soma 23 aces 
na Superliga 2018/19. 

Equipe para a temporada 
2018/19 - O Vôlei Osasco-
-Audax reformulou seu elen-
co para a temporada 2018/19. 
Reuniu três campeãs olímpi-
cas:Paula Pequeno, Walewska 
e Carol Albuquerque; além 
de contar com atletas que jo-
garam na Seleção Brasileira 
recentemente (Claudinha e 
Lorenne) e jogadoras que já 
defenderam o país em com-
petições internacionais: Mari 

Paraíba, Camila Brait, a nor-
te-americana Hooker, além 
da peruana Angela Leyva. 
Também tem no grupo as cen-
trais Natasha, Nati Martins e 
a ponteira/oposta Domingas. 
A equipe osasquense investe 
ainda na nova geração do es-
porte. Renovou os contratos 
da líbero Kika e da levanta-
dora Gabriela Zeni, e trouxe 
a ponteira Vivi e a central 
Mayara.
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A FLÓRIDA VISTA DE CIMA 
conheça restaurantes e bares rooftops do Estado Ensolarado 

que prometem momentos e vistas inesquecíveis

Shopping União de Osasco promove 
AULAS GRATUITAS DE CULINÁRIA

A Flórida, Sunshine State 
dos Estados Unidos, além de 
ser bastante procurada por suas 
atrações, tais como parques te-
máticos, possui uma grande 
beleza natural, praticamente 
cercada de belas praias de areia 
bem branquinha e oceanos com 
cores cristalinas e de tempe-
raturas amenas, o que não faz 
faltar ótimos restaurantes e ba-
res rooftops para os visitantes 
apreciarem as encantadoras pai-
sagens da Flórida em um mo-
mento descontraído e prazeroso.

O Havana Beach Bar, em 
Rosemary Beach, no Noroeste 
da Flórida, foi inspirado no res-
taurante e bar cubano preferido 
de Ernest Hemingway e fi ca no 
The Pearl Hotel. Lá, os visitan-
tes podem desfrutar de vistas 
deslumbrantes voltadas para o 
Golfo do México, e, para acom-
panhar, o menu possui pratos 
com inspiração na cozinha es-
panhola, portuguesa e francesa.

Também em Rosemary Bea-
ch, localiza-se o Pescado, o bar 
rooftop ideal para saborear um 
vinho ou coquetel enquanto as-
siste ao pôr do sol de Emerald 
Coast. O elegante bar, com um 
estilo mais descolado, oferece 
uma vista deslumbrante do Gol-
fo do México, além de muitos 
frutos do mar frescos para com-
plementar.

Um restaurante superpre-
miado e também rooftop na Fló-
rida é o Bud & Alley, que fi ca 
em Seaside, Noroeste do estado. 
O local recebeu prêmios como 
o Golden Spoon Award da re-
vista Florida Trend e o anual 
da Wine Spectator Magazine 
Award of Excellence. A vista é 
igualmente voltada para o Golfo 
do México e promete momentos 
inesquecíveis.

Na cidade praiana de Du-
nedin, localizada a aproxima-
damente 40 minutos de Tampa, 
encontra-se o Hi-Fi Rooftop Bar, 
no Fenway Hotel. O hotel foi 
inaugurado em 1927 e é conside-
rado um ícone da era do jazz! Já 
o Hi-Fi Rooftop Bar foi inspirado 
na arquitetura colonial espanhola 
e tem uma vista deslumbrante 
para o St. Joseph Sound, parte do 
Golfo do México. Lá, são servi-
dos coquetéis criativos, cervejas 
artesanais locais e vinhos cuida-
dosamente selecionados.

O novo Hard Rock Hotel 
Daytona Beach, a aproxima-
damente uma hora de Orlando, 
traz o Wave Terrace, rooftop 
onde são servidas cervejas e 
coquetéis artesanais e um menu 
inspirado em frutos do mar; 
tudo em um ambiente requinta-
do e casual, com música ao vivo 
e vista para o Oceano Atlântico.

Espreguiçadeiras, ilumina-
ção colorida, obras de arte ec-
léticas, coquetéis exclusivos e 
vistas para o pôr do sol fazem 

parte do cenário presenciado no 
bar EDGE, situado no Epicure-
an Hotel, na cidade de Tampa. 

O menu consiste em pequenos 
pratos, queijos artesanais e char-
cutaria. O Hotel fi ca localizado 

no meio do burburinho social da 
cidade, com muitas boutiques 
sofi sticadas, restaurantes e casas 

noturnas em sua volta.
Como o setor número um 

do Sunshine State, o turismo 
foi responsável por receber 
118,5 milhões de visitantes em 
2017, que gastaram 112 bilhões 
de dólares, apoiando 1,4 mi-
lhões de empregos na Flórida. 
De acordo com o Escritório de 
Economia e Pesquisa Demo-
gráfi ca, para cada dólar que o 
Estado investe no VISIT FLO-
RIDA, o órgão ofi cial de turis-
mo e marketing para o estado da 
Flórida, são gerados US$ 2,15 
em receita tributária. O VISIT 
FLORIDA promove o turismo 
do estado através de vendas, 
propaganda, promoções, rela-
ções públicas e programas de 
serviço aos visitantes.

Até 28 de fevereiro, a cen-
tral de cursos do Shopping 
União terá aulas gratuitas de 
culinária para quem deseja 
aprender novas receitas, in-
clusive para uma renda extra. 
Os participantes vão preparar 
deliciosos pratos doces e sal-
gados, como: bolo decorativo, 
profi teroles e carolinas, delí-
cias de coco, oportunidades 
voltadas à Páscoa, entre outras 
opções.

Para fazer as aulas, os in-
teressados devem se inscrever 
pessoalmente na central de cur-
sos do Shopping União, de se-
gunda a sexta-feira, das 14h às 

16h30, ou das 17h30 às 21h, no 
Piso Avenida (corredor de ser-

viços – próximo ao Poupatem-
po). Para mais informações, 

acesse: www.shoppinguniao.
com.br/centraldecursos.php.
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Dia 23, um dos médicos mais competentes e requisitados da 
região, dr. Maxwell José será muitíssimo abraçado pelos amigos, 

pacientes e familiares, quando � ca mais jovem.

Dia 26, é a vez 
do médico dr. 
José Augusto 
Canepelle de 
receber o carinho 
da sua amada 
Regina, dos 
� lhos, das noras 
e de amigos. 
Parabéns!

No dia 25, quem � ca mais jovem é o dinâmico 
médico dr. José Amando Mota

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ATÉ O FIM DO MÊS
Data Horário Curso

22/02 14h às 16h Delícias de coco: faça pão de coco no liquidifi cador e bolo de pudim.

25/02 14h às 16h Bolos decorados com shiny butt ercream: aprenda a aplicar essa técnica 
na decoração de bolos.

26/02

14h às 16h Bolo de Páscoa: prepare um lindo bolo decorado com o tema de Páscoa e 
pasta Americana.

18h às 20h Ovos de páscoa recheados: venha aprender o passo a passo desses 
deliciosos ovos de Páscoa recheados.

27/02 14h às 16h Comida Árabe: saiba como preparar pratos árabes de dar água na boca.

28/0 14h às 16h Profi teroles e carolinas doces: aprenda a fazer o clássico doce francês e a 
famosa adaptação brasileira.
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Domingo tem Maiara e Maraisa no Jd. Cipava
Entre os eventos que co-

memoram os 57 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa  de Osasco,  neste 
domingo (24), a partir das 
12h, acontece uma progra-
mação com diversos  shows 
gratuitos, no palco que será 

instalado na Avenida Viscon-
de de Nova Granada, altura 
do número 2.661, no Jardim 
Cipava. 

O público poderá se di-
vertir  ao som de sucessos de 
vários artistas do momento, 
como Maiara e Maraisa, João 

Bosco e Vinícius, Gabriel Di-
niz, Jefferson Morais, Day e 
Lara, Juan Marcos, Vinícius 
e Yasmin Santos e muitos ou-
tros, na parceria do município 
com a Rádio Nativa FM. 

Uma das atrações espe-
radas é o forrozeiro Gabriel 
Diniz, sucesso nacional com 
a música “Jenifer”. A dupla 

Maiara e Maraisa, que ficou 
conhecida com as canções 
“10%”, “Se Olha no Espe-
lho”, “No Dia do Seu Casa-
mento”, “Medo Bobo”, entre 
outras, também promete um 
show  amimado para a alegria 
do público e  dos fãs, além de 
abrilhantar o aniversário de 
Osasco.

Projeto garante aulas de música e 
artes aos alunos da rede de Barueri

As aulas do projeto “Mú-
sica e Artes ao Ar Livre” já 
estão em pleno andamento e 
beneficia cerca de 200 alunos 
da rede de Barueri. A novida-
de deste ano é que além das 
aulas de instrumentos musi-
cais e canto, os participantes 
também aprendem técnicas 
de desenho e pintura. 

As aulas acontecem nos 
jardins e ambientes do CAP 
– Centro de Aperfeiçoamen-
to de Professores. A equipe 
responsável pelas aulas é for-
mada por 15 professores alta-
mente capacitados que lecio-
nam nos períodos da manhã e 
tarde. 

Os inscritos no projeto 
contam com aulas de violão, 
violino, violoncelo, teclado, 
clarinete, flauta transversal, 
órgão, saxofone e artes (de-
senho e pintura). Todos os 
instrumentos e materiais para 
as aulas são fornecidos pela 
Secretaria de Educação. 

O professor de violino, 
Marcos Lima, afirma que o 
projeto tem ajudado muito 
no desenvolvimento e apren-
dizagem dos participantes. 
“Temos relatos que dão con-
ta que estudantes, que inte-
graram as outras edições do 
programa, melhoraram a con-
centração, sociabilidade e até 
mesmo as notas em salas de 
aula”, contou o professor. 

Evolução na 
aprendizagem 

A implantação das ativi-
dades tiveram como objeti-
vo incentivar o envolvimen-
to dos estudantes da rede de 
ensino com música e artes e, 
ao mesmo tempo, estimular 
o processo de aprendizagem. 
Foram expressivos os avan-
ços e benefícios na vida dos 
alunos que frequentaram as 
aulas do projeto, implantado 
pela Secretaria de Educação 
em agosto de 2017. 
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Popo Freitas e Cris Magiros se 
encontram no Taverna Santorini

De passagem por São Paulo, 
nessa terça, dia 19 de fevereiro, 
o tetracampeão mundial de boxe, 
Popo Freitas visitou a amiga e 
ex-lutadora Cris Magiros, vice-
-presidente do ADCC ( Abufabhi 

Combat Club) e proprietária do 
restaurante grego Taverna Santo-
rini, na Alameda Lorena, em São 
Paulo. Para ele, “ é difícil encon-
trar boa comida grega e está aqui 
está divina”, afi rma Popo que sa-

boreou um dos pratos mediterrâ-
neos da casa, Makaronia ao vinho 
e frutos do mar. O boxeador disse 
conhecer apenas pizza grega de 
um restaurante que frequenta em 
Salvador. 

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
Atelier Swarovski, parceira oficial de jóias, adicionou 

ousadia e inovação ao tapete vermelho do BAFTA 2019, 
que aconteceu no Royal Albert Hall, em Londres.

Entre as estrelas presentes na 
premiação, estavam Olivia Col-
man, Lucy Boynton, a apresen-
tadora do BAFTA 2019 Joanna 
Lumely e AJ Odudu.

Olivia Colman, que venceu o 
prêmio de melhor atriz pelo fi lme 
“A Favorita”, usou brincos de 
gota, anel de mosaico e bracelete 
art deco feito com cristais Swa-
rovski em ouro 18K Fairtrade. 
No início do mês, a atriz já havia 
ganhado um Globo de Ouro pelo 
papel.

Lucy Boynton (foto) usou 
brincos e anéis Angel e o anél 
Arc-Enciel, também feito com 

cristais criados em ouro 18K Fair-
trade. Seu último papel foi Mary 
Austin no fi lme Bohemian Rhap-
sody, para o qual foram doados 56 
mil cristais Swarovski na colabo-
ração com o designer Julian Day.

Joanna Lumley escolheu 
brincos e anéis concêntricos da 
coleção Fine Jewelry de Atelier 
Swarovski para apresentar a ce-
rimônia.

A super modelo holográfi ca 
digital Shudu brilhou no tapete 
vermelho usando brincos Fluid 
Drop, também Atelier Swarovski.

A apresentadora AJ Odudu 
brilhou com a linha Atelier Swa-
rovski assinada por Penélope 
Cruz, MoonSun, brincos Multi 
Strand em Ródio.

Estrelas brilham com atelier 
Swarovski no tapete vermelho da 
premiação da British Academy

Em turnê paulistana, Eliana Pittman mostrou 
em seis apresentações, porque continua sendo 
um dos grandes nomes da canção no Brasil.

Colcci lança coleção 
Denim Soul em SP

Na festa de início do 
ano do Shopping D&D 
a presença da arquiteta 

highlight Gina Elimelek .

Eliana 
Pitman, 

e Ovadia 
Saadia na 

Embaixada 
da Itália em 

SP. 

Empresário Antonio Costa do Brazuka Day, está levando o 
youtuber humorista campeão do país Whindersson Nunes para 
se apresentar aos brasileiros residentes em Oslo na Noruega.

Na noite desta terça-feira, a Colcci, 
realizou um evento com a presença de 
Camila Coutinho e Manu Gavassi para 
marcar o lançamento da Coleção Denim 
Soul, na loja do Shopping Morumbi. 

Whindersson Nunes e Luisa Sonza


