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Kassab, Lau Alencar e Yamato
tornam-se cidadãos osasquenses

Fotos: Divulgação

O Teatro Municipal Glória
Giglio, na Vila Campesina, foi
palco de uma cerimônia que,
simultaneamente, homenageou
três personalidades do mundo
político, na noite desta nesta
segunda-feira (9).
O Secretário Municipal de
Serviços e Obras de Osasco,
Lau Alencar, o ex-ministro das
Cidades, Gilberto Kassab, e o
ex-vereador Tsuyoshi Sérgio
Yamato receberam o título de
Cidadão Osasquense – honraria
concedida a personalidades que
trabalharam pelo município,
mas que não são nascidas em
Osasco.
A entrega das honrarias
aconteceu em uma cerimônia
marcada pela presença maciça
de amigos e convidados dos
homenageados, que foram até
o teatro para prestigiar o reconhecimento dado pelo Poder
Legislativo de Osasco a essas
pessoas que muito trabalharam
pela cidade.
O carinho do público foi
tão grande que os 414 lugares
não foram suﬁcientes para acomodar os convidados e muita
gente precisou acompanhar a
cerimônia em pé.
A iniciativa de realizar a
cerimônia para homenagem tripla foi dos vereadores Ricardo
Silva (Republicanos) e Josias
da Juco (PSD), que resgataram
decretos aprovados em legislaturas passadas para que os títulos pudessem ser entregues.
O primeiro a usar a palavra
foi o Vereador Ricardo Silva,
que leu os históricos dos três
homenageados e parabenizou
os vereadores proponentes pela
escolha dos nomes.

O nome de Gilberto Kassab foi escolhido pelo Vereador Josias da Juco, por meio do
Decreto Legislativo 28/2016,
aprovado na legislatura passada.
Josias da Juco recordou a
trajetória de Gilberto Kassab
como ministro de Estado nas
gestões Michel Temer e Dilma
Rousseﬀ, prefeito da cidade de
São Paulo e deputado federal,
viabilizando a liberação de recursos para a implantação de
obras e serviços em Osasco.
Após receber o título de
cidadania, Kassab agradeceu
aos vereadores pela indicação
de seu nome e aﬁrmou que a
honraria é um incentivo para
que o trabalho prossiga. “É um
reconhecimento que nos renova
a energia para continuar a amizade e a parceria”.
Já o título de Cidadão osasquense entregue a Lau Alencar
foi proposto pelo então Vere-

ador José Amando Mota, via
Decreto Legislativo 47/2007.
O ex-parlamentar foi repre-
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sentado no ato pelo Vereador
Ricardo Silva, que destacou a
atuação do homenageado em
prol do crescimento de Osasco.
“É muito difícil expressar
em palavras todo sentimento
que toma conta de mim neste
momento. Aprendi que tudo
que sou e tenho devo a Osasco”, disse Lau Alencar, após ser
outorgado com o título de cidadania osasquense.
O último homenageado a
usar a tribuna foi o empresário
e ex-vereador Sérgio Yamato,
que contou sua trajetória como
homem simples do interior que
chegou a Osasco na década de
1960, trabalhou como ambu-

lante e feirante. Elegeu-se vereador e, segundo ele mesmo
disse em seu discurso, sempre
fez questão de ouvir a opinião
dos menos favorecidos.
O título de cidadania osasquense a Yamato foi proposto pelo então vereador Fumio
Miazaki, por meio do Decreto
Legislativo 15/2003.
A solenidade foi prestigiada por empresários, amigos e
familiares dos homenageados,
representantes de entidades civis, pelos vereadores Ribamar
Silva, Batista Comunidade
(Avante), De Paula (PSDB),
além do Prefeito Rogério Lins
(PODE).
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Prefeitura expande tecnologia de
LED e Barueri está mais iluminada

Fotos: Divulgação/SECOM

A Prefeitura continua
avançando no processo de iluminação pública, implantado
desde 2017 em boa parte do
território de Barueri. Até o
momento, o programa já atingiu o total de 12.200 lâmpadas
trocadas. Só neste ano foram
substituídas 5.800 luminárias.
O objetivo do governo
municipal é atender toda a
cidade de Barueri, incluindo
as praças, visando garantir
segurança e economia à população, tornando os ambientes
mais iluminados e confortáveis, com mais visibilidade
para pedestres, motoristas e
ciclistas.
O programa é executado
de acordo com a largura das

vias e fluxo de veículos e
pessoas. Em locais de maior
movimento são implantadas
luminárias de maior potência.
Os postes são engastados de
concreto circular e flangeados
de ferro galvanizado circular.
Possuem altura variada de 10
a 13,5 metros com até quatro lâmpadas para cada um.
As lâmpadas têm potências
de 150, 200, 270, 300 e 360
Watts.
O projeto foi iniciado no
Jardim Mutinga e expandido para o Parque Imperial,
Aldeia da Serra, Alphaville,
Jardim Líbano, Parque Viana, São Fernando Residencial, Jardim Paulista, Residencial Parque Esmeralda,
Jardim Júlio, Jardim Maria
Helena, Parque dos Camargos, Jardim Silveira, Jardim
Alberto, Chácaras Marco,
Jardim Reginalice, Vila Universal, Vila São Francisco e
Jardim dos Altos.
Também já ganharam
iluminação de LED os bairros Centro, Bethaville, Vila
dos Baixinhos, Jardim Santa
Mônica, Jardim Tupan, Jardim São José, Jardim Aldir,
Engenho Novo, Condomínio
Residencial Tamboré 1 (parcial), Jardim Belval, Jardim

dos Camargos, Aldeia, Jardim
Tupanci, Jardim Audir, Vale
do Sol, Recanto Phrynéa, Outeiro São Fernando e Parque
das Nações.
Para 2020, já existe projeção para que a tecnologia de
LED seja implantada na alameda Araguaia (Alphaville),
estrada dos Romeiros, estrada
Velha de Itapevi e Corredor
Oeste.
Vantagens
A tecnologia de LED é
mais vantajosa em relação

às luminárias convencionais.
Permite maior durabilidade
da vida útil vida das lâmpadas, reduzindo o consumo de
energia elétrica e custos com
manutenção.
É também melhor para o
meio ambiente, uma vez que,
segundo especialistas, o material de LED não é danoso,
pois não emite radiação ultravioleta e não contém mercúrio em sua composição. Além
disso, o número de luminárias
descartadas é infinitamente
menor.

Prefeito Elvis Cezar inaugurou sete obras
importantes para Parnaíba em Agosto
Fotos: Divulgação/SECOM

O mês de Agosto de 2019 ﬁcará marcado na história de Santana de Parnaíba e na memória da
população parnaibana, pois o Prefeito Elvis Cezar inaugurou sete
importantes obras na cidade que
contribuem para a saúde, lazer,
segurança e qualidade de vida das
pessoas.
No dia 1º, o Prefeito entregou
para a população a tão sonhada
Maternidade Santa Ana, a unidade de saúde mais esperada pelos
moradores, que conta com salas de
parto natural e neonatal, com modernos equipamentos, que possibilitam realizar entre 150 a 180 partos por mês. No dia seguinte (2),
houve a inauguração do Posto de
Atendimento ao Eleitor, que oferece ao morador uma série de serviços relacionados a justiça eleitoral,
como o cadastramento biométrico,
alistamento eleitoral (1ª via de título), transferência e 2ª via de título,
atualização cadastral, entre outros.
Com isso o eleitor não precisará
sair do seu domicílio para resolver
situações de caráter eleitoral.
Já no dia 16 de agosto, Elvis
Cezar inaugurou a Arena de Eventos Doutor Antonio Tito Costa, um
espaço amplo, que conta com uma
moderna estrutura e ambientes
como saguão de eventos, piscina

escolares e as competições do calendário municipal.
“Estes novos espaços públicos fazem parte de um compromisso que assumi com o povo de
Santana de Parnaíba, de oferecer
uma saúde de qualidade, um local
onde as futuras gerações possam
nascer, espaços para lazer que
tragam dignidade as famílias,
cuidado com as pessoas que mais
precisam e ambientes destinados
a receber grandes eventos e a prática de esportes. E com esse objetivo, vamos continuar trabalhando, para que a nossa cidade seja
uma referência de gestão para o
Estado e para o Brasil” comentou
o prefeito.
batismal, museu da bíblia, estacionamento para cerca de 200 veículos e um amplo auditório com
capacidade mais de 500 pessoas.
No sábado, o prefeito entregou o
4º parque municipal da história
da cidade, que está localizado no
Jaguarí, com mais de 10 mil m²
contendo quadras infantil, de grama sintética, street ball e vôlei de
areia, playground, pista de caminhada e concha acústica.
Dia 24 o Prefeito Elvis inaugurou a 12ª unidade educacional
do município em 6 anos, que foi o

novo Leda Caira, que segue a linha
dos colégios modelo de ensino na
cidade, conta com 16 novas salas,
bem mais amplas, laboratórios
com novos computadores, além de
ter ampliado a capacidade da escola, de 900 para 1500 alunos. E na
última semana do mês, o Prefeito
descerrou a placa da nova Agência
da Previdência Social, que agora
ﬁca localizada no centro da cidade,
próximo ao terminal rodoviário e
o Ginásio de Esportes do Parque
Santana, que foi totalmente revitalizado e destinado as atividades
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Rogério Lins troca secretários de
Obras e de Transportes de Osasco
Divulgação

O prefeito de Osasco,
Rogério Lins, realizou duas
trocas importantes em seu
secretariado na quinta-feira,
12/9, em cerimônia realizada na Sala Luiz Claudino
(antiga Sala Osasco), que foi
acompanhada, entre outros,
pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, a vice-prefeita, Ana Maria Rossi,
o chefe de Governo, Sérgio
Di Nizo, e o presidente da
Câmara, Ribamar Silva.
Lau Alencar deixou a Secretaria de Serviços e Obras
(SSO) para assumir a Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana (SETRAN),
tendo como adjunto Claudenes Begnini, ex-titular da
Pasta.
Chega ao governo o engenheiro civil Waldyr Ribeiro
Filho, para comandar a Se-

cretaria de Serviços e Obras,
ao lado do adjunto Percival
Santi.

O prefeito ressaltou, durante discurso, que as mudanças trarão mais resultados,

pois a administração prioriza
as habilidades técnicas ante a
partidária. “Lau Alencar pode
ser colocado em qualquer posição, que vai contribuir com
seu conhecimento técnico e
trazer grandes avanços. Waldyr Ribeiro tem ampla experiência. Já foi titular da Secretaria de Serviços e Obras,
que é um dos carros-chefes
do nosso governo. Osasco
está acima de projetos individuais e partidários. Juntos
vamos fazer Osasco uma cidade ainda melhor”, comentou.
Lau Alencar e Waldyr Ribeiro trocaram elogios sobre
a competência e trabalho de
ambos e assinaram o termo
de posses após o encerramento do evento.

“Agradeço
imensamente a equipe da Secretaria de
Obras. Cada um de vocês
contribui para a construção
de Osasco. Agradeço por
todo apoio e parceria durante
esse período que trabalhamos
juntos. Foi uma experiência
muito rica para mim”, disse
Lau Alencar, desejando boa
sorte ao novo secretário.
Ao prefeito, Lau Alencar
falou sobre o seu comprometimento com a administração
pública. “Um soldado não
deve escolher a guerra, ele
tem de cumprir a missão, e é
com esse sentimento que estou aqui para que possamos
todos continuar avançando
ainda mais nos trabalhos da
prefeitura de zeladoria, transporte, segurança, saúde, edu-

cação, enfim, em tudo o que
podemos fazer por Osasco”,
concluiu.
Waldyr Ribeiro, por sua
vez, disse que é preciso pensar Osasco no futuro, e se
colocou à disposição do governo na construção de uma
Osasco melhor. “Espero, junto com vocês, fazer um grande trabalho na Secretaria de
Serviços e Obras e continuar
os avanços já realizados”, comentou.
Também
participaram
da cerimônia, os vereadores
Alex da Academia, Batista
Comunidade, Josias da Juco
e Pelé da Cândida; secretários municipais; o deputado
estadual Ataide Teruel; o radialista e evangelista Fábio
Teruel, entre outros.

Santana de Parnaíba Lança Programa de Desafio de
Emagrecimento Consciente para as Mulheres da Cidade
Com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a
importância do cuidado com
a saúde, por meio de criação
de novos hábitos, de alimentação saudável, prática de
atividades físicas, perda de
peso e medidas e elevação da
autoestima, o Fundo Social
de Solidariedade de Santana
de Parnaíba lança Programa
Parnaíba Mais Leve, nesta
Segunda-Feira, 16 de Setembro, as 18h na Arena de
Eventos do município.
O Programa terá duração
de 90 dias para uma reprogramação da mente para um
emagrecimento
consciente
com mudança de pensamentos e hábitos, afinal, emagrecer é muito mais do que fazer
exercícios e dieta, é preciso
transformar o modo de pensar, fazendo dele um aliado
para conquistar e manter a
boa forma.

A prefeitura espera a participação de 500 mulheres,
com a idade mínima de 16
anos e máxima de 59 anos,
que apresentam o Índice de
Massa Corporal (IMC) considerada maior ou igual a
24,00, conforme o seguinte
cálculo IMC= PESO ÷(ALTURA X ALTURA.
O programa é totalmente gratuito e terá acompanhamento de nutricionista,
Coach de emagrecimento,
Educador Físico com aulas
de yoga, pilates entre outras
nos parques municipais, além
de palestras com nutrólogo,
psicólogas e oficinas de estética e gastronomia e de distribuição de um a cartilha de
orientação. Cada participante receberá também, um kit
composto por: boné, camiseta, squeeze, caderno, caneta e
mochila saco.
Para a presidente do Fun-

do Social Selma Cezar, que é
Master Coach especializada
no emagrecimento Consciente, aplicar esse programa é
poder cumprir a missão que
tem à frente do Fundo Social
que é o de impactar e transformar a vida de cada uma
dessas mulheres para melhor
sempre.
As inscrições só são realizadas pessoalmente pela
interessada, na Secretaria da
Mulher, rua Topázio, 65 - Jd.
Parnaíba, mediante a cópia
do RG e comprovante de endereço.
Mais informações
no telefone: 4154-6248.
Lançamento Programa
PARNAÍBA MAIS LEVE
Segunda-feira, 16 de
Setembro de 2019
As 18h
Arena de Eventos
Avenida Esperança s/nVila Esperança
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Saúde Mental chama atenção
para Setembro Amarelo
A
campanha
Setembro
Amarelo, de prevenção ao suicídio, tem o objetivo de trazer a
questão para ser discutida e mostrar que as dores que levam a atitudes tão extremas têm cura com
diálogo, amparo e atenção.
A questão é mesmo urgente. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) revela que ocorrem
cerca de 800 mil mortes por ano
no mundo em razão de suicídio:
uma média de um suicídio a cada
40 segundos. Quando consideramos as tentativas de atentados
contra a própria vida, esse número pode ser multiplicado por 20.
Por aqui, 32 brasileiros tiram a
própria vida por dia, o que equivale a uma pessoa a cada 45 minutos.
Barueri
A Secretaria de Saúde de Barueri, por meio da Diretoria de
Saúde Mental e da Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde
(CABS), preparou uma programação bastante rica para abordar
o tema em três principais frentes:
na Educação, levando a discussão
para dentro das escolas, principalmente entre os jovens; junto
às equipes, orientando os profis-

até o dia 27/9 ações voltadas ao
“Setembro Amarelo”, em prol da
campanha nacional de conscientização sobre a prevenção do suicídio.Com o slogan “Diga NÃO
ao suicídio e SIM para a vida!”,
a campanha busca conscientizar
a sociedade em perceber sintomas
que remetem ao suicídio, como a
depressão, que envolve desde jovens a idosos, e ensina mecanismos de comunicação para abordar
esse público, como saber ouvir
atentamente, entender os sentimentos da pessoa (empatia), dar
mensagens não-verbais de aceitação e respeito, expressar respeito
pelas opiniões e valores da pessoa,
conversar honestamente e com autenticidade, mostrar sua preocupação, cuidado e afeição.
sionais de saúde sobre como agir
diante do quadro; e junto à população em situação de rua, um público bastante vulnerável.
“A Diretoria Técnica de Saúde Mental realiza desde 2018,
através de sua comissão de ações
em saúde mental, a campanha
do Setembro Amarelo com o
objetivo de sensibilizar a comunidade e os trabalhadores na iden-

tificação das situações de risco de
suicídio – hoje uma importante
estratégia de prevenção”, ressalta a diretora da área em Barueri,
Ana Briguet.
O cronograma de ações entre
os adolescentes inclui encontros
com alunos por meio de rodas de
conversa dentro de algumas escolas do município, assim como
no Profesp (Programa Forças no

Esporte) junto com o Cras (Centro de Referência de Assistência
Social); e cines-debate com o público que frequenta o Centro de
Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPS IJ Trilha).
Osasco
A Prefeitura de Osasco, promove diversas ações por meio
da Secretaria de Saúde, e realiza

Santana de Parnaiba
Com o intuito de reforçar a
importância da Campanha Setembro Amarelo, a Secretaria
Municipal de Saúde de Santana
de Parnaíba realizou, no dia 11
de setembro na Arena de Eventos Dr. Antonio Tito Costa, o 2º
Fórum de Prevenção ao Suicídio
com o tema “Desistir ou Resistir:
Construindo Práticas”. O evento contou com palestrantes, mé-

dicos, psicólogos, psicanalistas e
psiquiatras de diversas regiões do
Estado, que abordaram assuntos
referentes a saúde mental para
o público presente, formado por
equipes das secretarias de saúde
e educação, estudantes e moradores. Na ocasião, também foi
mostrado o número de suicídios
no Brasil com o objetivo de conscientizar os presentes sobre a valorização da vida.
A Presidente Voluntária do
Fundo Social de Solidariedade
do município Selma Cezar, falou
da importância de falar sobre um
tema tão presente na sociedade
brasileira: “As pessoas devem
apoiar causas como essa,uma
simples conversa pode ajudar a
salvar uma vida”, comentou a
primeira dama do município parnaibano. Atualmente a rede de
saúde do município dispõe de três
Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), que são: IJ Espaço de
Vida, AD Travessia e o Adulto
Alvorecer, um Núcleo de Prevenção Acidentes e Violências, além
do andamento da construção de
mais dois CAPS, que oferecem
toda a estrutura e equipes multiprofissionais para atender os pacientes da cidade.

Maternidade Amador Aguiar realiza 2.756 partos em 8 meses
Divulgação/SECOM

O Hospital e Maternidade
Amador Aguiar realizou 2.756
partos entre janeiro de agosto
de 2019, dos quais 1.645 normal, 1.085 cesárea e 11 fórceps. Dentre os partos também
foram registrados 15 partos cesárea gemelar.
Os meses com maior movimento foram março, com 450
nascimentos (264 normal, 150
cesárea, 4 fórceps e 2 cesárea
gemelar), seguido por abril
com 417 nascimentos, sendo
245 normal, 166 cesárea, 3 fórceps e 3 cesárea gemelar. Na
sequência vem o mês de fevereiro a com 257 partos normal,
150 cesárea, 1 fórceps e 1 cesárea gemelar.
Para a mulher, a realização
do parto natural apresenta várias
vantagens. Os índices de infec-

ção e hemorragia são menores.
A dor no pós-operatório é bem
reduzida e o risco de morte da
mãe e do bebê é seis vezes menor, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, que
incentiva o parto normal.
Na Maternidade Amador
Aguiar, além do atendimento
humanizado, mãe e bebê contam com leitos apropriados
para abriga-los. A maternidade
também está dotada de UTI
Neonatal, um espaço reservado
para tratamento de prematuros
e de bebês que apresentam algum tipo de problema ao nascer. Nem sempre os bebês internados nas UTIs neonatais
estão doentes. Algumas vezes
eles estão apenas crescendo e
se tornando aptos para respirar,
sugar e deglutir.

De acordo com o superintendente Egídio Malagoli, o
índice de mortalidade infantil
no Amador Aguiar está abaixo
de um dígito, conforme preconiza a Organização Mundial da
Saúde (OMS). É de 9.5 para

cada mil nascimentos (referência ano 2018), abaixo da média
nacional, que é de 16 para cada
mil nascidos vivos.
DIFERENCIAIS
Desde 2017, a Materni-

Divulgação/SECOM

Vigilância em Saúde de
Barueri oferece curso gratuito
de manipulação de alimentos
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Barueri,
responsável pelas vistorias em
estabelecimentos de interesse
à saúde, promove gratuitamente o curso de “Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos”
a proprietários e funcionários
de estabelecimentos voltados à
alimentação existentes no município.
A última edição do curso
aconteceu no dia 28 de agosto e
reuniu 37 pessoas no plenarinho
da Câmara Municipal. Esta foi
a 5ª edição do curso realizada
este ano.
“Essa iniciativa tem o obje-

tivo de certificar os comércios
alimentícios de Barueri e regularizar conforme as normas
exigidas pela vigilância. O curso capacita os participantes nas
boas práticas de manipulação,
ou seja, nos requisitos de organização e higiene, necessários
para garantir a qualidade e segurança dos alimentos”, explica
a educadora em saúde do Departamento Técnico de Projetos
Educativos da Vigilância, Daniela Conrado.
O último curso foi ministrado pela analista de vigilância
sanitária Vanessa Ruoco. Ela
orientou os participantes sobre

os males causados pela má higienização dos alimentos e dos
ambientes onde são armazenados, bem como indicou o que
deve ser feito para evitar uma
possível contaminação por meio
dos alimentos comercializados.
Completamente gratuita, a
oficina tem duração de três horas e costuma acontecer a cada
dois meses ou conforme a demanda. Cada edição disponibiliza 60 vagas. O ideal é que
os proprietários dos estabelecimentos alimentícios participem
da aula junto com seus funcionários. Ao final é entregue um
certificado aos participantes.

dade Amador Aguiar, única
que atende pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) em Osasco, é
hospital-escola e referência em
gestações e partos de alto risco, designação concedida pelo
Ministério da Saúde, além de

ser uma unidade atrativa para
profissionais que desejam se
especializar em nascimentos
humanizados e ter acesso a
atendimentos ambulatoriais em
instituições como a USP (Universidade de São Paulo) pelo
Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Pública, Hospital
dos Servidores Público Estadual e Hospital Pérola Byington.
A maternidade também é
habilitada pelo Plano de Ação
“Rede Cegonha” e ainda recebeu da Unicef o título de “Hospital Amigo da Criança”.
Atualmente a maternidade
conta com UTI Adulto, leitos
de UCI Neonatal, Casa da Mulher, Banco de Leite, Agência
Transfuncional e ala de cuidados das mães de prematuros.

Como participar
Os interessados em participar do curso devem entrar em contato com a Vigilância pelo e-mail saúde.
vseducacao@barueri.sp.
gov.br.
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No próximo dia 18, quem
troca de idade é Thays Teruel
Saraceni, que irá comemorar
seu niver em alto astral ao
lado de seus familiares e de
inúmeros amigos.

Dia 20 é a vez de Fernando
Rolim de Souza Campos
comemorar em grande estilo
seu níver ao lado de sua mãe,
a artista plástica Ofélia Rolim,
demais familiares e amigos.

Dia 15 é a vez de Raissa
Lapsky comemorar seu
aniversário, ao lado dos
inúmeros amigos.
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Quem fica mais jovem dia
15 é Orlando Roberto Dutra
(carinhosamente Tio), que
preside com determinação o
Sindicato da Alimentação de
São Paulo e Região. Parabéns!

Veganismo: estilo de vida ganha
novos adeptos e consolida negócios
Na década de 40 os ingleses
Donald Watson e Elsie Shrigley
perceberam que o vegetarianismo
não era suficiente contra a exploração e a crueldade com os animais.
Isso porque ele restringe-se apenas
a eliminar a carne da dieta alimentar. Foi então que a dupla criou a
Vegan Society e espalhou pelo
mundo uma nova filosofia e estilo
de vida, que vai além da questão
alimentar: o veganismo. Nessa
dieta, qualquer alimento de origem
animal fica de fora do cardápio:
carnes, ovos, leite, queijos, manteiga, banha e mel, por exemplo.
O estilo de vida vegano também busca eliminar o consumo
de cosméticos, maquiagem, medicamentos e produtos de higiene que tenham sido testados em
animais e que contenham em sua

TURISMO

formulação glicerina animal, cera
de abelha e tutano de boi. Jaqueta
de couro, casaco de lã, acessórios
de plumas e peças de seda também
não entram no armário de um vegano. Os produtos que não utili-

zam insumos de origem animal
ganharam espaço e conquistaram
além de veganos e vegetarianos.
Muitos que comem carne também
têm demonstrado interesse pelo
estilo. Um levantamento feito pela

Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), realizado por meio da
ferramenta Google Trends, aponta
que em quatro anos o volume de
buscas pelo termo vegano cresceu 1.000% no Brasil. A demanda
sobe exponencialmente e ainda é
maior que a oferta. Com isso, as
oportunidades de empreendimentos nessa área são muito promissoras e devem crescer nos próximos
anos.
Antenada, a empresária Janine
Poltronieri, que trabalha no ramo
alimentício há mais de 10 anos,
conta que sentiu necessidade de
diversificar seu cardápio porque a
procura por menus veganos se intensificou, e tende a se intensificar
muito mais. “Há três anos, mais
ou menos, a procura por comida
vegana ganhou bastante destaque,

MILÃO – CHIQUE E MODERNA!

A Itália tem tanta coisa para
ser vista, são tantos séculos de
cultura e história, que é impossível
escrever sobre tudo em um único
artigo. Pensando nisso, e também
no fato que muitos de nós na cidade de Osasco, carregarmos em
seus sobrenomes a origem italiana,
resolvi explorar um pouco mais
algumas cidades italianas , cujos
pontos turísticos são imperdíveis.
A cidade desta edição é Milão,
que faz parte da região de Lombardia.(norte da Itália).
Milão
Cidade é o centro financeiro da
Itália, e um dos mais importantes
da União Europeia
Milão também tem um dos
maiores PIBs da Itália (per capita),
cerca de 35.137 euros, que representa 161,6% da média do PIB per
capita da União Europeia
A cidade é internacional e cosmopolita, 13,9% da população de
Milão é de origem estrangeira e
continua sendo um dos principais
centros transportacionais e industriais da Europa
Milão é a segunda maior cidade italiana e a terceira maior área
metropolitana da União Europeia
Mas talvez o rotulo mais conhecido desta cidade seja o de ca-

pital mundial da moda e do design,
também classificada como uma
das mais poderosas e influentes do
mundo, no comércio, na indústria,
música, desporto, literatura, arte e
mídia .
A catedral católica romana
Gothic Duomo di Milano, é uma
das grandes atrações da cidade,
situada na praça central da cidade.
Sede da Arquidiocese de Milão e
uma das mais célebres e complexas edificações em estilo gótico da
Europa.
Ela é uma das maiores igrejas

do mundo, começou a ser construída em 1386 por iniciativa do
bispo Antonio Saluzzoe levou 600
anos para ficar pronta, seu estilo e
gótico flamejante.
A frente da igreja a Piazza del
Duomo,cercada por cafés agitados e pelas lojas de moda elegantes do shopping Galleria Vittorio
Emanuele II, nome do primeiro
rei da Itália, é o shopping center
mais antigo da Itália e um dos
principais pontos turísticos de
Milão. Abrigado dentro de uma
arcada dupla (teto de vidro) do

sec. XIX de quatro andares no
centro da cidade.
Trata-se de uma obra do arquiteto GiuseppeIt Mengoni e foi
construída entre 1865 a 1867.
Convento e Igreja Santa Maria delle Grazie, (dominicano) ,
incluído na lista dos Patrimônios
Mundiais pela UNESCO. A igreja
é famosa pela pintura da A Última
Ceia de Leonardo da Vinci, que
foi pintada na parede do refeitório
do convento, testemunha de séculos de arte e cultura. Uma obra que
vale a pena ser admirada.

e eu tive que ampliar nossa oferta. Já tinha me tornado vegetariana por uma questão política, e fui
incorporando as receitas no novo
cardápio. Hoje tenho duas empresas: o Maria e Maria Gourmet, que
atende um público misto, e há um
ano abri o Bastiana Comida Afetiva e Vegana”, explica. Inspirada na
bisavó Sebastiana, que morava no
interior de São Paulo e cozinhava
o que crescia à sua volta, Janine
pretende migrar para o menu estritamente vegano em breve. “A
ideia é, para o ano que vem, atender só com o Bastiana, e trabalhar
o mínimo possível com industrializados, oferecer comida saudável,
com produtos naturais, sem agroquímicos e de produtores locais,
utilizando as PANC’s e com praticamente zero de alimento proces-

Janine Poltronieri está no ramo
alimentício há dez anos e há 3 tem
cardápio vegano. Plano é trabalhar só
com comida vegana a partir de 2020,
no Bastiana Comida Afetiva e Vegana,
da qual é proprietária
sado ou ultra processado”, contou.
Hoje, seu carro chefe é a moqueca
de legumes e a de banana da terra. “Mas os bolos também fazem
muito sucesso”, complementa a
Chef de Cozinha.

SENATOR
tour operator
O Teatro alla Scala, palco de
famosos apresentações de operas internacionais, considerada
uma das mais famosas do mundo.
Construído por determinação da
imperatriz Maria Teresa da Áustria,
A Pinacoteca di Brera é uma
coleção de arte , que contém uma
das mais importantes coleções de
arte italiana. Incluindo as obra do
grande mestre Giambattista Pittoni, Annibale giura odio contro i
Romani e Bacco e Ariann
Parque Sempione é um grande parque fundado em 1888, tem
uma área total de 38,6 hectares e
está localizada no centro histórico da cidade, ao lado dos jardins
do Castelo Sforzesco e do Arco
da Paz, também conhecido como
Porta Sempione , um belo exemplo de arquitetura néo clássica projeto e Luigi Cagnola, iniciado em
1807, porém só inaugurado em
1838 pelo imperador Ferdinando
I da Áustria.
O Castello Sforzesco, construído no século XV por Francesco
Sforza, tornado pouco depois Duque de Milão, sobre restos duma
fortificação anterior datada do
século XIV. Actualmente acolhe
várias colecções dos museus e
galerias de arte da cidade., obras

de Leonardo da Vinci , que pintou o emaranhado de troncos de
árvores da Sala delle Asse (14961497), Bramantino, que criou o
seu Argos para a sala do tesouro
(1490-1493), e Bramante, que
concebeu a ponticella(passagem
secreta) de Ludovico il Moro.
Fontes e lindos jardins também fazem parte deste lindo castelo, formando um conjunto que
vale a muito a pena conhecer.
O Estádio Giuseppe Meazza, também conhecido como San
Siro, neste estádio jogam o Internazionale e o Milan, e durante
alguns anos foi o maior estádio
do mundo, com capacidade que
chegou a 140 mil pessoas, números gradativamente minorados por
questões de segurança.
No Museo del Novecento,
você encontrará a arte italiana
moderna. Já o grandioso Palazzo
Reale, do século XVIII, recebe exposições de arte itinerante.
Palácio Real de Milão foi por
muitos séculos a sede administrativa e residência real da cidade ,
sendo atualmente um importante
centro cultural, sediando mostras
e exposições.
Via Monte Napoleone, é uma
rua comercial de luxo a rua mais
cara da Europa.
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Cliques
da
Semana
POR OVADIA SAADIA

A Febracos
perdeu um de seus
colunistas mais
ativos e queridos
no Rio de Janeiro
esta semana: Luiz
Carlos Lourenço
que foi dos anos
dourados da
Revista Manchete
e prosseguia com
seu Blog muito
visto, além de
grande agitador
cultural da cidade
maravilhosa. A
coluna homenageia
com um carinho
muito especial.

Botanique recebe
prêmio internacional
de Design e Arquitetura

Miguel Falabella e Luiz Carlos Lourenço

O Bday Petit Comité, aconteceu na residência da Colunista Uiara Zagolin no Alto de Pinheiros
em São Paulo. A atração foi o pocket show da cantora Eliana Pittman na hora do parabéns,
surpresa esta promovida pelo amigo Ovadia Saadia (Presidente da Febracos e R.P.).

Jornalista Jo Ribeiro, Tânia Voss, Eliana Pittman, Jornalista Uiara Zagolin, Cris, Lurdes Rocha,
Juliana, Lucia Paiva, Erika Mitie e Miriam Guarino

DESFILES & BENEMERENCIA
COM MUITO GLAMOUR
Mais um pouco do que foi o topíssimo evento Beneficente de gala no Japan Tower das
“Meninonas de Alphaville”, Uma noite de bom gosto, muitas atrações, dezenas de “manecas”
deslumbrantes. Um show de segunda- feira nos domínios da patrocinadora e madrinha de
todas as (boas) causas Lílian Gonçalves.

O Hotel Botanique, na Mantiqueira comemora esta semana
mais uma conquista internacional: recebeu o prêmio GADA,
Global Architectural and Design Awards - na categoria
“Menção Honrosa”. A premiação é iniciativa da prestigiada
Rethinking the Future, organização líder e comprometida
em fornecer uma plataforma
internacional para reconhecer
talentos do Design no mundo,
e que também celebra e compartiha conhecimentos através
de prêmios, eventos e diálogos
acadêmicos no campo da arquitetura e do design.
Sinergia entre vários arquitetos – os telhados do hotel são
de William Gorham, e a estrutura arquitetônica é assinada
por Cândida Tabet. Contando
com a participação de vários
paisagistas, o hotel incorpora
elementos raros, como vigas e
tábuas com 106 anos de idade;
pedras de saibro de rios próximos, com até 3 toneladas cada,
empilhadas e inteiras . Levou
cerca de 18 meses de montagem e um ano de espera para
autorização do IBAMA.
No destaque, revestimentos
em pisos e paredes com Ardósia chocolate vinda de Minas
Gerais depois de uma espera de
13 meses. A pedra é originária
de uma mina que explora ardósia tradicional (verde), e que
chega nesta cor, no substrato,
apenas a cada 17 meses. A
estrutura dos telhados foi feita
apenas à mão, com engates, rebites e junções artesanais. Todo

o telhado é de madeira itaúba,
comprada bruta, cortada, tabicada, secada por anos e depois
colocada sem verniz, resina ou
proteção.
O paisagismo contou com
a participação de vários profissionais,, inclusive de um dos
principais do mundo, o inglês
John Brookes . O resultado é
um conjunto de jardins um tanto ousado.
O prédio principal está
“plantado” dentro de 300
caixas de horta, com jardins
verticais e milhares de vasos,
circundado por jerivás de altitude, e as raras erezinas vermelhas que se avistam do corpo principal do hotel. Lagos,
madeira de lei e as araucárias
completam os bosques fechados do entorno. Todos os apartamentos apresentam termos
botânicos que dizem respeito
ao hotel e seus jardins. Nem
todos os nomes são fáceis de

lembrar, mas são termos curiosos.
Os interiores foram projetados com a curadoria da Adélia Borges, ícone da crítica de
design no país (foi diretora do
museu da casa brasileira). Foram selecionados dezenas de
jovens, promissores ou especiais designers nacionais. De
meninos pós-adolescentes ao
bar da veterana Heloisa Croco
(RG), procurou-se o desconhecido, o inusitado, sem trocar
elegância por efeito demonstrativo. Muitos dos móveis são
únicos e os demais são de edição limitada.
Serviço:
Botanique Hotel &Spa
Endereço: Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4000 Bairro dos
Mellos
Campos do Jordão – SP
(12) 3662.5800
www.botanique.com.br

