Presidente da Câmara
Municipal de Osasco,

RIBAMAR SILVA,

fala sobre planos
futuros em entrevista

a rua
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Prefeito Rogério Lins acompanha primeira
sessão ordinária do Legislativo osasquense
Na terça-feira, 2/2, o prefeito de Osasco, Rogério Lins,
esteve na Câmara Municipal,
onde participou da 1ª Sessão
Ordinária da XV Legislatura
(2021-2024). A vice-prefeita, Ana Maria Rossi, também
acompanhou a abertura dos
trabalhos do Legislativo.
O prefeito desejou sucesso

aos parlamentares dessa gestão: “que seja um tempo de fazer as boas discussões e trazer
as boas propostas. Que esse
mandato de vocês seja produtivo. Desejo boa sorte e bom
trabalho a todos”, disse aos 21
vereadores.
O chefe do Executivo falou
de algumas ações da Prefeitu-

ra, entre elas o enfrentamento
à pandemia, o Plano Municipal
de Imunização, a geração de
emprego, além do calendário
de aniversário dos 58 anos de
emancipação político-administrativa da cidade, que inclui
entrega de novos equipamentos públicos, lançamento de
programas, entre outros.

O prefeito anunciou a nova
líder do governo na Câmara,
a vereadora Ana Paula Rossi
(PL). Essa é a primeira vez que
uma mulher assume a atribuição no Legislativo osasquense.
Segundo Lins, a escolha se baseou na experiência da parlamentar, que já

está no terceiro mandato, e
na sensibilidade feminina.
A nova líder agradeceu a indicação e espera contar com
o auxílio da equipe do governo na discussão dos projetos
que chegarem à Casa para
votação. “Fui pega de surpresa com o convite. Vai ser

um grande desaﬁo”, disse.
Para a vereadora, ser líder do
governo é uma responsabilidade muito grande. Ela defende
que as discussões das matérias
sejam em prol do município e
nunca no campo pessoal, buscando sempre o diálogo para o
aperfeiçoamento dos projetos.

Prefeito Marcos Tonho e vice-pefeita prestigiam a
1ª Sessão Ordinária da Câmara de Santana de Parnaíba
A 1ª Sessão Ordinária da
Câmara de Santana de Parnaíba
para a Legislatura 2021-2024
aconteceu nesta terça-feira, 2
de fevereiro, e contou com a
presença do prefeito Marcos
Tonho (PSDB), da vice-prefeita Rosália Dantas (PSDB) e do
secretário de Comunicação Social, Fábio Mendonça. A sessão,
que marcou a abertura das atividades do Plenário, também é
a primeira comandada pela presidente da Câmara Municipal,
Sabrina Colela (Avante).
“É uma honra presidir esta
primeira sessão ordinária e um
marco na história da política
da nossa cidade, pois eu sou a
primeira mulher a ocupar a presidência desta Câmara Municipal. Sei da importância que esta
posição representa para todas
as mulheres e vou exercer meu
trabalho com responsabilidade,
trabalho, dedicação e vontade
de fazer mais e melhor para os
nossos munícipes e funcionários
deste Legislativo”, disse a presidente Sabrina Colela, ao dar
boas-vindas aos parlamentares
e a todos que acompanhavam a
sessão.
Na ocasião, o prefeito Marcos Tonho fez questão de aﬁrmar
que o Poder Executivo está à

disposição do Legislativo parnaibano e desejou sucesso para
a Legislatura 2021-2024. “É
uma grande satisfação participar
desta 1ª Sessão Ordinária. Passei
por aqui no período de oito anos
e não pude deixar de vir, pois
não posso perder minhas raízes
e conheço bem a importância
desta Câmara Municipal. Desejo
muita sabedoria a todos os parlamentares nesta Legislatura, pois
grandes decisões e projetos sairão daqui para beneﬁciar o povo
da nossa cidade”, relatou.
O prefeito Marcos Tonho
aproveitou, ainda, para anunciar um projeto referente à sede
própria da Câmara Municipal.
“Quero adiantar que já inseri no
meu plano de governo a construção de uma Câmara Municipal com mais infraestrutura tanto para os parlamentares como
para os munícipes da nossa cidade. Até meados de 2022, nós
entregaremos uma nova Casa
Legislativa à altura dos senhores parlamentares”, aﬁrmou o
prefeito Marcos Tonho.
A vice-prefeita Rosália Dantas também desejou uma ótima
Legislatura aos parlamentares e
reforçou que darão continuidade
aos trabalhos já realizados em
prol à comunidade.

1ª Sessão Ordinária
Nesta primeira sessão, foram apresentadas as leituras
dos projetos dos poderes Executivo e Legislativo, e encaminhados 1.194 indicações, 95
requerimentos e oito de pesar.
O Legislativo parnaibano
é composto por 17 vereadores: presidente, Sabrina Colela (Avante); vice-presidente,
Vicentão (MDB); 1º secre-

tário, Nilson Martins (Podemos); 2ª secretária, Enfermeira Nelci (PL); e tesoureiro,
Kadu da Farmácia (Republicanos), além dos vereadores
Adalto Pessoa (PSDB), Agnaldo Moreno (PSD), Angelo da Silva (PTB), Gabriel
Oliani (PSDB), Gino Mariano (PSDB), Hugo Silva
(Democratas), Josildo Ribeiro (Avante), Marcos Moraes

(PL), Ronaldinho RD (PSC),
Roque da Lenha (Podemos),

Silvinho Filho (PSD) e Vieirinha (PSDB).
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“Meu sonho é ser deputado
federal”, diz Ribamar Silva
JORNAL A RUA

PÁGINA 3

Vereador aﬁrma ser “soldado de Rogério Lins”. Ribamar também
destacou criação de Conselho de Ética na Câmara Municipal de Osasco
O vereador Ribamar Silva
(PSD), reeleito nas eleições
de novembro do ano passado,
recebeu a reportagem do jornal A Rua em seu gabinete,
nesta quarta-feira (27), para
uma entrevista exclusiva.
“Meu sonho é ser deputado
federal, mas eu sou um soldado e sigo as orientações do
prefeito Rogério Lins e do
nosso grupo político a respeito de discussões sobre 2022.
Meu mentor é o prefeito Rogério Lins”, disse.
Ainda sobre as próximas
eleições, que ocorrem no ano
que vem, Ribamar disse que
seu nome foi colocado como
um dos prováveis candidatos
do grupo de Rogério Lins.
“Mas temos outros nomes
fortes dentro do grupo, mas
se for para ser gostaria de
disputar uma vaga na Câmara Federal”, completou.
Ribamar Silva foi questionado sobre uma possível
“dobrada” com a vereadora
Ana Paula Ross (PL), que
pode ter o nome lançado à
candidatura para deputada
estadual.
O presidente da Câmara
de Osasco não confirmou a
informação de “dobrada” em
2022 com a filha do ex-prefeito Francisco Rossi. “Mas
quando nos estamos na política não podemos dizer que
dessa água não beberei, mas
tenho uma responsabilidade
como vereador eleito e como
presidente reeleito para esses próximos dois anos à
frente da Câmara”, afirma.
Crise política
Ribamar se recuperou em
2020 da contaminação por
Covid-19, e neste sentido ele
afirmou que os vereadores
da região devem unir forças
para cobrar posicionamento
mais assertivo do governa-

“Meu sonho é
ser deputado
federal, mas
eu sou um
soldado e sigo as
orientações do
prefeito Rogério
Lins e do nosso
grupo político
a respeito de
discussões
sobre 2022.
Meu mentor é o
prefeito Rogério
Lins”.
Ribamar Silva

“Quando nos
estamos na
política não
podemos dizer
que dessa água
não beberei,
mas tenho uma
responsabilidade
como vereador
eleito e como
presidente
reeleito para
esses próximos
dois anos
à frente da
Câmara”.
Ribamar Silva

dor João Doria e do presidente Jair Bolsonaro.
“A Câmara Oeste precisa
voltar, ela está meio adormecida e precisamos unir forças
como o consórcio de prefeitos. Neste momento tão difícil as pessoas ficam fazendo
politicagem”, respondeu ao
ser questionado sobre a crise
política instalada entre o governador João Doria e o presidente Jair Bolsonaro. “Precisamos cobrar com certeza
o governo estadual para que
ele cobre o governo federal e
Ministério da Saúde. Eu fico
triste por essa polarização
(entre Doria e Bolsonaro)”.

coro parlamentar. Não pode
levar para o âmbito pessoal,
ofensa pessoal, e isso acontecia sempre aqui na Câmara. As pessoas elegem o ve-

reador para ver um debate de
alto nível”, disse.
O vereador também disse
à reportagem que a reformulação do Regimento Interno

da Câmara Municipal passará por atualização.
Pandemia em Osasco
Sobre os efeitos da pan-

demia de Covid-19 em Osasco, Ribamar disse que os investimentos para a abertura
de novos leitos nos hospitais
da cidade para o atendimento de pacientes internados
por conta do novo coronavírus ficarão permanentes para
que possam ser usados pela
rede de saúde pública como
extensão das demais unidades. “Isso é usar o dinheiro
público com responsabilidade pensando no futuro, como
fez o prefeito Rogério Lins.
Passando essa pandemia teremos mais de 200 leitos
para a nossa cidade”.

Conselho de ética
Questionado sobre projetos que terão destaque neste
início da nova legislatura,
Ribamar disse que será colocado em pauta de votação
a criação do Conselho de
Ética, recurso legal que a
Câmara Municipal terá para
punir vereadores que faltem
com o decoro parlamentar.
“O Conselho de Ética
vem para aprimorar o debate, vem para trazer um debate de alto nível.
Embora o parlamentar tenha imunidade ele não pode
falar o que ele quer na tribuna da Câmara, é preciso
manter respeito, ordem e de-
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Mais 4.400 chromebooks
chegam à Educação de Barueri
Barueri é reconhecida no
Brasil como uma das cidades
que mais investem em educação tecnológica, e não é à toa.
Exemplo disso ocorreu na tarde
de quinta-feira (dia 28), quando
a Secretaria de Educação recebeu, em meio a um forte sistema de segurança, três carretas
contendo mais 4.400 novos
chromebooks (computadores
portáteis) que serão distribuídos
nas escolas da rede municipal
de ensino para serem usados por
alunos e professores.
Até então a rede já contava
com 10.750 chromebooks, que
são utilizados por docentes e
alunos a partir dos seis anos de
idade. Com a chegada dos novos equipamentos, o município
atinge a marca de 15.150 computadores. A iniciativa integra o
projeto Google For Education,

JORNAL A RUA

implementado há três anos em
Barueri.
A Secretaria de Educação
também conta com grandes investimentos no setor, que fazem
com que os estudantes tenham
uma educação diferenciada.
Além de internet em todas
as escolas, o programa também conta com carrinhos para
transportar computadores, telas,
projetores para todas as salas de
aula e terminais para videoconferências.
Pandemia e Programa Aluno
Conectado
Cerca de 2.300 alunos da
rede municipal que não tinham
acesso a computador e à internet
foram beneﬁciados. A Secretaria de Educação chegou a esse
número após realizar pesquisa
socioeconômica entre os educandos.

Aulas presenciais em Santana de Parnaíba retornam dia 1º de
março com todos os protocolos de prevenção ao coronavírus
Após uma reunião com os
prefeitos que compõem o Consórcio Intermunicipal da Região
Oeste (CIOESTE) na última
segunda-feira (25/01), ﬁcou decido que as aulas presenciais na
rede municipal retornam dia 1º
de março e o ano letivo, inicia
no dia 08 de fevereiro com aulas
on-line. Além disso, cada colégio irá realizar a reunião de pais
de forma virtual de 03 a 05 de
fevereiro.
Para que o retorno seja feito
com segurança, a ﬁm de evitar o
risco de contágio pelo novo Coronavírus, uma série de medidas
serão tomadas como a disponibilização de EPI’s, treinamento
para os colaboradores, uso de

álcool em gel e sabonete líquido, distanciamento social e aferição de temperatura na entrada
dos colégios. Além disso, será
obrigatório o uso de máscara
para alunos acima dos 6 anos de
idade.
Os colégios de educação
infantil estarão funcionando
em horário integral a partir de
1º de fevereiro com atividades
de recreação e a quantidade
de alunos será determinada de
acordo com cada fase do Plano
São Paulo, seguindo as determinações do Estado e as aulas
funcionarão em esquema de rodízio semanal para os alunos do
1º ano do ensino fundamental ao
3º ano do ensino médio.

Prefeito Rogério Lins
homenageia bolsistas do
curso de medicina em Osasco
Oito osasquenses iniciaram
um novo capítulo em suas vidas ao serem contemplados
com bolsas de estudos do curso de medicina da Uninove, no
campus de Osasco. O sábado,
30/1, foi um dia especial para
eles, quando receberam seus
primeiros jalecos médicos
como forma de homenagem da
Prefeitura de Osasco por todo
esforço e dedicação.
O prefeito Rogério Lins fez
questão de entregar o primeiro
jaleco para a futura estudante de medicina, Joyce Cristina
Araújo Silva, de 23 anos. Ele

explicou que os osasquenses se
empenharam muito e tiraram
excelentes notas no Enem.
“Hoje viemos fazer uma visita especial para a Joyce que
será contemplada com uma
bolsa de medicina totalmente
gratuita para todos os anos de
sua formação. Ela vai se tornar
médica para cuidar das pessoas”, explicou.
Ao receber a homenagem
das mãos do prefeito, a moradora do Jardim Roberto que representou os demais estudantes
contemplados com as bolsas,
disse estar emocionada, porque

estudar medicina é a realização
de um sonho.
“Estou há cinco anos tentando e estou sentindo uma alegria imensa por estar em minha
cidade, onde eu nasci e cresci.
Sempre sonhei em trabalhar e
estudar aqui em Osasco. Eu me
vejo retribuindo futuramente
toda a parceria da Prefeitura de
Osasco e da Uninove com meu
estudo, dedicação e trabalho”,
declarou Joyce.
Além de Joyce Cristina
Araújo Silva, os outros sete
contemplados
osasquenses
são Pamela Machado Polato,

Jhonatan Pinhatar Cruz, Thais
Borges Soares, Sabrina Santos Campeão de Sousa, Mirian
Rodrigues da Silva, Thaina
Fernanda Lima do Nascimento
e Rosa Iria Iacone de Mattos
Neta.

As bolsas integrais no curso de medicina são frutos de
uma parceria entre a Prefeitura e a Uninove, que reserva
10% das vagas de cada turma
e seleciona bolsistas moradores
do município. Para concorrer

a uma das bolsas é necessário
ter estudado em escola pública
ou ter sido bolsista integral em
colégio particular. Também é
considerado, na seleção, o desempenho do aluno na prova do
Enem
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Osasco ganha Centro de Hemodinâmica
JORNAL A RUA

O prefeito de Osasco,
Rogério Lins, visitou na terça-feira, 2/2, o Centro de
Hemodinâmica instalado no
Hospital Municipal Antônio
Giglio, no Centro. O aparelho –em funcionamento desde
o dia anterior – é usado para
diagnóstico de casos suspeitos de obstrução de artérias
coronarianas. O município
é o primeiro da região Oeste
da Grande São Paulo a contar
com o aparelho.
Em casos de confirmação
do diagnóstico, é feito o chamado cateterismo. Instala-se
um catéter em uma artéria
(virilha, braço ou punho) e
dentro dele é injetado o contraste (líquido radiopaco), por
meio do qual o médico consegue monitorar na tela do
equipamento onde ocorre o
entupimento e, assim, iniciar

o tratamento endovascular necessário.
O cateter é guiado até o
coração por um equipamento
especial de raio-x que permite
a visualização das artérias coronárias, válvulas e músculo
cardíaco. Até recentemente,
os casos eram encaminhados
para diagnóstico no Instituto
do Coração (Incor) ou para os
hospitais Dante Pazzanese e
Pirajuçara, na capital.
“É mais uma conquista
para a área da Saúde e para
a população da nossa cidade.
Esse equipamento ajudará a
salvar muitas vidas”, disse
Rogério Lins.
Segundo o médico e secretário de Saúde de Osasco,
Fernando Machado, o equipamento atenderá apenas
pacientes de Osasco e tem
capacidade para realizar, em

média, cerca de 50 procedimentos por mês.
“O equipamento ajudará
no diagnóstico dos pacientes,
principalmente adultos masculinos acima dos 50 anos (faixa
etária com maior incidência de
casos), com suspeita de infarto agudo do miocárdio, desobstrução de artérias, além de
outros casos, como tratamento
cirúrgico em doenças cardíacas, congênitas, doenças vasculares ou neurológicas”, explicou Fernando Machado.
Os exames no aparelho de
hemodinâmica serão feitos
tanto em pacientes internados
no Hospital Antônio Giglio
como nos casos encaminhados pela rede pública municipal: Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), Prontos-Socorros e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Mais de 1.700 cidadãos
parnaibanos receberam
medicamentos em casa
Neste momento de pandemia, a prefeitura de Santana de
Parnaíba criou diversos projetos
para assegurar a saúde de todos
do grupo de risco, e um deles
foi o Disque Medicamentos,
que é um serviço que leva os
remédios nas residências dos
idosos e atendeu 1.780 pessoas
do nosso município. Essa ação
foi criada logo no início da pan-

demia em 2020, quando ainda o
ex-prefeito Elvis Cezar estava
como prefeito da cidade.
Implantado para garantir a
segurança dos idosos e evitar
que saiam de casa durante a
pandemia, o projeto da administração municipal ampliará o
programa, passando a atender
pacientes crônicos impossibilitados de se locomover, que tam-

bém poderão solicitar a entrega
do medicamento em casa.
Para fazer a solicitação o
munícipe homologado deve
ser maior de 60 anos e precisa
realizar um cadastro por meio
do WhatsApp (11)975139238, anexando as receitas,
bem como o endereço da entrega, que será realizada por
um motoboy.

Estado de São Paulo recebe o maior lote da
Vacina do Butantan, com 8,6 milhões de doses
O Governo de São Paulo recebeu na noite desta quarta-feira (3) o quarto lote de insumos
para a produção da vacina do
Instituto Butantan contra o coronavírus. A maior carga remetida da China para o Brasil até
agora vai permitir a produção
de mais 8,6 milhões de doses do
imunizante na capital paulista.
“Quanto mais rápido vacinarmos, mais rápido sairemos
da crise, mais rápido a economia retoma. E voltaremos a ter
felicidade e alegria, a possibilidade de reencontrar nossos
amigos, nossos familiares e
participarmos de atividades que
hoje não podemos fazer, porque
temos que nos proteger, com a
máscara, o álcool em gel, o distanciamento, evitando aglomerações”, aﬁrmou o Governador
João Doria, que foi ao aeroporto
de Viracopos, em Campinas,
acompanhar o desembarque dos
insumos, transportados pela Latam Cargo.
O lote com 5,4 mil litros de

IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) foi enviado pela biofarmacêutica Sinovac, com sede em
Pequim e parceira internacional
do Butantan no desenvolvimento da vacina. Em São Paulo, as
8,6 milhões de doses serão envasadas, embaladas e rotuladas
para integração ao PNI (Plano
Nacional de Imunizações). Elas
começarão a ser entregues ao
Ministério da Saúde no próximo
dia 23.
Para a próxima semana,
está prevista nova remessa de
5,6 mil litros de matéria-prima
para a produção de cerca de 8,7
milhões de doses. Com isso, as
vacinas prontas e insumos adquiridos pelo Butantan irão corresponder a mais de 27 milhões
de doses para imunizar a população brasileira.
Além disso, já existe outro
pedido do Butantan à Sinovac
para mais uma carga de 8 mil
litros de IFA, o que permitirá
acelerar ainda mais a produção
local de novas vacinas. Em ja-

neiro, o Butantan entregou 8,7
milhões de vacinas ao Ministério da Saúde, com 6 milhões no
dia 17, outras 900 mil no dia 22
e mais 1,8 milhão no dia 29.
Processo de envase
A área produtiva da fábrica

do Butantan tem 1,8 mil metros
quadrados e conta com 370 proﬁssionais, dos quais 120 foram
contratados em janeiro para
reforçar a produção da vacina
contra o coronavírus. A capacidade de envase diário pode alcançar até um milhão de doses.

Assim que chega ao Butantan, a matéria-prima é acondicionada em um contêiner de
aço inox e armazenada em uma
câmara fria. Para o processo de
envase, esse contêiner é encaminhado para a sala de tanques,
onde o IFA será transferido para

uma bolsa de agitação e depois
para o tanque pulmão em que
as vacinas são armazenadas em
frascos.
As ampolas são lavadas e esterilizadas com ar seco quente,
passam para a máquina envasadora e, por meio de esteiras automáticas, são posicionadas em
agulhas que despejam o produto
com o auxílio de uma bomba
dosadora. Já com a vacina, os
frascos seguem por uma esteira
automática a uma máquina recravadora para a colocação de
selos de alumínio.
Os frascos passam por
uma inspeção e checagem dos
rótulos antes da embalagem
final. Com as vacinas envasadas, o Butantan promove
testes de qualidade por amostragem, incluindo aspecto,
pH, volume extraível, volume
médio, teor de alumínio, teste de vedação, osmolalidade,
identidade, conteúdo antigênico, toxicidade, esterilidade
e endotoxina.
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ANIVERSÁRIOS
No
próximo
dia 21,
quem troca
de idade
é o exvereador
osasquence

Ela é formada em Clínica Médica pela Faculdade
Ciências Médicas de Santos - Centro Universitário
Lusiada, é especialista em reumatologia, coluna
vertebral e dor. Estou falando da doutora Ana Paula
Bazilio, que brinda nova idade dia 17, na foto com
o esposo Manuel de Mesquita.

Jair Assaf.
Dia 21, quem fica mais jovem é José Antonio
Figueiredo Antiório,que comemora a data ao
lado de sua numerosa família. Felicidades!

Parabéns!

Superprodução CINDERELLA
volta em cartaz em São Paulo

TURISMO

Com coreografias adaptadas
ao protocolo de ações contra a Covid-19, atores com máscara e a realidade do cotidiano da pandemia
inserida no espetáculo, tanto na
encenação como no texto, o clássico musical Cinderella reestreia dia
20 de fevereiro de 2021, aos sábados e domingos, em duas sessões,
15h e 18h30, no Teatro Bradesco.
Responsável pela direção geral e
adaptação, Billy Bond tratou de
incluir, em algumas cenas, de forma sutil, marcações ressaltando a
importância do uso do álcool gel e
do distanciamento social.

O Teatro Bradesco se adaptou
ao novo momento e reduzirá sua
lotação em conformidade com
orientações dos governos municipal e estadual de São Paulo, que
originalmente é de 1.459 lugares
para 580 pessoas por sessão. A sanitização é feita por uma empresa
credenciada e especializada, com
produtos específicos sugeridos nos
protocolos das autoridades antes
dos espetáculos. O protocolo do
teatro prevê lugares especialmente
reservados para famílias sentarem
juntas de forma segura. Serão realizadas sessões acessíveis com

Libras dias 20 e 27/2 às 15h.
Uma das histórias de amor
mais famosas de todos os tempos
ganha uma roupagem contemporânea para encantar todas as
gerações. Realização da Campo
da Produção e Black & Red Produções. Os ingressos já estão à
venda.
Serviço
CINDERELLA. Dias 20, 21, 27
e 28 de fevereiro, com duas sessões por dia, sábados e domingos,
sempre às 15h e 18h30. - Sessões
de libras dias 20 e 27/02 às 15h.

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália,
500 / 3º piso – Bourbon Shopping
São Paulo). Classificação: Livre. Duração: 90min.
www.teatrobradesco.com.br
Ingressos
Camarote: R$ 160,00. Camarote
Popular: R$ 74,00.
Plateia: R$ 160,00. Plateia Popular: R$ 74,00.
Plateia Superior: R$ 140,00. Plateia Superior Popular: R$ 74,00.
Balcão Nobre: R$ 80,00. Balcão
Nobre Popular: R$ 74,00.
Frisa VIP: R$ 80,00. Frisa VIP Popular: R$ 74,00. Frisa: R$ 70,00.

PARQUE BETO CARRERO WORD
ORGULHOSAMENTE BRASILEIRO

Beto Carrero World é um parque temático localizado no litoral
norte do estado de Santa Catarina
na cidade de Penha , Brasil, inaugurado em 28 de dezembro de
1991. O idealizador, Beto Carrero
se arriscou em um novo negócio,
com alguns brinquedos infantis e
duas lonas de circo.
Hoje , o parque possue uma
área de 14 milhões de metros quadrados, ganhou novas atrações e
áreas temáticas, sendo considerado o melhor Parque Temático da
América Latina e está na lista dos
melhores do Mundo!
O parque possui mais de 100
incríveis atrações para toda a família, das quais destacamos algumas:
Castelo das Nações
O Castelo das Nações é inspirado em castelos medievais e sua
pintura artística foi elaborada para

que o visitante já entre na atmosfera da fantasia. O grande portal de
entrada do Beto Carrero World, e
um dos maiores símbolos do melhor parque da América do Sul.
Hot Wheels Epic Show
Uma imensa estrutura que homenageia a tradicional marca de
carrinhos de brinquedo é a mais
nova atração do Beto Carrero
World. São 30 mil m² exclusivos e
apresentação diária do Hot Wheels
Epic Show, para uma arquibancada com capacidade para 3 mil espectadores.
A aventura começa em um
telão de LED de alta definição
com mais de 65 m², depois continua em uma gigantesca arena
de ação que exibe manobras radicais de 14 carros, seis motos e
um caminhão, Tudo isso em um
cenário que retrata um quarto in-

SENATOR
tour operator

fantil em escala gigante.
Montanhas-russas
FireWhip (ou Chicote de
Fogo, na tradução) ao percorrer
700 metros com as pernas soltas,
já que está montanha-russa é a primeira invertida do Brasil.
Raskapuska, Tchibumm e
Crazy River
O Raskapuska é uma expedição ao coração da montanha que
esconde segredos incríveis. Música, cores, fantasia e maravilhosas
surpresas aguardam os visitantes
no trajeto. Outra ótima opção é
o Tchibum, onde visitantes passeiam em barquinhos a 15 metros
de altura até despencarem em um
tanque com água. E se você ainda
quer se refrescar, aproveite o passeio muito louco no Madagascar
Crazy River

Big Tower
Entre as mais famosas torres
radicais do planeta, a Big Tower
possui 100 metros de altura (igual
a um prédio de mais de 30 andares!). Na queda, o elevador chega
a uma velocidade de 120 quilômetros por hora.
Shows
Os shows também são fortes atrativos. No estilo das melhores casas do mundo, os espetáculos chamam atenção dos
visitantes. Como no caso do
“Blum”, uma megaprodução
que representa um naufrágio,

com participação de inúmeros
personagens oceânicos.
Excalibur
O clima é o mesmo da época
medieval. É nesta atmosfera que
ocorrem duelos fantásticos em
busca da lendária espada Excalibur. A viagem no tempo se dá
graças ao castelo de época, todo
decorado com brasões da nobre
aristocracia e onde é palco de um
magnífico espetáculo.
E enquanto você circula pelo
parque você encontrará personagens do cinema mundial, e terá a
oportunidade de tirar lindas fotos.

E depois disso tudo, você não
pode esquecer que está em santa
Catarina, dona das praias mais lindas do Brasil.
Bem perto, no Balneário de Piçarras, fica o Museu Oceanográfico Unicali , que abriga uma grande
coleção de raias.
Reserve ainda um tempo para
curtir as praias do Cascalho, da
Armação do Itapocory, Quilombo,
Bacia da Vovó e a praia Alegre,
sem contar a praia vermelha protegida pela mata selvagem em sua
maior parte.
Viaje e conheça o nosso
Brasil!
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JORNAL A RUA

Cliques da
Semana
POR OVADIA SAADIA

PRÊMIO DOS INSTITUTOS GIGANTES DA
ECOLOGIA E GRUPO HABITA BRASIL 2020 SP
Instituto Gigantes da Ecologia e Instituto Grupo Habita Brasil
reúnem membros da sociedade em luta de proteção ao planeta
As entidades que se
unem para defender os
direitos humanos e incentivos a ações de proteção
de nossa natureza, Instituto Gigantes da Ecologia
e Instituto Grupo Habita
Brasil promoveram uma
noite na qual a luta pelas
causas ambientais foi a
protagonista. Aconteceu
em São Paulo, na USE Galeria, e se encerrou com a
apresentação da escultura
“Árvore de Natal”, de
Donizete e Renata Domingues, que estará em exposição itinerante por toda
São Paulo. Foi realizada a
entrega do troféu Gigantes da Ecologia e troféu
Grupo Habita Brasil.
Todos os anos o empresário e comunicador
Melly Ramalho, que traz
o titulo de Embaixador da
Ecologia, reúne personalidades e membros ilustres
da sociedade para a entrega e apresentação dos
novos membros do Instituto. Os atores que representaram a classe artística
nesta edição foram Caio
Paduan, Leonardo Miggiorim e a atriz Graciely
Junqueira.
O instituto Grupo Habita Brasil, presidido pela
Advogada Helen Moraes,
se juntou a noite e apresentou o planejamento
de ações necessárias que
serão desenvolvidas, promovendo dignidade e
respeito para famílias carentes e proporcionando
a realização do sonho de
uma moradia digna, e junto criando incentivos para
preservação das áreas de
mananciais.

Donizete e Renata Domingues
Ovadia Saadia , Helen Moraes e Melly Ramalho

Solange
Giarge, Jose
Luiz Ribeiro
e Kauane
Gama

Natali Matos e Rafael Menezes

Leonardo Miggiorin

Caio Paduan

Nicholas Torres e Aritana Morani

