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Patriota sofre desfi liação 
em massa em Osasco

A incorporação do Parti-
do Republicano Progressista 
(PRP) ao Patriota desagra-
dou os fi liados da legenda em 
Osasco. Uma reunião do gru-
po, realizada na tarde de quin-
ta-feira (5), decidiu uma des-
fi liação em massa, envolvendo 
cerca de trinta pessoas, entre  
possíveis pré-candidatos, su-
plentes de vereadores, como o 
Zé Carlos de Santa e Altair da 
Padaria, e o  presidente da si-
gla, Sérgio Di Nizo, o vereador 
Daniel Matias e o presidente 
da Câmara, Ribamar Silva.

“O Patriotas não pode su-
bestimar e tratar como coadju-
vantes aqueles que obtiveram 
quase 32 mil votos nas urnas, 
sendo o terceiro partido mais 
bem votado nas eleições de 
2016”, lembrou Sérgio Di Nizo, 
atual secretário de Governo da 
Prefeitura de Osasco .  Segundo 
ele, o descontentamento se deu 
por uma série de situações, as 
quais as lideranças se sentiram 
desprestigiadas.

“Nas últimas eleições mu-
nicipais, fomos a terceira via, 

agimos e atuamos de modo in-
dependente, sem coligação, e 
conseguimos mostrar a nossa 
força, elegendo duas cadeiras 
no Legislativo”, afi rmou o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Ribamar Silva.

“O mais importante nes-
se momento é a manutenção 
do grupo, que já provou nas 
urnas o seu potencial. Temos 
capacidade e condições de nos 
consolidarmos, ainda mais, 
nas próximas eleições munici-

pais”, disse o vereador Daniel 
Matias.

“Defendemos a grande 
política, a democracia de alta 
intensidade, a participação po-
pular ativa da base, a ética, e 
um partido com uma concep-

ção minimamente progressista. 
Portanto, não podemos perder 
essa independência e fi carmos 
à mercê do desprestígio e per-
der nossa identidade. Afi nal, 
nós somos a força e a voz do 
povo”, concluiu Ribamar.

O médico Dr. José 
Amando Mota, ex-vereador 
e ex-secretário de Saúde de 
Osasco, anunciou sua des-
fi liação do PSD (Partido 
Social Democrático)  e no 
momento está sem parti-
do.  Porém, ele não esconde 
seu interesse em disputar 
as próximas eleições na ci-
dade. “Estou conversando 
com lideranças partidárias e 
analisando convites para ser 
candidato a vereador ou ao 
cargo majoritário”, declarou.  

Na noite de terça-feira (04), o 
“Projeto Osasco que Queremos” 
reuniu lideranças sindicais para 
pensar e discutir perspectivas 
para a cidade do ponto de vista 
da classe trabalhadora. O evento, 
que foi presidido pelo vereador 
Prof. Mário Luiz Guide (PSB), 
aconteceu na Câmara Municipal 
de Osasco e contou com a partici-
pação do diretor do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco e Região, 
Gilberto Almazan, do presidente 

do Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Osasco e Cotia (SIN-
TRASP), Antônio Rodrigues dos 
Santos, do presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Cons-
trução Civil de Osasco e Região 
(STICCOR), José Roberto Silva 
dos Santos e da representante do 
Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Osasco e Região 
(SECOR), Ana Rapini. Também 
participaram o presidente do Insti-
tuto de Previdência do Município 

de Osasco, Francisco Cordeiro 
da Luz, o ex vereador e deputa-
do federal, João Paulo Cunha, os 
ex vereadores Aluísio Pinheiro e 
Nelsinho Matias, a presidente do 
PSB de Osasco, professora Te-
reza Santos, o representante do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Sabesp,  Antônio da Silva Ceará, 
entre outras lideranças.

Na abertura do encontro, o 
vereador Mário Luiz Guide ex-
plicou que a ideia do “Projeto 

Osasco que Queremos” é ouvir os 
vários setores da sociedade para 
saber como pensam o futuro da 
cidade. “Já tivemos um primeiro 
encontro com os empresários e, 
neste, estaremos ouvindo repre-
sentantes de quatro importan-
tes sindicatos da cidade. Numa 
próxima, iremos ouvir também 
representantes dos trabalhadores 
da saúde, educação e transporte”, 
disse o vereador. 

Em busca de informações, o 

“Projeto Osasco que Queremos” 
tem realizado pesquisas em diver-
sos bairros da cidade para ouvir 
os moradores. “De acordo com 
os resultados parciais, dos dados 
colhidos até agora, 90% querem 
uma boa rede de saúde pública, 
de 70% a 80% querem uma rede 
de educação de qualidade, de 
50% a 60% querem mais segu-
rança e de 40% a 50%, mais em-
pregos e qualifi cação profi ssional 
dos jovens”, informou o vereador 
Mário Luiz.

Na avaliação do presidente do 
Sinstrasp, “Toninho”, o projeto é 
muito interessante porque chama 
os trabalhadores para discutir e 

contribuir na busca de uma cida-
de melhor. Ele afi rmou que, para 
os servidores municipais “a cida-
de que queremos é, sem dúvida 
alguma, uma cidade que tenha, 
em primeiro lugar, uma saúde 
pública de qualidade com valo-
rização dos servidores públicos”. 
Ele disse ainda que os servidores 
querem contribuir para o cresci-
mento da cidade, “mas é preciso 
investir em recursos humanos 
com capacitação e qualifi cação 
dos professores, valorização dos 
profi ssionais da saúde, geração 
de empregos e investimentos em 
saneamento, lazer, habitação e 
melhorias no trânsito. 

Sindicalistas discutem o futuro de Osasco 

Amando 
Mota deixa 

o PSD
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Prefeitura de Osasco inaugura 
2ª Cia da Polícia Militar

A Prefeitura de Osasco 
inaugurou no sábado, 1/6, a 
sede da 2ª Companhia do 14º 
Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M), no 
Jardim D’Abril. A unidade é 
uma parceria entre a Prefeitu-
ra e a Polícia Militar, e a obra 
foi executada pela Consplan-
no, empresa ligada ao Grupo 
Rezek. Com a nova unidade, 
o Jardim D’Abril e a região 
ganharão o reforço de mais de 
200 policiais.

A solenidade de inaugura-
ção teve início com a entrada 
do Pavilhão Nacional e a exe-
cução do Hino Nacional pela 
Banda Regimental de Música 
do Comando de Policiamento 
de Área Metropolitano Oito 
(CPA/M-8). Em seguida, o ato 
ecumênico foi celebrado pelo 
capelão da Polícia Militar, 
Rodrigo Mendonça, o pastor 
Adolar Misse e o padre Ale-
xandre Garcia.

Na sequência, a placa 
inaugural da 2ª Cia da PM foi 
descerrada pelo prefeito de 
Osasco, Rogério Lins, pelo co-
mandante do Policiamento Me-
tropolitano, o coronel da Polí-
cia Militar Ronaldo Gonçalves 
Faro, representando o coman-
dante-geral da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, e pelo 
comandante do 14º BPM/M, o 
tenente-coronel de Polícia Mi-
litar Luiz Antônio Rosa.

Rogério Lins afirmou que 
a entrega da 2ª Cia da PM é 
um sonho regional transfor-
mado em realidade, mas para 
que isso acontecesse houve 

uma frutífera parceria entre 
Prefeitura, Polícia Militar, 
iniciativa privada e a comu-
nidade. Ele ainda falou de 
investimentos na área e anun-
ciou que 130 guardas civis 
municipais que passaram no 
concurso público foram con-
vocados para fazer parte da 
corporação.

“Osasco sempre foi moti-
vo de desconfiança em rela-
ção à segurança pública e para 
nossa felicidade, na última 

semana, houve um evento em 
Brasília e convidaram quatro 
cidades do Brasil para darem 
exemplos de bons investimen-
tos em segurança pública e 
Osasco foi uma dessas qua-
tro cidades. Isso porque nós 
estamos fazendo com que os 
investimentos tragam resulta-
dos e já estamos sentindo isso 
nos índices de criminalidade. 
Vamos continuar investindo 
em armamento, compramos 
Glocks para a GCM, viatu-

ras alugadas de alto padrão, 
sistema Detecta e câmeras de 
segurança fazendo de Osasco 
uma cidade cada vez mais se-
gura”, disse Lins.

O coronel Faro explicou a 
importância da nova unidade 
da PM em Osasco. “Nós te-
mos que agradecer. A Polícia 
Militar busca investimento 
estadual com a aquisição de 
equipamentos para segurança 
do policial e da execução do 
trabalho, mas também é preci-

so condições adequadas para 
o desempenho do trabalho. 
Graças à parceria entre Esta-
do e o Poder Público Munici-
pal, através da Prefeitura de 
Osasco, e a iniciativa priva-
da, isso foi possível. Somen-
te com esse tipo de iniciativa 
nós vamos conseguir vencer o 
mal, o crime, no qual a união 
de esforços e unindo as en-
tidades federais, estaduais, 
municipais e a comunidade 
nós conseguiremos resultados 

melhores”, afirmou.
O dia também foi de home-

nagem para a família Di Nizo. 
A rua da 2ª Cia da PM que an-
tes não tinha nome passou a 
ser denominada Rua Frances-
co Di Nizo, morador do bairro 
do Jardim D’Abril. A viúva, 
Carolina Di Pace Di Nizo, o 
filho e secretário de Gover-
no, Sérgio Di Nizo, as noras 
Patrícia e Cleonice e 3 netos, 
Isabela, Gabriel e Ricardo, es-
tiverem presentes no ato.

A inauguração ainda con-
tou com a presença do deputa-
do federal, capitão Guilherme 
Derrite, a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Aline Lins, os 
secretários municipais Eder 
B2 (Cultura), Lau Alencar 
(Serviços e Obras), José Toste 
(Educação), Coronel José Vir-
golino de Oliveira (Segurança 
e Controle Urbano), o coman-
dante Raimundo Pereira Neto 
(Guarda Civil Municipal), o 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Osasco, o vereador 
Ribamar Silva, os vereado-
res Toniolo, Josias da Juco, 
Batista Comunidade e Ralfi 
Silva, o comandante capitão 
Aislan Eloy de Souza Cle-
to (2ª Cia do 14º BPM/M), a 
coronel Adriana Ribeiro dos 
Santos (CPA/M-8), Francisco 
das Chagas (chefe da Junta 
Militar), o delegado dr. Val-
deci Magdanelo (3º DP), a 
comandante Érica Vassoler 
(Juco), José Ricardo Rezeki 
(Grupo Rezek), entre outras 
autoridades presentes.
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12 NOVAS CRECHES

4 MIL
VAGAS PARA A 
TRANQUILIDADE 
DE MÃES E PAIS
4 unidades já entregues 
e 8 em estágio avançado
de construção.

Governo autoriza contratação 
de quase três mil policiais civis

O Governador João Doria 
e o Secretário da Segurança 
Pública, General João Camilo 
Pires de Campos, autorizaram 
a abertura de concurso públi-
co para a contratação de 250 
delegados de Polícia, 900 in-
vestigadores, 1.600 escrivães 
e 189 médicos legistas. A pre-
visão é que o concurso seja 
aberto no próximo ano, de 
acordo com publicação do Di-
ário Oficial do Estado (DOE) 
desta terça-feira (4). “Hoje 
estamos autorizando a contra-
tação de quase 3 mil policiais 
civis. A ação é parte da nossa 
política de segurança pública, 
que vai transformar a Polícia 
de São Paulo na mais bem 
preparada do país. Investimos 
em equipamentos, treinamen-
to e no reforço do nosso con-
tingente de policiamento e in-
vestigação”, explicou Doria.

Curso de formação
A formação dos policiais 

na Academia de Polícia “Dr. 
Coriolano Nogueira Cobra” 
(Acadepol) tem a duração de 
aproximadamente quatro me-
ses, contando com o estágio 
feito nas unidades policiais. 
Após a formação eles são dis-
tribuídos para todo o Estado.

Formação e concursos 
em andamento

 Para reforçar o efetivo da 
polícia Técnico-Científica, 66 
futuros policiais estão em for-
mação na academia, entre eles 
22 fotógrafos técnicos-peri-
ciais, 10 médicos legistas e 33 
peritos.  

Há ainda concursos em an-
damento para preencher 2.750 
vagas para a Polícia Civil. 
São 250 vagas para delega-
dos, 600 investigadores, 800 
para escrivães, 300 agentes 
de telecomunicações e 200 
papiloscopistas, 400 agentes 
policiais e 200 auxiliares de 
papiloscopistas. O governador do Estado de São Paulo, João Doria, participou de reunião do Conselho Superior da Polícia Civil.

Segundo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, a ideia inicial é dividir o programa em linhas de acesso à moradia, com critérios dife-
rentes e subdivisões, conforme a renda familiar

O governo federal vai di-
vidir o Minha Casa Minha 
Vida em linhas de acesso à 
moradia, com critérios dife-
rentes e subdivisões, confor-
me a renda familiar. O anún-
cio foi feito pelo ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, nesta ter-
ça-feira (4), na Comissão de 
Desenvolvimento Urbano da 
Câmara dos Deputados. As 
mudanças ainda vão ser en-
viadas para o Congresso Na-
cional por meio de um proje-
to de lei, mas ainda sem data 
definida.

De acordo com o minis-
tro Gustavo Canuto, haverá 
programas para famílias de 
baixíssima renda e de bai-
xa e média renda. Antes de 
apresentar quais seriam as 
mudanças, ele disse que o 
intuito do governo é refor-
mular o programa por conta 
das deficiências que foram 
identificadas.

“É inegável os benefícios 
que o programa trouxe à po-
pulação brasileira, mas tam-
bém é inegável que existem 
algumas deficiências que 
precisam ser sanadas. E dei-
xar claro que esta apresen-
tação apresenta um projeto, 
uma proposta conceitual das 
mudanças do atual programa 
de habitação social, o Pro-
grama Minha Casa, Minha 
Vida, e que é o primeiro pas-
so. É o pontapé inicial para 
nós, em conjunto, de fato, 

reformularmos em virtude 
das deficiências que iden-
tificamos no programa ao 

longo dessa execução de dez 
anos”, disse.

De acordo com o minis-

tro, a nova proposta tem 
como base duas estratégias 
de ação. Para famílias de 

baixa e média renda, o go-
verno prevê a locação social 
financiada. Nessa modalida-

de, a iniciativa privada in-
vestirá no parque imobiliário 
para posterior pagamento do 
governo. Dessa forma, a se-
leção das famílias beneficia-
das ficará a cargo do muni-
cípio e da própria iniciativa 
privada, que também fará a 
gestão patrimonial. Ou seja, 
o beneficiário vai constituir 
uma espécie de “poupança 
imobiliária”, que poderá ser 
usada para adquirir o imó-
vel que ele está ocupando ou 
qualquer outro imóvel.

Outra linha é o serviço de 
moradia social para a pessoa 
que está em situação precá-
ria, sem condições de pagar 
uma parcela mínima ou de fa-
zer um financiamento. Neste 
caso, o governo vai construir 
o conjunto habitacional e o 
município vai administrá-lo. 
Segundo o ministro, as famí-
lias selecionadas “não paga-
rão um único real para ficar 
no condomínio, só sua conta 
de água e luz”.

Em outro programa, o 
governo federal vai cons-
truir e entregar o imóvel a 
famílias em vulnerabilidade, 
que tenham sido vítimas de 
calamidade ou de desapro-
priação, por exemplo. Além 
disso, o ministro disse que 
vai ter um programa de fi-
nanciamento parecido com 
o atual para facilitar a aqui-
sição do imóvel pelos tra-
balhadores que pagam por 
isso.

Ministro do Desenvolvimento Regional anuncia 
mudanças no Programa Minha Casa Minha Vida
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Com prédios próprios e completos, 
CAPS de Barueri estão de casa nova 

Junho Vermelho: Barueri incentiva a doação de sangue 

Há 19 anos, quando nasceu 
o primeiro Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD) em Barueri – o se-
gundo do Estado de São Paulo 
-, a equipe de Saúde Mental 
que encabeçou essa empreitada 
nem conseguia imaginar que 
um dia desfrutaria de uma infra-
estrutura tão completa quanto a 
que foi entregue na sexta-feira 
(dia 31 de maio) pela Prefeitu-
ra Municipal. O complexo que 
abriga as três unidades fi ca na 
Rua José Maria Balieiro, no 
Centro Comercial.  

Um gostoso clima de festa 
invadiu as novas instalações 
dos três CAPS: o Infantojuve-
nil – Trilha; o Adulto – Estação; 
e o AD – Álcool e Outras Dro-
gas, quando os prédios foram 
abertos pela primeira vez aos 
seus usuários. Em celebração à 
entrega das novas instalações, 
houve apresentações culturais 
diversas, rodas de conversa e 
exposições artísticas. 

Após grandes investimen-
tos da Prefeitura de Barueri, 
agora cada um dos três CAPS 
possui prédio próprio com uma 

infraestrutura completa. Os três 
contam com ambientes para 
recepção e acolhimento, salas 
de atendimento, ofi cinas de 
arte, enfermarias, salas de ob-
servação e medicação, salões 
de convivência, cozinha, refei-
tório, áreas de convívio exter-
nas e setores de administração, 
dentre outros.  

No CAPS AD – Álcool e 
Drogas a estrutura é maior, 
comportando dois andares, já 

que o local também abriga o ser-
viço de Hospitalidade Noturna. 
O prédio conta com ofi cina de 
culinária, sala para terapia ocu-
pacional e sala multimídia.  

O paciente Daniel, que fre-
quenta o CAPS Adulto há 16 
anos, fez questão de discursar 
na ocasião. “Quero agradecer 
muito pelo espaço que deixa-
ram pra nós, todos estamos fe-
lizes, faz 16 anos que eu estou 
nesse tratamento, eu participo 

da ofi cina de brigadeiros, e o 
lugar aqui é muito bom, agra-
deço a Deus”, disse durante a 
celebração.  

Ampliando cada vez mais 
Conforme explica a direto-

ra de Saúde Mental de Barueri, 
Ana Paula Briguet, o CAPS é 
um projeto do governo fede-
ral, mas são as prefeituras que 
acabam custeando as maiores 
necessidades dos equipamen-

tos. Atualmente, os três CAPS 
do município realizam cerca 
de 1.800 atendimentos ao mês 
e agora entram para o pequeno 
grupo dos que possuem sedes 
próprias.  

Participando ativamente da 
construção dessa rede de saúde 
mental em Barueri desde o iní-
cio, Ana Paula atribui tais con-
quistas à força dos trabalhado-
res e também ao olhar da gestão 
nesse momento para a área. 

“Estamos em um momento 
com muitas ampliações como 
nunca teve antes. Hoje temos 
uma rede dos três CAPS, da 
Residência Terapêutica, Con-
sultório na Rua, equipes mais 
ampliadas na Atenção Básica. 
A gente teve um aumento mui-
to grande da estrutura de saúde 
mental no município”, garante 
a coordenadora. 

“Em termos de região, da 
Rota dos Bandeirantes, a estru-
tura que a gente tem hoje está 
muito em consonância com o 
que é preconizado. Toda a cons-
trução seguiu o manual preconi-
zado pelo Ministério da Saúde, 
garantindo todos os espaços que 
são ideais para as ações que a 
gente realiza. Agora a gente 
tem a estrutura necessária para 
desenvolver esse trabalho e eu 
acho que isso é de uma preciosi-
dade imensa. Estamos garantin-
do, enquanto gestores, espaços 
adequados para o desenvolvi-
mento das nossas ações, e em 
termos de região a nossa rede 
está do começo ao fi m, e ainda 
temos perspectiva de mais am-
pliação”, comemora Ana.  

Doar sangue é um gesto 
de amor e solidariedade que 
deve ser praticado o ano todo, 
mas no mês de junho o incen-
tivo é ainda mais veemente 
devido ao Junho Vermelho. 
Em Barueri tal campanha foi 
instituída por meio da lei mu-
nicipal 2.499, de 9 de março 
de 2017, passando a integrar 
o calendário oficial de datas e 
eventos da cidade. 

Com o tema “Seja do tipo 
que ajuda - Junho Vermelho. 

Doe Sangue. Doe Sempre”, a 
Prefeitura de Barueri espera 
sensibilizar cada vez mais a 
população para o ato de doar 
e salvar vidas.  

O município mantém um 
hemocentro, ligado à Funda-
ção Pró-Sangue (FPS), que fi ca 
dentro do Hospital Municipal 
de Barueri (HMB), localizado 
na Rua Ângela Mirella, 354 - 
Vila Dom José / Boa Vista. O 
local funciona de segunda a 
sexta-feira das 8 às 16h.  

Nível crítico 
No site da Pró-Sangue 

(www.prosangue.sp.gov.br), 
Fundação ligada à Secretaria 
de Estado da Saúde respon-
sável pelo fornecimento de 
sangue, hemocomponentes 
e serviços hemoterápicos no 
estado de São Paulo, é divul-
gada posição de estoque dos 
bancos de sangue em tempo 
real. Até o final de maio, os 
tipos O+, O-, B+, B- e A- es-
tavam em nível crítico.  

O sangue coletado pela 
FPS atende cerca de 100 
instituições públicas da rede 
estadual de saúde. Isso cor-
responde a 32% do sangue 
consumido em toda a Região 
Metropolitana de São Paulo. 
Atender a todos que preci-
sam é um desafio, já que se 
trata de iniciativa voluntária 
e no Brasil não se criou ain-
da, infelizmente, uma cul-
tura de doação rotineira de 
sangue. 

Requisitos 
Dentre os requisitos bási-

cos para doar sangue estão: 
- Estar em boas condições 

de saúde; 
- Ter entre 16 e 69 anos, 

desde que a primeira doação 
tenha sido feita até 60 anos 
(menores de 18 anos preci-
sam preencher formulários 
específicos); 

- Pesar no mínimo 50kg; 
- Estar descansado (ter 

dormido pelo menos 6 horas 

nas últimas 24 horas); 
- Estar alimentado (evitar 

alimentação gordurosa nas 4 
horas que antecedem a doa-
ção); 

- Apresentar documento 
original com foto recente, 
que permita a identificação 
do candidato, emitido por ór-
gão oficial (Carteira de Iden-
tidade, Cartão de Identidade 
de Profissional Liberal, Car-
teira de Trabalho e Previdên-
cia Social).  

CAPS de Barueri realizam 1.800 atendimentos ao mês 
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CUIDADO COM 
OS ANIMAIS
DOIS MODERNOS 
HOSPITAIS VETERINÁRIOS 
PARA CUIDAR DOS 
NOSSOS BICHINHOS
3 Centros Cirúrgicos e mais 
de 5000 consultas e exames.

Divugação/ SECOM

Spa para bebês é inaugurado em São Paulo
O BabyOlogy, primeiro baby 

spa especializado em psicomo-
tricidade do Brasil, oferece aten-
dimentos individualizados por 
meio de duas técnicas, embasa-
das cientifi camente, que auxi-
liam no desenvolvimento infan-
til: a Baby Move e a Baby Float.

A técnica Baby Move é reali-
zada em tapete infantil de tecido 
antialérgico e visa a estimulação 
psicomotora individual ou em 
dupla por meio de brincadeiras 
que buscam o máximo potencial 
na integração motora, psíquica 
e cognitiva. Os exercícios feitos 
com o corpo estimulam as etapas 
de desenvolvimento que o bebê 
irá vivenciar e evoluir por meio 
da maturação do seu cérebro.

Já a metodologia Baby Float 
trata-se da fl utuação dos bebês 
dentro de banheiras com tempe-
ratura controlada para resgatar 

a sensação do útero materno, 
além de cromoterapia. Os be-
bês fl utuam por meio da Ottero 
Floatie, boia patenteada pelos 
EUA, estabelecida pela Comis-
são de Segurança de Produtos de 
Consumo dos Estados Unidos e 
dentro dos padrões exigidos pela 
Comissão Europea. Assim, os 
pequenos fi cam livres da força 
da gravidade para se movimen-
tar de forma espontânea e com-
pleta ganhando conhecimento 
sobre o seu corpo. A movimen-
tação na água estimula o sistema 
cardiorrespiratório e desenvolvi-
mento neuropsicomotor, que irá 
proporcionar benefícios como 
relaxamento e bem-estar, melho-
ra no sono, apetite e diminuição 
de cólicas.

De acordo com Lays Veloso, 
psicomotricista e fundadora do 
BabyOlogy, a ideia de um spa 

para bebê nasceu com o objetivo 
de transformar o olhar das famí-
lias sobre a importância do de-
senvolvimento infantil no perío-
do mais importante da vida. “Os 
primeiros 36 meses de vida são 
essenciais para a evolução do 
cérebro humano. É nesse perío-
do que estamos aptos a expandir 
as nossas capacidades mentais 
quando somos bebês”, explica.

Antes do atendimento, o 
bebê passa por uma avaliação 
psicomotora com a especialis-
ta para saber qual é a fase do 
desenvolvimento que ele está 
realmente, além de levantar in-
formações sobre comportamen-
to e hábitos. Mais informações 
www.babyology.com.br Lo-
cal: Rua Alvorada, 1.289 - Vila 
Olímpia – 10º andar – Conj. 
1009. Telefone (11) 99420-6707 
(WhatsApp).



PÁGINA 6 CIDADES
JORNAL A RUA

Parnaibanas participam 
de orientação jurídica na 
Secretaria da Mulher

Lucyana Villar lota teatro municipal 
em show da Campanha do Agasalho

Para ajudar as mulheres 
parnaibanas a esclarecerem 
suas dúvidas na área jurídica, 
na última quinta-feira (30), 
a Secretaria da Mulher, em 
parceria com a OAB de San-
tana de Parnaíba, realizou um 
plantão de orientação na Se-
cretaria.

Ao todo foram disponibili-
zadas 60 vagas para mulheres, 

que foram atendidas de forma 
individual por quatro advo-
gadas da OAB, onde esclare-
ceram suas dúvidas sobre os 
meios e etapas para a resolu-
ção de situações jurídicas de 
acordo com cada caso e rea-
lizaram a indicação ou enca-
minhamento para os tipos de 
defensoria mais adequados.

Renata Rodrigues, mora-

dora do Bairro 120, falou a 
respeito da orientação “Achei 
ótima a ideia da prefeitura 
proporcionar esse plantão 
porque muita gente tem duvi-
da e não pode pagar um advo-
gado particular, como é meu 
caso, e minhas duvidas já fo-
ram todas resolvidas e agora a 
gente vai dar adiantamento no 
processo”.

O público lotou o Tea-
tro Municipal Glória Giglio 
na noite de quarta-feira, 5/6, 
para prestigiar o show da can-
tora Lucyana Villar em prol 
da Campanha do Agasalho do 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Osasco. O prefeito Ro-
gério Lins, a primeira-dama e 
presidente do Fundo,  Aline 
Lins, secretários municipais e 
adjuntos prestigiaram o even-
to.

O tema da campanha, lan-
çada oficialmente no dia 24 
de abril, é “O inverno é frio, 
mas seu coração não precisa 
ser”.  

A meta é arrecadar este 
ano 80 mil peças. No ano 
passado foram angariadas 60 

mil, entre roupas, cobertores e 
edredons. O público que com-
pareceu ao show levou dona-
tivos, que serão doados às fa-
mílias carentes da cidade.

As entregas das arrecada-
ções começam a ser feitas nos 
próximos dias. Os pontos de 
arrecadação estão espalhados 
pela cidade e podem ser con-
feridos no site www.osasco.
sp.gov.br.

No início do show, a can-
tora agradeceu ao convite 
para participar da campanha. 
“É uma honra estar aqui para 
ajudar quem mais precisa. No 
show, Lucyana Villar inter-
pretou músicas de diversos 
compositores sertanejos e 
também da MPB.
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VIDEOMONITORAMENTO

MAIS DE 

300 CÂMERAS 
DE SEGURANÇA PARA 
A TRANQUILIDADE DA 
SUA FAMÍLIA
Cercamento eletrônico de 
entradas e saídas com leitura de 
placas de veículos. 

Sexta-feira, 7 de Junho de 2019

Com o objetivo de incentivar 
as empresas na contratação e va-
lorização da mulher no mercado 
de trabalho, a Prefeitura de Ba-
rueri criou o Selo Social Empre-
sa Amiga da Mulher. De acordo 
com o decreto 8.956/19, a con-
decoração certifi ca que a empre-
sa está preocupada em garantir, 
sobretudo, a igualdade de gênero 
em seu quadro de funcionários. 

O lançamento aconteceu 
na sexta-feira (31 de junho) em 
Alphaville, nas instalações do 
Mackenzie, em evento realiza-
do pela Associação Brasileira de 
Recursos Humanos - Alphaville 
Business Club. Após palestras 
que abordaram temas que vão 
ao encontro de políticas públi-
cas aplicadas pela Secretaria 
da Mulher de Barueri, como a 
importância da valorização da 
diversidade, a secretária da Mu-
lher, Giani Cristina de Souza, 

apresentou o selo e a sua impor-
tância social para os diretores de 
recursos humanos e empresários 
presentes.  

“A gente até consegue inserir 
essa mulher no mercado de traba-
lho, porém é preciso investir em 
políticas internas para que as mu-
lheres disputem cargos de lide-
rança. Muitas mulheres que têm 
a qualifi cação não conseguem 
alcançar uma posição de destaque 
por falta de incentivo e oportuni-
dade”, destacou a secretária.  

A empresa interessada em 
conquistar o Selo pode se cadas-
trar na Secretaria da Mulher. É 
necessário desenvolver ou apoiar 
projetos voltados para o atendi-
mento dos “Princípios de Em-
poderamento das Mulheres”, ou 
então, capacitar e empregar mu-
lheres enquadradas em situação 
de vulnerabilidade social, em es-
pecial as vítimas de violência. 

Barueri lança Selo Social 
Empresa Amiga da Mulher 



Osasco será representada no Pan Americano de Ginástica no México

Osasco recebe 35ª Campeonato 
de Karatê Goju-Ryu

Desde muito cedo, o desempe-
nho da atleta Viviane Oda Miran-
da foi percebido pela técnica Ma-
ria Carolina Nogueira de Oliveira. 
Com 4 anos de idade, Vivi Oda, 
como é conhecida, já chamava a 
atenção por sua habilidade motora 
muito aprimorada. “Era muito fle-
xível e se destacava entre as ami-
guinhas”, diz Maria Carolina.

Vivi, que nasceu em 21 de ju-
nho de 2005, em Guaratinguetá, 
no interior paulista, é uma ginasta 
que foge do biótipo da ginástica 
rítmica, por não ser alta, mas que 
buscou seus diferenciais em outros 
artifícios, conseguindo conquistar 
atenção dos árbitros. Vem daí o 
apelido de pequena notável. “Re-
almente percebemos que ela foi 
uma guerreira que sempre treinou 
até exaustão atrás de seus objeti-
vos”.

Este ano a atleta participará do 
Pan Americano de Ginástica, que 
acontece em Monterrey, no Méxi-

co, em junho, e estará no Primeiro 
Mundial de Ginástica Júnior, que 
será realizado em Moscou, em ju-
lho. Trata-se do campeonato mais 
almejado por um atleta do cenário 
esportivo, onde novamente Oda se 

superou, conquistando sua classi-
ficação contra as melhores do país, 
mesmo estando lesionada. “O 
diferencial dela no final é amar o 
esporte, o que a faz enfrentar todos 
os obstáculos da vida”, ressalta 

Maria Carolina. Hoje a jovem é 
considerada uma das grandes pro-
messas do Brasil na ginástica rít-
mica para os Jogos Olímpicos de 
2024, em Paris. Abaixo uma lista 
dos títulos de sua carreira.

 Títulos:
• Vice-campeã no individual 

geral, ouro na corda, e prata na 
coreografia com as mãos livres, no 
Estadual de 2014, em São Caetano 
do Sul (SP)

• Campeã da corda, 3ª no indi-
vidual da geral na categoria pré-in-
fantil no Brasileiro, em Contagem 
(MG)

• Campeã por equipe e no 
arco, pela Seleção Brasileira no 
Sul-Americano de Cúcuta (COL)

• Campeã de mãos livres, arco, 
bola e individual geral no Estadual 
de Pindamonhangaba

• Medalha de ouro no indivi-
dual geral, bola e mãos livres, no 
Brasileiro de Osasco

• Medalha de ouro por equipe, 
no individual geral, na bola e no 
arco, e prata nas mãos livres, no 
Sul-Americano de Cochabamba

• 3º lugar no individual geral e 
na bola, foi campeã no arco e na 
fita, no seu primeiro Brasileiro da 

categoria infantil
• Campeã por equipe, na bola e 

na fita, no Sul-Americano de Paipa 
(COL)

• Em seu último ano na catego-
ria infantil, se consagrou campeã 
em todos os aparelhos que dispu-
tou no Brasileiro de Vitória (ES)

• Medalha de ouro por equipe 
e nas maças, no Sul-Americano no 
Equador

• Vice-campeã no individual 
geral e foi campeã do arco, bola e 
fita, no Pan-Americano da Argen-
tina

• Campeã individual geral e 
levou medalhas em todos os apa-
relhos, no LA Lights de Ginástica 
(Los Angeles, EUA)

• Vice-campeã com quatro me-
dalhas de prata e uma de ouro, no 
do Rhythmic Art Invitational de 
Miami (EUA), onde foi seu pri-
meiro na categoria Juvenil

• TOP 10 na Challenge Cup 
em Kazan Rússia

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Esporte, 
Recreação e Lazer (Serel), realiza-
rá nos dias 15 e 16/6, às 9h, o 35º 
Campeonato de Karatê Goju-Ryu, 
conhecido como um dos eventos 
mais tradicionais do Karatê.

Na edição deste ano, além 
de São Paulo, serão recebidas 
mais oito delegações: Bahia, 
Distrito Federal, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Paraná, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Piauí.

A Liga de Karatê de Osasco 
contará com a participação de 
22 atletas representando o mu-
nicípio e estará sob o comando 
do Sensei Gilberto de Mello 
Schavareto Júnior.

No ano passado, a equipe 
osasquense ficou com o 11º lu-
gar, subindo algumas posições 
em relação a 2017, quando ficou 
na 15ª posição.

“Fico honrado em receber 
mais uma vez em nosso muni-

cípio uma das mais importantes 
competições de Karatê de âm-
bito nacional”, disse Carmônio 
Bastos, secretário de Esporte.

Serviço
35º Campeonato de Karatê 
Goju-Ryu
Local: SESI de Osasco
Endereço: Av: Getúlio Var-
gas, 401, Jd. Piratininga
Horário: 9h
Entrada: Gratuita
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Shopping União promove
corrida em Osasco neste domingo

A 10ª edição da Corrida 
Volta da União acontece neste 
domingo (9), às 8h. A já tradi-
cional prova promovida pelo 
Shopping União de Osasco é 
considerada o maior evento 
esportivo da região e possui 
grande relevância entre os 
corredores de toda a Grande 
São Paulo. Neste ano, terá 
um toque ainda mais especial, 
pois shopping completa uma 
década de existência.

Com corrida (9km) e ca-
minhada (4km), a Volta da 
União é organizada pela Yes-

com, empresa especializada 
há mais de 30 anos em corri-
das de rua. Os participantes 
contarão com toda a infraes-
trutura necessária, como ba-
nheiros, postos de hidratação 
e guarda-volumes. Os inscri-
tos receberão um kit com ca-
miseta exclusiva e brindes. A 
retirada dos kits deverá ser re-
alizada no dia 8 de junho, das 
11h às 22h, na loja Centauro, 
Piso Voegeli.

O Shopping União de 
Osasco oferece premiação 
em dinheiro aos primei-

ros colocados (masculino 
e feminino) do percurso de 
9km, e aos atletas (feminino 
e masculino) que comple-
tarem a marca de 5km nas 
primeiras colocações. Todos 
os participantes receberão 
medalhas e os vencedores 
das respectivas categorias 
ganharão troféus.

No fim do sorteio, será 
reservado um momento espe-
cial, em que todos os inscritos 
vão concorrer ao sorteio de 
diversos prêmios, a partir do 
número da inscrição.
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PROGRAMA ASFALTO NOVO

+ DE 100 KM 
DE PAVIMENTAÇÃO PARA
O CONFORTO E MOBILIDADE 
DA POPULAÇÃO 
Um dos maiores programas de infraestrutura
da atual administração.
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Secretaria de Cultura e Turismo

EUCARISTIA FONTE DE VIDA PARA O JOVEM EM MISSÃO
SANTANA DE PARNAÍBA - 2019

secom

06h - Confecção de Tapetes
08h30 - Missa campal
10h30 - Missa campal
12h - Missa campal
15h - Missa campal seguida de
Procissão pelas ruas do Centro Histórico
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Na manhã de terça-feira (dia 
28), uma comitiva da Khan Aca-
demy, dos EUA e América La-
tina, esteve na Emef Margarida 
Maciel, no Vale do Sol. Eles pu-
deram ver de perto os trabalhos 
e a grande evolução tecnológica 
que tem colocado a educação de 
Barueri como uma das referên-
cias em todo o Brasil.  

Os visitantes fi caram im-
pressionados com a desenvol-
tura dos alunos, organização da 
escola e emprenho dos profes-
sores e gestores. Ressaltaram a 
importância do Departamento 
de Tecnologia da Secretaria de 
Educação, que está possibilitan-
do a implementação de internet 
e a instalação de equipamentos 
de ponta como lousas digitais, 

chromebooks e óculos virtuais 
para todas as escolas da rede de 
ensino de Barueri. 

Para a CEO da Khan Aca-

demy, Ginny Lee, ver estudan-
tes de uma escola pública tão 
empenhados com a questão da 
aprendizagem é muito gratifi -

cante. “Meus olhos se enchem de 
alegria ao presenciar tantas boas 
práticas demonstradas aqui nesta 
escola de Barueri”, comentou. 

A coordenadora de Educa-
ção Infantil de Barueri, Janete 
do Valle, falou sobre os ganhos 
que os investimentos em tecno-
logia têm resultado para o bem 
da aprendizagem. “A amplia-
ção do uso da plataforma Khan 
Academy para todas as escolas 
do Ensino Fundamental, os in-
vestimentos no programa Goo-
gle For Education têm sido um 
marco na história da educação 
de Barueri”, explicou. 

A supervisora Márcia Ma-
ria Pereira, que trabalha com a 
plataforma desde o ano de 2014, 
também falou sobre os avanços 
educacionais. “Barueri tem o 
privilégio de sair na frente com 
os mais avançados recursos tec-
nológicos. A iniciativa é muito 

importante para a boa aprendi-
zagem dos nossos alunos”, ava-
liou. 

Para recepcionar os visitan-
tes, os alunos que integram o 
projeto “Sou mais Margarida 
Maciel” apresentaram um bo-
nito recital de poesia, além de 
interpretarem belas canções que 
emocionaram a todos. A regên-
cia foi do professor Ricardo Cé-
sar da Silva. 

Rodas de conversa acontece-
ram ao longo de toda a manhã, 
oportunidade em que, divididos 
em grupos, os educadores da 
plataforma Khan Academy pu-
deram fazer perguntas aos ges-
tores de Barueri sobre detalhes 
da implantação das ferramentas 
tecnológicas. 

Comissão internacional da Khan Academy elogia 
avanços tecnológicos na educação de Barueri 

Na terça-feira (4/06), alunos 
dos 4º e 5º anos da Escola Mu-
nicipal Vicentina Pires de Oli-
veira, no bairro Morro Grande, 
participaram do Projeto Piloto 
“Guardião Ambiental Mirim”, 
da Secretaria de Meio Ambiente 
e Agropecuária. Os alunos parti-
ciparam de uma capacitação com 
técnicos ambientais e receberam 
a missão de serem multiplicado-
res das informações recebidas du-
rante o curso ambiental.

O Guardião Ambiental Mirim 
estreou dentro da programação do 
Dia Mundial do Meio Ambiente 
[saiba mais em encurtador.com.
br/kmvH2], celebrado no dia 5 
de junho. “O objetivo é promover 
ações de sensibilização e prática 
de novos hábitos que contribuam 
com um meio ambiente melhor. 
Levamos conhecimento sobre 
questões ambientais às crianças e 

jovens para que desenvolvam no-
vos hábitos e mudanças de com-
portamento. Acreditamos na edu-
cação ambiental”, disse Gustavo 
Gemente, titular da Secretaria de 
Meio Ambiente e Agropecuária.

Entre os focos do projeto está 
o estímulo à cooperação e intera-
ção entre o poder público e a so-
ciedade civil, além de estabelecer 
a educação ambiental como ferra-
menta indispensável no combate 
à destruição do meio ambiente.

“Os alunos aprendem que 
eles podem ajudar na fi scalização 
ambiental. Explicando para os 
pais e responsáveis o que é cri-
me ambiental e como a denúncia 
pode ser feita. Lembrando que 
um adulto é que deve registrar a 
denúncia”, destacou Gustavo. Em 
Cotia, a Prefeitura disponibiliza o 
telefone 0800-878 1100 para de-
núncias de crimes ambientais.

Alunos de escola 
municipal de Cotia 
recebem certifi cado 
de “Guardião 
Mirim Ambiental”

Comprometida com a 
educação em Santana de Par-
naíba a prefeitura está cons-
truindo mais nove colégios 
em diversas regiões da cida-
de, o que vai ampliar a quan-
tidade de vagas no município 
em mais de 4.500, atendendo 
crianças da educação infan-
til, ensinos fundamental I, II 
e médio.

Dessa vez os bairros be-
neficiados serão: Chácara 
das Garças, Chácara Solar 
II, Cristal Park, Rancho Ale-
gre, São Luís, Sítio do Rosá-

rio, Votuparim, além de duas 
unidades de ensino que es-
tão sendo construídas na re-
gião da Fazendinha (Ricarda 
Branco e Leda).

Vale lembrar que no pri-
meiro semestre de 2019 
foi entregue um colégio de 
educação infantil no Jardim 
Itapoã (Magia das Cores) 
e ampliado em 160 vagas o 
Colégio Maria Clara Macha-
do (Fazendinha), o que con-
tribuiu significativamente na 
redução das filas  para vagas 
de creche no município.

Parnaíba terá mais 
nove colégios 
municipais até o 
final de 2020
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a universidade particular 
preferida do mercado profissional7

Matrícula a partir
de R$ ,0060

DESCONTOS
de até100%

no curso todo

101 parcerias universitárias
em todos os continentes

completa estrutura
universitária

Campus Alphaville
Av. Yojiro Takaoka, 3.500 – Santana de Parnaíba – Tel.: (11) 4152 8888

Campus Cidade Universitária / Marginal Pinheiros
Av. Torres de Oliveira, 330 – Jaguaré – Tel.: (11) 3767 5800

A UNIP É A ESCOLHA CERTA
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Talvez você esteja estranhan-
do este título para um artigo sobre 
o Líbano, e talvez esteja também 
se perguntando se é seguro fazer 
turismo neste país?  E minha res-
posta é SIM para as duas ques-
tões.  É preciso desmistificar essa 
questão, pois fazer turismo no 
Líbano neste momento é seguro.

 É fato que a região e confli-
tuosa (hoje quem está em guer-
ra é a Síria), mas o Líbano, já 
superou esta fase e no momento 
goza de muita calma e prospe-
ridade. 

E quanto a ser moderno, in-
formo que este país, faz questão 
de ser reconhecido como o mais 
moderno dos países árabes, mes-
mo sendo considerado o berço 
da humanidade, já que foi o lar 
dos fenícios entre 2.700 a 450 
a.c.  Hoje goza do conceito de 
ser o pais mais liberal e moderno 
da região, inclusive as mulheres 
não são mais obrigadas a usar a 
roupa preta. (abaya) 

E talvez a maior diferença do 
Líbano, para os demais países da 
região árabe (majoritariamente 
mulçumanos) ,  seja essa mis-
tura de religiões que convivem 
no  mesmo espaço, são  árabes 
cristãos de várias denominações 
(ortodoxos, maronitas, etc.), mu-
çulmanos sunitas e muçulmanos 
xiitas, enquanto os demais paí-
ses árabes são majoritariamente 

mulçumanos. Líbano, oficial-
mente República do Líbano (é 
um pouco maior que o nosso 
Sergipe) está localizado na ex-
tremidade leste do mar Mediter-
râneo, na Ásia Ocidental, numa 
região que faz ligação entre esse 
continente e a Europa. Faz fron-
teira com a Síria ao norte e a leste 
e com Israel ao sul e a oeste com 
Chipre pelo mar Mediterrâneo.

As cidades turísticas
Um dos pontos turísticos 

mais famosos e o maravilhoso 
sistema de cavernas de calcário 
Jeita Grottos, interconectadas, 
abrangendo uma extensão total 

de quase 10 quilômetros. As ca-
vernas estão situadas no campo 
de Nahr al-Kalb, um vale dentro 
da localidade de Jeita, 18 quilô-
metros ao norte de Beirute. 

Dentro das grutas, foram 
construídas passarelas (sem in-
terferir na paisagem natural) , 
permitindo o acesso seguro dos 
turistas dentro da gruta.

Ainda dentro das grutas é 
possível realizar um passeio de 
barco elétrico, por 500 metros 
navegando em um rio com pe-
quenas cachoeiras e corredeiras.

Suas galerias são compostas 
por uma série de câmaras, sen-
do que a maior delas tem uma 

altura de 120 metros. A caverna 
superior contém uma grande con-
centração de uma variedade de 
formações cristalizadas, como es-
talactites, estalagmites, colunas, 
cogumelos, lagoas e cortinas.

Byblos, cidade fenícia, , que 
por ser uma das mais antigas ci-
dades continuamente habitadas, 
foi considerada pela Unesco , 
como patrimônio Mundial. Sua 
história remonta pelo menos 
8.000 anos (muito tempo né?), 
incluindo o souk(mercado), o 
lado da marina, com seu porto 
histórico  e o Castelo dos Cruza-
dos , com muitas ruinas incríveis 
para visitar.

Como não mencionar a lin-
da estátua da Virgem Maria e 
seu belo santuário, localizada na 
cidade de Harissa, esse passeio 
para admirar a imagem da santa 
e feita por um teleférico, que lhe 
proporcionará uma vista da baia 
de Jounieh maravilhosa.

Caso você não queira andar 
de teleférico poderá também 
observar a bela vista através da 
escada em espiral que contorna a 
imagem da santa.

Em Baalbek, você deve co-
nhecer a cidade a velha cidade 
onde estão os templos dos deu-
ses Júpiter, Vênus e Baco e já 
que falamos no deus baco, não 
deixe de provar o vinho libanês 
eles tem excelentes vinícolas 
por lá, trata-se da mesma re-
gião de Canaã, lembra dessa 
cidade onde Jesus realizou seu 
primeiro milagre, tornando a 
água em vinho. As jarras do mi-
lagre ainda estão por lá! Muito 
próximo a elas, há uma caver-
na bem conservada, protegida 
pela ONU e reconhecida pelo 
Vaticano.

Seguindo esse roteiro de lu-
gares bíblicos, próximo a Canaã, 
visite também as ruínas Sidon 
e de Tiro, antigas cidades fení-
cias da costa do Mediterrâneo, 
localizadas a mais de 80 km de 
Beirute.

 Beirute,   a capital do Liba-

no  e sede do governo  libanês, 
desempenha papel central na 
economia local,  muitos bancos 
e empresas mantém suas sedes 
no centro da cidade,  sua indús-
tria e pouco desenvolvia,  com 
exceção da indústria alimentícia, 
têxtil e editorial.

Tradicionalmente o maior 
centro de comércio e comuni-
cações do país. Assentada so-
bre a baía de São Jorge, no mar 
Mediterrâneo, ganhou impor-
tância graças ao intenso tráfego 
terrestre e portuário com os pa-
íses vizinho. É sede de três uni-
versidades e conta com um mu-
seu arqueológico onde se acham 
expostas as descobertas feitas 
em Biblos.

Uma cidade de contrastes en-
tre os modernos prédios envidra-
çados e as ruinas de antigas ci-
dades destruída pela guerra civil.

No ponto central da cida-
de você vai poder conhecer a 
famosa torre do relógio Place 
d’ Etoile e a o cartão postal da 
cidade a  Mesquita Al Omari , 
bonito de dia e de noite ,( é lin-
da a iluminada )  e  os campus 
da  Universidade Americana,,  
Mesquita Mohammed Al-Amin, 
a Catedral Maronita de São Jor-
ge, a Catedral Ortodoxa Grega, a 
Rua Hamra, o Museu Nacional, 
a Baía de Zaitunay no centro da 
cidade.

Líbano, um país moderno!TURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

Campanha de Dia dos Namorados do 
União de Osasco tem sorteio de 10 
Iphones XR e ação de comprou-ganhou

Entre os dias 30 de maio e 
12 de junho, o Shopping União 
de Osasco promove ação im-
perdível no Dia dos Namora-
dos. As compras realizadas nas 
lojas e quiosques participantes 
da promoção garantirão um 
cupom para concorrer ao sor-
teio de 10 Iphone XR com 64 
GB, o lançamento mais deseja-
do do momento.

Para participar é simples: 
a cada R$ 400 em compras 
(nas lojas e quiosques parti-
cipantes) os visitantes deve-
rão comparecer no balcão da 
promoção, localizado no Piso 
Autonomistas, apresentar as 
notas fiscais juntamente com 
documento original com foto. 
Em seguida, será entregue um 
cupom para concorrer a 10 
Iphone XR.

Comprou-ganhou. As sur-
presas não param por aí! Os 
participantes também ganha-
rão um fone de ouvido articu-
lado, limitado a um item por 
CPF, enquanto durarem os es-
toques.

Venha ao Shopping União 
escolher o presente do seu 
amor e participe! Os sorteios 
dos smartphones acontecerão 
em 14 de junho, às 11h. O re-
gulamento completo da cam-
panha estará disponível em: 
www.shoppinguniao.com.br.

Sobre o Shopping União 
de Osasco

O centro de compras mais 
completo da Região Oeste de 
São Paulo recebe 1,5 milhão de 
pessoas ao mês. São 294 lojas 
conceituais, com layouts mo-
dernos e diferenciados. Possui 

as principais lojas âncoras do 
mercado nacional, além de dois 
Hipermercados, praça de ali-
mentação, restaurantes, labora-
tório de análises clínicas e uma 
unidade do Poupatempo. Com 
estacionamento gratuito nas 
primeiras duas horas, dispõe 

de variadas opções de lazer, 
moderna pista de boliche (Cia 
do Boliche), 10 salas de cinema 
(Cinemark com salas Stadium 
/ 3D / XD - Xtreme Digital) e 
uma mega unidade da Playland. 
Para mais informações, acesse: 
www.shoppinguniao.com.br.

Carlos Henrique Dezen

Ele é extremamente competente, respeitado e 
muito querido, formado pela Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, com mestrado em 
ginecologia e obstetrícia também pela USP, atua nos 
hospitais Promatre Paulista, Osvaldo Cruz e Albert 

Einstein. Trata-se do médico doutor Marcelo Cariola 
Corrêa da Costa, que festeja em grande estilo, no 

dia 13, sua idade nova, ao lado da esposa, das filhas, 
demais familiares e de centenas de amigos. Felicidades 

Dia 9, é dia de 
festejar com 
muita alegria o 
aniversário de 
Isabel Cristina 
Callil Soares. 
Felicidades!
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CAROLINA HERRERA CELEBRA 
A MULHER NO DOT CLUB

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

X-MEN: FÊNIX NEGRA
Aconteceu a estréia do novo 

filme, “X-Men: Fênix Negra”  com 
presença de Nicholas Hoult , usan-
do relógio da Jaeger-LeCoultre. O 
filme, escrito e dirigido por Simon 
Kinberg, é estrelado por Jennifer 
Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie 
Turner, James McAvoy, Michael 
Fassbender e Jessica Chastain. 

Jaeger-LeCoultre 
Desde sua criação, a Jaeger-

-LeCoultre faz da precisão uma 
verdadeira arte, promovendo o 
equilíbrio perfeito entre um sa-
voir-faire de ponta e um senso ar-
tístico, sofisticado e esteticamente 
refinado. Fiéis ao espírito inventi-
vo iniciado em 1833, os artesãos 
da Manufatura criam coleções que 
pertencem ao patamar mais ele-
vado da Alta Relojoaria: Reverso, 
Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, 
Rendez-Vous e Atmos – esse rico 
patrimônio construído pela Gran-
de Maison ao longo dos séculos é 
uma fonte constante de inspiração 
que continua ultrapassando os li-
mites por meio de relógios sem 
precedentes.

Carolina Herrera prestou 
homenagem à feminilidade e 
à alegria de viver inata a cada 
mulher no Dot Club. Uma 
constelação de mulheres bra-
sileiras inspiradoras e criativas 
celebrou neste espaço a femi-
nilidade e a beleza junto com 
Carolina Herrera, fundadora da 
marca homônima e embaixado-
ra mundial desde 2018, e com 
Carolina Herrera de Baez, Di-
retora Driativa de Fragrâncias.

Desde sua estreia (1981), 
Carolina Herrera tem presta-
do homenagem às mulheres. 
“Minha responsabilidade é 
ajudá-las a se sentirem seguras 

e, acima de tudo, belas”, diz a 
estilista venezuelana. A casa 
permaneceu fiel a esse propó-
sito; por isso, em cada peça de 
roupa, cada acessório e cada 
perfume, o protagonista não é 
a tendência, mas como tirar o 
melhor de cada mulher. Mais 
uma vez, a mulher voltou a ser 
a protagonista no Dot Club, um 
espaço de colaboração e união 
com base na mensagem de 
Good Girl, uma das fragrâncias 
ma is vendidas desde seu lança-
mento (2016) em todo o mun-
do. Um perfume que vai além 
do aroma: seu sucesso não se 
deve apenas à sua fórmula. Mi-

lhões de mulheres se identifi-
caram com seu lema, It’s good 
to be bad uma filosofia que in-
centiva a adoção da dualidade: 
em nossa luz e escuridão e em 
nossa bondade e malícia, reside 
nossa força.

A visita de Carolina Herrera 
ao Brasil é de grande impor-
tância. Fazia anos que ela não 
visitava oficialmente o país. 
Além disso, este foi um dos 
seus primeiros eventos oficiais 
desde que Wes Gordon a suce-
deu como diretora criativa em 
2018 e Carolina Herrera se tor-
nou a Embaixadora Mundial da 
marca.

Maria Spa do Cabelo, inaugurou o mais moderno
e luxuoso espaço no Alto de Pinheiros. 

EXPOSIÇÃO “PIN-UPS BRASILEIRAS”,
do fotógrafo Laílson Santos é realizada no MIS

Há alguns anos, Laílson 
Santos iniciou um belíssi-
mo projeto de fotografia 
artística com mulheres 
famosas, dentre elas: 
Adriane Galisteu, Sabrina 
Sato, Eliana, Fernanda 
Vasconcelos. Com o 
apoio da Luxus Magazine 
e Clínicas Lipari, o fotó-
grafo retomou o projeto 
e expôs 12 obras no 
Museu da Imagem e 
do Som (MIS), em São 
Paulo e sua ideia, agora, 
é ampliar o número de 
suas pin-ups.

A coluna apoia Neymar!
Febracos e Apacos apoiam Neymar!

Carlos Sanseverino (proprietário) , Claudio Pessutti, o casal Luciano Camargo e 
Flávia Fonseca e Ronaldo Von

Nicholas Hoult

Laílson Santos

Carolina Herrera, fundadora e embaixadora internacional da marca, e sua filha, 
Carolina Herrera de Baez, Diretora Criativa de Fragrâncias, participaram do 
evento junto a grandes nomes da moda e da cultura brasileira. No Dot Club 
foram realizadas exposições, shows, workshops e Dot Drama, a edição de 

colecionador da fragrância Good Girl, foi apresentada


