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Procuradoria Especial da Mulher na 
Câmara de Osasco já está funcionando

A vereadora Ana Paula 
Rossi (PR) assumiu oficial-
mente na manhã de quarta-
-feira (29), a Procuradoria 
Especial da Mulher, órgão da 
Câmara Municipal de Osasco 
que  acolherá de maneira ade-
quada todos os casos de víti-
mas femininas de violência 
física ou psicológica. A vere-
adora Lucia da Saúde (SD) e 
a servidora Angelita Olivetti 
foram nomeadas procuradoras 
adjuntas. 

A cerimônia reuniu vere-
adores e autoridades do mu-
nicípio, entre os quais o pre-
sidente da Câmara, Ribamar 
Silva, a vice-prefeita Ana 
Maria Rossi, o ex-prefeito 
de Osasco, Francisco Rossi, 

a coordenadora de Políticas 
para as Mulheres, Pessoas 
com Deficiência, Promoção 
da Igualdade Racial e Diver-
sidade Sexual, Simone de 
Carvalho, entre outros convi-
dados. 

Segundo Ana Paula, o ob-
jetivo da Procuradoria é ga-
rantir acolhimento a mulheres 
vítimas de qualquer tipo de 
violência ou discriminação e 
orientá-las. “A melhor forma 
de se combater é com informa-
ção. Muitas pessoas desconhe-
cem seus direitos e, por isso, 
estaremos de portas abertas 
para somar em parceria com 
outros órgãos, funcionando 
em rede com o que existe no 
município. É um atendimento 

difícil e complexo, que se faz 
necessário”, ressaltou.

O presidente da Câmara 
Ribamar disse que decidiu re-
ativar a Procuradoria Especial 
da Mulher para ajudar nesta 
causa. O órgão também possui 
outras competências, como 
fiscalizar programas muni-
cipais, promover audiências 
públicas, pesquisas e estudos 
sobre o tema e a participação 
política da mulher.

A Procuradoria da Mulher 
da Câmara de Osasco funcio-
na no Gabinete da vereadora 
Ana Paula Rossi, na Avenida 
dos Autonomistas, 2607, 3º 
Andar, sala 15, Centro.  Tele-
fone 3699-9133. E-mail: mu-
lher@osasco.sp.leg.br Vereadoras Ana Paula Rossi, Lucia da Saúde e a servidora Angelita Olivetti

Movimentações nos bas-
tidores políticos de Osasco 
dão a entender que as articu-
lações visando às eleições de 
2020 já começaram. E ao que 
tudo indica um dos partidos 
que têm se organizado para 
o pleito do próximo ano é o 
PRB – Partido Republicano 
Brasileiro, que já anunciou a 
mudança de nome e passará a 
ser chamado em breve de Re-
publicanos. O que se tem vis-
to nos últimos dias e semanas 
é uma série de encontros en-
tre lideranças políticas da ci-
dade e expoentes do partido. 
Na semana passada, ao lado 
de Silvio Neves, presidente 
do PRB Osasco, o ex-prefeito 
Jorge Lapas foi recebido na 
Assembleia Legislativa pelo 
presidente estadual do parti-
do, Sérgio Fontellas, e pelo 

vice-presidente da ALESP, 
Gilmaci Santos. Na pauta, a 

atual conjuntura política da 
cidade e o futuro da região. 

E nesta semana nada menos 
que três vereadores da cidade 

também estiveram na mesma 
ALESP para conversar com a 
liderança estadual do partido. 
Ricardo Silva (PRB), Tonio-
lo (PC do B) e Ralfi Silva 
(Podemos), foram recebidos 
por Fontellas e Gilmaci ao 
lado Silvio Neves e Wilson 
Zuffa, vereador de Barueri e 
coordenador da macroregião. 
Também estiveram presen-
tes membros da executiva 
municipal do partido, dentre 
eles Oscar Buturi e Glicério 
Rodrigues, além de Adriana 
Neves, coordenadora regio-
nal do PRB Mulher. Além da 
busca por apoio e recursos 
para a cidade, a disputa elei-
toral e um projeto alternativo 
para as eleições 2020 tam-
bém estiveram no cardápio. 
E os encontros já provocam 
burburinhos. É sabido que.o 
partido republicano parece 
disposto a lançar candidatu-
ras para prefeitos nas prin-

cipais cidades do Brasil. Ao 
menos é o que se ouve nos 
bastidores. O presidente mu-
nicipal não esconde o desejo 
de contar com representantes 
tão importantes para fortale-
cer o grupo. “O PRB tem se 
estruturado ao longo dos últi-
mos anos e atraído inúmeras 
lideranças por apresentar um 
projeto para o país de médio 
e longo prazos. E esse proje-
to passa obrigatoriamente por 
cidades importantes como 
Osasco. Estamos trabalhando 
para isso”,comentou Neves. 
Toda essa articulação com 
lideranças da cidade parece 
já contar a orientação e bên-
ção do presidente nacional do 
PRB, Marcos Pereira (SP), 
que também é vice-presiden-
te da Câmara dos Deputados. 
O jovem presidente dos repu-
blicanos deve estar na região 
nesta sexta-feira para um 
evento em Araçariguama.

PRB agita bastidores políticos de Osasco
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Índices atestam que Barueri está mais segura
Divulgado recentemen-

te pelo Instituto Sou da Paz, 
o Índice de Exposição à Cri-
minalidade Violenta (IECV) 
mostrou que, de 2017 para 
2018, o município de Barueri 
reduziu em 42,9% a possibili-
dade de seu cidadão ser víti-
ma de um crime violento.

Já de acordo com dados da 
SSP-SP, Barueri apresentou, 
em 2018, a menor taxa de ho-
micídios da sua história. O ín-
dice também é o segundo me-
nor entre os 39 municípios da 
região metropolitana de São 
Paulo, ficando atrás apenas de 
São Caetano do Sul.

Esses resultados são frutos 
do trabalho ostensivo que a 
Guarda Civil Municipal rea-
liza pela cidade. E mais: são 
frutos de ações preventivas e 
de inteligência da corporação.

Barueri tem uma rede com 
cerca de 350 km de fibra ótica 
que interliga 380 câmeras de 
monitoramento. Posicionadas 
em pontos estratégicos da ci-

dade, os equipamentos produ-
zem imagens que alimentam, 

24 horas por dia, a Central de 
Videomonitoramento instala-

da na Secretaria de Segurança 
e Mobilidade Urbana, respon-

sável pela Guarda Municipal.
Este policiamento preven-

tivo dá resultados. Em três 
anos, ou seja, desde quando a 
rede foi ampliada e aperfeiço-
ada, o número de crimes como 
homicídios, furtos, roubos e 
veículos subtraídos caiu 20% 
em Barueri, conforme dados 
da SSP-SP sobre os primeiros 
trimestres de 2016 e 2019.

Escola Mais Segura
“Escola Mais Segura” é a 

mais nova ação permanente 
criada pela Secretaria de Segu-
rança e Mobilidade Urbana de 
Barueri, que, a partir de ago-
ra, passa a integrar a rotina da 
Guarda Civil. A ação abrange 
as mais de 100 escolas da rede 
municipal, oferecendo um am-
biente mais protegido.

“Montamos na Guarda 
Municipal uma sala de video-
monitoramento destinada ex-
clusivamente às escolas, com 
uma equipe especializada 
acompanhando tudo em tem-
po real”, salienta o prefeito de 
Barueri, Rubens Furlan.

Divulgação/SECOM

Visando proporcionar uni-
dades para que a população 
desenvolva a prática de ativi-
dades físicas, a prefeitura tem 
avançado na construção de es-
paços esportivos em diversos 
bairros da cidade. Dois deles 
estão em ritmo acelerado: os 
Complexos Aquáticos dos bair-
ros da Fazendinha e Colinas 
da Anhanguera em Santana de 
Parnaíba.

As unidades contarão com 
ambientes para realização de 

atividades como ginástica, na-
tação e hidroginástica, acom-
panhados de vestiários, sala 
multiuso e refeitório. Os com-
plexos da Fazendinha e Coli-
nas estão sendo construídos ao 
lado dos colégios Zilda Arns 
e Sete Anões, respectivamen-
te. Por conta disso vão contar 
com vestiários exclusivos para 
os alunos destas unidades. As 
novas unidades terão mais de 
1200 m², com uma moderna 
estrutura, oferecendo lazer e 

qualidade de vida para os mo-
radores das duas regiões.

De acordo com a Secreta-
ria de Obras da prefeitura, as 
unidades terão capacidade para 
atender cerca de 100 pessoas 
por dia, podendo chegar a 300 
nos dias destinados a realização 
de eventos e competições es-
portivas. Os moradores podem 
acompanhar o andamento desta 
e de outras obras no plano de 
metas acessando o site www.
santanadeparnaiba.sp.gov.br

Complexos Aquáticos em 
Parnaíba serão referências 
em atividades físicas

A Prefeitura de Osasco lan-
çou na Imprensa Oficial (IOMO), 
de 24/5, o Edital de Abertura de 
Inscrições do Concurso Público 
número 002, para preencher 184 
vagas com exigências de ensino 
fundamental completo, ensino 
médio completo e ensino supe-
rior.

O concurso preencherá va-
gas de Agente de Defesa Civil 
1ª Classe (10 vagas), Auxiliar 
de Cuidador Social (5), Auxiliar 
de Necropsia (4), Motorista de 
Transportes Leves (5), Motoris-
ta de Transportes Pesados (5), 
Cuidador Social (30), Educador 
Social (30), Oficial Administrati-
vo (10), Técnico de Enfermagem 
(10), Técnico de Enfermagem do 
Trabalho (3), Técnico de Segu-
rança do Trabalho (5), Zelador 

de Espaço Esportivo (30), Assis-
tente Social (10), Enfermeiro (5), 
Enfermeiro do Trabalho (5), En-
fermeiro Obstetra (1), Enfermei-
ro Sanitarista (5), Farmacêutico 
(1), Fisioterapeuta (1), Fonoau-
diólogo (1), Médico do Trabalho 
Diarista (3), Médico Veterinário 
(5) e Psicólogo (4).

As inscrições começam às 
10h do dia 7/6 e seguem até às 
23h59 de 16/7, exclusivamen-
te pela internet, no site: www.
vunesp.com.br. As taxas variam 
de R$ 44,50 a R$ 82,20, pois de-
pende do cargo almejado.

As provas objetiva, prática e 
de aptidão físicas serão aplicadas 
em Osasco. Caberá ao candidato 
acompanhar o Edital de Convo-
cação, que será publicado na Im-
prensa Oficial, disponibilizada 

no portal www.osasco.sp.gov.br 
ou no site da Fundação Vunesp 
www.vunesp.com.br. A prova 
objetiva tem data prevista para 
sua realização em 8/9, dividida 

em dois períodos: manhã e tarde, 
de acordo com a vaga disputada.

SERVIÇO
Inscrições: 7/6 a 16/7 pelo 

site: www.vunesp.com.br
Cargos: Agente de Defesa Ci-

vil 1ª Classe (10 vagas), Auxiliar 
de Cuidador Social (5), Auxiliar 
de Necropsia (4), Motorista de 

Transportes Leves (5), Motoris-
ta de Transportes Pesados (5), 
Cuidador Social (30), Educador 
Social (30), Oficial Administrati-
vo (10), Técnico de Enfermagem 
(10), Técnico de Enfermagem do 
Trabalho (3), Técnico de Segu-
rança do Trabalho (5), Zelador 
de Espaço Esportivo (30), Assis-
tente Social (10), Enfermeiro (5), 
Enfermeiro do Trabalho (5), En-
fermeiro Obstetra (1), Enfermei-
ro Sanitarista (5), Farmacêutico 
(1), Fisioterapeuta (1), Fonoau-
diólogo (1), Médico do Trabalho 
Diarista (3), Médico Veterinário 
(5) e Psicólogo (4)

Informações: Edital publica-
do na Imprensa Oficial do Muni-
cípio de Osasco (IOMO), dispo-
nível no site da prefeitura: www.
osasco.sp.gov.br, de 24/5 

Prefeitura de Osasco lança concurso público para 184 vagas
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O Dia Mundial do Meio Ambiente doi criado pela ONU na década de 70

Entre os dias 31 de maio e 
8 de junho, a Prefeitura de Co-
tia, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente e Agropecuária, 
realiza a Semana do Meio Am-
biente para celebrar a passagem 
do Dia Mundial do Meio Am-
biente, lembrado em 5 de junho. 
As ações contemplam palestras, 
curso ambiental, implantação de 
horta, entre outros.

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente foi criado pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) ainda na década de 70. 

O dia 5 de junho foi oportuna-
mente escolhido por ser a data 
de realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente Humano que teve 
como objetivo principal alertar 
a população mundial para os 
problemas ambientais e impor-
tância dos recursos naturais.

O secretário de Meio Am-
biente e Agropecuária, Gustavo 
Gemente, explicou que diversas 
ações voltadas à preservação 
do Meio Ambiente, à formação 
dos cidadãos, além de diversos 

outros projetos nesta área fa-
zem parte do pacote com mais 
de 200 obras, ações e programas 
anunciado pelo prefeito Rogério 
Franco, recentemente.

Programação
31/05: Projeto Horta Nas 

Escolas na EM Professora Otília 
Freire Shimada (Jardim Sabiá)

4/06: Projeto Guardião Am-
biental Mirim (minicurso Educa-
ção Ambiental) na EM Vicentina 
Pires Oliveira – Morro Grande

5/06: Palestra sobre diversos 

assuntos relacionados ao Meio 
Ambiente para os jovens assis-
tidos pelo Centro de Referência 
Especializado de Assistência So-
cial (CREAS Caucaia do Alto)

6/06: Projeto Horta Nas Es-
colas na EM Francisca Manoel 
com o apoio da Sabesp. Tam-
bém será plantada uma árvore 
do Viveiro Municipal

8/06: Reunião com mora-
dores do Jardim Adelina para 
informar sobre a implantação de 
novos projetos como a amplia-
ção da coleta seletiva.

Cotia terá programação 
especial para marcar o Dia 
Mundial do Meio Ambiente

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, foi um dos convi-
dados para expor os investi-
mentos em segurança pública 
na cidade durante o Seminário 
Nacional de Guardas Muni-
cipais e Segurança Pública, 
ocorrido em Brasília, na quar-
ta-feira, 29/5.

“Num Brasil com mais de 
5 mil cidades, Osasco foi uma 
das 3 escolhidas para expla-
nar a Segurança Pública, os 
desafi os, as experiências e a 
importância de os Municípios 
receberem investimentos do 
Governo Federal, para que 
possam investir mais, equipar 
e modernizar as polícias mu-
nicipais”, informou o chefe 
do Executivo em suas redes 
sociais.

O convite para apresentar 
os números da cidade eviden-
cia que Osasco é uma das ci-
dades que mais investe em Se-

gurança Pública.
Durante sua exposição, 

apresentada a deputados e 
representantes das forças de 
segurança do país, o prefei-
to falou sobre ter dobrado o 
orçamento da Segurança Pú-
blica; realizado concurso pú-
blico que dobrou o efetivo da 
Guarda Civil Municipal; da 
contratação de viaturas mais 
potentes que são utilizadas nas 
operações Amanhecer, Lazer e 
Entardecer Seguro; da aquisi-
ção de armas Glock; da cria-
ção da Escola de Formação da 
GCM, além dos investimentos 
no COI (Centro de Operações 
Integradas) e o sistema inteli-
gente, com câmeras de moni-
toramento, integração das for-
ças – polícias Civil e Militar e 
Guarda Municipal -, dos servi-
ços de emergência – SAMU e 
Defesa Civil – e do Demutran 
(Departamento Municipal de 

Trânsito), para atuação rápida 
em casos de impacto no dia a 
dia da cidade.

Lins também apresentou 
os primeiros índices positivos 

da integração entre as forças 
de segurança na cidade e falou 
sobre a valorização da Guarda 
Civil Municipal com a institui-
ção do Plano de Carreiras.

Seminário Nacional
O Seminário Nacional de 

Guardas Municipais e Seguran-
ça Pública discutiu, principal-
mente, a importância da inclu-

são das Guardas Municipais na 
reforma da Previdência, além 
da denominação, já que a cate-
goria reivindica ser classifi cada 
como Polícia Municipal.

Com o objetivo de promover 
a qualifi cação profi ssional para 
a população, a prefeitura dispõe 
de vários programas, um deles é 
o Conect, que nessa semana, no 
auditório da Secretaria de Educa-
ção, realizou a abertura ofi cial da 
edição 2019.

Na cerimônia aconteceu a en-
trega dos uniformes e das novas 
apostilas do programa, além da 
premiação dos melhores TCC’s 
(Trabalho de Conclusão de Cur-
so) da etapa de formação do curso 
e a apresentação dos 42 novos es-
tagiários que, depois de passarem 
por um período de mais de dois 
meses de formação, com dife-

rentes profi ssionais, receberão, 
no próximo dia 30, o certifi cado 
de conclusão que os habilita para 
aplicação das aulas de informáti-
ca, sendo assim os responsáveis 
por ensinar as técnicas do progra-
ma aos alunos da rede municipal.

O Conect é um programa 
que visa a geração de empregos, 
qualifi cação profi ssional, além de 
inserir os alunos do município no 
mundo da informática, propor-
cionando conhecimentos sobre 
Pacote Offi  ce, Google Drive, 
navegação e os perigos da inter-
net, hardware entre outros, e já 
benefi ciou milhares de jovens do 
município.

Programa Conect oferece qualifi cação profi ssional
e oportunidade de emprego para jovens de Parnaíba

Rogério Lins expõe investimentos 
na segurança de Osasco em Brasília
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Praça reconstruída no Belval tem mais 
opções de lazer para os frequentadores 

Será aberta oficialmente 
nesta sexta-feira (dia 31) a nova 
praça do Jardim Belval, recons-
truída pela Prefeitura de Barue-
ri, na avenida engenheiro Oscar 
Kesselring, com mais opções de 
lazer para os frequentadores. 

Uma série de atrações está 
programada para a estreia da 
praça de lazer. Haverá praça de 
alimentação com food trucks, 
educação ambiental, Ouvidoria 
Itinerante, educação para trânsi-
to e, a partir de 16 horas, apre-
sentações musicais e esportivas. 

A praça fica em terreno com 
área de 7 mil metros quadrados. 
Recebeu equipamentos como 
espaço para academia, pista de 
caminhada, bicicletário, pergo-
lados, playground, incluindo 
escorregadores, mesa de jogos 
(tênis de mesa), lixeiras, paisa-
gismo com plantio de árvores, 
bancos e estacionamento. 

“Faltava lazer para as crian-
ças. Agora tem brinquedos e 

outros equipamentos, e a gente 
acaba fazendo atividades com 
elas. Que as pessoas tenham 
mais zelo, pois é muito bom ter 
uma área como essa”, destacou 
Elaine Aparecida Lemes, mora-
dora do Belval há 3 anos.  

Outras áreas de lazer 
Falta pouco para a Prefeitu-

ra finalizar as obras de reforma 
da praça da avenida Henrique 
Gonçalves Baptista, no Jardim 
Itaqui. Na avenida Exército 
Brasileiro está sendo construída 
a área de lazer do Jardim Audir 
(Bairro Silveira).  

Neste ano, a Prefeitura en-
tregou a Praça Darci Fortunato 
Novais da Vila Porto/Jardim dos 
Camargos (Bairro Boa Vista). 
Concluiu as obras de reforma da 
Praça Major Álvaro Fontes, no 
Engenho Novo; e finaliza também 
as áreas de lazer da Aldeia de Ba-
rueri, Jardim do Líbano, Jardim 
Paulista e Jardim São Pedro.  

As equipes da Secretaria de 
Serviços Municipais de Santa-
na de Parnaíba estão realizando 
a implantação e nivelamento de 
calçadas no bairro de Alphaville 
e região central, que trarão maior 
comodidade, mobilidade e segu-
rança para os pedestres.  

No primeiro trimestre deste 
ano, já foram implantados mais 
de 5 km de calçadas em diversos 
bairros. Nesta semana, a Estrada 
Bela Vista e a Avenida Marcos 
Penteado de Ulhoa Rodrigues, no 
bairro de Alphaville receberam os 
novos pavimentos para circulação 

de pedestres. Além da implanta-
ção de calçadas, nos últimos anos 
a prefeitura realizou mais de 200 
km de pavimentação asfáltica em 
mais de 30 bairros em todo o mu-
nicípio. De acordo com a secreta-
ria responsável, serão 50 km de 
calçadas e guias instaladas até o 

final de 2019.

Divugação/ SECOM

A praça fica em um terreno com área de 7 mil metros quadrados e será aberta oficialmente nesta sexta-feira, 31 de maio

Sexta-feira, 31 de Maio de 2019

Fabricando Arte revela talentos 
na Emeief Enéias Raimundo 

Alphaville e região central 
de Parnaíba ganham 
Implantação de Calçadas

Considerado um dos pro-
jetos mais inovadores da arte 
e educação do país, o Fabri-
cando Arte foi implantado na 
Emeief Enéias Raimundo, 
no Bairro dos Altos, e está 
revelando muitos talentos e 
amantes das artes. 

Iniciado na escola desde 
o início do ano letivo, a ini-
ciativa é uma parceria com a 
empresa Embracon e tem o 
objetivo de promover a cida-
dania e incentivar a cultura 
para adolescentes, por meio 
da arte-educação. 

Na Emeief Enéias Rai-
mundo, o projeto atende 
cerca de 25 alunos entre 12 
e 17 anos de idade. As aulas 
contam com arte educadores 
especializados que minis-
tram aulas sobre técnica de 
pintura em tela e história da 
arte, além de abordarem te-
mas transversais como ética, 
cidadania e meio ambiente. 

“Temos ensinando as téc-
nicas trabalhando o talento de 
cada aluno. A pintura desen-
volve a coordenação motora 
e a paciência e faz com que 
eles fiquem muito mais feli-
zes e realizados”, comentou a 
professora Dalvanir Costa. 

Em 2019 o tema trabalha-
do pelos alunos é “Porque 
sonhar não tem limites”. Ao 
longo do ano, os alunos pro-
duzem telas e gravuras que 
participarão de exposições 
nas escolas e na sede do pa-
trocinador.  

Além de estimular a cria-
tividade e despertar talentos 
para as artes plásticas, o pro-
jeto tem promovido o inter-
câmbio cultural, expondo 
obras de artistas brasileiros 
no World Awareness Chil-
dren’s Museum, de Nova 
York, nos Estados Unidos, 
local de origem das pinturas 

dos artistas estrangeiros que 
poderão ser vistas durante a 
exposição.   

De acordo com o estu-
dante Bruno Tavares, do 8º 
ano, o projeto tem sido muito 
importante. “Eu já gostava 
de artes e, com o projeto, eu 
pude aprimorar minhas téc-
nicas. Seguindo o tema que 
fala do sonhou, eu vi uma 
oportunidade para melhorar 
a minha arte”, contou. 

O aluno Fernando Fatile 
também está feliz em parti-
cipar do projeto. “Adoro as 

aulas. Sempre tive interesse 
por arte e, a partir de agora, 
aprendi muito sobre textu-
ras, movimentos de pinceis e 
combinações de cores. Estou 
adorando produzir os qua-
dros.” 

O diretor Fernando de 
Abreu acrescentou que estas 
aulas nos contraturnos faz 
com que os alunos se sintam 
pertencentes à escola. “Pro-
jetos como este têm possi-
bilitado muito a interação e 
a aprendizagem dos nossos 
jovens”, comentou o diretor. 
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Ribamar com sua filha Luana e sua esposa Elania Silva

ANIVERSÁRIOS

Conforme prometemos, nes-
ta semana, vamos  detalhar um 
pouco mais sobre a bela Serra 
da Estrela em Portugal , que tem 
sua região protegida pela Unesco, 
como patrimônio da humanidade.

Então um lugar assim, mere-
ce uma atenção especial. Situa-
da na região do Centro, designa 
a cadeia montanhosa onde se 
encontram as maiores altitu-
des de Portugal Continental. O 
ponto mais elevado, com 1993 
metros de altitude e denomina-
do Torre, torna-a na segunda 
montanha mais alta de Portugal.

Mas é importante dizer que 
as paisagens são sempre lindas, 
não importa a época do ano. 

O que visitar na Serra ?
Cada época tem seu encanto 

e você pode escolher as ativi-
dades/ passeios que melhor se 
adequarem ao período de sua 
viagem, por exemplo : para ca-
minhadas é de maio a outubro, 
para o esqui prefira de dezem-
bro a fevereiro e para as praias 
fluviais das 25 lagoas o período 
e de julho a setembro.

A Serra é também rica do 
ponto de vista hidrológico, três 
rios nascem nela o Rio Mon-
dego; o Rio Zêzere;- (que 200 

Km). E o  Rio Mondego. Os 
quais beneficiam as três maio-
res bacias hidrográficas do país: 
Douro, Mondego e Tejo - e sem 
que se apercebam, todos os dias, 
os habitantes de Lisboa, Porto e 
Coimbra usufruem e dependem 
da água proveniente da Serra da 
Estrela, conforme falamos no 
artigo anterior.

 Saindo de Lisboa, a distân-
cia a ser percorrida até a Serra 
da Estrela é de quase 300 qui-
lômetros. De carro o trajeto 
deve ser feito pela autoestrada 
A1 e A23 (que possui pedá-
gio), porém existem outras op-
ções. Caso você esteja no Porto 
(Norte do país) a distância até a 

serra é de pouco menos de 200 
quilômetros e o trajeto deve ser 
percorrido pela A1 e A25 (com 
pedágio).

O turista pode chegar de 
trem ou ônibus, e a cidade de 
destino final é Covilhã, depois 
de chegar no município o mais 
adequado é pegar um táxi até o 
local onde pretende se hospedar.

Alguns dos lugares mais vi-
sitados são:

Loriga
Devido à sua extraordinária 

paisagem e localização geográ-
fica e também conhecida como 
a suíça portuguesa. Rodeada 
por montanhas, das quais se 

destacam a Penha dos Abutres 
(1828m de altitude) e a Penha 
do Gato (1771m), é abraçada 
por dois cursos de água: a Ri-
beira de Loriga ou “Courelas ou 
“Nave”, e a Ribeira de S. Bento. 
A Ribeira de Loriga, é um dos 
maiores afluentes do Rio Alva.

Covão
O Covão da Ametade é um 

dos locais mais simbólicos e 
mais belos da Serra da Estre-
la. Está localizado no início do 
Vale Glaciário do Zêzere. Tra-
ta-se de uma depressão mal dre-
nada situada num covão glaciar 
a jusante do covão cimeiro.

Apesar do local estar a uma 

quota perto dos 1500 metros de 
altitude, só não está acessível 
nos dias de inverno mais rigo-
roso em que as estradas não per-
mitem passagem devido à queda 
de neve.

Linhares da Beira
Aldeia medieval do séc. XII, 

Linhares da Beira possui uma 
diversidade arquitectónica ím-
par, fruto do legado de várias 
épocas. Em 1169, recebeu o seu 
primeiro floral, atribuído por 
D. Afonso Henriques. Mas só 
mais tarde, no reinado de D. Di-
nis, foi erigido o seu imponen-
te Castelo, ex-líbris da aldeia 
e principal cartão de visita nos 
nossos dias. Deambular pelas 
ruas desta aldeia museu é fazer 
uma incursão ao passado, à sua 
história, e sentir a brisa do Vale 
do Mondego e acariciar-nos o 
rosto.

Torre
A cidade leva esse nome 

porque no final da estrada (que 
é pavimentada) há uma rotunda 
com um monumento simbólico 
da Torre. No inverno, tem es-
tação de esqui para aproveitar 
e nas demais épocas do ano a 
vista que o local oferece já é o 
suficientes para maravilhar os 

olhos e a alma.

Unhais da Serra
Também conhecida como a 

“A Pérola da Beira” por outros 
a “Sintra da Covilhã”, encon-
tra-se situada num vale cavado 
nos granitos da Estrela por gla-
ciares, inicia-se no planalto da 
Torre aos 1991 metros de altitu-
de, vendo o seu desfecho a uma 
altitude de 500 metros no lugar 
das Taliscas.

O topónimo Unhais significa 
povoação velha por excelência. 
Escondida entre as grandes do-
bras da Serra da Estrela é um  
vale fértil, onde se encontram 
variadas nascentes de águas ter-
mais..

Alvoco da Serra
Situada no coração do Par-

que Natural da Serra da Estrela, 
Alvoco da Serra é uma localida-
de de fortes tradições e origens 
muito antigas, conservando al-
guns vestígios da presença dos 
romanos, entre lendas e histó-
rias antigas oferece um passeio 
maravilhoso.

Boa viagem!  Curta muito!
www.senator.com.br/
WhatsApp:  11 98335-1866

Portugal e seus encantos!TURISMO

No último domingo, 26, 
quem comemorou 51 anos de 

matrimônio foi o ex-prefeito de 
Osasco, Francisco Rossi e Ana 
Maria Rossi, vice prefeita de 
Osasco. Felicidades ao casal!

Neste sábado. dia 1/06, o 
jornalista e secretário geral da 

AMECOM Osasco, Rodolfo 
Andrade, troca de idade e irá 
receber abraços dos amigos e 

familiares para comemorar seu 
níver.

SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

Dia 31 tem festa dupla no 
Jornal Página Zero. E que 
seus atuantes proprietários, 
Simone e Marco Infante, 
brindam o aniversário dele e 
o aniversário de casamento. 
Felicidades ao casal!

No próximo dia 6, quem fica 
mais jovem é o ex-deputado 
federal João Paulo Cunha. A 

data será festejada ao lados dos 
familiares e dos amigos!

Antonio Paninho

Quem aniversariou no dia 27, foi o presidente da Câmara 
Municipal de Osasco, Ribamar Silva.Ganhou uma festa surpresa 
preparada pelos servidores da Câmara, bastante emocionado, 

Ribamar agradeceu a todos pelo carinho.
“Foi o aniversario mais feliz da minha vida” revelou. 
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Banda do ator Gabriel Braga Nunes e 
oficina de Slime são parte das atrações 
do aniversário do Rock & Ribs Osasco

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

UM MOMENTO PARA O CAFÉ
Designer Jóia Bergamo assina espaço 

da Ofner na Casacor SP 2019

Há 18 edições, a designer de 
interiores Jóia Bergamo nos de-
leita com suas criações únicas e 
ambientes arrebatadores. Para a 
33ª edição da CASACOR SP - 
de 28 de maio a 04 de agosto de 
2019, no Jockey Clube de São 
Paulo – não será diferente. As-
sinando o Café com Terraço, da 
Ofner , Jóia nos surpreende com 
uma atmosfera acolhedora, su-
ave e funcional nos 250m². “O 
estilo do espaço, será atemporal, 
contemporâneo e muito acon-
chegante. Um ambiente agradá-
vel com cores quentes, lembran-
do tons como o ‘capuccino’, 
‘café com leite’, e ‘chocolate’. 
Os tons terrosos deixam os es-

paços aconchegantes e vontade 
de chegar e ficar. Construímos 
uma arquitetura linda a partir 
de uma casa tombada, e criamos 
um novo espaço. Um estilo que 
não é afetado pelo tempo, inde-
pendente da estação. Uma ar-
quitetura sustentável”, diz Jóia.

Ao buscar as referências e 
parceiros para este projeto, a 
designer pensou nos diferentes 
estilos e personalidades, pre-
ocupando-se em criar formas 
de receber bem quem procurar 
por um minuto de relaxamento. 
Jóia criou dentro do macro, pe-
quenos universos orgânicos nas 
diversas formatações de mesas 
para que os clientes se sintam à 

vontade, seja na mesa coletiva, 
no deck ou sozinho, curtindo 
uma boa música ou livro. “Ca-
feterias são lugares aconchegan-
tes, intimistas e inspiradores, 
mais do que servir cafés, fun-
cionam para receber pessoas, 
um refúgio para uma boa con-
versa”, comenta Jóia.

CASACOR São Paulo
www.casacor.abril.com.br
De: 28 de maio a 04 de agos-

to de 2019
Terça a sábado, das 12h às 

21h | Domingo, das 12h às 20h
Local: Jockey Club de São 

Paulo - Av. Lineu de Paula Ma-
chado, 875 

Comemorando três anos de 
funcionamento a Rock & Ribs 
traz atrações infantis como 
Oficina de Slime e apresenta-
ção musical da Frozen, para os 
adultos o show fica por conta 
da banda do global Gabriel Bra-
ga Nunes (Hurricanes), Daniel 
Wergan, Big Boss, Terno Velho 
e Lost Dogs (Pearl Jam Cover).

A Rock & Ribs Steakhouse 
completa, neste mês de maio, 
três anos de operação em Osas-
co e para comemorar realizará 
uma grande festa para toda a 
família no sábado, dia 01 de ju-
nho, dentre as inúmeras atrações 
está a apresentação da Banda 
Hurricanes, do ator global, Ga-
briel Braga Nunes.

A casa, que já está se conso-
lidando como uma das maiores 
casas de espetáculo da região e 
que comporta cerca de 300 pes-
soas, preparou uma programação 
voltada para todos os públicos, 
desde o infantil com a inaugu-

ração da nova área kids, maior e 
com mais diversão, até o adulto 
com shows especiais. Confira a 
programação para o dia:

12h - Oficina de Slime com 
“Slime’s Mel”;

13h30 - Show infantil com a 
apresentação musical de Frozen;

16h - Banda Hurricanes (do 
ator Gabriel Braga Nunes);

18h - Banda Terno Velho
20h - Daniel Wergan
21h - Jam Session com a 

banda Big Boss e convidados;
22h - Banda Lost Dogs (Co-

ver Pearl Jam).
O couvert artístico será de 

acordo com cada apresentação, 
sendo que para o período de 
apresentações infantis a entrada 
será R$ 15,00 por criança (adul-
tos não pagam) e para a apre-
sentação das bandas (a partir 
das 16h), o couvert estabelecido 
é de R$ 20,00 por adulto e R$ 
10,00 para crianças que utiliza-
rem o espaço kids.

Sobre o Rock & Ribs 
Steakhouse

A Rock & Ribs é uma rede 
brasileira de Steakhouses, inspira-
da no conceito casual dining ame-
ricano, presente em seis estados do 
Brasil, atuando nos segmentos de 
fast-food, lounge e unidades mó-
veis como os atuais food trucks. 
Além das suculentas costelas e 
dos aperitivos típicos da culinária 
americana, o grande diferencial da 
casa está no ambiente: a decoração 
foi idealizada para proporcionar 
aos apaixonados por música e, 
principalmente, pelo bom e velho 
Rock ’n’ Roll, o máximo prazer 
em saborear seus pratos.

Serviço
Aniversário 3 anos Rock & Ribs
Data: 1 de junho de 2019
Horário: a partir das 12h.
Local: Av. dos Autonomistas, 896
fb.com/RockeRibsLoungeOsasco/
instagram.com/rockeribsosasco/
Telefone: (11) 4379-5008

Homenagem 
da Coluna a um 

jovem talento que 
nos deixou esta 
semana: Gabriel 
Diniz da canção 

Jennifer.

Aniversário do Embaixador da Itália Stefano Canavésio em noite de Baile 
de Máscaras e Fantasias em seu palácio asiático no Alto de Pinheiros

Duas rainhas em pról da resistência ao fecha-
mento do histórico Teatro Paiol Centro Cul-
tural na Rua Amaral Gurgel- Centro (hoje 

pertencente ao grande dramaturgo Ronaldo 
Ciambroni). Lilian Gonçalves da noite de SP 
e Perla Nahum das comunicações e Relações 

Públicas.  Com o presidente da Apacos e 
Febracos Ovadia Saadia

O “Fantasma da Ópera” 
e tenor do Brasil Thiago 

Arancam anuncia a chegada 
de Francisco, segundo filho 
do tenor e primeiro da linda 
Aline Frare. Na Pró Matre 

em São Paulo. 

Registro do enlace do 
cantor Greg Kogos e 
Bárbara Victoriano, 
apresentadora 
e executiva da 
consagrada marca de 
perfumes e cosméticos 
Amakha Paris.

Jonathan, Ovadia Saadia,Gilbert Stein,Jorge Lordello  e Ronaldo Von

Ovadia Saadia, Elizabeth Paim, Priscila Menim e Marcelo De Meo

Lilian Gonçalves, Ovadia Saadia e Perla Nahum

ERRATA: Na matéria publicada na edição nº 2110 do jornal a rua
nesta página, onde se lê Lú Meireles o correto é Lú Meirelles


