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Rubens Furlan 
inaugura Centro 
de Diagnósticos 
com presença
do governador

Rogério Lins participa 
do ComVocação com 
milhares de fi éis na 
Concha Acústica da Fito

Durante a inauguração do Centro de Diagnósticos 
de Barueri, nesta sexta-feira, 23, o Governador João 
Doria anunciará ao lado do prefeito Rubens Furlan, a 
construção de um novo hospital regional na cidade, que 
contará com quase 400 leitos e irá fortalecer a assistência 
médica à população.  PÁG. 5
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entrega 
primeira 
Arena de 
Eventos de 
Parnaíba
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Doutor Alexandre Bussab e Deputado Federal Guiga Peixoto unidos para melhorar a de Saúde de Osasco

Os vereadores osasquenses 
aprovaram 16 projetos na ses-
são ordinária desta terça-feira 
(20). Nove deles foram aprova-
dos em primeira discussão, e os 
outros sete, em discussão única.  
Um dos destaques da pauta é o 
Projeto de Lei 125/2018, que 
cria um programa de incentivo 
ao uso de bicicletas em Osasco. 

Denominado Bike OZ, o 
programa tem como objetivo 
incentivar o uso de bikes no 
município, visando à melhoria 
das condições de mobilidade 
urbana na cidade, por meio da 
promoção do uso da bicicleta, 
que é um modal de transporte 
não poluente. 

Na justifi ca, o autor do 
projeto, Vereador De Paula 
(PSDB), argumenta que o Pla-
no Municipal de Mobilidade 
Urbana de Osasco, aprovado 
em março de 2016, prevê a va-
lorização da bicicleta nos des-
locamentos de curta e distân-
cia, como meio de transporte, 
assim como a implementação 
de estrutura adequada para o 

uso desse meio de transporte na 
cidade. 

“A meta é conseguir que 
10% das pessoas passem a uti-

lizarem a bike como meio de 
transporte, assim haverá menos 

congestionamentos e uma me-
lhora geral na mobilidade urba-

na”, explica o autor, na justifi -
cativa do projeto. 

ADOTE UMA PRAÇA
Outra matéria aprovada em 

primeira discussão foi o Proje-
to de Lei 309/2017, que dispõe 
sobre a criação de um progra-
ma de parceria público-privada 
para a manutenção de praças e 
espaços públicos em Osasco. 

De autoria do Vereador Didi 
(PSDB), o projeto passará por 
nova votação, para que possa 
ser encaminhado para aprecia-
ção do Prefeito Rogério Lins 
(PODE), que tem a prerrogati-
va de sancioná-lo ou vetá-lo.

O intuito do autor é fazer 
que, por meio de parceria entre 
o poder públicos e empresá-
rios, haja sensível melhoria nas 
áreas de lazer e áreas verdes 
em Osasco. “Certamente trará 
também mais segurança, já que 
hoje a situação precária de lim-
peza e iluminação destes locais 
facilita as práticas de violência 
urbana que tanto atormentam a 
população”, justifi ca Didi. 

Vereadores aprovam projeto que 
incentiva uso de bicicletas em Osasco

O doutor Alexandre Bussab, 
presidente do Diretório Mu-
nicipal PSL de Osasco, esteve 
em Brasília na semana passada, 
quando teve a oportunidade de 
conversar com diversas auto-
ridades, entre elas o Deputado 
Federal PSL, Guiga Peixoto, 
que, a pedido de Bussab, desti-
nou uma Emenda extra do Mi-
nistério da Saúde no valor de 
R$ 400 mil para Osasco.

A verba vem junto com um 

pedido especial do Deputado 
Guiga e do doutor Alexan-
dre para o Prefeito de Osas-
co. “Pedimos que essa verba 
seja destinada para melhorar o 
atendimento dos pacientes que 
fazem Hemodiálise. Pois che-
gou ao nosso conhecimento 
que eles fi cam internados para 
utilizarem o aparelho do cen-
tro cirúrgico do Hospital Anto-
nio Giglio. E o doutor Bussab 
continuou:  os pacientes mere-

cem fi car em suas casas e vir 
ao hospital somente para fazer 
a Hemodiálise e voltar para a 
sua família”!, fi nalizou.

Aproveitando a oportuni-
dade, doutor Alexandre Bus-
sab visitou alguns ministérios 
para conhecer mais profunda-
mente a realidade de Osasco, 
principalmente as estatísticas 
dos atendimentos realizados 
pela Secretaria da Saúde do 
município.  

Doutor Alexandre Bussab 
conquista emenda de R$ 400 
mil para a Saúde de Osasco

Divulgação

Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo Marco Vinholi

Acontece nesta segun-
da-feira (26) na ACEO, o 
JUNTOS POR OSASCO, 
que deve reunir lideranças 
para discutir o futuro e as 
oportunidades de crescimen-
to econômico para a cidade. 
O encontro será realizado na 
ACEO, a Associação Comer-
cial e Empresarial de Osas-
co. Segundo os organizado-
res, a oportunidade visará 
também a troca de experi-
ências diante das oportuni-
dades de desenvolvimento 
econômico para o futuro de 
Osasco. Entre os participan-

tes já confirmados estão o 
secretário de Desenvolvi-
mento Regional do Estado 
de São Paulo e Presidente 
Estadual do PSDB Marco 
Vinholi, o Secretário Geral 
do PSDB SP, Carlos Balotta, 
o vereador do PSDB Osasco, 
Dr Lindoso, além de outros 
debatedores que ainda de-
vem marcar presença.

 O JUNTOS POR OSAS-
CO será realizado na próxi-
ma segunda-feira, as 19hs, 
na ACEO, que fica na Av. 
Dionysia Alves Barreto, 701, 
na Vila Osasco.

Evento traz para Osasco, Marco Vinholi e Carlos Balotta
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Barueri recebeu, pela 
segunda vez consecutiva, o 
Prêmio Learning & Perfor-
mance Brasil. A 18ª edição 
(2019/2020) da premiação 
teve por objetivo valorizar 
as melhores práticas rela-
cionadas a e-Learning, Alta 
Performance e Transforma-
ção Digital de Negócios. O 
evento de reconhecimento 
aconteceu no Renaissance 
São Paulo Hotel, na alameda 
Santos, na noite de segunda-
-feira (dia 19).   

Barueri venceu na catego-
ria Destaque Nacional, que 
avaliou os projetos que apre-
sentam práticas inovadoras e 
merecedoras de menção es-
pecial. O projeto apresentado 
pelo município foi o Barueri 
Cidade Inteligente, sendo os 
destaques desta iniciativa o 

Alô Barueri + Chatbot (24h), 
o App Servidor + Processos 
Digitais, que envolvem re-
quisições eletrônicas, acervo 

documental e prontuário mé-
dico, e a ampliação da cober-
tura de rede Wi-Fi. 

Segundo o administra-

dor do Centro de Inovação 
e Tecnologia de Barueri 
(CIT), Jonatas Randal, o 
prêmio conquistado reflete o 

esforço de toda a equipe do 
CIT e a meta é dar continui-
dade ao trabalho para novas 
conquistas. “Vamos continu-

ar trabalhando para no ano 
que vem buscarmos o tercei-
ro prêmio, pois Barueri não 
tem deixado de contribuir 
para se tornar uma cidade in-
teligente”, afirmou.   

De acordo com o dire-
tor de sistemas do CIT, João 
Azevedo Junior, o objetivo 
do município é a satisfação 
dos cidadãos, dos servidores 
e da comunidade empresarial. 
“Eles precisam se sentir bem 
atendidos porque há um inves-
timento da população em im-
postos e ela quer esse retorno 
do poder público”, comentou.   

O projeto barueriense es-
teve em conformidade com 
os 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável da 
ONU. Em 2018, Barueri já 
havia sido premiado na mes-
ma categoria. 

Cidade Inteligente: Barueri recebe pela 
segunda vez Prêmio Learning & Performance 

Divulgação/Secom

Divulgação/Secom

Elvis Cezar inaugura a 1ª Arena de
Eventos da história de Santana de Parnaíba

Para oferecer um ambiente 
apropriado e com estrutura para 
a realização dos mais diversos 
eventos da cidade, o Prefeito de 
Santana de Parnaíba, Elvis Cezar 
inaugurou, na última sexta-feira, 
(16/08), a Arena de Eventos Dr. 
Antônio Tito Costa.

 Em cerimônia que além do 
prefeito, contou com a presença 
do Deputado Estadual Antônio da 
Rocha Marmo Cezar, representan-
tes do legislativo, secretários mu-
nicipais e milhares de moradores 
da cidade, que puderam conferir 
de perto as instalações do espaço 
de eventos, que conta com mais 
de 5 mil m² de área construída, 
contendo uma moderna estrutura e 
ambientes como museu da bíblia, 
piscina batismal, amplo hall de 
entrada, destinado a exposições de 
trabalhos dos artistas plásticos, um 
auditório para mais de 500 pesso-
as, e estacionamento para aproxi-

madamente 200 veículos. Somado 
todos os ambientes, a capacidade 
total do  espaço é de mais de 1600 
pessoas. Após a cerimônia de inau-
guração, o público presente pode 
acompanhar as apresentações de 
música e dança dos professores e 
alunos do Centro Cultural Artísti-
co Municipal (CCAM).

O homenageado da noite, 
doutor Antonio Tito Costa, que 
foi ex-prefeito de São Bernardo 
do Campo e Deputado Federal do 
Estado, falou sobre o novo espaço 
público inaugurado pelo prefeito 
Elvis: “Eu acho raro encontrar um 
espaço como esse. Estou realmen-
te deslumbrado, não apenas com 
a Arena, mas com tudo o que eu 
tenho visto aqui no sentido de pro-
gresso para Santana de Parnaíba”, 
comentou o Sr. Tito Costa.

“Com essa arena, poderemos 
congregar todas as atividades, ten-
do assim equipamentos públicos 

do tamanho e da qualidade que 
merece o povo da nossa cidade” 
comentou o Prefeito Elvis Cezar.

Arena segue a política de cons-
trução de prédios próprios adotada 
pela prefeitura e gerará uma eco-

nomia signifi cativa para os cofres 
públicos já que irá receber diver-
sas apresentações musicais e tea-

trais, encontros religiosos, feiras, 
congressos, entre outros tipos de 
eventos.

Divulgação

Paulo Barufi  adere ao programa 
Parcerias Municipais em busca 
de verbas para Jandira

O prefeito de Jandira, Paulo 
Barufi  (PTB), aderiu ao programa 
Parcerias Municipais do Governo 
do Estado que oferece bonifi ca-
ções fi nanceiras aos municípios 
paulistas que melhorarem indica-
dores sociais por meio de políticas 
públicas efi cazes e inovadoras. O 
projeto foi apresentado pelo go-
vernador João Dória, na manhã 
desta quinta-feira (22), em cerimô-
nia no Palácio dos Bandeirantes.

O programa foi elaborado pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, com apoio das pastas 

da Educação, Saúde e Segurança 
Pública. Trata-se da colaboração 
entre Estado e prefeituras para oti-
mizar as políticas públicas de cada 
cidade, respeitando as característi-
cas de cada localidade e reduzindo 
desigualdades regionais.

O prefeito jandirense, que 
aderiu de imediato ao programa, 
destacou a importância para os 
cidadãos. “São três áreas extrema-
mente importantes para a popula-
ção e vamos buscar, o mais rápido 
possível, atingir esses objetivos 
para que o município seja benefi -

ciado com os recursos do Estado” 
afi rmou.

Na primeira etapa do pro-
grama, o Governo do Estado vai 
propor sete desafi os nas áreas de 
Educação (3), Saúde e Segurança 
Pública (2). “Nós temos mais de 
50% de vagas nas creches, temos 
100% de crianças na educação 
infantil e estamos no fundamen-
tal I com o IDEB acima da meta. 
Temos que cuidar da saúde, prin-
cipalmente mortalidade infantil e 
mortalidade materna, que nossos 
números são pequenos e a questão 

da segurança, que é o principal, 
roubos e assaltos” destacou Ba-
rufi  ao falar da atual situação de 
Jandira. A defi nição dos índices 
que serão pactuados será feita ao 
longo da execução do programa. 
O sistema de bônus é baseado em 
meritocracia na gestão pública e 
efi ciência no cumprimento de ín-
dices previamente estipulados. A 
cada meta alcançada, o Governo 
do Estado oferecerá bônus fi nan-
ceiro para aplicação em projetos 
nas mesmas áreas que obtiverem a 
melhoria planejada.
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Rogério Lins participa do ComVocação 
com milhares de fi éis na Concha Acústica da Fito

Barueri inaugura Centro de Diagnósticos 
hoje com presença do governador de SP

O tão aguardado Centro de 
Diagnósticos de Barueri já tem 
data para inauguração: sexta-
-feira, 23 de agosto, às 17h, com 
presença confi rmada do gover-
nador de São Paulo, João Doria.  

A data marcará dois impor-
tantes acontecimentos: o início 
das atividades de um dos maio-
res Centros de Diagnósticos do 
país e a assinatura do protocolo 
de parceria entre Barueri e o Es-
tado para a construção do hospi-
tal regional.  

Centro de Diagnósticos 
Com a proposta de ser re-

ferência, comparando-se aos 
laboratórios Fleury e Albert 
Einstein, o equipamento cons-
truído pela Prefeitura de Barueri 
ofertará gratuitamente mais de 
45 tipos de exames, implanta-
dos gradativamente conforme 
cheguem os equipamentos que 
já foram comprados – todos 
novos, a maioria importada, de 
alta tecnologia e com os recur-
sos mais atuais disponíveis no 
mundo.  

Estima-se que o local rea-
lizará mais de 38.700 exames 
de imagens e cerca de 407 mil 
exames laboratoriais ao mês. 
Localizado na avenida Pastor 
Sebastião Davino dos Reis, 
786, na Vila Porto, no antigo 
prédio da PUC, o equipamento 
funcionará de segunda a sábado 
das 7 às 19h, com exceção dos 
exames de polissonografi a, que 
serão realizados durante a noite, 
e do laboratório, que funciona 
24 horas.  

Com 18 mil metros quadra-
dos de terreno, o Centro possui 
construção com três pavimen-
tos. Dentre as principais tecno-
logias destacam-se a tomografi a 
computadorizada, a ressonância 
magnética – primeira da cidade 
e com o que há de mais moder-
no no mundo -, raio-X digital, 
raio-X telecomandado (que 
mostra movimentos), densito-
metria óssea, mamógrafo digi-
tal e também com tomossíntese 
(tecnologia em 3D) e diversos 
aparelhos de ultrassonografi a 
digitais, inclusive para exames 

específi cos, como os da saúde 
da mulher e os cardiológicos. 

Distribuição 
No andar térreo, além da en-

trada com ampla área de recep-
ção e atendimento de pacientes 
com baias individualizadas, há 
duas alas bastante importan-
tes: o Centro de Radiologia e 
Ultrassonografi a e o Centro de 
Ressonância Magnética. No 
mesmo andar fi ca o Laboratório 
de Análises Clínicas: totalmente 
automatizado e moderno, com 
as principais atualizações volta-

das à medicina diagnóstica.  
O primeiro piso reserva, de 

um lado, o Núcleo de Saúde da 
Mulher, que trará mamógrafos 
digitais e em 3D, densitometria 
óssea, colposcopia, ultrassom 
com elastografi a de mama e a 
possibilidade de realizar bióp-
sias no mesmo dia nos casos 
mais graves. Do outro lado há 
uma ala voltada especialmente à 
oftalmologia e otorrinolaringo-
logia com condições de atender 
a demanda completa nessas áre-
as; o Centro de Diagnósticos do 
Aparelho Digestivo, como en-

doscopia, colonoscopia, área de 
assistência social e psicologia; e 
também a área para exames di-
versos, como de sangue e urina 
adulto e infantil, com destaque 
para a área infantil, toda carac-
terizada para que os pequeninos 
se sintam confortáveis e prote-
gidos.  

O segundo e último piso 
abriga a área administrativa, o 
Laboratório de Anatomia Pa-
tológica e Citopatologia – um 
dos raros no Brasil com citolo-
gia em base líquida -; além de 
ala de cardiologia, neurologia 

e polissonografi a. Lá serão dis-
ponibilizados equipamentos de 
ultrassom próprios para exames 
do coração, ECG, EG, EMG, 
doppler, holter, MAPA, função 
cardiopulmonar, esteira ergo-
métrica, eletroneuro, estudo do 
sono, dentre outros. Há também 
um espaço reservado nesse an-
dar para a implantação de medi-
cina nuclear, que já está em fase 
de estudos.  

Os atendimentos serão re-
alizados conforme encaminha-
mentos da rede de saúde.  

Dois dias de evento, mais 
de 20 horas de shows e ora-
ções atraíram milhares de fi -
éis a Concha Acústica da Fito, 
na Cidade das Flores, na zona 
Sul, no sábado e domingo, 17 
e 18/8, para o ComVocação 
Osasco 2019, maior evento da 
Diocese de Osasco e da igreja 
católica do Brasil, em prol das 
vocações sacerdotais. 

O evento reuniu bandas 
como Rosa de Saron, Arkanjos, 
Colo de Deus, Frei Gilson, Ex-
presso HG, Thiago Brado, que 
fez sessão de autógrafos do seu 
livro Infantil de rezar e colorir 
“Minha Essência”, entre outros 
cantores.

O prefeito Rogério Lins 
acompanhou a mobilização 
dos jovens no sábado à noite, 
e participou, junto aos mais de 
5 mil fi éis, da Santa Missa no 
domingo, presidida por Dom 
João Bosco. “É uma honra es-
tar aqui com vocês para louvar 

e agradecer a Deus por todas as 
bênçãos recebidas”, comentou.

O ComVocação organizou, 
além dos shows e das missas, 
seis espaços de convivência, 
englobando feira vocacional, 
confi ssões, praça de alimenta-
ção, Cristoteca, Espaço Kids, 

com várias atividades para 
os pequenos como pintura de 
rosto, Show de Mágica, com o 
Mágico Jailson, caricatura, dis-
tribuição de pipoca e algodão 
doce, e ainda a presença dos 
repórteres mirins, Gabriel (Pa-
róquia Santa Isabel e São Zaca-

rias) e Laura e Laís (Paróquia 
Bom Jesus Crucifi cado).

Teve ainda o Espaço Vox 
(Vocacional), o Espaço Com-
Vocação Extreme, que apre-
sentou shows de rap católico e 
outros estilos e o Espaço Com-
Vocação Social, realizando 
exames de pressão e glicemia, 

entre outros. 
Para que tudo funcionasse 

perfeitamente, o evento con-
tou com a ajuda de voluntários 
das igrejas católicas da cidade, 
das pastorais da Criança, da 
Saúde, da Família, pastoral da 
Juventude e demais equipes, da 
GCM e Bombeiros, das equipes 
de Fiscalização das Secretarias 
de Segurança e Controle Urba-
no (Secontru), e da Indústria, 
Comércio e Abastecimento 
(SICA), e apoio da Secretaria 
de Transportes e da Mobilidade 
Urbana (SETRAN).

E, claro, muita, mais mui-
ta animação dos fi éis, partici-
pando dos sorteios de brindes, 
como bíblias e camisetas e des-
sa grande festa católica.

Larissa, de sete anos, estava 
com a mãe, e foi sorteada com 
uma bíblia kids. Elas integra-
vam a Caravana de Alumínio/
SP. “Estou muito feliz de estar 
aqui”, disse. 

Divulgação/SECOM
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Mutirão no Baronesa encerra 
“Espalhando Poesias pelas Ruas”

Prefeitura de Santana de Parnaíba 
inaugura novo Colégio Professora 
Leda Caira dia 24 de agosto

A cidade de Barueri vem 
sendo considerada uma das re-
ferências no Brasil quando o 
assunto é investimento em edu-
cação tecnológica. Para saber 
mais sobre o uso dos equipa-
mentos implementados na rede 
de ensino, na manhã de terça-
-feira (dia 20), uma comitiva de 
gestores da Secretaria de Edu-
cação acompanhou o prefeito 
Rubens Furlan em uma visita 
ao Complexo Educacional Car-
los Osmarinho, no Jardim Fló-
rida. 

O objetivo foi ver de perto 
a reação de estudantes e pro-
fessores ao usarem os chro-
mebooks, lousas digitais e sa-
las de videoconferência, entre 
outras ferramentas. Aconteceu 
também uma videoconferência 
entre os alunos de mais três es-
colas e os gestores. 

O prefeito Rubens Furlan se 
emocionou com o desempenho 
dos alunos ao usar as novas fer-
ramentas e com os depoimen-
tos dos professores. “Vendo a 
nossa educação caminhar com 
tantos avanços, sei que estamos 
cada vez mais próximos de 
concretizarmos o melhor para o 
futuro das crianças de Barueri”, 
disse. 

Toda estrutura para a im-

plementação técnica do Goo-
gle For Education em Barueri 
foi realizada pelo departa-
mento de Tecnologia da Se-
cretaria de Educação “Acom-

panhamos e assessoramos 
diariamente todas as escolas. 
Também intermediamos os 
contatos com os professores, 
incentivando, cada vez mais, 

o uso destas ferramentas”, 
comentou o coordenador de 
TI da Secretaria de Educa-
ção, Ricardo Nascimento. 

De olho no Ideb (Índice de 

Desenvolvimento da Educação 
Básica), que mede o desempe-
nho por meio de estudos com-
parativos entre os municípios 
de todo o País, a Secretaria de 

Educação de Barueri está esti-
mulando atividades especiais 
em todas as escolas de Ensino 
Fundamental da rede. Com o 
uso das ferramentas Google 
For Education, os estudantes 
estão participando de uma sé-
rie de simulados usando os 
chromebooks e participando de 
aulas especiais por intermédio 
das lousas digitais e demais 
equipamentos tecnológicos. 

De acordo com a secretária 
de Educação, Flávia Moreno, 
além das ferramentas tecnoló-
gicas, da excelente estrutura 
oferecida em toda rede de ensi-
no de Barueri, a gestão também 
está apostando no empenho de 
todos os professores para ala-
vancar a aprendizagem dos es-
tudantes. 

“Com todo empenho dos 
profi ssionais da Educação e 
investimentos em todos equi-
pamentos tecnológicos, temo 
a certeza de que nossos estu-
dantes terão toda a condição 
de no futuro competirem de 
igual para igual com alunos 
das escolas particulares. Tam-
bém confi amos muito em nos-
sos docentes. Acreditamos que 
professores são feitos da mes-
ma matéria prima dos sonhos”, 
disse a secretária. 

O Mutirão “Amor por Osas-
co”, que ocorreu entre os dias 
19 e 21/8 no Jardim Baronesa 
teve um encerramento espe-
cial, com alunos dos 5º anos da 
Emef Escultor Victor Brecheret 
realizando mais uma edição do 
projeto “Espalhando Poesias 
pelas Ruas”, entregando o tex-
to “Lugar onde vivo” para fun-
cionários e moradores da região 
coberta pelo mutirão. O prefeito 
Rogério Lins, o secretário de 
Educação, José Toste Borges, e 
o vereador Cláudio da Locadora 
acompanharam as atividades.

Essa foi a terceira vez que os 
alunos saíram às ruas para decla-
marem poemas, que eles mesmos 
escreveram, como atividade pe-
dagógica para a Olimpíada de 
Língua Portuguesa. Nas ruas, os 
alunos declamam os poemas para 
moradores. Caso não haja nin-
guém nas ruas, eles colocam os 
poemas em envelopes de cartas e 
as depositam na caixa de correio.

Sebastião Pereira e Silvania 
de Sá pararam para ouvir o po-
ema. O prefeito também acom-
panhou e fi cou entusiasmado 
com o projeto. “Na educação 
estamos sempre inovando e es-
timulando nossos alunos para 
a aprendizagem”, disse Lins. 
Silvania também aprovou a ini-
ciativa: “achei uma ótima ideia, 
estimula os alunos a lerem”.

A estudante Annajulia Ista-
ple de Souza disse que “amou 
a experiência de poder escrever 
sobre o local em que mora”.

Mutirão
O Mutirão “Amor por Osas-

co” reúne ações de Zeladoria e 
Manutenção como limpeza e 
manutenção de bocas de lobo, 
remoção de lixo e entulho, re-
moção e notifi cação de veículos 
abandonados, pintura de sinali-
zação de solo, troca de lâmpa-
das, poda de árvores, varrição, 
capinagem, entre outros, obje-

tivando colocar os bairros e a 
cidade em ordem.

Também, durante o mutirão, 
a Prefeitura reforça junto à po-
pulação a necessidade de manter 
os bairros limpos e a não jogar 
lixo e entulho nas ruas, praças 
e terrenos desocupados. Esses 

recados são passados durante as 
reuniões onde os moradores po-
dem apresentar suas sugestões 
e obter informações sobre os 
investimentos da Administração 
Pública.

Os destaques dos investi-
mentos estão, entre outros, na 

construção de 12 creches (4 já 
entregues), reforma das 35 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs), 
de algumas alas do Hospital An-
tônio Giglio (PS Infantil, recep-
ção e internação), aumento do 
efetivo da Guarda Civil Muni-
cipal (dobrou o efetivo), insta-

lação de câmeras de monitora-
mento interligadas ao Detecta 
(capazes de identifi car veículos 
com queixa de roubo ou furto), 
criação dos dois hospitais ve-
terinários (zona Norte e Sul), e 
brevemente a implantação do 
Bilhete Único.

A Prefeitura de Santana de 
Parnaíba informa que, neste 
sábado, dia 24/08, a partir das 
10h, vai inaugurar a nova sede 
do Colégio Professora Leda 
Caira. O evento contará com 
a presença do Prefeito de San-
tana de Parnaíba Elvis Cezar, 
além das autoridades da re-
gião e representantes do legis-
lativo e executivo municipal. 

Localizada no bairro da Fa-
zendinha, a unidade ampliou 
sua capacidade em 400 vagas, 
chegando a capacidade de 
1500 alunos, com salas mais 
amplas e ambientes como la-
boratórios, com uma moderna 
estrutura, contribuindo para 
estimular ainda mais o apren-
dizado. Esta será a 12ª unida-
de de ensino inaugurada pela 

prefeitura nos últimos anos.
Diante disso convidamos a 

imprensa da região para parti-
cipar deste importante evento.

Evento: Inauguração do 
Colégio Professora Leda Caira
Quando: 24/08/2019 - 10H
Endereço: Avenida 
Marica Marques, 260 – 
Fazendinha

Escolas municipais de Barueri se 
destacam com uso da tecnologia 

jornalaruaregional

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS
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Dia 24, quem fica mais jovem é o prefeito 
de Osasco Rogério Lins. Tem festa preparada 

no Metalclube, onde recebe milhares de 
amigos à partir das 13 horas. Parabéns !

Quem faz aniversário sábado, dia 24, é 
Ana Luisa Antiório, onde irá comemor em 
grande estilo com sua numerosa família. 

Na foto com seu pai Jô Antiório.

Nesta semana, o país esco-
lhido foi o Egito, comecei a pes-
quisar sobre os locais para serem 
visitados e me lembrei de uma 
amiga que recém chegada des-
se pais me falou o quanto esta-
va encantada com o lugar e sua 
civilização. Então, pedi que ela,  
escreve-se sua impressão sobre 
o Egito e o que segue abaixo é 
isso uma descrição sob o olhar 
de Suzane Hammer desse pais 
encantador e misterioso.

Egito, tua historia de milê-
nios, tem sido contada em contos 
e prosas. Infi nitos livros regis-
tram tua história que a 6.000 an-
tes de Cristo surgiu. Desperta um 

fascínio de mistérios que envol-
vem suas fascinantes pirâmides, 
esfi nges , faraós e tesouros.

As areias cor de ouro até hoje 
escondem segredos ainda por 
revelar e seus templos contam 
a vida de uma civilização que 
imprimiu em suas paredes, dese-
nhos e símbolos de uma sabedo-
ria muito além de seu tempo.

Teus escribas, escritores das 
dinastias , com hieróglifos enig-
máticos , contaram as histórias 
de seus Faraós, reis e rainhas , 
deuses e povos, alegrias e tragé-
dias. 

Egito, terra dos faraós , que 
com seus poderes , deixaram 

suas marcas pelas terras com 
riquíssimos monumentos de for-
mas gigantescas e esculturais. 
Teu rio Nilo de águas tranquilas, 
irrigava teu solo dando vida a 
esse país de areias de cores dou-
radas e árido.

Nas bordas de tuas águas, 
regava a terra que fez o papiro 
germinar. Tão importante planta 
que a história de teus reis ,foi es-
crita e desenhada em suas folhas 
artesanalmente produzidas.

Em cores e símbolos , de 
cultura e conhecimento, homens 
sábios e estudiosos , escreveram 
a história de seu povo e suas ter-
ras pelas ciências da arquitetura, 

matemáticas, geografi a, medici-
na e astronomia. Esculturas, es-
critas e pinturas , tão belas artes 
deixaram registros magnífi cos 
das 30 dinastias egípcias .

Em suas tumbas e corpos 
mumifi cados , tesouros foram 
achados . Joias, especiarias, es-
sências, ânforas, vinhos. Bens 
preciosos que vigiavam seu rei 
sem vida. 

A dois mil anos atrás, José e 
Maria percorreram teu solo para 
proteger o menino Jesus da ira 
de Herodes. A Jornada sagrada 
teve perigos, acolhimentos e mi-
lagres. E após 3 anos, retornaram 
a Terra Santa.  Pequenos vilare-
jos que abençoados pelo Menino 
Jesus, acolhem desde o século 
IV D.C. , mosteiros que recebem 
peregrinos  em busca de  paz , 
orações e equilíbrio espiritual. 
São pequenos oásis numa vasta 
imensidão de areis douradas que 
o vento esculpe .Dunas e morros  
são delicadamente desenhados  e 
alterados a cada amanhecer,  

Egito, tão magnifi ca é tua 
história que ainda hoje nos sur-
preende com novas descobertas.

Quem hoje visita esse im-
pressionante país, se surpreende 
com um país de contrastes e dife-

renças. Da humildade à riqueza, 
de desertos a praias e mares azuis 
,teu povo se orgulha de pertencer 
a história da humanidade e dei-
xa na memória de quem passou 
, um sentimento de admiração e 
desejo de retornar.

Egito. Foi uma das viagens 
mais incríveis que fi z. Não tem 
como contar em tão poucas pa-
lavras e fotos, tanta história que 
ainda hoje segredos que este ma-
ravilhoso país, estão ocultos sob 
as areais douradas.

Seus monumentos, pirâmi-
des e esfi nges, deixam gravado 

em nossa memória , perguntas 
que ainda precisam de respostas .  

Uma civilização além de seu 
tempo que deixou ensinamentos 
preciosos e misteriosos.  

Tanto ainda há para ser des-
vendado e reconstruído. Apesar 
dos problemas políticos que o 
país ainda possui, o Egito tenta 
se recuperar e quer mostrar ao 
mundo sua cultura, belezas, pas-
sado e presente.

Ainda voltarei mais vezes, 
afi nal, a história do Egito mere-
ce ser vista , explorada e sentida 
mais de uma vez .

Quer conhecer mais sobre 
como captar as tendências de 
moda nas ruas italianas, ver a ci-
dade e ainda aprender mais sobre 
moda, comportamento, cultura 
e estilo das ruas?  As jornalistas 
Ana Clara Garmendia e Camila 
Leonelli propõe um formato de 
curso que mistura aulas teóricas e 
práticas em Milão, Itália, entre os 
dias 21 e 25 de outubro. São 30 
horas/ aula, sendo três horas em 
sala de aula e três horas em loco.

A proposta é mostrar como a 
teoria e prática se encontram em 
uma experiência que aguça os 
sentidos com o melhor da cultura 
italiana: olhar, olfato, tato, ouvir e 
o paladar. Milão, passou por uma 
recente transformação após sediar 
a Expo Fiera em 2015, foi revi-
talizada e caminha a passo com 
o padrão das cidades europeias. 
Além disso, a Itália é conhecida 
pela qualidade dos produtos, o 
famoso “made in Italy”, pela ar-
tesanalidade de seus produtos, 
pelo estilo de vida típico, e não 
podemos deixar o design de fora 
quando se trata de Milão.

Tudo isso é muito mais está 
no programa do Moda Milão La-
birinto, uma experiência imersi-
va nas ruas da cidade, onde Ana 
e Camila guiam os alunos para 
aguçarem os olhares e interpreta-
rem os códigos de moda e com-
portamento, através de um olhar 
que inclui também estudo em sala 
de aula e um intenso programa de 
exercícios.

 As inscrições já estão abertas. 
Vagas Limitadas. 

SOBRE AS
IDEALIZADORAS

Ana Clara Garmendia é jor-
nalista de moda e fotógrafa de 
street style há 13 anos. Com olhar 
apurado conhece as ruas e capta a 
sua essência com auxilio das suas 
lentes e percepção apurada do en-

torno. Mora em Paris, e já passou 
por Milão, Roma e Los Angeles 
durante sua jornada pela Europa. 
Hoje, é correspondente da Marie 
Claire e editora chefe do site que 
leva seu nome em Paris, e já tra-
balhou para a extinta Elle Brasil, 
Vogue, Telegraph e Vogue Itália. 
Ana é também autora do livro 
Retratos, uma publicação Prime 
de 2014. 

Camila Leonelli é assessora 
de imprensa e jornalista de moda. 
Colabora para o site Ana Gar-
mendia e já atuou em agências no 
Brasil e em Milão. Trabalhou em 
São Paulo para o Laces e em Mi-
lão para a novata Annakiki. Pos-
sui duas pós-graduações na área 
de Moda, uma pelo Istituto Euro-
peo di Design em Roma e outra 
na Universidade Santa Marcelina 
em São Paulo.

EGITO: MUITAS HISTÓRIAS, MUITOS SEGREDOS...TURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

MODA MILÃO LABIRINTO
A cidade por de trás dos holofotes
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Carla Bolla, Lydia Sayeg e Ovadia Saadia

O aniversariante Ovadia Saadia com Sonia Sahao

Oscar Mikail ao lado de Ovadia Saadia

Rosy Verdi e Ovadia Carla Bolla e Joyce Pascwitch

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Em São Paulo no 
salão nobre do Clube 
A Hebraica a viúva 
Anna Schvartzman 
(CIAM) recebeu 
500 convidados 
para a cerimônia 
em homenagem 
a memória do 
mestre do rádio, 
TV e comunicações 
Salomão 
Schvartzman, falecido 
há dois meses. Muitas 
homenagens e 
imagens reveladas de 
uma carreira única.

Troiano Ademar (Presidente da Assembléia  Legislativa),Yumi Okumura, Cida Borghetti 
(ex-governadora do Paraná),Átila Amaral (Dança dos famosos).

Jessica Joffe, Alison Loehnis 
e Reed Krakoff

NO ESTRELADO RESTAURANTE LA 
TAMBOUILLE OVADIA SAADIA, COLUNISTA 
E PRESIDENTE DA APACOS E DA FEBRACOS 

RECEBEU HOMENAGEM DE ALGUNS AMIGOS, 
PELA PASSAGEM DE SEU ANIVERSÁRIO.

CONFIRA NOS FLASHES ABAIXO:

O Prêmio Profissionais do Ano 2019- Curitiba, Paraná e Região 
aconteceu no Clube Curitibano em noite de gala para 800 convidados 

e contou com orquestras, cantores, bandas num cenário hollywoodiano. 
Realização da multimídia das comunicações Yumi Okamura.

Yumi e Paulo Mario Machado ladeado por bailarinas.

Ovadia parabenizando 
Yumi no programa da 
colunista Carla Cruz, SC


