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Durante sessão da Câma-
ra Municipal de Osasco desta 
terça-feira (25), os vereadores 
Ralf Silva  e Rogério Santos 
(ambos do Podemos), criti-
caram duramente a CPTM 
(Companhia  Paulista de 
Trens Metropolitanos) pela 
falta de acessibilidade na Es-
tação Comandante Sampaio, 
no KM 18.

As moções de apelo apre-
sentadas por eles exigem da 
CPTM a implantação de esca-
das rolantes, rampas e eleva-
dores para facilitar o embarque 
de passageiros portadores de 
necessidades especiais e, prin-
cipalmente, idosos que sofrem 
com a falta dessas estruturas.

Segundo o vereador Ralf 

cerca de 12 mil usuários circu-
lam pela estação diariamente. 
“É inadmissível  que as obras 
de adequação até agora não 
tenham sido executadas, con-
forme exigências das normas 
da ABNT (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas)”.

Outro assunto da pauta 
foi a manutenção do Viadu-
to de Presidente Altino, que 
segundo o Ralf, a obra está 
deteriorada, sofrendo sérios 
riscos de acidente. “Gostaría-
mos de saber de quem é a res-
ponsabilidade, já que 70% da 
estrutura está no território de 
Osasco e 30% no município 
de São Paulo  e não se sabe 
onde está registrada a planta”, 
argumentou. 

Vereadores de Osasco cobram da CPTM 
acessibilidade na Estação do KM 18

Nesta terça-feira (25), a Câ-
mara Municipal de Osasco con-
tinua com a ação para alertar os 
servidores e o público em geral 
sobre os riscos do diabetes, por 
meio do acesso a testes gratuitos 
para medição de glicemia das 9 
às 13 horas. Os testes começa-
ram na manhã desta segunda-
-feira, quando mais de 50 servi-
dores participaram.

A ação é uma parceria en-
tre o Legislativo osasquense 
e a Associação Brasileira de 
Farmácias (ABC Farma), sem 
qualquer custo para os cofres 
públicos.

Sensibilizada pelo trabalho 
que a Câmara realiza na área de 
prevenção à saúde junto aos pú-
blicos interno e externo, a ABC 

Farma procurou o Legislativo 
para oferecer a parceria.

A aferição do índice glicê-
mico é simples e rápida. Para 
isso, é utilizado um aparelho de 
medição de glicemia, que regis-
tra os índices por meio do san-
gue do dedo da mão.

Após uma pequena picadi-
nha no dedo, o paciente recebe 
uma ficha com o resultado do 
teste e valores de referência.

Amanda Helen de Jesus, en-
fermeira consultora técnica da 
empresa HMD, explica que o 
teste de glicemia é fundamental 
para a prevenção ao diabetes e 
o controle dos problemas causa-
dos pela doença.

A enfermeira alerta que o 
diabetes é uma doença silen-

ciosa que, se não tratada, pode 
provocar cegueira, amputações 
nos membros e até mesmo a 
morte. “Por isso, a gente sem-
pre orienta as pessoas a fazerem 
esse teste, sempre que tiverem 
oportunidade”, explica.

Segundo dados da Socie-
dade Brasileira de Diabetes 
(SBD), os valores de referência 
não podem ultrapassar os 99 
mg/dl de açúcar no sangue, o 
caso de o paciente estar em je-
jum, e os 140mg/dl duas horas 
após a refeição.

O Ministério da Saúde esti-
ma que existam 16 milhões de 
portadores da doença no Brasil, 
e que esse número representa 
um crescimento de mais de 60% 
nos últimos dois anos.

O Governador João Doria 
se reuniu nesta terça-feira (25), 
no Palácio dos Bandeirantes, 
com o CEO Mundial da Fór-
mula 1, Chase Carey; o Promo-
tor do Grande Prêmio do Brasil 
de Fórmula 1, Tamas Rohonyi; 
o Prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas; o Vice-Governador e 
Secretário de Governo, Rodrigo 
Garcia; o Secretário da Fazenda 
e Planejamento, Henrique Mei-
relles; o Secretário Estadual de 
Turismo, Vinícius Lummertz; o 
Secretário de Turismo do Mu-
nicípio de São Paulo, Orlando 
Faria; e o Secretário de Gover-
no do Município de São Paulo, 
Mauro Ricardo.

“Com o enorme prazer re-
cebemos a visita do novo CEO 
Mundial da Fórmula 1, um es-
porte que o Brasil adotou desde 
a década de 70. Atividade que 
produziu grandes campeões 

mundiais, como Emerson Fitti-
paldi, José Carlos Pace, Nelson 
Piquet, Ayrton Senna, sem con-
tar jovens pilotos que participa-
ram do Grand Prix de Fórmula 
1 em Interlagos e nos outros 20 
Grand Prix pelo mundo afora. 
O Brasil tem uma enorme pres-
são na Fórmula 1 e Interlagos 
tem uma tradição e, ao longo 
desses quase 40 anos, apenas 
três não foram realizados no 
Autódromo Internacional de 
Interlagos”, declarou o Gover-
nador.

Doria disse, ainda, que res-
peita o desejo legítimo do Rio 
de Janeiro de querer levar o GP 
Brasil para a cidade, mas lem-
brou que São Paulo está mais 
estruturada para atender às ne-
cessidades dos turistas que de-
sembarcam na capital.

“Eu acho que a presença do 
Governador de São Paulo, jun-
to com o Prefeito e seus prin-
cipais executivos, demonstra o 
interesse a apoio de João Do-
ria. Nós fizemos, nos últimos 
anos, um belíssimo Grande 
Prêmio. Pretendemos continu-
ar fazendo grandes eventos”, 

falou Tamas Rohonyi.
Segundo Chase Carey, para 

a Fórmula 1, o mercado brasi-
leiro tem uma enorme impor-
tância. O CEO reconhece que 
as provas realizadas em Inter-
lagos sempre foram as mais 
interessantes do campeonato e 
espera que neste ano, em no-
vembro, possa continuar esta 
tradição.

O Grande Prêmio do Brasil 
de Fórmula 1 acontece todos 
os anos, desde 1972, no Autó-
dromo José Carlos Pace, mais 
conhecido como Autódromo 
de Interlagos, com exceção de 
1978 e 1981 a 1989, quando 
as corridas foram disputadas 
no Autódromo de Jacarepaguá 
(Autódromo Internacional Nel-
son Piquet). Desde 1973, o prê-
mio faz parte do campeonato de 
Fórmula 1 e, desde 1990, é re-
alizado em São Paulo de forma 
ininterrupta.

Apenas no GP disputado em 
2018, o circuito de Interlagos 
recebeu 150.307 mil expecta-
dores, um incremento de 6,4% 
em relação ao ano anterior, que 
foi de 141.218 pessoas.

Câmara de Osasco promove 
ação para alertar população 
sobre os riscos do diabetes

Dória se reúne com promotores 
da Fórmula 1 para que Grande 
Prêmio continue em São Paulo
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Praça das Artes de Barueri será um 
dos  maiores espaços culturais do país

A construção da futura Praça 
das Artes de Barueri, concepção 
assinada pelo renomado arquite-
to e designer Ruy Ohtake, está 
bastante avançada e o prefeito 
Rubens Furlan (PSDB), acom-
panhado do secretário de Cultu-
ra e Turismo, Jean Gaspar, fez 
questão de apresentar o anda-
mento da obra e cada etapa de-
talhada, durante reunião com a 
imprensa da região e integrantes 
de seu governo. 

O diretor-presidente da Lo-
pes Kalil Engenharia, Reinaldo 
Kalil, empresa responsável pela 
execução do projeto, também 
participou do encontro e ex-
plicou que a construção  de 28 
mil m2 utiliza sistema misto de 
edificação com estruturas metá-
licas e concreto convencional. 
Na apresentação da modelagem 
tridimensional 3D, os presentes 
puderam ter noção da obra por 
meio de imagens virtuais do es-
tágio anterior, a fase atual e as 
etapas futuras de como estará 
em cada prazo determinado. A 

previsão é que a Praça das Ar-
tes seja concluída em março de 
2020. 

O secretário Gaspar agrade-
ceu ao prefeito Furlan pela con-
fiança e grandioso investimento. 
“Neste período de crise, em que 
o governo federal fez cortes na 
cultura, a  nossa prefeitura ao 
contrário, está valorizando as 
artes criando este espaço que 
contempla todas as modalida-
des artísticas, pois uma cidade 
sem cultura não tem história. 
Teremos aqui teatro com uma 
das melhores acústicas do país, 
sonoplastia e 938 lugares; áreas 
para exposições, espetáculos, 
brinquedos interativos, salas 
para aulas de dança, música, 
teatro, artes plásticas, tudo pen-
sado com muito cuidado para 
atender um público fixo de 10 
mil pessoas”, ressaltou.

Entusiasmado com a Praça 
das Artes, o prefeito de Barueri 
falou que será um grande local, 
que integrará todas as manifes-
tações culturais. “É um projeto 

moderno, criativo, que teremos 
orgulho de entregar. Nós esta-
mos aqui para fazer as coisas 
acontecerem, construir obras na 
cidade para que tenhamos um 
futuro feliz, através de equipa-
mentos como este e outros que 
já entregamos e ainda vamos 
entregar muito mais. Tenho cer-
teza que esta obra vai extravasar 
a região e valorizar  cidade em 
todos os aspectos”. 

Furlan também destacou a 
geração de mais de 300 empre-
gos diretos na construção civil, 
apenas na construção da Praça 
das Artes de Barueri. O prefei-
to agradeceu ainda Ruy Ohtake 
por ter aceitado o desafio. “An-
tes era um artista que eu admira-
va e hoje se tornou meu amigo 
e vem toda semana vistoriar a 
obra”, revelou.

Atendimento
A previsão é que a Prefeitura 

atenda cerca de 10 mil crianças 
por mês nas oficinas culturais 
que serão implantadas na Praça 

da Artes. Furlan garantiu ainda 
que terá transporte gratuito para 
buscar moradores nos bairros 
mais afastados. 

O novo Complexo Cultu-

ral é construído no bairro Boa 
Vista, ao lado da Rodovia Cas-
tello Branco, no quarteirão onde 
ficava o Teatro Municipal de 
Barueri e o Ginásio de Esportes 

Sérgio Honda. Além de comple-
ta acessibilidade e infraestrutura 
sustentável (água e energia), o 
local terá amplo estacionamento 
e até restaurante (MM).   

Durante entrevista à im-
prensa na solenidade de apre-
sentação do andamento das 
obras do futuro Espaço das 
Artes de Barueri, construído 
pela Prefeitura a partir de um 
arrojado projeto do renoma-
do arquiteto Ruy Ohtake, na 
quarta-feira (26), o prefeito 
Rubens Furlan (PSDB) falou 
sobre diversas ações e medi-
das executadas em sua vida 
pública. Também falou de seu 
recente encontro com o gover-
nador João Doria para tratar da 
parceria na construção do Hos-
pital Regional em Barueri, que 
já tem área e projeto definidos 
para licitação. “Nós temos tudo 

pronto e ofereceremos R$ 50 
milhões para custeio da obra”, 
disse Furlan.

Prefeito de Barueri pela 
quinta vez, ele é um gestor 
dinâmico e um dos principais 
responsáveis pelo desenvolvi-
mento de Barueri como uma 
das mais importantes cidades 
do estado de São Paulo em ar-
recadação, geração de renda e 
empregos.

Furlan iniciou a carreira po-
lítica em 1976, eleito vereador 
aos 24 anos de idade, e também 
ocupou a cadeira de presidente 
da Câmara Municipal. Em 1990 
elegeu-se deputado estadual, al-
cançando naquela época a quar-

ta maior votação São Paulo. Já 
em 1998, conquistou o cargo de 
deputado federal como a tercei-
ra maior votação do estado e a 
quinta maior do país. Nas duas 
ocasiões  renunciou esses dois 
mandatos no Legislativo para 
concorrer a prefeito.

É um dos políticos mais in-
fluentes do Estado e seu nome 
já foi cogitado algumas vezes 
para concorrer ao governo pau-
lista. “Óbvio que serei candi-
dato à reeleição e se no futuro 
Deus permitir, houver interesse 
e o convite do partido eu gos-
taria muito em disputar uma 
candidatura ao governo do Es-
tado”, declarou.

Prefeito Rubens Furlan, arquiteto Ruy Ohtake e vice-prefeito Beto Piteri

As obras da Praça das Artes estão em ritmo acelerado

Turistas percorrem o Centro Histórico observando a confecção dos tapetes na celebração de Corpus Christi

Fotos: Armando Moreira

Rubens Furlan revela 
desejo em disputar o 
Governo do Estado
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A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Habita-
ção e Desenvolvimento Urbano 
(Sehdu), em parceria com a Cai-
xa Econômica Federal (CEF), 
deu início na quinta-feira, 28/6, 
no auditório do Fundo Social de 
Solidariedade, às assinaturas dos 
contratos da casa própria dos mo-
radores do Conjunto Habitacional 
Miguel Costa.

Com a assinatura dos contra-
tos, as primeiras 674 famílias, das 
etapas 1 e 2, poderão mudar já na 
primeira semana de julho. A mu-
dança depende de alguns ajustes 
e acordos entre Prefeitura, CPTM 
e União.

A liberação dos contratos é 
resultado da decisão da Justiça 

Federal, que aceitou o pedido 
de liminar, feito em abril pela 
Prefeitura de Osasco, Ministério 
Público e Defensoria Pública da 
União, e determinou que a Caixa 
fi rmasse o contrato de entrega das 
960 unidades habitacionais aos 
futuros proprietários do Conjunto 
Miguel Costa.

O prefeito Rogério Lins tão 
logo soube da decisão judicial em 
18/6, acionou a CEF e a equipe 
técnica do governo para organizar 
os trâmites do processo de assina-
tura de contrato e anunciar a boa 
notícia aos moradores.

“É com imensa alegria que 
vejo esse sonho ser realizado. 
Agradeço imensamente os mo-
radores por terem sido pacientes 

e acreditarem em nosso traba-
lho. Hoje estamos aqui reunidos 
vendo essas assinaturas aconte-
cerem”, comentou Lins, emocio-
nado.

A emoção também tomou 
conta dos moradores, que são 
unânimes em dizer que o sonho 
torna-se realidade. É o que afi r-
ma Arlete de Souza Costa, que 
mal dormiu à noite, querendo que 
chegasse logo a hora de assinar 
o seu contrato. “Estava ansiosa 
aguardando esse dia chegar. É 
o dia mais feliz da minha vida”, 
disse.

Jane Jaqueline Oliveira da 
Silva estava acompanhada pelo 
esposo José Fabrício e os fi lhos 
Rian e Bernardo. Para eles, o mo-

mento fi cará marcado por toda a 
vida. “O sentimento é de muita 
gratidão e alívio. São dias de gló-
ria para nós, porque ter o nosso 
lar é um sonho. É um sonho para 
toda mãe e todo pai poder dar 
uma segurança para os fi lhos”, 
destacou.

Os futuros moradores do Mi-
guel Costa são famílias que foram 
removidas das áreas de risco do 
próprio local, além de famílias 
removidas de áreas de risco do 
Jardim Santa Rita e do Jardim 
Rochdale, e que foram contem-
pladas com unidades no Conjun-
to Miguel Costa, construído com 
recursos do Programa de Acelera-
ção do Crescimento – PAC 2, do 
Governo Federal.

Alunos do Ensino Médio de 
Santana de Parnaíba são con-
tratados como estagiários nas 
repartições públicas do Muni-
cípio como forma de incenti-
vo. E para receber esses novos 
contratados, a prefeitura reali-
zou uma palestra motivacional 
com a presença do prefeito El-
vis Cezar.

O encontro tem por objeti-
vo estimular esses jovens que 

hoje cursam o ensino médio e 
trabalham como estagiários nas 
repartições públicas, a estuda-
rem com a meta de prestarem 
vestibular e entrarem nas uni-
versidades, não só do municí-
pio, mas também, nas estaduais 
e federais de São Paulo.

Para o prefeito Elvis, esse 
é um objetivo fundamental da 
sua gestão- “Trabalhamos para 
colocar na prática o progra-

ma Universidade para Todos. 
Sabemos que a educação gera 
transformação e confi amos que 
os nossos jovens farão diferen-
ça e construirão um Brasil mui-
to melhor”, conclui.

Hoje a prefeitura emprega 
485 estagiários do ensino mé-
dio e superior de diferentes cur-
sos para que tenham experiên-
cia e vivenciem situações reais 
do que aprendem na faculdade.

674 famílias do Miguel Costa assinam contrato da casa própria

Prefeito Elvis faz encontro 
com os novos estagiários do 
Ensino Médio em Parnaíba

Divulgação/Secom
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HMB convoca doadoras para 
equilibrar estoque do Banco de Leite

Entre junho e agosto é co-
mum ocorrer uma queda na 
doação de leite humano em 
função do clima seco e frio, 
que limita a locomoção das 
doadoras. Por isso, o Hospital 
Municipal de Barueri (HMB) 
reforça a necessidade da do-
ação e destaca o serviço de 
coleta, disponível duas vezes 
por semana, para buscar o lei-
te na residência da doadora.

“Toda mulher que ama-
menta é uma possível doado-
ra de leite e qualquer quanti-
dade é bem-vinda”, explica 
Priscila Zanotte, nutricionista 
do Banco de Leite do HMB. 
Para doar, a mãe só precisa 
comparecer ao Hospital para 
fazer um cadastro e o exame 
de sangue a fim de atestar a 
sua saúde. Depois de receber 
todas as instruções necessá-
rias será possível retirar o lei-
te no conforto da sua casa, e 
quando o vidro, esterilizado 
e com tampa de plástico, es-
tiver totalmente preenchido é 
só avisar no grupo das doado-
ras para que seu endereço seja 
incluído na rota de coleta.

Além das condições climá-
ticas, julho também é período 
de férias e geralmente as mães 
que têm seus filhos na escola 

aproveitam para viajar, o que 
também limita o estoque da 
unidade. No mês de junho o 
Banco está com uma deman-

da elevada. Cerca de 20 bebês 
acolhidos no berçário da UTI 
neonatal e da UTI pediátrica 
necessitam desse tipo de ali-

mentação, especialmente os 
que têm menos de 1,5kg. “O 
leite é muito importante para 
o ganho de peso dos recém-

-nascidos porque possui um 
alto valor nutricional, com 
grande quantidade de água, 
proteínas e lipídios. E também 
para aumentar a imunidade e 
prevenir contra infecções”, 
esclarece a nutricionista, que 
destaca o consumo atual de 
aproximadamente dois litros 
de leite por dia.

A rede de coleta funcio-
na apenas para moradoras de 
Barueri, mas qualquer mu-
lher que estiver amamentando 
pode usufruir do banco, de 
segunda a sexta-feira, entre 8 
e 17h, para retirar o leite no 
próprio espaço ou para entre-
gar a doação. O Banco, que 
tem capacidade para armaze-
nar 180 litros de leite e con-
segue atender seis doadoras 
ao mesmo tempo, conta com 
equipe especializada para 
orientar durante o processo da 
doação e para esclarecer dú-
vidas sobre amamentação. As 
interessadas podem compare-
cer ao 6º andar do Hospital 
Municipal de Barueri ou en-
trar em contato pelo telefone 
2575-3269.

 Banco de Leite sofre baixas nos meses de junho, julho e agosto
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Rogério Lins anuncia 
pagamento das dívidas 
com rescisões trabalhistas 

Poupatempo de Parnaíba será 
instalado no bairro da Fazendinha

Na última semana, a prefeitu-
ra deu mais um passo para trazer 
o PoupaTempo para Santana de 
Parnaíba, pois foi assinada a lici-
tação para dar início ao processo 
de implantação da unidade no 
município.

O bairro escolhido foi a Fa-
zendinha, região onde se concen-
tra a maior parte da população da 
cidade, e ficará no local onde 
atualmente está o Colégio Leda 
Caira, que neste ano ganhará 
um novo prédio. As obras terão 
início assim que a nova unidade 
educacional for inaugurada.

De acordo com a secretaria 
responsável, o local irá ofere-
cer uma série de serviços como 
emissão de documentos pesso-

ais (RG, Carteira de Trabalho), 
Habilitação( CNH Definitiva, 
Multa de Trânsito), Emprego e 
Trabalho (Cadastramento de cur-
rículo, Emissão de Carteira de 
Trabalho, Seguro-Desemprego), 
Veículos (Licenciamento, Regis-
tro, Transferência), entre outros.

A unidade fará parte de um 
prédio com 6 mil m², com mo-
derna infraestrutura da qual fa-
rão parte também o PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalha-
dor), a Secretaria de Emprego, 
Desenvolvimento, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SE-
MEDES), Departamento de 
Assistência Social, além de um 
Centro Cultural com Auditório 
de Eventos.

Ex-servidores da  Prefei-
tura de Osasco que há anos 
ou meses esperam receber 
os direitos trabalhistas em 
breve poderão contar com 
este dinheiro. O prefeito 
Rogério Lins (Podemos) 
anunciou nesta quinta-fei-
ra (27), que fará todos os 
pagamentos atrasados de 
rescisões, zerando todas as 
dívidas com os trabalhado-
res que contribuíram com a 
municipalidade.  

Os valores chegam a 
cerca de R$ 8 milhões no 
total  e beneficiarão servi-
dores efetivos, que pedi-
ram exoneração, cargos co-
missionados que deixaram 
a administração e também 
contratos CLT. “Nós conse-
guimos equilibrar as finan-
ças do  município, fizemos 
estudos para os pagamentos, 
começando pelos de meno-
res valores, e pela primeira 
vez a gente conseguirá zerar 

o pagamento de rescisões 
que já vem com atrasos de 
governos anteriores. É um 
momento significativo, que 
demonstra o reconhecimen-
to do direito de quem tra-
balhou pelo município, ge-
rando tranquilidade para as 
famílias”, disse o prefeito.

Segundo Lins, existem 
casos de rescisões de 2015 
que até hoje não foram qui-
tadas e a solução para o pro-
blema era sempre um dos 

assuntos discutidos pelas 
entidades sindicais. 

Para  fazer o anúncio  
dos pagamentos dos débi-
tos trabalhistas, o governo 
convidou representantes do 
Sintrasp (Sindicato dos Ser-

vidores de Osasco e Cotia), 
da Apos (Associação dos 
Professores de Osasco) e do 
Sindicato da Saúde. Também 
participaram a vice-prefeita 
Ana Maria Rossi;  o presi-
dente da Câmara Municipal, 

vereador Ribamar Silva; os 
vereadores Toniolo (líder do 
prefeito), Jair Assaf e Ricar-
do Silva; secretários muni-
cipais, entre os quais Délbio 
Teruel (Administração) e 
Pedro Sotero (Finanças).

Prefeito Rogério Lins anunciou pagamento das rescisões trabalhistas de ex-servidores 

Marcia Macedo
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ANIVERSÁRIOS

A Noruega foi classificada 
como o país mais desenvolvido 
do mundo em todos os relatórios 
de desenvolvimento humano des-
de 2001 (com dados referentes 
entre 1999 e 2010)  Em 2009, o 
país foi novamente classificado 
pela ONU como o melhor país do 
mundo para se viver. A Noruega 
também foi avaliada como o país 
mais pacífico do mundo em uma 
pesquisa realizada em 2007 pelo 
Índice Global da Paz. E em 2017 
um estudo feito por peritos inter-
nacionais, com apoio da ONU, 
classificou a Noruega como o país 
mais feliz do mundo. Então que 
tal, sentir esse gostinho da felici-
dade, mesmo que seja só fazendo 
turismo? 

O clima
A Noruega é um pais gelado 

e o clima pode ser oceânico, con-
tinental, subártico e alpino, com 
verões amenos e invernos longos 
e rigorosos, com ventos fortes e 
alta precipitação de neve; porém, 
diferentemente dos outros países 
escandinavos, uma grande faixa 
litorânea do país à beira do Mar 
do Norte e do Mar da Noruega é 
aquecida pela corrente do golfo. 

O período ideal para viajar pra 

lá é de maio a setembro (no máxi-
mo, até o início de outubro).

Mas se você quiser ver a famo-
sa aurora boreal, você vai precisar 
ir no final de janeiro, já se quiser 
ver o sol da meia noite, o período 
são os meses entre maio e julho. 

Se seu objetivo for fazer tri-
lhas, o ideal é viajar entre junho 
e agosto; se for para esquiar, será 
entre novembro e março.

Ou seja, durante todo o ano há 

coisas para ver e fazer na Noruega!

Dicas:
Como a Noruega não fica na 

zona do euro, sua moeda é a coroa 
norueguesa (NOK), nos progra-
mamos para, todos os meses, ir 
comprando um pouco de euro ou 
dólar, para então fazer o câmbio 
por lá. Isso ajuda a não ficarmos 
reféns de cotações mais altas (jus-
tamente o que está acontecendo 

agora, no Brasil).
O álcool é muito caro no país, 

e tem horários e locais específi-
cos para venda. Vinhos, bebidas 
destiladas e cervejas fortes só são 
vendidos na rede Vinmonopolet – 
lojas especiais de controle estatal. 
Durante a semana, o consumo des-
te tipo de produto só pode ser feito 
até as 20h e, no final de semana, 
até as 18h. 

Atenção, existe uma exceção 

consumo da cerveja com menos 
de 2,5% de álcool pode ser com-
prada em qualquer horário nestas 
lojas, porém é uma bebida caríssi-
ma.

Viagens para o hotel de gelo e 
para caçar aurora boreal devem ser 
agendadas previamente. 

 Para conduzir uma moto de 
gelo na Finlândia é obrigatório 

ter a carteira de habilitação váli-
da e expedida por um dos países 
que façam parte da Convenção 
Internacional sobre Trânsito Ro-
doviário, de Genebra. Borealis 
Destination Management não se 
responsabiliza por documentos 
não autorizados. Em caso de dúvi-
da,  consultar BDM.

 Boa viagem!

Santana de Parnaíba promove 
no próximo domingo (30/06), a 
partir das 10h, o 18º Encontro de 
Antigomobilismo pelas ruas do 
Centro Histórico da Cidade que 
fica a 35 KM de São Paulo. Orga-
nizado pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, o evento terá a participa-
ção de mais de 200 veículos.

 O tradicional encontro reúne 
apaixonados por raridades auto-
mobilísticas, haverá carros desde 
os anos de 1920 ou quase cente-
nário.

Além de apreciar a exposição, 
o visitante poderá adquirir peças 
para carros antigos no Mercado de 
Pulgas e também conferir a Feira 
de Artesanato, ou apreciar músicas 
na Rádio Vitrola ou participar das 
muitas oficinas que serão ofereci-

das pela Secretaria de Cultura.
Pelas ruas o visitante também 

poderá se deparar com o Raul Sei-
xas, ou quem sabe a Marilyn Mo-
roe ou o Elvis Presley. Isso porque, 
é costume as pessoas irem caracte-
rizadas ao evento.

Os veículos estarão espalha-
dos pelas ruas da cidade: Suzana 
Dias, Santa Cruz, Pedro Procópio, 
Bartolomeu Bueno, Cel. Raymun-
do, em frente a Secretária de cultu-
ra. Haverá Feira gastronômica na 
Praça das Bandeiras e vendas de 
Orquídeas.

 18º Encontro de 
Antigomobilismo
Domingo, 30 de Junho
Horário: a partir das 10h
Bolsão do estacionamento 
gratuito

NORUEGA!! A felicidade mora aqui!!!

Domingo é dia de Antigomobilismo pelas ruas de Parnaíba

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

Ele é formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 

Paulo, com especialização em 
Cirurgia de Catarata, Glaucoma 
e Retina, e titulo de especialista 

pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, foi chefe dos 

residentes de oftalmologia 
do Hospital das Clínicas de 

São Paulo, Fellowship em 
Retina no Doheny Eye Center, 

Universidade da Southern 
California, Los Angeles,USA, 

membro de diversas sociedades 
oftalmológicas nacionais e 

internacionais. Estou falando do 
dinâmico e brilhante médico Dr. 

Vinícius Paganini Nascimento,
que será muitíssimo festejado

no próximo, dia 2, quando
comemora idade nova.

Quem fica mais jovem dia 3, é a artista plástica 
Ofélia Rolim de Souza Campos. Recebe os mais 
íntimos para comemorar em grande estilo essa 

data tão importante.
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Guto Requena e Fabrício Mitre

Denise e Ricardo 
Bortoletto, diretores 
presidentes da marca 
Amakha Paris – 
campeã brasileira no 
segmento perfumes 
de altíssima qualidade 
e cosméticos 
convidam para o 
segundo aniversário 
da marca, na sede de 
São Bernardo, SP com 
show de Fernando e 
Sorocaba,dia 01/07.

Na última semana, o ator global Bruno Glagliasso 
prestigiou a CASACOR São Paulo, maior mostra de 

arquitetura, desing e paisagismo das Américas. Durante 
sua visita, foi recebido no restaurante Badebec.

Largada VIP para a reestréia do 
belíssimo musical de luxo Cole 
Porter- Ele Nunca Disse que 
me Amava, no Teatro Porto 

Seguro, Barra Funda, SP.

A coluna perdeu um grande 
amigo, leitor e incentivador. 
Todas nossas homenagens ao 
mestre do cinema e da vida 

Rubens Ewald Filho.

Divulgação/SECOM

Estão abertas inscrições para 
o Festival Barueri de Dança

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Design e Tecnologia 
com Guto Requena

Arquiteto e designer pre-
miado internacionalmente fala 
sobre a importância do design 
e da tecnologia no novo jeito 
de morar.

Para abertura do show de 
vendas do Haus Mitre Brooklin, 
Fabrício Mitre, CEO do Grupo 
Mitre, convidou o premiado ar-
quiteto e designer Guto Reque-

na para montar a sala conceito 
que une design e tecnologia.  
Para Fabrício, o design é um 
dos pilares que vai transformar 
a vida dos futuros moradores.

Chegou o momento de bai-
larinos e demais praticantes e 
estudantes da dança mostra-
rem seu talento no Festival Ba-
rueri de Dança. As inscrições 
estão abertas e vão até o dia 
26 de julho (ou quando for al-
cançado o número máximo de 
180 coreografias). Organizado 
pela Secretaria de Cultura e 
Turismo, o Festival vai ser re-
alizado nos dias 16, 17 e 18 de 
agosto no Centro de Eventos.

O Festival Barueri de 
Dança é uma mostra de cará-
ter competitivo que tem por 
objetivo abrir oportunidades, 
bem como difundir e valori-
zar o trabalho desenvolvido 

por escolas, oficinas, grupos e 
companhias de dança.

Poderão ser inscritos tra-
balhos coreográficos nas se-
guintes modalidades: Balé 
Clássico, Balé de Repertório, 
Dança Contemporânea, Jazz, 
Danças Urbanas, Estilo Livre 
e Dança de Salão, divididas 
nas categorias infantil, ama-
dor e adulto.

Os interessados devem se 
candidatar pelo e-mail festi-
vais@barueri.sp.gov.br, por 
onde também pode ser soli-
citado o edital completo do 
festival. A taxa de inscrição 
será paga de acordo com a 
categoria escolhida: solo R$ 

40; duo R$ 60; trio R$ 80; e 
conjunto R$ 20 por bailarino. 
Os valores arrecadados serão 
revertidos para o Fundo Mu-
nicipal de Cultura.

A premiação, em dinheiro, 
contemplará o melhor grupo 
com R$ 5.000; melhor coreo-
grafia, R$ 3.000; melhor bai-
larino, R$ 1.500; melhor bai-
larina, R$ 1.500; e bailarina 
revelação, R$ 1.000.

Confira o regulamento 
completo no site http://portal.
barueri.sp.gov.br/secretarias/
secretaria-cultura-turismo/
festival-barueri-danca-2019. 
Mais informações ligue no 
4199-1600.

Arquiteto Léo Shehtman, Bruno Glagliasso , diretora de finanças e marketing da 
Pormade Portas Beatriz Bollbuck e o arquiteto David Bastos.

Eva Wilma e Willian Piva

Sarita Montiel e Rubens Ewald Filho


