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Câmara Municipal presta homenagens 
no aniversário de 70 anos de Barueri

A Câmara Municipal reali-
zou na terça-feira, 26, sessão 
solene em homenagem ao ani-
versário de 70 anos de eman-
cipação político-administrati-
va de Barueri.

Além dos vereadores, 
participaram da cerimônia 
o prefeito Rubens Furlan, 
acompanhado da primeira-da-
ma Sônia Furlan, secretários 
municipais, representantes da 
sociedade civil, líderes reli-
giosos e autoridades locais.

Durante a sessão, a história 
barueriense e suas personali-
dades foi relembrada. Líderes 
políticos e cidadãos comuns 
que se esforçaram e dedicaram 
trabalho para que Barueri dei-
xasse de ser uma cidade-dor-
mitório e se tornasse uma das 
mais dinâmicas do país.

Duas personalidades do 
município foram homenage-
adas e receberam o título de 
Cidadão Benemérito de Ba-
rueri. O pioneiro Dermival 
Pereira de Macedo e o promo-
tor de Justiça Renato Ferreira 
dos Santos.

As homenagens foram 
propostas pelo presidente da 
Casa, vereador Fabião (PC 
do B). Os Projetos de Decreto 
Legislativo foram votados e 
aprovados em Plenário pelos 
parlamentares.

Em discurso emocionado, 
Dermival Pereira de Macedo 
agradeceu a todos e relembrou 
sua trajetória no município. 
“Aos 73 anos de vida, é uma 
honra receber uma homena-
gem tão bonita da cidade que 
escolhi para criar minha famí-

lia e cultivar raízes”, disse.
O promotor Renato Ferrei-

ra dividiu a honraria com os 
familiares e colegas de profis-

são. “Sempre acreditei no Di-
reito, no trabalho e na família 

como instrumento de mudan-
ça para alcançar uma vida fe-
liz. E pra mim é um privilégio 
viver e desenvolver todas as 
minhas atividades nessa ci-
dade tão acolhedora e gentil”, 
afirmou.

Em discurso, o presidente 
da Câmara, agradeceu a to-
dos os vereadores e destacou 
a importância de Barueri para 
o desenvolvimento econômi-
co e financeiro de São Paulo. 
“Em um país cercado de crise, 
estamos em plena ascensão. 
Somos a primeira cidade em 
desenvolvimento econômico 
e a quinta melhor para se fa-
zer negócio. Ainda temos a 
fazer, mas com o potencial e 
a força de trabalho de nosso 
povo chegaremos ainda mais 
longe”, destacou Fabião.
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Vereadores de Osasco aprovam plano de carreira  
dos professores e servidores de apoio da Educação 

Deputada Renata Abreu 
consegue aprovação de 
projeto que prorroga início 
da licença-maternidade

 Em segunda votação na Câ-
mara Municipal de Osasco, na ses-
são ordinária de terça-feira (26), 
dois projetos na área Educação 
foram aprovados pelos vereadores 
com 16 votos favoráveis e  agora 
devem ser sancionados pelo Exe-
cutivo, junto com outro projeto 
aprovado em discussão única no 
plenário, no último dia 21.  

Representantes de Sintrasp 
(Sindicato dos Servidores) e da 
APOS (Associação dos Profes-
sores de Osasco e Região), que 
acompanharam  a sessão, come-
moraram a conquista. A iniciativa 
era aguardada há muito tempo 
pela categoria, pois estabelece 
aumento nas faixas salariais  e 
normas nas tabelas de vencimen-
tos na rede municipal de ensino. 
A proposta prevê  também a cria-

ção de uma gratificação bimestral 
para os educadores que não apre-
sentarem faltas no trabalho.

O vereador Toniolo (PCdoB), 
líder do governo, destacou a im-
portância destes projetos. “Eram 
benefícios bastante requisitados 
pelos funcionários da Educação 
e visam à valorização do Magis-

tério. Os projetos passaram pelas 
comissões da Câmara e foram 
amplamente discutidos”.

Com aprovação dos projetos, 
os servidores de apoio na Edu-
cação, que inclui cargos de cozi-
nheiro, servente, zelador, inspetor 
de alunos e oficial de escola, tam-
bém receberão reajuste nos venci-

mentos. Já cargo de Professor de 
Desenvolvimento Infantil I, será 
adequado ao piso nacional do 
magistério, de R$ 14,25 por hora.

 Assim que forem sanciona-
das pelo prefeito Rogério Lins 
(PODE), as leis terão seus efei-
tos retroativos a 1º de janeiro 
de 2019.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta 
que prorroga o início da licen-
ça-maternidade quando, após 
o parto, a mulher ou o seu fi-
lho permanecerem em interna-
ção hospitalar por mais de três 
dias. O projeto é de autoria da 
deputada federal Renata Abreu 
(Podemos/SP) e será enviado 
ao Senado.

Segundo o texto, a licença 

poderá ser suspensa, a critério 
exclusivo da trabalhadora, se 
o recém-nascido permanecer 
internado. A suspensão deverá 
ocorrer depois de transcorridos 
pelo menos 15 dias de seu gozo.

De igual forma, o paga-
mento do salário-maternidade 
acompanhará a suspensão da 
licença e será retomado quando 
a criança sair do hospital e a li-
cença voltar a fluir.

 Divulgação

Divulgação/PMB

Entrega de títulos de cidadão marcaram sessão solene de aniversário de emancipação político-administrativa

Projetos foram discutidos e aprovados na Câmara Municipal
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Santana de Parnaíba construirá 
nova ponte sobre o Rio Tietê

 A Prefeitura de Santana de 
Parnaíba recebeu o Licenciamen-
to Ambiental da CETESB (Com-
panhia Ambiental do Estado de 
São Paulo) que autoriza o início 
da construção da nova ponte so-
bre o Rio Tietê.

As obras serão iniciadas em 
60 dias, ao lado da ponte atual, 
evitando transtornos aos motoris-
tas e pedestres que passam pelo 
trecho diariamente. A nova pon-
te terá 50 metros de extensão e 
contará com duas faixas em cada 
sentido, dobrando a capacidade 

atual da via que liga as regiões da 
Fazendinha, Alphaville e Centro.

No trecho, também será cons-
truída uma passagem exclusiva 
que ligará as Estradas Tenente 
Marques e Bela Vista, no sentido 
dos bairros Fazendinha e Alpha-
ville. De acordo com técnicos do 
município, a implantação destas 
duas obras viárias vai melhorar a 
fluidez e a mobilidade urbana na 
região, contribuindo para o de-
senvolvimento e a chegada de no-
vas empresas, além de favorecer a 
geração de empregos.

Ivan Cruz

 A Prefeitura de Osasco 
entregou na sexta-feira (22), a 
reforma e a ampliação da Casa 
Mulher, que fica no Hospital e 
Maternidade Amador Aguiar. 
As obras e melhorias recebe-
ram ajuda do Rotary, que for-
neceu alguns equipamentos e 
mobiliário para o espaço. A 
cerimônia de entrega contou 
com a presença do prefeito 
Rogério Lins, do secretário de 
Saúde, João de Deus Santos 
Júnior; da secretária adjunta, 
Simone Monteaperto; do pre-
sidente do Rotary de Osasco, 
Fernando Antiório, entre ou-
tras autoridades.

“Em 2018 registramos 
25.800 atendimentos, sendo 
3.100 por mês em procedi-

mentos para mulheres. Esse 
equipamento ajudará melhorar 

ainda mais o atendimento às 
mulheres”, disse Egídio Mala-

goli Neto, superintendente da 
maternidade.

O presidente do Rotary de 
Osasco, Fernando Antiório, 
falou que foi um imenso pra-
zer ajudar. “É uma honra cola-
borar e ajudar a maternidade. 
Conte sempre com o Rotary”, 
disse.

O prefeito agradeceu o 
apoio do Rotary e falou so-
bre a importância da Casa da 
Mulher.  “Quando assumimos 
aqui no 1º dia de governo não 
tínhamos como atender os pa-
cientes, mas os funcionários 
se organizaram para manter o 
atendimento. Meu imenso ca-
rinho, respeito e gratidão por 
todos. Também quero agrade-
cer pelo desempenho de todos 
vocês, porque o número de 
mortalidade infantil em nossa 

cidade caiu muito. Meus para-
béns”, concluiu.

Salas de atendimento
A Casa da Mulher conta 

com cinco salas: uma para ad-
ministração, duas de atendimen-
tos ambulatórios ginecológicos, 
uma para o exame de ecocardio-
grama infantil e uma para tria-
gem para o Neonatal (auditiva, 
método canguru 3º etapa, entre-
ga e coleta de teste do pezinho).

Nos ambulatórios gine-
cológicos será possível fazer 
procedimentos que não neces-
sitem de anestesia geral, como 
cauterização e histeroscopia. 
O atendimento será das 7 às 19 
horas, e os encaminhamentos 
deverão ser feitos pelas UBSs.

Casa da Mulher em Osasco recebe  
novos equipamentos e é reformada

Prefeito Rogerio Lins, José Antônio Figueredo Antiório , Jô Antiório ,Fernanda Loss , Fernando 
Antiório e demais autoridades.

Prefeitura deve iniciar as obras em 60 dias
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Sandro Almeida

Ítalo Cardoso

A exposição “Antigos & Especiais” acontece das 9h às 17h

Atendimento veterinário gratuito para os animais em Osasco

No primeiro mês, Hospital Veterinário 
Manchinha atende 800 animais

Inaugurado há um mês, 
pela Prefeitura de Osasco, o 
Hospital Veterinário Manchi-
nha  já atendeu 800 animais, 
sendo 600 consultas iniciais e 
200 retornos. Cerca de 15% do 
total de atendimentos foi di-
recionado a animais de outros 
municípios.  A unidade atende 
cães e gatos, gratuitamente, de 
segunda a sexta-feira, com dis-
tribuição de 30 senhas por dia, 
a partir das 7h30.

 Os casos mais atendidos 
são dermatológicos, piometra 
(infecção de útero), miíases 
em tumores (bicheira) e obs-
trução de vias urinárias. “A 
iniciativa de criar o espaço é 
excelente, porque nem todas 
as famílias têm condições de 

pagar consulta ou tratamento”, 
afirmou Ângela Duarte que faz 
trabalho voluntário com ani-
mais de famílias carentes da 
Vila Menck.

O Hospital Veterinário Pú-
blico de Osasco é administra-
do pela Associação de Clíni-
cos Veterinários de Pequenos 
Animais (Anclivepa) e conta 
com sala de espera, setor ad-
ministrativo, centro cirúrgico, 
dois consultórios, salas para 
exames de coleta de sangue e 
imagem.

A equipe é composta por 
dois clínicos, dois cirurgiões, 
um anestesista, três enfermei-
ros, três auxiliares de limpeza 
e dois recepcionistas. O local 
oferece serviços de baixa com-

plexidade: clínica médica, ci-
rurgia geral, ultrassonografia 
e hemograma completo. Uma 
segunda unidade, com atendi-
mentos mais complexos, deve 
ser inaugurada ainda no pri-
meiro semestre deste ano.

Além do hospital veteri-
nário, os animais da cidade 
também contam com o PET 
Parque, uma ampla área ver-
de, inovadora e de lazer, com 
espaço de convivência para os 
cães brincarem ao ar livre, sem 
restrições, e fazerem ativida-
des físicas nos aparelhos. O 
parque fica ao lado do Hospi-
tal Veterinário e funciona das 
8h às 20h, de terça a domingo.

Avenida Franz Voegeli, 
930, Jardim Wilson.

Parque Ecológico de Barueri 
recebe exposição de carros 
antigos neste sábado

Neste domingo (31), das 
9h às 17h, acontece a exposi-
ção “Antigos & Especiais” no 
Parque Ecológico  de Barue-
ri, que reunirá carros antigos, 
motocicletas e veículos espe-
ciais.  O evento tem apoio da 
Secretaria de Recursos Natu-
rais e Meio Ambiente (Sema).

A entrada é gratuita, mas 
os organizadores pedem a do-
ação de 2 Kg de alimentos não 
perecíveis, que serão doados 
ao Fundo Social de Solidarie-
dade.  

A atração promete ainda 
música de época, praça de 
alimentação com food tru-

cks, barracas de mobília retrô, 
além de espaço kids e espaço 
pet. O evento foi pensado para 
agradar toda a família. 

O Parque Ecológico fica 
na Avenida Doutor Dib Sauaia 
Neto, 1600, Alphaville. O lo-
cal possui estacionamento 
amplo e gratuito.  
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Foram adquiridos equipamentos de última geração

Prefeito Rubens Furlan destacou importância do serviço voltado a pacientes com deficiência renal

Prefeito Elvis, deputado César e vereadores participaram da inauguração

Nova unidade de saúde do Vale do Sol iniciou atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h

Os kits com as roupas serão distribuídos nas escolas municipais.

Em Santana de Parnaíba, 
os investimentos na área da 
Saúde resultam em novos 
serviços para a população. 
Na manhã de sábado (23) o 
prefeito Elvis César inaugu-
rou a UBS Chácara das Gar-
ças, localizado na Rua dos 
Beija-Flores.

Com a instalação da nova 
unidade, os moradores já 
recebem atendimento com 

mais conforto e comodidade 
e a partir de agora não pre-
cisam se deslocar para a re-
gião central ou realizar con-
sultas nos postos móveis.

Uma das pessoas que co-
memorou a entrega da obra 
foi a moradora do bairro, 
dona Maria Rita dos San-
tos; “A evolução que está 
acontecendo é excelente, 
moro aqui há 30 anos e não 

tinha nada, nem iluminação, 
nem posto de saúde, asfalto, 
nada mesmo. Parece até que 
estou sonhando de tão feliz 
que estou”, destacou.

A nova Unidade Básica 
de Saúde conta com con-
sultórios Clínica Médica, 
Ginecologia, Pediatria e 
Odontologia, além de sala 
de enfermagem. Mais infor-
mações 4156-4862.

UBS Chácara das 
Garças e inaugurada 
em Santana de Parnaíba

Furlan entrega novo Centro de Hemodiálise com 
capacidade para mais de 300 procedimentos diários

Prefeitura inaugura 18ª de UBS de Barueri

Na manhã desta quinta-
-feira (28), o prefeito Rubens 
Furlan, acompanhado do se-
cretário municipal de Saúde, 
Dr. Dionísio Alvarez Mateos 
Filho, e de vereadores, entre-
gou as novas instalações do 
Centro de Hemodiálise Dra. 

Sandra Vicenza Sarno. O Ser-
viço foi completamente am-
pliado e recebeu modernos 
equipamentos para atender 
maior número de pacientes e 
passará de 60 para 300 proce-
dimentos diários em dois tur-
nos, com capacidade de cerca 

de 3 mil sessões por mês.
Antes dessa ampliação do 

serviço, que fica em um ane-
xo do Hospital Municipal de 
Barueri (HMB), eram 24 ca-
deiras para hemodiálise: 20 
no anexo, duas na UTI e duas 
de uso exclusivo para pacien-

tes com hepatite.
“Estamos comparados aos 

melhores centros hospitala-
res do ramo nesse atendimen-
to de saúde e estamos muito 
felizes em poder implantar 
aqui este serviço para a po-
pulação, porque as pessoas 
com deficiência renal crôni-
ca. Há 12 anos, conseguimos 
implantar a hemodiálise e 

quando voltamos à prefeitu-
ra, soubemos que havia gente 
de Barueri que tinha de sair 
daqui, se deslocando para ou-
tra cidade, porque o que nós 
tínhamos não era suficiente. 
Então, nesse espaço onde ha-
via um auditório, nós decidi-
mos remodelar, modernizar 
e aumentar o serviço de he-
modiálise, colocando aqui 70 

máquinas de última geração”, 
disse Furlan.

O secretário Dr. Dionísio 
destacou ação do governo 
como inovadora. “Eu não co-
nheço no Brasil um centro de 
hemodiálise desse tamanho 
com capacidade para atender 
todos os pacientes que temos 
em Barueri (cerca de 200) e 
também de outras regiões”.

Após descerrar a placa de 
inauguração do novo Centro de 
Hemodiálise (em prédio anexo ao 
Hospital Municipal, na Vila Porto) 
na manhã de quinta-feira (dia 28), 
o prefeito de Barueri Rubens Fur-
lan percorreu cerca de 10 km para 
verificar o andamento do primei-
ro dia de funcionamento da nova 
Unidade Básica de Saúde do Vale 
do Sol, a UBS Julio Lizart - 18ª da 
rede municipal de saúde.

“Esta obra eu comecei em 
2012, no último ano do meu 
mandato anterior. Estou muito fe-
liz hoje porque, depois de muito 
tempo, estamos realizando o so-
nho da população do Vale do Sol. 
Esta obra é muito importante para 

essa região e para a saúde da nos-
sa cidade, porque essa unidade vai 
desafogar as UBSs do Parque dos 
Camargos e do Jardim Paulista”, 
discursou o prefeito Furlan. 

A nova unidade funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 
19h. Tem clínico geral, ginecolo-
gista, obstetra, pediatra e equipes 
de odontologia, psicologia e enfer-
magem. 

O prédio conta com cinco pa-
vimentos erguidos em terreno de 
1.262 metros quadrados e ocupa 
2.271 metros quadrados de área 
construída. São 12 consultórios, 
além de salas de medicação e 
curativo, vacina, inalação, coleta e 
farmácia, dentre outras.

Armando Moreira
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AIXÃOPDDRAMARAMADADA

A�EPOPEIA�DE�GIDEÃOA�EPOPEIA�DE�GIDEÃO
Direção:�Edimilson�AndradeDireção:�Edimilson�Andrade

18, 19 e 20 DE ABRIL - 20H30
BARRAGEM EDGARD DE SOUZA
Estrada dos Romeiros, km 40 - Portão 2

COLABORE
DOE 1KG DE ALIMENTO
PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
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Evento inédito na região impactou centenas de pessoas 
que participaram da primeira edição do ICON21

No próximo, dia 2, quem comemora idade nova 
é Jô Antiório - Advogado com MBA em Gestão 
Empresarial pela FGV, Diretor Administrativo/
Jurídico do Colégio Padre Anchieta e advogado 
com escritóro nas áreas do Direito Empresarial, 
Família e Sucessões, além de ser articulista da Revista 
Vertical News, titular da coluna “Seus Direitos” 
e apresentador do programa “Fala Aí, Jô!” da 
ConecTV de Osasco, canal 10 da Megabit Telecom, 
também transmitido pela internet. É Presidente da 
Associação dos Condomínios Colina de São Francisco 
(2017-2019), Diretor do SINEPE-Osasco e da 
FEEESP. Governador indicado do Distrito 4563 do 
Rotary International 2020-21. Palestrante nas áreas 
do Direito de Família, Digital e Educacional, Gestão 
Empresarial e Motivacional, é escritor autor do livro 
“Contos de um Sonhador” e co-autor de “Educação 
- Inovações e Ressignificações”. Foi candidato à 
Deputado Federal em 2018.

Dia 6, o doutor Antonio Guaçu Dinaer Piteri, 
respeitado ex-prefeito de Osasco, autor do best seller 
“Sonhar É Preciso”, recebe os abraços de familiares e 

amigos, quando brinda idade nova.

O engenheiro civil 
Thômaz Teixeira 
Trevizani festeja 
seu aniversário, 
dia 1º, ao lado 
dos pais Rosana e 
Ademar Trevizani 
(leia-se Promielt 
Engenharia), dos 
irmãos e de dezenas 
de amigos. Parabéns!

Quem aniversáriou 
dia 28, foram as 
irmãs Juliany e 
Wanessa Verneque 
Paes. Fihas do 
saudoso Jurandir 
Paes e de Helena 
Verneque Paes. 
Recebem os mais 
íntimos para 
comemorar em 
alto astral essa data 
tão importante. 
Felicidades!!

No próximo dia 
6, quem completa 
11 anos é Lucas, 
filho dos queridos 
Renata e Ari 
Macedo Couto, e 
tem festa preparada 
para receber 
os amiguinhos 
e familiares. 
Felicidades!

ANIVERSÁRIOS

Neste final de semana (30 e 
31), a Prefeitura de Barueri reali-
za  a Festa das Nações que reúne 
atividades  de lazer e diversão para 
toda família, no Parque Municipal 
Dom José, das 10 às 20h. A pro-
gramação conta com dança, arte-
sanato, folclore, comidas típicas e 
muita música. O cantor português 
Roberto Leal, encerra a festa no 
domingo com show, às 18h.

A Festa das Nações é uma 
grande homenagem aos dife-
rentes povos e 19 países estarão 

representados: Brasil, Alema-
nha, Angola, Armênia, Áustria, 
Bolívia, Chile, China, Coreia, 
Croácia, Escócia, França, Gré-
cia, Índia, Itália, Japão, Polônia, 
Portugal e Rússia.  Será uma ex-
periência de intercâmbio cultural 
e de apreciação das artes e costu-
mes de vários locais do mundo.

O público poderá conferir o 
artesanato da Índia e da Coreia. 
De Portugal, tecidos, porcela-
na e materiais em argila, além 
de brinquedos antigos. Entre as 

atrações culinárias estão comi-
das típicas gregas como o mou-
saká, feito com berinjela, batata, 
carne moída e molho bechamel e 
tirópita, torta de queijo na mas-
sa folhada. Da França, estarão à 
venda crepes e quiches; da Polô-
nia, doces tradicionais e outros 
pratos típicos.

Haverá também apresenta-
ção do grupo de Choro, do Nú-
cleo de Música de Barueri, e o 
de Danças Brasileiras, além de 
outros grupos como o coreano de 

K-Pop “Rocket Dance Team”. 
Vale destacar ainda a participa-
ção dos grupos que formaram o 
Rocket Dance Team no quadro 

Quem Sabe Dança K-Pop, do 
Programa Raul Gil, em que as 
meninas do K-NRG Vênus fo-
ram as grandes campeãs, bem 

como no Korean Pop Festival. 
Do Japão, o grupo Ryukyu Koku 
Matsuri Daiko promete agitar o 
público da festa.

Foram 21 horas de alto im-
pacto emocional para mais de 
200 participantes da primei-
ra edição do treinamento de 
imersão ICON21, que aconte-
ceu em Alphaville nos dias 23 
e 24 de março, no hotel Blue 
Tree Premium.

A metodologia foi desenvol-
vida e aplicada por Max Santana 
– Fundador do ICON. O evento 
contou ainda com a participação 
especial do palestrante e empre-
sário Geraldo Rufino, que esteve 
no evento no dia 24 com uma pa-
lestra impactante de positividade.

Vanessa Borges foi uma das 
participantes do evento e escre-
veu na página oficial do evento 
seu depoimento: “... fui impac-
tada com a transformação que 
eu tanto buscava, eu estava sem 

saída e achei a solução e o cami-
nho a seguir...”, declarou ela en-
tre outros depoimentos incríveis 
relatados. 

“... apesar de já existirem di-
versos métodos que prometem 

provocar mudanças na vida das 
pessoas, o que oferecemos aqui, 
nessas 21 horas, poucos conhe-
cem ou vivenciaram algo pareci-
do, é muito impactante e foi feito 
para quebrar as crenças que o ser 

humano cria sobre sua própria 
vida. Pegamos pesado naquilo 
que está impedindo as pessoas 
de alcançarem transformação e 
prosperidade, é por isso que dá 
certo”, comenta Max Santana. 

Toda a programação do even-
to aborda questões comporta-
mentais, inteligência emocional, 
relações profissionais e familia-
res, além de conhecimentos para 
administração de tempo, dinhei-
ro e outras áreas da vida, como 
saúde e fé, por exemplo.

O idealizador deste método 
inovador é Max Santana, profes-
sor universitário, autor do livro 
Marketing para o Sucesso, pa-
lestrante, empresário e gestor pú-
blico. Segundo ele, foram alguns 
anos estudando o comportamento 
humano para chegar ao conteúdo 
e didática do treinamento. Esta 
foi a primeira edição, que contou 
com a participação de empresá-
rios, estudantes, profissionais de 
diversas áreas e também visitan-
tes de outros países que preten-

dem levar o método para além das 
fronteiras do Brasil.

A próxima edição do evento já 
está marcada para os dias 01 e 02 
de junho, em Alphaville. Segundo 
a organização, as inscrições e in-
formações deste próximo evento 
estarão disponíveis nos próximos 
dias no site do ICON21.

Os interessados em participar 
da próxima edição poderão obter 
mais informações e se inscrever 
pelo site www.icon21.com.br a 
partir do mês de abril.

As vagas são limitadas e as 
inscrições se encerram ao se es-
gotarem os lugares disponíveis. 
O valor de investimento para 
participação terá 50% na abertu-
ra do primeiro lote de vendas e 
vai aumentar gradativamente até 
a data de realização.

Barueri apresenta Festa das Nações 
COM SHOW DE ROBERTO LEAL

Geraldo Rufino e Max Santana
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Lazer e diversão
para toda a família no 

Shopping União de Osasco

Edinar Abuhab recebe, em São 
Paulo, Prêmio de Excelência

THIAGO ARANCAM FAZ SHOW EM SÃO PAULO

Aproveite para curtir o fim 
de semana Shopping União de 
Osasco. Confira opções de lazer 
e entretenimento para aproveitar 
ao máximo com muita diversão, a 
partir de atrações especiais:

Cinema em família
O Shopping União dispõe de 

dez salas ambientadas da rede Ci-
nemark, com som digital de última 
geração, Sala 3D, XD, Stadium e 
Xtreme Digital. Os visitantes pode-
rão os conferir sucessos de bilhete-
ria, como: “Creed II”, “Aquaman”, 
“Como treinar o seu dragão 3”, en-
tre outros filmes. Informações so-
bre as sessões estão disponíveis no 
site: http://www.shoppinguniao.
com.br/cinema.php.

Cia do Boliche
Diversão garantida para toda 

a família, o espaço conta com 
dez pistas profissionais e pos-
sui painéis ilustrativos, mesas de 
snooker, fliperamas, além de am-
plo ambiente para os visitantes se 
acomodarem.

Playland
A mega unidade, projetada no 

Shopping União de Osasco, conta 
com mais de 1.900 m² e apresenta 
diversas novidades e brincadeiras 
para todas as idades. É possível 
aproveitar o Dragon, conhecido 
como Mini Montanha-Russa, o 
tradicional Barco Viking, além da 
Autopista de carrinho bate-bate.

Brinquedão Park.
Experiência de lazer para a 

criançada, projetada em espaço 
amplo e exclusivo, possui tobogãs, 
piscina de bolinhas, videogame, 
labirinto, basquete, escorregador 
em caracol, entre outros brinque-
dos. O parque indoor ainda conta 
com serviço de monitoria para o 
público de 3 a 10 anos, com recre-
adores que garantem a segurança 
e a diversão dos pequenos durante 
as atividades.

Sniper Airsoft.
Espaço adequado para a prá-

tica de tiro esportivo, a partir de 
réplicas de armas com munição 
de plástico. É possível participar 
do estande de tiro ao alvo, das sa-
las de duelo e do Desafio Sniper, 
que premia o melhor colocado do 
mês. Todas as atividades simu-

lam lugares reais e contam com 
acompanhamento de profissio-
nais qualificados para orientar os 
participantes.

Diversão em família, com 
diversidade de atividades para 
adultos, adolescentes e crianças é 
no Shopping União de Osasco, o 
mais completo centro de compras 
e entretenimento da região!

Sobre o Shopping
União de Osasco

O centro de compras mais 
completo da Região Oeste de São 
Paulo recebe 1,5 milhão de pessoas 
ao mês. São 294 lojas conceituais, 
com layouts modernos e diferen-
ciados. Possui as principais lojas 
âncoras do mercado nacional, além 
de dois Hipermercados, praça de 
alimentação, restaurantes, laborató-
rio de análises clínicas e uma uni-
dade do Poupatempo. O shopping 
dispõe de um amplo estacionamen-
to gratuito nas primeiras duas ho-
ras, conforto e comodidade para o 
cliente usufruir das diversas opções 
de alimentação, serviços, compras 
e entretenimento.

Para mais informações, aces-
se: www.shoppinguniao.com.br.

EDINAR ABUHAB, Edu-
cadora Humanista, de Joinville, 
Santa Catarina, é homenageada, 
durante a 15ª edição do Prêmio 
Excelência Mulher 2019. A ce-
rimônia de entrega da honraria 
aconteceu na capital paulista 
no exclusivo Espaço Nobre da 
FIESP/CIESP e o objetivo maior 
do prêmio é reconhecer e aplau-
dir mulheres que são expoentes 
não só em seu fazer profissional 
mas, também, pela positiva atu-
ação em serviços sociais e ações 
filantrópicas. Nesta 15ª edição, o 
prêmio possui como tema cen-

tral a Infância, vista como um 
Tempo de Afeto. O prêmio foi 
criado em 2005 pela Fraternida-
de Aliança Aca Laurência, con-
tando com o incentivo do Centro 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo, Diretoria Distrital Sul.

Edinar Abuhab, esposa do 
conceituado empreendedor Mi-
guel Abuhab e mãe de Isaac 
Abuhab, é detentora do Títu-
lo de Escritora Antes e Depois 
dos 50, é a atuante Madrinha 
da Associação Universo Down 
de Joinville/SC, além de ser a 
Patronesse da Feira do Livro de 

Joinville/SC e de estar envol-
vida com iniciativas culturais, 
educativas, literárias e filantró-
picas. O referido prêmio, nes-
te ano, é considerado o evento 
mais significativo em homena-
gem e reconhecimento à mu-
lher no Estado de São Paulo. E 
convém salientar que a entida-
de promotora do prêmio, bem 
como o evento em si, a cada edi-
ção, volta sua atenção para cam-
panhas e projetos humanitários 
e filantrópicos, que oportunizam 
a melhora da qualidade de vida 
de uma comunidade. 

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
OS IRMÃOS SANDY

E JUNIOR LIMA

A espetacular 
Edite Veiga 
comemorou 58 
anos de carreira 
com um show 
magnífico no 
Teatro Itália
onde participaram 
a musa Joelma e 
o cantor Nilton 
César.

Thiago e sua grande incentivadora 
cultural Ana Karin Andrade.

Edinar Abuhad entre Leandro Camargo e Luiza Brunet

Após mais de 10 anos 
longe dos palcos, os 
irmãos Sandy e Júnior 
Lima se apresentam em 
dez capitais brasileiras 
comemorando 30 anos 
de história e retomam 
grandes sucessos da 
carreira, como as músicas 
“Turu Turu”, “Quatro 
Estações” e “Vamo Pulá”, 
entre diversos outros hits 
que estarão no set list dos 
espetáculos.
As apresentações, que 
acontecem entre julho 
e setembro, passarão 
por cidades como 
Manaus, Belém, Salvador, 
Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo.
A venda dos ingressos é realizada pelo site www.ingressorapido.com.br e nas 
bilheterias oficiais também a partir de 10h. A venda para o público em geral 
começa às 0h01 do dia 29/03 pelo site www.ingressorapido.com.br e 10h nas 
bilheterias oficiais de cada cidade.

Aconteceu no Tom Brasil o show Bela 
Primavera do tenor BRASILEIRO, criado 
no Bairro da Luz, SP, o fenomenal Thiago 

Arancam, hoje conhecido em mais de 
40 países. A apresentação foi repleta de 

novidades, dueto com a diva Carmen 
Monarcha (homenageando Freddie 

Mercury e Montserrat Caballé) e marcada 
por seis inéditas canções, dois HITS Pop e 
uma orquestra completamente feminina, 

regida pelo Maestro Renato Misiuk e 
as participações do Miguel Briamonte, 

a solista Carmen Monarcha e a cantora 
Luiza Possi. A turnê  viaja para Fortaleza, 

dia 5 abril; Porto Alegre, dia 17 de maio; 
e Recife, dia 07 de junho.


