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Poder Legislativo colabora com 
retomada das obras do Fórum de Osasco

Missa de 7º dia da mãe do deputado estadual Emidio 
de Souza acontece no próximo sábado (25), em Osasco

Dr. Alexandre Bussab assina desfi liação do 
PSL e declara apoio ao Aliança pelo Brasil

Na noite de segunda-fei-
ra, 21, o então presidente do 
Diretório Municipal do PSL 
de Osasco, doutor Alexandre 
Bussab, informou sua desfi-
liação do partido e o fim da 
sede da legenda em Osasco. 
O local, estabelecido no bair-
ro Vila Campesina, passou 
a ser uma Casa de Apoio ao 
Aliança pelo Brasil.

O comunicado aconteceu 
durante reunião com a execu-
tiva, correligionários e apoia-
dores que manifestaram total 
apoio a decisão de Bussab.

“Não sou conivente com a 
velha política” enfatizou dou-
tor Alexandre. E continuou: 
“Luto por um Osasco me-
lhor, todos que trabalharam 
ao meu lado nesse Diretório 
tem o mesmo ideal e nós não 
vamos nos sujar. Durante mi-

nha presidência, nós não usa-
mos fundo partidário e todas 
as despesas dessa casa foram 
pagas sem que viesse um 
centavo da Estadual. Agora 
percebo que nossos esforços 
serão jogados fora por cau-
sa de articulações políticas 
sujas. Não aceito e não vou 
participar disso! Meu apoio 
é e sempre será ao presidente 
Jair Messias Bolsonaro, nos-
so exemplo maior. Estamos 
com ele e a partir de hoje 
nossos esforços serão para 
ajuda-lo a criar o novo parti-
do. Para isso já conversamos 
com o Eduardo Bolsonaro e 
estamos alinhados com toda 
a família que apoiaram nos-
sa decisão. Quanto ao PSL, 
eu sei que será entregue aos 
lobos, uma pena”, finalizou 
doutor Alexandre Bussab.

jornalaruaregional
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Uma visita ao canteiro de 
obras marcou a retomada da 
construção do Novo Fórum 
de Osasco. O Legislativo 
municipal foi representado 
pelo presidente da Câmara, 
Ribamar Silva. Com 58% das 
obras concluídas, a constru-
ção do novo Fórum de Osasco 
estava paralisada desde 2015 
por conta da falta de recursos 
do governo estadual.

Estiveram presentes na 
reunião com o Desembarga-
dor Pinheiro Franco, presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, o prefeito 
Rogério Lins (Podemos) e a 
presidente da OAB Osasco 
Maria José Bonetti.

Para finalizar a constru-
ção do Fórum de Osasco, a 
Prefeitura fechou um acordo 
com o governo estadual. O 
Poder Executivo concordou 
em ceder o terreno para a 
obra e, além disso, se tornou 
parceira majoritária na cons-
trução.

De acordo com o projeto, 
o novo Fórum terá 13 anda-
res e está localizado ao lado 
do fórum, atual, no Jardim 
das Flores. Conforme o novo 
acordo, a prefeitura vai arcar 
com 20% dos custos, incial-
mente previstos em R$36 mi-
lhões.

A Câmara de Vereadores 
de Osasco pediu ao Prefeito 
que destine R$ 5 milhões dos 
R$ 7,8 milhões devolvidos à 
Prefeitura em 2019 para as 
obras do novo Fórum. “O Po-
der Legislativo entende a im-
portância da reestruturação 
do novo Fórum e, por isso, 
pediu a realocação desses re-
cursos para as obras do novo 
Fórum”, explica o presidente 
da Câmara, Ribamar Silva.

Já o Tribunal de Justiça 
de São Paulo ficará respon-
sável por mobiliar e equipar 
o novo Fórum. A decisão do 
governo do Estado em parali-
sar a construção, por falta de 
recursos, aconteceu porque a 
empresa vencedora da licita-
ção alegou defasagem de va-
lores, pedindo um realinha-
mento de custos 25% acima 
do permitido por lei.

O projeto inicial previa a 
reforma do prédio atual, que 
funcionaria com um anexo. 
O atual prédio do Fórum não 
comporta mais a quantidade 
de processos em andamento. 
No novo prédio, também se-
ria adotado sistema digital de 
processos, o que reduziria o 
espaço hoje ocupado para o 
arquivamento dos documen-
tos em papel.

A missa de sétimo dia em 
homenagem à Dona Cecília 
de Franca Souza, mãe do de-
putado estadual Emidio de 
Souza, acontece no próximo 
sábado (25), na Paróquia Es-
pírito Santo, em Osasco.

Emidio participará junta-
mente de seus familiares da 
cerimônia, que ocorre às 11h.

Dona Cecília França de 
Souza, mãe do deputado 
estadual e ex-prefeito de 
Osasco Emidio de Souza, 

morreu na tarde do último 
domingo (19), aos 97 anos,. 
Ela deixa 15 filhos, 27 netos 
e 9 bisnetos.

Missa de sétimo dia 
em homenagem à Dona 
Cecília de Franca Souza
Data: Sábado (25)
Horário: 11h
Local: Paróquia Espírito 
Santo - Av. Horácio Laffer, 
986, Jardim Das Flores, 
Osasco, SP
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Na segunda-feira, 20/1, 
a Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Segu-
rança e Controle Urbano (Se-
contru), empossou 97 novos 
agentes para a Guarda Civil 
Municipal (GCM). A soleni-
dade de posse aconteceu no 
auditório do Fundo Social de 
Solidariedade e contou com 
participação de autoridades, 
representantes das polícias 
Civil e Militar, além de fami-
liares dos GCMs empossados.

Com o novo efetivo, com-
posto por homens e mulhe-
res, a Guarda Civil Municipal 
de Osasco passa a contar com 
548 guardas, que vão ajudar 
a reforçar a segurança públi-
ca no município, trabalhando 
em conjunto com as polícias 
Civil e Militar.

A posse dos novos GCMs 
contou com a presença do 
prefeito Rogério Lins, que 
apontou a importância dos 
investimentos que Prefeitura 
tem feito na área da seguran-
ça: “tudo o que nós fizemos 
até aqui tem dado bons resul-
tados. A queda nos índices 
de criminalidade mostra isso, 
mas nós não vamos parar por 
aqui. Vamos investir ainda 
mais e para alcançar índices 

ainda mais baixos”, disse o 
chefe do Executivo.

Já o secretário de Segu-
rança e Controle Urbano, 

Coronel Virgolino, deu bo-
as-vindas aos novo guardas. 
“Sejam bem-vindos! Eu te-
nho certeza que os senhores 

farão o melhor possível como 
representantes de uma ins-
tituição importante e valio-
sa, que é a Guarda Civil de 

Osasco”.  
Nos últimos três anos, 

a administração municipal 
tem feito importantes inves-

timentos na área da seguran-
ça: aumentou seu orçamento 
em segurança pública de 44% 
para 77%, o maior na histó-
ria de Osasco, implantou o 
COI (Centro de Operações 
Integradas), com mais de 
300 câmeras inteligentes es-
palhadas em diversos pontos 
da cidade, adquiriu novas e 
potentes viaturas e criou a 
ROMU (Ronda Ostensiva 
Municipal), que foi treinada 
pela ROTA (Ronda Ostensi-
vas Tobias de Aguiar).

Após o ato, os novos agen-
tes receberam orientações do 
departamento de Recursos 
Humanos, que explicou sobre 
os benefícios e outros assun-
tos, e posteriormente foram 
instruídos pelo comando da 
Guarda Municipal sobre as 
próximas etapas para o trei-
namento.

Participaram do evento, a 
vice-prefeita Ana Maria Ros-
si, o vereador Alex da Aca-
demia, o delegado Seccional, 
doutor Maurício, o capitão 
Catti (42° Batalhão da Polícia 
Militar), capitão Aislan (14° 
Batalhão da Polícia Militar), 
o comandante da GCM, Rai-
mundo Pereira Neto, além de 
secretários municipais.

GCM de Osasco empossa novos guardas

Prefeitura assume obras 
do novo Fórum de Osasco

Na segunda-feira, 20/1, o 
prefeito Rogério Lins, acom-
panhado do presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, desembargador 
Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco, anunciou a retomada 
das obras do novo Fórum de 
Osasco, localizado na Avenida 
das Flores, altura do nº 703, 
Jardim das Flores (ao lado do 
Fórum atual).

Em acordo com o Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, a Prefeitura de Osasco 
decidiu assumir as obras do 
Fórum, que já tem a estrutura 
de 13 andares construída e está 
com 58% do seu projeto con-
cluído.

O prefeito Rogério Lins 
destacou o motivo pelo qual 
a administração municipal de-
cidiu assumir a obra. “Estava 
parada há quase cinco anos e 

nós fi zemos um esforço dentro 
do orçamento municipal, para 
que a Prefeitura pudesse as-
sumir, terminar e entregar um 
prédio novo que, com certeza, 
vai fazer diferença para a po-
pulação”, explicou.  

Já o desembargador Geral-
do Francisco Pinheiro Franco 
apontou a importância dessa 
parceria, entre os poderes Ju-
diciário e o Executivo, que 
vai benefi ciar a população. “A 
parceria entre o Judiciário e a 
Prefeitura de Osasco benefi cia 
principalmente o cidadão. E é 
a ele que nós devemos prestar 
um serviço de qualidade, com 

dignidade e efi ciente”, enfati-
zou o presidente do TJ-SP.

A construção do novo edi-
fício do Judiciário estava pa-
ralisada. Um dos motivos é o 
fato da empresa que executava 
a obra afi rmar defasagem de 
valores, pedindo um acrés-
cimo de 25% sobre o valor 
previsto, o que não ocorreu já 
que o Estado alegou a falta de 
recursos.

Com investimento de R$27 
milhões, o novo prédio deve 
fi car pronto em até 18 meses 
e o Tribunal de Justiça fi cou 
responsável por mobiliar e 
equipar as instalações. Atual-

mente o edifício do Judiciário 
está instalado em uma área de 
3.958 m² e passará a contar 
mais 12 mil m², o que permi-
tirá a concentração de diversos 
serviços.

Participaram do evento 
o doutor Marco Antônio de 
Souza, representando o Pro-
curador Geral de Justiça, o 
doutor Samuel Karasin, juiz 
da Vara da Infância Juventude 
de Osasco, os vereadores Alex 
da Academia, Batista Comuni-
dade e Ribamar Silva, a presi-
dente da OAB Osasco, Maria 
José Bonetti, além de secretá-
rios municipais.

@jornalaruaregional
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Em seu estágio final, as 
obras de duplicação na Estrada 
Tenente Marques, no trecho de 
400m a partir da divisa, sen-
tido Cajamar, irão beneficiar 
milhares de pessoas que mo-
ram na região, proporcionando 
maior fluidez no trânsito e mo-
bilidade urbana, melhorando a 
qualidade de vida aos usuários 
da rota que liga os dois muni-
cípios.

Idealizada através do con-
vênio entre as prefeituras de 
Santana de Parnaíba e Caja-
mar, o trecho foi entregue a 
população na última semana, 
com o alargamento, pintura e 
a instalação das placas de si-
nalização na via, que passou a 
ter 12,60 metros, aumentando 
uma faixa em cada sentido, su-
bindo de duas para quatro fai-
xas na região.

Em parceria com o Gover-
no do Estado, a Prefeitura de 
Carapicuíba segue com obras 
de melhorias no trânsito da 
cidade. Agora, a região cen-
tral é beneficiada com a refor-
mulação da malha viária, que 
terá novo traçado, facilitando 
e agilizando o fluxo local e 
o acesso à Rodovia Castello 
Branco.

O local passa por amplia-
ção da via, eliminação dos 
semáforos e novo acesso à 
avenida Celeste. Com isso, o 
trânsito na região passará a 
ser ágil e os motoristas terão 
mais conforto.

Essa é uma das obras que 
beneficiará diretamente o co-
tidiano de centenas de milha-

res de carapicuibanos. “Esta-
mos trabalhando em todas as 
áreas para melhorar a vida das 
pessoas. O novo Sistema Viá-
rio do Centro é muito impor-
tante, pois inúmeros trabalha-
dores e estudantes passam por 
aqui e sofrem com o tempo no 
trânsito. No futuro próximo, 
teremos melhorias na mobili-
dade urbana do local”, explica 
o prefeito Marcos Neves.

Vale ressaltar que des-
de 2017 a Prefeitura realiza 
obras de renovação na sina-
lização de trânsito nas ruas 
e avenidas, implantações e 
remodelações viárias, insta-
lação de novos semáforos e 
ampliação ao atendimento à 
população

  Criado pelo Departamen-
to de Iluminação Pública da 
prefeitura, o Programa Ilu-
mina Parnaíba já realizou a 
instalação das luminárias de 
LED em mais de 20 bairros, 
beneficiando milhares de pes-
soas. E o último bairro benefi-
ciado foi o Ingaí, onde foram 
instaladas 656 luminárias.

Com isso, Santana de Par-

naíba chega a marca de mais 
de 23 mil pontos de ilumi-
nação de LED, levando mais 
segurança para motoristas e 
moradores, principalmente as 
mulheres. Os locais que re-
ceberão o benefício serão a 
Morada do Sol, Terras de San 
Nicolau e Santa Helena, da re-
gião do Cururuquara.

De acordo com o depar-

tamento responsável, o ob-
jetivo é concluir a instalação 
em todos os bairros, para que 
o município seja 100% LED 
e com isso, além de mais lu-
minosidade e segurança para 
a população, o poder público 
irá obter uma economia sig-
nificativa, pelo baixo custo e 
maior durabilidade das lâm-
padas de LED.

Duplicação da Estrada Tenente Marques reduz 
trânsito na divisa de Parnaíba com Cajamar

Prefeitura de Carapicuíba inicia obra do 
novo Sistema Viário do Centro da cidade

Bairro do Ingaí agora 
é 100% iluminado 
com lâmpadas de LED
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Prefeitura de Barueri conclui obras de 
escolas no Imperial e Maria Helena

O ano letivo está próximo 
de iniciar e com ele cerca de 
70 mil alunos matriculados 
na rede municipal vão voltar 
às aulas a partir do dia 4 de 
fevereiro. Para os estudantes 
das escolas Amador Aguiar 
(Parque Imperial) e Suze-
te da Costa e Silva Mariano 
(Jardim Maria Helena) o re-
torno será ainda mais espe-
cial, já que foram concluídas 
as obras dos novos prédios de 
suas unidades escolares.  

A Emef Amador Aguiar 
foi completamente recons-
truída e agora conta com sete 
pavimentos que vão abrigar 
22 salas de aula. A unidade 
será compartilhada de modo 
que 17 salas serão destinadas 
aos cerca de 770 alunos de 
Barueri (do 1º ao 9º ano nos 
períodos da manhã e tarde), 
e cinco salas serão cedidas 
para o Estado no período no-
turno. 

A escola foi levantada em 

terreno de 4.088 metros qua-
drados na rua Martins Fontes 
com a rua Adoniran Barbosa, 
no Parque Imperial, sendo a 
área construída de 8.525 me-
tros quadrados. Conta com 
salas multiuso, laboratórios 
de informática, de ciências e 
biologia e, no quinto andar, 
quadra poliesportiva coberta, 
vestiários e solário. 

A outra escola concluí-
da, no Jardim Maria Helena, 
atenderá aproximadamente 
560 estudantes do 6º ao 9º ano 
da Emef Professora Suzete da 
Costa e Silva Mariano, cujo 
prédio atual, em frente, ser-
virá à escola estadual. 

Localizada em terreno de 
6.347 metros quadrados na 
avenida Giovani Atílio Tolai-
ni, 115, a nova unidade tem 
área útil de 4.499 metros qua-
drados e conta com 16 salas 
de aula, laboratórios de in-
formática e de ciências, sala 
multiuso, além de quadra co-
berta e com vestiários. 

Prontas
Além dessas duas unida-

des, a Prefeitura de Barueri 
já entregou, nos últimos três 
anos, outras 10 novas esco-
las. E ainda está em anda-
mento a construção da Emei 
no Jardim Reginalice, de 
Maternais no Jardim Tupan-
ci e no Jardim do Líbano, da 
reconstrução da Emef José 
Leandro de Barros Pimentel 
(Jardim Silveira) e da Emef 
Luiz Batista Soares (na ave-
nida Arnaldo Rodrigues Bit-
tencourt, Aldeia de Barueri), 
que já estão na fase final da 
obra. 

Na quarta-feira, 22/1, o 
prefeito Rogério Lins, acom-
panhado do secretário de 
Educação, José Toste Borges, 
visitou as instalações da mega 
creche do “Mundo da Crian-
ça”, que fica na Fito zona Sul. 
A unidade recebe os últimos 
ajustes antes da inauguração, 
prevista para acontecer em fe-
vereiro.

A creche, que atenderá 452 
crianças com idades entre 0 
e 4 anos em período integral, 
possui 20 salas de aula, sala 
multiuso, cozinha, refeitório, 
área para amamentação, lac-
tário, solário, brinquedoteca, 
playground, ambulatórios, au-
ditório para reuniões, sala para 
área administrativa e copa 
para funcionários. Além disso, 

a unidade é toda monitorada 
por câmeras e conta com ba-
nheiros adaptados e piso tátil.

“Com toda a infraestrutura 
que a gente tem aqui, vamos 
atender com muito carinho 
nossas crianças. Pra nós é mo-
tivo de muita alegria e orgulho 
entregar para a população um 
equipamento com a qualidade 
que tem aqui”, disse o prefeito.

A unidade já recebeu brin-
quedos dos mais variados ti-
pos, e também o mobiliário, 
que já está sendo instalado. 
Também são realizadas inter-
venções no estacionamento da 

Concha Acústica da Fito, que 
vai servir como acesso para 
que as vans escolares e pais 
possam embarcar e desembar-
car os alunos.

O modelo atende aos pa-

drões de infraestrutura física 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FDNE) e de acessibilidade e 
conta com o padrão de ensino 
da Fito.

Prefeitura de Osasco inaugura Mega 
Creche no mês de aniversário da cidade

Rua Avelino Lopes, 110 - Osasco - SP - 06090-030

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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Para evitar a proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti, 
que transmite doenças como 
Dengue, Chikungunha e Zika 
Vírus no município, a Secre-
taria de Saúde da prefeitura 
possui um setor especializa-
do que faz vistas diariamente 
nas residências e, quinzenal-
mente, em Pontos Estratégi-
cos (Empresas de reciclagem, 
borracharia, cemitério, etc.), 
além de colégios, prédios pú-
blicos, entre outros. Em 2019 
os Agentes de Combate as 
Endemias realizaram 44 mil 

visitas nas casas de todo mu-
nicípio durante o ano. Agora 
em 2020, até o dia 14 desse 
mês, mais de 1.200 imóveis 
já foram visitados.

Quando encontram algum 
foco do mosquito transmis-
sor, os agentes recolhem 
amostras para fazer a Ava-
liação de Densidade Larvária 
(ADL). Em casos específicos, 
também entregam aos mora-
dores telas de proteção para 
cobrirem as caixas d’aguas, 
atendem denúncias de focos 
de dengue, e realizam a re-

moção de entulhos e mutirões 
como o “Cata Treco”.

Os agentes orientam so-
bre os moradores realiza-
rem pequenas ações como 
evitar acúmulo de água em 
pneus velhos e garrafas em 
geral, colocar telas nas cai-
xas d’águas, areia nos vasos 
de plantas, realizar, perio-
dicamente, e as limpezas de 
piscinas e calhas O Setor da 
Dengue da prefeitura fica na 
Rua Japão, 13 no Jardim São 
Luís. Informações: 4154-
6785.

Diante dos casos de do-
ença respiratória na China, 
causada pelo novo Corona-
vírus, o Ministério da Saú-
de instalou, nesta quarta-
-feira (22/01), o Centro de 
Operações de Emergência 
(COE) - Coronavírus.

O comitê tem como ob-
jetivo preparar a rede pú-
blica de saúde para o aten-
dimento de possíveis casos 

no Brasil. Até o momento, 
não há detecção de nenhum 
caso suspeito no país. A 
pasta tem realizado monito-
ramento diário da situação 
junto à Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), que 
acompanha o assunto desde 
as primeiras notificações de 
casos em Wuhan, na China, 
no dia 31 de dezembro de 
2019.

O Ministério da Saúde 
realizou, nesta quinta-feira 
(23), em Brasília, coletiva 
técnica de imprensa para 
esclarecer dúvidas sobre o 
vírus e informar as ações 
que a pasta tem tomado, 
junto à secretarias estadu-
ais e municipais de saúde, 
além de outros órgãos, para 
um possível atendimento de 
caso suspeito no país.

Falta pouco para que a po-
pulação de Barueri possa des-
frutar de mais um grande ser-
viço na Saúde: o aparelho de 
ressonância magnética da cida-
de. É uma aquisição de peso, já 
que se trata do equipamento de 
ressonância mais avançado da 
atualidade. “É a primeira res-
sonância magnética do municí-
pio e está começando de forma 
grandiosa”, frisa a engenheira 
clínica da Secretaria de Saúde, 
Débora Camargo. 

Robusta e ágil, a máqui-
na tem capacidade de realizar 
exames em apenas oito minu-
tos. Com um tubo menor, de 
apenas 1,45m, e uma abertu-
ra interna maior, proporciona 
mais conforto e bem-estar ao 
paciente, minimizando con-
sideravelmente a sensação de 
claustrofobia que acomete al-
gumas pessoas. A mesa, além 
de suportar até 250 quilos, 
também dispõe dos recursos 
mais modernos e funcionais 
para a realização dos exames.  

“Essa ressonância, que é a 
mais moderna que existe no 
mundo, traz imagens nítidas 
de densidades semelhantes en-
tre si. É útil para o cérebro, a 
medula espinhal, ligamentos, 

tendões, além de ser muito 
usada para diagnósticos no fí-
gado, nos rins, no aparelho ab-
dominal, nos órgãos pélvicos, 
coluna cervical, cardiologia, 
entre outros”, destaca o secre-
tário de Saúde, Dionisio Alva-
rez Mateos Filho.  

O aparelho chegou no dia 
15 de dezembro e envolveu 
uma grande operação para a 
colocação na área especial 
para ele no Centro de Diag-
nósticos. O processo de insta-
lação também é bastante minu-
cioso e envolve uma série de 

procedimentos que vêm sendo 
desenvolvidos há mais de um 
mês. Débora conta que o apa-
relho foi escolhido para aten-
der totalmente a demanda do 
município e que, além da cui-
dadosa operação para recebê-
-lo, exigiu grandes adaptações 

no prédio, com blindagem em 
todo o ambiente, retirada de 
fi os, canos e qualquer outro 
material que interfi ra no cam-
po magnético, sala técnica 
completa etc.  

“Há toda uma complexida-
de de infraestrutura, como a 

parte de refrigeração, sistema 
de resfriamento e tratamento 
de água, que envolve toda essa 
estrutura que está sendo tra-
balhada há mais de um mês e 
meio para receber a máquina”, 
explica Débora. Os especialis-
tas estão trabalhando para que 
a máquina comece a funcionar 
ao público em fevereiro.  

Saúde de rico
na esfera pública 

A Prefeitura investiu cerca 
de R$ 6,3 milhões no equipa-
mento, que é visto apenas nos 
grandes laboratórios particu-
lares do País. Ele é capaz de 
diagnosticar doenças como 
câncer, infartos, fraturas, es-
clerose múltipla, infecções, 
problemas ortopédicos e até 
mesmo Alzheimer, dentre ou-
tros. Esse tipo de tecnologia 
não emite radiação, pois pos-
sui um grande ímã que intera-
ge com o corpo por meio de 
campos magnéticos e pulsos 
de radiofrequência. Ela gera 
imagens de alta defi nição que 
podem ser feitas no plano hori-
zontal, vertical e com o corpo 
dividido em camadas, tornan-
do o diagnóstico ainda mais 
preciso e confi ável.  

Prefeitura de Parnaíba realiza diversas
ações para combater a Dengue no município

Brasil prepara rede de saúde para novo Coronavírus

Ressonância magnética de Barueri é o 
que há de mais moderno atualmente
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Quando viajamos de férias 
para a Europa, queremos conhecer 
o máximo de países em 20 dias. Se 
este for o seu caso, cuide que a Itá-
lia fique fora de seu planejamento.

Sim, fora, pois simplesmente 
não será possivel conhecer a Itá-
lia em poucos dias.  O que você 
possivelmente irá conhecer serão 
alguns monumentos turísticos.

Ocorre que a Itália é para ser 
curtida, sentida, amada, desvenda-
da, não se trata de passar correndo 
pelas ruas e museus, ela merece 
mais que isso.

Em artigo anteriores, destaca-
mos alguns pontos da Itália, como 
Sicília e Veneza e no artigo de hoje 
vamos destacar a capital italiana, a 
cidade eterna: Roma.

Roma tem 2,7 mil anos de his-
tória o que a transforma em um lu-
gar muito especial, um verdadeiro 
museu à céu aberto.

Muitos dizem que Roma me-
rece uma viagem exclusiva, afinal 
a cidade conserva monumentos e 
ruinas de diferentes épocas, com 
destaque especial para o império 
Romano e o renascentismo.

Mas não pense que Roma é 

uma cidade envelhecida. Ela é 
dinâmica e moderna. É fascinan-
te caminhar pelas ruas de Roma 
e observar as pessoas falando em 
seus celulares, dirigindo seus car-
ros modernos ao lado de ruinas de 
construções anteriores ao nsaci-
mento de  Cristo.

Coliseu
A principal atração turística da 

cidade, foi construída no período 
de 70 D.C. O anfiteatro, abrigava 
80 mil pessoas , que se deslocavam 
até o coliseu para assistir a dispu-
ta de gladiadores e ver também os 
cristões serem sacrificados. 

Em 2007, foi considerado uma 
das sete maravilhas do mundo mo-
derno. Vale a pena explorar o má-
ximo que puder.

Palatino
Segundo alguns historiadores 

romanos, foi onde Roma come-
çou. Foi sede das residências de 
imperadores e aristocratas, inclusi-
ve parte da casa de Augusto , que 
foi o primeiro imperador romano 
pode ser visitada. Augusto era so-
brinho-neto de Júlio César ,e por 

ele foi adotado.
É neste espaço também que 

estão as ruinas do Circo Máximo, 
uma arena que era usada para jo-
gos . Era neste espaço também que 
aconteciam as épicas corridas de 
biga. (pequenas carroças de duas 
rodas, movida por 2 cavalos) . 

Atualmente o espaço é utiliza-
do para grandes shows, já que tem 
capacidade para 250 mil expecta-
dores.

Fórum Romano
Trata-se de um sitio arqueoló-

gico. Era o principal centro comer-
cial, judiciário, religioso e político, 
onde eram realizados grandes ce-
rimônias, eleições, processos cri-
minalistas e os principais assuntos 
comerciais eram discutidos, além 
do confronto entre gladiadores.

Os fóruns de Césare Trajano , 
a Rostra e a Cúria Júlia (sede do 
Senado Romano) .

A maior curiosidade aqui tal-
vez seja, que aqui também estava 
localizado o Mercado de Trajano, 
que pode ser considerado o pri-
meiro shopping center da história.

A grande área com ruinas his-

tóricas revela fragmentos arquite-
tônicos dos templos de Castor e 
Pólux, de Saturno, Vesta e as ba-
sílicas de Constantino Maxêncio e 
Giulia, e os arcos de Constantino 
e de Sétimo Severo, além da via 
sacra que leva ao Coliseu.

Templo de Saturno
Ele fica próximo ao Fórum 

Romano, construído em 497 a.c, 
em homenagem a Saturno, deus 
romano da geração, dissolução, 
abundância, riqueza , agricultura, 
renovação e libertação.

Já foi reconstituído várias ve-
zes, mas nunca fez jus á sua versão 
original.

Catedral guarda o Trono do 
Papa 

Considerada a mãe de todas 
as igrejas do mundo ,  guarda em 
seu interior o trono papal, o que a 
coloca acima das demais igreja , 
inclusive da Basílica de S. Pedro.

Ornamentando a fachada da 
igreja , quinze estátuas de Cristo, 
dois apóstolos e outras figuras do 
catolicismo.

Também é nesta igreja que fica 
a famosa e belíssima porta Santa, 
somente aberta a cada 25 anos . 

No interior, impressionantes ima-
gens de santos com acabamento 
em prata e ouro, além de mosaicos 
preciosos. 

Na parte de trás da igreja está 
o Obelisco Laterano, construido 
na época dos faraós Tutmósis III  
e Tutmósis IV(sec. 15 a.c), prove-
niente do templo de Amon, em Te-
bas, no Egito . Chegou em Roma 
no ano de 357 pelo imperador 
Constantino II.

No edifício vizinho encon-
tra-se a escada santa, que segun-
do o catolicismo, foi usada por 
Jesus para entrar na sala onde 
aconteceu seu interrogatório por 
Pôncio Pilatos , pouco antes da 
crucificação. Acredita-se que  
tenha sido levada para Roma à 
pedido de Santa Helena , mãe 
do imperador Constantino em 
326 d.c.

Pantheon
Conhecido como Pantheon de 

Agrippa, projeto arquitetônico de 
Marcus Agripa.

O edifício foi construído há 
mais de 2.000 anos (período gre-
go-romano) é encontra-se em bom 
estado de conservação e está loca-
lizado na Piazza dela Rotonda.

Praças e Palácios
Ao caminhar pelas ruas de 

Roma, você passa por várias pra-
ças, ou piazza, como eles dizem 
por lá.

As mais conhecidas Piazza 
Navona, Piazza Venezia, Piazza 
del Popolo, Piazza del Campido-
glio.

E as piazza com Palácios, 
como a piazza del Quirinale, pia-
zza Montecitório e o palácio do 
mesmo nome , piazzo Colonna, 
Palazzo Chigi.

Fontana di Trevi 
Deixei esta atração por último, 

porque na minha modesta opinião, 
se em Roma não tivesse nenhuma 
outra atração, se a Fontana di Trevi 
(fonte dos trevos) fosse a única, já 
valeria pena ir até Roma.

Inaugurada em 1735, trata-se 
de uma extraordinária obra de arte 
, projetada por Nicolo Salvi. Cons-
truída toda em mármore , tem a 
estatúa de Netuno ao centro. 

Existe ainda a tradição de ati-
rar moedas na fonte, para garantir 
seu retorno a Roma mais uma vez. 
Essa tradição arrecada anualmen-
te, cerca de 1,5 milhão de euros em 
moedas em suas águas.

ROMA – UM MUSEU A CÉU ABERTOTURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

ANIVERSÁRIO
A primeira-

dama e 
presidente 
do Fundo 
Social de 
Osasco, 

Aline Lins, 
comemorou 

mais uma 
primavera 

no dia 23. 
Felicidades! 

A competente 
Dra. Inez 
Sineauskas 
Cocuzza brinda 
em grande 
estilo, dia 28, 
a passagem do 
seu aniversário.

Dr. Lindoso, 
médico e 
vereador 
por Osasco, 
aniversaria 
hoje, e recebe 
os mais 
íntimos para 
comemorar o 
seu aniversário.

Quem aniversariou dia 23 foi o o 
engenheiro civil e elétrico, Pablo 

Mariano Teixeira Trevizani, filho dos 
empresários Rosana e Ademar Trevizani 

(leia-se Promielt) dá uma pausa na sua 
agenda para brindar a idade nova, ao 

lado da esposa Cíntia

O empresário 
Paulo Contim, 
leia-se TV 
Osasco será 
muitíssimo 
festejado dia 
25, quando 
vira a folhinha 
do tempo, em 
reunião para os 
mais íntimos.

Dia 29, é a vez do dinâmico 
André Menezes Melo, 
graduado em Ciências Sociais 
pela Pontifícia Universidade 
Católica (PUC - São Paulo), de 
receber inúmeros abraços de 
familiares e amigos pela virada 
do seu niver. Parabéns!

No último dia 18, quem completou 
três anos de idade foi a princesa 

Bárbara Verneque Paes. Já no dia 26, 
quem completa 12 anos é Fabrício 
Verneque Paes. Ambos tem festa 
preparada na casa da vovó Helena 
Maria José Verneque. Felicidades!
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Ovadia Saadia e Roseana Sarney

Janaina Costa, casal Aline e Thiago Arancam, Ana Karin, Mihreta Gedik, Thiago Anselmo 
Costa, Céline Imbert, Lina Hsutch.

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Beyoncé escolheu designer 
brasileiro para a sandália 
de seu look no Golden 

Globes 2020 - Alexandre 
Birman foi a marca 

escolhida. Beyoncé usou 
o modelo Lenny Sandal, 
disponível em território 

brasileiro nas lojas físicas 
e, em breve, nas lojas 
da marca nos Estados 
Unidos e e-commerce 

internacional. 

O hoteleiro e expert em bem estar, 
saúde e beleza Roberto Nogueira 
recebeu o consagrado cantor de 
linha sertaneja Aléx Junior no 
recém inaugurado Amay Wellness 
& SPA em Porto de Galinhas, RE. 
Nas dependências do fabuloso 
empreendimento, Aléx gravou  
cenas de seu novo clip.

Ana Karin Dias Andrade, Presidente da ONG Mulheres Solidárias, recebeu em 
seu apartamento em Higienópolis  para um jantar em homenagem a família do 
tenor Thiago Arancam, que encerrou as 500 apresentações de O Fantasma da 

Ópera e um tour e fim de ano num cruzeiro como atração especial.

Refugiados compartilham 
conhecimento com 

estudantes brasileiros
em formação profissional

Fonte Elo Ibirapuera 
apresenta espetáculo em 
homenagem à São Paulo

Este ano, a cidade de São 
Paulo comemora 466 anos e a 
Fonte Elo Ibirapuera terá mais 
uma vez o espetáculo em home-
nagem à data. As apresentações 
acontecem de 25 de janeiro a 03 
de fevereiro, em duas sessões 
diárias, às 20h e 20h30.

O espetáculo, que tem 20 
minutos de duração, começa 
mostrando a história da cidade, 
desde o nascimento, em 1554 
até os dias de hoje. No écran 
da Fonte, o público poderá ver 
também as principais imigra-
ções e a concentração em dife-
rentes bairros.

Há também um destaque 
para os principais pontos ícones 
de São Paulo como o Museu do 
Ipiranga, a Avenida Paulista, 
ponte Estaiada, Masp e Museu 
do Ipiranga, entre outros, mos-
trando que a cidade é a capital 
da gastronomia, da multicultura 
e da mistura de etnias.

Entre as canções que fazem 
parte do repertório do espetá-
culo – produzido pela Divina 

Comédia, realizado pela Elfus 
Eventos, com o apoio da Pre-
feitura e Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente, estão alguns 
chorinhos, samba e hip hop. En-
tre as músicas escolhidas, estão 
as tradicionais “Trem das Onze” 
e “Sampa”, além de alguns raps, 
músicas de Tom Jobim e Rita 
Lee.

Fonte Elo Ibirapuera – 
Programação Especial de 
Aniversário de São Paulo
Datas: Estreia dia 25 de 
janeiro. Até 03 de fevereiro.
Horários: Duas apresentações: 
às 20h e 20h30
Local: Parque Ibirapuera | Av. 
Pedro Álvares Cabral, s/n
GRATUITO

No sábado, dia 25 de ja-
neiro, aniversário da cidade de 
São Paulo, o Sesc Osasco abre 
suas portas para a comunidade 
e convida para uma experiência 
exclusiva e gratuita: saborear 
pratos tradicionais das culiná-
rias africana, sul-americana, do 
sudeste asiático e oriente médio, 
preparados por refugiados e alu-
nos do curso Técnico em Cozi-
nha do Senac Osasco.

O evento Sabores em Refú-
gio – da memória ao paladar é a 
etapa fi nal de uma iniciativa em 
que o Sesc reuniu refugiados de 
Bolívia, Guiné, Guiana Ingle-
sa, Libéria, Filipinas, Uganda, 
Líbano e Irã com a proposta de 
atuarem como instrutores dos 
alunos da área de alimentação 
do Senac, em projeto integrador 
durante a formação profi ssional. 
Em sala de aula e em conjunto, 
o grupo selecionou pratos que 
traduzem a cultura do estran-
geiro e elaboraram as receitas 

durante todo o ano letivo, até 
a montagem do cardápio fi nal, 
que será apresentado na ação.

“Mais do que ensinar técni-
cas culinárias, a proposta é usar 
a educação como ferramenta de 
transformação e a gastronomia 
para integrar os alunos com os 
refugiados, abrindo espaço para 
o debate sobre essa questão no 
Brasil, fazendo entender quem 
é o refugiado e o que o faz sair 
de seu país de origem em bus-
ca de abrigo em outras nações”, 
declara Henrique Santos do 
Nascimento, docente da área de 
alimentação e coordenador do 
projeto no Senac Osasco.

Nesta edição, o evento ofe-
rece a degustação dos pratos do 
projeto e ainda traz atrações de 
dança, música e ofi cinas que re-
forçam a interação cultural pro-
posta.

A programação inclui as 
apresentações do Grupo Hawa-
ra Dakbe (Líbano), às 14h30; do 

Grupo Maobé (Togo) às 15h30; 
e, às 16h30, do Grupo Folcló-
rico Kantuta (Bolívia). Ao lon-
go do dia, das 15 às 17 horas, 
o público poderá participar da 
ofi cina de Hijab, na qual vão 
conhecer melhor sobre o véu 
islâmico, sua história e o uso 
da peça. E, encerando as ativi-
dades, às 19 horas, a Cia Treme 
Terra apresenta o espetáculo de 
dança “Anonimato”, que revela 
situações do cotidiano brasileiro 
ligadas ao apagamento das nos-
sas memórias africanas e indí-
genas.

“Este é um momento em que 
o público tem a oportunidade 
de apreciar sabores, ingredien-
tes e combinações especiais da 
culinária internacional, acom-
panhando intervenções artísti-
cas que ilustram a cultura e as 
situações de quem busca refúgio 
em outra pátria”, declara Kelly 
Teixeira, gerente adjunta do 
Sesc Osasco.

Beyoncé usa sapato de designer mineiro

ROBERTO
E ALÉX


