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CCJ da Alesp aprova PL proposto 
por Emidio que cria o Portal 
Transparência da Educação

Deputado Ataíde Teruel visita o Hospital Regional de Osasco

Barueri poderá perder R$ 300 mi 
em arrecadação a partir de 2020
Cauê Rigamonti

Barueri poderá perder 
aproximadamente R$ 300 mi-
lhões por ano a partir da apro-
vação, pela Câmara dos Depu-
tados, na segunda-feira (2), do 
texto base que altera a forma 
com que é recolhido aos mu-
nicípios o Imposto sobre Ser-
viços (ISS). A principal perda 
à cidade será em relação às 
empresas operadoras de cartão 
de crédito – nas transações, a 
cobrança do ISS devido passa-
rá a ser no local onde o consu-
midor faz a compra, não mais 
onde a empresa de cartão está 
instalada. A lei prevê um prazo 
de três anos para a transição, a 
partir de 2020. 

O ISS é hoje a maior fatia 
de arrecadação de Barueri, e 
na cidade estão instaladas em-
presas do setor como o San-
tander, Alelo e Elo. Mesmo 
assim, o prefeito Rubens Fur-
lan não demonstrou preocupa-
ção maior com a perda de ar-
recadação, e se disse surpreso 
com a aprovação da medida 

da forma com que aconteceu. 
“Não existe ainda um plane-
jamento porque a gente não 
esperava que fosse aprovado 

agora como foi, numa segun-
da-feira à tarde, lá na Câma-
ra Federal. Mas já a partir de 
hoje estou falando com nosso 

pessoal de Finanças para fazer 
um levantamento, e acredito 
que é possível a gente fazer 
economia em alguns setores 

sem prejuízo na qualidade dos 
serviços que estamos prestan-
do”, avaliou.

Para ele, a nova regra é 

injusta. “Toda vez que fala 
em reforma tributária, eles 
pensam em tirar dinheiro de 
cidades como Barueri. Porque 
em carga tributária é preciso 
pensar principalmente como 
desonerar a produção de nos-
so país, como é que nós va-
mos cobrar menos impostos e 
sermos mais justos. O Brasil 
é um dos países que mais co-
bra impostos no mundo, e que 
presta os piores serviços. Do 
jeito que eles estão querendo 
fazer, vão empobrecer o esta-
do de São Paulo e destruir o 
Brasil”, afirmou Furlan. “Eu 
acho que os parlamentares de 
lá tem que ter um pouquinho 
de juízo para prestar mais 
atenção nas bobagens que 
eles estão fazendo”, finalizou 
o prefeito. 

O texto tem que voltar a ser 
debatido no Plenário da Câma-
ra pois há 11 destaques ao rela-
tório fi nal. Após a análise dos 
destaques, o texto ainda tem 
que ser aprovado no Senado 
este ano para que a mudança 
entre em vigor em 2020.

PL 724/2019 de Emidio 
de Souza foi aprovado após 
receber parecer favorável do 
relator, deputado Gilmaci 
Santos

De autoria do deputado 
Emidio de Souza, o Projeto 
de Lei 724/2019 que  institui 
o Portal da Transparência das 
Escolas foi aprovado, nesta 
quarta-feira, por unanimida-
de em reunião da Comissão 

de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo.

O relator que deu parecer 
favorável ao projeto foi o de-
putado Gilmaci Santos.

“A aprovação do projeto 
é uma vitória de todos aque-
les que esperam melhorias 
na rede estadual de ensino”, 
afirma Emidio.

A proposta do deputado 

visa combater a péssima si-
tuação das escolas estaduais 
que há anos prejudicam alu-
nos e professores.

Fortalecendo o diálogo e 
o controle social da comu-
nidade sobre a escola, a pro-
posta prevê que o Governo de 
SP mantenha na internet um 
portal com todas as informa-
ções relativas à infraestrutura 
das escolas estaduais.

O deputado Ataide Teruel, 
sempre coerente com seus ob-
jetivos de atender as áreas de 
saúde e assistência social, foi 
conhecer o Hospital Regional 
de Osasco, Dr. Vivaldo Martins 
Simões, referência em atendi-
mento de alta complexidade 
em neurologia, neurocirurgia e 
traumatologia. 

Em reunião com o Dr. Mau-
rizio Dana, Diretor Geral, o 
deputado foi informado que o 
hospital conta com 290 leitos e 
atende em média 2 mil pacien-
tes por mês de Osasco e dos 
demais municípios da região, 
principalmente os pertencentes 
ao chamado “Corredor dos Ban-
deirantes” – Carapicuíba, Jan-

dira, Itapevi, Barueri, Pirapora, 
Santana de Parnaíba e Vargem 
Grande Paulista. 

O Hospital Regional de 
Osasco conta com 290 leitos. 
Além disso, o deputado consta-
tou que estão à disposição dos 
pacientes, modernos equipa-
mentos de cateterismo, hemo-
diálise e ressonância magnética, 
dentre outros. 

Durante a visita o deputado 
foi acompanhado pela Dra. Ro-
sana Soares Patrício, Diretora 
da Divisão Médica e pelo Dr. 
Odair Soares Júnior, Supervisor. 
O deputado Ataide Teruel colo-
cou-se à disposição dos dirigen-
tes do hospital caso necessitem 
de seu apoio.
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Furlan entrega 150 novas viaturas  
para a segurança de Barueri 
Cauê Rigamonti

Desde quarta-feira, 4 de de-
zembro, Barueri conta com 150 
novas viaturas auxiliando o sis-
tema municipal de segurança 
da cidade. Os veículos foram 
entregues pelo prefeito Rubens 
Furlan (PSDB), em cerimônia 
em frente à sede da Secretaria 
de Segurança e Mobilidade Ur-
bana da Prefeitura, no Jardim 
dos Camargos.

São 20 motos, 126 caminho-
netes robustas adaptadas e 4 fur-
gões de base móvel, que servi-
rão à Guarda Municipal, Defesa 
Civil, Ronda Escolar, Demutran 
e Guarda Ambiental.  As viatu-
ras contêm radiopatrulha, GPS 
interligado à Central de Vide-
omonitoramento da Secretaria 
de Segurança, luz de beco (para 
iluminação lateral que facilita 
a abordagem nas calçadas) e 
compartimento para transporte 
de detidos. 

A cerimônia contou com a 
presença de secretários muni-
cipais, vereadores e autoridades 
policiais e militares. “São as 
viaturas mais modernas do País. 
O que vemos é uma gestão do 
prefeito Furlan não apenas na 
base da economia, mas também 

na base da qualidade”, discur-
sou o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Fábio Luiz 
da Silva Rhormens (PCdoB), o 
“Fabião”.

“Nosso objetivo é tornar Ba-

rueri a cidade mais segura do 
Estado de São Paulo. Mas sa-
bemos que nosso trabalho ainda 
não é o suficiente e desejado. 
Vamos intensificar as ações con-
tra os criminosos que queiram 

se aventurar por aqui”, afirmou 
a secretária de Segurança de Ba-
rueri, Regina Mesquita, que ain-
da destacou os índices positivos 
de segurança da cidade entre 
2016 e 2019 (veja quadro).

Por sua vez, o prefeito Fur-
lan quis falar aos guardas mu-
nicipais: “Nós dependemos do 
trabalho dos senhores. Tudo o 
que é possível fazer nós esta-
mos fazendo. Estamos avan-
çando em tecnologia, temos 
um videomonitoramento pouco 
visto em nosso País, temos ago-
ra um equipamento na viatura 
que mostra onde cada um dos 
senhores estão, e no momento 
de perigo, de confronto, de en-
frentamento, outras viaturas po-
derão auxiliar rapidamente”, ex-
plicou. “Eu não meço esforços 
porque entendo que a população 
tem que ter segurança para ter 
tranquilidade para fazer o que 
a sociedade espera que um bom 
cidadão faça”, complementou 
Furlan.

Veículos atenderão Guarda Municipal, Defesa Civil, Ronda Escolar, Demutran e Guarda Ambiental

Principais crimes no geral
(homicídios + roubos + furtos + veículos subtraídos):

-25,16% 

Roubos de veículos:
menor número da história de Barueri

-22,96% em relação a 2018 
-50,94% nestes três anos

Homicídios dolosos:

-52,38% nestes três anos 

Roubos em geral:

-32,72% nestes três anos 

Furtos em geral:

-19,92% nestes três anos

Furtos de veículo:

-18,22% nestes três anos 

Latrocínio (roubo seguido de morte):

não houve até o momento em 2019 

Estatísticas da Segurança em Barueri
Comparação de jan a out, 2016-2019
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A PARTIR DAS 19H
PRAÇA 14 DE NOVEMBRO

CENTRO HISTÓRICO
TRAGA SUA FAMÍLIA PARA CONHECER AS ATRAÇÕES
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Marcio Koch

Nem os mais de 13 anos de pro-
fi ssão fazem com que Faviana 
Okamoto não se emocione todas 
as vezes em que defende o pro-
jeto que desenvolveu especial-
mente para transformar o Viaduto 
“Presidente Doutor Tancredo de 
Almeida Neves”, em Osasco-SP, 
na Grande São Paulo, no que ela 
chama de “galeria a céu aberto”. 
Nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, 
a arquiteta paulistana, dois curado-
res e mais de 20 artistas prometem 
cobrir 450 metros quadrados de 
extensão do acesso com muita cor, 
criatividade e diversidade.

O Viaduto “Tancredo Neves” 
não ostenta apenas um ar ranzin-
za por força do cimento frio que o 
reveste em 32 anos de existência. 
Trata-se da maior ponte de Osas-
co, que cruza o Rio Tietê e une as 
Regiões Norte e Sul da cidade de 
pouco mais de 697 mil habitantes.

Para conceder novos contor-
nos à estrutura, durante a ação 
social que recebeu o nome de 
“OKA – Arrumando a Casa”, Fa-
viana calcula o uso de 640 frascos 
de tinta, 10 latas grandes de tinta 
látex branca, 50 uniformes, 20 ma-
cacões, 25 pares de luvas, além de 
óculos, fi ta-crepe e muita disposi-
ção para transformar o acesso num 

dos principais pontos turísticos 
culturais do município.

O trabalho conta com o apoio 
da Prefeitura de Osasco e com o 
patrocínio da Corante Tintas e da 
Colorgin – empresa com 45 anos 
de mercado e que, não de hoje, é 
referência no Brasil e no mundo 
em tintas spray. Formado em His-
tória da Arte, Arte Brasileira e Arte 
Contemporânea, Antonio Mosko 
é um dos curadores do projeto. 
Premiado no Mapa Cultural Pau-
lista, pela Secretaria de Educação 
de São Paulo e nos concursos 
“Computer Arts” e “Close-up”, 
Mosko ainda contará na Curadoria 
com a companhia de Dingos Del 
Barco, fundador da Associação de 
Grafi teiros de Osasco e Região (A.
G.O.R.), que abarca pichadores, 
skatistas e escritores voltados à 
arte urbana. Essa é a dupla que Fa-
viana confi ou a seleção dos artistas 
que vão se expressar via formas, 
elementos e desenhos no muro do 
Viaduto “Tancredo Neves”:

“Em 13 de dezembro, vamos 
preparar a base e cobrir toda a 
extensão do muro do acesso com 
tinta branca. No dia 14, daremos 
início ao trabalho com os artistas. 
Dia 15, fi nalizamos e entregamos 
a estrutura totalmente revitalizada 

para Osasco. Tenho verdadeira 
paixão pela arte urbana, na mes-
ma intensidade que acredito que 
a Arte e o Esporte, tanto quanto a 
Educação transformam a socieda-
de para melhor”, defende a arqui-
teta de 36 anos.

Faviana não vai cobrar nada 
pela idealização e pela organização 
do “OKA – Arrumando a Casa” 
em Osasco. E mais: totalmente vo-
luntário, o trabalho, segundo a pro-

fi ssional, tem tudo para chegar em 
outras cidades e regiões do Estado 
de São Paulo. A ideia é expandir a 
iniciativa e colaborar com os po-
deres públicos para a recuperação 
do maior número de espaços pos-
sível por meio da arte urbana:

“Reunir numa só ação cidada-
nia e respeito pelo espaço público, 
ao mesmo tempo em que se resga-
ta o sentimento de pertencimento 
de toda uma comunidade e se 

transforma um espaço vazio em 
arte pulsante, numa grande área 
de convívio. Este é o principal 
objetivo da ´OKA – Arrumando a 
Casa´”, avalia a arquiteta.

Preocupação Social
Faviana teve conhecimento 

da situação do Viaduto “Tancredo 
Neves”, em Osasco, quando ela e 
o fi lho mais novo, de 1 ano, foram 
até a cidade em busca de uma va-

cina que tinham de tomar e que 
não havia encontrado em São Pau-
lo. A princípio, a profi ssional teve 
a ideia de recuperar a estrutura do 
posto de saúde onde foi imuniza-
da. Ao ser informada que a Prefei-
tura já tinha um plano de recupe-
ração para as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), Faviana acolheu a 
sugestão de trabalhar o muro do 
maior acesso do município.

Casada, Faviana tem outro fi -
lho, de 3 anos. Graduada em Ar-
quitetura e Urbanismo, pela Uni-
versidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, Faviana nasceu em Pales-
tina, cidade do interior do Estado 
de São Paulo. Contudo, mora na 
capital há sete anos.

No Mato Grosso e no Mato 
Grosso do Sul, Faviana trabalhou 
por oito anos, com ênfase em pro-
jetos públicos. Por alguns projetos 
que assinou, recebeu premiações 
importantes. Já entre 2010 e 2011, 
a empresa de Arquitetura que 
mantinha em Campo Grande-MS 
foi o da região que mais atendeu 
lojas de shoppings. Na empresa 
Todeschini, atuou por três meses. 
Em São Paulo, há sete anos é pro-
prietária do escritório Okamoto 
Arquitetura, que tem sede no Alto 
de Pinheiros.    

Os moradores de Santana de 
Parnaíba já estão se preparando 
para as comemorações de fi m de 
ano. E para celebrar esta impor-
tante data, a Secretaria de Cultu-
ra e Turismo realizará uma série 
de eventos no Centro Histórico, 
que fazem parte da programação 
“Natal de Luz 2019”.

As festividades começarão 
no dia 10 de dezembro, a partir 
das 19h30, com a inauguração 
Natal de Luz marca início das 
comemorações de fi m de ano em 
Santana de Parnaíba do Presépio, 
seguido da ligação das 40 mil 
lâmpadas decorativas que ilumi-
narão a Praça 14 de Novembro e 
todo o Centro Histórico, além da 
chegada do Papai Noel. O Pre-
sépio contará com 22 persona-
gens, em um espaço de 300 m², 
que representarão os momentos 
que antecedem a chegada e pós 
nascimento de Jesus Cristo. Já 
na quarta-feira (11), no Bolsão 
de Estacionamento, será o dia da 
abertura da Casa do Papai Noel, 
onde os visitantes conhecerão a 
famosa residência do bom ve-
lhinho. A programação de natal 
também contará com as Cantatas 
natalinas, feira de artes e artesa-
nato, praça de alimentação, entre 
outras atrações que farão com 
que os visitantes possam sentir 
a magia do natal em Santana de 
Parnaíba.

Grafite de Faviana Okamoto chega a Osasco 
para recuperar Viaduto Tancredo Neves

Natal de Luz marca comemorações
de fim de ano em Santana de Parnaíba

Inauguração do Presépio
10/12/2019 19h30 Centro Histórico

Acendimento das luzes decorativas
10/12/2019 19h40 Praça 14 de Novembro

Coral
10/12/2019 20h00 Coreto Maestro Bilo

Chegada do Papai Noel
10/12/2019 20h30 Coreto Maestro Bilo

Cantata de Natal
11/12/2019 20h00 Coreto Maestro Bilo

Abertura Casa do Papai Noel
11/12/2019 20h30 - Bolsão de Estacionamento

(Funcionamento de terça a domingo das 16h às 22h) 

Cantatas de Natal 12, 13, 14, 15, 21 e 22/12
20h00 Coreto Maestro Bilo

Presença do Papai Noel
10/12/2019

20h00 às 23h00 Praça 14 de novembro

Casa do Papai Noel 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22/12
19h às 23h Bolsão de Estacionamento

Feira de Artes, Artesanato e Alimentação.
10/12/19 à 06/01/2020 - Praça 14 de Novembro

Terça a domingo, das 18h00 às 23h00

Folias de Reis 06/01/2019
20h00 Praça 14 de Novembro

PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2019



Sexta-feira, 6 de Dezembro de 2019 PÁGINA 07SOCIAIS
JORNAL A RUA

Se você sonha em passar 
um Natal na Europa, mas suas 
reservas financeiras  e o alto va-
lor do dólar e euro não estão lhe 
permitindo no momento realizar 
esse  sonho, uma ótima opção 
será visitar o Natal de Gramado, 
conhecido como Natal Luz.

Garanto a você , que você 
vai se sentir lá na Europa. Até o 
clima é mais agradável.

Do alto de uma montanha, 
uma pequena cidade gelada se 
transforma  quando o Natal che-
ga. Todas as ruas são decoradas. 
Cada casa,  árvore, lojas. Enfim 
,tudo se transforma e a cidade é 
invadida pelo espirito de Natal . 
Gramado ganha luzes e brilhos  
e sua arquitetura e população, 
lembram muito os vilarejos eu-
ropeus.

As apresentações teatrais, 
musicais, desfiles e eventos são 
consideradas um dos maiores 
eventos natalinos do Mundo e já 
iniciaram no dia 24 de outubro e 
seguem ate o dia 12 de Janeiro 
de 2020.

SHOW DE 
ACENDIMENTO 

Diariamente às 20h em fren-
te ao Palácio dos Festivais.

O Show de Acendimento, a 
grande atração gratuita do Na-
tal Luz, está à cargo do diretor 
artístico gramadense Fabrício 
Ghomes, realizando diariamen-

te um espetáculo de som, luz e 
emoção. Papai Noel está em sua 
biblioteca, como de costume, 
lendo as cartinhas das crianças, 
e, em meio a inúmeros pedidos, 
uma carta chama a atenção. É 
um pedido de Ana, uma meni-
na doce, moradora da cidade 
de Gramado. A boa menina não 
pede um brinquedo, mas sim , 
algo muito especial: um lindo 
show de acendimento. A carta 
escrita com toda a pureza da 
menina comove o bom velhinho 

que convoca o Conselho das 
Luzes de Natal. Juntamente com 
esses sábios amigos, Papai Noel 
coordena um projeto para ilumi-
nar a maior cidade natalina do 
Brasil. O cerimonial acontece 
no centro de Gramado em uma 
estrutura exclusiva, montada no 
Palácio dos Festivais em frente 
à Rua Coberta. Lá, turistas e a 
comunidade se reúnem em um 
ritual de cooperação para ajudar 
a equipe dos dedicados guardi-
ões da luz.

TRUPE DE NATAL
Seis personagens interpre-

tando com muita música e po-
esias ,se misturam para traduzir 
em cena ,as mais variadas emo-
ções que o natal suscita. Ao ca-
minhar pelas ruas da cidade e se 
deparar com os artistas da trupe, 
pois é um processo itinerante, 
o visitante entra num misto de 
alegria, saudade e reflexão. As 
músicas e as histórias levam 
o observador a pensar no real 
significado da data e se darem 

conta que ,acima de qualquer 
coisa, o amor e a compaixão são 
os sentimentos que movem os 
seres humanos a comemorar o 
natal.

TANNENBAUMFEST
Reúne a comunidade grama-

dense e turistas para colorirem 
ainda mais a cidade. Empresas, 
hotéis e restaurantes são respon-
sáveis por enfeitar os pinheiros 
ao longo da Avenida Borges de 
Medeiros. Este grande encontro 
é realizado com muita música e 
participação de todos.

PARADA DE NATAL
A Parada acontece ao longo 

da principal avenida de Grama-
do. A rua Borges de Medeiros, 
conta novamente com a Roda 
Sinfônica, uma mini roda-gi-
gante com músicos animadís-
simos sentados em seu interior, 
tocando seus instrumentos mu-
sicais, bateria, sax e lira. Um 
elenco qualificado de 40 com-
ponentes, entre artistas e produ-
ção, dá o toque especial à Para-
da de Natal.

A Parada de Natal acontece 
todas sextas, sábados e domin-
gos, sempre às 16 horas, com 
espetáculos extras dias 24, 25 e 
31 de dezembro e 1º de janeiro.

VILA DE NATAL
Conta com expositores lo-

cais e a visita da Trupe de Na-
tal sempre às 16 horas. Na Vila 
também fica a Casa do Papai 
Noel, que receberá a todos para 
ouvir os seus pedidos. Diaria-
mente, das 10h às 22h, na Praça 
das Etnias.

SHOWS DA RUA 
COBERTA

Trata-se de um dos locais 
mais apreciados da cidade de 
Gramado, recebendo diversas 
atrações dentro da programa-
ção do Natal Luz. Seguindo a 
tradição, estão sendo realiza-
dos diversos shows musicais 
de dança e teatro para diver-
são do público, diariamente às 
19h30.

ÁRVORE CANTANTE
A árvore mais tradicional de 

Gramado tem a honra de rece-
ber a presença de corais convi-
dados de todo o Rio Grande do 
Sul com repertório Natalino em 
belíssimas apresentações - Sex-
tas e Sábados às 17h30 - consul-
te programação.

Os ingressos para os três 
espetáculos pagos podem ser 
adquiridos no site oficial www.
natalluzdegramado.com.br  . 
Existe também uma área dife-
renciada chamada “Tapete Ver-
melho” que conta com serviço 
de coquetel antecedendo a apre-
sentação

Uma das empresas mais tra-
dicionais de Osasco, a Paulista 
Contabilidade Empresarial cele-
brou, na noite do último sábado 
(30/11), 50 anos de sua fundação 
reunindo amigos, clientes, cola-
boradores e parceiros em um jan-
tar em sua sede.

Sempre comandada pelo con-
tabilista, economista e advogado 
Dr. Amir Gomes dos Santos, a 
empresa atravessou meio século 
ancorada na participação efetiva 
de seus irmãos, esposa (in memo-
riam), filhos e sobrinhos. “Que-
ro agradecer nesta oportunidade 
meus irmãos, minha falecida 
esposa, que sempre foi o esteio 
desta empresa, meus filhos e so-
brinhos e, é claro, todos os nossos 
colabores, tanto aqueles que hoje 
aqui estão, quanto àqueles que já 
passaram pela Paulista”, agrade-
ceu Dr. Amir em um discurso que 
emocionou a todos.

Representando o Prefeito Ro-
gério Lins, o chefe de gabinete da 
Prefeitura Municipal, José Carlos 
Vido, amigo de longa data da fa-

mília Gomes, ressaltou a impor-
tância da união da família para o 
sucesso da empresa. “Esta data é 
fruto da união desta família em 
torno do trabalho e da dedicação 
em atender seus clientes sempre 
com excelência no atendimento”.

Representando a equipe da 
Paulista, fez uso da palavra Dr. 
Weldio, um dos funcionários 
mais longevos da casa; Ana Ca-
rolina, que falou em nome dos 

funcionários mais novos e a Dra. 
Claudia, filha e sócia do escritó-
rio, que falou sobre o trabalho em 
conjunto com os demais diretores 
e gestores da equipe.

Quem também foi convidado 
a falar sobre a jornada da Paulis-
ta e de seu fundador – e de como 
estas histórias se confundem e se 
misturam – foi o pastor Clóvis 
Delgado, da Igreja Evangélica da 
Vila Yara. “O bom líder, o bom 

empreendedor sempre reconhece 
as vitórias e as riquezas alcança-
das sendo grato a Deus, em pri-
meiro lugar. É por isto que a Pau-
lista chegou tão longe”, finalizou.

História
A Paulista Contabilidade 

Empresarial foi fundada em ja-
neiro de 1969 inicialmente pelo 
Dr. Amir Gomes dos Santos, sua 
irmã Dra. Dirce e pelo Dr. Lívio 
de Souza Melo. Após a saída dos 
dois Sócios, Dr. Amir Gomes 
inclui na composição societária 
sua esposa e seus filhos Claudia, 
Daniela e Luciano. Também pas-
saram pelo escritório seus irmãos 
Lair (in memoriam), Nacir e Nair. 
A Paulista Contabilidade Empre-
sarial consolidou-se como refe-
rência na área contábil, sendo a 
primeira empresa a inovar no pro-
cesso de pagamento de impostos 
de seus clientes, implementando 
o pagamento feito pelo próprio 

contribuinte, método que hoje é 
seguido por todos os profissionais 
contábeis.

Amir Gomes dos Santos
Natural de Penápolis-SP, 

chegou a Osasco em agosto de 
1958. Formou-se em Economia 
e Administração na FEAO e em 
Direito na UNIFIEO. É pós-gra-
duado em Ciências Administra-
tivas e Políticas, também pela 
FEAO.  Em 2005, na reforma 
do Código Tributário Munici-
pal, foi o relator do projeto apre-
sentado à Prefeitura Municipal 
e à Câmara Municipal, liderado 
pela a ACEO, Sescon, OAB e 
outras entidades de classe. Entre 
outras atividades e participações 
em entidades, ocupa atualmente 
a presidência da ACEO - Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Osasco.

GRAMADO – NATAL LUZTURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

Paulista Contabilidade Empresarial 
celebra seus 50 anos de história

Dr. Amir e familiares Dr. Amir Gomes dos Santos
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Eduardo El Kobbi  e Francesco Lotoro

Fernanda Candido, 
Fabiano Gullane

e  Murilo Rosa Erica e Eduardo

Renato Duarte - Senator, Carlos Henrique Dezem, Sandra Zucollotto, Monsehor Claudemir 
Santos, Dr. Ariovaldo Lunardi e Edson Borejo equipe da organização do jantar

Carlos Henrique Dezem, Padre Elias Silva (coordenador 
vocacional da CNBB) e Prefeito Rogério Lins

Monsenhor Claudemir Santos

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
Em São Paulo, a presença 

do filipino-americano 
Joselito “Joselli” Rojas, 

agente de modelos 
internacional. Joselli 

também é renomado 
“coach” (treinador)  e 

caçador de novos talentos.
As atenções hoje estão 

voltadas para o Brasil, com 
grandes modelos atuando 
nos EUA, na Europa e na 
Ásia. “- Quero descobrir 

novas belezas por aqui. 
Acredito muito no talento 

natural e na diversidade 
da raça brasileira”, declara 

o especialista na arte 
das passarelas, styling e 

direção postural frente as 
cameras.

Eduardo El Kobbi, presidente da maior ONG ambiental do mundo, a KKL de Israel, 
presenteou São Paulo no Memorial da América Latina com o concerto da obra de ampla 

pesquisa do Maestro italiano Francesco Lotoro e orquetra Jazz Sinfonica Brasil. Foram 
apresentadas as partituras encontradas nos campos de concentração nazistas. Sobreviventes 

brasileiros do holocausto presentes, foi uma noite histórica de rara emoção.
Participação anotada do maestro João Carlos Martins e do Professor Celso Lafer.

Direção geral de Kobbi e Alexandre Valenti e apresentação de Ana Rosa Rojtemberg.

Erica Bernardini, curadora 
do 14º festival de 

Cinema Italiano, foi 
vestida pela grande dama 

da alta costura do Brasil 
para a festa de abertura, 

Madame Tiyomi 
Kitassato. 

Catedral realiza seu
1º Jantar Empresarial

Na noite da última quinta-fei-
ra (28) o Espaço Catedral rece-
beu o 1º Jantar Empresarial em 
prol da Revitalização da Catedral 
de Santo Antônio. Na ocasião, o 
pároco da Catedral Monsenhor 
Claudemir José dos Santos rece-
beu os convidados e explicou so-
bre a importância do projeto para 
a região Oeste.

“Quero agradecer a Associa-
ção Comercial e Empresarial de 

Osasco, os membros da nossa 
comunidade que se dedicaram  
para na concretização do evento. 
Foi um momento de confrater-
nização e de muita interação dos 
participantes, que tiveram a opor-
tunidade de conhecer melhor, a 
riqueza dos trabalhos existentes 
na nossa comunidade, em bene-
fício da população Osasquense, 
principalmente daqueles que mais 
sofrem’, comentou o pároco.

O evento contou com o apoio 
da Associação Comercial e Em-
presarial de Osasco (ACEO), 
uma das associações que abra-
çou a revitalização da Catedral. 

Importantes empresários da re-
gião estiveram presentes no jan-
tar como Dr. Amir Gomes (presi-
dente da ACEO), representantes 
da imprensa, autoridades do mu-
nicípio e prefeito Rogério Lins.

Se você deseja contribuir 
com a revitalização da Catedral 
faça já sua adesão a Campanha 
“Seja um Missionário Construtor 
da Grandiosa obra da Catedral de 
Santo Antônio”. Se você já ade-
riu converse com seus familiares 
e amigos e torne-se um verdadei-
ro missionário dessa importan-
te obra. Para saber mais acesse 
www.catedraldeosasco.com.br.

Fernanda Candido, 

ANIVERSÁRIO

No próximo dia 
12, quem fica 
mais jovem é o 
prefeito de Barueri, 
Rubens Furlan, 
que comemora em 
grande estilo ao 
lado da primeira-
dama e presidente 
do Fundo Social 
de Barueri, Sônia 
Furlan, dos filhos e 
netos, essa data tão 
importante.

Felicidades 
e que Deus 
continue 
iluminando 
seus caminhos!


