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O deputado estadual 
Emidio de Souza conquis-
tou mais de R$ 1 Milhão em 
recursos de emendas parla-
mentares para a cidade de 
Osasco e região. Na última 
segunda-feira (12), o gabi-
nete do deputado foi infor-
mado que o Governo Estado 
liberou os recursos.

Atento às necessidades 
da população, Emidio indi-
cou investimentos em áreas 
sensíveis. Os recursos das 
emendas conquistadas são 
para obras de infraestrutura, 
compra de equipamentos de 
saúde e aquisição equipa-
mentos de para atendimento 
de crianças com deficiência.

Ao todo, o deputado con-
quistou R$ 300 mil para a 
AACD (Associação de As-
sistência à Criança Deficien-
te) que atende crianças de 
Osasco e região e R$ 500 mil 
para a Prefeitura de Osasco 
realizar obras de infraestru-
tura.

Para Emidio, a conquis-
ta dos recursos mostra o seu 
comprometimento e sua luta 
diária pelo desenvolvimento 
da cidade. “Tenho compro-
misso com a população de 
Osasco e estou empenhado 
em garantir ainda mais re-
cursos”, disse.

Na região, além de Osas-
co, as emendas conquistadas 

pelo parlamentar vão benefi-
ciar a população de Itapevi. A 
cidade será beneficiada com 
R$ 300 mil para a compra de 
equipamentos de saúde.

Nesta terça-feira (13), o 
deputado enviou ofício aos 
prefeitos de Osasco e Itape-
vi e ao superintendente da 
AACD informando a con-
quista e salientando que os 
recursos estão disponíveis.

“A conquista desses re-
cursos é o reconhecimento 
do nosso trabalho. Agora, 
vou seguir cobrando do Go-
verno do Estado mais in-
vestimentos para todas as 
cidades da região”, afirmou 
Emidio.

Emidio conquista mais de R$ 1 Milhão 
em emendas para Osasco e região

O Governador João Doria 
e o Secretário da Saúde, José 
Henrique Germann Ferreira, 
deram início nesta terça-feira 
(13) às obras do novo Hospital 
Pérola Byington, especializado 
na saúde da mulher, a ser insta-
lado na região da Nova Luz, no 
Centro de São Paulo.

Anunciada em 2013, a obra 
começou após resolvidos todos 
os entraves burocráticos que re-
tardaram por anos a construção 
do hospital, com apoio do pre-
feito Bruno Covas, que partici-
pou do evento.

“Esta unidade hospitalar do 
Pérola Byington era um sonho 
nosso, meu e do Bruno (Covas). 
Aliás, justiça seja feita, também 
do governador Geraldo Alck-
min, assim como do [ex-Secre-
tário da Saúde] David Uip. As 
circunstâncias, às vezes, difi cul-
tam que o prazo que nós todos 
desejamos possa ser cumprido 
na velocidade que queremos. 
Este novo prédio vai trazer tam-
bém revitalização para toda esta 
região. Não é só a questão da 
saúde, é a recuperação da Nova 
Luz”, afi rmou Doria.

O novo hospital terá investi-
mento total de R$ 307 milhões, 

além de ampliar a capacidade de 
atendimento em comparação ao 
atual Centro de Referência da 
Saúde da Mulher. A área cons-
truída será de 44,4 mil m², com 
previsão de execução em até 36 
meses. O hospital irá oferecer 

162 leitos SUS, sendo 10 de 
UTI. O prédio terá um centro de 
diagnóstico 60% maior em rela-
ção ao atual, 14 salas de centro 
cirúrgico e seis salas de cirurgia 
ambulatorial.

Referência em atendimento 

ginecológico, oncológico e às 
vítimas de violência sexual, terá 
ainda áreas de medicina nucle-
ar e tratamento de radioterapia 
para mulheres com câncer.

Estima-se aumento de 160% 
no número de cirurgias oncoló-

gicas e endoscopias, chegando 
a 5,2 mil procedimentos, o que 
colocará o novo hospital como 
o maior serviço público nacio-
nal de atenção a pacientes com 
endometriose.

A capacidade de atendimen-
to ambulatorial também cresce-
rá, saltando de 8 mil para 12,6 
mil atendimentos – um aumento 
de cerca de 60%. Será mantida a 
assistência em sete especialida-
des ofertadas pelo atual Pérola: 
Mastologia, Câncer Ginecológi-
co, Endometriose, Reprodução 
Humana, Violência Sexual, Gi-
necologia de alta complexidade 
e Patologia de trato genital.

“Esse novo hospital repre-
senta o comprometimento da 
gestão com a saúde pública, en-
tregando um serviço altamente 
qualifi cado e especializado para 
as mulheres paulistas”, disse 
Germann.

O hospital será instalado em 

modelo de PPP (Parceria Públi-
co-Privada). Do total investido, 
R$ 184 milhões são provenien-
tes do BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social).

A PPP prevê planejamen-
to arquitetônico e funcional; 
construção, compra e instalação 
completa; manutenção corretiva 
e preventiva dos equipamentos 
hospitalares; e instalação e ma-
nutenção de recursos de tecno-
logia de comunicação e infor-
mática. Inclui, ainda, a gestão 
dos serviços não clínicos, de-
nominados “bata cinza”. A uni-
dade permanecerá totalmente 
integrada ao SUS e subordinada 
à Secretaria de Estado da Saúde.

Anualmente, o Pérola rece-
be mil novos casos de câncer de 
mama, útero e ovário. No futu-
ro, ampliará em 60% o número 
de consultas e ciclos de quimio-
terapia, chegando a 12 mil e 20 
mil por mês, respectivamente.

Ampliação da assistência
O novo Pérola também con-

tará com ampliação do setor de 
atendimento à vítima de violên-
cia sexual. O foco será o atendi-
mento humanizado a mulheres 
adultas e crianças, com equipe 
multidisciplinar, formada por 
médicos, psicólogos, assisten-
tes sociais e outros. Atualmen-
te, o programa “Bem Me Quer” 
atende cerca de 4 mil casos de 
violência sexual por ano, ofere-
cendo pronto-atendimento 24h, 
incluindo prevenção contra in-
fecções sexualmente transmis-
síveis.

O “Bem Me Quer” foi cria-
do em 1997, com a Secretaria da 
Segurança Pública. Prevê a rea-
lização de aborto legal e é um 
modelo de assistência de refe-
rência no Brasil e América Lati-
na, reconhecido com prêmio do 
Banco Mundial em 2014.

Governo de SP inicia construção do novo hospital da mulher

Divulgação
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  A instalação do Sistema 
Detecta, com as câmeras de 
monitoramento e o contro-
le eletrônico de velocidade, 
nas principais vias da cidade, 
confirma a importância que 
oferece na segurança e cons-
cientização dos motoristas no 
trânsito. De acordo com os 
dados divulgados pela Secre-
taria de Transporte e Trânsito, 
Santana de Parnaíba obteve 
no primeiro semestre deste 
ano redução em todas as vias 
onde o sistema foi implan-
tado, com destaque para a 
Avenida Yojiro Takaoka, em 
Alphaville, que reduziu em 
55,56% os acidentes no perí-
odo. (vide gráfico)

Desde que a prefeitura 

adotou o sistema de monitora-
mento e controle do trânsito, 
além de outras intervenções 
no sistema viário, como a 
melhoria da sinalização, das 
calçadas e das vias, a redução 
dos acidentes tem sido grada-
tivos e constantes. Para o Pre-
feito Elvis Cezar: “o princi-
pal ganho é a preservação da 
vida”, declarou.

As análises e estudos com-
parativos serão úteis para que 
a prefeitura possa melhorar o 
projeto de segurança e cons-
cientização no trânsito, se-
gundo informou a Secretaria 
de Transportes e Trânsito, que 
registra diariamente as ocor-
rências de acidentes no trânsi-
to, com ou sem vítimas.

O tão aguardado Centro 
de Diagnósticos de Barueri já 
tem data para inauguração: 23 
de agosto, por volta de 17h, 
com presença do governador 
de São Paulo, João Doria.

A data marcará dois im-
portantes acontecimentos: o 
início das atividades de um 
dos maiores Centros de Diag-
nósticos do país e a assinatura 
do protocolo de parceria en-
tre Barueri e o Estado para a 
construção do hospital regio-
nal.

“Tenho acompanhado de 
perto os preparativos para o 
início do funcionamento do 
Centro de Diagnósticos. A 
cada dia chegam mais equi-
pamentos. Tem uma máquina 
para fazer exames de coagu-
lação, que é uma das mais 

modernas que tem no nosso 
país”, afirma o prefeito de Ba-
rueri, Rubens Furlan.

Com a proposta de ser 
referência, comparando-se 
aos hospitais Fleury e Al-
bert Einstein, o equipamento, 
construído pela Prefeitura de 
Barueri, ofertará gratuitamen-
te aos munícipes mais de 45 
tipos de exames com equipa-
mentos de alta tecnologia e 
com os recursos mais atuais 
disponíveis no mundo.

Localizado na avenida 
Pastor Sebastião Davino dos 
Reis, 786, na Vila Porto, o 
equipamento contará, en-
tre outros, com ultrassom, 
raio-X, tomografia compu-
tadorizada, densitometria, 
mamografia, tomossíntese e 
ressonância magnética.

Acidentes de trânsito caem 
32% em Parnaíba após a 
implantação dos Sistemas de 
Monitoramento e Controle 
Eletrônico de Velocidade

Barueri inaugura Centro de Diagnósticos dia 23
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O Colégio Objetivo lançará 
um grande evento voltado à Edu-
cação Infantil. Trata-se do Obje-
tivo Day que, nesta primeira edi-
ção, realizará um workshop para 
explanar assuntos relevantes à 
Educação Infantil. 

Tendo como proposta sanar 
dúvidas dos pais deste impor-
tante momento na vida de seus 
fi lhos, a atividade será aberta 
ao público, terá entrada franca 
e acontecerá em duas datas e lo-
cais diferentes:

Unidade Teodoro: 17/08 (sá-
bado), das 9h30 às 13h

Unidade Alphaville: 24/08 
(sábado), das 9h30 às 13h

As inscrições devem ser feitas 
em http://sec.objetivo.br/objeti-
voday/ até o dia 16/08 para a uni-
dade Teodoro e até 23/08 para Al-
phaville. As vagas são limitadas. 

Serão oferecidas atividades 
aos pais e às crianças. Aos pais, 
além de painel com a coordenação, 
será ministrada a palestra “Meu fi -
lho chegou na Educação Infantil, o 
que é isso?”, que envolve:

O que é esperado em cada 
faixa etária da criança no seu  de-
senvolvimento físico, psicológi-
co e intelectual; 

A importância da interação 
com as outras crianças e com os 

adultos;
A importância da família;
O movimento e as brincadei-

ras como formas de expressão;
O estímulo ao processo de 

autonomia da criança;
A Educação Infantil muito 

além da recreação.
Já as crianças participarão de 

atividades pedagógicas e recrea-
tivas como ofi cinas de Arte e de 
Música.

“Arte, infância e linguagem 
são sinônimos, quando pen-
samos na criança competente, 
curiosa, motivada e criativa. 
Nosso caminho é oferecer a ela 
atividades e vivências capazes 
de colaborar para seu desenvol-
vimento, para sua aprendizagem, 
ampliando seu olhar e sua com-
preensão em relação ao mundo”, 
comenta Sandra Regina Carulli, 
coordenadora-geral da Educação 
Infantil e do 1º ano do Ensino 
Fundamental do Objetivo.

O período de 0 a 6 anos é im-
portante na formação do indiví-
duo, pois é quando ele constrói 
os principais instrumentos inte-
riores de que se servirá, primeiro 
de modo inconsciente e depois 
com progressiva consciência, 
para se relacionar com a chama-
da realidade exterior. Em todo 

momento, a criança age, desco-
bre, inventa, resiste, pergunta, 
retruca, refaz, socializa-se. Nes-
se processo de formação, a Edu-
cação Infantil deve proporcionar 
um conjunto de meios, materiais 
e oportunidades para um cresci-
mento saudável em todos os as-
pectos.

Na Educação Infantil, tra-
balha-se para que a criança se 
sinta autoconfi ante e segura no 
ambiente escolar e em seu rela-
cionamento com os educadores. 

Oferece-se a ela condições para 
que realmente seja criança, ativa 
e questionadora, sem impor limi-
tes à sua curiosidade. E, pouco 
a pouco, no contato com outras 
crianças da mesma faixa etária, 
ela vai construindo valores e 
aprendendo a respeitar os senti-
mentos, ideias, atitudes e direitos 
dos outros. 

PROGRAMAÇÃO
UNIDADE TEODORO: 
Para os pais: 
9h30 às 10h - Credenciamento 
10h às 10h20 - Café
10h30 às 11h30 - Palestra: 
Meu filho chegou na Educação 
Infantil, o que é isso? , com 
Profa. Sandra Regina Carulli.
11h30 às 12h - Painel com co-
ordenadores
12h às 13h - Encerramento: os 

pais assistirão uma apresentação 
musical com os instrumentos 
confeccionados pelas crianças. 
Para os filhos:
9h30 às 10h - Credenciamen-
to (entrada pela rua Teodoro)
10h às 10h20 - Café
10h30 às 11h30 - Atividades 
pedagógicas: Oficinas de arte 
11h30 às 12h - Atividades pe-
dagógicas: Oficinas de música 
12h às 13h - Encerramento: os 
pais assistirão uma apresentação 
musical com os instrumentos 
confeccionados pelas crianças. 

UNIDADE ALPHAVILLE:
Para os pais: 
9h30 às 10h - Credenciamen-
to (entrada pela Portaria I)
10h às 10h20 - Café da manhã
10h30 às 11h30 - Palestra: 
“Meu filho chegou na Educação 

Infantil, o que é isso?”, com a 
Profa. Sandra Regina Carulli.
11h30 às 12h - Painel com co-
ordenadores
12h às 13h - Encerramento: os 
pais assistirão uma apresentação 
musical com os instrumentos 
confeccionados pelas crianças 
Para os filhos
9h30 às 10h - Credenciamen-
to (entrada pela Portaria I)
10h às 10h20 - Café da manhã
10h30 às 11h30 - Oficinas de 
Arte 
11h30 às 12h - Oficinas de 
Música 
12h às 13h - Encerramento: os 
pais assistirão uma apresentação 
musical com os instrumentos 
confeccionados pelas crianças 

Workshop Objetivo Day
Unidade Teodoro: Rua Teo-
doro Sampaio, 688 - Pinhei-
ros – S. Paulo - SP
Unidade Alphaville: Av. Yojiro 
Takaoka, 3.500 - Alphaville - 
Santana de Parnaíba – SP
Inscrições: devem ser feitas em 
http://sec.objetivo.br/objetivo-
day/ até o dia 16/08 para a 
unidade Teodoro e até 23/08 
para Alphaville. As vagas são 
limitadas. 

Primeira edição do Objetivo Day trará 
workshop sobre educacao infantil

Divulgação

Atividade será aberta ao público, terá entrada franca e acontecerá em duas datas e locais diferentes. As vagas são limitadas.

Prefeitura de Jandira 
instala quatro playgrounds 
e faz a alegria das crianças

A Prefeitura, através da Se-
cretaria Municipal de Planeja-
mento e Habitação, instalou, 
no último mês de julho, quatro 
playgrounds lúdicos na Praça de 
Eventos, Brotinho, Sagrado Co-
ração e Cidade da criança.

Todos os brinquedos aten-
dem a norma ABNT NBR 
16071/2012 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), órgão responsável pela 
normalização técnica no país. 
Esta norma especifi ca os requisi-
tos de segurança, instalação,ma-

nutenção, inspeção e utilização 
dos playgrounds.

O tipo de material é um dos 
pontos principais da normativa 
por conta da qualidade e do tipo 
utilizado. O escorregador, a pon-
te tubular, por exemplo, são fei-
tos de polietileno que traz muita 
segurança pois não é tóxico, tem 
alta resistência à tração, é imper-
meável e anti UV (resistência a 
luz solar).

A sustentação é realizada por 
tubos de aço e o acesso pela es-

cada, fabricada em chapa de aço, 
incorporada por PVC plastifi can-
te, produto emborrachado que 
prioriza maior aderência e higie-
ne, sendo totalmente atóxico.

Os brinquedos são para 
crianças de no máximo 12 anos. 
A normativa 16071/2012 prevê 
também o monitoramento por 
parte dos pais e responsavéis 
no momento em que a criança 
estiver utilizando o playground. 
Dessa forma, as crianças podem 
se divertir livremente sem riscos 
à sua integridade física.

Divulgação/SECOM
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Prefeito Elvis Cezar entrega Arena 
de Eventos e Parque do Jaguari

A Prefeitura de Osasco re-
tomou a construção do Con-
junto Habitacional do Morro 
do Sabão, localizado na Rua 
Dr. José Marques de Rezende, 
no Munhoz Jr., zona Norte. O 
prefeito Rogério Lins esteve 
no local na sexta-feira, 9/8, 
acompanhando o início das 
obras, com o vereador Ro-
gério Santos, o secretário de 
Habitação (Sehdu), Cláudio 
Monteiro, e o adjunto da pas-
ta, Michel Conde.

O prédio será entregue 
todo acabado. A previsão é 
de que isso ocorra em aproxi-
madamente quatro meses, ou 
seja, em dezembro deste ano.

Ao todo estão sendo cons-
truídas 40 unidades habitacio-
nais que atenderão famílias 
que vivem em assentamentos 

precário no próprio perímetro, 
e serão  removidas para que a 
prefeitura realize a urbaniza-
ção do bairro. Os apartamen-
tos terão dois quartos, sala, 
cozinha, banheiro e área de 
serviço.

Além da construção das 
moradias, também serão rea-
lizados serviços de drenagem, 
saneamento e infraestrutura, 
com a construção de uma área 
de lazer e de um escadão de 
ligação entre as Ruas 9, 3 e 
Morrinhos, oferecendo mais 
qualidade de vida aos mora-
dores locais.

Outro ponto importante 
será a entrega de mais de 300 
títulos de propriedade, por 
meio do Programa de Regula-
rização Fundiária, da Secreta-
ria de Habitação.  

Com o objetivo de ter 
um espaço próprio para re-
alização de espetáculos de 
todos os gêneros e eventos 
comemorativos, o prefeito 
Elvis Cezar inaugura nesta 
sexta-feira (16), a partir das 
18h, a 1ª Arena de Eventos 

de Santana de Parnaíba, lo-
calizada no bairro Campo da 
Vila. 

O espaço tem mais de 5 
mil m² e conta com um au-
ditório, com capacidade para 
um público de aproximada-
mente 600 pessoas, contendo 

uma estrutura completa, com 
direito a vestiários, coxia e 
camarim. O saguão de entra-
da tem cerca de mil metros 
quadrados e será destinado 
a exposições de quadros, es-
culturas e outros trabalhos 
artísticos.

 A arena conta ainda com 
Museu da Bíblia, piscina ba-
tismal, além de estaciona-
mento com capacidade para 
200 veículos.

Além da Arena de Even-
tos, o prefeito Elvis também 
entregará o novo Parque Mu-
nicipal do Jaguari, neste sá-
bado (17), a partir das 15h. 

Localizado na Rua Meteoro, 
664, o parque tem cerca de 
10 mil m² e conta com diver-
sos ambientes como acade-
mia ao ar livre, playground, 
pista de caminhada, quadras 
de grama sintética e polies-
portivas, arquibancadas e 
uma grande área verde. A 
unidade esportiva será uti-

lizada pelos moradores dos 
bairros Chácara Solar II, JD. 
Clementino e Jardim Jagua-
ri, beneficiando centenas de 
pessoas da região.

Para marcar mais esta 
conquista da população par-
naibana, o público contará 
com a animação do show da 
da dupla Dantas & Lei.

Prefeitura de Osasco retoma as obras do 
Conjunto Habitacional Morro do Sabão
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ANIVERSÁRIOS

Dia 20, quem troca de idade é Rosa 
Isabel Potenza (Bel), que dá uma pausa 
para receber os cumprimentos pelo seu 

aniversário. Na foto, ladeada pelo esposo 
Marcos Arsen Burbulhan e pelos filhos 

Gabriel Burbulhan e Marcelo Burbulhan.

Dia 22, terá festa na residência da família 
Cocuzza, motivo mais do que justo, já 

que o Dr. Franco Cocuzza recebe os mais 
íntimos para brindar a nova idade.

Um lugar que deve fazer parte 
do roteiro de todos que curtem mi-
tologia e praias. Pode -se dizer que 
a cultura da humanidade começou 
na Grécia, já ela é considerada o 
berço da filosofia, música e teatro. 
Um povo que sempre valorizou o 
belo , deixando sua marca na ar-
quitetura e esculturas.

A história da Grécia, se con-
fundi com a história de seus an-
tigos deuses moravam no Monte 
Olimpio (ponto mais alto da Gré-
cia 2.919 metros acima do mar). 

Foi nesta terra também que 
nasceram os “Jogos Olímpicos “, 
realizados na cidade de Olímpia 
em 776 A.C  e nasceu também a 
democracia.

Localizada ao sudeste da Eu-
ropa, no sul da península balcáni-
ca. A Grécia é circulada ao norte 
pela Bulgária, pelo Macedônia 
do Norte e pela  Albânia; ao oes-
te pelo mar Jônico; ao sul pelo 
mar Mediterrâneo e a leste pelo 
mar Egeu e pela Turquia.

Com essa localização o resul-
tado não poderia ser diferente, a 
Grécia é conhecida como o para-
íso terrestre. O mar azul de encher 
os olhos, contrastando com as 

casinhas brancas penduradas nos 
morros, já que 80% do território 
da Grécia é montanhoso.

O país consiste de uma grande 
parte continental, o Peloponeso, 
península conectada ao continente 
pelo istmo de Corinto; e ao redor 
3000 ilhas,(apenas 150 habitadas)  
incluindo Creta, Rodes, Corfu, 
o Dodecaneso e as Cíclades. A 
Grécia possui 15000 quilômetros 
de litoral, mencionaremos algu-
mas delas aqui.

Atenas
A riqueza do passado se en-

caixa em uma metrópole europeia 
moderna, com um transito de car-
ros pesado e muita poluição tam-
bém. E como toda metrópole, tem 
vida noturna bem ativa e eclética

A cidade recebeu  o nome da 
deusa padroeira, a acrópole dedi-
cada a ela foi construída em 450 
A.C e é a mais famosa do mundo..

Entre os monumentos mais 
consagrados estão o Propileu, 
o Erecteion e, claro, o Partenon, 
símbolo da Grécia e da civilização 
europeia, hoje é o cartão postal da 
cidade..

As ruinas do  templo de Po-

seidon, considerado o deus  dos 
mares , fica no cabo de Sounion, 
próximo de Atenas(mais ou me-
nos 70 km) .Ao fundo do templo o 
mar Egeu , onde acontece um dos 
mais belos por de sol do mundo.

 O famoso Arco de Adriano 
fica bem ao lado, em homenagem 
ao imperador romano que com-
pletou a construção do templo por 
volta do ano de 131 d.C.

O  Estádio Panatenaico é um 
dos mais antigos do mundo, da-
tando de 566 a.C.  com capacidade 
para até 50 mil pessoas.

Monastiraki, bairro vizinho 
de (Plaka é um dos bairros mais 
famosos e mais legais pra quem 
visita Atenas.), mas é em Monas-
tiraki que fica a praça do mesmo 
nome que é uma das mais anima-
das da capital grega, com muitas 
lojas e restaurantes e algumas 
outras atrações como o  Merca-
do das Pulgas, a Mesquita Tzis-
tarakis (onde hoje funciona o 
Museu Grego de Arte Popular), 
a Biblioteca de Adriano e Ágora 
Romana.

E por fim, viste também o 

Monte Licabeto ,  o ponto mais 
alto de Atenas, a 277 metros acima 
do nível do mar., o que proporcio-
na uma linda vista de  toda a re-
gião, existem alguns bons restau-
rantes e uma capela. 

As ilhas
A Grécia possui ainda um nú-

mero infindável de ilhas, sendo 
Creta a maior delas todas mas tal-
vez não a mais famosa. Outra ilha 
famosa e a Santorini e da pequena 
cidade de Oia que, nos últimos 
anos, atraiu as atenções do mundo 

e tornou-se num destino obrigató-
rio para turistas que procuram lo-
cais únicos e românticos por isso é 
muito procurado por casais em lua 
de mel.

 Creta
Nesta ilha de paisagens varia-

da , está localizada a  caverna de 
Zeus (deus grego) , localizado no  
Monte Ida, o maior da cordilheira. 
Na capital, Heraklion, ficam lo-
calizados o Museu Arqueológico 
de Heraklion, que abriga artefatos 
religiosos e peças decorativas de 
origens romana, árabe, bizantina, 
veneziana e turca, culturas presen-
tes na miscigenada Creta.

O Palácio de Knossos, um ver-
dadeiro museu a céu aberto e prin-
cipal sítio arqueológico da ilha. As 
escavações começaram em 1.900 
e, durante o processo, os arqueólo-
gos descobriram diversos afrescos 
e placas com escrita da Idade do 
Bronze.

A Grecía é tão linda e tem 
tantos lugares lindos para serem 
visitados, que fica impossível des-
crever todos eles, o melhor mesmo 
será você ir até lá e conferir com os 
seus olhos. Pense nisso!

Nos dias 16, 17 e 18 de agosto 
acontece a terceira edição do Fes-
tival Barueri de Dança, no Centro 
de Eventos, organizado pela Se-
cretaria de Cultura e Turismo. São 
mais de 400 bailarinos e dezenas 
de companhias e grupos de dança 
que disputarão prêmios e prestígio. 

A premiação soma R$ 12 mil 
e as modalidades disputadas são: 
balé clássico, balé de repertório, 
dança contemporânea, jazz, dan-
ças urbanas, estilo livre e dança 
de salão, divididas nas categorias 
infantil, amador e adulto. A mostra 
competitiva é aberta ao público, o 
ingresso é solidário e basta levar 
uma unidade de leite em pó (paco-
te ou lata de 1 Kg). 

“O Festival Barueri de Dança 
é uma oportunidade para valorizar 
o trabalho realizado por escolas, 
oficinas, grupos e companhias de 
dança”, ressaltou Jean Gaspar, se-
cretário de Cultura e Turismo. 

Além das apresentações de 
coreografias nas diversas moda-
lidades haverá também debates e 
workshops com os especialistas e 
professores: Ricardo Scheir, Edu-
ardo Menezes, Claudia Carvalho 
e Carolina Resende. As vagas para 

os workshops são limitadas e o 
valor é de R$ 20 por participante. 
É necessário solicitar a ficha de 
inscrição através do e-mail festi-
vais@barueri.sp.gov.br. 

WORKSHOPS 
Sábado (17/8) 

Das 9h30 às 11h - “Ballet Inter-
mediário”, com Ricardo Scheir 
Das 11h às 12h30 - “Dança 
Contemporânea”, com Eduar-
do Menezes 
Domingo (dia 18/8) 
Das 10 às 12h - “Ballet Infan-
til”, com Cláudia Carvalho e 

Carolina Resende 

Serviço 
Centro de Eventos – Av. Pastor 
Sebastião Davino dos Reis, 672, 
Vila Porto. Dia 16 às 19h; dia 
17 às 18h; e dia 18 às 16h. 
Mais informações: 4706-1381. 

O recém lançado Johnnie Wa-
lker Midnight Blend de 28 anos 
acaba de desembarcar no país. 
Feito para ser apreciado entre ami-
gos depois do jantar, ou perto da 
‘meia-noite’, a bebida apresenta 
em seu sabor camadas de diversos 
tipos de caramelos, equilibrados 
com um toque frutado e de espe-
ciarias. Foram produzidas apenas 
3.888 garrafas numeradas e co-
lecionáveis, cada uma contendo 
uísques raros e preciosos envelhe-
cidos por, no mínimo, 28 anos.

Para sua elaboração, centenas 
dos melhores uísques de malte e 
grãos foram provados para sele-
cionar apenas alguns raros uísques 
com o caráter necessário para 
criar o Midnight Blend. Segundo 

Jim Beveridge, master blender de 
Johnnie Walker, os uísques enve-
lhecidos durante 28 anos são raros 
e especiais. “Em nossa busca para 
encontrar os sabores e característi-
cas necessárias para um uísque es-
cocês rico com o Midnight Blend, 
tivemos a sorte de ter acesso a al-
gumas das reservas mais maduras 
de toda a Escócia. Cada malte e 
grão usados no uísque adicionam 
camadas de sabor ao Midnight 
Blend deixando notas de frutas, 
doces e de especiarias. É um ma-
ravilhoso complemento final para 
a Private Collection John Walker 
& Sons”, diz ele.

O Midnight Blend deve ser 
servido puro, em copo de uísque. 
Gire suavemente para aquecer e 

liberar seus aromas característicos. 
Para uma experiência exuberante, 
acompanhe com um pedaço de 
chocolate amargo.

Onde comprar: Santa Luzia 
/ São Paulo. Preço sugerido: R$ 
3.000,00 (apenas 30 garrafas dis-
poníveis no Brasil) 

UM PARAÍSO CHAMADO GRÉCIATURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

FESTIVAL BARUERI DE DANÇA
envolve mais de 400 bailarinos

Johnnie Walker Midnight Blend chega ao Brasil
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Dror Benshetrit

FOTOS: MARINA MALHEIROS E RAFAEL RENZO 

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
Nossa querida
Patrícia Naves 

fotografando para a
@revistabillionairebrasil 
ao lado das queridas @
vivapleno e @lu_nazari 
na suíte presidencial do 
hotel Hilton Morumbi 
com um vestido deuso 
@marthamedeirosreal 
e joias espetaculares @

adrianascarpellijoias 

Destaque nas redes 
sociais, o pastor Deive 
Leonardo conquista 
a cada dia novos 
admiradores. Com o 
espetáculo “O Melhor 
Dia da Minha Vida”, 
leva ao palco todo esse 
sucesso. As primeiras 
apresentações da turnê 
já provam isso.

Na última sexta (9), a Tiffany & Co. 
e a NET-A-PORTER organizaram um 
almoço íntimo na lendária residência 
de Grey Gardens, em East Hampton 
(NY), para celebrar a exclusiva extensão 
colorida da Coleção T Color, disponível 
com exclusividade temporariamente 
no NET-A-PORTER. Os convidados 
usaram peças da Coleção T e celebraram 
a reinauguração da propriedade recém-
renovada de Grey Gardens. O almoço 
ocorreu em meio à vegetação, próximo 
aos exuberantes jardins. A decoração das 
mesas incluiu detalhes em azul Tiffany, 
delicados talheres de madrepérola e 
flores em vasos de terracota.

Deive Leonardo e Neymar JR.

 Aninha Monteiro,Amaury Jr. e Renata Calheiros

Jessica Joffe, Alison Loehnis 
e Reed Krakoff

 Troféu “Aninha Monteiro - Alagoas Feita a Mão

MARCELLA TRANCHESI 
CONFERE PROJETO ÍCONE 

DE DROR BENSHETRIT

A influencer Marcella Tran-
chesi conferiu em primeira-mão 
a inauguração da loja conceito 
da Florense na noite do dia 6 de 
agosto em um badalado coque-
tel. Com projeto assinado pelo 
designer israelita Dror Benshe-
trit, Mateus Corradi - CEO da 
Florense - e Camila Nunes Car-
neiro - franqueada da loja Ga-
briel Monteiro da Silva - rece-
beram ilustres convidados para 
oopen door da flagship. Além da 
bela, passaram por lá Adriana 
Trussardi, Efrain Horn, João Ar-
mentano, Dado Castello Branco 
e David Bastos, entre outros.

A festa teve arranjos surpre-
endentes criados pela D. Apare-
cida Helena, gastronomia e pro-
dução feita pelo expert Renato 
Aguiar e um cook show da chef 
Carla Pernambuco. No rooftop, 
o som foi comandado pelo DJ 
Henrique Secchi e pelo saxofo-
nista Marcelo Freitas.

A flagship está instalada no 
número 690 da alameda Gabriel 
Monteiro da Silva, em uma área 
de 920 m², dividida em quatro 
pavimentos e cercada por uma 

rica vegetação, que une folha-
gens, árvores frutíferas, ervas 
e os mais aromáticos temperos, 
numa experimentação única de 
valorização da natureza.

FLAGSHIP FLORENSE
Alameda Gabriel Monteiro da 
Silva, 690 – São Paulo
@florensegabriel
www.florense.com.br


