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Ribamar tem encontro 
com Geraldo Alckmin

Câmara aprova lei que prevê que condomínios de Barueri 
deverão divulgar informações sobre Lei Maria da Penha

O Presidente licencia-
do da Câmara Municipal de 
Osasco, vereador Ribamar 
Silva (PSD) esteve em reu-
nião nesta segunda-feira, 20, 
com o e o ex-governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB).

Nas redes social, Ri-
bamar postou:

“Sempre uma grande 
honra e um enorme aprendi-
zado ouvir os conselhos de 
quem tem uma vida pública 
com tanta experiência.

Comecei o dia com o nos-

so sempre Governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin.

Tivemos a oportunidade 
de avaliar o atual cenário 
político, assim como as con-
junturas partidárias de São 
Paulo.

Debatemos também os 
desafios enfrentados para 
que nosso Estado continue 
sendo referência e uma das 
principais locomotivas eco-
nômicas do nosso Brasil”.

De acordo com Ribamar, 
foram discutidos projetos para 
fortalecer e ampliar ações em 

benefício da região oeste da 
Grande São Paulo, bem como 
para todo o Estado.

Ribamar Silva volta esta 
semana ao exercício de suas 
atividades à frente da Presi-
dência do Poder Legislativo 
osasquense, depois de cum-
prir 35 dias de licenciamento 
para tratar da saúde.

A assessoria de impren-
sa de Ribamar Silva informa 
que as máscaras de proteção 
foram retiradas exclusiva-
mente apenas para produção 
da foto.

Prédios comerciais, condo-
mínios e edifícios residenciais 
coletivos deverão divulgar os-
tensivamente informações so-
bre a Lei Maria da Penha (Lei 
Federal 11.340/2006). A medi-
da foi aprovada pela Câmara 
Municipal de Barueri na sessão 
de terça-feira, 14, e prevê a fi -
xação de cartazes nos locais.

Os informativos, segundo 
o Projeto de Lei 095/2021, de-
vem conter o número da lei, o 
telefone da Delegacia de De-
fesa da Mulher (4198-0522) e 

o telefone da base da Guardiã 
Maria da Penha, um serviço da 
Guarda Civil Municipal de Ba-
rueri que oferece proteção 24 
horas por dia a mulheres víti-
mas de violência (4194-7562).

Quem não cumprir a lei es-
tará sujeito a advertência e, em 
caso de reincidência, multa de 
10 UFIB (Unidade Fiscal de 
Barueri). Os valores arrecada-
dos serão destinados a campa-
nhas de prevenção à violência 
contra a mulher.

Para a vereadora Dra Clau-

dia (PDT), autora do projeto 
de lei, a democratização da 
informação é uma ferramenta 
importante para oferecer uma 
rede de apoio às vítimas de vio-
lência.

“Fornecer às mulheres aces-
so constante sobre a legislação 
que as protege e dar acesso aos 
contatos de emergência contri-
bui para ajudar quem precisa 
de atendimento e pode conse-
quentemente reduzir o número 
de ocorrências”, disse a parla-
mentar.

A união entre os povos foi a 
expressão que marcou a 3ª edição 
do Programa Nossa História, rea-
lizado na manhã desta quinta-fei-
ra (23), no dispositivo da Câmara 
Municipal de Osasco.

O ato cívico contou com o 
hasteamento das bandeiras do 
Brasil, do estado de São Paulo e 
do município de Osasco, além de 
homenagens a vereadores e servi-
dores da Casa.

O vereador Josias da JUCO 
(PSD) destacou a importância do 

ato para o exercício do civismo e 
a união entre vereadores, servido-
res, autoridades e população.

O presidente da Frente Parla-
mentar Nossa História, vereador 
Rogério Santos (PL), foi um dos 
que enfatizaram a união entre os 
povos, destacando em seu discur-
so um trecho do Hino Ofi cial de 
Osasco e a importância do mo-
vimento emancipacionista, que 
deu origem à cidade. “’De mãos 
dadas culturas e raças, se embala-
ram num mesmo querer’. Deve-

mos à Ordem dos Emancipadores 
a elevação de Osasco a municí-
pio”, disse o vereador.

Homenagens
O ato cívico teve homenagens 

aos vereadores Joel Nunes (Re-
publicanos), que é membro da 
Frente Parlamentar Nossa Histó-
ria, Laércio Mendonça (PSD) e à 
servidora Meiri Borges, jornalista 
e secretária de Comunicação da 
Câmara de Osasco.

Joel Nunes levou a bandeira 

do Brasil ao ponto mais alto do 
mastro e sublinhou o papel que a 
ela tem para cada nação, além da 
importância da prática do civismo 
como forma de referendar o amor 
ao país.

Laércio Mendonça, que é 
osasquense nato, hasteou a ban-
deira de Osasco e falou de seu 
amor com a cidade e enfatizou os 
35 dias em que teve a oportunida-
de de exercer a vereança, durante 
uma licença médica do presidente 
Ribamar Silva (PSD).

Já o hasteamento da bandeira 
do estado de São Paulo fi cou sob 
a responsabilidade da jornalista 

Meiri Borges, que teve a história 
de sua família lembrada pela su-
peração e conquistas obtidas após 
o processo de migração de Per-
nambuco para São Paulo.

Nossa História
O programa Nossa História 

da Câmara de Osasco é uma re-
alização semanal da Frente Par-

lamentar Nossa História. Criada 
em virtude dos preparativos para 
as comemorações dos 60 anos de 
emancipação político-administra-
tiva de Osasco e do bicentenário 
da Independência do Brasil, a 
Frente busca estimular a prática 
do civismo e da cidadania com 
esse e outros programas legisla-
tivos.

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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Câmara de Osasco 
realiza 3ª edição do 
Programa Nossa História
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Reconhecido internacio-
nalmente como o 36º municí-
pio mais sustentável do Brasil, 
Barueri se destaca ainda por 
ocupar a 1ª posição, no mesmo 
ranking, entre os municípios 
da região oeste da grande São 
Paulo e a 2ª posição entre os 
municípios do Estado. 

Os dados são do Índice de 
Desenvolvimento Sustentável 
das Cidades (IDSC), lança-
do em março deste ano, pelo 
Programa Cidades Sustentá-
veis (PCS) em parceria com a 
Sustainable Development So-
lutions Network (SDSN), uma 
iniciativa da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Entre tantos avanços e con-
quistas, Barueri lançou hoje 
(23/09) o Programa Municipal 
de Implementação da Agenda 
2030 de Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU, com o pro-
pósito de articular ações que 
cumpram na cidade as metas 
propostas pelos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODSs) da ONU. Barueri 
foi uma das primeiras cidades 
brasileiras a assinar a Carta 
Compromisso do Programa Ci-
dades Sustentáveis. 

Durante o lançamento, re-
alizado no Centro de Eventos, 
o prefeito Rubens Furlan disse 
acreditar na força da união para 
transformar a vida das pessoas 
e garantir um futuro digno para 
todos. “Aqui em Barueri a gen-
te sente o problema e só assim 
podemos trabalhar para mudar 
as coisas. Nós trabalhamos em 
parceria e contamos com o tra-
balho e a dedicação de cada 
secretário, vereador e funcio-
nário da prefeitura, para fazer 
mudanças para o povo da nossa 
cidade. Posso dizer com segu-
rança que Barueri já cumpre 
todos os 17 Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável da 
ONU. Precisamos de uma nova 

geração e eu tenho falado para 
meus amigos, secretários e ve-
readores: vamos cumprir a nos-
sa parte e torcer muito para que 
os outros façam a parte deles. 
Posso dizer que estou muito fe-
liz por essa conquista e reitero 
meu compromisso de que ire-
mos trabalhar muito para que 
Barueri seja uma cidade cada 
vez melhor”, discursou Furlan.     

Presente ao evento, a de-
putada federal Bruna Furlan 
se emocionou e disse estar 
orgulhosa do que está sendo 
construído pela atual gestão 
em benefício da população de 
Barueri. Em seu discurso, ela 
chamou a todos para participar 
da causa pela sustentabilidade. 
“Sei que cada um de nós pode 
fazer muito por cada um desses 
17 objetivos. Sempre encontrei 
muita resistência e eu faço meu 
trabalho para que o povo não 
sofra mais e que não tenha tan-
tas dificuldades. Tenho orgulho 
por saber que trabalhei e que 
estou trabalhando muito por 

essas metas e também me sin-
to feliz por saber que tem tanta 
gente boa com o mesmo obje-
tivo. Porque as pessoas vivem 
nas cidades, por isso que esse 
compromisso assumido por Ba-
rueri hoje é tão importante para 
toda a população da nossa cida-
de”, declarou a deputada.      

Programa Cidade Sustentá-
vel

O programa tem o objeti-
vo de sensibilizar, mobilizar e 
oferecer ferramentas para que 
as cidades brasileiras se desen-
volvam de forma econômica, 
social e ambientalmente sus-
tentável.

Desenvolvido por uma rede 
de mais de 200 organizações 
da sociedade civil, o programa 
considera o contexto atual de 
intensa urbanização que obser-
vamos no Brasil e no mundo. 
Estimativas da ONU indicam 
que em 2030, 60% da popula-
ção mundial estará morando 
em cidades, e este índice deve 

subir para 70% até 2050. No 
Brasil, 85% da população já 
está vivendo em cidades, de 
acordo com dados do IBGE.

Para o secretário de obras e 
vice-prefeito, Beto Piteri, ele e 
o prefeito Rubens Furlan têm 

um pensamento alinhado no que 
se refere ao Programa Cidade 
Sustentável. “A gente vê tantas 
coisas que afetam o mundo e ver 
esse trabalho que nós estamos 
prestando só mostra a dedicação 
e o amor que temos por Barueri. 
Eu tenho orgulho de poder dizer 
que nós já estamos trabalhando 
em todos esses objetivos e con-
quistando a melhoria da vida de 
cada cidadão barueriense, o que 
reflete em toda nossa região e no 
país.”

Em 2015, a ONU propôs 
aos países-membros, entre eles 
o Brasil, combater os principais 
problemas globais, por meio de 
uma agenda que estabelece me-
tas, compromissos e prazos a 
serem cumpridos até 2030.

A ‘Agenda 2030’, como 
ficou conhecida, visa a erradi-
cação da pobreza e o desenvol-
vimento econômico, social e 
ambiental à escala global.

O Programa Cidade Susten-
tável conta com a participação 
do Instituto Artesano, repre-
sentado por Monica Picavea, 
especialista em Gestão e Sus-
tentabilidade, e fundadora da 

Oficina da Sustentabilidade, 
que assinou com o prefeito Ru-
bens Furlan um termo de parce-
ria com a cidade de Nova York.

Durante o evento, aconteceu 
ainda o lançamento do clipe da 
música ‘Nada se compara a Ti’, 
gravada pelo cantor Nicholas 
Nunes, um dos jovens benefi-
ciados pelo Projeto Renascer, 
da prefeitura de Barueri. O lan-
çamento foi uma homenagem 
à primeira-dama e presidente 
do Fundo Social, Sônia Furlan, 
que aproveitou a ocasião para 
agradecer o empenho de todos 
e as parcerias. 

“Não se transforma nada 
sem comprometimento. Não fa-
zemos nada sozinho e agradeço 
por termos um governo e uma 
equipe tão engajados. Que nós 
tenhamos esse mesmo olhar 
para todos esses objetivos que 
são muito mais específicos. Ve-
mos uma preocupação mundial 
com líderes importantes e nos-
sa cidade se junta a eles nessa 
luta da erradicação da pobreza, 
porque o cidadão precisa do 
mínimo para sobreviver com 
dignidade”, discursou Sônia.   

Barueri lança Programa Cidade Sustentável 
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Prefeito Marcos Tonho faz lançamento do 
Plano de Metas 2021 de Santana de Parnaíba

Na última segunda-feira 
(20), na Arena de Eventos, a 
Prefeitura de Santana de Par-
naíba apresentou o Plano de 
Metas 2021. Na ocasião, fo-
ram apresentados as principais 
obras, programas, projetos e 
políticas públicas que serão re-
alizadas durante esse ano.

Buscando eficiência por 
meio de metas, a administra-
ção municipal entregou, nos 
últimos anos, centenas de obras 
e programas em benefício aos 
parnaibanos, além de oferecer 
uma ferramenta de transparên-
cia para que a população possa 
acompanhar as ações que estão 
sendo realizadas na cidade.

O prefeito Marcos Tonho fa-
lou sobre o trabalho iniciado na 
gestão do ex-prefeito, Elvis Ce-
zar, e da importância do Plano 
de metas para a cidade. “Esse é 
um compromisso firmado pu-
blicamente e vamos dar sequ-
ência e continuidade a um tra-
balho que vinha lá de trás e deu 
certo! Uma gestão séria, uma 

gestão eficaz e investir o dinhei-
ro com responsabilidade!”, disse.

“A gente nota que o dife-
rencial de Santana de Parnaíba 

é esse Plano de Metas é difícil 
uma prefeitura ter um plano de 
metas, eu já andei mais de 130 
cidades e eu vejo que os prefei-

to não têm um plano de metas 
e aqui não, aqui a população 
já sabe onde o dinheiro vai ser 
aplicado”, comentou o deputa-

do estadual Cezar
Entre obras, programas e 

políticas públicas, o Plano de 
Metas 2021 tem cerca de 70 
ações que serão desenvolvidas 
ou que já estão em execução, 
todas elas baseadas nas princi-
pais reivindicações e necessida-
des dos bairros da cidade. 

Em breve, a população po-
derá acessar esse programa 
através do site da prefeitura, 
onde encontrará informações 
como localização da obra, fi-
nalidade pública, contrato, 
processo administrativo, data 
prevista para finalização e as 
etapas, através de porcentagem.

Charles Viggers, morador 
do Jardim São Luís, falou sobre 
a importância da cidade ter ob-
jetivos bem definidos. “E eu fui 
surpreendido por a cidade ter 

um plano de metas, para mim 
é inédito, uma coisa extraordi-
nária, porque dá transparência, 
segurança e celeridade”, finali-
zou.

Além da apresentação do 
novo Plano de Metas, na ceri-
mônia ocorreu a prestação de 
contas do Plano de Metas 2020..

O apresentador da Rede-
Tv, Elvis Cezar, se emocionou 
ao relembrar a transformação 
da cidade nos últimos 8 anos. 
“Eu sou grato a Deus, grato a 
população e ao prefeito Marcos 
Tonho por ter continuado um 
trabalho de forma brilhante e 
sendo referência de gestão pú-
blica para todo o Brasil, seguin-
do um modelo de estratégia, 
diagnóstico planejamento e um 
Plano de Metas que será execu-
tado”, disse.

osasco.sp.gov.br
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Luís  Ricardo ,prefeito Rubens Furlan e a  deputada federal Bruna Furlan

Beto Corrêa, Loreny Moreira e Wanderley Berrocozo 

Diretora da Emef Amador Aguiar Aline Bertolini , Secretário de Educação Celso Furlan
e o prefeito de Barueri Rubens Furlan

Beto Corrêa secretário de gabinete e Beto Piteri vice-
-prefeito e secretário de obras

Loreny Moreira, Liliana e Milton Monti secretário de governo 

Apresentações dos alunos

JORNAL A RUA

Crianças brincando, mú-
sica ao vivo, números cir-
censes e apresentações de 
estudantes foram algumas 
das atividades que marca-
ram o clima de inauguração 
da Emef Amador Aguiar, no 
Parque Imperial.

O evento, que aconteceu 
no sábado (dia 18), contou 
com a participação da comu-
nidade, que compareceu ao 
local para conhecer o prédio 
e agradecer a nova conquista.

O prefeito Rubens Fur-
lan estava emocionado e 
fez questão de falar de sua 
prioridade em investir na 
Educação dos baruerienses. 
“Estamos investindo em 
prédios lindos, com equipa-
mentos tecnológicos, salas 
maker, entre outros recursos. 
Eu sonho que um dia o filho 
do trabalhador mais humilde 
tenha a mesma oportunidade 
que os dos mais abastados”, 
declarou.

O secretário de obras e 
vice-prefeito Beto Piteri fa-
lou que os investimentos es-
tão apenas começando. Ele 
aproveitou para anunciar 
que está previsto para o iní-
cio do ano de 2022 a entre-
ga de mais uma grande obra 

na área da Educação para o 
Parque Imperial: a recons-
trução da Emef Júlio Gomes 
Camisão. “Além dos novos 
prédios, estamos efetuando 
um trabalho de manutenção 
e reformas gerais nas esco-
las da rede. Entendemos que 
nossos alunos merecem a 
melhor estrutura e a melhor 
aprendizagem”, disse duran-
te o evento.

O secretário de Educa-
ção, Celso Furlan, também 
estava cheio de esperanças. 
“Estou muito feliz ao ver a 
comunidade receber investi-
mentos tão importantes para 
a Educação. Estamos traba-
lhando muito para recuperar 
o tempo perdido por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus”, comentou.

Sobre o novo prédio
A Emef Amador Aguiar 

foi totalmente reconstruída. 
Essa nova escola conta com 
sete pavimentos que vão 
abrigar 22 salas de aula. A 
unidade será compartilhada, 
de modo que 17 salas se-
rão destinadas aos cerca de 
1.060 alunos de Barueri (do 
1º ao 9º ano nos períodos da 
manhã e da tarde), e cinco 

salas são cedidas para o Es-
tado no período noturno.

Foi levantada em terreno 

de 4.088 metros quadrados 
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 sala maker. No 
quinto andar, quadra polies-
portiva coberta, vestiários e 
solário.

E as entregas continuam. 
No próximo sábado (dia 25) 
acontece a inauguração do 
moderno prédio da Emef Es-
tevam Placêncio, no Betha-
ville, às 10 horas.

Parque Imperial festeja nova Emef Amador Aguiar
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Na ocasião, também haverá 
assinatura do convênio do Pro-
grama Sesi Atleta do Futuro, que 
beneficiará 690 jovens e crianças 
no município. 

Nesta sexta-feira (24/9), às 
9h, o presidente da Fiesp, Ciesp, 
Sesi-SP e Senai-SP, Paulo Skaf, 
estará em Osasco para inaugu-
rar a nova escola do Sesi-SP no 
município (Rua Calixto Barbieri, 
23/83, Jardim Piratininga). 

Ao lado do presidente estarão 
o nadador do Sesi-SP Matheus 
Gonche, integrante da seleção 
brasileira nas categorias juvenil 
e júnior, e da delegação olímpica 
que disputou os jogos do Japão, e 
o técnico Fernando Vanzella, que 
comanda a natação do Sesi-SP 
desde 2012 e está à frente da se-
leção brasileira desde 1999, tendo 
levado atletas para cinco edições 

de Jogos Olímpicos (2004, 2008, 
2012, 2016 e 2020).  

Durante o evento Skaf vai 
assinar o convênio de formação 
esportiva do Programa Sesi Atle-
ta do Futuro, que beneficiará 540 
alunos com a prática das modali-
dades atletismo, kickboxing, fute-
bol e voleibol. Também haverá a 
formalização da parceria entre o 
Sesi Osasco e a Poli Rugby, que 
atenderá 150 crianças e adoles-
centes com a prática da modalida-
de esportiva.  

Sobre o programa - O progra-
ma Atleta do Futuro promove for-
mação e cultura esportiva de for-
ma gratuita para crianças e jovens 
de 6 a 17 anos. Em todo o estado 
de São Paulo são mais de 150 mil 
alunos beneficiados pelo progra-
ma, que envolve 219 prefeituras 
conveniadas. 

Além de introduzir a prática 
esportiva aos participantes, os 
alunos recebem orientação em te-
mas transversais como saúde, tra-

balho, consumo consciente, meio 
ambiente e pluralidade cultural, 
dentre outros. Os professores 
trabalham para difundir valores 

como ética, superação, autoesti-
ma e socialização, com o intuito 
de ajudar o aluno a se desenvol-
ver de modo pleno. 

Dos 133 milhões investidos na 
jurisdição de Osasco, a nova esco-
la recebeu cerca de R$ 42 milhões 
em investimentos. A estrutura tem 
quatro andares com 36 salas de 
aulas, laboratórios de química, de 
física, de informática educacio-
nal, de mídias e tecnologia e de 
ciências e tecnologia, FabLab e 
refeitório com cozinha. A unidade 
atende 1.524 alunos, distribuídos 
entre ensino fundamental e médio.  

Esses modernos ambientes 
pedagógicos foram projetados 
para oferecer educação de quali-
dade a todos os alunos. Os estu-
dantes do 1° ao 5º ano ficam na 
escola em tempo integral, o que 
permite que realizem vivências 
de esporte, arte, cultura e tecno-
logia, além das refeições diárias 
compostas de café da manhã, al-
moço e lanche da tarde. 

O primeiro balcão virtual de 
peças diesel do Brasil, a GriGo, 
desembarcou em Osasco no dia 
14 de Agosto. Ao chegar na cida-
de, vinda de São Paulo, contava 
com uma equipe de 08 entusiastas. 
Em menos de um mês já dobrou 
seu quadro de membros para 16 
e prevê a contratação de mais 15 
posições até o final do ano.

Uma das preocupações da 
diretoria da nova empresa “osas-
quense” é a escassez de mão de 
obra qualificada em tecnologia 
para poder atendê-los. “Com a 
transformação digital da indústria 
4.0, um dos grandes problemas 
encontrados em nosso segmento 
é a contratação de profissionais 
qualificados. Para minimizar este 
problema precisamos desenvol-

vê-los para que possam atender as 
demandas reprimidas”, comentou 
Luís Marques – diretor da GriGo. 

Com esta ideia, a GriGo, se co-

locou à disposição da cidade para 
servir como um polo laboratorial 
aos estudantes interessados na área 
da tecnologia, e que estão prestes a 

ingressar no mercado de trabalho. 
Após este treinamento eles estarão 
qualificados e aptos a ocuparem 
diversas funções na Grigo, ou em 

outras empresas do setor que pos-
suam vagas em aberto.

O município quer se tornar 
uma espécie do Vale do Silício 
paulista, em referência ao polo de 
tecnologia na Califórnia (EUA), 
como é conhecida a região da baía 
de São Francisco onde estão situ-
adas várias empresas de alta tec-
nologia e nas áreas de eletrônica 
e informática, incluindo Google, 
Facebook, Yahoo, Ebay, Pixar, HP, 
Intel, Netflix, Oracle e Microsoft.  
A origem do apelido está no fato 
do silício ser matéria prima na pro-
dução da maior parte dos circuitos 
e chips eletrônicos.

Além da GriGo, a mais recente 
da tecnologia, fazem parte do ce-
nário da cidade o Mercado Livre 
, a Dafiti, Shoppe, Submarino e o 

iFood. Todas estas empresas mi-
graram suas sedes para Osasco 
nos últimos cinco anos. “Estamos 
crescendo e apostando fortemente 
no Brasil. Temos um longo cami-
nho de sucesso a percorrer. Somos 
filhos de Osasco, por isso escolhe-
mos a nossa cidade para lançar o 
nosso foguete”, completou Mar-
ques. 

Para ter o suporte necessário 
nessa etapa de expansão, a GriGo 
fechou um aporte financeiro ca-
pitaneado pela empresa Venture 
Capital Evergreen. Nesse primeiro 
momento, o projeto captou R$1,5 
milhão e já prepara a próxima ro-
dada para março 2022 com fundos 
de investimento já sinalizando um 
grande apetite para esse novo mo-
delo de negócio.

Paulo Skaf inaugura Sesi Osasco

GriGo, uma gigante com estoque infinito, chega em Osasco 
e já prevê ampliações em seu quadro de funcionários
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Shopping Cidade Jardim celebra a 
primavera com uma experiência única

Campanha do Agasalho 2021 de Barueri é 
encerrada com milhares de famílias atendidas

A magia da primavera, suas 
flores, cores e aromas poderão 
ser aproveitadas ao máximo no 
Shopping Cidade Jardim, que 
inova mais uma vez e aposta em 
um jardim em proporções e for-
mas surrealistas e tamanhos ma-
ximalistas. Com uma cenografia 
lúdica, divertida e instagráma-
vel, o Jardim Florescer inaugura 
em 13 de setembro na praça cen-
tral do shopping, no piso térreo.

Ali, flores, árvores e abelhas 
em tamanhos gigantes criam 
uma decoração contemplativa 
enquanto um tobogã em espiral 
com 9 metros de altura oferece 
uma experiência única e diver-

tida, fazendo com que as crian-
ças escorreguem e caiam em um 
favo de mel.

A ideia é criar um visual em 
que a primavera e os encantos da 
estação sejam o destaque. São 50 
flores coloridas, oito delas dinâ-
micas, se movendo pelo jardim, 
além de duas abelhas suspensas. 
E por todo o ambiente, um irre-
sistível aroma de mel.

As abelhas, essenciais para a 
natureza e para o nosso planeta, 
sugerem o equilíbrio do ecossis-
tema. As flores são o pouso dos 
insetos para a realização da po-
linização.

E para finalizar, dois bancos 

de flores instagramáveis comple-
tam a atração mais colorida do 
ano e que, no Shopping Cidade 
Jardim, terá ainda mais encanto 
e diversão.

Serviço
Jardim Florescer - Gratuito
Shopping Cidade Jardim - Av 
Magalhaes de Castro 12000, 
Térreo
Horário - De segunda a quinta 
das 14h às 20h / De sexta a 
domingo das 12h às 20h
Altura mínima - 1m e peso 
máximo 110Kg
Não é necessário agendar ho-
rário e não tem idade mínima

A Campanha do Agasalho 
2021 “Tudo Novo” terminou. 
Em 3 meses, 17.271 famílias 
foram atendidas com aga-
salhos novos, cobertores ou 
mantas. A exemplo do ano 
passado, as distribuições nas 
ruas não aconteceram, evi-
tando assim aglomerações. 
No entanto, como já era fei-
to, as famílias vulneráveis 
socialmente foram indicadas 
pela Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimento So-
cial (Sads) através dos seis 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras´s) e 
o Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência So-
cial (Creas) e receberam as 
roupas e cobertores em suas 
casas.

Mais de 58 mil peças
As organizações da so-

ciedade civil também foram 
atendidas. A Sads adquiriu 20 
mil cobertores e 4 mil mantas 
e os Núcleos de Moda produ-
ziram 21 mil peças de roupas. 
Além disso, foram recebi-
das de doação 2.316 mantas; 
1.494 forrações e 9.350 peças 
de roupas. No total, foram 
58.150 peças.

Atendidos
APAE; Grupo Vida (Asi-

lo); Casa da Criança; Casa 
Glorinha, Parque da Matu-
ridade José Dias da Silva 
(idosos); Cáritas (Casa São 

Francisco de Assis); Casa de 
Passagem; ReNascer; Coo-
peryara; Profesp; Mães Cui-
dadoras; Paróquia Santa Cruz; 
Cepac; Recanto Padre Danilo.

Também foram atendi-
das as famílias identificadas 
pela Sads como socialmente 
vulneráveis através dos Cras, 
Creas e serviço social; servi-
dores das secretarias de Servi-
ços Municipais (garis), Saúde 
(serviços gerais) e assistidos 
da Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência 
(SDPD).

Rua
Pessoas em situação de rua 

que recusaram o abrigamento 

receberam agasalhos, cober-
tores, forrações e 100 sacos 
de dormir térmicos e imper-
meáveis, costurados especial-
mente para eles pelo Núcleo 
de Moda.

Agradecimento
Sônia Furlan, presidente 

do Fundo Social de Solidarie-
dade, que lidera a Campanha 
com ajuda da Sads, declarou: 
“a campanha foi muito bonita. 
Nós conseguimos um número 
expressivo de peças novas. Ti-
vemos a colaboração de mui-
tos parceiros e também a par-
ticipação do Exército, através 
do coronel Danilo Villela Sil-
va Derré Torres, comandante 
do 22° B LOG, e sua equipe, 

que nos ajudaram a entregar 
os cobertores nas casas das 

pessoas. Foi uma honra para 
nós”.

Sônia também destacou 
outro ponto: “nos deixou 
muito alegres a confiança 
das pessoas em situação de 
rua, que não desejavam ir 
para os abrigos. Nos dias de 
frio intenso, eles aceitaram o 
nosso convite e pernoitaram 
dentro da Sads, onde, junto 
com seus animais de estima-
ção, tiveram todos os cuida-
dos. Graças a Deus e a uma 
equipe comprometida, que é 
a da Sads e do Fundo Social.  
Agradecemos a todos que 
nos ajudaram: nossos parcei-
ros que doaram, o Núcleo de 
Moda que confeccionou, e a 
Sads que comprou cobertores 
e mantas. Que Deus abençoe 
a todos que foram atendidos 
com as doações, bem como 
todos que ajudaram”.

Shopping Cidade Jardim celebra a primavera com uma experiência única - o Jardim Florescer



Cliques 
da

Semana

Sexta-feira, 24 de Setembro de 2021PÁGINA 08 SOCIAIS
JORNAL A RUA

Com o objetivo de inovar no setor hoteleiro em São 
Paulo, o Almenat Hotel abre suas portas sendo o 

primeiro da marca na América do Sul 

A Hilton dá as boas-vindas 
ao primeiro Tapestry Collec-
tion by Hilton na América do 
Sul, com a abertura do Almenat 
Hotel na região de Embu das 
Artes, na grande São Paulo. 

Localizado a apenas 35 
quilômetros do centro de São 
Paulo, o Almenat Hotel está 
cercado pela Mata Atlântica 
e a poucos minutos de Embu 
das Artes, uma cidade encan-
tadora fundada pelos jesuítas 
em 1554. A história e a he-
rança colonial permanecem 
quase intocadas e podem ser 
exploradas pelos hóspedes 
durante a feira de artesanato, 
repleta de artistas e artesãos 
que acontece aos finais de se-
mana e feriados. 

Acomodações 
O Almenat Hotel é o local 

ideal para quem deseja uma 
rápida escapada da cidade ou 
uma estada mais longa para 
relaxar em família com uma 
infraestrutura que proporcio-

nará uma experiência ines-
quecível, com 138 quartos, 
com camas king size ou twin. 
O hotel oferece academia to-
talmente equipada, quadra de 
tênis, dois campos de futebol, 
uma quadra poliesportiva, 
piscina coberta climatizada e 
piscina ao ar livre e uma tri-
lha de caminhada em meio à 
Mata Atlântica. Para uma ati-
vidade divertida em família e 
amigos, os hóspedes podem 
desfrutar de oito pistas de bo-
liche, bar com lareira e mesas 
de sinuca. O hotel também é 
pet-friendly e oferece muito 
espaço ao ar livre para ani-
mais de até 34kg.

Gastronomia 
O Almenat Hotel conta 

com dois restaurantes, que 
oferecem uma variedade de 
opções de alimentos e bebi-
das, misturando sabores bra-
sileiros e internacionais que 
celebram a cultura e as influ-
ências étnicas de São Paulo. 

Desde um delicioso café da 
manhã servido no Restau-
rante Embu até uma comida 
criativa e de inspiração ita-
liana no Restaurante e Bar 
Japi, a uma bebida com vista 
para o lago no Bowling Bar, o 
Almenat Hotel tem algo para 
todos os gostos. O hotel tam-
bém oferece um takeaway no 
lobby para quem desejar le-
var algo para viagem. 

Reuniões e eventos 
O Almenat Hotel oferece 

22 salas de reunião flexíveis 
e diversas opções de áreas in-
ternas e externas, ideais para 
eventos corporativos, casa-
mentos e celebrações sociais. 
O hotel também fornece os 
serviços de eventos premium, 
com internet de alta velocida-
de e infraestrutura para vide-
oconferências em todos os 
espaços de reuniões. 

Para mais informações, 
visite Almenat Hotel Tapes-
try Collection by Hilton. 

Alberto de Oliveira, Divina Valéria e  Alberto Camarero

 Neide 
Ribeiro, 
Ovadia 
Saadia, 
Erick 
Jacquin e 
Christina 
Bueno

Chefs se reúnem na fazenda Moenda em Itatiba

Alberto Camarero e Alberto de Oliveira 
apresentam seu novo livro fartamente 

ilustrado: DIVINA VALÉRIA    

Ovadia Saadia e Leandro Camargo

POR OVADIA SAADIA

Leandro Camargo, 
multimídia brasileiro, de 
Joinville SC, comemorou 
com Ovadia Saadia 
(Presidente de Honra da 
Febraccos), suas novas 
posições dentro da nova 
diretoria na configuração 
2021-2026 da aclamada 
Febraccos, que passa a 
reunir os top colunistas 
sociais de todo Brasil. O 
restaurante Kazuo é o hit 
asiático da temporada, 
onde funcionou o lendário 
clube O Leopolldo.

Desde 1964, quando estreou como 
cantora na noite carioca, Divina 
Valéria é uma das artistas travestis 
mais conhecidas e respeitadas do 
Brasil. Entre Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador, Montevidéu, Paris, 
Roma, Berlim e até no Japão, Valéria 
cantou muito, emocionou plateias, 

amou demais e viveu 
intensamente. Essa 
trajetória é apresentada 
na biografia “Divina 
Valéria”. Leitura deliciosa 
e riquíssima em detalhes, 
apenas por encomenda 
através do Whatsapp  
(11) 94837-2278

O Masterchef Frances Erick Jacquin, 2,6 
milhoes de seguidores no Instagram, recebeu 
em seu ultra festejado restaurante Presidente 
nos Jardins SP seus amigos Christina Bueno, 
Neide Ribeiro e Ovadia Saadia. Muitas 
lembranças, histórias e aventuras e um bolo 
comemorativo para Ovadia, Presidente de 
Honra da Febraccos.

TAPESTRY 
COLLECTION BY 
HILTON CHEGA

AO BRASIL 


