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Barueri entrega o maior e mais 
moderno Fórum do estado de SP

Campanha do 
Agasalho de 
Osasco espera 
arrecadar
80 mil peças

Parnaíba 
distribui 
óculos a 
munícipes
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IRA! se apresenta neste sábado no Barueri Rock Fest
PÁG. 7
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PÁG. 7

João Doria garante 
que Ceagesp terá novo 
endereço com área
6 vezes maior até 2020

Noruega ganha 
primeiro restaurante 
debaixo d’água

PÁG. 6

Karina Borges/SECOM
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Doria garante mudança de 
endereço da Ceagesp até 2020

Durante reunião em Brasí-
lia, na terça-feira (23), o go-
vernador João Doria e o presi-
dente Jair Bolsonaro definiram 
que a Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São 
Paulo (Ceagesp) será transfe-
rida da União para o Gover-
no de São Paulo.  Com isso, a 
mudança de local, promessa e 
reivindicação antigas,  poderá 
ocorrer até o final de 2020.

“Até o final do ano que 
vem, ele estará em um novo 
endereço, em uma área seis 
vezes maior que a área que ele 
hoje ocupa. Com isso, vamos 
ter mais permissionários, uma 
condição melhor física e ope-
racional. Este novo local será 
próximo a uma rodovia, o que 
permitirá uma ligação mais 
rápida e eficiente com o Por-
to de Santos e com as demais 
rodovias federais e estaduais”, 
disse Doria.

 A Ceagesp será transferida 
do Ministério da Agricultura 
para a Secretaria Estadual de 

Agricultura e Abastecimento 
e o novo espaço será viabili-
zado por meio de recursos pri-

vados. O futuro endereço não 
foi anunciado ainda para evitar 
especulação imobiliária. No 

atual local do Centro será im-
plantado o CITI (Centro Inter-
nacional de Tecnologia e Ino-
vação), também em parceria 
com a iniciativa privada. “Será 
o Vale do Silício de São Paulo, 
com 650 mil metros quadrados 
de área dedicada à tecnologia”, 
explicou o governador.

 No mesmo encontro, Do-
ria também solicitou ao presi-
dente que a pista para pousos 
e decolagens do Campo de 
Marte seja gradualmente de-
sativada para a implantação 
do Museu Aeroespacial do 
Brasil, com o acervo da famí-
lia Rolim, e do Colégio Mili-
tar de São Paulo. A mudança 
não irá prejudicar os pousos 
e decolagens de helicópteros, 
que poderão continuar utili-
zando normalmente o espaço, 
nem as instalações da Aero-
náutica que já funcionam no 
local.

Governadores
 João Doria participou, 

ainda, nesta terça-feira, do 4° 
Fórum de Governadores, reali-
zado no edifício-sede do Ban-
co do Brasil, em Brasília (DF). 
O evento, que reuniu outros 
23 chefes do Executivo, teve 
o objetivo de discutir e alinhar 
ações em prol dos Estados e do 
Distrito Federal.

Além da reforma da Previ-
dência, assunto recorrente nas 
reuniões dos governadores, 
esta edição defendeu também 
melhorias para a educação. 
“Há uma mobilização dos go-
vernadores junto ao Governo 
Federal para aumentar os re-
cursos para a educação. Há 
um consenso de que nós não 
conseguiremos mudar o Brasil 
se não tivermos uma educação 
de qualidade. Temos que pro-
mover o acesso da educação a 
todos”, disse Doria.
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Tribunal de Contas 
fiscaliza dados de 2018 
no Legislativo de Barueri

Câmara Municipal de Osasco realiza 
seminário dedicado à família

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-
-SP) enviou duas técnicas à 
Câmara Municipal de Ba-
rueri na quinta-feira (25) 
para conferirem os dados da 
prestação de contas referen-
tes ao exercício 2018. O tra-
balho deve se estender até a 
sexta-feira (26).

Segundo o presidente da 
Casa, vereador Fabião (PC 
do B), trata-se de um proce-
dimento de rotina realizado 
anualmente pelo órgão fis-
calizador, que atua em todos 
os órgãos responsáveis por 
gestão de dinheiro público.

Marlene Knasel Vorpa-
gel e Aline Calado Fernan-

des foram recepcionadas 
pelos servidores da Con-
troladoria da Câmara, que 
colocaram à disposição das 
agentes toda documentação 
referente a 2018, o que in-
clui despesas, contratos, li-
citações, gestão de pessoas 
e ferramentas de transpa-
rência e controle interno.

Segundo o controlador 
da Casa, Sérgio de Souza 
Luz, o trabalho das agentes 
de fiscalização é importante 
para garantir a transparên-
cia e a lisura em todos os 
procedimentos que envol-
vem a gestão dos recursos 
públicos do Poder Legisla-
tivo Municipal.

A Frente Parlamentar em 
Defesa da Vida e da Família da 
Câmara de Osasco, em parceria 
com a Escola do Parlamento do 
Legislativo osasquense, realiza 
o seminário “Família - Insti-
tuição Fundamental da Socie-
dade”, entre os dias 13 e 15 de 
maio.

O evento é o primeiro semi-
nário dedicado à família a acon-
tecer no município de Osasco e 
tem como objetivo fazer com 
que os participantes reflitam 
sobre o papel da família na so-
ciedade, por meio de palestras e 
debates com profissionais espe-
cializados. 

A ideia é chamar a atenção 
do público para o debate sobre 
a família, mobilizando toda a 
sociedade para que participe do 
seminário. O público-alvo são 
famílias; representantes de enti-
dades e órgãos públicos que atu-
am diretamente com crianças, 
jovens e adolescentes; lideran-
ças religiosas e outras pessoas 
interessadas no tema.

“É um evento aberto a toda 
família da cidade de Osasco”, 
esclarece o Presidente da Frente 
Parlamentar, Vereador Rogério 
Santos (PODE).

Papel da família
Ainda de acordo com os or-

ganizadores, a família, que é a 
base da sociedade, tem sido alvo 
de muitas incompreensões a res-
peito do seu real papel na socie-
dade. “O seminário vai ser uma 
possibilidade de discutirmos 

todos esses assuntos nesses três 
dias”, completa Rogério Santos.

Na avaliação do vice-Pre-
sidente da Frente Parlamentar, 
Vereador Daniel Matias, o semi-
nário será de suma importância 
para toda a população osasquen-
se, justamente para que esse pa-
pel possa ser debatido.

Um dos alvos desse debate 
será a diferenciação entre os pa-
péis da família e do Estado, uma 
vez que uma boa parcela das fa-
mílias acaba confundindo essas 
atribuições. “A família precisa 
discutir, precisa participar, pre-
cisa entender qual é o seu papel 
na sociedade para que possa as-

sumir também responsabilida-
des”, destaca o vereador.

Inscrições abertas
O Seminário será realizado 

nos dias 13, 14 e 15 de maio, 
no Teatro Glória Giglio. As ins-
crições são totalmente gratuitas 
e podem ser feitas no site da 
Câmara Municipal de Osasco, 
ou no link: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSf1v-
3zCX9FrwprOGnb4c6meWbp-
CBD-EKNSkGT2cS7vns85Isg/
viewform

Programação
A programação do seminá-

rio está praticamente definida 
e trará palestras com profissio-
nais que possuem amplo co-
nhecimento em questões perti-
nentes à vida e à família.

Dia 13 de maio
• Enrico Misasi, deputado 

federal por São Paulo, advo-
gado,  mestrando em Direito 
Constitucional e ativista nas 
causas em defesa da vida e da 
família.

• Dra. Maria José Bonetti, 
Presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil – 56ª Sub-
secção

Dia 14 de maio
• Padre José Eduardo, Dou-

tor em Teologia Moral pela 
Pontifícia Universidade da 
Santa Cruz (Roma) e Sacerdote 
da Diocese de Osasco.

• Dom João Bosco Barbosa 
de Sousa, Presidente da Comis-
são Episcopal Pastoral para a 
Vida e Família da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB).

• Pastor Jonas de Melo 
Florêncio, presidente do Con-
selho Municipal de Políticas 
sobre Drogas (COMPOD).

Dia 15 de maio
• Roberto Antoniassi, teó-

logo, pastor e especialista em 
terapias familiares.

• Representantes dos Con-
selhos Tutelares de Osasco.

• Representantes da Secre-
taria Municipal de Saúde.

Divulgação 

Gean Nunes

Ricardo Migliorini/CMO

Governo paulista ainda não divulgou no novo local da Ceagesp

Marlene Knasel Vorpagel e Aline Calado Fernandes, do TCE, foram 
recepcionadas pelos servidores da Controladoria da Câmara

Rogério Santos é o presidente da Frente Parlamentar
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Campanha do Agasalho de Osasco tem 
expectativa de arrecadar 80 mil peças

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Osasco abriu 
oficialmente a Campanha do 
Agasalho 2019 na noite de 
quarta-feira (24), no Teatro 
Municipal Glória Giglio. Com 
o tema  ‘’O inverno é frio, mas 
seu coração não precisa ser’’, 
a expectativa deste ano é arre-
cadar 80 mil peças de roupas 
e cobertores para atender fa-
mílias assistidas por entidades 
assistências, além da comuni-
dade carente.

O prefeito Rogério Lins e a 
primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, Aline Lins, acompanhados 
de secretários municipais e ve-
readores, receberam o público 
durante a cerimônia, que con-
tou também com a presença 
de representantes de empresas 
e entidades. A campanha será 

realizada em parceria do poder 
público com empresários  e so-
ciedade civil.

Durante o evento, os par-
ticipantes também assistiram 
à apresentação teatral “Abra-
ços Quentinhos”, que  contou 
a história de crianças que, ao 
brincarem, começam a sentir 
frio e dão conta que elas têm 
agasalhos, mas existem outros 
coleguinhas que não têm o que 
vestir. A partir daí, elas se mo-
bilizam para ajudar as outras 
crianças.

Segundo Aline Lins, as 
doações serão recebidas em 
diversos pontos de arrecada-
ção espalhados pela cidade. 
“Doar é mais que um gesto 
de amor, é um dever de todos 
ajudar os que mais necessitam. 
Se procurarmos no armário, 
certamente vamos encontrar 

roupas que não precisamos 
mais, principalmente roupas 
de crianças”, disse a primeira-
-dama, destacando que é pre-
ciso que os donativos estejam 
em bom estado.

O prefeito destacou a so-
lidariedade dos osasquenses e 
parabenizou a equipe do Fun-
do Social, responsável pela 
organização da campanha. “Se 
trabalharmos unidos, vamos 
arrecadar ainda mais. Temos 
de construir pontes para apro-
ximar as pessoas. Isso se cha-
ma solidariedade, que é uma 
marca da cidade”.

No dia 15 de maio está 
previsto show beneficente no 
próprio teatro, com a cantora 
Lucyanna Villar. A entrada é 
gratuita. Basta doar um cober-
tor para a Campanha do Aga-
salho.Prefeito Rogério Lins e a primeira-dama Aline Lins esperam a mobilização de todos para ajudar a população carente

Prefeitura deve entregar mais um Parque Municipal para a população

Em breve, a Prefeitura de 
Santana de Parnaíba deve en-
tregar aos moradores do bairro 
Jaguari uma nova e moderna 
área de lazer. Trata-se do quar-
to parque municipal da cidade 
e os últimos detalhes do proje-
to estão sendo acertados pela 
equipe técnica.

A obra foi iniciada em abril 
do ano passado e cerca de 60% 
dos trabalhos já foram conclu-

ídos. O parque terá 10 mil m² 
e contará com academia ao ar 
livre, playground, pista de ca-
minhada, quadras de grama sin-
tética e poliesportivas, arquiban-
cadas e uma grande área verde.

Por ser uma região populosa, 
a unidade esportiva também po-
derá ser utilizada pelos morado-
res dos bairros Chácara Solar II, 
JD. Clementino e Jd. Jaguari, be-
neficiando centenas de pessoas.

Nos últimos 6 anos, já fo-
ram inauguradas em Santana de 
Parnaíba oito praças de esportes 
e três parques municipais nos 
bairros Colinas da Anhanguera, 
Cidade São Pedro e Jardim São 
Luís. Além do Parque Jaguari, o 
prefeito Elvis Cezar deve entre-
gar em breve mais dois espaços 
de lazer nos bairros Parque San-
tana e na região da Fazendinha/
Cento e Vinte.

Novo Parque Municipal no 
Jaguari está na etapa final de 
implantação em Parnaíba

Divulgação/SECOM
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Aferição de pressão periódica é necessária para um bom controle

A ação “Mutirão Amor por Osasco” estáacontecendo no Jardim Veloso e Jardim das Bandeiras

Prefeito apresenta a moradores do Veloso 
ações do Mutirão Amor Por Osasco

Acompanhado de secretá-
rios municipais, o prefeito de 
Osasco, Rogério Lins, reuniu-
-se com moradores do Jardim 
Veloso e do Jardim das Bandei-
ras, na terça-feira, 23/4, para 
apresentar as ações de Zelado-
ria e Manutenção do “Mutirão 
Amor Por Osasco”, iniciada no 
dia anterior pelos dois bairros 
e que vai se espalhar por toda 
a cidade até o fi m do ano, com 
poda de árvore, tapa-buraco, 
limpeza de bocas de lobo, recu-
peração de guias e sarjetas, re-
moção de entulho e sinalização 
viária, entre outros.

Ao fi nal das atividades em 
cada bairro será apresentado um 
balanço das tarefas executadas. 
Rogério Lins tem acompanha-
do as atividades diariamente e 
conversado com os munícipes 
para ouvir sugestões.

“A Prefeitura tem de fazer a 

parte dela, que é cuidar da cida-
de. Mas essa ação  visa desper-
tar no munícipe o seu papel de 

cidadão consciente, saber que 
não se deve jogar entulho nas 
ruas e terrenos, pois isso pode 

resultar na aplicação de multas. 
É preciso que cada morador 
ajude a cuidar do bairro e avise 

a Prefeitura caso fl agre pessoas 
despejando entulho pela cida-
de.” Os munícipes podem de-
nunciar o despejo irregular de 
lixo e entulho, que gera multa 
equivalente a R$ 15 mil e apre-
ensão do veículo.

 O chefe do Executivo apro-
veitou para informar aos mora-
dores ações da Prefeitura dire-
cionadas a diversas áreas, como 
substituição das lâmpadas de 
mercúrcio por LED (iluminam 
mais e consomem menos ener-
gia), contratação de 200 novos 
Guardas Municipais, dobrando 
assim o efetivo da corporação, 
aluguel de novas viaturas e mo-
tocicletas para reforçar o tra-
balho de segurança na cidade, 
construção de 12 novas creches 
(quatro já foram entregues) e 
reforma de Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), entre outras 
benfeitorias.

“Saúde e Segurança Pública 
são nossas principais deman-
das. Além dos novos GCMs, 
ampliamos os recursos na área 
de segurança, de R$ 42 milhões 
para R$ 77 mihões. Também 
estamos instalando 305 câme-
ras do Detecta, que juntamen-
te com o Vigia Osasco estarão 
conectadas ao COI (Centro de 
Operações Integradas) e ajuda-
rão a identifi car veículos rou-
bados. Na Saúde, por exemplo, 
além das reformas de algumas 
unidades e implantação de pe-
diatria 24 horas em algumas 
delas (Rochdale, Vila Menck, 
Conceição, Jardim D’Abril, 
Santo Antônio e Helena Maria), 
contratamos uma outra empre-
sa para dar mais agilidade no 
diganóstico de exames. Agora, 
90% deles deverão sair em no 
máximo 24 horas”, pontuou o 
prefeito ao fi m do encontro. 

A hipertensão arterial, co-
nhecida popularmente como 
pressão alta, quase sempre está 
associada ao cérebro e ao cora-
ção, por ser um fator de risco 
tanto para Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) quanto para 
infarto. Mas, você sabia que 
ela também pode comprome-
ter a visão? Pensando nisso, na 
semana em que se comemora 
o Dia Nacional de Prevenção 
e Combate à Hipertensão Arte-
rial (26/04), o Hospital Muni-
cipal de Barueri (HMB) expli-
ca quais complicações podem 
surgir nos olhos em decorrên-
cia da doença.

A hipertensão arterial, do-
ença crônica, é defi nida quan-
do os valores das pressões má-
xima e mínima são iguais ou 
ultrapassam os 140/90 mmHg 
(ou 14 por 9). Essa pressão faz 
o coração exercer um esforço 
maior do que o considerado 
normal para que o sangue seja 
distribuído para todo o orga-
nismo.

Apesar de não ser tão co-
mum, a hipertensão também 

pode acarretar em adversida-
des nos olhos, por esse moti-
vo é fundamental passar em 
consulta com o oftalmologis-
ta regularmente, tanto para 
identifi car a doença de forma 
precoce, quanto para tratar as 
possíveis implicações geradas 
por ela.

“A hipertensão arterial 
sistêmica, quando descontro-
lada, lesiona primordialmente 
pequenos vasos sanguíneos 
presentes na retina. Quando 
essas lesões perduram, po-
dem acarretar em hemorragias 
(quando os vasos sangram ex-
cessivamente)  e infartos da 
retina (quando há obstrução 
da artéria)”, explica Mateus 
Matuoka, oftalmologista do 
HMB, que destaca a Oclusão 
Venosa de Retina como uma 
das principais consequências 
da hipertensão, que pode le-
var à cegueira irreversível de 
acordo com a gravidade e com 
o diagnóstico tardio. Trata-se 
da obstrução de uma ou várias 
veias que drenam a retina. A 
garantia de melhores resulta-

dos do tratamento, feito com 
laser e injeção de medicamen-
tos, depende da identifi cação 
precoce.

Vale ressaltar que os trans-
tornos oculares podem ser 
evitados com um procedimen-

to muito simples e indolor: o 
exame detalhado de fundo de 
olho, que consiste em utilizar 
um aparelho chamado oftal-
moscópio para projetar luz 
no interior do olho a fi m de 
possibilitar a observação de 

artérias, veias e nervos da reti-
na. Em média, o HMB realiza 
1.500 exames deste por mês. 
“Através do exame, alguns 
sinais observados nos vasos 
sanguíneos podem ajudar na 
detecção precoce da doença: 

constrição ou dilatação, au-
mento da tortuosidade, au-
mento do refl exo e cruzamen-
tos patológicos”, esclarece o 
oftalmologista, que destaca a 
importância deste tipo de ava-
liação em consultas de rotina.

Apesar de não ter cura, a 
pressão alta pode se manter 
estável com medicamentos 
e mudanças de hábito.  “O 
principal tratamento é o con-
trole adequado da pressão ar-
terial, através do uso correto 
dos anti-hipertensivos, a die-
ta com pouco sódio e exercí-
cios físicos regulares. Já em 
relação a visão, visitas pro-
gramadas ao oftalmologista 
são boas maneiras de se de-
tectar precocemente qualquer 
lesão”, finaliza Matuoka. 
Além disso, o especialista 
acredita que existem outras 
dicas básicas e fundamentais 
para cuidar da pressão: re-
duzir o consumo de bebidas 
alcoólicas, não fumar, evitar 
o nervosismo, praticar ativi-
dades prazerosas e retribuir 
sentimentos positivos.

A história da beleza na Re-
gião Metropolitana Oeste de 
São Paulo, tem um antes e de-
pois da Realização da Feira 
Parnaíba Beauty, realizada pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
de Santana de Parnaíba, que 
chega a sua segunda edição nos 
próximos dias 5, 6 e 7 de Maio 
e será realizada no Centro da 

Cidade.
Rodrigo Cintra, profi ssional 

de beleza com maior número de 
seguidores nas redes sociais no 
mundo. Um dos primeiros profi s-
sionais do Brasil a utilizar a técni-
ca de visagismo, que é a criação 
de imagem no cabelo personali-
zada para cada pessoa. Apresen-
tador há 10 anos do programa de 

TV Esquadrão da Moda no SBT 
e Discovery Home & Health 
América Latina. Autor de 2 livros 
e ministra palestras para cabelei-
reiros em todo Brasil, confi rmou 
presença na Feira, na terça-feira, 
07 de Maio.

Voltada para cabeleireiros, 
manicures, maquiadores, este-
ticistas, depiladores, massote-

rapeutas, micropigmentadores, 
podólogos e varejistas do setor 
de beleza e consumidores, a Fei-
ra contará com uma mega estru-
tura de 2300 m², com mais de 60 
expositores da região, além de 
promover workshops e palestras 
educacionais para profi ssionais 
da área.

Entre os participantes estará 

a Vitaderm, Mary Key, Olenka 
Cosméticos- marca assinada 
pelo famoso cabelereiro Rodri-
go Cintra e a Beauty Art, que 
trouxe para o Brasil a Micropig-
mentação de sombrancelha.

A cerimônia de abertura será 
no domingo (5) a partir das 14 
horas. Já nos dias 6 e 7, o evento 
acontece das 10 às 21h. Para ter 

acesso, basta trocar um quilo de 
alimento não perecível por um 
ingresso. Os alimentos arrecada-
dos serão destinados as ações do 
Fundo Social de Solidariedade.

O evento acontecerá no Bol-
são de Estacionamento em fren-
te ao Monumentos dos Bandei-
rantes, na entrada de Santana de 
Parnaíba.

Rodrigo Cintra confi rma participação na Feira Parnaíba Beauty

Hospital Municipal de Barueri alerta para 
complicações oculares causadas pela hipertensão

Guarda Municipal garante mais segurança nas escolas da cidade
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Novo Prédio do Fórum 
de Barueri é inaugurado

O prefeito Rubens Fur-
lan (PSDB), o presidente do 
Tribunal de Justiça, desem-
bargador Manoel Queiroz, e 
o secretário de Justiça e Ci-
dadania do Estado, Dr.Paulo 
Dimas Mascaretti, inaugu-
raram na quinta-feira (25), 
o novo prédio do Fórum da 
Comarca de Barueri, obra 
executada pela prefeitura em 
convênio com o TJSP (Tribu-
nal de Justiça de São Paulo). 
As instalações oferecem mais 
qualidade no atendimento ao 
público e com melhores con-
dições de trabalho aos cerca 
de 200 servidores e 14 juízes.

Considerado o maior e 
mais moderno fórum da re-
gião, o espaço passou de 
3.222 metros quadrados de 
obra construída – basean-
do-se no prédio original de 
1976 – para 16.408 metros 

quadrados. Projetado para 
ser completo, prático, o fó-
rum tem espaços que permi-
tem acessos separados aos 
presos, juízes, promotores e 
familiares dos detentos em 
dias de julgamento. Os ma-
gistrados, por sua vez, podem 
chegar às suas salas e aos lo-
cais de audiência de forma 
independente, utilizando-se 
de elevadores e passarelas. 

A juíza da 5ª Vara Cível 
e diretora do Fórum, Aneli-
se Soares, afirma que se tra-
ta do maior e mais moderno 
equipamento da região. “Se 
for considerar a instalação 
toda conjunta é o maior fó-
rum, sim. É o mais moderno. 
O projeto todo foi feito com 
acessibilidade”, diz.

O prefeito Rubens Fur-
lan agradeceu ao apoio do 
Poder Judiciário e afirmou 

que além da conquista do 
novo prédio está reivin-
dicando a criação de mais 
duas varas da família no 
município. “Que este equi-
pamento possa, junto com 
os juízes, servir a popula-
ção da melhor maneira. Es-
tamos realizando um sonho 
da nossa cidade e eu tenho a 
honra, que Deus me deu, de 
ser o executor desse sonho 
de todos nós baruerienses 
e da nossa região. Quero 
agradecer a todos Poder Ju-
diciário que atuam na nossa 
região na pessoa do Dr. Ma-
noel Queiroz, nosso digno 
presidente,  e também ao 
Ministério Público que tan-
to tem nos ajudado”.

O novo prédio do Fórum 
de Barueri está localizado na 
Avenida Sebastião Davino 
dos Reis, na Vila Porto. Prefeito Furlan, presidente do TJ Manoel Queiroz e o secretário Paulo Dimas

Inauguração do Fórum de Barueri reuniu diversas autoridades da região e do Poder Judiciário

O prefeito Elvis Cezar acompanhou a ação que beneficiou 162 moradores

Divugação/SECOM

CENTRO DE 
REFERÊNCIA E APOIO 
À VÍTIMA EM BARUERI

Durante a inauguração do novo Fórum da cidade,  o pre-
feito Rubens Furlan assinou convênio com a Secretaria Es-
tadual da Justiça para a instalação de uma unidade do Cen-
tro de Referência e Apoio à Vítima (CRAVI).

O CRAVI é um programa que oferece atendimento públi-
co e gratuito às vítimas de crimes violentos e seus familia-
res, por meio de psicólogos e assistentes sociais.

O termo de convênio também foi assinado pelo secretá-
rio da Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti.

Moradores de Parnaíba 
recebem óculos da Prefeitura

A Prefeitura de Santana de 
Parnaíba, mais uma vez, realiza 
entrega gratuita de  óculos de 
grau. No total, 162  moradores 
foram beneficiados.

Para receberem os óculos os 
munícipes passam em consulta 
na rede pública de saúde com 
o oftalmologista e caso haja 

necessidade é feita uma anali-
se nas unidades assistenciais 
(CRAS e NAS) e com isso po-
derão ter direito ao beneficio.

Os novos óculos ajudarão 
a melhorar a visão, reduzin-
do a deficiência de cada pes-
soa, além de contribuir com 
a saúde, qualidade de vida e 

melhores condições na convi-
vência social. A moradora do 
Parque Santa, Jovita Pereira, 
agradece à prefeitura “Eu fico 
muito feliz porque eu não ti-
nha condições de comprar os 
óculos e agora vou poder en-
xergar melhor e ter até mais 
independência”.  
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Ira! será principal atração 
do Barueri Rock Fest 2019

Neste sábado, a partir das 
13h, o estacionamento do gi-
násio José Corrêa será palco 
do Barueri Rock Fest. Seis 
bandas da cidade vão se apre-
sentar mostrando ao público 
variados estilos do ritmo que 
há 60 anos continua fazendo 
sucesso. No encerramento do 
Festival, o Grupo Ira! prome-
te animar a galera com o me-
lhor do rock nacional. 

 O evento musical organi-
zada pela Secretaria de Cul-
tura e Turismo é uma oportu-
nidade para as bandas locais 
mostrarem seu trabalho ao 
grande público. Os grupos to-
carão composições próprias e 
interpretações de sucessos na-
cionais e internacionais.  

“Esse festival é mais uma 
iniciativa da nossa secretaria 
que procura incentivar to-
dos os estilos musicais. As-
sim como nos nossos cursos 
de formação artística e nos 
shows que organizamos, abri-
mos espaços para o samba, 
para o forró, para a música 
clássica e naturalmente para 
o rock também”, destaca o se-
cretário de Cultura e Turismo, 
Jean Gaspar. 

A abertura do Barueri 
Rock Fest será com  a Ro-
ckin’ Beer Banda , na seqüên-
cia o Grupo Kolisão, Banda 
da Cultura (composta por 
professores da Secretaria de 

Cultura e Turismo), Rudes 
Project!, Folgatos e Banda-
qui (com a participação da 
Banda da Guarda Municipal 
de Barueri). 

O estacionamento do Gi-

násio terá moderna estrutura 
de palco e o público contará 
também com praça de alimen-
tação. Local: Avenida Gui-
lherme P. Guglielmo, 1000, 
Centro de Barueri. 

No domingo, dia 28, a 
deputada federal Bruna 
Furlan, fica mais jovem 

e receberá o carinho 
dos pais, o prefeito de 

Barueri, Rubens Furlan, 
da primeira-dama, 
Sônia Furlan, dos 

irmãos, e de centenas 
de amigos. Felicidades!

Na próxima sexta, dia 
3, quem comemora 
aniversário é Ângelo 

Cocuzza, aluno do 5º 
ano de Direito Unifieo. 

Completa 22 anos 
e está solteiríssimo. 

Felicidades!

Dia 2 quem troca 
de idade é o grande 
empresário de sucesso 
Pedro Avediz Seferian, 
quando irá receber 
muitos abraços e 
beijos, em especial da 
sua amada Marilza, dos 
filhos, netas, demais 
familiares e amigos. 
Felicidades!!

ANIVERSÁRIOS

Divulgação

Noruega inaugura o primeiro 
restaurante embaixo d’água da Europa

Já conseguiu se imaginar 
comendo em um restaurante 
a 5 metros de profundidade, 
dentro do mar? Desde o dia 
20 de março isso é possível, 
no primeiro restaurante sub-
merso da Europa, localizado 
na Noruega. O Under tem 
uma estrutura que começa 
na superfície e vai descen-
do em andares, para dar aos 
clientes a sensação de “mer-
gulho”.

Localizado em Baaly, a 
5 horas de Oslo (capital da 
Noruega), o restaurante re-
cebeu o nome por justamen-
te significar “embaixo”, em 
inglês, e “maravilha”, em 
norueguês. O prédio foi pen-
sado para se integrar total-
mente com seu entorno. Com 
o tempo se tornará casa para 
arrecifes de corais e prolife-

ração de vida marinha.
Quem vai até lá come com 

a vista para uma janela pano-
râmica de 11 metros de largu-

ra e 4 de altura, permitindo a 
visualização da vida marinha 

e dos animais que se aproxi-
mam por conta da iluminação.

O lugar consegue receber 
100 clientes por vez e na sua 
inauguração já tinha uma lis-
ta de espera de mais de 7 mil 
pessoas. Uma refeição com-
pleta custa NOK 2250 – co-
roas norueguesas – o equiva-
lente a R$ 1.013. O cardápio 
é baseado em frutos do mar 
capturados de um modo sus-
tentável nas redondezas do 
restaurante.

O chef responsável é o 
dinamarquês Nicolai Ellits-
gaar e seus 16 cozinheiros, 
muitos deles com experiên-
cia em restaurantes estrela-

dos pela Michelin.
“É só olhar pela jane-

la que vem uma inspiração 
para uma sobremesa com 
algas, pois as observamos 
dançando pela água”, disse 
o chef em entrevista para a 
DW Brasil.

A estrutura projetada 
pelo escritório de arquitetu-
ra norueguês Snøhetta – res-
ponsável pelo Memorial de 
11 de setembro, em Nova 
York – também tem o obje-
tivo de se tornar um centro 
de estudos da vida marinha, 
com os instrumentos de me-
dição e câmeras colocados 
no prédio do restaurante.
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Barueri Rock Fest apresenta Grupo Ira! 

A janela do restaurante tem 25 cm de espessura para aguentar a pressão embaixo da água 

A entrada do restaurante é única e fica na superfície, fazendo com que o cliente experimente a sensação de mergulho

Fotos: Divulgação

Under/Ivar Kvaal/Divulgação

Under/Divulgação
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POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
A Federação Israelita do Estado de São Paulo ,ofereceu almoço  

no último dia16 ao prefeito de São Paulo Bruno Covas. 
O encontro foi no Centro Cultural Israelita ‘Knesset Israel’.

Fotos: Jairo Roizen e Liane Zaidler 

Clarice S. Jozset(Na’amat Brasil) Deputado Heni Ozi Cukier , Zelia Sliozbergas e Edgar Lagus.

Luiz Kignel 
(Fiesp), 

Bruno Covas 
e Fernando 
Lottenberg.

O presidente 
da FIESP,Luiz 
Kignel e o 
rabino Molt 
Malowany  
presentearam 
o prefeito 
Bruno Covas 
com uma 
Keará de 
Pessach.

Daniel Bialski 
(Hebraica), 
Luiz Kignel 
(Fiesp) e o 
rabino Motl 
Malowany 
(Knesset 
Israel).

CHÁ DA BELLA!

DUBAI

Sertanejo Edson e a esposa Deia Cypri organizam 
noite majestosa para o chá da primeira filha do casal

Na noite da última  terça-
-feira, o sertanejo Edson e a 
esposa Deia Cypri receberam a 
família e convidados especiais 
para o chá de bebê da primeira 
filha do casal, Bella.

Organizado pelas experien-
tes Tatiane Montovani e Val 
Targa, o Espaço Alves Guima-
rães, localizado em Pinheiros 
(SP), serviu de palco para a 
data tão especial. O tema es-
colhido foi ‘Bailarina e Notas 
Musicais’, referências as car-
reiras profissionais de ambos. 
A decoração da mesa ficou sob 
o comando de Dani Siqueira, 
enquanto Edson Morales assi-
nou a ambientação. Bolo e do-
ces de Nataly Messias.

A pista de led paris foi o 
local escolhido para todos 
dançarem ao som do Grupo 
Sambô, além da apresenta-
ção do mágico Mário Kamia. 
Como Andrea é bailarina clás-
sica, a Academia Movimento 
fez uma homenagem à mamãe 
do ano. “Foi uma noite única 

e especial. Não vemos a hora 
da nossa Bella chegar cheia de 
saúde e deixar os nossos dias 
ainda mais felizes. Agora é 

contagem regressiva mesmo! 
Em breve, ela estará em nossos 
braços para selarmos a nossa 
união”, encerra Deia.

Quando o assunto é Tra-
balho e Investimentos o jo-
gador brasileiro Daniel Al-
ves não perde tempo.Após o 
jogo que rendeu ao seu Clu-
be o Paris Saint-Germain o 
Título de Campeão no Cam-
peonato Francês ao lado de 
Neymar Jr., Daniel Alves 
continuou suas comemora-
ções nos Emirados Árabes ao 
lado do empresário Antonio 
Costa Souza Ceo  do Gru-
po Bank e Ceo do Brazuka-
day   e encontro com o Sheik 
Faber Al Fardan no palácio 
para futuras parcerias. 

Thiago Duran / AgNews

Sertanejo Edson e a esposa Deia Cypri

Daniel Alves, Sheik Faber Al Fardan  e Antonio Costa Souza

Daniel Alves e Antonio Costa Souza 


