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Osasco e Itapevi comemoram 
emancipação na próxima semana
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Legislativo de Barueri apresenta indicações
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Os vereadores osasquen-
ses aprovaram, na última ter-
ça-feira (13), a criação de um 
novo método de débitos de 
pessoas físicas e jurídicas ins-
critas na dívida ativa do Mu-
nicípio de Osasco. O Projeto 
de Lei Complementar 17/2018 
autoriza a administração direta 
e indireta a receber bens mó-
veis e imóveis, além de servi-
ços como instrumento de qui-
tação dessas dívidas.

Segundo o autor da propos-
ta, Vereador Alex Sá (PDT), a 
ideia é possibilitar que altos 
valores inscritos na dívida ati-
va do Município possam ser 
ressarcidos aos cofres públicos. 
“São bilhões de uma dívida 
que está totalmente perdida”, 
explica o parlamentar.  Ele ci-
tou como exemplos de grandes 
devedores empresas como a 
Concretex e o antigo Hospital 
Montreal, que foi à falência.

O projeto de Alex Sá foi 
aprovado em segunda discus-
são e, agora, segue para o Pre-
feito Rogério Lins (PODE), 
que tem prerrogativa de san-
cioná-lo ou vetá-lo. Durante a 
votação, a matéria recebeu o 
apoio de todos os parlamenta-
res e muitos deles usaram a Tri-
buna para se justifi car.

O Vereador Jair Assaf 
(PROS) espera que, em caso de 
sanção, o projeto ajude a sanar 
o défi cit habitacional de Osas-
co. “Vamos esperar que a pre-
feitura sancione para dar condi-
ções de regularizar aquilo que 
está faltando em nossa cidade”.

Para o Vereador Didi 
(PSDB), que defende a cau-

sa da moradia, é importante 
garantir que haja tratamento 
igual para pobres e ricos ao se 
fazer a compensação de bens 
pelas dívidas. O parlamentar 
também defende a criação de 
moradias populares nas áreas 
que, por ventura, sejam dadas 
em pagamento a dívidas com o 
Município.

O Vereador Tinha Di Ferrei-
ra (PTB) lembrou que o projeto 
já vinha sendo discutido na Câ-
mara desde o ano passado. “Te-
mos que aprovar, fazer sancio-
nar e, se vetar, derrubar o veto 
para que a lei seja aplicada na 
cidade”, afi rma Tinha. O par-
lamentar defende a criação de 
uma comissão de acompanha-

mento para que os devedores 
possam ser cobrados com mais 
agilidade, garantindo recursos 
fi nanceiros para o Município.

Os vereadores Daniel Ma-
tias (PRP) e Toniolo (PCdoB) 
defenderam a criação de uma 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) para investigar os 
grandes devedores em Osasco.

Daniel Matias sugeriu que a 
CPI seja criada nos moldes da 
instituída em São Paulo, que 
recuperou cerca de R$ 1,5 bi-
lhão em dívidas. “Vamos estar 
em audiência com o novo presi-
dente da Câmara Municipal de 
São Paulo para poder elucidar 
melhor este assunto”, explicou.

ABERTURA DE CRÉDITO 
ESPECIAL

O Legislativo aprovou, em 
primeira discussão, o Projeto 
de Lei 12/2019, da Prefeitura 
do Município de Osasco, que 
dispõe sobre abertura de cré-
dito adicional especial ao orça-
mento vigente da Câmara Mu-
nicipal de Osasco.

De acordo com o Líder do 
Governo na Casa, Vereador 
Toniolo, a matéria não cria 
nova despesa, apenas trans-
fere verba no valor de R$ 1 
milhão para a utilização na 
área de apoio administrativo 
e operacional, serviços de tec-
nologia de informação e co-
municação. Antes, o montante 
era pago como “outros ser-
viços de terceiros e pessoas 
jurídicas”. A alteração é uma 
adequação à legislação do Mi-
nistério da Fazenda.

Ampliação do 
atendimento de 
psiquiatria

O vereador Sergio Baga-
nha (PSDB) apresentou uma 
indicação, propondo a am-
pliação do atendimento psi-
quiátrico nos prontos-socor-
ros de Barueri para 24 horas. 
Atualmente, a especialidade 
funciona até 19 h. Segundo 
o parlamentar, o pedido par-
tiu de familiares de pacientes. 
“São situações delicadas que 
muitas vezes a pessoa não 
pode esperar até o dia seguin-
te para passar em uma consul-
ta”, ressaltou.

Criação de Hospital do 
Idoso

O vereador José de Melo 
(PRB) apresentou uma in-
dicação para  construção 
do Hospital do Idoso em 
Barueri. De acordo com o 
parlamentar, o poder públi-
co precisa se preparar para 
prestar atendimento espe-
cializado para essa camada 
da população.

“Os pacientes da terceira 
idade necessitam de atenção 
e de um local com toda a es-
trutura necessária para que 
tenham mais qualidade de 
vida”, justificou.

Passarela na Estrada dos 
Romeiros

O vereador Rodrigo Ro-
drigues (PV) reivindicou a 
construção de uma passarela 
na Estrada dos Romeiros, no 
Jardim São Silvestre.

Ele afirmou que o fluxo de 
veículos na via é grande e em 
alta velocidade, o que coloca 
em risco a vida dos pedestres, 
especialmente dos alunos que 
fazem a travessia para chegar 
à Emef Professora Elizabeth 
Parminondi Romero. “É uma 
obra que precisa ser feita 
para prevenir acidentes”, co-
mentou.

 Melhorar o trânsito no 
Jardim Silveira

O vereador Kascata (PSB) 
solicitou estudo do Executivo 
para a redução dos engarrafa-
mentos no Jardim Silveira em 
horário de pico.

Segundo ele, é preciso 
um trabalho de engenharia 
de trânsito para melhorar a 
fluidez na Avenida Brigadei-
ro Manoel Rodrigues Jordão, 
que não tem suportado o gran-
de fluxo de veículos. “É uma 
das principais vias de Barueri, 
funcionando como rota im-
portante de carros, ônibus e 
caminhões”.

Comissão Executi va Municipal do Diretório Osasco – PSL, na pessoa de seu presidente ati vo, no uso de 
suas atribuições, vem por meio desta, informar e esclarecer aos seus fi liados, simpati zantes e toda popula-
ção de Osasco o que segue:

O parti do PSL Osasco, por seu presidente, afi rma por meio de nota, que “não procedem” as notí cias de 
que Elissandro Lindoso, vereador (PSDB), irá se fi lar à legenda.

Não houve qualquer pedido ou entendimento no senti do de receber o vereador em seus quadros, até 
porque tal  mudança seria contrária à lei, respeitamos o presidente e todos os integrantes da Executi va do 
PSDB, e não há qualquer interesse no ingresso aos quadros do parti do de pessoas com pendências judiciais, 
notadamente, por improbidade administrati va.

Jamais aconteceu qualquer reunião com o vereador Lindoso e o presidente do PSL, Dr. Alexandre Bus-
sab, pois são “evidentes e conhecidas” as divergências das condutas do vereador com projeto políti co do 
Parti do PSL e sua diretoria, também porque as condutas, comprovadas do vereador são “absolutamente 
incompatí vel” principalmente com os ideais de uma proposta de mudança para nossa Cidade de Osasco, e 
na condição de presidente da Executi va Municipal, estou comprometi do com uma “renovação políti ca”, de 
acordo com o anseio de nossos eleitores.

Atenciosamente,
ALEXANDRE SAID BUSSAB

Presidente Ati vo

Délbio Teruel assumiu a pasta de Administração na tarde de ontem

@jornalaruaregional

Câmara de Osasco aprova doação de bens 
e serviços para quitação de dívida ativa

Sergio Baganha propôs a ampliação do atendimento psiquiátrico
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Osasco: 57 anos de grandes 
conquistas e desenvolvimento

No próximo dia 19, a cida-
de de Osasco chega aos seus 
57 anos de emancipação políti-
co-administrativa.  Já na época 
de seu fundador Antônio Agu, 
imigrante italiano que no XIX 
investiu em propriedades e ne-
gócios na pequena vila da  cida-
de São Paulo que escolheu para 
viver, pois percebeu o futuro 
promissor das terras. Com a 
doação e construção da estação 
ferroviária, marco zero de Osas-
co, nome dado em homenagem 
à sua terra natal na Itália, Antô-
nio Agu contribuiu ainda mais 
para o desenvolvimento local.

Osasco crescia tanto em 
todos os aspectos, que neces-
sitava se tornar um município 
e não apenas um subdistrito da 
capital. Em 1953 foi realizado o 
primeiro plebiscito pela eman-
cipação e o movimento emanci-
pacionista começou sua grande 
luta. Finalmente, em 19 de feve-
reiro de 1962, o sonho tornou-se 
realidade com a vitória dos Au-
tonomistas, grupo formado de 
homens e mulheres  que são im-
portantes personagens da nossa 
história.  

O então recém-criado muni-
cípio paulista não parava mais 

de crescer e centenas de indús-
trias e comércios juntavam-se 
aos já existentes naquele perí-
odo.  Em 1969, por exemplo, o 
Banco Bradesco, uma das maio-
res instituições fi nanceiras da 
América Latina, inaugurou sua 

sede na conhecida Cidade de 
Deus, onde permanece até hoje.

Outros fatos históricos ocor-
ridos em Osasco também foram 
marcantes no país, como a greve 
da Cobrasma, iniciada em julho 
de 1968, um ato que já era sinal 

de resistência contra o Regime 
Militar da época. 

2ª maior na riqueza do 
Estado de São Paulo e a 
6ª nacional

Osasco chega aos 57 anos 

como uma das maiores cidades 
do Brasil.  Segundo dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística) mais 
recentes, da última  pesquisa 
feita em 2016 e divulgada no 
fi nal de 2018, Osasco fi cou en-

tre os seis municípios do país 
no ranking das maiores parti-
cipações no PIB (Produto In-
terno Brasileiro) e  a 2ª  cidade 
da economia do Estado de São 
Paulo, devido, principalmente, 
às atividades de comércio, ser-
viços e atividades fi nanceiras. 
Com 1,2% em participação, 
a cidade fi cou atrás apenas de 
outras cinco que concentravam 
cerca de 25% do PIB nacional: 
São Paulo (SP), com 11,0%, 
Rio de Janeiro (RJ), com 5,3%, 
Brasília (DF), com 3,8%, Belo 
Horizonte (MG), com 1,4%, e 
Curitiba (PR), com 1,3%, to-
das elas capitais e um distrito 
federal.

Importantes empresas esco-
lheram Osasco para instalação 
de suas sede ou novas fi liais, en-
tre os casos mais recentes e de 
destaque estão Mercado Livre, 
uma das maiores em tecnologia, 
que oferece soluções de comér-
cio eletrônico, venda, compra 
e pagamento de produtos pela 
Internet; e a iFood, atuante no 
ramo de entrega de comida pela 
Internet, considerada líder no 
setor na América Latina.

Assim, segue Osasco: cida-
de trabalho, nosso orgulho. 

Rogério Lins, prefeito de Osasco

Osasco é hoje uma grande potência, que há 57 anos deixou de ser 
um bairro de São Paulo e se tornou uma das principais cidades do 
Brasil, graças ao empenho de todos, seja no comércio, no trabalho, 
na educação,no esporte, no lazer. Para comemorarmos esta data tão 
importante, teremos muitas atividades e entregas de obras em todas 
as áreas. Na área Social destacamos o novo albergue; na Educação, 
as novas creches; no Esporte os campos de grama sintética; além dos 
equipamentos de lazer, praças reformadas e muito mais.

 Deus abençoe as famílias osasquenses e viva Osasco. 

Silas Bortolosso, ex-prefeito de Osasco
Osasco é uma das mais impor-

tantes do Estado de São Paulo. O 
município sempre foi acolhedor, 
com povos aqui estabelecidos 
de vários lugares do Brasil e do 
Mundo: nortistas, nordestinos, 
sulistas, italianos, portugueses, ar-
mênios, dentre outros. Como porta 
de entrada para a região Oeste, a 
cidade possui um dos centros co-
merciais mais importante do país.
Osasco tem um signifi cado muito importante para mim. Nasci em uma 
família tradicional, que ajudou a construir o município. Aqui cresci, casei 
com minha esposa Gina e constitui família. Também foi aqui a consoli-
dação da minha vida profi ssional e política. Sou um daqueles que bate no 
peito em defesa da nossa cidade e do povo osasquense.

Renata Abreu, deputada Federal
Parabéns, Osasco! Quando 

a gente gosta, a gente cuida! Eu 
não gosto de Osasco: eu amo!!! 
É minha segunda casa. Sou mui-
to grata por tanto afeto e apoio 
que sempre recebo de todos 
vocês, moradores de Osasco. E 
minha retribuição é o compro-
misso de continuar a fazer tudo 
o que estiver ao meu alcance 
para ver essa cidade cada vez 
mais desenvolvida social e eco-
nomicamente. Meu presente de 
aniversário são R$ 24,5 milhões 
em recursos federais para ajudar 
a transformar Osasco na ‘Cidade do Progresso e Bem-Estar’. Pa-
rabéns, meu amigo prefeito Rogério Lins! Parabéns, osasquenses! 

Francisco Rossi, ex-prefeito de Osasco

Cumprimento Osasco pelo seu aniversário e desejo sucesso ao pre-
feito Rogério Lins na condução dos destinos da nossa querida cidade

José Geraldo Setter, presidente da Ordem dos Emancipadores

“Na década de 1940, Osasco já tinha uma boa quantidade de indús-
trias, arrecadava bem, mas tinha pouco retorno em investimentos. Era 
um bairro pobre e esquecido de São Paulo. Hoje, a cidade é o segundo 
maior PIB (Produto Interno Bruto) do Estado e o sexto do país. Não 
fosse a emancipação, provavelmente ainda estaríamos abandonados.

Dr. José Amando Mota
Uma cidade que tem em seu 

povo e em sua história sua maior 
conquista. Terra de pessoas que 
lutam e nos enchem de orgulho a 
cada dia. Como médico e como 
pessoa pública, só posso agradecer 
por tudo o que Osasco proporcio-
nou para mim e minha família. 
Tenho certeza de que este grande 
município sonhado pelos emanci-
padores continuará dando muitos 
frutos e valorizando os ideais dos Autonomistas. Parabéns Osasco

Jorge Lapas, ex-prefeito de Osasco
Parabéns, 

Osasco 57 anos! 
Cidade-traba-
lho, palco de 
lutas e batalhas 
por justiça e 
democracia, 
sua energia e 
ousadia sempre 
foram funda-
mentais para en-
frentar e vencer 
os desafi os.

Emidio de Souza, deputado estadual e ex-prefeito de Osasco 

Orgulho de fazer parte dos 57 anos de Osasco e contribuir para 
essa história. Fiz muito como prefeito e agora como deputado esta-
dual vou trabalhar para que nossa cidade volte a crescer e se torne 
cada vez mais justa e inclusiva. Parabéns, Osasco.

Ribamar Silva, Presidente da Câmara de Osasco

Felicitamos todos os moradores de Osasco por esta data mais 
do que especial. Nosso desejo é continuar sendo um instrumento 
de intermediação para que nosso município continue avançando nas 
áreas mais prioritárias, como saúde, educação, transporte, segurança 
e lazer. Não medimos esforços para trabalhar cada vez mais pela 
melhoria da qualidade de vida de nossa população.

Jô Antiório, empresário
Osasco, Cidade Trabalho,  

57 anos de história, pujança 
e crescimento. O pequeno 
bairro da capital que hoje 
se transformou no segundo 
maior PIB do estado conti-
nua a brilhar, não só na Amé-
rica do Sul, mas em todo o 
mundo, afi nal foi em Osasco 
que homem sonhou e con-
quistou!!! Parabéns Osasco, 
57 anos voando livre!

Dr. Alexandre Bussab, presidente ativo do PSL
Antes de ser nossa terra e 

nossa casa, Osasco tem sua his-
tória, que é riquíssima, por sinal. 
Em 57 anos conseguimos muito. 
De mera cidade suburbana dor-
mitório da capital, nos tornamos 
um dos maiores pólos de gera-
ção de bens e prestação de servi-
ços do país. Nós do PSL, partido 
do presidente Jair Bolsonaro, 
estamos presentes na cidade e 
na sua história. Osasco fez par-
te do histórico movimento que 
levou Bolsonaro à presidência, 
inclusive com uma votação con-
sagradora aqui na cidade. Antes 
de tudo, o PSL é grato ao apoio que Osasco nos concedeu, para hu-
mildemente, iniciar esse projeto de mudar o Brasil. Trabalhamos e 
continuaremos trabalhando para que nossa cidade receba cada vez 
mais atenção do governo federal e estadual, através de mais recursos 
e emendas pro município, através de nossas bancadas federais e esta-
duais. Que estes 57 anos se transformem em muitos outros mais, num 
futuro brilhante que nossa cidade pode e terá.

Luciano Camandoni, Empresário de Osasco
A mensagem que eu tenho 

para toda nossa cidade, primeiro 
é a gratidão a todos os eman-
cipadores, pessoas físicas, que 
muitas vezes abdicaram de seus 
momentos particulares para po-
der se reunir e buscar a Eman-
cipação da nossa cidade há57 
anos atrás. Também lembrar de 
associação, eu quero citar como 
exemplo o Rotary, que fez parte 
através dos seus membros, des-
se projeto e dessa Emancipação de Osasco. Atualmente, somos uma 
economia extremamente forte, com o segundo PIB do Estado e o 
sexto do país. Mas Osasco não é feita só de números,  é feita de 
pessoas, de pessoas hospitaleiras, uma cidade onde nós gostamos de 
estar e o poder público, junto com a iniciativa privada se estiverem  
unidos vão conseguir sempre levar o melhor,  melhor aconchego e 
a melhor infraestrutura para todas as pessoas que aqui estão ou que 
passam pela nossa cidade.

Parabéns Osasco pelos 57 anos de Emancipação!
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Na segunda-feira (18), a ci-
dade de Itapevi comemora ani-
versário. Além da programação 
especial, que conta com show da 
dupla Maiara e Maraisa, no Es-
tádio Municipal, neste domingo 
(17), a prefeitura também anun-
ciou a entrega e início de obras 
e melhorias para os moradores.

Em entrevista ao jornal “a 
rua”, o prefeito Igor Soares 
falou sobre as conquistas al-
cançadas até agora em sua ges-
tão.“Itapevi completa 60 anos 
de emancipação política com 
muitos motivos para comemo-
rar. Em dois anos de governo, 
realizamos diversas ações para 
melhorar a qualidade de vida da 
população itapeviense. Os prin-
cipais investimentos estão sen-
do canalizados para educação. 
As duas primeiras escolas de 
tempo integral estão em cons-
trução, uma no Parque Suburba-
no e outra no Jardim Santa Rita, 
que atenderá dois mil alunos. 
Até o fi nal do nosso mandato, 
iniciaremos a construção de 
mais duas”, ressalta.

Outros investimentos na 
Educação também são destaca-
dos por Igor Soares. “Criamos a 
Maratona do Enem, entregamos 
uniformes e materiais escolares 
para cerca de 28 mil alunos da 
rede municipal e reformamos 31 
escolas, no ano passado. Neste 
ano, já autorizamos a reforma 
de mais dez unidades”.

A Prefeitura de Itapevi ainda 
executa importantes projetos de 
infraestrutura urbana. “Também 
estamos revitalizando a cidade 
por meio do programa Cidade 
Bela e estamos construindo três 
piscinões para conter enchen-
tes, no Vitápolis, Suburbano e 
Sapiantã. Estamos instalando 
iluminação de Led, mais eco-
nômicas e ambientalmente mais 
sustentáveis. O sonhado parque 
municipal está em licitação e 
vamos iniciar as obras em bre-
ve. Mesmo caso para ETEC e 
iniciamos as conversações com 
o Estado para trazer a FATEC”, 
informa o prefeito.

Na área da saúde, a popula-

ção contará muito em breve com 
mais qualidade no atendimento. 
“Contratamos o Einstein para 
fazer avaliação e diagnóstico 
dos serviços oferecidos. A partir 
deste mês vamos colocar em prá-
tica tudo que foi apontado. Uma 

das ações é a contratação de 
mais profi ssionais por meio de 
Concurso Público. Anunciamos 
nesta semana a reforma de oito 
unidades, vamos construir novos 
prontos atendimentos nos bairros 
Amador Bueno e Cardoso”.

 Igor também está colocando 
as contas do município em dia. 
“Assumimos a prefeitura com 
pouco mais de R$ 50 milhões 
de dívidas e priorizamos a re-
gularização. Aos poucos, a casa 
está começando a funcionar de 
forma plena. E os resultados são 
positivos. No Capag temos nota 

A, antes Itapevi era classifi cada 
com nota C. No que se refere à 
transparência, assumimos com 
nota 0 e hoje temos nota 8 na 
CGU. Sabemos que ainda há 
muito a ser feito, mas com mui-

to trabalho e dedicação conse-
guiremos oferecer à população 
uma cidade mais desenvolvida 
e que dê orgulho aos seus mo-
radores.” fi naliza o prefeito de 
Itapevi.

Itapevi completa 60 anos e prefeito 
Igor Soares fala das ações de governo

ção contará muito em breve com das ações é a contratação de 
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Prefeitura de Osasco inicia programação 
do aniversário de 57 anos da cidade

Com uma cerimônia no Te-
atro Municipal Glória Giglio, na 
noite de segunda-feira (11), reu-
nindo autoridades e convidados, 
a Prefeitura de Osasco  realizou o 
lançamento da programação es-
pecial do aniversário de 57 anos 
de emancipação político-admi-
nistrativa da cidade. Logo na en-
trada do teatro, o prefeito Rogé-
rio Lins e a primeira-dama Aline 
Lins recepcionaram e cumpri-
mentaram cada participante.

As festividades tiveram iní-
cio com a palestra do ex-jogador 
de vôlei e comentarista esportivo 
Tande, medalhista olímpico, que 

falou sobre o tema superação 
como forma de alcançar o pro-
tagonismo. “Às vezes deixamos 
de ser protagonistas porque não 
acreditamos em nosso potencial. 
A gente tem de estar o tempo 
todo se reinventando. Osasco é 
uma cidade de vencedores e se 
tornou o que é hoje porque no 
passado houve quem acreditasse 
que um sonho poderia virar rea-
lidade”.

Ao final da palestra, Tan-
de recebeu da equipe de Vôlei 
Osasco Audax uma camiseta  
oficial do time. O ex-jogador 
também entregou a Rogério Lins 

uma réplica da primeira medalha 
de ouro olímpica conquistada 
pela Seleção Brasileira mascu-
lina em 1992, em Barcelona, na 
Espanha.

Durante a cerimônia, o se-
cretário de Planejamento e Ges-
tão, Bruno Mancini, também 
apresentou o projeto Osasco 
360, lançamento da plataforma 
online que possibilitará ao cida-
dão acompanhar investimentos 
da administração, além de fazer 
pesquisas sobre contratos, valo-
res e andamento de obras  por 
áreas. Basta acessar o endereço 
eletrônico:  www.osasco360.

osasco.sp.gov.br
 O público ainda assistiu a 

apresentações de dançarinos fan-
tasiados de servidores públicos, 
como enfermeira e policial, e 
também a dois vídeos institucio-
nais, um deles retratando parte 
da história da cidade e no outro 
o próprio prefeito apresentou 
projetos desenvolvidos nos dois 
últimos anos e outros em execu-
ção nas áreas de infraestrutura 
urbana, meio ambiente, espor-
tes, saúde  educação, reforma de 

unidades de saúde, implantação 
de pediatra 24 horas em Uni-
dades de Pronto Antedimento 
(UPA), entrega de duas creches 
ano passado (outras oito estão 
em construção e serão entregues 
nos próximos meses), e reforma 
de campos de futebol com insta-
lação de gramado sintético, entre 
outras ações.

Nos próximos dias, diversas 
atividades culturais, inaugu-
rações e inícios de obras estão 
programados para comemorar o 

aniversário de Osasco, entre as 
quais: a entrega do novo Servi-
ço de Acolhimento Institucional 
(Jardim Rochdale); da reforma 
da creche Hermínia Lopes Bar-
reto (Quitaúna) e das praças Tsu, 
Osasco Di Itália, e Rotary, além 
da inauguração de duas novas 
creches: Jardim Roberto I e Jar-
dim Roberto II. A programação 
completa das atividades pode ser 
acompanhada e compartilhada 
pelo hotsite: www.57anos.osas-
co.gov.br 

A população é convidada a 
participar das atividades espe-
ciais no dia do aniversário da 
cidade, na próxima terça-feira 
(19). Logo pela manhã, acon-
tece o Passeio Ciclístico, com 
concentração dos ciclistas em 
frente à Prefeitura de Osasco, 

na Avenida Bussocaba, a partir 
das 8h.

As comemorações não pa-
ram por aí. A festa de “Para-
béns a Osasco” continua no 
Calçadão da Rua Antônio Agu 
com direito a bolo, hasteamen-
to das bandeiras e ato político, 

às 10h30. No mesmo espaço, 
a partir das 11h30, acontece 
exposição fotográfica, reunin-
do imagens antigas e atuais da 
cidade.

A Prefeitura também en-
trega, na terça-feira, às 15h, o 
Serviço de Acolhimento Insti-

tucional do Rochdale, na Rua 
Belo Horizonte, 87. O equi-
pamento tem capacidade para 
atender 100 pessoas, que te-
rão direito a banho, refeição e 
poderão pernoitar. O serviço 
funcionará 24 horas e contará 
com 10 educadores sociais, que 

cuidarão do cadastro, da fila e 
do encaminhamento para aten-
dimento psicológico, quando 
necessário.

A tradicional Missa de Ani-
versário, na Catedral de Santo 
Antônio, está marcada para 
19h. O SESC também apresen-

ta show do cantor e compositor 
João Bosco no Teatro Munici-
pal Glória Giglio, às 20h. Os 
ingressos podem ser adquiridos 
nas bilheterias do SESC por R$ 
20,00 (inteira) e 10,00 (meia 
entrada), limitados a dois por 
pessoa. 

COMEMORAÇÃO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA



Sexta-feira, 15 de Fevereiro de 2019PÁGINA 6 CIDADES
JORNAL A RUA

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

PARABÉNS PARABÉNS PARABÉNS 

OSASCO!OSASCO!OSASCO!
57 anos57 anos57 anos57 anos57 anos57 anos

a ruaJORNAL
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No próximo dia 21, a Pre-
feitura  de Osasco entrega a 
reforma da Cemei Senador 
José Ermírio de Moraes, às 
17 h, na Rua Doutor Luís An-
tônio Monteiro, 151, Jardim 
Veloso. A ação faz parte das 
comemorações do aniversário 
de 57 anos da cidade.

O projeto de reforma da 
escola contemplou revisão da 
cobertura, troca de forro das 
salas de aula, instalação de 
tela contra pássaros, pintura 
geral, revisão das instalações 
hidráulicas dos banheiros e 
substituição das luminárias 
por LED. Foram reformados: 
cinco salas de ensino infantil, 
dois sanitários masculinos, 
um sanitário feminino e o pá-
tio coberto.

Também no dia 21, às 19 

horas, será entregue a revitali-
zação das praças Tsu, Osasco 
Di Itália e Rotary, localizadas 
na Avenida dos Autonomistas, 
na Vila Yara, ao lado do Ter-
minal Rodoviário. As praças 
ganharam novo paisagismo, 
bancos, além de serviço de 
poda de árvores, limpeza e 
pintura. O antigo lago foi re-
cuperado e ganhará carpas. A 
iluminação também foi revita-
lizada e o letreiro de concreto 
recebeu mudas de plantas co-
loridas.

Obras e festival
As comemorações pelo 

aniversário têm continuidade 
no dia 22, com início da cana-
lização do Córrego Montezu-
ma, às 9 horas, no Jardim Ro-
berto. Às 18 horas  acontece 

Festival de Comidas de Feira, 
no Calçadão da Rua Antônio 

Agú, em frente ao Bicicletá-
rio. Já no Teatro Municipal 

Glória Giglio, às 19h será  re-
alizada a sessão solene pelo 

aniversário do jornal Diário 
da Região.

A Secretaria de Meio Am-
biente de Jandira  recebe no 
próximo dia 26 inscrições 
gratuitas para castração de 
animais domésticos dos muní-
cipes no Serviço Integrado de 
Atendimento ao Cidadão. Es-
tão previstas 400 vagas.  Para 
participar basta apresentar do-
cumentação obrigatória: CPF 
e o Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU). Em casos 

de pessoas que moram de alu-
guel, o título de eleitor serve 
como substituição.

As vagas são limitadas, 
sendo uma para cada muníci-
pe. O local e a data de castra-
ção são informados no ato da 
inscrição e ocorrerá em março. 
No dia do procedimento cirúr-
gico, também será implantado 
chip com dados do tutor para 
que, em caso de perda, possa 

voltar ao lar se encaminhado 
até a clínica veterinária onde 
foi castrado ou até a sede da 
Prefeitura de Jandira.

Esta é a oitava vez que a 
Prefeitura realiza campanha 
de esterilização de animais 
doméstico. Já foram aten-
didos cerca de 2 mil gatos e 
cachorros, desde a primeira 
ação em 2017. Nos meses de 
junho, setembro e novembro 

também terá novas castrações 
no município.

 
Serviço:

Data de inscrição: 26 de 
fevereiro de 2019

Horário: das 8h às 12h e 
das 13h às 16h30

Local: Serviço Integrado 
de Atendimento ao Cidadão, 
em frente a estação da CPTM 
de Jandira

Osasco entrega reforma de 
escola e praças revitalizadas

Jandira realiza castração gratuita de cães e gatos



Centro de Referência Pela Primeira Infância 
de Barueri garante atendimento diferenciado

Primeiro Mapa Gastronômico é lançado em Parnaíba

O novo Centro de Referência 
Pela Primeira Infância, no Enge-
nho Novo, em Barueri, iniciou 
as atividades terça-feira (12). As 
atividades oferecidas no espaço 
atendem crianças e familiares 
de todos os bairros do municí-
pio. Para se inscrever, é preciso 
comparecer ao local, que funcio-
na na Avenida Capitão Francisco 
César, 891, e apresentar compro-
vante de endereço, RG dos filhos 
e uma foto da criança.

O prefeito Rubens Furlan se 
emocionou ao falar sobre a im-
portância dos investimentos para 
o público infantil. “A Primeira 
Infância já é uma realidade em 
Barueri e eu quero que todas as 
crianças façam parte disso. Não 
estamos medindo esforços para 
investir no Brasil do futuro.”

A diretora no novo Centro 
de Primeira Infância, Elaine 
Barbosa, estava animada com 
o início das atividades. “Este é 
um espaço criado especialmente 
para as crianças e mães do nosso 
município. Estaremos de portas 
abertas para recebermos todos 
com muito carinho”, convidou.

A coordenadora de Educação 
Infantil Janete do Valle também 
fez questão de celebrar a data. 

“Esse espaço representa a im-
portância que o município dá à 

primeira infância, pois sabemos 
que, nesse período, se nossas 

crianças receberem toda atenção, 
afeto e estímulos adequados, elas 

se tornarão adultos de sucesso. O 
Centro representa o caminhar 

nessa direção para todas as crian-
ças do nosso município.”

Alguns pais já conheceram 
o Centro e estão entusiasmados 
com a nova estrutura. De acordo 
com Valéria Jacinto Silva, a ini-
ciativa é positiva. “Achei o lu-
gar muito bonito e agradável. É 
iterativo, a minha filha está gos-
tando muito. Pretendo continuar 
frequentando aqui.”

André Santana, morador do 
bairro Engenho Novo, contou 
que sua filha também aprovou. 
“Este local tem tudo para ofere-
cer o melhor para nossos filhos 
e inclusive para nós, pais. Estou 
gostando muito”, avaliou.

Primeira Infância
É o período entre a gestação 

e os seis primeiros anos de ida-
de. Essa fase é a mais importan-
te da criança, pois é quando se 
desenvolvem a inteligência e a 
estrutura emocional necessárias 
para o sucesso na vida adulta.

Com atividades divertidas e 
brincadeiras que desenvolvem 
o cérebro, o processo faz com 
que a criança ganhe confiança, 
aprendizado e raciocínio através 
da leitura, da convivência e de 
muitas descobertas.

  Na última quinta-feira (07) 
no Restaurante Um Bom Lugar, 
no Centro Histórico aconteceu 
o lançamento do 1º Mapa Gas-
tronômico e Turístico de Santa-
na de Parnaíba. A iniciativa faz 

parte da parceria envolvendo o 
poder público, empresários de 
diversas áreas e bairros ligados 
ao turismo e com apoio do Se-
brae-SP.

O evento, que contou com 

a presença de empresários, co-
merciantes e autoridades da ci-
dade, foi apresentado o mapa 
irá auxiliar o turista, fornecendo 
informações sobre os pontos 
turísticos, como localização, 

conteúdo histórico, horário de 
funcionamento, divulgação dos 
principais eventos tradicionais, 
como Drama da Paixão, Antigo-
mobilismo e Corpus Christi e, 
no caso dos pontos gastronômi-

cos, fornecer informações dados 
sobre os pratos e a especialidade 
de cada restaurante.

Essa é uma das ações que 
tem o objetivo de fomentar o tu-
rismo no município, movimen-

tando a economia local e obter 
mais um canal informativo so-
bre para divulgar os atrativos 
turísticos existentes no municí-
pio, que possui um dos maiores 
acervos históricos do Estado.

VILA YARA
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OS ENCANTOS DO JALAPÃO

Barueri Matsuri festa da cultura japonesa agita o Parque Municipal

Fundo Estrela Guia apresenta metas
para 2019 e dá posse a novas conselheiras

Jalapão é destino já conhecido 
pelos apaixonados pelo ecoturis-
mo e turismo de aventura. Loca-
lizada no Estado do Tocantins, 
a região encanta por suas águas 
abundantes, chapadões e serras 
com clima de savana, além da pai-
sagem de cerrado, com direito a 
dunas alaranjadas, rios encachoei-
rados, nascentes e impressionantes 
formações rochosas.

A cada ano, cresce o número 
de brasileiros e estrangeiros que 
se aventuram rumo ao Norte do 
Brasil em busca desse, que já é um 
dos principais destinos do ecotu-
rismo do país. A maioria dos atra-
tivos está localizada nas cidades 
de  Mateiros, Novo Acordo, Ponte 
Alta do Tocantins e São Félix do 
Tocantins. Em meio a 34 mil km² 
de paisagem árida, a região é cor-
tada por uma imensa teia de rios, 
riachos e ribeirões, todos de águas 
transparentes e potáveis.

Os atrativos garantem diver-

são o ano inteiro, seja no período 
chuvoso ou de estiagem, de acordo 
com o perfil e interesse do turista. 
Para os mais aventureiros, a região 
é ideal para prática  de esportes, 
entre eles o rafting, a canoagem, o 

rapel e as trilhas a pé e de bicicleta.
Entre os atrativos mais procu-

rados estão a Cachoeira da Velha, 
uma enorme queda d’água em 
forma de ferradura de aproxima-
damente 100 metros de largura e 

15 metros de altura; as Dunas, car-
tão postal do Jalapão, composto 
por areias finas e alaranjadas que 
chegam a 40 metros de altura; os 
Povoados do Mumbuca e Prata, 
comunidades remanescentes de 

quilombos, cuja visitação possi-
bilita ao turista vivenciar a cultura 
local; a Serra do Espirito Santo, 
formação rochosa onde é possível 
apreciar a flora da região; a Cacho-
eira do Formiga, um encantadora 
nascente de água verde-esmeralda; 
e os Fervedouros, com suas águas 
transparentes, nas quais é impossí-
vel afundar.

A preocupação em manter 
preservada essa incrível riqueza 
natural é representada pela presen-
ça de vários instrumentos de con-
servação,  como o Parque Estadual 
do Jalapão, o Parque Nacional das 
Nascentes do Rio Parnaíba; a Es-
tação Ecológica da Serra Geral do 
Tocantins; a Área de Preservação 
Ambiental  (APA) Serra da Taba-
tinga; e a Área de Proteção Am-
biental (APA) Jalapão. 

São Félix do Tocantins
O município de São Félix do 

Tocantins está localizado a 263 

km de Palmas, capital do Tocan-
tins. O povoamento do município 
se iniciou com migrantes nordes-
tinos vindos principalmente do 
Piauí, Maranhão e Bahia, surgindo 
como arraial em 1736.

Geograficamente é o mais 
central do Jalapão, limitando-se ao 
Norte com o município de Lizar-
da, ao Sul com Mateiros, a Oeste 
com Novo Acordo e a leste com o 
Estado do Maranhão.

São Félix sedia o Monumen-
to Natural Canyons e Corredei-
ras do Rio Sono (MONACC), 
primeira unidade de conservação 
municipal de proteção integral. 
No município você pode confe-
rir atrativos incríveis e praticar o 
rafting no Rio Novo, modalidade 
que cresce a cada dia na região.  
Entre os atrativos, estão a Praia 
do Alecrim, o  Fervedouro do 
Alecrim, a Cachoeira da Jalapi-
nha, a Serra da Catedral e o Po-
voado do Prata.

A cultura milenar japonesa 
invadirá o Parque Municipal, 
onde entre os dias 15 e 17 de 
fevereiro acontece o Barueri 
Matsuri. O evento conta com 
o apoio das secretarias de Cul-
tura e Turismo e de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente da 
Prefeitura de Barueri e reuni-
rá o melhor da música, dança, 

oficinas de mangá e origami, 
entre outras atrações. Have-
rá também desfile de cosplay, 
para participar o candidato 
precisa realizar a pré-inscrição 
no site www.baruerimatsuri.
com.br.

O Brasil é o país que tem 
a maior comunidade nipônica 
fora do Japão, abrigando mais 

de 1.800.000 nikkeis (descen-
dentes de japoneses), inclusive 
alguns costumes japoneses se 
integraram na cultura brasi-
leira e já fazem parte da rotina 
de muitas pessoas como ir ao 
karaokê, comer em temakeria 
e exercitar a mente jogando 
Sudoku.

O Barueri Matsuri ofere-

cerá oficinas de arte japonesa 
como o mangá – história em 
quadrinhos feita no estilo japo-
nês, que se tornou um fenôme-
no e conquistou fãs no mundo 
todo, graças as suas caracterís-
ticas únicas, como por exem-
plo os olhos grandes dos seus 
personagens. Outra oficina é a 
de origami - arte que é muito 

comum no Japão, mas se espa-
lhou pelo mundo todo. É a arte 
tradicional e secular japonesa 
de dobrar o papel criando re-
presentações de determinados 
seres ou objetos sem cortá-lo 
ou colá-lo.

O palco do Barueri Mat-
suri estará repleto de atrações 
imperdíveis de música e dança 

que irão conectar os artistas e 
o público em torno das tradi-
ções culturais do Japão. Um 
dos destaques é o Bon Odori 
- dança tradicional e também 
o Taikô – tambores japoneses 
em grupo que celebra a sabe-
doria e faz reverência aos an-
tepassados, uma tradição que 
ultrapassa gerações.

Prestar contas das ações de 
2018, apresentar as novas inte-
grantes e divulgar as metas para 
2019. Estas foram as pautas da 
reunião das conselheiras do Fundo 
Social de Solidariedade de Barueri 
Estrela Guia, ocorrida na quarta-
-feira (dia 6).

A presidente Sônia Furlan 
iniciou o encontro dando as boas-
-vindas a Marisa Alonso Pereira 
e Cristina França Sodré de Souza 
Fiorita. Ambas farão parte do con-
selho no biênio 2019-2020. Mari-
sa trabalhou na iniciativa privada, 
é integrante do grupo Meninonas 
e tem forte atuação na questão do 
meio ambiente. Cristina aposen-
tou-se após trabalhar 35 anos na 
Prefeitura de Barueri e já foi con-
selheira do Fundo.

Fundo Social em 2018
Sônia Furlan apresentou às 

conselheiras um resumo do traba-
lho no ano passado e divulgou al-
guns projetos para 2019. “A Cam-
panha do Agasalho foi um grande 

sucesso, nós adotamos o formato 
de distribuir somente roupas no-
vas e vamos mantê-lo. Já estamos 
nos preparando para iniciar a deste 
ano, que começará com um grande 
bazar aqui na Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento Social 
(SADS) e precisamos de doações 
de itens diversos.”

A presidente explicou que com 
os recursos do bazar, roupas novas 

serão adquiridas. Sônia falou sobre 
a retomada dos Núcleos de Moda 
que confeccionam moletons para a 
Campanha do Agasalho. Adiantou 
que está prevista a construção de 
um novo Núcleo, dentro do Centro 
Comunitário do Jaraguá-Mirim, 
espaço que também foi recons-
truído e entregue novamente aos 
moradores do Parque Imperial, 
oferecendo atividades e oficinas.

Ao mostrar para as conselhei-
ras uma revista com o trabalho do 
Fundo Social no ano passado, a 
presidente falou também sobre a 
recuperação dos Centros de Con-
vivência, sobre a criação e a evo-
lução do Empório Mães Cuidado-
ras e o programa Renascer, para 
pessoas em situação de rua. Outro 
ponto abordado foi a reforma de 
moradias que será realizada com 

a ajuda de parceiros. Este progra-
ma, que já aconteceu em outros 
mandatos da gestão dela, passa a 
chamar-se Morar Bem. Uma das 
casas está em planejamento com a 
parceria do grupo Meninonas S/A.

Causas que o Fundo apoia
Além do trabalho que realiza, 

o Fundo Social de Solidariedade 
Estrela Guia apoia outras causas 

como campanhas de auxílio ao 
Graacc, Apae de Barueri, AACD 
e Comunidade Rainha da Paz. As 
questões de maus tratos e abando-
no de animais, câncer de mama/
outubro rosa e a Caravana do 
Amor também receberam atenção.

Aprovações
As conselheiras aprovaram 

o direcionamento do recurso do 
Fundo Social para o pagamento 
de bolsa-auxílio para 30 alunas 
que já concluíram a primeira fase 
do curso oferecido pelos Núcleos 
de Moda. Com tal decisão, essas 
pessoas ajudarão na confecção dos 
agasalhos novos que serão entre-
gues na Campanha do Agasalho 
2019 e, ao mesmo tempo, recebe-
rão uma renda.

Valéria Fugii, vice-presidente 
do Fundo, encerrou o encontro fa-
lando sobre o incremento do Em-
pório Mães Cuidadoras, os novos 
cursos que serão oferecidos e o 
Programa ReNascer que será es-
tendido a mais 26 participantes.
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Ele é detentor de um vasto currículo, um empresário de sucesso e 
ocupa inúmeras funções em entidades importantes. Trata-se de José 
Antonio Figueiredo Antiório, diretor presidente do Grupo Padre 
Anchieta, diretor do Rotary International 2011-13 para a América 
do Sul, vice presidente da Associação Brasileira da The Rotary Fou-
ndation, presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino no 
Estado de São Paulo, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino Básico de Osasco e Região, diretor tesoureiro 
do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo, 
vice Presidente da Associação Cristã de Moços de São Paulo. Antiório 
aniversaria no dia 21, ao lado dos filhos Jô Antiório, André Luís Ne-
grão Antiório, Fernando Luís Negrão Antiório e Guilherme Henrique 
Negrão Antiório e dos netos Ana Beatriz, Ana Luísa, José Antonio 
Neto, José Guilherme, João Pedro e Fernando Henrique. Parabéns!

Quem completa 8 anos de vida 
dia 19 é a linda Rafaela, filha 
de Thays Teruel Paulo e Vini-
cius Saraceni. A pequena será 
muitíssimo paparicada pelos 
avós maternos Lia e Wagner 
Carreira Paulo, e paternos 
Regina e Vicente Saraceni.

Ela é formada em Clínica Médica pela Faculda-
de Ciências Médicas de Santos - Centro Univer-
sitário Lusiada, é especialista em reumatologia, 
coluna vertebral e dor. Estou falando da doutora 

Ana Paula Bazilio, que brinda nova idade dia 
17, na foto com o esposo Manuel de Mesquita.

Dia 21, quem troca 
de idade é o vereador 

Jair Assaf
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População de Santana de Parnaíba tem acesso 
a cursos de idiomas gratuitos pela internet

Mais de 2.300 moradores de 
Santana de Parnaíba participam 
do curso gratuito de idiomas, 
aprendendo e aperfeiçoando 
seus conhecimentos  nas aulas 
online, em um ambiente intera-
tivo (que trabalha todas as com-
petências comunicacionais: 
audição, escrita, conversação e 
gramática), com conteúdo per-
sonalizado e flexibilidade de 
horários, através do site www.
parnaibaidiomas.com.br .

Além disso, são realizadas 
sessões informativas e de tu-
toria para orientar e auxiliar os 
munícipes,  cafés linguísticos 
com jogos de tabuleiros para 
auxiliar no aprendizado, mesas 
de conversação para a prática 
da nova língua e enigmas e de-
safios culturais no processo de 
aprendizagem.

Para o prefeito Elvis Ce-
zar, o Parnaíba Idiomas é uma 
oportunidade para a popula-
ção se capacitar para o merca-

do de trabalho ou aproveitar 
mais os lugares que visita com 
o domínio da língua, além de 
transformar o município, que 
é patrimônio histórico e recebe 
muitos turistas de outros paí-
ses, em um lugar onde os visi-
tantes estrangeiros sejam rece-
bidos por uma cidade bilíngue. 
“Queremos ver o parnaibano 
falando, no mínimo, dois idio-
mas, preparado para melhores 
cargos e oportunidades”, fala o 
prefeito.

As inscrições podem ser 
feitas por meio do site da pre-
feitura: www.santanadeparnai-
ba.sp.gov.br. É necessário estar 
homologado e com os dados 
atualizados na base de cadastro 
municipal. Informações: 4622-
8600.

Para fazer o cadastro como 
morador é preciso levar os do-
cumentos abaixo na Rua Suza-
na Dias, 348 no Centro Histó-
rico. Informações- 4622.5603.

Professores da rede municipal de Jandira 
participam da 1 ª Jornada Pedagógica

“A educação que transfor-
ma: um projeto de muitas mãos” 
foi o tema da 1º Jornada Peda-
gógica de Jandira, que acon-
teceu no último dia 4, e reuniu 
800 professores e estagiários da 
rede pública de ensino funda-
mental, divididos em duas tur-
mas, de manhã e à tarde, com o 
objetivo de motivar e engajar os 
educadores para início do ano 
letivo. Realizado pela Secretaria 
Municipal de Educação, no Te-
atro Municipal Luiz Gonzaga, o 
evento durou quatro dias, finali-
zado na sexta-feira (8).

Entre as atividades desen-
volvidas, os profissionais as-
sistiram a palestras e também 
participaram de dinâmicas, 
como a do mestre em educação, 
palhaço e palestrante Nelson 
Gonçalves do Nascimento, que 
com bom humor tirou risada 
da plateia ao destacar como o 
hábito de reclamar da vida e da 

sala de aula pode ser nocivo e 
qual a importância da tolerân-
cia. “Para quem trabalha com 

educação, o lúdico é o tempo 
todo”, ressaltou.

Outro palestrante do evento 

que gerou comoção foi o Edu-
ardo Ferraz, que ao utilizar um 
teste de personalidade engajou 

todos a observarem suas ações 
no dia a dia para chegarem a 
conclusão que possuem imper-

feições de maior e menos grau 
que os demais, e é necessário 
fazer o possível para melho-
rá-las, porém sem esquecer de 
aceitar-se como é.

“Foram bastante produtivas 
as palestras para quem está no 
cotidiano escolar como nós, 
para enriquecimento das nossas 
práticas diárias. Agora preten-
do colocar em ação o que vi 
aqui”, diz Cristiane Colletti, 
professora da rede municipal 
de ensino.

“A importância da jornada 
pedagógica é preparar e moti-
var os profissionais da educa-
ção a partir da reflexão sobre 
metas e estratégias para o me-
lhoramento dos processos de 
instrução e aprendizagem aos 
estudantes da nossa rede muni-
cipal de ensino,”afirmou  Ana 
Paula Correa Leite, secretária 
de Educação da Prefeitura de 
Jandira.

Barueri investe no atendimento 
educacional especializado

A Secretaria de Educação 
de Barueri busca ampliar e 
inovar seus polos de AEE - 
Atendimento Educacional 
Especializado, fornecendo 
material que ajuda o aluno 
a tomar consciência de suas 
possibilidades de expressão.  

O AEE nas escolas é um 
serviço realizado no contra-
turno e que atende estudantes 
que possuem necessidades 
educacionais especiais duran-
te a vida escolar. Tem como 
objetivo principal eliminar 
barreiras e mediar o processo 
de aprendizagem dos alunos 
com deficiências múltiplas, 
TEA, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habi-
lidades ou superdotação.

De acordo com a psico-
pedagoga da Secretaria de 
Educação, Débora Leite, as 
dinâmicas aplicadas aos alu-

nos acontecem mediante um 
professor especialista, que 

prevê uma formação de base 
indispensável em seu desen-

volvimento motor, afetivo e 
psicológico. “Por intermédio 

de jogos e atividades psico-
motoras, as atividades são 

realizadas com os alunos, ba-
seando-se em sua maturação 
biológica”, afirmou.

As salas de AEE contam 
com material pedagógico, 
recursos e equipamentos tec-
nológicos, mobiliário, recur-
sos ópticos e softwares, entre 
outros. Na rede de ensino de 
Barueri, as salas especiais es-
tão sendo equipadas com cai-
xas sensoriais, lupas rígidas, 
tesouras molas, engrossado-
res de lápis e jogos de que-
bra-cabeça.

Para a coordenadora pe-
dagógica Mel Almeida, com 
um material diferenciado, as-
sim como os que estão che-
gando para a sala do AEE, os 
alunos podem desenvolver 
melhor a sua área cognitiva, 
pois assim são capazes de 
construir o conhecimento de 
forma prática.
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POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Na última quinta-feira, dia 7 
de fevereiro, foi lançado no Senac 
Osasco, o 4º volume do Raio-X 
da Hotelaria Brasileira - um estu-
do que resulta em uma ferramenta 
para diagnósticos do setor, e nesta 
edição traz mais de 30 rankings 
que apontam o desempenho dos 
principais nomes do segmento, 
avaliados por diferentes parâme-
tros, além de mais de 60 tabelas, 
que permitem fundamentar mais 
de mil tipos de pesquisas, por 
meio de aplicação de filtros.

Participaram do encontro as 
autoras do material, Eny Amazo-
nas Bojar, jornalista especialista 
em hotelaria e Lilian Goldner, 
empresária e mestre em engenha-
ria, além de Bruno Omori, presi-
dente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis do Estado de 
São Paulo; Ana Lívia Reis, hote-
leira e coordenadora da área de 
eventos do Senac Osasco; e Clau-
dia Itano, gerente da unidade.

Os especialistas apontaram os 
pontos principais do estudo, como 
a evolução do mercado e a impor-
tância da regionalização para o 
desenvolvimento do segmento. 
Segundo Bruno, “os atrativos de 
cada destino – naturais, empresa-
riais e econômicos, particulares e 
diferenciados – podem, e devem, 
ser complementados e explorados 
para o visitante permanecer mais 
tempo ali ou voltar mais vezes 
para conhecer e aproveitar mais 
o que a região oferece. Diante 
disso, a regionalização torna-se 
uma importante engrenagem, que 
conecta os setores”.

“Podemos citar a Flórida, 
que muitas vezes recebe o turis-
ta para os parques em Orlando, e 
depois para compras em Kissim-
mee, posteriormente para uma 
visita à Nasa em Cabo Canaveral 
e depois em Tampa para conhe-
cer o Busch Gardens. Com esse 
roteiro, estamos falando de uma 
viagem por no mínimo 10 dias, 
com hospedagens, alimentação, 
transporte, compras e lazer, o que 
favorece aos 52 segmentos da ca-
deia produtiva.”

Bruno traz o exemplo para a 
realidade local. Mostra o poten-
cial de Osasco para o turismo co-
orporativo, mas indica outras ver-
tentes que podem ser exploradas, 
considerando o entorno: “Para fa-
vorecer o desenvolvimento daqui 
com o princípio da regionaliza-
ção, podemos considerar Osasco 

e Alphaville para atividades eco-
nômicas dos setores industrial, 
comercial e de serviços. E ainda 
estimular a visita às cidades pró-
ximas para uma viagem histórica, 
cultural ou ecológica em Santana 
do Parnaíba, por exemplo. Conec-
tando as cidades e os segmentos, 
movimentamos a economia, esti-
mulamos a criação de emprego, e 
até influenciamos na capacitação 
de profissionais e no surgimento 
de novas profissões”.

Nesse sentido, Ana Lívia res-
salta a atuação do Senac: “A ins-
talação de cada unidade é pensada 
para valorizar o desenvolvimento 
de acordo com a demanda local. 
Entramos nessa engrenagem da 
regionalização com educação pro-
fissional para capacitar pessoas em 
prol do crescimento, de modo que 
possam aproveitar as oportunida-
des que o mercado local oferece”.

Movimento do setor e 
mercado

Com o Raio-X da Hotelaria 
Brasileira, as autoras colocam em 
análise 173 redes e administrado-
ras hoteleiras, sendo 146 em ope-
ração, outras em fase de implanta-
ção, e as demais, que já deixaram 
o mercado. O material contabiliza 
1.445 empreendimentos, que re-
presentam uma oferta de 216 mil 
apartamentos, envolvem um total 
de 273 marcas hoteleiras e, ainda, 
80 empresas em fase de implan-
tação, com inauguração prevista 
até 2022.

Eny comenta que 2018 foi 
marcado por fusões, aquisições, 
franquias e outros tipos de par-
cerias que envolveram importan-
tes players do mercado; os fatos 
mais marcantes estão registrados 
nas fichas técnicas das redes que 
compõem o estudo. “O conjunto 
de ferramentas disponibilizadas 
no material –que terá acesso on-li-
ne por computador e dispositivos 
móveis – possibilitará ao usuário, 
de acordo com seu interesse ou 
curiosidade, buscar por respostas 
pontuais sobre o segmento, que 
podem atender a muitas deman-
das”, enfatiza.

A jornalista conta ainda que 
no ranking principal de redes, a 
AccorHotels está na liderança 
como rede e administradora, com 
312 empreendimentos  e pratica-
mente 50 mil apartamentos em 
operação. A segunda colocada 
da lista é a Atlantica Hotels, com 

126 empreendimentos e cerca de 
20 mil apartamentos. Na terceira 
colocação, figura a Nacional Inn, 
com 58 empreendimentos e 6.400 
apartamentos. “A menção merece 
destaque já que se trata de uma 
rede genuinamente brasileira, a 
maior em número de empreendi-
mentos próprios no Brasil”, de-
clara Eny.

No ranking de bandeiras ho-
teleiras, as marcas da Accor tam-
bém aparecem entre as primeiras:  
Ibis, isolada na primeira posição 
- com 123 empreendimentos e 
18.400 apartamentos; em segun-
do, terceiro e quarto lugares es-
tão, respectivamente, Mercure, 
Ibis Budget e Ibis Styles, todas 
da AccorHotels, confirmando a 
hegemonia da posição francesa 
apontada pelo estudo.

Outro destaque são as tabelas 
por distribuição geográfica, que 
permitem a geração de relatórios 
completos sobre redes, marcas, 
nomes dos empreendimentos, 
números de apartamentos e clas-
sificação hoteleira – dos que já 
operam e outros que serão im-
plantados futuramente. Os filtros 
permitem pesquisas em todos os 
estados e em 272 cidades brasi-
leiras onde há empreendimentos 
de redes em operação. Em outro 
grupo de tabelas, há informações 
sobre as redes por regiões, por 
estado e por cidade, agrupadas 
de diversas formas, para recortes 
e leituras diversificadas.  “O mais 
interessante dessas listagens é o 
grau de detalhamento que elas 
apresentam. Acreditamos que o 
conteúdo desse estudo será uma 
valiosa contribuição para o de-
senvolvimento da hotelaria brasi-
leira”, afirma Lilian.

A partir de 11 de fevereiro, 
o lançamento chega ao mercado 
ancorado pelo site www.raio-
xredeshoteleiras.com.br, onde 
também estão as três edições 
anteriores do estudo que, juntas, 
contam em números e informa-
ções a história do mercado ho-
teleiro desde 2003. O acesso a 
qualquer uma das publicações é 
feito por meio do site. O preço da 
4º edição é de R$ 300, com des-
conto de 20% na promoção de 
lançamento, saindo por R$ 250. 
O pagamento pode ser pelo Pag-
Seguro. Os acessos ao estudo se-
rão liberados a partir do dia 11/2. 
Os preços das demais edições 
devem ser consultados no site.

Estudo traz panorama do 
mercado Hoteleiro, rankings 

e destaca a importância 
da regionalização para 

desenvolvimento do setor

BIBI FERREIRA
grande amiga do jornal e da coluna, 

entrou esta semana para a eternidade

Aniversário da top colunista do Brasil 
Ilze Rangel em São Luiz do Maranhão

Brown em 
Nova Iorque

Bibi Ferreira 
com seus 
netos e a 

colunista Dulce 
Dasceno de 

Britto e Ovadia 
Saadia,hoje 
Apacos e da 

Febracos,1984 
no restaurante 

Le Lien by 
Bresson  S.P.

Roberto Carlos 
e Erasmo 
Carlos se 
divertem no 
filme “Minha 
Fama de Mau” 
que retrata, 
um pouco da  
sua história 
na Jovem 
Guarda.

Claudia Itano - gerente Senac Osasco, Bruno Omori - Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado 
de São Paulo, Lilian Goldner  - mestre em engenharia  e autora do estudo, Eny Amazonas Bojar - jornalista, especialista da 
área de turismo e autora do estudo, e Ana Lívia Reis - coordenadora das áreas de eventos e lazer do Senac Osasco. 

A  querida 
Fofa ao lado 
de Glorinha 

Holanda e 
Madalena 

Nobre.

João Matos recebe 
Carlinhos Brown em 
Nova Iorque na sua 
top churrascaria em 
Mannhanttan, a mítica 
PLATAFORMA.


