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Legislativo de Osasco ganha mural em grafi te do artista Dingos Del Barcos

De Paula volta a pedir campanha contra descarte de lixo e entulho

Governo de SP lança 
prêmio Inspiração 
2020 para professores

O Governador João Doria, o 
Secretário Executivo da Educa-
ção, Haroldo Rocha, a Presidente 
do Instituto Ayrton Senna, Viviane 
Senna e o Vice-Presidente da Bo-
eing e Presidente da Parceria com 
a Embraer, Marc Allen, lançaram 
nesta terça-feira (18), no Palácio 
dos Bandeirantes, o prêmio Ins-
piração 2020. A parceria vai des-
tacar professores que criem boas 
práticas para o desenvolvimento 
socioemocional de estudantes da 
rede estadual de São Paulo.

O prêmio será oferecido às 
cinco iniciativas mais inovado-
ras para desenvolver habilidades 
como autonomia, criatividade, 
pensamento crítico e colaboração 
entre os alunos. Caberá ao Institu-
to Ayrton Senna e à Boeing a via-

bilização das honrarias.
“Os professores serão contem-

plados ano a ano com essa premia-
ção para se sentirem motivados. 
Essa premiação não será de lazer, 
mas de ampliação da sua capaci-
tação. E, ao retornarem, se sintam 
mais estimulados a produzir edu-
cação de qualidade, a serem refe-
rência em suas escolas e estimu-
lem outros professores na busca 
da excelência da rede estadual de 
ensino do Estado de São Paulo”, 
disse Doria.

O prêmio Inspiração 2020 é 
uma iniciativa inédita no Brasil 
e faz parte do programa Inova 
Educação, lançado pelo governo 
de São Paulo em 2019 para trans-
formar a vida escolar e reduzir a 
evasão de mais de dois milhões de 

alunos dos ensinos fundamental e 
médio. Os estudantes também par-
ticiparão de um desafi o de robótica 
durante o ano letivo.

“O Inova Educação é uma das 
mudanças mais signifi cativas para 
estudantes e professores da rede 
estadual. Temos demandas com-
plexas sobre aprendizagem e, para 
superá-las, trabalhamos as habili-
dades socioemocionais de forma 
mais efetiva, equilibrando-as com 
as competências cognitivas. Será 
um salto no processo de aprendi-
zagem dos estudantes”, afi rmou o 
Secretário Haroldo Rocha.

O Instituto Ayrton Senna é 
um dos parceiros da Secretaria de 
Educação na elaboração do Inova 
Educação, oferecendo evidências 
e contribuindo para construção 

de metodologias, formação de 
professores e gestores, desenvol-
vimento de conteúdos e materiais 
de apoio para professores e alunos.

“As competências cognitivas, 
como leitura, escrita e cálculo, 
são, hoje, linha de largada para o 
aprendizado e desenvolvimento 
dos alunos, e não são mais a linha 
de chegada. Os jovens vão preci-

sar de mais do que isso, e a escola 
precisa oferecer a oportunidade do 
desenvolvimento socioemocio-
nal”, afi rmou a presidente do Ins-
tituto Ayrton, Viviane Senna. “O 
Inova Educação tem, portanto, um 
papel fundamental nessa missão 
de conectar a escola à realidade do 
século 21”, complementou.

Já a Boeing, que desde 2012 

apoia projetos educacionais no 
Brasil com foco em educação 
integral e nas áreas de Ciência, 
Tecnologia, Engenharia e Ma-
temática (STEM), participa do 
prêmio oferecendo expertise em 
iniciativas voltadas para o ensi-
no de STEM e com um aporte 
fi nanceiro ao Instituto Ayrton 
Senna.

O Poder Legislativo de 
Osasco esteve representado na 
tradicional cerimônia de come-
moração aos 58 anos de eman-
cipação político-administrativa 
do município, realizada na ma-
nhã desta quarta-feira (19).

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Ribamar Silva, 
participou dos atos ofi ciais em 
comemoração à data, juntamen-
te com o prefeito Rogério Lins 
(PODE).

Também representaram o 
Legislativo municipal no ato os 
vereadores Toniolo (PCdoB), 
Rogério Santos (PODE), Jair 
Assaf (PROS), Ricardo Silva 
(REP), Ni da Pizzaria (PODE) 
e Batista Comunidade (Avante).

A programação começou 
com o hasteamento das bandei-
ras de Osasco, do estado de São 
Paulo e do Brasil, no Calçadão 

da rua Antonio Agu.
Em seguida houve a visita à 

Ordem dos Emancipadores de 
Osasco, entidade que atuou na 
luta pela emancipação do mu-
nicípio, e promove trabalho de 
preservação da história local.

“Tivemos a alegria de par-
ticipar da cerimônia de hastea-
mento das bandeiras e reafi rmar 
o nosso compromisso em con-
tinuar trabalhando pelo desen-
volvimento de nosso município. 
Vamos seguir avançando na 
discussão e votação dos proje-
tos que vão benefi ciar a nossa 
população”, disse o presidente 
da Câmara, vereador Ribamar 
Silva.

GRAFITE NA CÂMARA
Após o hasteamento e a visi-

ta, os vereadores foram conhe-
cer o trabalho em grafi tagem 

no muro da Câmara Municipal, 
junto à calçada da avenida dos 
Autonomistas. 

O grafi te foi criado em co-

memoração aos 58 anos de 
emancipação político-adminis-
trativa da cidade e entregue na 
data de aniversário.

O mural de grafi te foi batizado 
de “Enterro do Não”. Idealizada 
pelo artista plástico Dingos Del 
Barcos, a obra foi inspirada na luta 

pela emancipação da cidade.
O grafi te, que ocupa todo o 

muro do prédio, reforça tam-
bém a vitória ao “Sim” sobre o 
“Não”, no plebiscito realizado 
em 19 de fevereiro de 1962.

 “Construí o mural com base 
no texto sobre a Emancipação e 
assim consegui ilustrar o tema 
e apresentar o Movimento das 
cores. Devolvemos o mural para 
cidade”, manifestou-se Del Bar-
cos em sua conta no Instagram.

 A pintura foi viabilizada 
graças a uma iniciativa do Po-
der Executivo Municipal, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura.

O secretário de Cultura, 
Éder Máximo, o Éder B2, par-
ticipou da entrega do mural, em 
companhia dos vereadores que 
participaram da cerimônia de 
hasteamento das bandeiras.

Vereador de Osasco, De Paula 
(PSDB) voltou a defender nesta 
semana, a elaboração de campa-
nha institucional educativa por 
parte da prefeitura para alertar a 
população sobre as consequên-
cias do descarte irregular de lixo 
e entulho. Segundo o parlamen-
tar, a campanha também serviria 
para a administração informar 
aos moradores da cidade os meios 
existentes para solicitar auxílio da 
prefeitura para o recolhimento dos 
objetos descartados. Em 2019, o 
tucano já havia apresentado a pro-

posta por meio de ofício e, poste-
riormente, em moção aprovada 
em plenário.

“As fortes chuvas da última 
semana provaram, mais uma vez, 
que o descarte irregular de lixo e 

entulho compromete a vasão da 
água. Nossa cidade fi cou debaixo 
d’água. Então, já passou da hora de 
o governo pensar em uma maneira 
de conscientizar a população sobre 
os efeitos que causam o descarte 
irregular de objetos domésticos 
para todos, inclusive para quem 
comete este tipo de atitude. Acre-
dito que uma campanha educativa 
seja a melhor maneira de alcançar 
a cidade toda”, avalia De Paula.

Apesar do ofício e da moção 
aprovada na Câmara, ao longo 
de 2019, não houve, em Osasco, 

campanhas institucionais contra o 
descarte de lixo e entulho. Para De 
Paula, a prefeitura tem condições 
de levantar o debate na sociedade.

“O poder público não pode fu-
gir de sua responsabilidade de se 
comunicar com as pessoas. Não 
basta ir às redes sociais criticar o 
descarte irregular de lixo e entulho 

na cidade. Isso não adianta. Uma 
campanha permanente de cons-
cientização vai demonstrar os ma-
les que o descarte irregular de en-
tulho causa na economia, no meio 
ambiente, no social, na saúde, e na 
beleza da nossa cidade. A prefeitu-
ra precisa pensar nisso. Só multar 
não adianta”, alerta o vereador.
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Investimentos em segurança levam à 
redução dos índices de criminalidade

O prefeito de Osasco, Rogério 
Lins, elencou a área de Segurança 
Pública como uma das prioridades 
de seu governo. Uma das medi-
das foi aumentar o orçamento da 
área, que saltou de 48,37 milhões 
em 2015 para R$ 77,57 milhões 
em 2019, o maior na história da 
cidade. Os investimentos tiveram 
continuidade com a realização do 
concurso público, que possibilitou 
dobrar o efetivo da Guarda Civil 
Municipal; a implantação do Pla-
no de Carreira para valorizar o 
profi ssional, assim como a criação 
da Escola da Guarda Civil Munici-
pal, que serve tanto para a forma-
ção do GCM que está chegando, 
como para a reciclagem dos que já 
compõem a tropa.

Para dar suporte ao trabalho 
desenvolvimento pelos guardas 
nas ruas, o prefeito Lins colocou a 
tecnologia à disposição com a cria-
ção do COI (Centro de Operações 

Integradas), que faz o monitora-
mento das mais de 300 câmeras 
espalhadas em pontos estratégicos 
de Osasco e que dispõem de sis-
tema, inclusive, para identifi cação 
de veículos com queixa de roubo/
furto, a partir da leitura das placas.

Novas viaturas e motocicletas 
foram incorporadas à Secretaria 
de Segurança e Controle Urbano, 
visando a ampliação dos trabalhos 
e a garantia de mais tranquilidade 
ao cidadão. As operações especiais 
Amanhecer, Entardecer e Lazer 
Seguro foram ampliadas, assim 
como a Ronda Escolar. Aliás, as 
operações renderam resultados 
excelentes e a aprovação da comu-
nidade, que pode se deslocar com 
mais tranquilidade na saída e volta 
do trabalho, por exemplo.

Com novas viaturas e mais 
integrantes, a Guarda Civil Mu-
nicipal ganhou a ROMU, cujos 
agentes são treinados pela Rota e 

têm maior efetividade nas opera-
ções de ruas, sempre com o apoio 
da ROMO e das demais equipes. 
“Intensifi camos o patrulhamento e 
atuamos sempre em conjunto com 
as polícias Civil e Militar, uma 
parceria essencial tanto para traçar 
nossas ações como para atuar em 
operações específi cas”, explica o 
titular da Pasta, coronel José Vir-
golino.

ÍNDICES DE 
CRIMINALIDADE

Esses investimentos refl etiram 
diretamente nos índices de crimi-
nalidade, que registraram quedas 
históricas. Num comparativo entre 
os anos de 2019 e 2018, baseado 
nos números disponibilizados pela 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, Osasco 
registrou queda de 83,3% nos ín-
dices de latrocínio. Foram 12 ocor-
rências do gênero em 2018 e duas 

em 2019.
Também houve queda sig-

nifi cativa nos índices de roubo: 
24,3%, assim como nas ocorrên-
cias de roubo de veículos: 36,4%. 
Osasco registrou redução nos índi-
ces de homicídio doloso de 16,6%; 
estupros de 11,7%; roubos de car-
ga de 12,5%, e de furto de veícu-
los, de 12,9%.

“O trabalho conjunto entre a 
nossa Guarda Civil Municipal e 
as polícias Civil e Militar, a tec-
nologia colocada à disposição e 
os investimentos em homens e 

equipamentos (viaturas, motos e 
armamentos) levaram a essa redu-
ção acentuada nos índices. Vamos 
trabalhar mais para garantir ainda 
mais tranquilidade aos nossos ci-
dadãos”, disse o prefeito Rogério 
Lins.

A declaração do prefeito foi 
feita logo após entregar novos ar-
mamentos à Guarda Civil Muni-
cipal. Foram 130 pistolas modelo 
TH 380 da Taurus, que são mais 
robustas, seguras, mais fáceis de 
serem manuseadas e contam com 
capacidade para 18 tiros. 

Osasco completou na quar-
ta-feira, 19/2, 58 anos de eman-
cipação político-administrativa 
com programação repleta de ati-
vidades, entre as quais a entrega 
da primeira creche do Mundo da 
Criança, na Fito zona Sul (Jar-
dim das Flores), que atenderá 
452 crianças, hasteamento das 
bandeiras do Brasil, do Estado, 
e do município, lançamento do 
aplicativo Visão 360 (com infor-
mações de ações da Adminsitra-
ção já realizadas e outras ainda 
em andamento), além do tradi-
cional parabéns no Calçadão da 
Rua Antônio Agú, homenagem 
aos emancipadores, e celebração 
de missa na Catedral Santo An-
tônio.

Dezenas de famílias presti-

giaram a programação, que se 
estende até o fi nal do mês de 
março com uma série de entre-
gas de obras nas áreas da Educa-
ção e Saúde (reforma de escolas 
e Unidades Básicas de Saúde) e 
infraestrutura urbana (recapea-
mento de cerca de 500 ruas do 
programa Asfalto Novo), entre 
outras.

Durante os eventos, Rogério 
Lins, que estava acompanhado 
da primeira-dama, Aline Lins, da 
vice-prefeita, Ana Maria Rossi, 
do presidente da Câmara, Ri-
bamar Silva, demais vereadores 
e secretários municipais, enalte-
ceu o trabalho dos emancipado-
res.

“Osasco é essa cidade pujan-
te hoje graças ao trabalho de vo-

cês pela emancipação. Também 
temos de agradecer aos que hoje 
ainda atuam com empenho em 
benefício de nossa cidade”.

O chefe do Executivo tam-

bém fez breve relato das con-
quistas da cidade nos últimos 
três anos em diversas áreas, en-
tre elas a de Segurança (dobrou 
o efetivo da GCM, instalou 300 

câmeras de monitoramento ca-
pazes de identifi car veículos com 
queixa de roubo e furto, criou a 
Rondas Ostensivas Municipais 
e adquiriu novos veículos para 

patrulhamento), Educação (re-
formou escolas, passou a forne-
cer material e uniforme escolar 
também para as creches, adqui-
riu lousas digitais), e Saúde (está 
reformando UBSs, entregou re-
forma da UPA Centro, reformou 
e adquiriu novos equipamentos 
para o Hospital Municipal Antô-
nio Giglio), entre outros.

O presidente da Ordem dos 
Emancipadores de Osasco, José 
Geraldo Setter, fez breve discur-
so emocionado sobre o processo 
de emancipação. Antes da eman-
cipação, Osasco era um bairro 
de São Paulo. “O anseio pelo 
crescimento sempre foi nosso 
objetivo e hoje nossa cidadade 
é uma das principais economias 
do país”.

Osasco celebra 58 anos com Parabéns no Calçadão

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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  As obras da nova ponte 
sobre o Rio Tietê em Santana 
de Parnaíba, estão avançan-
do para proporcionar mais 
segurança e fluidez do trân-
sito na via que liga as regi-
ões da Fazendinha, Alpha-
ville e Centro da cidade.

Com 90 metros de exten-
são e a implantação de duas 
novas faixas, sendo uma 
em cada sentido, dobrará a 
capacidade atual, evitando 
transtornos aos motoristas e 
pedestres que passam pelo 
trecho diariamente. A nova 
ponte terá uma elevação de 
4 metros acima do nível que 
se encontra a ponte atual 
para que o tráfego de veícu-
los não sofra as consequên-
cias das cheias do Rio Tietê 
como a que ocorreu no início 
da semana passada.

Outra melhoria no trecho 
será a construção de uma 
passagem que ligará as Es-
tradas Tenente Marques e 

Bela Vista, no sentido dos 
bairros Fazendinha e Alpha-
ville.

De acordo com o prefei-
to Elvis Cezar,a nova ponte 
está prevista para ser entre-

gue no final do 1º semestre 
de 2020.

“Com esta construção 

teremos uma maior fluidez 
do trânsito e evitaremos os 
transtornos causados pelas 

cheias do Tietê como a que 
enfrentamos na última sema-
na”.

Em solenidade realiza-
da na última quarta-feira, 
19, reunindo diversas au-
toridades civis e militares 
da região, a Prefeitura de 
Carapicuíba inaugurou as 
instalações da Secretaria de 
Segurança. O equipamento 
envolve ainda o comando da 
Guarda Civil Municipal de 
Carapicuíba e a Defesa Ci-
vil.

O prédio da Secretaria de 
Segurança conta com espa-
ços para fiscalização, cor-
regedoria, patrimônio, RH e 
gabinete do secretário. Já as 
instalações da Guarda Mu-
nicipal contam com sala de 
audiência, de treinamento 
físico, de aula, vestiários, 
refeitório e sala de comando. 
A Defesa Civil tem sala do 
administrativo, vestiário e 
sala de equipamentos.

A programação da inau-
guração envolveu ainda a 
formatura de 15 novos guar-
das municipais, ampliando o 
efetivo para patrulhamento 
de segurança na cidade.

“Estrutura de qualidade e 
melhores condições de tra-
balho para valorizar aqueles 
que protegem a população. 
Vamos continuar investindo 
em todos os profissionais 
de Segurança e trabalhando 
duro no combate ao crime”, 
afirma o prefeito Marcos 
Neves.

Secretaria de Segurança
Telefone: 4164-4389
Guarda Civil Municipal
Telefone: 4183-5229
Defesa Civil
Telefone: 4146-5810
Endereço: Rua João Acá-

cio de Almeida, 150 – Jar-
dim das Belezas

Elvis Cezar fala sobre a construção 
da Nova Ponte que vai substituir 
ponte atual que tem mais de 40 anos

Marcos Neves inaugura instalações da 
Secretaria de Segurança de Carapicuíba
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Cidades da região prometem agitar 
o Carnaval. Confira a programação

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
em parceria com instituições e 
comunidade, preparou uma pro-
gramação de carnaval especial 
para a cidade. Em vários bairros 
haverá os blocos de rua, levando 
divertimento às famílias.  

Quem for participar dos blo-
cos, há algumas dicas de segu-
rança: evite levar documentos 
(opte por cópias) e muito dinhei-
ro; mantenha o celular em local 
seguro; não abuse da bebida e, 
se beber, não dirija; caso esteja 
acompanhado pelos filhos, não 
esqueça de colocar pulseirinha 
com identificação, com nome/te-
lefone dos responsáveis. 

Samba de bumbo e marchinhas carnavalescas 
visam promover um evento voltado a família. 

Confira abaixo os dias e horários dos blocos que 
desfilarão no Centro Histórico

Neste fim de semana haverá 
desfile das escolas de samba de 
Barueri, em frente ao Ginásio 
Poliesportivo José Corrêa. A 
concentração para o Carnaval 
2020 começa por volta das 15h 
do sábado e do domingo (dias 
22 e 23) e contará inclusive com 
praça de alimentação.

O evento é organizado pela 
Liga Independente das Escolas 
de Samba, com o apoio estrutu-
ral da Prefeitura de Barueri, por 
intermédio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo. A programação 
é “Cultura na Faixa”, ou seja, 
tem entrada gratuita.

Os preparativos para o Car-
naval começam nas escolas de 
samba quase um ano antes dos 
desfiles. São meses de prepara-
ção, mobilizando apoio de mo-

radores e suas comunidades de 
torcedores e apoiadores. Barue-
ri tem cerca de oito escolas de 
samba, e todas podem ser vistas 
desfilando durante as apresenta-
ções de Carnaval. Cada uma de-
las conta com sua própria ban-
deira e estilo, que são refletidos 
em seu desfile.

Cada integrante tem um pa-
pel específico na folia, para ga-
rantir que o percurso seja feito 
nos 50 minutos regulamentares 
e para que tudo saia como pla-
nejado nas comissões de frente, 
mestres-salas e porta-bandei-
ras, baianas, baterias, puxado-
res, passistas, velhas guardas, 
alas, carnavalescos, sambas-
-enredo, enredos, fantasias e 
alegorias. 

O Carnaval consagra a con-

fraternização universal, em que 
os preconceitos de raça, idade e 
condições socioeconômicas são 
esquecidos. A essência do Car-
naval são a liberdade e o riso, 
capazes de aliviar as situações 
mais difíceis e amargas, tornan-
do-se assim, uma verdadeira te-
rapia em grupo.
 
Ordem dos desfiles
Sábado, dia 22
18h - Ganga
18h45 - Cadência Paulista
19h45 - Mocidade Marihá
20h45 - Unidos do Belval

Domingo, dia 23 
18h - União das Vilas 
18h45 - Oba Oba 
19h45 - Verde e Rosa 
20h45 - Engenho da Gente

ESCOLAS DE SAMBA DE BARUERI PROMETEM AGITAR A PASSARELA

BLOCOS VÃO ANIMAR CARNAVAL EM OSASCO PARNAÍBA TERÁ 
OS TRADICIONAIS 

BLOCOS E MATINÊS

22/2, das 14h às 17h BLOCO CEU 1º DE MAIO
Concentração-Encerramento: Rua 
Nelson Mandela, s/nº - Jardim Pri-
meiro de Maio

Percurso: Rua Nelson Mandela/Rua 
Renato Russo/Rua Dezenove de Abril

23/2, das 14h às 19h BLOCO BEIJO DE LÍNGUA Concentração: Avenida Divino Espíri-
to Santo, 119 – Jardim Canaã

Percurso: Avenida Divino Espírito 
Santo/esquina com as ruas São Cristo-
vão e Filipenses

25/2, das 15h às 18h CORDÃO CARNAVALESCO BELA 
ÉPOCA

Concentração: Sogiza (Associação 
Amigos do Jardim Adalgiza) - Ave-
nida Radialista Manoel da Nóbrega, 
815

29/2, das 13h às 19h BATERIA DE OURO 18K

Concentração-Encerramento: Praça 
Antônio Viana de Oliveira (altura 
do nº 567 da Avenida General 
Florêncio)

Percurso: Praça Antônio Viana de 
Oliveira/Rua José Lourdes Cordeiro/
Avenida Marechal Edgar de Oliveira/
Avenida Washington Luiz/Rua Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida/
Avenida Marechal Floriano Peixoto

8/3, das 11h às 20h BLOCO CARNAVALESCO MORE 
FYA CLUB

Concentração-Encerramento: Parque 
Municipal Manoel Manzano (Rua 
Sérgio Pompeu, s/nº - Metalúrgicos)

Percurso: Rua Sérgio Pompeu/Rua 
Espedito Ezidio Andrade/Rua João 
Salustiano Teixeira Bueno/Rua Joichi 
Yamaji
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Osasco completou 58 anos 
de emancipação político-admi-
nistrativa na quarta-feira, 19/2, e 
a população recebeu de presente 
a primeira creche do Mundo da 
Criança, instalada na zona Sul 
(Jardim das Flores). Por meio 
de parceria com a Prefeitura, 
o espaço terá o padrão Fito de 
ensino e atenderá 452 crianças 
com idades entre 0 e 4 anos em 
período integral. Foi a 11ª cre-
che, de um total de 12 previstas, 
entregue pelo atual governo.

Com a  entrega da 12ª unida-
de (Mundo da Criança, na Fito 
zona Norte, no Jardim Piratinin-
ga), que será a maior de todas as 
creches da cidade e que também 
atenderá em período integral 
cerca de mil crianças, a cidade 
reduzirá em cerca de 4 mil a fila 
de espera por vagas.  As obras 
estão em andamento e devem 
ser concluídas ainda este ano.

Acompanhado da primei-
ra-dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Aline 

Lins, da vice-prefeita Ana Maria 
Rossi, vereadores e secretários 
municipais, o prefeito Rogério 
Lins participou da cerimônia de 
entrega do prédio, que possui 
20 salas de aula, sala multiuso, 
cozinha, refeitório, área para 
amamentação, lactário, solário, 
brinquedoteca, playground, am-

bulatórios, auditório para reuni-
ões, sala para área administra-
tiva e copa para funcionários. 
Além disso, a unidade é toda 
monitorada por câmeras e conta 
com banheiros adaptados e piso 
tátil.

Em breve discurso, o pre-
feito elencou os investimentos 

da Prefeitura em diversas áreas, 
entre as quais a da Educação nos 
últimos três anos, como a refor-
ma de escolas, instalação de 
lousas eletrônicas, distribuição 
de uniforme e material escolar 
também para as creches e a ins-
tituição de escolas em período 
integral. “Hoje é aniversário 

de Osasco e a melhor forma de 
homenagearmos a cidade é en-
tregar equipamentos públicos de 
qualidade, como esta unidade de 
ensino que vai receber o maior 
patrimônio de uma família, os 
filhos”.

Famílias que aguardavam 
vaga em creche também par-

ticiparam da solenidade e co-
memoraram a inauguração da 
unidade no Jardim das Flores. 
“Aguardava vaga para meus 
dois filhos (Lorena, 2 anos, e 
Felipe, 11 meses). O espaço é 
bem amplo. Ficou lindo. Ago-
ra vou poder voltar a trabalhar, 
porque sei que terei onde deixar 
meus filhos em segurança. Tem 
até monitoramento com câme-
ras”, disse a manicure Laís Ce-
lestini dos Santos, 27 anos, que 
visitou o prédio acompanhada 
do marido, Adson Nascimento 
Nobre, 36.

Consuelo Ferreira Xavier, 
58, moradora do Novo Osasco, 
foi matricular a neta Eloísa, de 
7 meses, e disse ter ficado im-
pressionada com a estrutura 
oferecida. “Fiz a inscrição ano 
passado. Com a abertura dessa 
unidade não foi preciso ficar em 
fila de espera. O prédio é lindo, 
com salas amplas, tem área para 
as crianças brincarem. Ficou 
maravilhosa”, reforçou.

Ao completar um ano de fun-
cionamento, o Centro de Refe-
rência pela Primeira Infância co-
memorou, na última sexta-feira, 
dia 14, grandes avanços e bons 
serviços prestados aos familiares 
e crianças atendidas pelo equipa-
mento, que funciona na Avenida 
Capitão Francisco César, 891, no 
Engenho Novo.  

Desde a sua inauguração, o 
centro soma 2.832 atendimentos, 
sendo 291 famílias e 307 crianças. 
A meta para o ano de 2020 é atin-

gir 9 mil atendimentos.  
A secretária de Educação, 

Flávia Moreno, fez questão de sa-
lientar a necessidade de cuidar das 
crianças de forma sistematizada. 
“Este cuidado tem que ser de todos 
nós. Para vencer os limites, preci-
samos trabalhar em rede, com o 
apoio de todas as secretarias e seg-
mentos da sociedade”, disse.  

A coordenadora de Educação 
Infantil, Janete do Valle, relatou 
que o aniversário de um ano é 
momento de celebrar a importante 

conquista. “Durante este primeiro 
ano, foram muitas as atividades e 
apoios prestados aos familiares e 
crianças. No entanto, com o apoio 
de toda a sociedade, ainda há mui-
to o que se fazer”, pontuou. 

A diretora do Centro de Re-
ferência pela Primeira Infância, 
Elaine Barbosa, falou do trabalho 
e das parcerias produtivas que 
vêm sendo realizadas ao longo 
desse primeiro ano e aproveitou 
para anunciar novidades. “Já es-
tamos finalizando detalhes para 

levarmos, aos bairros mais dis-
tantes, profissionais e materiais 
para realizarmos nossas ativida-
des nos quatro cantos da cidade”, 
informou. 

Para fazer um balanço e am-
pliar ainda mais as parcerias de 
trabalho, no dia do aniversário do 
equipamento aconteceu também 
uma produtiva reunião com secre-
tários municipais. 

Primeira infância 
É o período entre a gestação 

e os seis primeiros anos de idade. 
Essa fase é a mais importante da 
criança, pois é quando se desen-

volvem a inteligência e a estrutura 
emocional necessárias para o su-
cesso na vida adulta. 

No ultimo vestibular mais de 
150 alunos da rede municipal de 
Santana de Parnaíba, conquista-
ram a tão sonhada vaga no ensino 
superior. 

A maioria destes universitá-
rios foram aprovados em algu-
mas das principais universidades 
do país como PUC, Mackenzie, 
INAP, UFAL, UFMG e entre ou-
tros.

Esse desempenho dos alunos 
contribui para a importância das 
ações e investimentos feitos pela 
Prefeitura de Santana de Parnaíba  
na educação, por meio do progra-
ma “Meu Filho Vai Para a Facul-
dade”, com a realização de cursos 
preparatórios para o ENEM, entre 
outras ações que estimulam os 
jovens ao aprendizado e irem em 
busca de um futuro melhor.

Prefeitura de Osasco inaugura 
Mundo da Criança na Fito zona Sul

Com grandes avanços, Centro de Referência 
pela Primeira Infância completa um ano 

Programa “Meu Filho Vai Para Faculdade” da Prefeitura de 
Santana de Parnaíba,leva mais de 150 jovens ao ensino superior
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Tbilisi é a capital da Ge-
órgia, e fica entre a Europa e 
a  Ásia, na região do Caucaso. A 
cidade fica à beira do rio Kura, 
que em georgiano significa “o 
lento”. A capital é a maior cida-
de georgiana e também um im-
portante centro industrial, cul-
tural e está se destacando como 
um ótimo destino turístico.

Tbilisi foi fundada por volta 
do ano 450, e antigamente es-
tava localizada em uma impor-
tante rota comercial: a Rota da 
Seda, o que a tornou alvo do do-
mínio de diferentes povos. Ao 
longo dos séculos, ela foi go-
vernada por persas, bizantinos, 
árabes e mongóis.

Em 1801, a Rússia dominou 
a cidade e fez dela a capital da 
província da Geórgia. A União 
Soviética tomou posse da região 
em 1921, e a Geórgia se tornou 
uma das repúblicas que compu-
seram o país. Setenta anos de-
pois, a Geórgia tornou-se inde-
pendente, e Tbilisi ficou sendo 
sua capital. 

A Cidade Velha tem muito a 
oferecer ao visitante. Com ruas 
de paralelepípedos , casas em 
tons pastéis com varadas de ma-
deira esculpidas , praças e árvo-
res frondosas, , todas com vista 
para a fortaleza de Narikala  , 
é um convite para conhecer a 
cidade descobrir seus segredos 
escondidos em cada rua.

A Fortaleza de Narikala (sé-
culo IV) foi construída em uma 
colina íngreme com vista para o 
rio e antes mesmo da fundação 
cidade. O nome persa Nari-Kala 
(“fortaleza inacessível”) provou 
ser adequado ao longo dos lon-
gos séculos de invasão e domi-
nação estrangeira, mas hoje os 
visitantes são bem-vindos para 
subir e apreciar a maravilho-
sa vista da cidade. A Fortaleza 
pode ser acessada por um tele-
férico onde já é possível ter uma 
bela vista da cidade.

A Cidade Velha - também 
chamada de Kala , tem seu bair-
ro Art Nouveau de Sololaki en-
tre as suas atrações.

Segundo a história, os ára-
bes construíram um canal nesta 
área para regar os jardins. O ca-
nal em língua árabe é “sululakh” 
e, desde esse período, o local é 
chamado Sololaki. Ao percorrer 
a rua Sololaki, você pode enten-
der por que Tbilisi foi chamada 
de “Paris caucasiana” ,graças a 
essa atmosfera especial de paz, 

mistura de idiomas e arquite-
tura cosmopolita dos séculos 
19 a 20. As casas de Tbilisi 
daquele período, pelo seu es-
plendor e qualidade, podem ser 
comparadas com os padrões do 
“moderno” europeu. Proprie-
tários ambiciosos ordenaram 
a construção de suas mansões 
aos melhores arquitetos da ci-
dade. No final do século XIX, 
Sololaki havia se tornado um 
distrito de prestígio, construído 
pela burguesia com residências 
da moda e casas lucrativas em 
estilo “moderno”. Esse cantinho 
especial da cidade , conseguiu 
manter as caracterisitcas daque-
la época o que faz esse passeio 
,imperdivel. Algumas portas 
decoradas com  mármore, po-
de-se ler a escrita latina SALVE 
(“Welcome”) ou sobrenomes 
dos antigos proprietários. 

 Muitas das estreitas ruas 
da cidade velha, escondem gra-
ciosos e agitados restaurantes , 
bares e cafés , assim como  ba-
daladas casas noturnas que ofe-
recem uma vista privilegiada da 
cidade em seus terraços . Embo-
ra a cidade seja pequena para ser 
visitada em um final de semana , 
a prosperidade de restaurantes e 
bares e a riqueza de ofertas cul-
turais fazem valer a pena uma 
estadia muito mais longa. 

Nos últimos anos, Tbilisi 
passou por um renascimento 
boêmio. Várias de suas fábricas 
desativadas de meados do sécu-
lo foram reutilizadas como ho-

téis, bares, galerias e lojas .
A Avenida Rustaveli foi 

projetada no século XIX e re-
cebeu o nome do grande poeta 
georgiano do século XII Shota 
Rustaveli. Esta rua movimen-
tada está agora no coração de 
Tbilisi e torna se um passeio in-
crivel onde é possivel observar 
a mistura do antigo e novo .. 

Portanto, a muito o que ver e 
desfrutar dessa cidade que man-
teve suas características antigas 
mas já se transformou em um 
maravilhoso destino de viagem.

A cidade também atrai mui-
tos turistas, curiosos para ex-
perimentar os banhos nas ter-
mas de água mineral que brotam 
diretamente do solo. O nome 
Tbilisi significa, justamente, 
“lugar quente”.

“Uma grande sensação de 
liberdade e bem-estar me per-
meava. Todo o meu cansaço 
havia passado e eu me senti for-
te o suficiente para erguer uma 
montanha ”- Alexandre Dumas, 
após uma visita aos Banhos de 
Enxofre em 1858.

Com águas minerais na-
turalmente quentes (47 ° C), 
os banhos de enxofre têm sido 
uma parte essencial de Vida de 
Tbilisi por séculos. Os banhos 
subterrâneos com cúpula de ti-
jolo foram construídos no sécu-
lo XVII e produzem 3 milhões 
de litros de água todos os dias. 
Para completar a sua visita aos 
banhos, uma massagem revigo-
rante será uma ótima opção .

Você já esteve em uma ci-
dade onde você pode encontrar 
igrejas ortodoxas georgianas, 
gregorianas armênias e cató-
licas romanas, uma sinagoga, 
uma mesquita e um templo 
zoroastriano, todos muito pró-
ximos?  Em Tbilisi isso é pos-
sível. 

A Igreja Metekhi (século 
XIII), com a estátua equestre do 
fundador real da cidade, sobre 
as falésias íngremes do rio Mtk-
vari, é uma das imagens clássi-
cas da parte antiga de Tbilisi. A 
igreja foi destruída muitas vezes 

. Durante o regime czarista, ha-
via uma prisão ,e nos tempos 
soviéticos, Metekhi era usado 
como teatro. Foi somente no fi-
nal dos anos 80 que a igreja foi 
reconstruída novamente.

Catedral de Sioni (século 
7) é considerado um dos luga-
res mais sagrados do país, pois 
abriga a cruz sagrada de Santa 
Nino, a jovem que converteu a 
Geórgia ao cristianismo no iní-
cio do século IV.

Com pouco mais do que 
uma cruz feita de galhos de 
uvas, tranças de seu próprio ca-

belo, essa jovem viajou pela Ge-
órgia divulgando o Evangelho 
enquanto realizava vários mila-
gres, que logo levaram o rei na 
época (Mirian III) a converter e 
declarar a religião oficial do seu 
reino como o cristianismo.

A igreja de Anchiskhati (sé-
culo VI) é a igreja mais antiga 
de Tbilisi e recebeu o nome de 
um inestimável ícone do Salva-
dor, que foi mantido aqui e ago-
ra está em exibição no Tesouro 
do Museu de Arte da Geórgia.

A Catedral da Santíssima 
Trindade (Tsminda Sameba) 
está listada entre as maiores 
igrejas ortodoxas do mundo. 
Construída entre 1995 e 2004, 
a catedral ergue-se na colina 
Elia, na margem esquerda do 
rio Mtkvari e mantém o estilo 
arquitetônico tradicional da Ge-
órgia. O complexo inclui nove 
capelas, vários edifícios com-
plementares e jardins encanta-
dores. A catedral é a mais alta 
não só na Geórgia, mas em toda 
a região do Cáucaso. A altura 
do solo até o topo da cruz é de 
105,5 metros. A cúpula dourada 
da catedral é praticamente visí-
vel de qualquer ponto de Tbilisi 
e é um marco imperdível a qual-
quer hora do dia.

Tbilisi é seu nome, uma ci-
dade que tem tanto a oferecer e 
mostrar. Historia, cultura, gas-
tronomia, hospedagem e diver-
são, fazem com que todos esses 
fatores, coloquem a cidade em 
seus planos de viagem. 

TBILISI: UMA JÓIA
ENTRE A ÁSIA E EUROPAT
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Dia 23, um dos médicos mais competentes e 
requisitados da região, dr. Maxwell José será 

muitíssimo abraçado pelos amigos, pacientes e 
familiares, quando  ca mais jovem.

Dia 26, é a vez 
do médico dr. 
José Augusto 
Canepelle de 
receber o carinho 
da sua amada 
Regina, dos  
lhos, das noras 
e de amigos. 
Parabéns!

No dia 25, quem  fica mais jovem é o dinâmico
médico dr. José Amando Mota
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POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

BLOCO FEIJÃO AMIGO 
AGITA FOLIÕES

Shopping União de Osasco 
entra em ritmo de carnaval

O Shopping União de Osasco 
entra em ritmo de carnaval. Nos 
dias 22, 23 e 24 de fevereiro, os 
foliões podem participar do Baili-
nho de Carnaval, que terá oficinas 
de máscara e acessórios, pintura 
facial, painel instagramável, DJ 
e Banda, além do Espaço Neon, 
com maquiagem neon. As ativi-
dades ocorrem todos os dias, em 
duas sessões, das 14h às 16h e das 
16h às 18h, no Piso Voegeli, pró-
ximo à Praça de Alimentação.

O Carnaval do Shopping terá 
o bailinho, voltado para crianças 
até 12 anos, e para os pequenos 
com menos de 4 anos é obriga-
tória a presença do responsável. 
Já para as oficinas e maquiagem 
facial, crianças de 4 a 12 anos 
podem participar. O evento tem 
acompanhamento de monitores 
e está sujeito a lotação.

Após a inscrição, que pode 
ser realizada no local do evento, 
15 minutos antes do início, os 
foliões sairão com o bloquinho 
pelo mall para buscar os Kits 
Folia nas lojas participantes. A 
agitação fica completa com a 
participação do DJ Arlequim, 
além da Banda Gente Miúda, 
que prometem não deixar nin-
guém parado, trazendo muita 
folia e diversão a todos os visi-
tantes do Shopping.

Todas as atrações são gratui-

tas e basta que os pais ou respon-
sáveis compareçam com os pe-
quenos no shopping e realizem as 
inscrições na hora para participar.

Troquei de personagem: o 
Shopping União de Osasco, nos 
dias do evento, irá promover a 
ação Troquei de personagem. 
Os papais podem levar fantasias 
que os pequenos não usam mais 
e colocar em uma caixa para 
doação. Ao final do evento, as 
fantasias serão doadas à institui-
ções infantis de Osasco. 

Serviço:
Bailinho de Carnaval – Sho-
pping União de Osasco
Data: 22/02 a 24/02
Horário: das 14h às 16h e 
das 16h às 18h. (sujeito a lo-
tação)
Local: Piso Voegeli, próximo 
a Praça de Alimentação.
Endereço: Av. dos Autono-
mistas, 1400 - Vila Yara – 
Osasco
Entrada gratuita por ordem de 
chegada

No último sábado, 15 de 
fevereiro, o D&D Shopping 
entrou no clima de Carnaval 
com a feijoada “Bloco Feijão 
Amigo D&D WTC”. Com menu 
assinado pelo chef executivo 
do Sheraton WTC São Paulo, 
Gustavo Torres, a festa além de 
comemorar a chegada do Rei 
Momo, teve caráter beneficente 
em prol da  Associação Decor 
Social - uma associação sem 
fins lucrativos com o objetivo de 
promover o bem-estar a crianças 
e adolescentes de abrigos, que 
estão à espera de adoção ou 
em situação de vulnerabilidade 
social, através da transformação 
dos ambientes onde vivem. 

A festa comandada por 
Angelo Derenze – diretor do 
D&D Shopping, reuniu mais 
de 400 foliões  em torno da 
nova  piscina do Sheraton que 
teve temperatura em torno de 
35 graus.  Convidados como 
como  Lucas Anderi, Paula e 
Beto Saad, Jóia Bergamo, Daniel 
Veiga, Samia Testa, Selma de 
Sá, João Rigo, Fabiano e Tania 

Hayasaki, Andrea Gonzaga, 
Cristiane Schiavoni, Juan Pablo 
de Vera, Lauro Andrade, Suzana 
Scherman, Marta Calasans, entre 

outros foram embalados pelo 
bloco Bafo da Lontra comandado 
pelos irmãos Fabiano e Daniel Al 
Makul. 

Gray Portela 

Na 88ª Bijoias!

O artista plástico e escultor Gray Portela que tem obras em galeria de New York, 
apresentou seus trabalhos em todas as edições da Expo Art SP ,curadoria Edu Mônaco.

 Vera Masi , comandou a 88ª Bijoias que movimentou o Centro de Convenções do 
Shopping Frei Caneca. Menção honrosa a Chris Bueno  e Fatiminha Nobre recebendo o 

mundo das comunicações e tecnologia digital. 

A presidente CEO Vera Masi, Gil Fuentes,Uiara Zagolin e Ovadia Saadia

Cornelia Von Ammon, Erika Rodrigues e Ricardo Pessuto

Daniel Satti,Sula Miranda,Tania Voss, Adryana Ribeiro e Luciana Vendramini

Angelo Derenze, Andrea Gonzaga e João Nagy


