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Novas regras para uso 
de patinetes elétricos 
em São Paulo

Câmara de Osasco discute 
projetos visando melhorar 
os serviços à população

Os vereadores de Osasco 
têm apresentado e discutido 
diversas proposituras, visando  
melhorar a qualidade dos servi-
ços municipais e o atendimento 
à população, em diferentes áre-
as, principalmente, na Saúde e 
na Segurança Pública.

A vereadora Lúcia da Saú-
de (DC) apresentou Projeto 
de Lei que cria o serviço de 
fisioterapia geriátrica na rede 
municipal, aprovado em se-
gunda discussão, que segue 
para análise do Executivo. Se-
gundo levantamento, 10% da 
população de Osasco, cerca de 
80 mil moradores, fazem parte 
do grupo da chamada terceira 
idade e a implantação deste 
tratamento especializado con-
tribuirá na prevenção de doen-
ças e na recuperação dos pa-
cientes idosos que necessitam 
de maior atenção.

Já o vereador Batista Co-
munidade (Avante) apresen-
tou indicação para que todos 
as unidades de saúde da rede 
municipal sejam dotadas de ca-
deiras de rodas e macas apro-
priadas para pessoas obesas, fa-
cilitando o atendimento destes 
pacientes e evitando até mesmo 
constrangimentos.

Um projeto de autoria do 
vereador Didi (PSDB) propõe a 
adoção de praças por parte dos 
empresários da cidade, com ob-
jetivo de estabelecer parceria 

entre o poder público e privado 
na manutenção e conservação 
de espaços públicos.

O vereador De Paula 
(PSDB) respondeu à negativa 
da prefeitura em seguir as alte-
rações no orçamento municipal 
para 2019, que previam compra 
de veículos para a Secretaria da 
Saúde e reajuste no Programa 
Bolsa Aluguel. As mudanças 
foram aprovadas na Câmara 
e sancionadas pela adminis-

tração. Para o parlamentar, ao 
sancionar as emendas propos-
tas à Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Em abril, em resposta 
ao questionamento do verea-
dor, a administração afirmou 
que não pretende adotar as mu-
danças.

 Outro assunto discutido 
na Câmara foi referente a am-
pliação do sistema de monito-
ramento  do COI (Centro de 
Operações Integradas) com a 

entrega de 300 novas câmeras 
de alta tecnologia, os vereado-
res elogiaram a iniciativa do 
prefeito Rogério Lins (PODE)  
e do secretário de Segurança e 
Controle Urbano, José Virgo-
lino. No entanto, em menos de 
uma semana de funcionamento, 
alguns equipamentos sofreram 
atos de vandalismo e foram da-
nificados, segundo relatos dos 
vereadores Toniolo (PC do B),  
e  Alex da Academia (PDT).  

Diante das novas regras 
para a utilização de patinetes 
elétricos na capital divul-
gadas segunda-feira (13/5) 
pela Prefeitura, a Fundação 
Procon-SP, vinculada à Se-
cretaria da Justiça e Cidada-
nia, irá oficiar a Secretária 
Municipal de Mobilidades 
e Transportes de São Pau-
lo para que toda e qualquer 
violação a este regulamento 
seja imediatamente comuni-
cada ao Procon, que adotará 
as providências previstas no 
Código de Defesa do Consu-
midor (CDC).

A empresa que descum-
prir as novas regras poderá 
ser multada pelas seguintes 
violações: expor o consumi-
dor a risco; não prestar infor-

mações adequadas; prática 
abusiva e prestação de ser-
viço perigoso em desacordo 
com determinação da autori-
dade competente.

Segundo a Prefeitura, 
as novas medidas ainda são 
provisórias e serão imple-
mentadas nos próximos 15 
dias. Regras mais detalhadas 
serão discutidas nos próxi-
mos três meses.

As novas regras são: 
obrigatoriedade do uso de 
capacete; proibição da circu-
lação nas calçadas; patinetes 
só poderão circular em ciclo-
vias, ciclofaixas, ciclorrotas 
ou ruas com limite de veloci-
dade de até 40 Km/h e a ve-
locidade máxima do patinete 
será de 20 Km/h.

Nesta quarta-feira (15), mi-
lhares de estudantes e professo-
res em todo o Brasil participam 
do Dia Nacional de Greve na 
Educação, contra o corte de ver-
bas anunciados pelo Governo 

Federal. A Avenida Paulista, na 
Capital, foi tomada por grupos  
de diversas cidades de São Pau-
lo e representantes das centrais 
sindicais, inclusive professores 
e estudantes de entidades pri-

vadas, que uniram forças pelas 
Educação.

Em Osasco, segundo Fer-
nanda Cristina dos Santos, di-
retora da APOS (Associação 
dos Professores de Osasco), a 

paralisação foi parcial e atingiu 
algumas escolas da rede muni-
cipal. Os números oficiais ainda 
estão sendo levantados pela en-
tidade, que também está discu-
tindo com a gestão municipal a 
situação da Educação em nível 
local. “Fizemos manifestação 
no Largo de Osasco e de lá, se-
guimos para a Paulista. O ato 
foi positivo e não esperávamos 
tanta participação como houve”, 
afirmou a diretora da APOS.

Escolas do Estado na região 
ficaram sem aulas na quarta-fei-
ra e alguns colégios e faculda-
des particulares também apoia-
ram a mobilização.

A situação segue normaliza-
da desde quinta-feira (16)  e as 
aulas foram retomadas em todas 
as escolas da região. 

Uma nova greve na Educa-
ção está prevista para o próximo 
dia 15 de junho.

Greve na Educação mobiliza professores e estudantes 
em todo país e novo ato está previsto para 15 de junho

Segundo a Prefeitura, as novas medidas ainda são provisórias

As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Osasco acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 15h

Professores e estudantes de Osasco também participaram dos protestos

Avenida Paulista, em São Paulo, durante a manifestação na quarta-feira
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Osasco inaugura o segundo 
hospital veterinário público

No sábado (11), o prefeito 
Rogério Lins, acompanha-
do da primeira-dama, Aline 
Lins, de vereadores e secre-
tários municipais, inaugurou 
o Hospital Veterinário Públi-
co - Unidade Zona Norte, que 
funciona no antigo Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), 
na Avenida Lourenço Belolli, 

no Parque Industrial Mazzei.
O atendimento é feito de 

segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas, com distribuição 
de senhas, a partir das 7h30, 
de acordo com o horário de 
chegada.

O novo hospital é admi-
nistrado pela Associação de 
Clínicos Veterinários de Pe-

quenos Animais (Anclivepa), 
mesma entidade que está à 
frente do Manchinha (primei-
ro hospital veterinário públi-
co de Osasco).

O prédio do antigo CCZ foi 
todo adaptado e agora conta 
com seis salas de atendimento 
de clínica geral, três centros 
cirúrgicos (tecidos moles, or-
topédico e geral), raio-x, exa-
mes de imagem e de laborató-
rio clínico, além de auditório 
para cursos e palestras.

O prefeito falou sobre 
a importância da inaugura-

ção da segunda unidade do 
hospital veterinário. “Esta-
mos trazendo para Osasco 
o maior hospital veterinário 
gratuito do Brasil. Além da 
quantidade de profissionais 
e especialidades, aqui temos 
três centros cirúrgicos, que 
vão cuidar de cirurgias or-
topédicas, cardíacas, geral, 
tecido mole, oftalmologia 
entre outros procedimentos, 
fora os exames laboratoriais 
e de imagem, como raio-x e 
ultrassom. Tudo isso gratui-
tamente para atender e cuidar 

dos animaizinhos da nossa 
cidade. Esses investimentos 
farão Osasco tornar-se refe-
rência em bem-estar animal”, 
disse.

Na sequência, prefeito e 
convidados visitaram todos 
os espaços do Hospital Vete-
rinário – Unidade Zona Nor-
te. Wilson Ferreira da Silva, 
43 anos, morador do Parque 
Mazzei, foi acompanhar a 
inauguração e levou sua ca-
chorrinha Suzi, de 4 anos. 
“Esse lugar ficou lindo. Mês 
passado a Suzi ficou doente 

e eu gastei R$ 300 no trata-
mento. Agora poderei trazê-
-la aqui e não gastarei nada”.

A inauguração contou 
com a presença dos persona-
gens Patrulha Canina, além 
da feira de doação de cães e 
gatos e food truck.  “Quero 
agradecer a todos pelo traba-
lho e empenho para alcançar-
mos mais essa grande vitória 
para a nossa cidade, para o 
bem-estar animal e para todos 
aqueles que amam e tratam 
com carinho dos seus animai-
zinhos”, concluiu Lins.Rogério Lins destacou a importância da 2ª unidade do hospital veterinário

Rogério Lins e vereadores durante inauguração do novo Hospital Veterinário na Zona Norte

Divulgação/SECOM
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Projetos de melhoria no trânsito são realizados em vários pontos da cidade

Nesta semana o Instituto “Sou 
da Paz” divulgou um boletim so-
bre o índice de exposição a crimes 
violentos das cidades paulistas 
em 2018. Entre os municípios da 
região oeste com mais de 100 mil 
habitantes, Santana de Parnaíba 
reduziu em 42% as incidências 
de crimes violentos da região em 
comparação a 2017, subindo da 
71º para a 26º posição, fi cando a 
frente de municípios como Barue-

ri (67º), Carapicuíba (87º), Osasco 
(115º), Jandira (117º) e Itapevi 
(126º). Nos casos dos crimes de 
estupro, o número de ocorrências 
na cidade teve uma redução de 
22% (de 39,6% para 17,2%).

Estes dados, divulgados pelo 
instituto, além do ranking de ci-
dades mais seguras da região me-
tropolitana, divulgado em março 
deste ano, colocam, pelo 6º ano 
consecutivo, Santana de Parnaí-

ba como a cidade mais segura da 
região metropolitana e reforçam 
a efi ciência das forças de segu-
rança do município, bem como o 
resultado dos investimentos rea-
lizados pela prefeitura em tecno-
logia, como a iluminação de led, 
a central de monitoramento, com 
auxílio de câmeras em pontos es-
tratégicos e o sistema Detecta, que 
tem auxiliado a Guarda Municipal 
na resolução de diversos crimes.

A Prefeitura de Cotia tem fei-
to grandes investimentos na área 
de segurança pública, nos últimos 
meses, adquirindo equipamentos 
modernos e de alta tecnologia que 
projetaram a cidade como refe-
rência para municípios da região. 
Tanto assim que, na terça-feira 
(14), o titular da Secretaria de Se-
gurança Pública e vice-prefeito, 
Almir Rodrigues, recebeu duas 
comitivas de segurança, uma da 
cidade de Guarulhos e outra de 
Caraguatatuba, que vieram co-
nhecer o sistema de segurança 
implantado pela gestão do prefei-
to Rogério Franco.

Almir apresentou o programa 
Observatório da Cidade, falou so-
bre a renovação da frota da GCM e 
como esta renovação impactou po-
sitivamente no trabalho da GCM, 
dos investimentos nos totens de 
segurança que já impactaram na 
redução da criminalidade e no 
aumento de ocorrências de atendi-
mento ao público, Guardiã Maria 
da Penha, estande de tiros, entre 
outros. “As cidades têm impor-
tantes ferramentas de segurança 
pública e, nós, em Cotia, também 
temos. É muito importante esta 
troca de experiências, de ideias e 
projetos entre as cidades. Fico feliz 

por dividir a nossa experiência”, 
disse Almir Rodrigues.

O inspetor regional da GCM 
de Guarulhos, inspetor Ribeiro, 
disse que, neste momento, a ad-
ministração municipal busca no-
vas tecnologias para melhorias no 
sistema de videmonitoramento. 
“Temos um sistema implantado, 
mas estamos em fase de mudan-
ças. Viemos conhecer mais sobre 
os totens, pois podem ser uma op-
ção. Muito interessante esta pos-
sibilidade de comunicação direta 
com a central da guarda, de várias 
câmeras no equipamento e moni-
toramento em 360 graus”, disse.

Depois da reunião, o secretário 
Almir Rodrigues levou os visitan-
tes para conhecer, in loco, o fun-
cionamento dos totens, o estande 
de tiros implantado no ano passa-
do e a nova frota da corporação.

Participaram do encontro 
Marcio Camargo, diretor da 

Agência Metropolitana do Es-
tado de São Paulo, Joel Bonfi m, 
secretário adjunto de Segurança 
Pública de Guarulhos, Inspeto-
res regionais da GCM de Guaru-
lhos, Arnaldo e Ribeiro, GCM’s 
Ana, Marco, Flavio e Hugo. 
De Caraguatatuba participaram 

o vice-prefeito e Secretário de 
Mobilidade Urbana e Cidadania, 
Capitão Campos Junior, Fábio 
Assessor Secretaria de Mobilida-
de Urbana e Cidadania, Josemar 
Vieira, Secretário de Planejamen-
to, e Edvagner, diretor de Plane-
jamento.

A Prefeitura de Barueri já 
entregou mais de 30 impor-
tantes obras na cidade desde 
o início da gestão do prefeito 
Rubens Furlan (PSDB). Até 
2020, a previsão é de que ou-
tras 60 obras sejam conclu-
ídas. O setor viário é um dos 
mais benefi ciados com a rea-
lização de projetos que visam 
aumentar a fl uidez e a seguran-
ça de condutores automotivos, 
ciclistas e pedestres.

No mês passado, em abril, a 
Prefeitura fi nalizou duas obras 
de remodelação viária, sendo 
uma com alargamento de pista 
em trecho da avenida Dr. Dib 
Sauaia Neto, em Alphaville. A 
outra é na Estrada dos Romei-
ros, no bairro Cruz Preta.

Foram concluídas ainda 
obras de alargamento da Via 
Parque, em Alphaville, da rua 
da Prata (Bairro Boa Vista), 
rua Tâmisa, no Vale do Sol, 
e da avenida Paiol Velho, no 
Tamboré.

No Parque Imperial, um 
grande investimento é a cons-
trução do viaduto com alar-
gamento da avenida João Ro-
drigues Nunes e da rua Chico 

Mendes. O viaduto já foi 
liberado parcialmente. Tem 
180 metros de extensão, 10,5 

metros de largura, duas faixas 
de rolamento e passagem para 
pedestres.

Em Alphaville / Tambo-
ré, com entrega prevista para 
os próximos meses, está em 

construção o viaduto sobre a 
alameda Araguaia. Poderá ser 
usado para o tráfego de veí-

culos pesados, tem formato 
de “S” e soma 7,30 metros de 
largura, com extensão total de 
680 metros.

Duplicação
O Jardim Reginalice e 

Bairro dos Altos estão rece-
bendo obras de alargamen-
to com readequação de dois 
trechos viários da estrada Dr. 
Cícero Borges de Morais. Um 
deles envolve desde a rotatória 
Rotary Clube até as imedia-
ções da rua Titicaca.

A outra parte da obra esten-
de-se até a Estrada das Acácias, 
via que se interliga com a estra-
da das Rosas, no Jardim Flóri-
da. O término está previsto para 
o segundo semestre de 2019.

Recapeamento
Além de construção, alar-

gamento, duplicação e remo-
delação viária, a Prefeitura tem 
investido em obras de recape-
amento em vias de maior mo-
vimentação ou que, realmente, 
precisam de reparos. Ao todo, 
o projeto prevê a soma de 80 
mil metros lineares de asfalto 
novo em Barueri.

Santana de Parnaíba é a cidade com os 
menores índices de crimes da região

Sistema de Segurança de 
Cotia serve de modelo para 
Guarulhos e Caraguatatuba 

Barueri investe em obras viárias para 
melhorar fl uidez e segurança do trânsito

O secretário de Segurança e vice-prefeito Almir Rodrigues apresentou o programa Observatório da 
Cidade implantado em Cotia

Os dados reforçam a eficiência das forças de segurança de Santana de Parnaíba
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Ribamar leva “Mutirão Amor Por 
Osasco” para região do Jd. D´Abril

O Mutirão Amor Por Osasco 
chegou à região do bairro Jardim 
D´Abril, na Zona Norte da cida-
de, no início da semana. Desde o 
dia 13, os moradores estão sendo 
contemplados com serviços de 
manutenção e zeladoria. 

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Vereador Ribamar Silva, 

está fi scalizando de perto os tra-
balhos de manutenção e zelado-
ria promovidos pela Prefeitura, 
que também estão sendo realiza-
dos no Jardim da Glória, Jardim 
Oriental, Jardim Nova América, 
Umuarama e adjacências. 

Os serviços do Mutirão 
foram direcionados à região 

após pedido do parlamentar 
ao Prefeito. “Reivindicamos 
esses serviços para atender a 
solicitações feitas pelos mora-
dores, através do telefone 156 
da Prefeitura, e também aos 
ofícios e indicações realizados 
pelos vereadores. Estamos fa-
zendo uma verdadeira faxina 

nos bairros”, explica Ribamar. 
Em nome de todos os mo-

radores, o Presidente do Le-
gislativo municipal deixou seu 
agradecimento ao Prefeito Ro-
gério Lins. “A população fi cou 
entusiasmada ao ver os servi-
ços em suas ruas e não poupou 
elogios e agradecimentos à ad-

ministração”, completou.
A programação do Mutirão 

Amor por Osasco segue até a 
próxima terça-feira (21) na re-
gião, com serviços como corte 
de mato, troca de lâmpadas, 
tapa-buracos, dentre outras 
ações que facilitam o aces-
so da população aos serviços 

mais urgentes.
“Tem sido uma grande opor-

tunidade de ouvir os pedidos da 
população e ver de perto as prin-
cipais necessidades dos bairros. 
Ao fi nal do Mutirão, nossa ci-
dade estará ainda mais bonita 
e cuidada do jeito que merece”, 
fi nalizou Ribamar.

O Governador em exer-
cício, Rodrigo Garcia, o Di-
retor-Presidente do Detran.
SP, Paulo Roberto Falcão 
Ribeiro, e o Prefeito de Ita-
pevi, Igor Soares, inaugura-
ram nesta quarta-feira (15), 
a nova unidade do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) no 
município. O posto funcio-
na dentro do Resolve Fácil, 
espaço municipal também 
inaugurado hoje, que reúne 
serviços públicos de diversos 
órgãos, e oferece à população 
todos os serviços de trânsito 
relacionados a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
e veículos.

“O Resolve Fácil é um 
serviço moderno, ágil e prá-
tico, que resolve a vida das 
pessoas. Com ele, vários dos 
serviços que estavam espa-
lhados por aí, de difícil aces-
so, estarão em um único local 
e serão resolvidos para a po-
pulação”, declarou Garcia.

O novo Resolve Fácil 
fica na Rua José Michelotti, 
346, Cidade Saúde. O fun-
cionamento será de segunda 
a sexta, das 8 às 17h. No lo-

cal, também serão oferecidos 
serviços gerais do município 

e de órgãos como Procon-SP, 
Sabesp, IIRGD (emissão de 

RG), PAT (emissão de Car-
teiras de Trabalho) e Receita 

Federal.
O posto do Detran.SP 

ocupa um espaço de 240 m² 
e conta com infraestrutura 
moderna, comunicação visu-
al facilitadora, condições de 
acessibilidade, entre outros 
benefícios ao cidadão, como 
a prova teórica para habili-
tação, que passará a ser feita 
de forma eletrônica, em com-
putadores, com resultado na 
hora; e o licenciamento de 
veículos, antes com prazo de 
três dias úteis e agora emiti-
do em até um dia útil.

“Procuramos atingir os 
mais elevados índices de ex-
celência em relação à quali-
dade das instalações, à qua-
lificação dos funcionários e 
ao atendimento ao público. 
Nosso objetivo é prestar os 
serviços de forma cada vez 
mais padronizada, célere e 
desburocratizada. Para tanto, 
estamos investindo, de forma 
sistêmica e permanente, na 
modernização de nossos pos-
tos em todo o Estado”, afirma 
Ribeiro.

Atualmente, 249 unidades 
do Detran.SP funcionam sob 
novo padrão no Estado, com 
média de 96% de aprovação 
dos usuários.

Governo de São Paulo inaugura unidade 
modernizada do Detran em Itapevi

@jornalaruaregional

Matérias de diversos assuntos
e utilidade pública para

manter seu dia mais informado!

A c e s s e  o  p o r t a l  j o r n a l a r u a . c o m

Serviços de manutenção e zeladoria chegaram à região após pedido do vereador Ribamar ao prefeito Rogério Lins

O posto do Detran.SP ocupa um espaço de 240 m² e conta com infraestrutura moderna
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Aparelhos de última geração agilizam 
atendimentos no PS Central de Barueri

As novas aquisições na área 
da Saúde em Barueri garanti-
ram mais qualidade no atendi-
mento do Pronto-Socorro Cen-
tral, como diagnósticos médico 
mais detalhados. A unidade 
colocou em funcionamento o 
novo tomógrafo de última ge-
ração, com capacidade para fa-
zer 1.200 exames ao mês, além 
de dois aparelhos de raio-X 
digitais, igualmente dotados da 
mais alta tecnologia.  

A tomografia computado-
rizada era esperada há muito 
tempo e a compra é fruto da 
emenda parlamentar 27970012, 
indicada pela deputada federal 
Bruna Furlan (PSDB).  

Adaptado para o atendi-
mento de pronto-socorro, o 
tomógrafo é destinado a to-
mografias sem contraste, de 
acordo com solicitação médica 
em casos de fraturas, lesões e 
similares.  

“São equipamentos novos, 
modernos, melhores para aju-
dar no diagnóstico médico. Há 
mais agilidade no atendimen-
to, porque esses exames não 
eram feitos aqui no pronto-so-

corro, os pacientes tinham que 
ir para o hospital, um proce-
dimento que demorava horas 
e que agora é bem mais ágil, 

com atendimento de pelo me-
nos 40 casos ao dia e resolu-
ção muito maior”, destaca o 
diretor médico do PS, Antonio 

Carlos Rahal.  
 

Raio X digitalizado 
O pronto-socorro também 

recebeu dois aparelhos de raio 
X digitais – um para o PS In-
fantil  e outro para o PS Adul-
to, em substituição ao antigo, 

que ainda faz uso de chapas.  
Além de mais rápido, o exa-
me tem uma resolução muito 
melhor, podendo a imagem 
ser analisada de vários ângu-
los tanto impressa quanto na 
tela do computador do médi-
co. Calcula-se que haverá uma 
economia de 50% em gastos 
com insumos com relação ao 
equipamento antigo.  

A nova tecnologia já foi 
utilizada há poucos dias pelo 
jovem Gabriel, de 11 anos. 
Sua mãe, Ana da Conceição 
S. P. Rodrigues reconheceu o 
benefício. “O PS de Barueri 
é um dos primeiros. Eu tive 
dois filhos aqui, já operei, 
minha mãe já operou aqui e 
não tenho o que falar dos hos-
pitais de Barueri. Por isso que 
muita gente vem de fora pra 
cá”, disse a munícipe.  

Mensalmente, passam 
pelo PS Central mais de 47 
mil pessoas. Mas a procu-
ra tem aumentado, já que no 
mês de abril passaram de 50 
mil atendimentos, sendo 36 
mil no Adulto e 14.500 no In-
fantil.  

Nas principais datas comemorativas do ano, os grupos preparam alguma apresentação, com muita criatividade e talento, para passar uma mensagem 
e tocar o coração da comunidade

Divugação/ SECOM

Divugação/ SECOM

Novos equipamentos geram mais rapidez no diagnóstico e qualidade no atendimento

Atividades na UBS do Parque Viana garantem 
qualidade de vida a grupo de idosos de Barueri 

Aos 82 anos, solteiro e 
sem filhos, o aposentado Pau-
lo Crepaldi era alvo fácil da 
depressão, mas só até ficar 
sabendo do grupo Saúde do 
Idoso da UBS Maria Francis-
ca de Melo, no Parque Viana, 
em Barueri. Lá, não só fez 
amizades e tem aprendido 
várias coisas novas, como 
também ingressou no projeto 
Vida Ativa, uma parceria da 
Secretaria de Saúde com a Se-
cretaria de Esportes, que pro-
move atividades físicas entre 
os pacientes.  

“Estou melhor agora, eu 
cheguei aqui no grupo com 
labirintite”, relata Paulo. 
Depois dos encontros e dos 
cuidados, deixou de sentir 
as tonturas e se tornou bem 
mais ativo. “Eu não encon-
trava quem tratasse de idoso, 
só aqui que encontrei. Melho-
rou porque a gente pega mais 
amizade, conversa, mexe com 
o cérebro. Eu recomendo o 
grupo porque ficar sozinho 
não dá certo”, diz, sempre 
sorridente.  

O grupo, que segue de 
portas abertas a pessoas com 
60 anos ou mais, começou há 
um ano e se reúne todas as 
quintas-feiras, às 15h. Assis-
tido por uma equipe multidis-
ciplinar, composta por médi-
co clínico geral, enfermeira, 
fonoaudióloga, farmacêutica 

e assistente social, conta com 
cerca de 30 participantes. As 
atividades são variadas: pa-
lestras, atividades manuais, 
culturais e recreativas, dentre 
outros. E o mais importante: 
estreitam os laços, desaba-
fam, divertem-se e envol-
vem-se em atividades que os 
mantêm inspirados e altivos. 
Além disso, os membros do 
grupo recebem uma atenção 
especial com relação à saúde. 
Eles têm um acompanhamen-
to cuidadoso, com consultas e 
exames mantidos em dia.  

 Participante ativa do gru-
po desde o início, Ana Ger-
trudes Domingos Berni, de 61 
anos, é só elogios. “É muito 
gratificante porque a gente 
faz novos amigos. Eu moro 
aqui desde 2000, mas mui-
ta gente que está aqui agora 
eu não conhecia, que mora 
na rua do postinho, na rua 
de casa. A gente acaba tendo 
mais contato com a popula-
ção.” Mas ela dá um puxão 
de orelha em quem não bus-
ca os serviços disponibiliza-
dos: “Barueri tem tudo, só 
que ninguém vai te buscar em 
casa, se você procurar vai ser 
atendido, mas tem que ir”.  

No encontro do último dia 
9, em homenagem ao Dia das 
Mães, os participantes dos 
grupos “Saúde do Idoso” e 
“Vida Ativa” emocionaram 

a todos que estavam na UBS. 
Após ensaiarem por dois me-

ses, apresentaram um coral 
no qual cantaram lindamente 

a música “Como é grande o 
meu amor por você”, inter-

pretada originalmente por 
Roberto Carlos.  

Sexta-feira, 17 de Maio de 2019
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Cinema ao ar livre 
leva 250 pessoas ao 
Parque Chico Mendes

O programa Cultura no Par-
que acontece todos os domin-
gos gratuitamente no Parque 
Municipal Dom José, das 11 às 
13h, sempre com uma atração 
musical diferente. Neste do-
mingo (dia 19) é a vez da “Ho-
rário Nobre Retrô Band” levar 
para o palco as trilhas sonoras 
das novelas que fizeram mais 
sucesso. E no dia 26, show com 
o cover de Paul McCartney.

O show do dia 19, “Vale a 
pena ouvir de novo”, carrega 
no repertório as músicas que 
acompanharam os temas dos 
folhetins televisivos e seus 
personagens. Uma celebração 
às novelas que embalaram o 
horário nobre dos brasileiros 
e às músicas que marcaram a 
vida e a época de todos. No 
repertorio estão canções de 
grupos e artistas como Roupa 
Nova, Oingo Boingo, Seal, 
Frenéticas, Tracy Chapman, 
Roxete, Barão Vermelho e 
muitos clássicos.

Já no dia 26, os beatlema-
níacos certamente vão curtir o 

show “Paul is Live”. Imagine 
ouvir por mais de uma hora as 
canções do artista eleito pelo 
Guinness, livro dos recordes, 
como o compositor musical de 
maior sucesso da história da 
música pop mundial: Paul Mc-
Cartney.

A primeira parte do show 
transporta o ouvinte à época 
em que Paul McCartney fazia 
parte dos Beatles. Com perfor-

mance ímpar, feita pelo cantor/
ator Ocimar de Paula, a traje-
tória da estrela mundial é con-
tada com a ajuda de figurinos 
exclusivos e banda idêntica ao 
do cantor e compositor.

Por volta dos anos 80 é 
onde se inicia a segunda par-
te do show com a formação 
da banda “Paul and Wings”. 
Depois, já na fase atual do mú-
sico britânico, o espetáculo se 

encerra com os últimos suces-
sos de Paul McCartney.

Cultura no Parque
Parque Municipal Dom José
Rua Ângela Mirella, 500, 
Vila Porto
Dia 18 – “Vale a pena ou-
vir de novo” (Horário Nobre 
Retrô Band)
Dia 26 – “Paul is Live” (co-
ver de Paul McCartney)

Na última sexta-feira, 
10/5, o Parque Chico Mendes, 
na zona Sul, recebeu o Cine-
solarzinho, projeto de cinema 
itinerante que utiliza ener-
gia solar para exibir filmes, 
atraindo 250 pessoas para as-
sistir as sessões de filmes da 
Mostra Internacional de Cine-
ma Infantil de Florianópolis, 
ao ar livre.

O CineSolar é um furgão 
equipado com um sistema de 
captação de energia solar, ca-
paz de gerar a própria ener-
gia para alimentar toda sua 
estrutura de funcionamento. 
Além da projeção de filmes, o 
evento contou ainda com ofi-
cinas e atividades artísticas e 
lúdicas.

O evento promovido pelo 

CineSolar teve o apoio do 
Departamento Técnico e de 
Educação Ambiental, da Se-

cretaria de Meio Ambiente, 
do Grupo Atacadão e da Co-
ordenadoria da Juventude.

ANIVERSÁRIOS

Fazer turismo na Itália é 
fascinante, é um dos poucos 
destinos que muitos agentes de 
viagem recomendam fazer se-
paradamente dos outros países 
da Europa, visando explorar re-
almente as belezas ofertadas em 
cada cidade, já que ela é turísti-
ca de norte a sul.

A Itália é um dos maiores 
centros culturais do mundo e se-
gue em evolução, porém man-
tem firme sua tradição cultural. 
Apesar de ser visitada por mi-
lhares de turistas durante todo 
o ano, ela continua fechando 
suas lojas para a sesta e só re-
abrindo no final da tarde e em 
algumas cidades, determinados 
dias da semana, algumas lojas 
não abrem.

Berço de grandes artistas, 
como Michelangelo, Donatello 
, Botticelli e Leonardo da Vinci 
entre tantos outros, que deixa-
ram suas obras espalhadas por 

toda a Itália. Também não pode-
mos deixar de mencionar nomes 
como Galileo, Dante Alighieri, 
Luigi Pirandello , Nicolau Ma-
quiavél, Antonio Vivaldi e Giu-
seppe Verdi, cada qual na sua 
área gravando seus nomes  na  
história da humanidade.

E como se não bastasse tudo 
isso, o que falar da gastronomia 
italiana? Uma culinária com 
vasta tradição em suas massas, 
pizza, vinho, azeite e o “gelato” 
. A culinária italiana hoje é uma 
das mais populares em todo 
mundo.

Locomoção
A movimentação entre as re-

giões italianas pode ser feita de 
ônibus ou de trem, ambos vão lhe 
proporcionar uma paisagem en-
cantadora.

Os trens funcionam muito 
bem, sendo uma excelente opção 

de transporte. Eles se dividem em 
3 tipos:  os regionais, intercity e de 
alta velocidade.

Com exceção dos regionais, os 
demais contam com conforto e ve-
locidade. Recomenda-se a compra 
previa dos bilhetes.

Onde ir na Itália?
Caso você não tenha muito 

tempo para ficar na Itália, você vai 
precisar escolher algumas cidades. 
Escolha nada fácil, mas alguns fa-
tores podem te ajudar na hora de 
decidir, por exemplo:

Estação do ano: Lá as esta-
ções são bem definidas e frio é 
frio mesmo. O inverno italiano é 
de dezembro a março e caso você 
esteja viajando neste período, uma 
boa opção são as cidades com es-
tações de esqui. 

Se você tiver interesse nas 
belezas naturais (praias)  os me-
ses indicados são junho, julho e 
setembro, agosto as praias ficam 

lotadas, por outro lado as cidades 
ficam mais vazias. Analise o que 
você gostaria de curtir, você pre-
fere caminhar pelas ruas? Quer 
fazer um passeio romântico? quer 
visitar igrejas e museus? Quer ver 
obras de arte?  A resposta a estas 
perguntas ajudarão você (e ou seu 
agente de viagem) a escolher as 
cidades  certas para sua diversão.

Dicas
O seguro saúde para viagens 

internacionais é obrigatório e as 
agências de viagem explicam 
como funciona na hora da compra 
das passagens. 

Brasileiros que forem ficar até 
3 meses no país não precisam de 
visto para entrar na Itália.

Na visita as igreja pede-se 
sempre roupas mais comportadas 
(evitar decotes e saias curtas).

www.senator.com.br/
WhatsApp:  11 98335-1866

Itália ! Bela e apaixonante TURISMO

Dia 18 é o dia de abraçar o requisitado 
empresário Dr. Amir Gomes dos 
Santos, presidente da Associação 

Comercial e Empresarial de Osasco 
(ACEO) e diretor presidente da Paulista 

Contabilidade Empresarial.

Na quarta-feira, 22, o ex-prefeito 
de Osasco e atual tesoureiro do PT e 
deputado estadual pelo PT, Emidio de 

Souza, comemora mais um ano de vida. 
Com uma trajetória política brilhante 

marcada por lutas e realizações, Emidio 
celebra a entrada da nova idade ao lado 

da esposa, Dra. Gabriela.

Cultura no Parque apresenta 
“Horário Nobre Retrô Band
e cover de Paul McCartney

SENATOR
t o u r  o p e r a t o r
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POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

CASACOR SP anuncia 
nova data de estreia

Reconhecida como a maior 
e mais completa mostra de ar-
quitetura, design de interiores e 
paisagismo das Américas, a CA-
SACOR SP anuncia sua nova data 
de abertura ao público. A edição 
paulistana abre suas portas no dia 
28 de maio e segue até o dia 4 de 
agosto, no Jockey Club de São 
Paulo.

Planeta Casa é o conceito da 
mostra que, em 2019, percorre 
18 cidades brasileiras, 4 países 
da América do Sul e um da Amé-
rica do Norte. O tema foi basea-
do na tendência de cada casa se 
tornar o universo particular do 
indivíduo. É na nossa casa que 

podemos expressar, de forma na-
tural e genuína, nossa afetivida-
de e nossa conexão com o outro. 
E, a partir dela, demonstrar ati-
tudes afetivas para com a comu-
nidade que nos rodeia. “É pensar 
de dentro para fora, começando 
pela nossa individualidade e nos-
so propósito como ser humano. 
Somente assim será possível en-
xergar o outro, como um elo no 
cuidado com o mundo”, explica 
Lívia Pedreira, superintendente 
da CASACOR.

Sobre a CASACOR
Empresa do Grupo Abril, a 

CASACOR é reconhecida como 

a maior e melhor mostra de arqui-
tetura, design de interiores e pai-
sagismo das Américas. O evento 
reúne anualmente prestigiados 
arquitetos, decoradores e paisa-
gistas. Em 2019, serão 15 praças 
nacionais: São Paulo, Bahia, Bra-
sília, Ceará, Espírito Santo, Goi-
ás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
(Florianópolis e Itapema) e Ribei-
rão Preto. A mostra acontece ainda 
em quatro praças internacionais: 
Bolívia, Estados Unidos, Paraguai 
e Peru.

www.casacor.com.br

Royal Palm Plaza convida para mais 
uma deliciosa edição do Festival de 
Fondue da Adega Cave do Douro

A adega Cave do Douro, loca-
lizada no Royal Palm Plaza, abre 
mais uma edição do esperado Fes-
tival de Fondue, que começa no 
dia 17 de maio e vai até o dia 31 
de agosto, sempre de terça a do-
mingo, das 19h às 23h.  Hóspedes 
e clientes estão convidados para 
apreciar as delícias preparadas es-
pecialmente para esta época mais 
fria do ano.

Entre as opções de degusta-
ção de fondue, hóspedes e clientes 
podem degustar, por R$240,00, a 
Sopa de Cebola, preparada com 
vinho branco gratinado e servido 
com torradas e queijo Emmental 
ralado, o fondue de Savoyarde & 
Filé Mignon, que consiste no quei-
jo emmental e gruyère derretidos 
no vinho branco, servidos com 
presunto cru, salame, lombo cana-
dense, copa, cubos de filé mignon 
grelhados, batatas canoas fritas 
na manteiga de ervas, seleção de 
molhos, picles e baguete. Para fi-

nalizar a degustação, o Chocolate 
Meio Amargo ao Grand-Marnier 
é servido com pequenas carolinas 
recheadas com sorvete de creme, 
suspiro, damasco seco e frutas 
frescas.

Uma opção que é sempre 
aproveitada por todos é o Raclet-
te Individual, onde é servido o 
queijo raclette derretido na hora, 
com batatas cozidas, presunto cru, 
salame, lombo canadense, copa, 
cebolinhas com pepinos conserve 
e baguete, por R$80,00. Mas, se a 
opção é um encontro a dois, a ade-
ga também apresenta as seguintes 
opções de Fondues para dois:

Savoyarde: queijo emmen-
tal e gruyère derretidos no vinho 
branco, servido com presunto cru, 
salame, lombo canadense, copa, 
cebolinhas com pepinos conserve, 
mostardas e baguete, no valor de 
R$140,00.

Filé Mignon: cubos de filé 
mignon grelhados e servidos com 

fondue de queijo emmental e 
gruyère no vinho branco, acom-
panhado de batata cano frita na 
manteiga de ervas, com seleção de 
molhos e baguete, por R$165,00.

Queijo Brie: Fondue de Sa-
voyarde, servido com pão de no-
zes, pera fresca, palitos de salsão, 
endívias e damasco seco, por 
R$150,00.

Chocolate Meio-Amargo ao 
Grand-Marnier: essa opção é ser-
vida com pequenas carolinas re-
cheadas de sorvete de creme, sus-
piro, damasco seco e frutas secas, 
no valor de R$95,00.

Além do cardápio saboroso, a 
Adega Cave do Douro conta com 
uma Carta de Vinhos, onde é pos-
sível encontrar diversos vinhos 
ideais para harmonizar com todos 
os pratos servidos durante a noite. 
Para mais informações e reservas, 
o contato é o telefone (19) 2117-
0925 ou o e-mail reservas.pdv@
royalpalm.com.br.

Divulgação

No restaurante Quattrino de Norma e Mary Nigri , um dos mais 
queridos e clássicos da boa gastronomia italiana e internacional 

do Jardins, a glamorosa presença internacional dos globe-trotters 
de Joinville SC, Miguel e Edinar Abuhab com Ovadia Saadia, 

presidente Apacos e Febracos. 

Na última segunda-feira, 
13/05, foi realizado o 
show em comemoração 
aos 50 anos de carreira 
da cantora Watusi, 
no Teatro Net em 
Copacabana, RJ. O Show 
roteirizado por André 
Auler faz com que Watusi 
conte sua trajetória 
através de músicas 
como Risque de Dorival 
Caymmi e Non, Je Ne 
Regrette Rien de Charles 
Dumont, conhecida na 
voz de Édith Piaf.

 André Menezes, 
em tarde 

de grandes 
encontros, 

na convenção 
estadual do 

PSDB, realizado 
no primeiro final 
de semana deste 
mês, foi flagrado 
com o dinâmico 

prefeito da cidade 
de São Paulo, 
Bruno Covas.

Ovadia Saadia, Mary  Nigri proprietária do Quatrilho,  Edinar e Miguel Abuhab.

André Menezes e Bruno Covas


