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Cidades da região apresentam 
espetáculo “A Paixão de Cristo”

Barueri entrega mais de
65 mil ovos de Páscoa para 

alunos das escolas municipais

Central de Cursos do 
Shopping União de Osasco 
oferece aulas de culinária

Procuradoria da Mulher 
será reativada pela 
Câmara de Osasco
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Blue Gardenia apresenta mostra de mesas 
decoradas com o tema de páscoa judaica
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Procuradoria da Mulher será 
reativada na Câmara de Osasco

Com objetivo de encami-
nhar e receber denúncias de 
violência e discriminação, a 
Câmara Municipal de Osasco 
deve reativar a Procuradoria 
Especial da Mulher, órgão 
que foi instituído em 2016 e 
funcionou por cerca de um 
ano. Criada pela Resolução 
4/2014, a procuradoria tem o 
objetivo de zelar pelos direi-
tos da mulher e incentivar a 
participação das parlamenta-
res nesta causa.

A Procuradoria é coman-
dada por uma das vereadoras, 
nomeada pelo presidente do 
Legislativo. Com a reativação 
do órgão, assumirá o posto 

a vereadora Ana Paula Ros-
si (PR), com um mandato de 
dois anos.

O órgão também tem a fun-
ção de examinar e encaminhar 
às autoridades competentes 
denúncias de violência e dis-
criminação contra a mulher. 
Para a vereadora, essa é uma 
das obrigações mais impor-
tantes da Procuradoria. “As 
estatísticas mostram que, ain-
da hoje, a violência contra a 
mulher é alarmante em nosso 
país. É essencial que essas ví-
timas tenham espaços em que 
se sintam acolhidas e protegi-
das. Por isso a criação desse 
órgão é uma conquista para as 

mulheres de Osasco”, diz.
De acordo com o Mapa da 

Violência, em 2018 foram re-
gistrados 4.254 homicídios de 
mulheres  no país, dos quais 
1.173 foram classificados 
como feminicídios – definido 
pela lei como o assassinato que 
envolve “violência doméstica” 
e familiar e ainda menosprezo 
ou discriminação.

As mulheres que quise-
rem denunciar qualquer tipo 
de violência podem entrar em 
contato pelo e-mail mulher@
osasco.sp.leg.br, ou pessoal-
mente. Em breve haverá um 
número de telefone específico 
para as denúncias. 
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Programa de auxílio 
a ex-moradores de 
rua é ampliado

Câmara de Barueri aprova criação de 
Programa de Combate a fake news

O Programa Re Nascer 
Barueri, criado em abril de 
2018, por meio da Lei nº 
2.604, sofreu alterações na 
sessão de terça-feira, 16, da 
Câmara Municipal de Ba-
rueri. Os vereadores aprova-
ram, por unanimidade, um 
projeto de lei complementar 
que amplia o trabalho volta-
do para o resgate e reinser-
ção social das pessoas em 
situação de rua.

A alteração, proposta 
pelo Poder Executivo, au-
menta o limite da atividade 
diária de 4 para 6 horas. A 
bolsa paga aos participan-
tes do programa também foi 
revista. O valor do auxílio 
para 4 horas de atividade 
equivale a meio salário mí-
nimo. Para a jornada de 6 
horas, ficou estabelecido 
três quartos do salário base 

vigente. Para alterar a carga 
horária, o bolsista precisa 
ter seis meses de participa-
ção, cumprir todos os requi-
sitos e obter relatório técni-
co favorável.

A ação, coordenada pela 
Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade, 
oferece cursos e emprego 
a pessoas que já estiveram 
em situação de rua e hoje 
estão abrigadas na Cáritas 
– Casa São Francisco de 
Assis. Entre as oportunida-
des estão cursos de jardina-
gem, petshop e manutenção 
e reparos de portaria e re-
cepção.  Após a formação, 
os participantes começam 
a trabalhar, ganham bolsa-
-auxílio, vale-transporte e 
vale-alimentação.

O Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Barueri aprovou 
nesta terça-feira, 16, o Projeto 
de Lei 020/2019, do vereador 
Rafa Gente da Gente (DEM), 
que estabelece um programa 
de enfrentamento às infor-
mações falsas (fake news) di-
vulgadas e compartilhadas na 
internet.

O texto aprovado tem 
como objetivo conscientizar 
a sociedade sobre a gravida-
de e as consequências desas-
trosas do compartilhamento 
de falsas notícias, sobretudo 
por meio de computadores e 
celulares. “Faremos um tra-
balho forte de combate a essa 
prática de pessoas que se es-
condem atrás de redes sociais 
para disseminar informações 
falsas e prejudicar a vida de 
alguém”, afirmou o parlamen-
tar. 

Com a nova legislação, 
fica definida a divulgação pe-
riódica de campanhas de com-
bate aos crimes relacionados 
às “fake news” em veículos 
de comunicação oficiais, de 
grande circulação e mídias 
sociais da Administração para 
atingir o maior número de 
pessoas. Também está pre-
visto o trabalho de educação 
e conscientização nas escolas 
da rede municipal e órgãos do 
Poder Executivo, com a reali-
zação de palestras e seminá-
rios.

De acordo com a redação 
aprovada, ainda estão previs-
tos convênios com outros mu-
nicípios e estados para pro-
moção de políticas públicas 
de combate a proliferação de 
notícias inventadas e menti-
rosas.

Divulgação/CMO

Divulgação/CMB Divulgação

A vereadora Ana Paula Rossi assumirá a Procuradoria Especial da Mulher

O projeto de ampliação foi aprovado pela Câmara de BarueriPara autor de projeto, comunicação e conscientização são instrumentos contra a disseminação de notícias falsas

Na dúvida, não compartilhe!

Antes de compartilhar um texto, é importante lê-lo com calma. Observe se há 
palavras em letras maiúsculas, exclamações, abreviações, erros de ortografia e 
excesso de adjetivos. Desconfie se houver muitas opiniões, títulos sensacionalis-
tas e dados sem indicar a fonte.

Cheque se a notícia saiu em algum outro jornal, revista ou site. Tome cuidado, 
pois um conteúdo falso nem sempre é 100% mentiroso. Às vezes é só um trecho 
usado fora de contexto ou uma matéria muita antiga compartilhada como nova. 
Essa manipulação contribui para a desinformação.

Outra dica importante é observar se os sites têm nomes parecidos com o de ve-
ículos conhecidos, se não identificam seus autores ou não possuem informações 
de contato. Essas páginas são suspeitas.
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Realização: Apoio:Apresentação:

Patrocínio:

NÃO TERÁ
INGRESSO

D O E  1KG  D E  A L I M E N T O

C H E G U E  C O M  A N T E C E D Ê N C I A

19 DE ABRIL • 20H
20 DE ABRIL • 16H
21 DE ABRIL • 19H

Parque Municipal de Barueri
Rua Ângela Mirella, 500 - Vila Porto

Espetáculos na região 
mostram “A Paixão de Cristo”

Neste final de semana es-
pecial e religioso, as cidades 
da região realizam encena-
ções do Drama da Paixão de 
Cristo. O tradicional evento 
que nesta época acontece em 
diversas cidades brasileiras,  
emociona o público com pas-
sagens bíblicas sobre a vida 
de Jesus. Confira a programa-
ção, os locais e os horários de 
alguns eventos.

Osasco
As apresentações come-

çaram já na quarta-feira (17) 
e acontecem também nesta 
quinta (18) e sexta-feira (19), 
às 19h, na Escola de Artes Cé-
sar Antônio Salvi (Rua Tenen-
te Avelar Pires de Azevedo, 
360, Centro). O espetáculo 
”Auto da Paixão - Via Sacra 
Dolorosa”, é realizado pelo 
Grupo de Cultura Popular 
Lira dos Autos, com entrada 
gratuita.

Santana de Parnaíba
O espetáculo acontece nos 

dias 18, 19 e 20, a partir das 

20h30, na Barragem Edgard 
de Souza, portão 1, localizada 
no Km 40 da Estrada dos Ro-

meiros, próximo ao Centro. A 
cidade costuma atrair mais de 
20 mil pessoas nos três dias. 

Segundo o diretor do espetá-
culo, Edimilson Andrade, na 
primeira parte haverá cenas 
de passagem do Velho Tes-
tamento, contando a história 
do povo judeu, que mostrará 
a Epopéia de Gideão, o he-
rói que, juntamente com 300 
homens, libertou os filhos de 
Israel da opressão. O evento 
acontece em um espaço com 
mais de 15 mil metros quadra-
dos de área cenográfica, que 
é considerado o maior de São 
Paulo no gênero.

Barueri
Apresentações acontecem 

no Parque Municipal Dom 
José, sexta, sábado e domingo, 
às 20h, 16h e 19h, respectiva-
mente. Com o tema “Profeta, 
Sacerdote e Rei”, o espetá-
culo mostra três estágios da 

vida de Jesus: Cristo é deno-
minado profeta ao anunciar a 
boa nova ao povo; sacerdote 
ao se oferecer em sacrifício 
pelo pecado do mundo; e rei 
ao ressuscitar no terceiro dia 
e sentar-se à direita de Deus. 
Entrada  gratuita. Rua Ânge-
la Mirella, 500, Jardim Maria 
Tereza,

Jandira
A peça teatral que já é tra-

dição na cidade, acontece nos 
dias 19 e 20, às 20h, no Teatro 
Municipal Luiz Gonzaga, na 
Rua Rubens Lopes da Silva, 
400. Neste ano, o evento con-
tará com um novo panorama 
de atuação e pela primeira vez 
desde 1980, a apresentação 
terá os enredos musicais re-
presentados em Libras (língua 
Brasileira de Sinais).

Em Santana de Parnaíba o espetáculo acontece na Barragem Edgard de Souza

O Parque Dom José, em Barueri, recebe a encenação com o tema “Profeta, Sacerdote e Rei”

Fotos: Divulgação/SECOM
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Projeto não tem caráter financeiro, mas sim afetivo 

Prefeito Rogério Lins com secretários e diretores do Grupo Dasa

As 960 unidades do Cojunto Miguel Costa já estão prontas para serem entregues

Apadrinhamento Afetivo atenderá 
crianças e adolescentes em Barueri

A Prefeitura de Barueri, por 
meio da Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social 
(SADS) e do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) 
lança o Programa Apadrinha-
mento Afetivo, que consiste em 
proporcionar padrinho ou ma-
drinha a uma criança ou adoles-
cente (10 a 17 anos) que esteja 
em acolhimento. 

A ação está prevista no Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA),  no Plano de 
Direito a Convivência Familiar 
e Comunitária e nas Orienta-
ções Técnicas dos Serviços de 
Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes.  Uma das carac-
terísticas do Apadrinhamento 
Afetivo é não ter caráter finan-
ceiro e sim emocional. A im-
portância do vínculo é funda-
mental, pois quando um adulto 
substituto da família se faz pre-
sente de modo estável, ele pode 
orientar, mostrar sua cultura, 
colaborando significativamente 
para o desenvolvimento. 

Para ser um padrinho afe-
tivo é preciso ter vontade de 
ser uma referência na vida de 
seu afilhado; ter disponibili-
dade de tempo; participar de 
um processo de seleção;  ter 
no mínimo 25 anos; não estar 
no cadastro de adoção; não ter 

antecedentes criminais;  resi-
dir em Barueri   ou em Jandira, 
Itapevi, Santana de Parnaíba, 
Carapicuíba e na zona oeste de 
São Paulo, além de ter a anu-
ência da família concordando 
com o apadrinhamento.  Os 
primeiros encontros serão em 
maio e o candidato passará por 
uma seleção. 

 O programa é apoiado pelo 
Tribunal de Justiça e o Minis-
tério Público. As etapas serão 
executadas com a assessoria 
do Instituto Fazendo História. 
Informações sobre o Apadri-
nhamento Afetivo em Barueri  
pelo telefone (11) 4199-2800, 
ramais 132 ou 114.  

A Prefeitura de Osasco, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, contratou o Grupo 
Dasa, responsável pelos labo-
ratórios Delboni, Lavoisier, 
Salomão Zoppi e Científica-
Lab. O contrato emergencial 
terá validade de 6 meses, po-
dendo ser prorrogado por até 
2 anos. O Dasa substituirá o 
MaxLab, que não vinha aten-
dendo a contento às necessi-
dades da população, deixan-
do de entregar resultados de 
exames.

 O prefeito Rogério Lins, 

acompanhado pelo chefe de 
Gabinete, José Vido, e dos 
secretários Sérgio Di Nizo 
(Governo) e Dr. Fernando 
Machado Oliveira (Saúde), 
esteve no CientíficaLab, no 
último dia 11, sendo recep-
cionado por Ronaldo Alves 
da Silva (coordenador na-
cional comercial), Leandro 
Dizotti (superintendente de 
mercado) e Audrei Butini 
(gerente de núcleo técnico 
operacional). Lins conheceu 
toda estrutura da unidade, 
inclusive como são feitos os 

diagnósticos dos exames no 
laboratório.

 “Com essa nova contra-
tação, a população receberá 
os exames em até 24 horas e 
poderá acessar os resultados 
pela Internet. O paciente re-
ceberá uma senha e terá toda 
a comodidade, de casa, para 
ver os resultados dos exa-
mes”, explicou Rogério.

 De acordo com o prefei-
to, o Grupo Dasa também ca-
pacitará alguns funcionários 
da saúde para explicar todo o 
sistema.

Sem acordo na mesa de ne-
gociações de segunda-feira, 
15/4, com o Exército, a Com-
panhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) e a Caixa 
Econômica Federal (CEF), a 
Prefeitura de Osasco decidiu en-
trar com ação conjunta na Jus-
tiça federal, com o Ministério 
Público Federal e a Defensoria 
Pública da União, para resolver 
o entrave que impede a mudan-
ça e entrada de futuros morado-
res no Conjunto Miguel Costa, 
em Quitaúna.

Na ação com pedido de li-
minar, que será arpesentada se-
gunda-feira, 22, de acordo com 
o secretário de Assuntos Jurídi-
cos, Ivo Gobatto Júnior, a Ad-
ministração Municipal pedirá a 
liberação do acesso das famílias 
ao empreendimento e dos res-
pectivos contratos, por parte da 
CEF, financiadora do empreen-
dimento. A expectativa é de que 

um posicionamento da Justiça 
Federal ocorra em até 72 horas 
após a entrada da ação.

“A ação já está pronta, só fal-
ta ajustar alguns detalhes. Mas 
apresentaremos mesmo na se-
gunda-feira”, disse Gobatto, que 
acompanhou a reunião no Paço 
Municipal no próprio dia 15, 
na qual o prefeito Rogério Lins 
anunciou a representantes das fa-
mílias que mais uma vez não hou-
ve consenso e o caso vai mesmo 
ser levado à apreciação da Justiça.

Na reunião da semana passa-
da, já com a participação do Mi-
nistério Público Federal como 
espécie de mediador, a Prefei-
tura propôs quatro alternativas, 
entre as quais a construção de 
um bolsão de estacionamento 
nas proximidades da entrada 
principal do Quartel do Exército 
para moradores que têm carro e 
disponibilização de ônibus até 
o conjunto (passando sobre a 

linha do trem), para que se co-
locasse um fim ao impasse, mas 
o Exército, a CEF e a CPTM se 
posicionavam contra.

As 960 unidades, que já 
estão prontas e cujas 380 pri-
meiras unidades deveriam ter 

sido entregues em dezembro 
passado, seguem vazias. “Só 
queremos entregar as moradias. 
Mas agora contamos com dois 
importantes aliados, o MPF e 
a Defensoria Pública da União. 
A Justiça não vai querer saber 

quem deixou de cumprir o quê 
no passado. Estamos confiantes 
de que tomará uma decisão fa-
vorável às famílias, porque há 
impacto social na vida delas”, 
comentou Rogério Lins.

Conforme apontou o prefei-

to, a prefeitura tem pronto um 
projeto para a construção de 
um viaduto (obra estimada em 
R$ 18 milhões) ligando a Ave-
nida dos Autonomistas ao em-
preendimento, o que colocaria 
um ponto final no caso. “Não 
abrimos licitação para iniciar a 
obra porque e se a Justiça de-
cidir que o Exército e a CPTM 
têm de liberar a passagem sem a 
necessidade do viaduto e deter-
minar que a gente apenas faça o 
ressarcimento do Exército por 
ter de transferir guarita e a cai-
xa de força? Certamente sairá 
mais barato e economizaremos 
dinheiro público”, avalia.

Construído em parceria 
entre a prefeitura e o governo 
federal, por meio do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida 
(PAC2), o conjunto habitacio-
nal abrigará famílias do próprio 
Miguel Costa, do Jardim Santa 
Rita, e do Jardim Rochdale.

Grupo Dasa é contratado para realizar exames 
laboratoriais na rede de saúde de Osasco

Prefeitura de Osasco recorre à Justiça Federal
para solucionar impasse em torno do Miguel Costa

Guarda Municipal garante mais segurança nas escolas da cidade
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Alunos das escolas 
municipais de 
Barueri recebem 
Ovos de Páscoa

Cerca de 65 mil alunos 
matriculados na rede de en-
sino de Barueri ganharam 
os tradicionais ovos de cho-
colate em comemoração à 
Páscoa. Os estudantes com 
intolerância a lactose e dia-
béticos também foram lem-
brados e receberam ovos es-
pecialmente preparados para 
essas condições. 

Além da distribuição dos 
ovos, as crianças das mater-
nais e da Educação Infan-
til também participaram de 
atividades especiais, como 
brincadeiras com persona-
gens vestidos de Coelho da 

Páscoa, caça aos ovos, culi-
nária especial, contação de 
histórias, apresentações de 
teatro e shows musicais so-
bre o tema.

Na Emef Sidney Santucci, 
desde o início da semana as 
crianças participaram de pro-
gramações focadas na data. 
Os estudantes fizeram a re-
ceita do pão de Páscoa e ou-
viram sobre o verdadeiro es-
pírito da Páscoa, que envolve 
amor, renovação e gratidão. 
“Esse é o primeiro ovo de 
Páscoa que ganho esse ano, 
vou levar para dividir com 
minha irmã”, disse o aluno 

Júlio Oliveira, do 2° ano.
Na Emei João Evangelis-

ta, do Jardim Mutinga, foram 
criados cartões sobre o tema. 
De acordo com a direto-
ra Neusa César, a iniciativa 
contou com a participação 
das crianças e seus familia-
res, que participam, inclusi-
ve, do emocionante momen-
to da troca de cartões. “Com 
esse trabalho queremos exal-
tar a cultura de cada família 
e enfatizar a importância da 
valorização do ser humano, 
resgatando valores como res-
peito e amor ao próximo”, 
conta a diretora.

Os pequenos estudantes embarcam no mundo da fantasia, apren-
dem e socializam muito com essa iniciativa

Crianças do ensino infantil 
mergulham no mundo do 
faz de conta em Barueri

Geladeira com livros incentiva a leitura em escola de Osasco

A Secretaria de Educação 
de Barueri adotou o Programa 
Primeira Infância em todas 
as maternais e Emeis da rede 
de ensino. As brincadeiras 
contribuem para o domínio 
das habilidades físicas, como 
força, equilíbrio e coordena-
ção motora, proporcionando 
a eles desafios e muita diver-
são. Fantasias e brinquedos 
têm influência muito positiva, 
o lúdico está entre as ativida-

des fundamentais para o de-
senvolvimento da identidade 
e da autonomia das crianças.

Os pais e alunos da 2ª fase 
da Emei Takechi Takau estão 
muito animados com o proje-
to da professora Dalva Dias 
dos Santos. Toda sexta-feira 
é dia de faz de conta. A pro-
fessora escolhe um tema ou 
super-herói para marcar a 
aula especial, oportunidade 
em que fantasias coloridas, 

contação de histórias e mui-
tas brincadeiras integram as 
atividades.

Para a professora, os pe-
quenos estudantes embarcam 
no mundo da fantasia, apren-
dem e socializam muito com 
a iniciativa. “É prazeroso me 
fantasiar toda sexta-feira du-
rante as aulas. Fico feliz em 
ver a alegria no rostinho de 
cada criança. Isso me faz sen-
tir como se tivesse a mesma 

idade deles. Tudo o que im-
porta é fazermos com amor o 
que realmente gostamos”, ex-
plicou a professora.

 A diretora Mônica Bal-
mant considera muito im-
portante o formato das aulas 
da professora. “As crianças 
ficam esperando a semana 
toda a sexta-feira chegar para 
vivenciarem as atividades es-
peciais. Todos gostam muito”, 
contou.

Uma geladeira cheia de li-
vros no pátio da EMEF General 
Antônio de Sampaio, no Km 18, 
em Osasco está incentivando os 
alunos à leitura. Com uma pin-
tura colorida na parte externa, 
as prateleiras internas estão re-
cheadas de contos, clássicos in-
fanto-juvenil, além de obras de 
autores como Machado de As-
sis, Carlos Drummond de An-
drade, José de Alencar, Oswald 
de Andrade, Clarice Lispector, 
Cecília Meireles, Guimarães 
Rosa, Graciliano Ramos, entre 
tantos outros escritores e tam-
bém gibis variados.

A iniciativa é dos alunos do 
Colégio Albert Sabin, que mer-
gulharam nos 17 objetivos de 
‘Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda’ 2030 da ONU (Or-

ganização das Nações Unidas) 
e foram desafiados em criar 
um projeto relevante. “Cria-
mos como projeto a biblioteca 

dentro da geladeira”, explicou 
o educando Bernardo Napoli-
tano, 12 anos, que convenceu 
os amigos Leonardo Jun, Pe-

dro Baccalá e Rafael Romano 
a ajudá-lo.

No final, os alunos ganharam 
um prêmio e a “Biblioteca So-

cial Colaborativa”, instalada em 
uma das 10 geladeiras que iriam 
para o lixo e que eles ganharam 
de uma fábrica de sorvete, hoje 
funciona no pátio da EMEF Ge-
neral Antônio de Sampaio, que 
pertence à Prefeitura de Osasco, 
e na escola EMEF Conde Luiz 
Eduardo Matarazzo, da rede es-
tadual de ensino.

“Resolvemos implantar esse 
projeto na escola pública, por-
que sabemos que a população 
em geral não tem acesso à lei-
tura. Proporcionar essa ação no 
espaço escolar é sem dúvida co-
laborar para um mundo melhor, 
onde muitas crianças e ado-
lescentes se tornarão cada vez 
mais apaixonados pela leitura. 
Aliás, serão mais participativos 
e contribuirão também para me-

lhoria do nosso país”, explicou 
Bernardo.

Qualquer aluno ou funcio-
nário da unidade educacional 
pode retirar um exemplar da ge-
ladeira, levar para casa e depois 
devolver. Caso tenha gostado 
muito da obra, poderá emprestar 
o livro e deixar outro no lugar.

Outros estudantes têm se in-
teressado na ampliação do pro-
jeto. “Quase todos os livros vêm 
de doações, por esse motivo 
nossos educandos e professores 
estão se mobilizando. Além dis-
so, uma equipe do Observatório 
da Secretaria de Educação está 
elaborando um projeto, cujo ob-
jetivo será implementar as ações 
em outras escolas da Prefeitura 
de Osasco”, completou a direto-
ra Sara Ianella.

Divugação

Divugação/Secom Osasco

Divugação

Alunos se divertiram com a programação especial de Páscoa

Alunos contam com exemplares de livros e gibis variados
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Exposição Memórias Osasquenses reúne 
fotos históricas e recentes da cidade

Com a presença de convida-
dos e autoridades, no último dia 
11, foi aberta no Osasco Plaza 
Shopping, a exposição fotográfi-
ca “Memória Osasquense – Ca-
minhos para o Agora”.

Durante o evento, os parti-
cipantes conheceram 41 fotos 

históricas e recentes que retra-
tam áreas centrais de Osasco. As 
imagens fazem um paralelo entre 
o passado e o presente da cidade, 
mostrando as mudanças a partir 
da década de 1920.

Com organização da equipe 
de Comunicação Social da Câ-

mara Municipal, a mostra conta 
com fotos históricas do acervo 
catalogado pelo osasquense Ha-
gop Koukdjian Neto. Já as fotos 
atuais são de autoria do fotógrafo 
oficial da Câmara de Osasco, Ri-
cardo Migliorini.

A responsável pela Comuni-
cação, jornalista Meiri Borges, 
fez a abertura do evento e agra-
deceu a equipe pelo empenho, 
além dos vereadores e a diretoria 
do Osasco Plaza Shopping, pela 
parceria.  “Nossa imensa grati-
dão ao presidente da Câmara, 
Vereador Ribamar Silva (PRP), 
que entende a importância da 
perpetuação da história da nossa 
cidade”, ressaltou.

Em seguida, Ribamar agra-
deceu a presença de todos e res-
saltou o compromisso de traba-
lhar pelo resgate da história do 
município de Osasco. “Para nós, 
é motivo de muita alegria estar-
mos aqui hoje e o Poder Legis-
lativo poder proporcionar essa 
exposição a nossa cidade”.

O Secretário Municipal de 
Cultura, Éder Alberto Ramos 
Máximo, o Eder B2, representou 

o prefeito Rogério Lins (PODE). 
Também estiveram presentes os 
vereadores Alex Sá (PDT) e Da-
niel Matias (PRP), o jornalista e 

empresário Vrejhi Sanazar, e a 
escritora Laura Leal.

A exposição pode ser visita-
da até 30 de abril, na Praça de 

Eventos do shopping, de segun-
da a sábado, das 10 às 22 horas, 
e aos domingos, das 14 às 20 ho-
ras. A entrada é gratuita.

Divulgação

São divulgadas as primeiras imagens de Criaturas Mágicas Hagrid’s 
Magical Creatures Motorbike Adventure da Universal Orlando Resort

Até o dia 19 de abril, o 
Universal Orlando Resort irá 
oferecer aos visitantes as pri-
meiras imagens de criaturas 
mágicas que eles encontrarão 
dentro da experiência de mon-
tanha-russa altamente temática 
e mais imersiva até o momento 
– Hagrid’s Magical Creatures 
Motorbike Adventure.

A adição épica ao The Wi-
zarding World of Harry Potter 
será uma experiência imersiva 
diferente de qualquer outra, e 
que combinará um novo pata-
mar de narrativa e tecnologia 
inovadora de montanha-russa, 
a ambientes elaborados – in-
cluindo uma floresta real com 
mais de 1.200 árvores vivas – 
para trazer à vida uma novíssi-
ma aventura do mundo mágico. 

Os visitantes irão embarcar em 
uma jornada com o Hagrid – um 
dos personagens mais amados 
dos filmes Harry Potter – den-
tro da Floresta Proibida, para 
descobrir algumas das criaturas 
mágicas mais raras do mundo 
mágico.

Todos os dias até 19 de abril, 
os visitantes podem visitar o 
blog do Universal Orlando ao 
meio-dia (11 da manhã no horá-
rio de Orlando, Florida) para ter 
acesso às primeiras imagens das 
criaturas – desde as mais fami-
liares e favoritas dos fãs da série 
de filmes Harry Potter até uma 
criatura que nunca foi vista nos 
filmes – e aos locais elas podem 
ser encontradas na nova experi-
ência.

Esta semana começa com 

um favorito dos fãs, aquele que 
tem latidos piores que suas mor-
didas. Visite o blog do Universal 
Orlando para mais informações.

Quando for inaugurada, 
em 13 de junho de 2019, a Ha-
grid’s Magical Creatures Mo-
torbike Adventure irá se juntar 
ao lineup das premiadas experi-
ências de entretenimento no The 
Wizarding World of Harry Pot-
ter no Universal Orlando Resort 
e trazer à vida uma novíssima 
aventura inspirada nas adoradas 
histórias de J.K Rowling. Os vi-
sitantes vão se juntar à aula de 
Trato das Criaturas Mágicas do 
Hagrid e voar profundamente 
dentro da Floresta Proibida em 
motocicletas mágicas, para des-
bravar os mistérios e emoções 
além das terras do castelo de 

Hogwarts. A Hagrid’s Magical 
Creatures Motorbike Adventure 
estará localizada em The Wi-

zarding World of Harry Potter – 
Hogsmeade, no parque Univer-
sal’s Islands of Adventure. Para 

mais informações sobre a nova 
experiência, visite http://portu-
guese.universalorlando.com.

TURISMO

O presidente Ribamar agradeceu à equipe da Câmara e a presença de todos

O presidente da Câmara Ribamar e Hagop Koukdjian

Central de Cursos do Shopping 
União de Osasco recebe aulas 
de culinária no mês de abril

Que tal aprender novas recei-
tas na Central de Cursos do Sho-
pping União de Osasco, o centro 
de compras e entretenimento 
mais completo da região? São 
quinze temáticas diferentes para 
os participantes escolherem, com 
ótimas oportunidades à obtenção 
de renda extra. Para os interes-
sados em culinária, o Shopping 
União de Osasco disponibiliza 
aulas de festival de bolos, mini-
-tortas salgadas, pães recheados 
e muito mais, além de workshop: 

“A chave do Emagrecimento 
Definitivo”, ministrado pela nu-
tricionista Tânia de Almeida.

Para se inscrever é simples, 
basta comparecer à Central de 
Cursos do Shopping União, 
de segunda a sexta-feira, das 
14h às 16h30, ou das 17h30 às 
21h, localizada no Piso Avenida 
(Corredor de Serviços – pró-
ximo ao Poupatempo). Con-
sulte o regulamento completo 
em: http://www.shoppinguniao.
com.br/centraldecursos.php.

DATA HORÁRIO AULAS

18/04 14h às 16h Faça e venda mini-tortas salgadas

18h às 20h Biscoitos e chocolates decorados

22/04 14h às 16h Receitas diversas

18h às 20h Comidinha de boteco

23/04 14h às 16h Trufa cremosa e bolo de rolo

18h às 20h Focaccia Italiana

24/04 14h às 16h Minibolo Red Velvet no porte e
cocada cremosa com morango

18h às 20h Faça e venda chocolates

DATA HORÁRIO AULAS

25/04 18h às 20h Comida mexicana vegana

26/04 14h às 16h Festival de torta holandesa

18h às 20h Pães saudáveis

29/04 14h às 16h Donuts recheados

18h às 20h Lembrancinhas de chocolate

30/04 14h às 16h Pães recheados

18h às 20h Bolos saudáveis

PROGRAMAÇÃO  DOS CURSOS DE CULINÁRIA EM ABRIL

Fotos: Divulgação/CMO
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WTM realiza principais 
eventos de turismo em 2019

Blue Gardenia apresenta mostra de 
mesas decoradas com o tema da páscoa 
judaica, o Pessach. Ong Ezer Mizion.

A World Travel Market 
ofereceu em 2019 os prin-
cipais eventos mundiais ao 
setor de turismo. Um dos 
seis integrantes do portfólio 
WTM, a WTM Latin Ameri-
ca teve, em 2019, sua sétima 
edição, levando a essa região 
nosso evento mundial e ex-
pertise.

Através do nosso ne-
tworking e alto alcance glo-

bal, a WTM Latin America 
ofereceu conteúdo, oportuni-
dades de negócios e contatos 
de qualidade.

Realizado em São Paulo, 
Brasil, esse evento business-
-to-business (B2B) atraiu um 
público mundial para se reu-
nir e determinar o rumo do 
setor de viagens e turismo. 
Ao longo de três dias, mais 
de 11 mil visitantes influen-

tes e 700 empresas exposi-
toras fizeram networking, 
negociam e se atualizam com  
as últimas notícias do setor.

Esse grande evento ofere-
ceu aos visitantes a oportu-
nidade de descobrir o mundo 
em um único lugar, fazer ne-
tworking e ampliar seus co-
nhecimentos com palestran-
tes renomados do setor. Que 
venha 2020  !

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

A diretora Mirian Go-
tfryd  da Blue Gardenia, 
recebeu amigos e con-
vidados no coquetel de 
abertura da exposição de 
mesas de Pessach by Ezer 
Mizion Ong israelense 
voltada ao câncer infan-
til. Este ano a páscoa ju-
daica e a cristã coincidem 
nos mesmos dias.
 Com curadoria da pro-
dutora de eventos Ruth 
Hakim e da empresá-
ria e presidente da Ezer 
Mizion Brasil (Banco 
Judaico de Medula Ós-
sea), Evelise Ochman, a 
mostra apresentou a arte 
e sensibilidade artística 
de sete personalidades 
como: Anita Kaufmann (artista); Marcelo Rosset (arquiteto); Andrea Rinzler e 
Tete Mota(empresárias); Mira Felmanas (empresária); Samy e Ricky Dayan (res-
pectivamente arquiteto e designer de interiores); Renée Kalmus e Cris Rosem-
baum (curadoras de arte); e Ruth Hakim.

Mesa Decorada

Renée Kalmus e Cris Rosembaum 

Evelise 
Ochman, 
Mirian Gotfryd 
e Ruth Hakim

Ovadia 
Saadia, 
Evelise 

Ochman e 
Ana Rosa 

Rojtenberg

Ricky Dayan e Samy
Virgilio Carvalho da Unedestinos, Ana Karin Dias Andrade,Antonio Salani e Ovadia Saadia.

Dia 22 é dia de 
celebrar o niver de 

Thais Siniauskas 
Cocuzza. Irá 

receber os mais 
íntimos ao lado 

dos familiares e do 
namorado Vitor 

Horvath.

ANIVERSÁRIO

Virgilio Carvalho da Unedestinos, Ana Karin Dias Andrade da ONG Mulhers Solidárias, Carol 
Leal de CuritibaPR-colunista e Atriz e Ovadia Saadia –APACOS e FEBRACOS.


