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Arraiá Solidário da Câmara 
de Osasco arrecada mais de  
1 tonelada de alimentos 

Nemtallah Bussab, integrante do Gremio do Colégio Antonio Raposo 
Tavares (Ceneart),que lutaram pela emancipação de Osasco.

Para fortalecer o partido 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, em Osasco,  e 
anunciar a provável pré-candi-
datura a prefeito do presidente 
do diretório Municipal do PSL, 
Dr. Alexandre Bussab, foi rea-
lizado no último sábado (6) um 
grande evento de filiação à le-
genda, no Clube dos Subtenen-
tes e Sargentos, no Rochdale, 
zona norte da cidade. 

O senador Major Olímpio 

participou da programação ao 
lado de deputados estaduais e 
federais, parabenizando Bus-
sab pela iniciativa. “Estamos 
confirmando novas filiações. É 
isso que nós precisamos fazer, 
para se tornar o maior partido 
brasileiro.  Quem quer política 
de verdade, vem para o PSL. 
Parabéns Osasco”, disse em seu 
discurso.

O evento reuniu simpati-

zantes e lideranças da cidade e 
da região, aos quais o presiden-
te do PSL agradeceu a presen-
ça. Aos gritos era possível ou-

vir a frase: “Osasco tem jeito, 
Bussab prefeito, que sinaliza 
uma possível disputa do den-
tista osasquenses nas eleições 

previstas para o próximo ano. 
“Foi um momento importante, 
reuniu grupo político pautado 
na ética e no compromisso com 

a população. O PSL é Deus, 
Brasil, pátria, família, conser-
vador nos costumes e liberal na 
economia”, disse Bussab.

A noite da última sexta-
feira, 5 de julho, foi de festa 
para os servidores da Câmara 
Municipal de Osasco. O Arraiá 
Solidário da Câmara, evento 
organizado pelo Legislativo 
com a colaboração de empresas 
privadas, arrecadou 1.200 
kg de alimentos, que serão 
entregues ao Fundo Social de 

Solidariedade do município. 
A ação, idealizada pelo 

presidente da Câmara, 
Ribamar Silva, em parceria 
com os colegas parlamentares, 
aconteceu no Centro de Eventos 
Pedro Bortolosso e teve 
caráter social. Os participantes 
garantiram suas entradas por 
meio da doação de 1 kg de 

alimentos não perecíveis. 
“Tinha fila na Câmara 

Municipal para retirar a pulseira 
e trazer os alimentos. Isso é 
muito gratificante! Hoje é um 
dia de realizações, que mostra a 
humanização da Câmara, com o 
propósito de ajudar o próximo”, 
explicou Ribamar. 

Renan Venâncio, servidor do 
legislativo, estava satisfeito ao 
ver os colegas unidos por uma 

boa causa e concluiu: “Podemos 
ver nos olhos dos funcionários a 

gratidão por estarem aqui. Eles 
se sentem parte de algo”. 

PSL de Osasco recebe lideranças 
nacionais durante evento de filiação



Sexta-feira, 12 de Julho de 2019 PÁGINA 3JORNAL A RUA



Sexta-feira, 12 de Julho de 2019PÁGINA 4 CIDADES
JORNAL A RUA

Visando oferecer mais 
agilidade para os usuários do 
transporte público no municí-
pio, em breve Santana de Par-
naíba contará com um novo 
Terminal Rodoviário que será 
construído na Fazendinha, 
uma das regiões mais populo-
sas da cidade. 

Essa nova unidade, que será 
instalada próximo a Avenida 

Tenente Marques, contará com 
toda a estrutura necessária para 
motoristas e passageiros, além 
da integração gratuita entre os 
ônibus municipais, evitando 
que os moradores da região te-
nham que pagar mais de uma 
passagem para chegar aos bair-
ros mais distantes da cidade. 

Essas obras fazem parte dos 
trabalhos de mobilidade urbana 

que a prefeitura vem realizan-
do, que consistem na melho-
ria e da criação de novas vias 
municipais na região, casos da 
ligação dos bairros Cidade São 
Pedro e Colinas da Anhanguera 
que estão em estágio inicial e 
da conclusão dos trabalhos de 
duplicação da Estrada Tenente 
Marques, que liga as cidades de 
Cajamar e Santana de Parnaíba.

O prefeito de Cotia, Rogé-
rio Franco, vistoriou o anda-
mento das obras de duplica-
ção da Estrada de Caucaia do 
Alto no início do mês. Trata-
-se de um projeto orçado em 
cerca de R$ 63 milhões que 
vai melhorar o acesso ao dis-
trito, aumentar a segurança 
dos motoristas e pedestres, 

garantir o fácil escoamento 
da produção agrícola daque-
la região, levar progresso ao 
distrito e melhorar a qualida-
de de vida da população. As 
obras começaram em dezem-
bro de 2018 e estão dentro do 
prazo programado.

Durante a passagem pela 
obra, o prefeito pôde confe-

rir a qualidade dos serviços 
que estão sendo realizados no 
local, como retirada do anti-
go pavimento, afundamento 
da via, colocação de rachão, 
compactação do solo, base, 
drenagem, novo pavimento, 
alargamento da via, implan-
tação de canteiro central, 
iluminação com fiação sub-

terrânea, passeios públicos, 
entre outros. “Esta é a maior 
obra viária do município de 
Cotia. Um trabalho de quali-
dade que vamos entregar para 
a população de Caucaia e de 
toda Cotia”, disse o prefeito.

O prefeito fez um convê-
nio com o município de Var-
gem Grande Paulista para que 

a duplicação também contem-
plasse os 2,5 km de extensão 
da via que cortam aquele mu-
nicípio. “Não fazia sentido 
o trecho de Vargem Grande 
não ser duplicado”, destacou 
Rogério. Ele lembrou que as 
obras estão dentro do prazo 
programado e que serão con-
cluídas no final primeiro se-

mestre de 2020.
Na duplicação da Estrada 

de Caucaia do Alto serão exe-
cutados 44 metros quadrados 
de guias, 4.180 metros cúbi-
cos de calçadas, quase sete 
mil metros de tubulação de 
águas pluviais, 250 mil to-
neladas de massa asfáltica e 
muito mais.

Na tarde da quarta-feira 
(dia 10) foi liberado o novo 
viaduto sobre a alameda Ara-
guaia, no Tamboré. A obra 
faz parte de um planejamen-
to do governo municipal que 
visa aumentar a fluidez e a 
segurança no trânsito.

Com o novo acesso, o 
motorista cruzará a alameda 
Araguaia no tempo médio de 
5 a 8 minutos nos horários de 
pico, metade do tempo que 
levaria sem o viaduto. “De 
imediato, temos a diminuição 
de 20% do trânsito e, agora, 
iniciaremos um novo estudo 
visando mais melhorias no 
tráfego da região. O nosso 
objetivo é que o munícipe 
não sofra mais com o trânsi-

to”, explica Regina Mesqui-
ta, secretária de Segurança 
e Mobilidade Urbana de Ba-
rueri.

Segundo o prefeito Ru-
bens Furlan, haverá mais in-
vestimentos no sistema viário 
da cidade. “Vamos contratar 
uma empresa para fazer um 
estudo geral sobre os lugares 
de maior impacto e conges-
tionamento e, então, criare-
mos novas alternativas para 
aliviar o trânsito em todo o 
município”, afirmou.

O benefício do complexo 
já é comemorado por quem 
trafega pela região diaria-
mente, como o gerente de 
vendas, Davi Estevim. “O 
viaduto vai economizar qua-

se trinta minutos do meu 
percurso. A gente ficava re-
presado para fazer todo este 
trajeto e, agora com o viadu-
to, vamos economizar quase 
trinta minutos no percurso”, 
comentou o condutor.

Sobre o viaduto
A obra teve um processo 

mais lento devido algumas 
interferências externas, como 
a necessidade de aterrar os 
fios de energia. Denominado 
Antonio Furlan por projeto 
de lei da Câmara de Barue-
ri, o complexo foi construído 
pelo sistema de pré-moldados 
e possui 680 metros de exten-
são com duas faixas de rola-
gem em cada sentido.

Fazendinha terá Terminal 
Rodoviário com integração 
gratuita em Parnaíba

Prefeito de Cotia vistoria obras da duplicação da Estrada de Caucaia

Viaduto sobre Araguaia é liberado e 
diminui trânsito em Alphaville e Tamboré

Imagem Ilustrativa

Fotos: Armando Moreira
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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
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O prefeito e a primeira-dama receberam alta do Hospital Municipal na última quarta-feira, 10

Osasco inicia 
imunização 
contra o Sarampo

A Prefeitura de Osasco, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, dará início à campa-
nha de vacinação contra o 
Sarampo nesta quinta-feira, 
11/7, em todas as UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde), das 
8h às 17h, e também na Poli-
clínica da Zona Sul, localiza-
da na Rua da Saudade, 100, 
Bela Vista, das 7h às 19h. O 
dia “D” está programado para 
sábado, dia 20/7.

Osasco está inserida na 
lista de municípios que pre-
cisam fazer a imunização 
contra o Sarampo. Dentre as 
cidades que   também partici-
pam da campanha estão: São 
Paulo (capital), Santo André, 
São Bernardo, São Caetano 
do Sul e Guarulhos.

O público alvo da vacina 
são pessoas com idade entre 
15 e 29 anos, mas além da 
população alvo, haverá aten-

dimento para todas as outras 
faixas etárias, de acordo com 
o calendário vacinal.

É importante ressaltar 
que as pessoas que já rece-
beram duas doses da vacina 
não precisarão ser vacinadas 
novamente, já as que não re-
ceberam dose nenhuma deve-
rão receber duas doses, com 
intervalo de 30 dias. As pes-
soas que não comprovarem 
registro da vacinação prévia 
em carteira de vacinação se-
rão consideradas não vacina-
das e deverão receber duas 
doses da vacina.

Serviço
Campanha de Imunização 
contra Sarampo em Osasco
Horário: das 8h às 17h
Local: em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e na Policlínica 
Zona Sul 

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, e a primeira-dama 
e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Aline Lins, 
receberam alta médica nesta 
quarta-feira, 10/7, e, por  reco-
mendação médica, seguiram 
para casa, onde permancerão 
em tratamento para recuperação 
das queimaduras de primeiro e 
segundo graus em 14% do cor-
po por causa da explosão que 
ocorreu no momento em que 
acendiam a fogueira do “Arraiá 
do Servidor”. O evento aconte-
ceu na Arena VIP (Jardim das 
Flores), no dia 28 de junho.

O casal passou 12 dias in-
ternado no Hospital Municipal 
Antônio Giglio e, como ainda 
não recebeu alta clínica, apenas 
hospitalar, seguirá em tratamen-
to domiciliar, devendo retomar 

as atividades aos poucos.
Rogério e Aline concede-

ram entrevista coletiva antes de 
deixar o hospital e reforçaram 

acreditar que um “milagre” di-
vino os livrou de uma situação 

ainda mais grave. “Agradece-
mos a Deus por esse livramen-
to, porque, segundo os médicos, 
poderíamos ter fi cado cegos em 
razão da onda de calor e termos 
graves consequências respi-
ratórias se tivéssemos inalado 
aquele gás. Nossa primeira pre-
ocupação naquele momento foi 
que mais pessoas que estavam 
no evento também tivessem se 
ferido com gravidade, mas gra-
ças a Deus isso não aconteceu”, 
disse o prefeito.

Ele também estendeu os 
agradecimentos à equipe do 
hospital. “Agradeço ao doutor 
Hugo (Gregoris de Lima, cirur-
gião clínico), que com mais de 
20 anos de serviços públicos é 
um exemplo de servidor. Cui-
dou da gente nesses dias com 
muita atenção. Também agra-
deço a toda a equipe que nos 
atendeu nesses 12 dias. Neste 
momento, 150 pessoas estão 
sendo bem atendidas no hospital 
e pude constatar isso nesses dias 
que fi quei aqui. Isso é motivo de 
muito orgulho. Continuaremos 
investindo para que os atendi-
mentos na rede sejam cada vez 
melhores. Nossos munícipes 
merecem”.

Segundo Rogério Lins, ain-
da não há previsão para a reto-
mada da rotina diária de ativida-
des externas. “Neste momento 
ainda não é possível sair às ruas. 
Nas primeiras horas de interna-
ção já falei com os secretários 
de cada área para que a rotina de 
tarefas prossiga, porque a cida-
de não pode parar. Mas se Deus 
quiser, em breve, retomaremos 

nosso trabalho para retribuir 
todo esse carinho e solidarieda-
de dos nossos munícipes e até 
de brasileiros que estão fora do 
país que nos mandaram mensa-
gens de solidariedade.”

O Arraiá do Servidor é um 
evento solidário. A exemplo 
do que ocorre todos os anos, a 
renda é revertida para o Natal 
Solidário, do Fundo Social de 
Solidariedade. A ação atende 
anualmente cerca de 50 mil 
crianças da cidade.

O casal se emocionou ao fa-
lar dos momentos seguintes ao 
acidente e do primeiro contato 
com as fi lhas no hospital. “Além 
da dor física, tinha a dor de que-
rer estar com elas (o casal tem 
duas fi lhas) sem podermos.Te-
mos alguns costumes com elas, 
um deles é rezarmos antes de 
dormir. Isso mexe muito. Nem 
pudemos passar o aniversário 
com a mais velha, que comple-
tou dez anos (três dias após o 
acidente)”, comentou Rogério.

Doação de sangue
O prefeito de Osasco apro-

veitou a presença da imprensa 
para pedir que ajude a divulgar 
a importância da doação de 
sague na cidade. “Eu e minha 
esposa não precisamos de bol-
sas de sangue, mas nesta época 
do ano o estoque fi ca abaixo da 
média em todo o Brasil. Vamos 
estimular a doação entre os ser-
vidores e gostaríamos que os 
munícipes que tiverem condi-
ções façam o mesmo, porque 
essa boa ação ajuda a salvar 
vidas”, concluiu.

Rogério e Aline Lins recebem alta hospitalar

Divulgação
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Shopping União de Osasco 
promove oficinas gratuitas 
de artesanato e culinária

ANIVERSÁRIOS

Quando você escolhe a França 
par visitar, reserve um bom tem-
po para conhecer esse encanta-
dor  país, pois é o pais onde você 
poderá aproveitar de tudo, como 
conhecer, cidades medievais, en-
riquecer sua cultura com visitas 
a museus e dependendo da época 
do ano que você estiver viajando 
pode aproveitar as praias que são 
maravilhosas.  

Paris, sua capital, é famosa pe-
las casas de alta costura, museus 
de arte clássica, como o Louvre, e 
monumentos como a Torre Eiffel. 

O país também é conhecido 
pelos vinhos e pela cozinha sofis-
ticada. Antigos desenhos da caver-
na de Lascaux, o Teatro Romano 
de Lyon e o amplo Palácio de Ver-
salhes atestam a sua rica história.

Passeios por vinícolas encan-
tadoras, gastronomia refinada, e 
cultura também fazem parte dos 
seus atrativos. 

Abaixo mencionaremos al-
gumas das cidades que você não 
pode deixar de visitar, e uma pe-
quena amostra para te deixar com 
vontade de visitar este pais lindo.

 A melhor época para percor-
rer a França: outono e primavera e 
para visitar Paris“,  o final da pri-
mavera (junho) e ou final do verão 
(setembro) são bem agradáveis.

Paris
Paris, a capital da França tam-

bém conhecida como cidade luz é 
uma importante cidade europeia é 
uma delícia caminhas pelas suas 
ruas com praças magnificas e pai-
sagem encantadoras, começando 
pelo Arco do Triunfo até a princi-
pal avenida  Champs-Élysées.

Paris é o centro mundial da 
moda, repletas de boutiques e lo-
jas de estilistas famosos na Rue du 
Faubourg Saint-Honoré.

Quanto a gastronomia, além 
de dispor de diversos cafés espa-
lhados pelas calçadas da cidades, 
seus restaurantes são uma atração 
a parte, destacando a culinária 
francesa.

A cidade de Paris também se 
destaca como centro cultural, abri-
gando alguns dos melhores mu-
seus do mundo, entre eles o Museu 
do Louvre.

Outros pontos de destaque 
nesta cidade cortada pelo rio Sena 
é a Torre Eiffel e a Catedral Notre 
Dame, uma contrução gótica do 
sec. XII.

Nice
Fundada pelos gregos e depois 

transformada em retiro da elite 
europeia do século XIX, a cidade 
atrai artistas há muito tempo. 

Localizada entre o mar e a 

montanha, a capital da Costa Azul 
é destino para quem gosta de praia 
e esportes ao ar livre. Nice é uma 
cidade com paisagens deslum-
brantes ,  capital do departamento 
dos Alpes Marítimos, na Riviera 
Francesa, está localizada na praia 
de seixos da Baie des Anges. 
Como é um destino de praia,  os 
meses mais quentes  são os mais 
indicados , lembrando que agosto 
é bem lotada . 

A Promenade des Anglais é a 
avenida beira-mar, com um bonito 
calçadão para pedestres e ciclovia. 

E para  conhecer as  famosas 
corniches, estradas sinuosas que 
vão beirando o litoral, tem vistas 
magníficas e mirantes , vale a pena 
alugar um carro.

Já a região antiga de Nice, 
Vieux Nice, tem construções his-
tóricas bem peculiares e conserva-

das. Place Massena, Place Rosseti, 
Cours Saleya e Les Ponchettes são 
regiões bem turísticas e fotogêni-
cas, vale muito a pena bater perna 
nesses lugares.

Claro que há outros programas 
a se fazer,  como visitar  museus 
, os mais famosos da cidade  são  
Marc Chagall e Matisse. 

O  Musée Matisse, que fica em 
um casarão e possui mais de 300 
obras entre pinturas, desenhos e 
esculturas, de Henri Matisse, um 
artista que morreu na cidade após 
escolhê-la como sua casa por mui-
tos anos de sua vida.

O  Musée Chagall, um espa-
ço dedicado do artista surrealista 
Marc Chagall, onde se encontra o 
seu maior acervo.

A culinária também é um dos 
motivos que atraem tantos turistas 
em Nice. Além de famosos pratos 

feitos com peixes, frutos do mar 
e massas,  e a “socca” (massa de 
farinha de grão de bico) , uma das 
iguarias da tradicional região da 
Riviera Francesa. . 

Lyon
 A terceira maior cidade fran-

cesa é cheia de cores, cheiros e 
sabores e  considerada a capital in-
ternacional da gastronomia, então 
não é preciso andar muito para se 
deparar com restaurantes com es-
trelas Michelin. 

Mas Lyon oferece também, 
os tradicionais bouchons, que são 
restaurantes simples que unem a 
comida popular e rústica com a 
nobre cozinha regional.

Se você é amante da natureza, 
visite esse belo parque urbano da 
França, o Parque de la Tête d’Or, 
que fica em Lyon. É uma área óti-
ma para curtir com tranquilidade 
e oferece mais de 117 hectares 
de área natural para um passeio 
tranquilo. Famílias, amigos e es-
portistas são os principais frequen-
tadores do parque, que também 
tem um incrível zoológico gratuito 
dentro! Lá ainda existe um lago, 
onde você pode alugar um barco 
a remo, jardins botânicos com es-
tufas, jardins de rosas e um trem 
turístico.

Apesar de ter mais de dois mil 
anos de história – espalhada atra-
vés de sua arquitetura renascentis-
ta e ruínas romanas , a região atrai 
cada vez mais pessoas de todos os 
lugares do mundo por conta de seu 
jeito futurista e crescimento cons-
tante. 

Quem visita a cidade precisa 
visitar a basílica Notre Dame de 
Fourvière, que possui uma igreja 
em seu subsolo. Para ter a melhor 
vista da viagem, não é preciso ir 
muito longe: basta visitar o mi-

rante que fica ao lado esquerdo da 
basílica e conferir os famosos rios 
Rhône e Saône, os prédios históri-
cos da Velha Lyon e toda a parte 
nova da cidade, repleta de edifí-
cios altos e modernos.

. 
Cannes

Cannes é uma cidade pequena 
situada na Riviera Francesa, mais 
conhecida como Côte d’Azur, 
Com estações bem marcadas (dias 
longos e quentes no verão e bas-
tante frios durante o inverno), é 
possível visitar a cidade em qual-
quer época do ano, tudo depende 
da preferência do turista.

Muito famosa por seus festival 
de cinema internacional, o maior 
evento mundial da categoria.

Entre os lugares que não po-
dem ficar de fora do roteiro estão 
o Boulevard de la Croisette, que é 
considerado o coração de Cannes.

Ao ao longo da costa, o lugar 
é repleto de praias, butiques de 
luxo e hotéis palacianos. Também 
abriga o Palais des Festivals et des 
Congrès, um edifício moderno, 
com tapete vermelho e a Allée des 
Stars - calçada da fama de Cannes.

Mas a cidade tem muito mais 
a oferecer aos turistas. A île Sain-
t-Honorat também é um local que 
atrai viajantes do mundo inteiro, 
principalmente aqueles que bus-
cam fazer compras de vinhos, mel 
e lavanda (que são produzidos pe-
los monges de um monastério do 
século V que funciona até hoje no 
local).

Outra opção de vista e o  mer-
cado  Marché Provençal, um mer-
cado de frutas, legumes, frutos do 
mar e carnes onde, além de com-
prar alimentos frescos e de quali-
dade, é possível experimentar al-
gumas especialidades da culinária 
francesa.

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

Quem troca de 
idade na próximo 
sábado dia 13 
é Eliana Soares, 
competente 
secretária 
do deputado 
estadual, ex-
prefeito de 
Osasco e atual 
tesoureiro do PT, 
Emidio de Souza. 
Na ocasião, ela 
recebe, ao lado 
da família,
os mais íntimos 
para brindar esse 
momento
especia

Dia 16, é dia 
de comemorar 

o aniversário 
da ex-

vereadora de 
Osasco, Sônia 

Rainho, que 
será muitíssimo 

abraçada por 
familiares e 

amigos

A Central de Cursos do Sho-
pping União de Osasco preparou 
uma programação imperdível 
para as férias de julho com aulas 
gratuitas de culinária e artesana-
to para todas as idades. Afinal, 
nada melhor que aproveitar esse 
período para se divertir muito e 
aprender.

As atividades acontecerão na 
Central de Cursos do Shopping 
União de Osasco. No mesmo es-

paço, os visitantes deverão reali-
zar a inscrição, de segunda a sex-
ta-feira, das 14h às 16h30, ou das 
17h30 às 21h, no Piso Avenida 
(Corredor de Serviços – próximo 
ao Poupatempo).

Com início em 08 de julho e 
com duração até o fim do mês, 
as atrações acontecerão de se-
gunda a sexta-feira, das 14h às 
16h e das 18h às 20h. Confira a 
programação.

16/7 (TERÇA-FEIRA)
• 18h às 20h: Festival do Hambúrguer: Venha 
aprender a fazer práticos hambúrgueres caseiros 
com cebola caramelizada e diversos molhos.

18/7 (QUINTA-FEIRA)
• 14h às 16h: Bolo sem Glúten e Brownie: Venha 
aprender passo a passo dessas receitas sem glú-
ten com, Central Osasco, Harald e a culinarista 
Isabel Tempesta.
• 18h às 20h: Bombons de Julieta, Trufa Tradicio-
nal e Trufa de Damasco com Amêndoas: Receitas 
com chocolate de dar água na boca com Central 
Osasco e Chocolates Harald.

19/7 - (SEXTA-FEIRA)
• 14h às 16h: Festival de Rocambole: Deliciosos 
rocamboles nos sabores de coco, chocolate e doce 
de leite, com Central Osasco, Alispec e a culinaris-
ta Valquiria Silva e a culinarista Isabel Tempesta.

22/7 - (SEGUNDA-FEIRA)
• 18h às 20h: Festival de Chocolate colorido: 

Aprenda a trabalhar com chocolate e colori-lo, com 
Central Doces, Mago e a culinarista Carol Souza.

23/7 - (TERÇA-FEIRA)
• 14h às 16h: Festival de Caldos: Aprenda a prepa-
rar deliciosos caldos para o inverno.
• 18h às 20h: Batatas Recheadas: Como preparar 
deliciosas batatas recheadas, com o chef Antonio 
Neto.

24/7 - (QUARTA-FEIRA)
• 14h às 16h: Delícias Com Coco: Venha aprender 
a preparar um delicioso bolo gelado revestido 
com pudim e Coxinha de cocada, com Central Do-
ces, Frutcoco e a culinarista Rose Vitiello.

25/7 - (QUINTA-FEIRA)
• 14h às 16h: Receitas de Férias: Deliciosos lan-
ches para a garotada de salsicha crocante e trem 
da alegria. 

26/7 - (SEXTA-FEIRA)
• 18h às 20h:  Comida Oriental: Prepare um deli-

cioso Kare de frango e legumes e Tempurá, com 
Grano e a culinarista Maria Marlene.

29/7 - (SEGUNDA-FEIRA)
• 14h às 16h: Faça e Venda Quiches: Prepare desde 
a massa e recheios a deliciosas e práticas quiches.
• 18h às 20h: Bolo de Aniversário: Aprenda a pre-
parar um lindo e delicioso bolo de aniversário com 
recheio de mousse de brigadeiro decorado com 
sacos e bicos de confeitar e aplicação com papel 
de arroz, com Central Osasco, Dona lella e a culi-
narista Andreia Mondadori.

30/7 - (TERÇA-FEIRA)
18h às 20h: Plant Based Diet: Aprenda a fazer recei-
tas  veganas com base de plantas ou integralmente 
de alimentos derivados de plantas, incluindo vege-
tais, grãos, nozes, sementes, legumes e frutas.

31/7 - (QUARTA-FEIRA)
14h às 16h: Panificação Doce e Salgada: Aprenda 
a preparar deliciosos pães doces e salgados de dar 
água na boca.
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Cliques
da

Semana

Villa Country 
promove mega 
Arraiá em Julho

Muita comida típica, quen-
tão, quadrilha e música boa, É 
neste clima que o Villa Coun-
try - o maior reduto sertanejo da 
América Latina - realiza a 10ª 
edição do Arraiá do Villa 2019. 
A festa, com direto a quadrilha 
e decoração temática, começou 
na última quinta-feira, dia 11, 
e vai até domingo, 14 de julho.  
Para agitar essa festa, os shows 
ficam por conta de grandes no-
mes do sertanejo: Marília Men-
donça, César Menotti e Fabiano, 
Breno e Caio César, Thaeme e 
Thiago e Jefferson Moraes.  

Há 10 anos que a casa se tor-
na um verdadeiro arraial. Com 
a decoração típica, todos os am-
bientes da casa se transformam: 
Praça do Cavalo, Praça Serta-
neja, Saloon, Restaurante John 
Wayne. E o público, em sua 
maioria, vai vestido à caráter 
para entrar no clima da festa. O 
momento mais aguardado pelos 
frequentadores é a hora de dan-
çar quadrilha, que segue a tradi-
ção caipira e embala todos que 
estão no salão. 

Nesta sexta-feira, dia 12, é a 
vez dos grandes medalhões ser-
tanejos, César Menotti e Fabiano 
subirem ao palco do Villa. Os 
irmãos chegam na festa julina 
com um show de seu novo proje-
to de trabalho, o CD e DVD “Os 
Menotti em Orlando”, lançado 
no início do ano. No repertório, 
“Me Ensina”, “Maré”, “Tarde 
Demais”, “Burro Chora”, “Dia 
25”, entre outros. É claro que 
não ficarão de fora também os 
mega-hits “Leilão”, “Como um 
Anjo”e “Vida Cigana”.

Ainda no dia 12, Breno e 
Caio Cesar também se apresen-
tam para animar a noite. Recen-
temente, a dupla lançou o single 
“Quero Sentir de Novo”, cujo 
clipe está próximo de bater a 
marca de 500 mil views no canal 
do YouTube. Além dessa, eles 
cantarão também seus grandes 
sucessos: “Mentirinha”, “Deixa 
eu Te chamar de Meu amor”, 
entre outras.

Dia 13 de julho, sábado, Tha-
eme e Thiago voltam ao Villa 

Country para mais uma mega 
apresentação. A dupla, queridi-
nha do público da casa, chega 
para cantar seus grandes suces-
sos de carreira. Os sertanejos 
prometem cantar “Casa Pequeni-
ninha”, “O Que Acontece na Ba-
lada”, “Bem Feito”, “Deserto” e 
outros grandes clássicos de car-
reira. Aliás, embora tenha sido 
lançada no início de abril, “Casa 
Pequenininha” já se tornou um 
hit, tendo seu clipe chegando 
próximo dos 500 mil views.

Para fechar a festança do 
Villa com chave de ouro, Jef-
ferson Moraes faz sua apresen-
tação domingo, 14 de julho. O 
garoto é um dos maiores fenô-
menos recentes da música ser-
taneja e, em seu perfil oficial 
do YouTube, já soma mais de 
330 milhões de views. Tendo 
sua carreira capitaneada pela 
AudioMix, Jefferson Moraes 
também coleciona views no 
Spotify. Seu perfil ultrapassa 
a marca de 950 mil ouvintes 
mensais. No repertório, não 
faltarão músicas conhecidas: 
“Oi Nego”, “Beber com Emer-
gência”, “Coleção de Ex”, “Um 
Centímetro”, entre outras.

Os ingressos para esta gran-
de noite já estão à venda. Para 
efetuar a compra basta ir pesso-
almente às bilheterias do Villa 
Country (de segunda a sábado 
das 10h às 22h e aos domingos 
das 13h às 22h) ou então aces-
sar o site da Ticket 360 (www.
ticket360.com.br). O valor vai 
de R$ 30,00 a R$ 50,00. 

SHOW: CÉSAR MENOTTI 
E FABIANO E BRENO E 
CAIO CÉSAR 
Data: 12 de julho de 2019 
(sexta-feira)
Abertura da casa: 20h
Horário do Show: 00h30
Ingressos: R$40,00 (Pista 
Feminino) - R$60,00 (Pista 
Masculino) - R$ 120,00 
(Camarote Brahma)

SHOW:  THAEME E 
THIAGO
Data: 13 de julho de 2019 

(sábado)
Abertura da casa: 20h
Horário do Show: 00h30
Ingressos: R$40,00 (Pista 
Feminino) - R$60,00 (Pista 
Masculino) - R$ 120,00 
(Camarote Brahma)

SHOW:  JEFFERSON 
MORAES
Data: 14 de julho (domingo)
Abertura da casa: 20h
Horário do Show: 00h30
Ingressos: R$30,00 (Pista 
Feminino) - R$50,00 (Pista 
Masculino) - R$ 120,00 
(Camarote Brahma)

Local: Villa Country (Av. 
Francisco Matarazzo, 774, 
Parque da Água Branca, São 
Paulo)

Formas de Pagamento: Visa, Visa 
Electron, MasterCard, Diners 
Club, Rede Shop. Cheques não 
são aceitos.

Compra de Ingressos: 
Online no link  https://goo.
gl/0Aes3T ou nas bilheterias 
da Villa Country (de segunda a 
sábado das 10h às 22h e aos 
domingos das 13h às 22h).

Mais informações:
http://www.villacountry.com.br 
(11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera 
fotográfica profissional ou semi 
profissional (câmeras grandes 
com zoom externo ou que 
trocam de lente), filmadoras 
de vídeo, gravadores de audio, 
canetas laser, qualquer tipo 
de tripé, pau de selfie, camisas 
de time, correntes e cinturões, 
garrafas plásticas, bebidas 
alcóolicas, substâncias tóxicas, 
fogos de artifício, inflamáveis 
em geral, objetos que possam 
causar ferimentos, armas de 
fogo, armas brancas, copos de 
vidro e vidros em geral, frutas 
inteiras, latas de alumínio, 
guarda-chuva, jornais, revistas, 
bandeiras e faixas, capacetes de 
motos e similares.  

O biomédico Roberto 
Martins Figueiredo, famoso 
já faz tempo nas telinhas da 
Record ,  acaba de ganhar 
um novo quadro: “Fala Dr. 
Bactéria” – aos sábados 
entre 7h e 10h15.  O 
quadro especial tem como 
meta dar dicas de higiene e 
limpeza do dia a dia.

DR.BACTÉRIA 
TEM QUADRO

NOVO NO FALA 
BRASIL - RECORD!

Moacyr Franco cantou no Bar do 
Nelson e foi homenageado com 

Disco de Ouro centenário de 
Nélson Gonçalves.

Hebe - A Estrela do Brasil é um filme 
biográfico brasileiro de 2019 escrito por 

Carolina Kotscho com direção de Maurício 
Farias, e estrelado por Andréa Beltrão 

no papel de Hebe Camargo. O filme foi 
selecionado para a mostra competitiva da 

47ª edição do Festival de Gramado.


