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Doria manda recolher apostila sobre
diversidade sexual da rede de ensino
Divulgação

Uma apostila de ciência
produzida para alunos do 8º
ano da rede estadual de São
Paulo começou a ser recolhida
das escolas públicas nesta terça-feira (3). O material possui
conteúdo sobre diversidade sexual, classiﬁcado pelo governo
como “ideologia de gênero”.
Na página em questão, um
quadro explica a diferença entre sexo biológico – constituído pelas características fenotípicas, como órgãos genitais,
e genotípicas, como genes – e
identidade de gênero – como
cada pessoa se identiﬁca a partir de elementos culturais. Os
dois são diferenciados, ainda,

complementar ao currículo e
seu uso ﬁcou a critério de cada
professor. “A Secretaria da
Educação iniciou imediatamente o recolhimento dos exemplares das escolas, assim como a
apuração da responsabilidade
pela aprovação do conteúdo.”
No Twitter, o governador
João Doria (PSDB) aﬁrmou
que sua gestão agiu após ser
alertada de um “erro inaceitável”. “Solicitei ao Secretário de
Educação o imediato recolhimento do material e apuração
dos responsáveis. Não concordamos e nem aceitamos apologia à ideologia de gênero”,
disse.

da orientação sexual – que deﬁne o desejo erótico de cada pessoa, como heterossexualidade e
homossexualidade.
A Secretaria da Educação
de São Paulo aﬁrmou, em nota,
que o termo “identidade de gênero” está em desacordo com
a Base Nacional Comum Curricular do MEC e com o Novo
Currículo Paulista, aprovado
em agosto deste ano. “Assim, o
assunto extrapola os dois documentos, que tratam do respeito
às diferenças e à multiplicidade
de visões da nossa sociedade”,
aﬁrmou.
Ainda de acordo com a pasta, o material distribuído era

“Osasco que queremos” discute saúde pública
Na terça-feira (03/09), o
projeto “Osasco que Queremos” realizou seu terceiro encontro na Câmara Municipal de
Osasco para discutir “a construção de uma boa rede de saúde
pública na cidade”. O evento,
que foi presidido pelo vereador
Prof. Mário Luiz Guide, contou
com a participação do médico
e ex prefeito de Taboão da Serra, doutor Evilásio Farias, do
secretário adjunto da prefeitura
de Guarulhos, Dalmo Viana, do
atual chefe de gabinete do prefeito Rogério Lins, José Carlos
Vido e da professora Tereza
Santos, presidente do PSB de
Osasco.
Pesquisas realizadas em diversos bairros da cidade mostram que 92% dos moradores
querem uma rede de saúde pública que atenda bem à todos.
O vereador Mário Luiz Guide,
que é um dos coordenadores do
“Osasco que Queremos”, disse que os dados colhidos desde
gestões anteriores como as dos
prefeitos Celso Giglio, Silas e
Emídio, indicam que Osasco
conseguiu montar uma boa rede
de saúde que hoje conta com
36 Unidades Básicas de Saúde
(UBS), 5 Prontos- Socorros, 2
Policlínicas, 2 Postos de Pronto
Atendimento (PPA), 3 Centros
de Atenção Psicosocial, 3 Unidades de Pronto Atendimento
(UPA), 2 Hospitais, sendo um

Geral e uma Maternidade, um
Centro de Atenção à Saúde do
Idoso, uma Casa da Mulher e
um Ambulatório de Odontologia. “Apesar de uma boa estrutura, ainda existem muitos
problemas para serem sanados,
ressaltou o vereador citando
como exemplo “a falta de médicos, a demora para marcar
consultas e exames e a falta
de medicamentos de uso contínuo”. Já o atendimento do
médico e dos atendentes é considerado bom pelos usuários
pesquisados”, disse o vereador.
Para José Carlos Vido a
questão da saúde pública não
é um problema só de Osasco,
mas de todo o país. Ele acredita que a falta de reajuste na
tabela de repasses do SUS aos

prestadores de serviços foi
um dos principais fatores para
o agravamento da saúde no
município, com importantes
hospitais deixando de prestar
atendimento ao público. Vido
aﬁrmou que apesar das diﬁculdades, “a Saúde de Osasco
passa por uma grande transformação, com importantes
avanços”. Ele informou que,
em parceria com a Uninove, a
maioria das UBS serão totalmente reformadas e construídas novas unidades em Presidente Altino e no Jd. Bonança.
No Jd. Novo Osasco e Jd. das
Flores será retomado os atendimentos de emergência 24h.
O prefeito determinou ainda a
ampliação do horário de atendimento nas UBS para às 20h.,

com grande parte delas passando a funcionar também aos
sábados. Além de reformas no
Hospital Antônio Giglio, serão
realizadas reformas grandes no
PS do Jd. Santo Antônio e na
sequência no PS do Jd. Helena
Maria. Vido disse ainda que o
prefeito pretende iniciar este
ano, a construção do Hospital
da Criança no Jd. Piratininga,
com 40 leitos normais mais 10
leitos de UTI.
Já o doutor Evilásio Farias,
ex prefeito de Taboão da Serra, disse que sua experiência
como médico e gestor público
mostrou “como é difícil gerir
a saúde pública no país, independente da cidade”. Em sua
reﬂexão, analisando os números do município, com 708 mil

habitantes e um orçamento de 2
bilhões de reais dos quais 636
milhões são aplicados na saúde, ou seja 30% do orçamento,
“pode-se dizer que Osasco tem
uma rede de saúde muito bem
balanceada e equilibrada, tendo
uma unidade de saúde para um
núcleo médio de 15 mil pessoas”. Gasta com saúde para 600
mil pessoas o que Taboão e
Embú gasta para toda a população. Isto, no panorama geral,
coloca os números de Osasco
acima da média dos municípios
brasileiros”, ressaltou o médico. Para ele, o segredo para ser
ter uma boa rede de saúde está
na gestão e no ﬁnanciamento
da saúde.
O sociólogo Dalmo Viana,
secretário adjunto de Saúde

em Guarulhos, citou algumas
ações que se adotadas podem
ajudar a melhorar a gestão da
saúde no município tais como:
sistema informatizado de
saúde, prontuário eletrônico,
aperfeiçoamento e capacitação
de pessoal, diálogo com o Poder Judiciário visando padronizar as demandas judiciais,
que realmente são de responsabilidade do poder público
local, entre outras. Ele destacou ainda que os gastos com
saúde ainda estão muito longe
do ideal no Brasil e fez uma
comparação com outros países
como Inglaterra, França, Alemanha, Canadá e Austrália que
tem um investimento público
em saúde cinco vez maior que
o Brasil.

PT de Osasco elege nova direção neste domingo
No próximo domingo (08)
o PT irá realizar sua eleição
interna para a renovação das
direções municipais em todo o
Brasil e em Osasco não será diferente. O diretório do partido

na cidade está convocando sua
militância para participar desse
importante momento da sigla,
que acontecerá na EMEF Marechal Bittencourt.
O diretório de Osasco está

entre os 5 maiores do estado de
São Paulo em número de ﬁliados e ﬁliadas.
Candidato a presidente do
PT na cidade, o ex-vereador
Aluisio Pinheiro conta com am-

plo apoio de lideranças da cidade, como o deputado estadual
e ex-prefeito Emidio de Souza
e os ex-deputados João Paulo
Cunha, Marcos Martins e Valmir Prascidelli. Um ato político
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com várias lideranças da cidade
está marcado para às 10h.
Para o processo de votação,
os ﬁliados e ﬁliadas deverão
chegar à Escola, entre 9 e 17
horas, levando RG ou qualquer

outro documento com foto. A
Eleição acontece nodomingo, 8
de Setembro, das 9 às 17h na
EMEF Marechal Bittencourt
que ﬁca na Rua Gen. Bitencourt, 443 - Centro, Osasco
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Cidades da região se preparam
para Desﬁle do dia 7 de setembro
Osasco
A Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria de Educação, realizará o Desﬁle Cívico
Militar de 7 de Setembro com o
tema: “O Brasil e sua integração
cultural”.
O desﬁle terá início às 9 horas, com as unidades militares,
seguidas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil
Municipal, Defesa Civil, cerca de
15 mil alunos das Emefs e participantes do Centro de Convivência
Dr. Edmundo Campanhã Burjato.
Também participarão escolas da
rede particular, entidades, associações e sociedade civil.
Barueri
O tradicional Desﬁle Cívico-Militar de Barueri presta
homenagem aos 70 anos do
município, juntamente com as
referências à Independência do
Brasil. “Barueri, 70 anos de cultura e memórias brasileiras” é
o tema com o qual a Secretaria
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de Cultura e Turismo organiza
o evento, em conjunto com as
demais secretarias da Prefeitura de Barueri e outras entidades
municipais e estaduais.

O Desﬁle acontece a partir
das 8h, no sábado (dia 7 de setembro), na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

Santana de Parnaiba
Com o tema “Era uma vez”
Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza tradicional Desﬁle
Cívico no dia 7 de Setembro
Para comemorar a independência do Brasil, celebrada no
dia 07 de setembro, a Secretaria de Educação de Santana de
Parnaíba promoverá, no próximo sábado, o tradicional desﬁle
cívico, a partir das 09h na Avenida Tenente Marques, altura
do número 5.555.
O tema deste ano “Era uma
vez”, tem o objetivo de ressaltar a importância da leitura na
formação dos estudantes e os
colégios ﬁzeram os preparativos através de contos e fabulas.
Além dos alunos, o desﬁle contará com a presença de representantes do Exército, Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros,
Guarda Municipal, Defesa Ci-

vil, a Turma da Melhor Idade
(CCI), Rainha da Paz, Aproex,
Eprocad, Projov, Secretaria da
Cultura e Turismo, além das
ETECs Ermelinda e Bartolomeu Bueno, Senai Suzana Dias
e Centro de Convivência da
Criança e do Adolescente do
Vila Esperança (CCCA).
“A educação é a maior
ferramenta de transformação da nossa cidade, pois são
os nossos jovens e as nossas
crianças que faremos desta
geração, uma geração de vencedores”, comentou o Prefeito
Elvis Cezar
Jandira
Jandira celebra o Dia da
Pátria com tradicional Desﬁle
Cívico no centro da cidade
As comemorações do Dia
da Pátria, em 07 de setembro,
vão mobilizar milhares de pes-

soas em Jandira. A Prefeitura
está organizando o tradicional
Desﬁle Cívico, que irá acontecer a partir das 8h, na rua João
Balhesteiro, na altura da Estação Jandira da CPTM.
Promovendo a Literatura,
o tema do desﬁle de estudantes de 13 escolas municipais
será “Leitura é...uma maneira
de entrar no mundo da imaginação,onde tudo é possível”.
Além disso, setores da Diretoria de Esportes, do Centro
de Referência da Juventude,
do Centro de Convivência do
Idoso, da Guarda Municipal e
da Polícia Militar desﬁlarão na
avenida, celebrando a Independência do Brasil.
A João Balhesteiro, na altura do Jardim Silveira (divisa
com Barueri) até a Estação Jandira, será interrompida nos dois
sentidos em função do evento.

90 DIAS

PARA UM CORPO E
MENTE MAIS
SAUDÁVEIS

INSCRIÇÕES E
INFORMAÇÕES

ÚLTIMAS
VAGAS

4154-6248
Rua Topázio, 65

Secretaria da Mulher
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PRIMEIRO OBJETIVO DAY

supera expectativas no atendimento aos
pais e já se prepara para novas edições

Divulgação

O evento foi aberto ao
público e aconteceu nas unidades Teodoro Sampaio (Pinheiros) e Alphaville.
Durante o mês de agosto,
o Colégio Objetivo realizou,
em duas datas e localidades
diferentes, um evento diferenciado voltado à Educação
Infantil. Trata-se do Objetivo
Day, um workshop que, nesta
primeira edição, trouxe, por
meio de palestras e atividades lúdicas, esclarecimentos
às dúvidas dos pais em relação a esse importante momento na vida de seus filhos.
O ponto alto do evento foi
a palestra Meu filho chegou
na Educação Infantil, o que
é isso?, que refletiu sobre os
seguintes temas:
• O que é esperado em
cada faixa etária da criança
no seu desenvolvimento físico, psicológico e intelectual;
• A importância da interação com as outras crianças e
com os adultos;
• A importância da família;
• O movimento e as brincadeiras como formas de expressão;
• O estímulo ao processo
de autonomia da criança;
• A Educação Infantil
muito além da recreação.
Simultaneamente,
pensando na relação entre pais
e filhos no ambiente escolar, aconteceram atividades
recreativas e pedagógicas
para as crianças: elas divertiram-se em oficinas de Arte
e de Música, confeccionaram
instrumentos musicais e, ao
final, fizeram uma emocionante apresentação. Assim,
toda a família participou do

evento.
“Arte, infância e linguagem são sinônimos quando
pensamos na criança competente, curiosa, motivada
e criativa. Nosso caminho é
oferecer a ela atividades e vivências capazes de colaborar
para seu desenvolvimento,
para sua aprendizagem, ampliando seu olhar e sua compreensão 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 muito importante na formação do indivíduo, pois é
quando ele constrói os principais instrumentos interiores
de que se servirá, primeiro de
modo inconsciente e depois
com progressiva consciência, para se relacionar com a
chamada realidade exterior.
Em todo momento, a criança

age, descobre, inventa, resiste, pergunta, retruca, refaz,
socializa-se. Nesse processo de formação, a Educação
Infantil deve proporcionar
um conjunto de meios, materiais e oportunidades para
um crescimento saudável em
todos os aspectos.
De fato, segundo Carulli,
na Educação Infantil, trabalha-se para que a criança se
sinta autoconfiante e segura
no ambiente escolar e em seu

relacionamento com os educadores. “São oferecidas condições para que ela realmente
seja criança, ativa e questionadora, sem impor limites à
sua curiosidade. E, pouco a
pouco, no contato com outras
crianças da mesma faixa etária, irá construindo valores
e aprendendo a respeitar os

sentimentos, ideias, atitudes
e direitos do próximo”, complementa.
Novas edições do Objetivo Day para outros níveis
educacionais já estão sendo
programadas. Quem quiser
participar, já pode registrar
o interesse pelo link: http://
queroestudarno.objetivo.br/
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Prefeito Elvis Cezar inaugura nova
Agência da Previdência Social e
Ginásio de Esportes do Parque Santana
Fotos: Divulgação/SECOM

Na última sexta-feira (30) o
Prefeito de Santana de Parnaíba Elvis Cezar inaugurou mais
dois espaços públicos que foram
comemorados pela população
parnaibana: a nova sede da Previdência Social e o Ginásio de
Esportes do Parque Santana.
A cerimônia de inauguração da Agência da Previdência
Social reuniu representantes do
INSS, autoridades do executivo
e do legislativo municipal, além
de alguns beneﬁciários que foram até a Estrada dos Romeiros,
100 para conhecer as dependências da nova unidade que
possui 630m² dividido em dois
pavimentos, com total acessibilidade, assim como todos os
equipamentos e adequações necessárias, além de estar em uma
localização privilegiada, facilitando o acesso para oferecer
todo o atendimento necessário a
população.
Já a inauguração do Ginásio
de Esportes levou centenas de

pessoas ao Parque Santana para
conhecerem de perto a nova
unidade esportiva que tem mais
de 1.600 m², totalmente coberta,

com nova iluminação, quadra
poliesportiva com piso de madeira, grade de proteção, vestiários, além da arquibancada com

capacidade para 550 pessoas.
“Hoje entregamos dois importantes espaços públicos, de
manhã, inauguramos a nova

agência da Previdência Social, que vai atender o objetivo
central da nossa gestão, que é
melhorar o atendimento das

pessoas e encerramos o dia, entregando esse belíssimo ginásio
de esportes, que tem uma quadra poliesportiva proﬁssional,
com acesso de arquibancadas,
com capacidade para formarmos grandes esportistas e cidadãos”, comentou o Prefeito
Localizada ao lado do Colégio Aldônio Teixeira, a gestão
do ginásio será compartilhada
pelas secretarias de educação e
esportes, sendo utilizado pelos
alunos da unidade escolar durante o período de aulas e, aos
ﬁnais de semana, pela Smafel
para realização de treinamentos
e competições do calendário esportivo municipal.
Morador do bairro, Juliano
de Oliveira elogiou o trabalho
feito na região do Parque Santana: “Foi um trabalho muito
bacana feito não só neste ginásio, mas também em toda a
cidade e região. Estou muito
feliz com o resultado”, falou
Juliano.

Rogério Lins participa de encontro do
Conselho Municipal de Mobilidade de Osasco
Fotos: Divulgação/SECOM

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou na quarta-feira, 28/8, da reunião do Conselho Municipal de Mobilidade
Urbana (COMURB), na sala de
reuniões de seu gabinete. Também participaram os secretários Claudenes Begnini (Transportes e da Mobilidade Urbana)
e Bruno Mancini (Planejamento e Gestão), representantes da
sociedade civil e o presidente
da CMTO, Jair Anastácio. Eles
discutiram questões de mobilidade, o novo acesso para Osasco a partir da Rodovia Castello
Branco e sobre a implantação
do Bilhete Único.
Sobre o novo acesso a Osasco, Rogério Lins explicou que

o município conseguiu avançar
na parte executiva. “Entre 45
e 60 dias no máximo devemos
anunciar a previsão de início
das obras. Antes disso, já estamos trabalhando nas demais
regiões, visando melhoria no
ﬂuxo de veículos”.
O prefeito também explicou que a implantação do Bilhete Único não trará prejuízos
e nem provocará demissões.
“Antes de aprovar na Câmara
o projeto teremos audiências
públicas. A nossa meta é que
no dia 1º de dezembro o sistema comece a funcionar. O
projeto de lei está na Câmara
para ser aprovado. Há 12 anos
a população espera pelo Bilhe-

Conectando Vida, Fé e Negócios
A 3ª edição do PEE-MCV
(Pessoas, Empresas e Empresários), o maior encontro cristão de
empresários, proﬁssionais e estudantes de Osasco e região, será
realizado nos dias 20, 21 e 22 de
setembro, na Igreja Evangélica
Missão Cristo Volta, em Osasco,
tendo como tema central: “Conectando Vida, Fé e Negócios”.
Um panorama da visão do Reino
para o trabalho, família, igreja e

vida pública.
O PEE-MCV tem como propósito de gerar conhecimentos à
luz do evangelho e propor uma
visão diferenciada sobre o ciclo
de negócio cristão e, mais ainda,
uma injeção de conceitos, técnicas e práticas que proporcionará
como um divisor de águas para o
seu negócio, sua proﬁssão e seus
estudos.
“Criamos um evento para

conectar pessoas, proﬁssionais
e empresários que desejam mais
conhecimento para ampliar seus
negócios, sua rede de relacionamento e debater possíveis soluções sempre com foco no Reino
e dessa forma trazer o impacto e
a transformação que você precisa”, explica Vinicius Gouveia,
organizador do evento.
O credenciamento para participar é gratuito e realizado por

meio do site: www.m-move.me
A troca de experiências é
muito rica, porque aproxima empresários, proﬁssionais e estudantes e com isso agrega valores
e estimula parcerias interessantes
para os próprios participantes, ﬁnaliza Vinicius Gouveia.
Aproveite e garanta a sua entrada! Convide amigos, monte a
sua caravana e participe!
Inscrições: www.m-move-me

te Único. Nada mais justo que
o governo consiga bancar tal
implantação”, disse.
O conselho ainda discutiu o Plano de Ação, criado
pelo governo, após a Pesquisa
Origem-Destino (2017), e o
planejamento estratégico estabelecido para o Plano Plurianual 2018/2021. A prefeitura
estabeleceu um plano de ação,
que prevê estimular o transporte coletivo, criar o Bilhete
Único Municipal, renovar a
frota de ônibus, promover qualidade para o uso de transporte
não motorizado e estruturação
de um Plano Cicloviário para
Osasco, que esteja atrelado ao
Plano Diretor.
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Com chromebooks em mãos, professores
participam de formação tecnológica
Divulgação/SECOM

Dando sequência à formação permanente aos professores, com relação à tecnologia
educacional, a Secretaria de
Educação de Barueri, por intermédio do Departamento de
Apoio Pedagógico, ministrou,
ao longo da semana, mais um
importante curso a todos os
docentes da rede de ensino, no
auditório do CAP - Centro de
Aperfeiçoamento dos Professores.
As formações aconteceram
nos períodos da tarde e da noite, oportunidade em que os docentes, com seus chromebooks
em mãos, aprenderam muito
com os profissionais especializados da empresa Microkids,
que apresentaram - com uma
série de exercícios práticos ferramentas fáceis de operar.
De acordo com a coordenadora de Ensino Fundamental, Isabel Biondi, a iniciativa
em investir cada vez mais em
formação tecnologia visa preparar os alunos para o futuro.
“Com a ajuda de vocês e toda
a estrutura investida na Educação de Barueri, certamente
nossos alunos estarão muito
bem preparados para um futu-

ro promissor, em que competirão de igual para igual ao lon-

go de suas vidas”, comentou.
As novas metodologias

tecnológicas apresentadas aos
professores despertaram mui-

to interesse dos profissionais
que lecionam as mais dife-

rentes matérias de todas as
séries. Elas atendem desde a
Educação Infantil até o Ensino Médio e são acompanhadas
por softwares educacionais,
biblioteca de livros virtuais,
banco de imagens, vídeos e
atividades a serem usadas em
sala de aula com o objetivo
de melhorar cada vez mais a
aprendizagem.
De acordo com o professor
de informática Paulo Ricardo,
da Emef Alexandrino Bueno,
do Jardim Silveira, a formação foi muito útil. “Achei
extremamente
significante.
Com certeza essa nova ferramenta tecnológica irá auxiliar
muito os alunos, pois a programação é algo que permite
desenvolver elementos importantíssimos como o raciocínio
lógico e a concentração, além
de permitir e colaborar com
a criatividade, aumentando a
percepção do que eles podem
fazer. Na realidade, o aluno
não é apenas consumidor de
tecnologia, mas sim criador e
isso coloca os alunos de Barueri em um passo à frente no
que se refere ao uso da tecnologia”, avaliou.

Rogério Lins assiste
aula de Espanhol
na rede municipal
O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do
secretário de Educação, José
Toste Borges, esteve na terça-feira, 3/9, na Emef Luiz
Bortolosso, no Rochdale, para
assistir a aula de espanhol do
professor Marcos de Moura
Pimentel. O projeto piloto de
espanhol também funciona na
Emef Irmã Tecla Melo, no Jardim Mutinga. As duas escolas
foram escolhidas por serem
referências positivas no aprendizado.
O prefeito ficou entusiasmado com a aula, principalmente
quando os alunos lhe fizeram

algumas perguntas em espanhol. Lins respondeu em espanhol com a ajuda do professor.
Ele também quis saber se os
estudantes gostam e aprovam o
novo idioma em sala de aula.
O secretário de Educação
explicou que as aulas de espanhol serão implementadas
gradativamente nas escolas de
ensino fundamental. Além disso, o docente considerado apto
na seletiva do chamamento e
com perfil que corresponda aos
critérios passará por formação
continuada, oferecida pela secretaria.
No Centro de Formação de

Divulgação/SECOM

Profissionais da Educação (CEFOR) acontece a formação de
mais 30 professores em espanhol. Eles têm aulas às terças-feiras, das 19 às 22 horas, até
dezembro.
Mudanças
Na Emef Luiz Bortolosso,
as aulas de espanhol acontecem
às segundas, terças e quintas,
das 7 às 12 horas, no contraturno escolar, para três turmas
de 20 crianças cada, para alunos de 4º e 5º anos. Os alunos
ainda têm a lousa digital, uma
importante ferramenta que proporciona a integração.

“Aluno com deficiência visual” foi o tema do
III Simpósio de Educação Inclusiva de Jandira
A Secretaria Municipal de
Educação realizou o III Simpósio de Educação Inclusiva.
Com o tema “Aluno com
deficiência visual” o simpósio
tratou da relação aluno na sala
de aula e inclusão de pessoas
cegas, ou com baixa visão no
dia-a-dia da escola.
Em sua terceira edição,
neste ano para o simpósio foi
convidada a professora mestra
Eliana Cunha Lima, que proferiu palestra sobre o tema a
mais de 120 pessoas presentes.
Com vasta experiência na área,
a professora informou dados,
atualizou o tema e mostrou a
importância da escola para essas
pessoas cegas ou baixa visão.
A secretária de Educação
professora Ana Paula Correa
Leite falou da importância
de mais uma vez realizar o
simpósio, que tanto contribui para a capacitação e atu-
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alização dos professores que
lidam com essas crianças em
sala de aula.
“Em nossa rede temos apenas pessoa com deficiência
visual e três com baixa visão”
disse Ana Paula. Ainda segundo ela, a Educação em Jandira
esta avançando cada dia, e palestras, cursos para melhorar a
Educação fazem parte do projeto do governo municipal de
Jandira, que ampliou, reformou
e tem investido em Educação
visando ampliar vagas e melhorar a qualidade do que hoje
é oferecido.
Ela falou ainda, que apesar
de estar na pasta como secretaria, é professora e entende que
Educação é coisa séria e merece
todo apoio do governo, e tem
sido assim na atual gestão, que
não mede esforços para melhor
cada dia mais a Educação no
município.
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Ordem dos Emancipadores reúne centenas
de pessoas em Jantar e Homenagens
A Ordem dos
Emancipadores de
Osasco, com intuito
de resgatar a memória
de Osasco, promoveu
no dia 29 de Agosto,
na Associação Atlética
Floresta um jantar e
homenagens a pessoas
que de alguma forma
contribuíram para o
desenvolvimento de
Osasco.

Vanderlei Mascarenhas e Michael de Oliveira

Hélio Trevisan,Bene Ferreira,Dr.Amir Gomes dos Santos,Lazaro A. Suave,Pedro Avedis Seferian,Luciano Camandoni e José Geraldo Setter

Prefeito Rogério Lins e Luciano Camandoni

Bene,Denis,Setter,Gleidimyr,Luciano,Pedro,Ronaldo,Elvis,Hagop,Edson,Nicolau,Agopig,Lazaro,Pedro,Fernado e Carlos.

Janete Sanazar ( primeira dama de Osasco), Francisco Rossi (ex -prefeito de Osasco), Isabela
Giglio de Lima Figueiredo (representando o ex- prefeito de Osasco Celso Giglio in memorian),Silas
Bortolosso (ex- prefeito de Osasco) e Emidio de Souza (ex- prefeito Osasco e deputado estadual).

Hagop Koulkdjian Neto,Rogério Lins e José Antiorio

José Geraldo Setter (pres. da Ordem dos Emancipadores),Octavio de Lazari (pres. Bradesco), Cassiano
Ricardo Scapelli(vice pres. Bradesco) e Lazaro A. Suave (vice pres. da Ordem dos Emancipadores)

Regina, Edio, Rafael Paes e Lilian

Carlos Henrique Dezen, Suzane Hammer, Amélia Alves de Carvalho, Paulo Sergio Dezen, Velsinda R. Dezen

Mesa capitaneada pelo casal Ademar e Rosana Trevizani

Vista geral do evento
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Cliques
da
Semana
POR OVADIA SAADIA
Basilio,Jafet Flavio Silva( Atlas Schindler),Amary Jr e Rodrigo Lima

MASTER
IMOBILIÁRIO

REÚNE MAIS DE
1300 CONVIDADOS

Olga Bongiovanni,Vera Masi e Ovadia Saadia

A inspiração da 86ª Bijóias foi da sublime
Riviera Francesa e seus múltiplos encantos. De
Cannes a Nice, de Cap D’Antibes a Cap Ferrat
e Saint Tropez. O Gunter Sachs e o Jorginho
Guinle passando por Porfírio Rubirosa. Os
anos dourados das boates Régine’s, Jimmy’z e
Byblos. De Brigitte Bardot a Romy Schneider,
Alain Delon e Omar Sharif. Tempo para
canções inesquecíveis de Adamo, Charles
Aznavour, Johnnie Halliday e Dalida. E gosto
absoluto em acessórios de luxo. Cabelos ao
vento, o sol dourado, o mar e a brisa na praia.
Esse foi o clima da 86ª edição da BIJOIAS
RIVIERA. Idealizado por Vera Masi e sua
talentosa equipe com apoio de celebridades
e da imprensa nacional.
Para celebrar a estação mais emocionante
do ano, a Primavera- Verão 2020, as
cores são vibrantes e alegres, inspiradas nas
encantadoras aldeias da costa francesa, através
de suas belezas naturais e ar glamouroso.
O verde azulado das águas cristalinas do Mar
Mediterrâneo - a maior feira de joias, semi
joias e joias folheadas da América Latina .
Vera Masi e Adriana
Próxima edição quando novembro vier.

Elimelek e Leonardo Cirino da Smart Fit

Fernando Elimelek , da Playcorp,
foi homenageado e recebeu a láurea
de “Cidadão Paulistano” na Câmara
Municipal de São Paulo no Palácio
Anchieta, pelo vereador Police Neto
em sessão solene.
Fernando David Elimelek é o criador
e organizador do “Reveillon da
Paulista”. Também realiza o evento da
copa do mundo a part do ano 1990.
Em 1994 entrou para o Guiness
Book com com a concentração de
torcedores no Vale do Anhangabau.
A FIFA adotou o padrão que vitrou
fun fest que Elimelek e a playcorp
realizam ate hoje.

A grande Festa do 25º
Prêmio Máster Imobiliário
foi para mais de 1.300 convidados, nos poderosos salões
do Clube Monte Líbano, SP,
entre autoridades governamentais, empresários do setor
imobiliário de todo o Brasil e

Police Neto,
Elimelek
e sua filha
Renata

Miguel Falabella e Marisa Orth

do exterior, concorrentes aos
prêmios, além de líderes de
entidades nacionais e internacionais ligadas ao mercado,
como Walid Moussa, presidente da FIABCI Mundial.
O Master Imobiliário celebrou 25 anos de uma trajetória

ininterrupta de sucesso, que
valoriza os players do mercado imobiliário e consagra os
cases que estão sempre entre
os mais criativos, de maior
alcance social e que mais engrandecem a indústria imobiliária brasileira.

