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Nova sede do Fundo Social amplia 
atendimento em Santana de Parnaíba
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Oração pela Cidade celebra 
70 anos de Barueri com 
bandas e líderes religiosos
Os 70 anos de Barueri serão comemorados, neste sába-
do, 16, com uma grande celebração religiosa: a 3ª Ora-
ção pela Cidade, a ser realizada no Centro de Eventos, 
a partir das 18h.
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Emidio de Souza, Ataíde Teruel e Marmo Cezar 
tomam posse como deputados estaduais da região 
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A Assembleia Legislati-
va de São Paulo dará pos-
se aos deputados estaduais 
eleitos, durante solenidade 
que acontece neste sexta-
-feira (15), a partir das 15 h, 
no  Plenário Juscelino Ku-
bitschek.  

O ex-prefeito de Osas-
co, Emidio de Souza (PT), 
inicia o mandato como re-
presentante da Região, jun-
tamente, com Ataíde Teruel 
(PODE) e Marmo Cezar 
(PSDB), ex-prefeito de San-
tana de Parnaíba.

Após o juramento dos 
parlamentares, também será 
realizada a eleição da nova 
Mesa Diretora da Casa, para 
o biênio 2019/2021.

A Câmara Municipal de 
Osasco aprovou na terça-fei-
ra (12) o Projeto de Lei (PL) 
398/2017, que proíbe a inau-
guração de obras públicas sem 
condições de funcionamento. 
A proposta é de autoria do 
Presidente da Câmara, o vere-
ador Ribamar Silva (PRP).

Ele diz que, embora não 
seja uma prática da atual 

administração municipal, a 
inauguração de prédios pú-
blicos sem condições de uso 
ainda é comum no país, seja 
por falta de materiais, equipa-
mentos ou funcionários.

“Quantas vezes a popu-
lação já foi enganada com 
construções eleitoreiras, se-
guidas do abandono após o 
pleito eleitoral? Sabemos que 

isso gera muita expectativa. O 
povo não pode ser mais enga-
nado”, afirma Ribamar.

O texto aprovado pelos ve-
readores inclui todos os equi-
pamentos públicos construí-
dos, reformados ou ampliados 
com recursos municipais. 
Toda instalação inaugurada 
deve estar com sua estrutura 
física completamente finali-

zada, atender as exigências 
legais e apresentar condições 
mínimas de funcionamento.

O projeto, que recebeu 12 
votos a favor e nenhum con-
trário, foi aprovado em segun-
da votação e agora segue para 
o Prefeito, que pode vetá-lo 
ou sancioná-lo. Só após a san-
ção do chefe do Executivo o 
texto se torna lei. 

Projeto do presidente da Câmara de 
Osasco, vereador Ribamar, é contra 
a inauguração de obras inacabadas

Multa por pichação 
em Barueri pode 
chegar a R$ 10 mil

A pichação de muros e pré-
dios públicos ou particulares 
em Barueri pode custar muito 
caro para os autores. Quem for 
flagrado depredando o patrimô-
nio pode ser multado em até 
R$ 10 mil. Um decreto editado 
pelo Poder Executivo e publica-
do no Jornal Oficial de Barueri 
regulamenta a Lei 2553/2017, 
que estabelece o Programa de 
Combate à Pichação.

A iniciativa foi proposta 
pelo vereador Kascata (PSB) 
em agosto do ano passado. A 
regulamentação prevê multas 
a partir de 75 Ufib (Unidade 
Fiscal de Barueri), ou R$ 2,3 
mil em caso de flagrante. Se 
for reincidência, o valor dobra. 

Caso dano seja causado em pa-
trimônio tombado, o pichador 
terá que pagar 300 Ufib (cerca 
de R$ 10 mil). O texto estabe-
lece que os valores das multas 
devem ser revertidos ao Fundo 
Municipal de Cultura de Barue-
ri.

O vereador indicou ainda 
que a fiscalização deve ser fei-
ta pela Guarda Civil Munici-
pal.  O texto estabelece como 
pichação o ato de “riscar, de-
senhar, escrever, borrar ou por 
outro meio conspurcar edifica-
ções, públicas ou particulares, 
ou suas respectivas fachadas, 
equipamentos públicos, monu-
mentos ou coisas tombadas e 
elementos do mobiliário urba-

no”. Portanto, exclui expres-
sões artísticas como o grafite.

A regulamentação prevê 
ainda que além da multa, o 
pichador seja encaminhado à 
Polícia Civil para registro da 
ocorrência de crime contra o 
ordenamento urbano e patri-
mônio cultural. A Prefeitura 
vai manter ainda um cadastro, 
no banco de dados da Secreta-
ria de Segurança e Mobilidade 

Urbana, com as informações 
dos infratores multados, para 
consulta em caso de novas in-
frações.

Além disso, quem for fla-
grado pichando terá que passar 
por um programa educativo, 
promovido pela Secretaria de 
Cultura e Turismo. A popula-
ção pode ajudar a zelar pela 
paisagem urbana denunciando 
o crime pelo telefone 153.

 Divulgação/CMB

Barueri proíbe uso 
de canudos plásticos 

Em Barueri, o fornecimen-
to de canudos plásticos em 
bares, restaurantes, padarias, 
casas noturnas, hotéis e de-
mais estabelecimentos comer-
ciais poderá ser proibido. Isso 
é o que determina o Projeto de 
Lei 006/2019, aprovado por 
unanimidade pelo plenário da 
Câmara Municipal na sessão 
de terça-feira, 12. A matéria 
agora segue para o Poder Exe-
cutivo para sanção.

O texto, de autoria do 
vereador Reinaldo Campos 
(PODE), permite a distribui-
ção somente de canudos feitos 
de materiais comestível ou 
biodegradável, desde que em-
balados individualmente por 
algum tipo de composto que 
também não agrida o meio 
ambiente. Os estabelecimen-
tos comerciais terão um ano 
para se adequarem, a partir da 
publicação da lei.

A multa para quem des-
cumprir a regra é de 50 Ufib 
(Unidade Fiscal de Barueri), 

o que corresponde atualmente 
a R$ 1.798, podendo dobrar 
em caso de reincidência. De 
acordo com o projeto, o valor 
arrecadado com as multas será 
destinado a programas am-
bientais do município.

Ao defender a aprovação 
do projeto em plenário, Rei-
naldo Campos lembrou os da-
nos causados pelo canudo no 
meio ambiente, já que o plás-
tico leva até mil anos para se 
decompor.

“Quando paramos para 
pensar, percebemos que o 
canudo plástico envolve uma 
enorme cadeia produtiva e 
consome matéria prima da na-
tureza para fazer algo que será 
usado por pouco tempo antes 
de virar lixo”, ressaltou o par-
lamentar. “Há muitas alterna-
tivas, como os canudos feitos 
de material menos poluentes e 
até mesmo os de aço inox, que 
a pessoa pode carregar na bol-
sa e usar sempre que precisar”, 
lembrou Reinaldo Campos.

Projeto do vereador Kascata que prevê punição a quem for flagrado promo-
vendo poluição visual foi sancionado pelo prefeito

Presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar
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A Creche Maria José da Silva Jesus terá capacidade para atender 188 crianças

Prefeitura de Osasco entrega mais uma 
creche no Jardim Roberto neste domingo

Neste domingo (17), às 
14 h, a Prefeitura de Osasco 
entrega a Creche  Maria José 
da Silva Jesus, no Jardim Ro-
berto II. Esta é a segunda obra 
do pacote de Educação, que 
inclui outras seis unidades em 
construção: Jardim Concei-
ção, Vila Menk, 1º de Maio, 
Veloso, Santa Maria e Vila 
Militar, além das duas unida-
des do Mundo da Criança, que 
funcionarão nas instalações 
da FITO (zonas norte e Sul).

 A nova creche do Jardim 
Roberto II ocupa um terreno 
de 1.890 m ² com área cons-
truída de 1,575 m ², contando 
com hall de entrada, sala ad-
ministrativa, almoxarifado, 
sala de professores/reunião, 
sanitários feminino e masculi-
no, pátio coberto, três solários, 

refeitório, playground, varan-
da de servidos com depósito 

de materiais de limpeza, jar-
dim/horta, seis salas de aula 

divididas entre uma sala de 
creche (crianças de 4 meses a 

1 ano), creche II (crianças de 1 
a 2 anos), creche III (crianças 

de 2 a 4 anos), duas salas de 
pré-escola (crianças de 4 a 6 
anos) e uma sala multiuso.

 A Creche Maria José da 
Silva Jesus terá capacidade 
para atender 188 crianças di-
vididas em dois turnos (ma-
nhã e tarde) ou 94 em período 
integral. A inauguração faz 
parte das atividades em co-
memoração aos 57 anos de 
emancipação político-admi-
nistrativa da cidade.

Já nesta sexta-feira (15), a 
Prefeitura entrega a reforma 
da Creche Hermínia Lopes, 
em Quitaúna e no último do-
mingo (10) a população do 
Jardim Roberto I ganhou a 
creche Creche Agentil Reis, 
que abriu vagas para crianças 
de 0 a 5 anos no período inte-
gral e parcial. 

Elvis inaugura reforma do 
Colégio Maria Clara Machado

Santana de Parnaíba ganhou 
mais uma escola reformada. No 
último dia 9, o  prefeito Elvis Ce-
zar esteve no bairro Recanto Sil-
vestre, na região da Fazendinha, 
para entregar a ampliação do Co-
légio Maria Clara Machado.

O deputado estadual Marmo 
Cezar, representantes do legis-
lativo, autoridades e moradores 
acompanharam a cerimônia e 
visitaram as novas dependên-
cias da unidade de ensino infan-
til, que foi totalmente reforma-

da, contando com uma moderna 
estrutura, playground, além de 
novos equipamentos e materiais 
pedagógicos. Com as seis novas 
salas, a capacidade do colégio, 
que funciona em período inte-
gral para crianças com idades 
de 0 a 5 anos, aumentou de 320 
para 480 alunos.

“O colégio ficou maravilhoso, 
tenho certeza que as crianças irão 
gostar muito não apenas das novas 
salas, mas do colégio como um 
todo, que não perde em nada para 

os colégios particulares”, disse 
Evelin Inácio, moradora do bairro.

Professora da unidade, Danila 
Mendes comentou sobre as novas 
salas: “Fizeram um trabalho exce-
lente. Aqui em Santana de Parnaí-
ba, a qualidade vai desde a escola 
até os materiais e uniformes. Meus 
filhos gostam muito de estudar 
aqui”, declarou.

 Durante o evento, o prefeito 
falou sobre o objetivo de zerar a 
fila de creches  e sobre a criação 
dos polos de ensino superior na 

cidade: “Vamos continuar traba-
lhado muito para alcançar o nos-
so objetivo que é não deixar que 
nenhuma criança fique sem vagas 

na nossa cidade. Além disso nós 
temos hoje 8 pólos de ensino supe-
rior para que todos os alunos que 
concluírem o ensino médio, consi-

gam fazer uma faculdade e desta 
forma, vamos fazer desta geração, 
uma geração de vencedores”, con-
cluiu Elvis.

Jean Bueno
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Serão oferecidas 470 vagas distribuídas em 10 cursos

Periodo de inscrição termina dia 29 de março

Vereador Ralfi Silva luta pela causa animal

Em visita ao Jornal a rua 
no início da semana, o ve-
reador Ralfi Silva (PODE) 
destacou sua luta e satis-
fação  pela inauguração do 
Hospital Veterinário “Man-
chinha”, que garante atendi-
mento gratuito a cães e gatos 
da cidade e, principalmente, 
dá condições para que as fa-
mílias possam tratar da saúde 
do animalzinho de estimação. 
A unidade funciona na Rua 
Franz Voegeli, 930, Jd. Wil-
son, na Zona Sul, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
são distribuídas 30 senhas 
por dia para consultas e exa-
mes laboratoriais.

 Ralfi  destacou a entre-
ga do segundo polo na Zona 
Norte,  prevista para aconte-
cer em maio deste ano, onde 
serão realizados cirurgias e 
procedimentos mais comple-

xos. “Destinamos uma emen-
da de R$ 31 milhões para 

proteção animal e com isso 
Osasco é a quarta cidade do 

Brasil e a primeira da região 
Oeste a ter hospital veteriná-

rio gratuito”, comemora.
O vereador espera que 

ações sejam colocadas em 
prática, como o SAMU VET 
(ambulância para socorrer 
animais) e o Castra Móvel. 
Ralfi também conseguiu 
aprovar em primeira vota-
ção na Câmara Municipal sua 
proposta de instalação de ca-
sinhas, bebedouros e come-
douros para cães em praças e 
áreas públicas da cidade.

 Atuação
Além da preocupação com 

o bem-estar animal, o verea-
dor osasquense, que está em 
seu primeiro mandato, falou 
sobre seu trabalho no Legis-
lativo. Ralfi fiscaliza e tem 
cobrado o Executivo pela 
qualidade no atendimento 
na saúde da população. No 
ultimo final de semana, por 

exemplo, ele esteve no Hos-
pital Municipal Antônio Gi-
glio, conversou com pacien-
tes, médicos e funcionários.  
A Lei Lucas no município é 
outra iniciativa dele, assim 
como o projeto para amplia-
ção do Teste do Pezinho. Atu-
almente, o exame feito em 
recém-nascidos para diag-
nosticar seis tipos doenças e 
se fosse modificado por uma 
nova lei poderia detectar até 
48 doenças diferentes, facili-
tando o tratamento precoce.

A implantação do “Semá-
foro Inteligente” é outro pro-
jeto de Ralfi, em tramitação 
na Câmara Municipal, que 
trará facilidade na mobilida-
de urbana. “É uma tecnologia 
importante, que melhora a 
fluidez no trânsito e também 
pode ser integrado a sistemas 
de segurança, como Detecta”. 

Ralfi destaca Hospital Veterinário como 
conquista na área de bem-estar animal

Criado pela Prefeitura de 
Barueri, por meio da Secre-
taria de Indústria, Comércio 
e Trabalho (SICT), o Progra-
ma Meu Futuro oferece cur-
sos gratuitos de qualificação 
profissional que têm impul-
sionado a colocação de vá-
rias pessoas no mercado de 
trabalho. 

Nesta 6ª fase serão ofe-
recidas 470 vagas distribuí-
das em 10 cursos: Pintor de 
Obras, Eletricista Instalador 
Residencial, Assistente Con-
tábil, Assistente Administra-
tivo, Gestão de Qualidade, 

Assistente de Departamento 
Pessoal, Cuidador, Técnicas 
de Segurança no Trabalho, 
Portaria e Recepção com Se-
gurança e Técnicas de Ora-
tória. Há opções de horários 
pela manhã (9 às 12h) e à 
noite (18h30 às 21h30), de 
acordo com a demanda. 

As inscrições estarão 
abertas de 18 a 22 de março, 
das 8h30 às 16h30, no Cen-
tro de Qualificação Profis-
sional (Rua Domingos Cru-
do, 248, Centro – Barueri). 
Mas atenção! Devido à gran-
de procura, os atendimentos 

serão limitados a 120 senhas 
por dia e não serão aceitas 
matrículas sem que o can-
didato esteja com todos os 
documentos exigidos no mo-
mento da inscrição.  

As vagas são destinadas 
a moradores de Barueri com 
18 anos ou mais. Para reali-
zar a inscrição é necessário 
estar com o Cadastro Cida-
dão atualizado e apresentar 
documentos como RG, CPF, 
comprovante de endereço 
e histórico escolar. Quem 
precisar de vale transporte 
deve providenciar também o 

CNIS, emitido gratuitamente 
no Ganha Tempo Municipal.  

No dia 5 de abril acon-
tecerá a cerimônia de boas-

-vindas às turmas da 6ª fase. 
As aulas ocorrerão de se-
gunda a sexta-feira a partir 
de 8 de abril até 5 de junho 

na rua Prof. Max Zendron, 
177 – Vila São Jorge.  Mais 
informações pelos telefones 
4163-1340 ou 4199-0513.  

As inscrições de crianças 
de 6 meses a 3 anos de ida-
de em creches estão abertas 
em Jandira e os pais ou res-
ponsáveis têm até o dia 29 
de março para ir nas esco-
las municipais, de segunda 
a sexta-feira, no período das 
8h às 12h e das 13h às 16h.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, atualmente a rede de 16 

creches municipais atendem 
2.272 crianças em período 
integral.

Caso a procura seja maior 
que as vagas oferecidas,será 
adotado critérios de seleção, 
baseado na lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, que visa 
atender o mais necessitado 
da vaga, ou seja, crianças 
com responsáveis que traba-
lham na parte da manhã.

Programa Meu Futuro 
abre inscrição para cursos 
gratuitos em Barueri 

Estão abertas 
inscrições para 
creches em Jandira
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 Nova UPA de Jandira começa a funcionar no dia 25 de março com atendimento 24 horas

Barueri lança campanha “Eu 
me Empodero e te Fortaleço”

Para comemorar o dia 
em 8 de março, a Prefeitura 
de Barueri lançou a Campa-
nha “Eu me Empodero e te 
Fortaleço”, tema que será 
trabalhado pela Secretaria 
da Mulher ao longo do ano 
com o objetivo de orientar e 
fortalecer a população femi-
nina. As ações são voltadas 
para geração de renda, es-
porte, saúde e cultura .

“Em todas as ações va-
mos trazer essa pauta de 
forma direta ou transversal, 
para que esse assunto seja 
debatido e que essa mulher, 
ao voltar para casa, possa 
refletir sobre a importân-
cia do seu empoderamento. 
Esse trabalho não é só da 
Secretaria da Mulher en-
quanto órgão público, é um 

trabalho de cada mulher en-
quanto cidadã”, explica a 

secretária da Mulher, Giani 
Cristina de Souza.  

Na programação, ao me-
nos uma aula realizada na 

Secretaria será dedicada 
para tratar sobre direitos 

humanos das mulheres, vio-
lência, inclusão e cidadania. 
Temas como “Esporte pela 
não violência contra a mu-
lher” e “Workshop de em-
presas para área de beleza” 
irão implementar as ações. 

Frentes como a coorde-
nadoria de Direitos Huma-
nos e enfrentamento à vio-
lência e o programa Rede 
Mulher estarão presentes 
em outras repartições pú-
blicas do município como 
UBSs e CRAS que aborda-
rão temas como Diversidade 
de Gênero e Relacionamen-
to Abusivo.

 A Secretaria da Mulher 
fica na rua Sebastião Davi-
no dos Reis, 756, Vila Por-
to. Mais informações pelo 
telefone 4706-4046. 

Prefeitura de Jandira inaugura UPA 24H
A partir do próximo dia 

25, a população de Jandira 
contará com serviços de saú-
de, da UPA 24h (Unidade de 
Pronto Atendimento), que foi 
entregue no sábado (9) pelo 
prefeito Paulo Barufi. A obra 
pública adquirida junto ao 
governo federal, foi iniciada 
há oito anos, mas que teve 
a construção paralisada por 
duas gestões anteriores.

Durante a inauguração, a 
comunidade conheceu as de-
pendências do novo prédio e 

suas instalações modernas e 
bem equipadas que funciona-
rão 24 horas por dia.

Segundo o prefeito Paulo 
Barufi, a entrega da UPA se 
deu pelo esforço de muitas 
secretarias, em especial a de 
Receita e Finanças, que pla-
nejaram a transferência de 
recursos para conclusão da 
obras, executadas pela Secre-
taria de Planejamento.

O prefeito informou que 
com a abertura da UPA, o 
Pronto Atendimento Muni-

cipal (PAM) será transferido 
para a nova unidade e que o 
prédio será reformado para ser 
utilizado como o Paço Muni-
cipal, provisoriamente. Segun-
do ele, a Prefeitura hoje paga 
R$ 45 mil por mês de aluguel 
e esse dinheiro será economi-
zado. “Já iniciamos a obra do 
novo paço municipal, próximo 
ao Senai, que custará R$ 5 mi-
lhões e dará para a cidade uma 
nova prefeitura e assim saire-
mos definitivamente do alu-
guel”, enfatizou Barufi. 
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Prefeito Elvis Cezar, primeira-dama e presidente do Fundo Social, Selma Cezar, e autoridades durante a inauguração

Campanha Coração Solidário beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social

O Fundo Social de Solida-
riedade de Osasco doou na ter-
ça-feira (12) cadeiras de rodas, 
próteses, órteses, parapodium, 
palmilhas ortopédicas e anda-
dores a pessoas com deficiên-
cia física ou com grau de mo-
bilidade reduzida da cidade. A 
Campanha Coração Solidário 

realizada pela primeira-dama 
Aline Lins, beneficiou 24 pes-
soas de famílias em situação 
de vulnerabilidade social. 

A cerimônia, que contou 
com as presenças do prefei-
to Rogério Lins, a vice Ana 
Maria Rossi e secretários 
municipais, foi marcada pela 

emoção. “Este ano consegui-
mos zerar a fila de espera por 
esses equipamentos. O meu 
sentimento é de gratidão pelo 
empenho de todos os profis-
sionais que dedicaram esfor-
ços para nos ajudar nessa tare-
fa. Sabemos das necessidades 
dos pais, que às vezes deixam 

de levar os filhos para passe-
ar e até levá-los à escola, pela 
falta desses materiais”, disse 
Aline Lins.

O prefeito aproveitou a 
ocasião para pedir a colabora-
ção das empresas de Osasco. 
“Nossa intenção é todo ano 
zerar a espera por esses equi-
pamentos. São famílias em si-
tuação de vulnerabilidade que 
já têm outros gastos, como por 
exemplo, alimentação especial 

e medicamentos. Então, temos 
de seguir trabalhando para 
proporcionar uma qualidade 
de vida melhor. Os empresá-
rios podem nos ajudar, fazen-
do doações para famílias do 
município”, afirmou Rogério, 
destacando que existem regras 
e critérios para a contemplação 
das famílias.

A dona de casa Silvana 
Iraci Oliveira Macedo, mãe 
do cadeirante Thiago Olivei-

ra Macedo, 18 anos, falou do 
sentimento de ter conseguido a 
doação para o filho. “Ele pre-
cisava muito dessa adaptação 
na cadeira há, pelo menos, um 
ano. Graças a Deus, saiu rá-
pido, porque fiz a solicitação 
quase no fim do ano passado”.

Com o slogan “Nem todo 
mundo tem cadeira de rodas, 
mas coração todo mundo tem”, 
a campanha foi iniciada  pelo 
Fundo Social em 2017.

O prefeito Rogério Lins 
participou, no último dia 10, 
da cerimônia de entrega de 
140 contratos de moradia aos 
associados do Grêmio Recre-
ativo Cultural, Educacional 
e Social Gente Inocente. O 
evento marcou também o iní-
cio das obras de construção 
das 140 unidades habitacio-
nais, em terreno na Estrada 
das Rosas, 450, Jardim Santa 
Maria e integrou as comemo-
rações dos 57 anos de eman-
cipação político-administra-
tiva de Osasco.

O presidente da associa-
ção, Sidnei Alves de Sena, 
mais conhecido por Pelezi-

nho, agradeceu o apoio, pois 
há oito anos o Grêmio aguar-
dava a aprovação do projeto 
pela administração pública.

A obra tem parceria com 
a Secretaria de Habitação do 
Governo do Estado de São 
Paulo, por  meio  da  Com-
panhia de Desenvolvimen-
to  Habitacional  e  Urbano  
(CDHU), que cedeu o terreno 
ao Grêmio Recreativo Cul-
tural, Educacional e Social 
Gente Inocente para a cons-
trução de empreendimen-
to popular. A Prefeitura de 
Osasco, por sua vez, aprovou 
o projeto e liberou o alvará.

“Esse foi o único de 40 

projetos de gestão comparti-
lhada aprovado pelo Governo 
Estadual. Estamos nessa luta 
há muitos anos e ver o início 
dessa obra é um sonho que 
se realiza. Agradeço a Deus, 
ao Paulo Alves, e ao prefeito 
Rogério Lins, pois apresenta-
mos o projeto a ele no início 
de sua gestão e, em menos de 
um mês, ele aprovou. Estou 
feliz em lutar e poder ajudar 
os associados de baixa renda 
na aquisição de sua moradia”, 
destacou Pelezinho.

O Grêmio Recreativo 
Gente Inocente foi criado em 
17/5/99 como organização 
social sem fins lucrativos e 

desenvolve trabalhos volta-
dos à educação, integração e 
promoção humana e social, 
atendendo famílias, jovens e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social, resga-
tando os valores sociais por 
meio de atividades artístico-
-cultural, arte, educação, es-
porte, moradia e outros.

“O Jardim Santa Maria 
é uma região que vai se de-
senvolver bastante na nossa 
cidade. É uma região da zona 
Sul com bastante possiblida-
de de crescimento e já está 
recebendo importantes inves-
timentos da prefeitura. Aqui 
neste entorno, novas unida-

des escolares estão sendo 
consolidadas, novos inves-
timentos na infraestrutura, 
iluminação de LED, Saúde 
e recape. É muito bom ter a 
casa própria, e aqui terá 140 
unidades habitacionais, mas 
melhor ainda é quando se tem 
uma casa num bairro que ao 
redor recebeu infraestrutura 
e atenção do poder público. 
Olhando para os tijolos aqui 
ao lado, posso imaginar cada 
gota de suor e de esperança 
de vocês. Desejo felicidades 
a todos vocês. Viva o Gen-
te Inocente”, disse Rogério 
Lins.

Participaram do evento, 

o secretário de Habitação de 
Santo André, Paulo Alves; o 
vereador de São Paulo, Beto 
do Social; o vereador de 
Osasco, Toniolo, o secretá-
rio de Habitação de Osasco, 
Cláudio Monteiro, o secre-
tário adjunto de Comunica-
ção, Thiago Silva, a diretora 
de Proteção Social Básica, 
da Assistência Social, Dei-
si Ventura, e seu esposo, o 
ex-vereador Valdomiro Ven-
tura; o ex-secretário de Ha-
bitação de Osasco, Marcos 
Vilela, o arquiteto e diretor 
do Departamento Técnico da 
Habitação, Carlos Labriola 
Sandler,  entre outros.

Famílias recebem doação de cadeiras de rodas 
do Fundo Social de Solidariedade de Osasco

Associados do Grêmio Gente Inocente recebem contratos de moradia

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

Parnaíba ganha Secretaria da Mulher e 
nova sede do Fundo Social de Solidariedade

Para marcar o Dia Interna-
cional da Mulher em Santana 
de Parnaíba, na sexta-feira (8), 
o prefeito Elvis Cezar inaugu-
rou a nova sede do Fundo So-
cial de Solidariedade e a Secre-
taria Municipal da Mulher, na 
Rua Topázio, 47, Jd. Parnaíba. 
A cerimônia contou com as 
presenças da primeira-dama 
Selma Cezar, do vice-prefeito 
Boreli, do presidente da Câma-
ra, Nilson Cadeirante, de vere-
adores, secretários municipais 
e demais autoridades.  

O novo prédio, mais amplo 
e adequado, terá capacidade 
para número maior de atendi-
mentos. Entre os serviços, se-
rão oferecidos cursos de qua-
lificação profissional nas áreas 
de alimentação, beleza, corte 
e costura, confecção de bone-
cas, além de academia funcio-
nal para prática de atividades 
físicas, Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e palestras so-
bre diferentes temas. “Desde 
que assumimos,  as políticas 
públicas foram ampliadas e a 
demanda também aumentou, 
necessitando de um espaço 

maior. Centralizamos todos os 
nossos cursos e programas em 

um lugar só e teremos profis-
sionais especializados, profes-

sores, assistente social, psicó-
loga, nutricionista à disposição 

dos moradores”, informou a 
presidente do Fundo Social, 

Selma Cezar.
A Secretaria da Mulher terá 

o objetivo de fiscalizar e exigir 
cumprimento da legislação que 
assegure os direitos da popula-
ção feminina com eventos que 
proporcionem uma maior in-
tegração entre as mulheres do 
município.

 O prefeito Elvis afirmou que 
seu governo tem realizado ações 
em benefício da população. 
“Nossa cidade avança cada vez 
mais em vários aspectos, im-
plantamos iluminação LED em 
diversos pontos da cidade, o que 
aumenta a segurança das mulhe-
res com ruas bem iluminadas. 
Também estamos cumprimento 
nossa meta de zerar a fila de es-
pera em creches, com novas es-
colas e a criação de mais vagas, 
facilitando a vida das mães que 
precisam trabalhar fora. Melho-
ramos o atendimento do pron-
to-socorro infantil, garantindo 
mais dignidade para que as mu-
lheres possam levar seus filhos 
e também conseguimos a maior 
redução da mortalidade infantil 
da nossa história com o Projeto 
Mãe Parnaibana”.    

Ítalo Cardoso

Armando Moreira
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EXPRESSO TURÍSTICO AMPLIA 
VIAGENS A PARANAPIACABA

Principal destino do Ex-
presso Turístico da CPTM 
(Companhia Paulistas de Trens 
Metropolitanos), a Vila de Pa-
ranapiacaba, ponto histórico 
localizada em Santo André, no 
ABC Paulista, teve o número 
de viagens ampliadas aos finais 
de semana, a partir deste mês. 
Além dos passeios aos domin-
gos, haverá viagem extra no sá-
bado 13 de abril. Nos meses de 
junho e julho, quando acontece 
o Festival de Inverno de Para-
napiacaba, as  partidas também 
aumentarão. 

“A medida experimental 
está baseada no número de 
passageiros transportados em 
cada um dos roteiros”, explica 
o gerente de Relacionamen-

to Sergio de Carvalho Junior. 
Há anos, Paranapiacaba lidera 
como o destino mais procura-
do. Só em 2018, 8.673 pesso-
as embarcaram rumo à cidade 
aos domingos. Já a cidade de 
Jundiaí recebeu praticamente 
a metade: 4.044 turistas aos 
sábados, enquanto que Mogi, 
com uma viagem mensal, com-
putou 458 viajantes.

“Diante da procura inten-
sa, que chega a dois meses de 
espera, a CPTM decidiu ex-
perimentar esse novo modelo 
operacional, com foco na gran-
de demanda de Paranapiacaba. 
Inclusive, com mais viagens 
programadas para os meses de 
junho e julho para o tradicional 
Festival de Inverno de Parana-

piacaba”, ressalta o gerente.

10 anos de Operação
Em abril, o serviço Expres-

so Turístico completará 10 anos 
de operação. Neste período, 
142.712 turistas já viveram a 
experiência de embarcar em 
uma locomotiva a diesel, mode-
lo Alco RS-3 de 1952, que con-
duz dois carros de passageiros, 
de aço inoxidável, fabricados 
no Brasil pela Budd – Mafersa 
nos anos 60 e que foram cedidos 
pela ABPF (Associação Brasi-
leira de Preservação Ferroviá-
ria).

Criado em 2009 pela CPTM 
e pela STM (Secretaria dos 
Transportes Metropolitanos), o 
serviço já contabilizou 955 via-

gens aos finais de semana, pro-
porcionando o resgate da me-
mória regional de cada destino 
e da história ferroviária durante 
os trajetos, que têm duração 
aproximada de 1h30.

O preço unitário da passa-
gem para qualquer um dos três 
roteiros R$ 50,00 (ida e volta), 
exceto para o embarque na Esta-
ção Prefeito Celso Daniel-Santo 
André, com destino a Parana-
piacaba, que sai por R$ 44,00.  
No entanto, os descontos podem 
chegar até 25% na compra de 
quatro passagens. 

O bilhete é vendido das 9h 
às 18h, todos os dias, nas bi-
lheterias das estações da Luz e 
Prefeito Celso Daniel-Santo An-
dré. Cabe ressaltar que o bilhete 
da CPTM contempla somente a 
viagem de trem até um dos des-
tinos escolhidos. Roteiros com-
plementares, podem ser consul-
tados nos sites dos municípios 
visitados.

O embarque para qualquer 
um dos três roteiros ocorre às 
8h30 da plataforma 4 da Estação 
da Luz e o retorno das cidades 
visitadas, às 16h30. No caso de 

Paranapiacaba, o trem faz uma 
pausa para embarque na Esta-
ção Prefeito Celso Daniel-Santo 
André.

São 174 poltronas para aco-
modar confortavelmente os tu-
ristas, além de espaço reservado 
para cadeira de rodas (com cinto 
de segurança e ancoragem da 
cadeira). Os interessados po-
dem obter mais informações e 
conferir a abertura de novas da-
tas para viagens no site: http://
cptm.sp.gov.br/sua-viagem/Ex-
pressoTuristico/Pages/Vagas-e-
-Calendario.aspx.

TURISMO

O renomado médico Dr. Mário 
Hiroyuki Egami, um dos mais 
conhecidos cirurgiões gerais 
de Osasco, que também é 

gastroenterologista, proctologista e 
videolaparoscopista, aniversaria dia 
20, quando receberá os parabéns 
da família e dos inúmeros amigos. 

Felicidades!

Quem aniversariou dia 14, 
é o nosso querido chargista 
Mecchi, sósia do Charles 
Chaplin. Parabéns!

Também no dia 15,quem brinda idade nova é 
Mariza Buzzoni Catan, ladeada pela filha Carol e a 

nora Fabrícia Carreira Camara. Felicidades!

Hoje, 15, a querida Odila Catan troca de
idade e recebe os mais íntimos em sua residência,

pela virada de seu niver. Parabéns!

ANIVERSÁRIOS
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Baile de Carnaval do Belmond 
Copacabana Palace 2019

 homenageia a Itália com o 
tema Dolce Carnevale

Thammy Tales participa da exposição 
Arte e Mulher, na ArtLabGallery

Um dos bailes mais famo-
sos do mundo o tradicional 
Baile do Copa com tema Dol-
ce Carnevale homenageando a 
Itália, um dos países mais fas-
cinantes do mundo, conhecido 
por sua alegria, clima festivo, 
romantismo, musicalidade, 
arte, moda e gastronomia. Pro-
movido pelo hotel Belmond 
Copacabana Palace, no Rio de 
Janeiro,  que já faz parte do 
calendário oficial de eventos 
da cidade, que dará início às 
celebrações do aniversário 
de 96 anos do hotel. O ho-
tel, inaugurado em agosto de 
1923, abriu suas portas para 
o primeiro baile de carnaval 
em fevereiro de 1924. Jayne 
Mansfield, em 1959, causou 
sensação quando a alça de 
seu vestido se soltou. Brigitte 
Bardot foi uma das atrações 
em 1964 .Este ano o evento 
teve a atriz Deborah Secco no 
posto de rainha que encarnou 
a eterna Sophia Louren. Bela 
e Sensual.

A jovem artista visual 
Thammy Tales é uma das partici-
pantes da exposição coletiva Arte 
e Mulher, que inaugurou no dia 
14 de março na Art Lab Gallery, 
em São Paulo. Thammy aposta 
no poder transformador do fe-
minino e afirma: “A intenção é 
expressar a minha feminilidade 
e os meus valores; e, através da 
arte, fazer perceber que cada ser, 
objeto ou pensamento possui sua 
força complementar dentro de si, 
independente do sexo, como tudo 
no Universo.”

Thammy Tales apresenta em 
30 trabalhos uma reflexão sobre a 
ancestralidade e o sagrado femini-
no. Eclética nas técnicas plásticas 
e visuais, Thammy mostra seu uni-
verso feminino através de impres-
sões fotográficas com diversas in-
tervenções, como glitter e cristais, 
e também em colagens, aquarelas, 
pinturas a óleo e assemblages.

A artista é engajada em causas 
sociais, como a igualdade de gê-
neros, a proteção à natureza e aos 
animais, as quais ela retrata em suas 
obras de arte inspiradas no amor e 
respeito ao próximo. Influenciada 
pela moda, a artista estudou em 
Florença e Milão e se destaca pela 
harmonia no uso das cores, e pela 
leveza expressiva e elegante de 
seus trabalhos. “As cores, os bri-
lhos, os cristais, a tecnologia e o 
comportamento, fazem parte dos 
meus trabalhos que estão sempre 
refletindo sobre situações sociais e 
meus valores a respeito de certos 
comportamentos sociais”.

Sobre a artista
Thammy Tales passou uma 

temporada em Florença estudan-
do sobre a arte local; fez o curso 
Design di Moda no Istituto Ma-
rangoni, em Milão; graduou-se em 
Negócios de Moda e fez pós-gra-

duação em Gestão de Negócios na 
Saint Paul School of Business, em 
São Paulo, presente cinco vezes no 
ranking do Financial Times Exe-
cutive Education – Open Courses.

Após tantas vivências, final-
mente encontrou na arte a sua 
missão de vida. “Venho de uma 
família de muitos artistas, portanto 
a arte sempre foi muito natural pra 
mim.Logo,descobri que a minha 
missão é mostrar às pessoas a im-
portânciaemse ter intimidade com 
a arte e permitir-se à criatividade”, 
afirma a artista.

Criadora de trabalhos únicos 
e especiais, Thammy Tales usa 
um mix de recursos que tocam 
sua alma e transparecem em seus 
trabalhos, como elementos da 
natureza, reflexos de luz, cores e 
brilhos. Por vezes, ela demonstra 
visceralidade em seus trabalhos, 

momento em que expressa revolta 
e inconformismo através da crítica 
às atitudes egóicas, que espalham-
-se pelo mundo.

Thammy Tales participou de 
exposições em espaços culturais e 
galerias em São Paulo. Ela é mem-
bro da Academia Latino-Ameri-
cana de Arte – ALA dirigida pelo 
curador Fabio Porchat, e é um dos 
destaques do acervo da Art Lab 
Gallery, que reúne o melhor da 
arte contemporânea.

Arte e Mulher
Vernissage: 14 de março
Exposição: 15 a 30 de março
Entrada livre
Art Lab Gallery – Rua Dr. Melo 
Alves, 369 – Jardins – SPl
Horário: Terça a sexta-feira das 
11h00 às 18h00 e aos sábados 
das 11 às 14hs

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Deborah Secco, 
madrinha do baile 

do Copacabana 
Palace e sua filha 

Maria Flor.

Casal Gabriel 
Monteiro 
e André 
Ramos, 
Antonia 
Fontanelle 
e Tamires 
Ferreira da 
Febracos.

Deborah Secco e Andrea do MKT do Copa e RP.

Anna Schvartzman 
do CIAM e Regina 
Moraes do Projeto 

Velho Amigo e filha 
de Antonio Ermirio 

de Moraes

Fernanda e Ana Karin Andrade com a matriarca 
Dona Edite Andrade em São Luis do Maranhão.

Em São Luiz do Maranhão 
a presidente do Mulheres 

Solidárias Brasil Ana 
Karin Andrade se reuniu 

com sua irmã, a arquiteta 
Fernanda Andrade e sua 
mãe Edite Andrade em 

noite de gala do colunista 
Pergentino Holanda 
da Febracos, um dos 

destaques do país.

Billie Elliot a nova 
peça sensação de 
São Paulo, teve 
estréia beneficente 
em pról das obras 
do projeto velho 
Amigo de Regina 
Moraes Waib.

Foto: Antonio Salani


