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PÁG. 8

PÁG. 6

PÁG. 3

PÁG. 6

PÁG. 3

Osasco tem 28 casos de 
Dengue confirmados

Parnaíba pavimenta mais 
de 200 km de vias públicas
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3º Bazar da 
Solidariedade 
de Barueri 
acontece neste 
sábado, 6

Amaury Jr retorna a rede TV com novidades
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Presidente da Câmara avalia o primeiro
trimestre à frente do Poder Legislativo de Osasco

Em entrevista, o Presidente 
da Câmara Municipal de Osas-
co, Vereador Ribamar Silva, fez 
um balanço sobre os três primei-
ros meses à frente do Legislativo 
osasquense.

Ribamar adotou um modelo 
de gestão compartilhada, em que 
todas as decisões são tomadas de 
forma conjunta entre os vereado-
res. “Isso tem possibilitado colo-
car em prática tudo o que acre-
ditamos ser o melhor para esta 
Casa”, justifica.

Dentre as ações implementa-
das, ele destaca a reativação da 
Procuradoria Especial da Mulher, 
a valorização dos servidores da 
Casa, o uso de intérprete de Li-
bras na transmissão das sessões, 
além de um trabalho de aproxi-
mação com a comunidade, tanto 
por meio da imprensa, como atra-
vés de ações que têm atraído o pú-
blico para as atividades da Casa.

O Presidente Ribamar diz que 
tem exercido seu mandato com 
satisfação e se alegra em poder 
contar com a união de todos na 
condução de seus trabalhos. “Le-
vanto toda manhã sabendo que 
enfrentarei novos e grandes de-
safios. Numa Casa de Leis com 
21 parlamentares, eu sei que não 
estou sozinho, e estamos lutando 
para realizar o melhor para a nos-
sa cidade”, diz.

Para Ribamar Silva, é uma 
“grata surpresa” já poder colher 
frutos desse trabalho. “Contar 
com o empenho dos vereadores 
nas Comissões Permanentes da 
Casa, com todos participando, de-
batendo melhorias para a cidade, 
tem sido satisfatório. Começar as 
sessões pontualmente às 15h, ver 
os funcionários trabalhando com 
motivação e com sorriso no rosto; 
tudo isso tem me deixado muito 
feliz”.

Como o senhor avalia esse 
primeiro trimestre no comando 

dos trabalhos administrativos 
da Câmara?

O modelo de gestão compar-
tilhada que adotamos, assim que 
assumi a presidência da Câmara, 
que permite o trabalho e toma-
da de decisões em conjunto com 
os vereadores, tem possibilitado 
colocar em prática tudo o que 
acreditamos ser o melhor para 
esta Casa. A valorização dos ser-
vidores, aproximando os funcio-
nários dos vereadores, era uma 
dificuldade das gestões passadas, 
e já sinto que avançamos neste 
sentido. Tenho aprendido a cada 
dia, e quero aprimorar sempre. O 
dialogo é a base de um trabalho 
democrático, ouvindo todas as 
demandas e tomando decisões 
para o bem comum.

Quais as principais ações da 
sua gestão como Presidente?

Estamos reorganizando e lu-
tando para reativar a Procuradoria 
Especial da Mulher de Osasco. 
É uma prioridade minha a valo-
rização e a criação de políticas 
públicas que possam proteger as 
mulheres de injustiças, e todo tipo 
assédio que, infelizmente, ainda 
é comum na sociedade. Aqui, as 
mulheres que buscam apoio serão 
tratadas com carinho e respeito. 
Estou muito feliz em reativar este 
setor que estava adormecido e 
que agora acorda com força total.

Outra prioridade é a criação 
da Comissão de Ética da Câmara.  
Eu prometi, assim que fui eleito 
Presidente. A intenção é que os 
trabalhos da Câmara sejam regi-
dos com respeito.

Conversei com os vereadores 
da Mesa Diretora e fizemos uma 
readequação dos funcionários, va-
lorizando e aproveitando melhor 
as aptidões e habilidades de cada 
um. Acredito que todo mundo tem 
algo bom a oferecer. Não adianta 
colocar um funcionário para atuar 
onde ele não se sente bem. É mui-

to melhor quando saímos de casa 
para trabalhar com motivação. 
Isso faz toda a diferença no dia 
a dia e o ambiente de trabalho se 
torna mais leve. Inclusive hoje eu 
ouvi de um funcionário que, agora, 
ele tem prazer em acordar e vir tra-
balhar. Isso não tem preço.

Como consegue ouvir todas 
as demandas da parte adminis-
trativa e ainda continuar suas 
atividades como vereador?

Coloquei duas funcionárias 
da minha total confiança, que hoje 
são os meus olhos aqui dentro da 
Câmara. É impossível realizar so-
zinho um trabalho de excelência. 
No começo do ano eu fui a todos 
os departamentos, mas são mui-
tas demandas. Minha equipe tem 
me ajudado a tornar o meu sonho 
em realidade. A doutora Rita e 
a Marlene têm realizado um tra-
balho fantástico de humanização 

desta Casa. Elas estão passan-
do em todos os setores, ouvindo 
cada um dos funcionários. Atra-
vés desse trabalho conseguimos 
ter um termômetro das principais 
dificuldades e, com base nesse re-
latório, tomamos as decisões mais 
apropriadas.

E sobre o seu trabalho legis-
lativo, como tem sido conduzir 
as sessões ordinárias?

Estou muito feliz. A Câmara 
tinha um costume de não con-
seguir começar as sessões no 
horário correto. Pelo Regimento 
Interno, as sessões devem come-
çar às 15h. Estou meio britânico 
neste assunto. Coloquei como 
meta e estamos cumprindo. Com 
a parceria dos vereadores, desde 
que assumi, as reuniões plenárias 
começam pontualmente às 3 ho-
ras da tarde, sem nenhum atraso. 
Além disso, priorizei a Ordem do 

Dia, que é o momento em que 
os vereadores debatem os assun-
tos importantes para a cidade. O 
momento em que os cidadãos que 
acompanham as sessões da Câ-
mara podem conhecer a opinião 
dos vereadores sobre os temas de 
interesse comum.

Na sua gestão, a Câmara 
começou a transmitir as sessões 
com um interprete de Libras. O 
que isso representa?

Acredito muito no poder da 
inclusão social. Esse era um pro-
jeto que já existe desde 2009, mas 
que nunca tinha sido colocado 
em prática. Depois de algumas 
conversas com a equipe de Co-
municação da Câmara, chegamos 
à conclusão quanto à necessidade 
de traduzir as sessões para os sur-
dos. Fizemos alguns testes técni-
cos e estamos finalizando a con-
tratação de intérpretes de Libras, 

que neste primeiro momento, 
farão a interpretação de todas as 
sessões ordinárias. A Intenção é 
que o trabalho realizado pela Câ-
mara seja conhecido pelo maior 
número de pessoas possível.

Como tem sido sua relação 
com a imprensa?

A imprensa está bem acolhida 
aqui na Câmara e tem um papel 
fundamental no processo demo-
crático. São os profissionais de co-
municação que levam as notícias 
do Poder Legislativo para os qua-
tro cantos da cidade. Lá naqueles 
bairros que as pessoas têm mais di-
ficuldades para chegar à Câmara. 
Criamos a Sala de Imprensa, que é 
um local reservado para os jorna-
listas trocarem informações, digi-
tarem textos, mandarem arquivos 
para as redações. Um local onde 
são recebidos com todo o respeito. 
Foi uma promessa que consegui 
realizar assim que assumi.

Quais objetivos que ainda 
pretende alcançar?

Tenho muitas metas ainda a 
atingir. O parlamentar nunca deve 
estar 100% satisfeito. A curto pra-
zo, meu objetivo é aprovar o Con-
selho de Ética. Alguns vereadores 
são a favor, outros, contra. Tem 
vereador que acha que a imunida-
de quando usa a tribuna, lhe dar o 
direito de falar tudo o que pensa. 
Mas tudo tem limite. A forma de 
dizer muda tudo. O vereador não 
pode usar a tribuna para ofender 
e expor os colegas vereadores. O 
Conselho de Ética dará limites 
aos vereadores.

Qual mensagem você deixa 
aos osasquenses?

Minha mensagem é de gra-
tidão a Deus, e a todos os osas-
quenses. Meu mandato está à 
disposição da população. Juntos 
somos mais fortes. Contem com 
o meu trabalho.
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Lins nomeia novo secretário de Saúde PSDB de Osasco terá Silas 
Bortolosso como presidente

O prefeito Rogério Lins 
anunciou na manhã desta 
quinta-feira (4), o novo se-
cretário Municipal da Saú-
de, Dr. Fernando Machado 
Oliveira, médico ortopedis-
ta e traumatologista, mem-
bro titular da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e 
Traumatologia.

Segundo informações 
da assessoria de imprensa 
da prefeitura. Dr. Fernando 
tem ampla experiência em 
saúde pública, gestão em 
saúde. Seu antecessor, João 
de Deus Santos, teria se 
afastado do cargo devido a 

problemas familiares.
No entanto, a rede pú-

blica de saúde de Osas-
co, incluindo o Hospital 
Municipal Antônio Giglio 
e a Maternidade Amador 
Aguiar enfrentam crise no 
atendimento à população e 
uma série de reclamações 
dos usuários. Vereadores de 
oposição a Lins têm exigido 
a abertura de CPI (Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to) para investigar diversos 
problemas na Saúde, entre 
os quais o aumento de óbi-
tos nos hospitais e prontos-
-socorros.

O ex-prefeito de Osasco, 
Silas Bortolosso, deve assumir 
o comando do Diretório Muni-
cipal do PSDB, conforme ficou 
decido durante reunião na noite 
de segunda-feira (1). Estiveram 
presentes filiados e membros do 
PSDB, entre eles os vereadores 
Dr. Lindoso, Didi e De Paula, 
que deixará a presidência.

A convenção do partido 
com a posse da nova direto-
ria será no próximo dia 14. O 

ex-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Osasco, vereador 
Dr. Elissandro Lindoso, será 
vice-presidente do PSDB de 
Osasco, cargo exercido até en-
tão pelo ex-vereador Dr. André 
Sacco.

Lindoso será um dos possí-
veis nomes do partido para dis-
putar a Prefeitura de Osasco. Os 
tucanos também deverão fazer 
oposição ao governo de Rogé-
rio Lins. 

 Divulgação

Divulgação

Valorização do trabalho dos servidores e da imprensa marcam legislatura do Vereador Ribamar Silva

Dr. Fernando Machado Oliveira vai assumir a Saúde de Osasco

O Diretório Municipal do PSDB dever ter Silas Bortolosso no comando
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Jean Bueno

Osasco registra 28 
casos confirmados 
de dengue  

Com 100 notificações de 
suspeitas de dengue nos três pri-
meiros meses do ano, sendo 28 
casos confirmados, dos quais dez 
autóctones, seis importados, e 
outros 12 sem definição, além de 
31 registros descartados e 41 em 
análise, a Prefeitura de Osasco 
intensificou as ações de combate 
ao mosquito Aedes aegypti. Em 
2018, a cidade teve dez casos 
confirmados. Em 2017 foram 12 
e, em 2016, 663.

A Vila Yolanda (cinco), Jar-
dim Veloso e Baronesa (três cada) 
são os bairros com mais casos de 
dengue confirmados. Os demais 

estão distribuídos pela cidade em 
bairros, como Jardim Umuarama, 
Helena Maria, Jardim Roberto, 
Pestana, Jaguaribe e Santo Antô-
nio.

No Estado de São Paulo  hou-
ve aumento nos casos de dengue e 
o governo trabalha no combate ao 
mosquito transmissor. Segundo a 
Secretaria de Saúde de Osasco, as 
ações para eliminar criadouros da 
dengue e outras arboviroses acon-
tecem diariamente com visita dos 
agentes às residências, equipa-
mentos públicos e comércios, en-
tre outros. 

As equipes também orientam 

moradores, instalam telas em cai-
xas d’água e aplicam larvicida e 
inseticida, quando identificam 
presença das arboviroses, entre 
outras ações efetivas de preven-
ção.

CONSCIENTIZAÇÃO
A população também tem de 

fazer sua parte e contribuir com 
atitudes simples, como guardar 
garrafas com o gargalo virado 
para baixo; encher de areia ou ter-
ra os pratinhos de vasos de plan-
tas; manter bem tampados baldes, 
tonéis, piscinas e caixas d’água; 
guardar pneus em locais protegi-

dos da chuva; manter o quintal 
sempre limpo e livre de objetos 

que possam acumular água; e não 
jogar objetos nas ruas e terrenos 

baldios, que também se tornam 
criadouros do mosquito.

Fabiano Martins

A Prefeitura de Santana de 
Parnaíba avança em obras  de 
pavimentação e recapeamento 
de vias públicas em diversos 
bairros,  além de executar ser-
viços de implantação de cal-
çadas, projetos que melhoram 
a segurança e mobilidade no 
trânsito.

Na última semana, por 
exemplo, as equipes das Se-
cretarias de Serviços Muni-
cipais e Operações Urbanas 
iniciaram a pavimentação na 
Rua Dezessete, que fará a li-
gação entre os bairros Parque 
dos Monteiros e Jardim Itapuã, 

onde facilitará muito o tráfego 
de veículos. No Jardim Isaura, 
as equipes realizaram recapea-
mento nas ruas Moacir da Sil-
veira e Verona. 

Nos próximos dias, es-
tão programadas as obras de 
implantação de calçadas na 
região Central e EM Alpha-
ville. De acordo com dados 
da prefeitura,  em 2018 foram 
implantadas mais de 30 Km de 
calçadas em diversos bairros. 
A meta  para este ano será im-
plantar mais 30 quilômetros, 
totalizando 60 km em dois 
anos.

Santana de Parnaíba recebe mais de 
200 km de vias pavimentadas

 Equipes realizam pavimentação na rua Maria Fernandes no bairro Jardim Isaura

Agentes realizam visitas para orientar moradores e eliminar criadouros do mosquito 
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Divulgação

Quando selecionado, o candidato é encaminhado a alguma secretaria da prefeitura para a prestação do serviço

Saúde de Jandira recebe oito novos médicos
A Prefeitura de Jandira 

realizou a contratação de oito 
novos médicos para atendi-
mento na rede pública muni-
cipal. Os profissionais foram 
enviados pelo Ministério da 
Saúde,  através do convênio 
com Programa Mais Médicos 
e são especializados em Saú-
de da Família (PSF).

 Com a iniciativa, as uni-
dades básicas de saúde agora 
contam com 28 médicos do 
programa federal de atenção 
básica, que também farão 

visitas domiciliares aos pa-
cientes. Os médicos recém-
-contratados são brasileiros, 
possuem formação no exte-
rior e têm licenças concedi-
das pelo Ministério da Saú-
de para exercer medicina no 
país.

Nesta sexta-feira (5), to-
dos os profissionais do pro-
grama Mais Médicos partici-
pam de um encontro regional 
na Secretaria Municipal de 
Saúde para esclarecimentos 
sobre o trabalho. 

Mais de mil pessoas em 
Osasco são beneficiadas 
com Programa 
Operação Trabalho

O Programa Operação 
Trabalho (POT), lançado em 
maio de 2018 pela Prefeitura 
de Osasco, já atendeu a quase 
1.500 osasquenses sendo que 
desses, 923 estão ativos atu-
almente. O restante foi desli-
gado por vários motivos, um 
deles é a volta ao mercado 
formal de trabalho de 63 pes-
soas.

Com contratos de duração 
de seis meses, renovados pelo 
mesmo período, os benefici-
ários tiveram a oportunidade 
de serem inseridos produtiva-
mente ao mercado de trabalho. 

Durante sua permanência no 
programa, participam de cur-
sos de capacitação nas áreas 
de manutenção básica, manu-
tenção predial, eletricidade 
básica, ética e cidadania, repa-
ros, limpeza, capinagem, cons-
trução civil e conservação. De-
corrido esse prazo, a intenção 
é que o beneficiário seja inse-
rido no mercado formal.

A qualificação obedece a 
um calendário programado e 
a cada semestre, novas ativi-
dades e diferentes cursos são 
aplicados, sempre em dois 
períodos, manhã e tarde, no 

Centro de Formação de Pro-
fessores, localizado na Ave-
nida Marechal Rondon, 263, 
Centro.

Critérios de participação
Para se tornar um benefi-

ciário do POT, o interessado 
deve residir há mais de dois 
anos em Osasco e não ser be-
neficiário de qualquer outro 
programa de transferência de 
renda das esferas de governo, 
exceto o Bolsa Família. Além 
disso, deve ter no mínimo 18 
anos e a renda per capita do 
seu núcleo familiar não deve 

ultrapassar meio salário mí-
nimo (a soma dos rendimen-
tos de todos os que trabalham 
ou recebem aposentadoria na 
casa dividida pelo número de 

moradores não pode ultrapas-
sar a R$ 499)

Quando selecionado, o 
candidato é encaminhado a 
alguma secretaria da prefeitu-

ra para a prestação do serviço, 
de segunda a sexta-feira, sen-
do quatro dias no local e um 
dia reservado para curso de 
capacitação.

Profissionais atuam na atenção básica nas unidade de saúde 

Sérgio Gobatti
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Prefeito Elvis, deputado César e vereadores participaram da inauguração

População conta com ampla área de lazer e diversão

Barueri lança Campanha do Agasalho com  
presença da dupla Guilherme & Santiiago

Barueri ganha 
nova Praça de 
Lazer na Vila Porto

A Campanha do Agasa-
lho em Barueri já começou e 
o lançamento  aconteceu no 
Centro de Eventos, no último 
dia 28, com as presenças do 
prefeito Rubens Furlan, da 
primeira-dama Sônia Fur-
lan, do vice-prefeito José 
Roberto Pirteri, além de ve-
readores.  A dupla Guilher-
me & Santiago apadrinhou 
a campanha de forma volun-
tária. Os cantores gravaram 
um vídeo pedindo doações, 
também doaram um chapéu 
autografado para ajudar na 
arrecadação de recursos e se 
apresentaram durante o lan-
çamento.  

A campanha será condu-
zida pelo Fundo Social de 
Solidariedade Estrela Guia 
e Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 

(SADS), e garantirá a distri-
buição de roupas e cobertores 
novos para famílias carentes. 

Durante a cerimônia 
houve desfile, homenagens, 
show e uma retrospectiva 
do trabalho realizado no ano 
anterior.  Os três Núcleos de 
Moda (Central, Vale do Sol 
e Imperial) do município 
têm como meta confeccionar 
20 mil peças e os modelos 
de roupas escolhidos para a 
Campanha do Agasalho fo-
ram apresentadas pelos alu-
nos das maternais, Emeis e 
Emefs; frequentadores da 
Apae, da Secretaria dos Di-
reitos da Pessoa com Defici-
ência e do Profesp, que des-
filaram. 

Para o prefeito Rubens 
Furlan, o trabalho do Fundo 

Social é especial. “A Sônia e 
sua equipe conseguem fazer 
uma campanha que só distri-
bui roupas novas. É um show 
de solidariedade, de amor e 
um show de bondade.”  

 Para Sônia Furlan, o 
Fundo Social e a Secretaria 
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social trabalham com 
a população mais carente e é 
preciso atendê-los com mui-
to carinho e respeito.  Ela 
agradeceu a colaboração que 
recebeu dos parceiros e disse 
que espera contar com todos 
novamente. “Espero que con-
tinuem confiando que cada 
doação feita ao Fundo Social 
será tratada com seriedade, 
pois tenho o compromisso 
de fazer uma cidade melhor 
para todos, principalmente 
para os mais carentes.”  

A Praça Darci Fortunato 
Novais, na Vila Porto, foi en-
tregue no último dia 27. É uma 
das 20 áreas de lazer que a Pre-
feitura de Barueri constrói ou 
reforma na cidade.  “Sinto-me 
feliz em entregar essa praça à 
população. Vim aqui por várias 
vezes, pois é um projeto que 
há muito tempo eu desejava 
construir. Passava aqui e via 
um amontoado de lixo e ficava 
incomodado”, destacou o pre-
feito Rubens Furlan, durante o 
evento.

A Praça da Vila Porto ocu-
pa terreno de 10.921,40 m2, na 
avenida Pastor Sebastião Davi-

no dos Reis com a rua Cabo PM 
José Maria Schiavelli, conta 
com playgrounds, bicicletário, 
pergolado metálico, estaciona-
mento com 45 vagas, espaço 
para tênis de mesa, conjuntos 
de mesa e banco, totem para 
carregar celular com energia 
solar, wi-fi grátis, bebedouros e 
paisagismo. 

Programação  
A inauguração da praça foi 

marcada com atividades do 
programa Cultura na Praça, 
aula de crossfitness, expressão 
corporal, música, educação 
ambiental, feira de adoção de 

animais, Projeto Mães Cuida-
doras,  food trucks, Ouvidoria 
Itinerante e educação no trânsi-
to, entre outras ações.  

 Para a família de Darci 
Fortunato Novais, que faleceu 
em janeiro de 2018, aos 65 
anos de idade, o novo equi-
pamento é especial. “É uma 
honra para nós passarmos por 
aqui e vermos o nome do meu 
esposo nesta praça. Ele era ca-
minhoneiro e voluntário. Nes-
te lugar havia uma lagoa que 
ele ajudou a encher. O Darci 
era uma pessoa muito humil-
de. Ajudou a abrir Alphaville e 
sempre trabalhou com amor e 

dedicação”, contou Nair Vieira 
Rodrigues Novais, moradora 
da Vila Porto.  

A Prefeitura constrói e re-

forma mais 20 áreas de lazer 
na cidade, beneficiando os 
bairros: Engenho Novo, Aldeia 
de Barueri, Jardim Belval, Jar-

dim Audir, Jardim São Pedro, 
Jardim Paulista, Jardim Espe-
rança, Parque dos Camargos e 
Jardim Líbano. 

Fotos: Adalberto Albuquerque

Lourivaldo Fio

Rubens Furlan agradece a colaboração dos parceiros que sempre ajudam com doações

Os cantores Guilherme & Santiago são padrinhos da Campanha do Agasalho de Barueri Durante a Cerimônia de lançamento houve um desfile
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Barueri recebe equipamentos
de última geração para a Saúde 

Desde o final de 2018, 
Barueri tem recebido equi-
pamentos modernos e de alta 
tecnologia para melhorar 
ainda mais os atendimentos 
na saúde. Até o momento a 
cidade já foi contemplada 

com um tomógrafo compu-
tadorizado de 16 canais, um 
microscópio cirúrgico e duas 
camas cirúrgicas elétricas. 
Outros itens devem chegar 
em breve.  

No dia 8 de março, o Hos-

pital Municipal de Barueri 
(HMB) recebeu o microscó-
pio cirúrgico para interven-
ções neurológicas, de coluna 
vertebral, bem como otorri-
nolaringológicas e reconstru-
tivas. Para lá também foram 
destinadas as camas cirúrgi-
cas elétricas, voltadas a pro-
cedimentos de alta complexi-

dade e com acionamento por 
controle remoto. 

Em 20 de dezembro de 
2018, foi instalado no Pronto-
-Socorro Central o novo tomó-
grafo computadorizado de 16 
canais. Trata-se de um equi-
pamento de ponta, capaz de 
realizar 1.800 exames ao mês, 
podendo atender, no mínimo, 

cinco pacientes por hora.  

Saúde de última geração 
Esses e outros equipa-

mentos são frutos da emen-
da parlamentar 27970012 
(Aquisição de equipamentos 
permanentes para unidade 
de Atenção Especializada da 
Saúde), indicada em novem-

bro de 2017 pela deputada fe-
deral Bruna Furlan, no valor 
de R$ 3 milhões. O valor pre-
visto na emenda ainda inclui 
a compra de um aparelho de 
ultrassom doppler colorido, 
um arco cirúrgico básico, um 
foco cirúrgico de teto e um 
bisturi elétrico, que estão em 
fase de compra.  

Diversos produtos estarão à venda  no bazar a preços acessíveis 

Bazar da Solidariedade 
de Barueri acontece 
neste sábado, 6 de abril

Prêmio Mulher em Destaque abre inscrições

O 3º Bazar da Solidariedade 
de Barueri será realizado nes-
te sábado (6), das 9h às 16h. 
As pessoas poderão comprar 
roupas, acessórios, calçados, 
móveis, eletrodomésticos, bi-
juterias, brinquedos, livros, 
utensílios diversos, artigos de 
decoração, quadros, tapetes, 
enfeites e muito mais a preços 
acessíveis.

A ação é promovida pelo 

Fundo Social de Solidariedade 
Estrela Guia e pela Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social (SADS). As doações de 
material que são recebidas de 
empresários e parceiros serão 
colocadas à venda e o valor arre-
cadado será usado na compra de 
roupas e cobertores novos, que 
são distribuídos na Campanha do 
Agasalho. Segundo a presidente 
do Fundo Social, Sônia Furlan, 

o bazar é uma forma da comu-
nidade participar. “Recebemos 
muitas doações, que são itens 
que não podemos entregar, como 
por exemplo, móveis. A forma 
encontrada foi comercializá-los 
e reverter os recursos na compra 
de roupas de inverno”, ressalta.

 O Bazar da Solidariedade 
acontece na sede da SADS, na 
Avenida 26 de Março, 1.159, no 
Jardim São Pedro.

Valorizar a mulher em to-
das as áreas, sendo na arte, no 
mundo dos negócios, na edu-
cação ou em outras frentes. 
Foi com esse objetivo que o 
Prêmio Mulher em Destaque 
foi idealizado e chega na sua 
segunda edição para homena-

gear mulheres que fazem a di-
ferença em Barueri.

O prêmio Mulher em Des-
taque será entregue para as 
seguintes categorias: Cultura, 
Esportes, Literatura, Volunta-
riado ou Ação Social, Saúde, 
Educação, Empresa e/ou Em-

preendedorismo, e ainda nas 
categorias Mulher Inspiração e 
Mulher Mais Idosa de Barueri.

Para a secretária da Mu-
lher, Giani Cristina de Sousa, 
toda mulher, independente da 
sua posição social, deve ser 
reconhecida pela sua história 

e sua contribuição. “As mu-
lheres já nascem ocupando o 
seu lugar em destaque, seja em 
casa como mãe, dona do lar ou 
em uma empresa. Esse prêmio 
é simbólico e homenageia a to-
das nós”, declarou a secretária 
da pasta, sobre a premiação no 

ano passado.
As inscrições podem ser 

realizadas por e-mail (faleco-
nosco.mulher@barueri.sp.gov.
br) ou pessoalmente de segun-
da a sexta-feira na Secretaria 
da Mulher, que fica na aveni-
da Sebastião Davino dos Reis, 

756, Vila Porto.
As interessadas tanto em 

participar quanto em fazer a 
sua indicação têm até o dia 10 
de abril para fazer a inscrição. 
A premiação ocorrerá no dia 
2 de maio e o local ainda será 
definido.

Adalberto Albuquerque

Lourivaldo Fio
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Na próxima terça, dia 9, quem fica 
mais jovem é Daiane Daumichen 
Antiório, psicóloga especialista 
em situações de crise e luto, 

empresária (leia-se Spoleto Shopping 
Continental), colunista da Revista 
Vertical News e co-autora do Livro 

“Coaching Familiar”, irá comemorar 
seu aniversário ao lado dos familiares 

e inúmeros amigos. Parabéns!

ANIVERSÁRIO

Divulgação

Universal Orlando Resort Revala novos detalhes sobre 
a Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure

Em 13 de junho de 2019, 
Hagrid’s Magical Creatu-
res Motorbike Adventure – a 
nova adição épica ao The Wi-
zarding World of Harry Potter 
– será lançada no Universal 
Orlando Resort para se tornar 
a mais imersiva e temática ex-
periência de montanha-russa 
até o momento. Os detalhes 
foram revelados sobre a nova 
aventura mágica.

Hagrid’s Magical Crea-
tures Motorbike Adventure 
combinará um novo nível de 
narrativa a uma inovadora 
tecnologia de montanha-rus-
sa, com rica ambientação e 
cenografia, incluindo uma flo-
resta real com mais de 1.200 
árvores. Ela também dará aos 
convidados a oportunidade 
única de se juntar ao Hagrid 
- um dos personagens mais 
queridos dos filmes de Harry 
Potter - em uma jornada para 
um dos lugares mais misterio-
sos do mundo mágico - a Flo-
resta Proibida. Com Hagrid 
como seu guia, os visitantes 

irão voar profundamente na 
Floresta Proibida e enfrentar 
os mistérios e emoções para 
além dos terrenos do castelo 
de Hogwarts, em uma experi-

ência inovadora e diferente de 
qualquer outra.

Tudo começa quando os 
convidados (a partir de 1,21 
m de altura) se juntam à aula 

Hagrid’s Care of Magical Cre-
atures e embarcam em motos 
mágicas, especialmente proje-
tadas para fazê-los sentir a li-
berdade de voar. Os visitantes 

poderão andar de motocicleta 
ou embarcar no sidecar adja-
cente, enquanto embarcam em 
uma jornada que os deixarão 
bem perto de algumas das 
criaturas mágicas mais raras 
do mundo bruxo. No entanto, 
como eles fazem seu caminho 
através da Floresta Proibida, 
as coisas não saem conforme 
o planejado. Durante a aven-
tura, os visitantes irão:

• Experimentar um voo li-
vre de montanha-russa, onde 
eles irão girar, virar e ser im-
pulsionados para a frente - e 
para trás - acelerando até 80 
km/h floresta escura adentro

• Encontrar algumas das 
criaturas mágicas mais raras 
do mundo mágico, como um 
majestoso Centauro, um en-
xame de travessos diabretes 
da Cornualha, Fluffy, o cão 
de três cabeças - e até mesmo 
uma criatura que nunca foi 
vista nos filmes

• Atravessar obstáculos 
desafiadores, se enrolar em 
um emaranhado de Visgo do 

Diabo e muito mais, enquan-
to encontram algumas sur-
presas pelo caminho. Será 
uma adição épica ao The 
Wizarding World of Harry 
Potter no Universal Orlan-
do. A magia começou com a 
abertura do The Wizarding 
World of Harry Potter – Ho-
gsmeade, no Universal’s 
Islands of Adventure. A ex-
pansão do fenômeno global 
continuou com o lançamento 
do The Wizarding World of 
Harry Potter – Diagon Alley, 
no Universal Studios Flori-
da, e com o Hogwarts Ex-
press – permitindo a viagem 
dos visitantes entre as duas 
terras. E quando for inaugu-
rada em 13 de junho de 2019, 
Hagrid’s Magical Creatures 
Motorbike Adventure irá se 
juntar ao lineup das expe-
riências de entretenimento 
premiadas do The Wizarding 
World of Harry Potter e tra-
zer à vida uma nova aventura 
inspirada nas adoradas histó-
rias de J.K. Rowling.

TURISMO

Um dos feriados mais espera-
dos do ano está chegando! E por 
que a Páscoa faz tanto sucesso? 
Cada brasileiro mostrará a sua 
explicação: seja pelo significa-
do religioso ou pela diversidade 
de gostosuras, todos nós temos a 
mesma opinião: é um momento 
maravilhoso para juntar a família e 
amigos e celebrar a data especial, 
seja por qual motivo for.

Pensando em tornar a Semana 
Santa e a Páscoa ainda mais ines-
quecíveis para você e sua família, 
o Restaurante Margot Bistrot traz 
um menu espetacular para ser 
apreciado em um ambiente encan-
tador, com muita luz e energia. De 
17 a 19 de abril (Semana Santa), a 
chef Yasmine vai lançar o Arancini 
de Bacalhau – deliciosos bolinhos 
feitos com arroz arbóreo e Baca-
lhau (R$ 28 – 4 unidades). Outras 
opções especiais no Menu destes 
dias estão o Lombo de Bacalhau 
confitado em azeite extravirgem, 
com tapenade de azeitonas pretas, 
batatinhas, ovo, farofa de pão e 
chips de alho (R$ 93,00) e o Pol-
vo Grelhado com batatinhas ao 
murro, folhas de espinafre fritas, 
chips de alho e páprica picante (R$ 
98,00).

Para o Domingo de Páscoa (21 
de abril), a chef prepara um espe-
tacular Jarret de Cordeiro glaciado 
com molho roti, acompanhado de 
mini legumes, redução de romã e 
farofa de brioche (R$ 98 - descon-
tos e promoções não se aplicam a 
este prato). Além disso, prepare-se 
para o Sorrentini Recheado de Al-
cachofra com fonduta de queijo 
taleggio e amêndoas tostadas (R$ 
73).

As deliciosas sobremesas pre-
paradas pela chef também ocupam 
seu lugar de destaque no cardápio. 
Para o Domingo de Páscoa, a chef 
prepara Crumble (purê de banana 
da terra com leve toque de canela, 

pedaços de chocolate, coberto com 
farofa de amêndoas e servido com 
sorvete de chocolate) (R$ 27).

Além das delícias de dar água 
na boca, o Restaurante encanta 
pelo serviçco diferenciado e so-
fisticação. A casa chama atenção 
pela graciosa fachada e decora-
ção impecável que percorre seus 
dois ambientes. No térreo, a luz 
natural que chega ao espaço por 
uma claraboia permite que uma 
imponente figueira-indiana e a 
horta de temperos complementem 
a atmosfera do local. Embora o 
restaurante tenha sido projetado 
para acomodar pequenos grupos, 
o espaço traz também um clima 
acolhedor e intimista, ideal para 
jantares românticos. Já no andar 

superior, encontra-se um lounge 
elegante e aconchegante abrigan-
do sofás, belos móveis, espelhos 
e obras de arte garimpados ao re-
dor do mundo. Esse espaço acolhe 
confortavelmente reuniões de até 
35 pessoas. Caso você queira jun-
tar toda a sua família nessa Páscoa, 
esse é o lugar.

A casa oferece uma diferen-
ciada carta de vinhos, cardápios 
bem elaborados para todos tipos 
de eventos e um atendimento aco-
lhedor e personalizado.

Sobre o Margot Bistrot
O Margot Bistrot é comanda-

do pelo casal Yasmine Bahiense 
e Marcos Matos. Yasmine é ex-
-aluna do prestigiado chef fran-

cês Paul Bocuse, responsável por 
difundir a gastronomia francesa 
no mundo e um dos criadores do 
movimento nouvelle cuisine, que 
reinterpretou a culinária francesa 
tradicional. Yasmine também tra-
balhou no restaurante do estrelado 
chef espanhol Martin Berasategui, 
no D.O.M, do chef Alex Atala e 
Emiliano.

Com um ambiente especial e 
romatico para reuniões intimistas 
e com espaços que acomodam 
eventos corporativos, reuniões in-
formais, casamentos, happy-hours 
de até 35 pessoas, o Restaurante 
foi projetado para agradar os clien-
tes mais sofisticados e exigentes.

O Margot Bistrot oferece uma 
culinária contemporânea e surpre-
endente, que preza pela manipu-
lação equilibrada do alimento in 
natura. A equipe é treinada para 
extrair o melhor dos ingredientes, 
preservando o verdadeiro sabor de 
cada prato.

Para os apaixonados pela alta 
gastronomia, atendimento de qua-
lidade e bom custo benefício, o 
Margot Bistrot é o lugar ideal para 
momentos agradáveis e inesquecí-
veis. O espaço fica aberto para al-
moços e jantares além de entregar 
via delivery pelo iFood.

Margot Bistrot, Café e Bar
R. Antônio de Macedo Soares, 
1683 - Campo Belo/SP
(11) 2309-9515.
Almoço: sábado (12h às 16h) e 
domingo (12h às 17h).
Jantar: quarta a sábado (19h às 0h).
Capacidade/Lugares: Restaurante 
55, Salão de Eventos 35 e Café 15.
Acesso para deficientes/ músi-
ca ambiente. Aceita cartões: Visa, 
Mastercard, Diners, American Ex-
press, Visa Electron, Rede Shop e 
Maestro. Não aceita cheques.
Estacionamento/Valet (R$ 20).
www.margotbistrot.com.br

RESTAURANTE MARGOT BISTROT
OFERECE MENU ESPECIAL PARA

SEMANA SANTA E DOMINGO DE PÁSCOA
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Tratamento para a cura dos 
vícios vem provando há 5 

anos sua total eficácia!

Toia Lemann, à frente da Anna Vic, 
recebeu convidados para o lançamento 

da coleção Outono-Inverno 2019

Idealizado e dirigido pelo 
especialista Rogério Formigoni, 
o Tratamento para a Cura dos 
vícios, completa 5 anos com 
dados concretos e pessoas to-
talmente limpas em mais de 40 
países.

Formigoni durante anos foi 
usuário de drogas pesadas, pas-
sando pela cocaína e crack, e to-
das as vezes que buscava os tra-
tamentos convencionais escutava 
da boca dos médicos de que sua 
dependência não teria cura, mas 
infelizmente seria fatal, como de 
tantos outros dependentes.

Inconformado com esse diag-
nóstico, foi buscar a sua própria 
CURA e conquistou um cami-
nho maravilhosamente NOVO. 
Um tratamento sem medicação, 
sem internação e gratuito!

Hoje 24 anos depois, limpo, 
sem uso, sem consumo e sem 
vontade alguma de voltar à vida 
passada, Rogério Formigoni 
lançou 2 livros de sucesso “A 
última pedra” que vendeu mais 
de 2 milhões de cópias e “A 

mente de um viciado” com mais 
de 1 milhão de cópias vendidas.

Presenciou muitas curas e 
já realizou inúmeras palestras 
com milhares de pessoas, e den-
tre tantas concentrações, vale 
a pena citar uma ocorrida na 
Sapucaí com mais de 250 mil 
pessoas e outra no Sambódromo 
com mais de 180mil.

Esse tratamento que aconte-
ce, em diferentes cidades, está 
aberto ao público em geral, não 
pertence a nenhuma religião, 
atualmente está sendo realizado 
na Catedral da Igreja Universal 
porque ela tornou-se parceira 
do projeto, disponibilizando o 
espaço para palestras gratuitas, 
com acomodações e estaciona-
mento. E todos os especialistas 
que ali palestram possuem em 
comum o fato de terem sido ví-
timas do vício, e hoje auxiliam 
pessoas pelo mesmo caminho 
que vivenciaram. Podemos ci-
tar em São Paulo o especialista 
Adriano Moraes que foi viciado 
em cocaína e heroína e chegou 

até a ser preso e hoje está há 
mais de 20 anos livre ajudando 
nesse projeto. No Rio de Janei-
ro o especialista Fernando Reis, 
que de vítima passou a ser um 
limpo e hoje colabora com essa 
causa. E por aí vai, o tratamento 
para a Cura do Vicio segue cres-
cendo em mais de 40 países e 
reconhecido por personalidades 
que atestam sua seriedade.

O Vicio tem Cura
e a Cura está aqui!
www.viciotemcura.com
SOS 24hs (31) 9.9380.3333
SOS 24hs (11) 9.5291.8374

Av. João Dias, 1800 – Santo 
Amaro -SP - todos os domingos 
as 15h e as 18h

Av. Olegário Maciel, 1329 - BH 
- todos os domingos as 15h- 
com o Rogerio Formigoni

Antiga Suburbana, 4242 - RJ 
- em Del Castilho - todos os 
domingos as 15h

Toia Lemann, à frente da 
Anna Vic, recebeu convida-
dos na Tapetah para o lança-
mento da coleção Outono-In-
verno 19 da grife. Inspiradas 
no orientalismo dos anos 20 
e 30, as estampas exclusivas 
feitas a partir de telas e pin-
turas de Tote Quental, deram 
forma à “Oriente”, pensada 
para mulheres contemporâ-
neas e conectadas com moda 
e arte.

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
AMAURY JR VOLTA A 

REDETV! EM PROGRAMA 
ESPECIAL DE PRÉ-ESTREIA

Como diz o ditado: “O bom filho 
a casa torna”! Amaury Jr está de 
volta à tela da RedeTV!. nesta sexta-
feira (29), em uma edição especial 
de pré-estreia de seu programa, 
agora chamado “Amaury Jr.”, onde 
mostrará a cobertura completa do 
Baile da Vogue, promovido no último 
sábado (23) mostrando tudo o que 
aconteceu na festa. O apresentador 
contou com a ajuda de três repórteres 
especiais para a ocasião: o jornalista 
Bruno Meier, o promoter Helinho 

Calfat e a socialite Val Marchiori.
A atriz e cantora Larissa Manoela, 
que fez sua estreia no baile após 
completar 18 anos, aproveitou para 
conversar sobre essa nova fase com 
o apresentador. Camila Queiroz, 
Daniela Albuquerque, Glória Maria, 
Mariana Rios, Sabrina Sato, entre outras 
celebridades falaram de suas produções 
para a 15ª edição do baile, inspiradas no 
tema ‘Uma noite na Ópera’.

Amaury Jr ,Daniela Albuquerque,Amilcare Dallevo e Celima

Ana Paula Padrão

Bianca Matarazzo

Larissa Manoela e Amaury Jr

Amaury Jr e Sabrina Sato


