EDITORIAL
Chegamos ao ﬁnal de mais um ano, que foi de aprendizado, incertezas e, é claro, algumas realizações.
Ainda assim, não podemos deixar de agradecer a conﬁança e a parceria de nossos leitores, amigos, parceiros e
anunciantes, que reconhecem e valorizam a importância do nosso trabalho.
Neste ano, comemoramos 45 anos de existência e isso nos enche de orgulho. podemos dizer que não foi e não é
fácil manter uma publicação como a nossa, feita de maneira idônea e responsável, durante tantos anos, sendo reconhecido como um dos principais veículos de comunicação da região. Esperamos poder continuar trabalhando para
levar a informação com qualidade a todos que acreditam no nosso trabalho.
Sabemos que neste ano teremos um Natal muito especial, porque vamos comemorar a vida. Por isso, aproveitem
para confraternizar, com segurança e responsabilidade, junto das pessoas que são importantes para você. Festejem a
vida, a família e, é claro, o nascimento de Jesus.
Que não lhes falte amor, gratidão, alegria e esperança, sentimentos importantes que precisam estar presentes em
nossos corações durante todo o ano.
Desejamos a todos boas festas e um 2022 repleto de saúde, prosperidade e realizações.
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Deputada Federal Bruna Furlan
visita Vargem Grande Paulista e
anuncia R$1,5 milhão de recursos
O prefeito de Vargem
Grande Paulista, Josué Ramos, recebeu nesta semana
a visita da deputada federal,
Bruna Furlan, que anunciou a
liberação de recursos na ordem de R$ 1,5 milhão para as
áreas de assistência social e
infraestrutura do município.
“A Bruna é uma deputada muito atuante e que já faz
parte da história da nossa cidade, pois desde seu primeiro mandato tem trabalhado
na busca de recursos para
várias áreas. Temos grande
admiração pela sua trajetória, muito semelhante a do
seu pai o prefeito e amigo
Rubens Furlan, por isso nosso muito obrigado por sempre lutar pelo desenvolvimento desta região”, disse o
prefeito.
Segundo Bruna, Vargem
Grande Paulista será contemplada com um milhão
de reais para a construção

de um novo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). “Sabendo da
intenção da primeira dama
em construir um novo CRAS
consegui com o governo federal, por meio de emenda
parlamentar, R$ 1 milhão
para este equipamento de
alta tecnologia social que irá
atender toda população dos
bairros Tijuco Preto, Marco
Polo e Parque do Agreste”,
afirmou. Além do CRAS,
que deverá ser construído na
Rua Tiradentes, a deputada
também destinará R$ 500
mil para obras de pavimentação asfáltica.
A parlamentar também
foi recepcionada pelo vice-prefeito Capitão Evandro,
a primeira dama e secretária
de Assistência Social Soeli
Ramos, o secretário de Educação Danilo Ramos, além
dos vereadores Ferrugem,
Marcelo Lenha e Ademir.

PSB tem atuação intensa em 2021
Em 2021 a pandemia do
coronavírus continuou nos
impondo isolamento social e
restrições de circulação. Apesar disso, o PSB de Osasco se
manteve ativo e realizou, ao
longo do ano, reuniões com
o Diretório Municipal e com
a Executiva do partido, além
de vários encontros.
Em fevereiro, a presidente
do partido, professora Tereza,
o vereador Julião, o professor
Mário Luiz Guide e membros
da Executiva Municipal, estiveram reunidos com o ex-governador Márcio França para
falar da situação do partido
em Osasco e a candidatura
de França a governador nas
eleições de 2022.
Com
base em pesquisas realizadas
em diversos bairros de Osasco e no “Projeto Nacional de
Autorreforma” do partido, o
PSB de Osasco, em conjunto
com a Fundação João Mangabeira (FJM), realizou diversos encontros online para
discutir temas importantes
para a população. O primeiro
foi em março com a participação de Márcio França e li-

deranças históricas da região
para falar sobre “São Paulo e
a situação política. Neste mês
também aconteceu a posse de
Márcio França na presidência
da FJM, órgão do PSB nacional, e do professor Mário
Luiz Guide, como diretor.
Em abril o tema foi “o
impacto da pandemia na rede
de Saúde” com o enfermeiro
Gelson Albuquerque, professor da Universidade de Santa

Catarina e o doutor Evilásio
Farias, médico e ex prefeito
de Taboão da Serra.
Com a participação da
deputada federal Tabata do
Amaral (PSB), da professora Lúcia França e do escritor
Fernando Morais, secretário
de Educação de Hortolândia,
o partido realizou no mês de
junho um encontro sobre “O
impacto da pandemia na rede
de Educação”.

De julho a dezembro, o
PSB de Osasco se uniu à
várias entidades sociais que
tem contato com mães trabalhadoras e participou da
“Corrente Solidária”, uma
campanha de arrecadação de
alimentos que ajudou 100 famílias em dificuldades financeiras, com doação de cestas
básicas.
Em agosto o partido discutiu “o impacto da pande-

mia na geração do emprego
e da renda”, com o empresário e ex-prefeito de Palmas
(TO), Carlos Amastha e o
especialista em Direito Penal
Econômico, Augusto de Arruda Botelho. Já no mês de
setembro foi a vez do encontro que discutiu “o impacto
da pandemia na desigualdade
social”, com palestra do empresário e economista Eduardo Moreira.
Em outubro,
a convite do professor Mário
Luiz Guide, o ex-governador Márcio França esteve em
Osasco e participou de um
encontro realizado no Jardim Baronesa com educadoras, lideranças comunitárias,
membros do PSB de Osasco
e região e representantes do
Sintaema (Sindicato dos Tra-

balhadores em Água, Esgoto
e Meio Ambiente do Estado
de São Paulo). Mais de 150
pessoas estiveram presentes.
Na oportunidade, ele visitou
e concedeu entrevistas à TV
Osasco, à Rede Conect TV,
ao jornal Diário da Região e
participou do podcast “Papo
Reto”.
Finalizando a série
de encontros realizados pelo
PSB de Osasco e a FJM no
ano de 2021, em novembro
aconteceu o encontro que
debateu “o impacto da pandemia na segurança”, com a
participação do Tenente Coronel da PM/SP, Paulo José
Ribeiro e da delegada Raquel
Gallinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo.
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Rogério Lins é reeleito Presidente do Cioeste
O prefeito de Osasco,
Rogério Lins, foi reeleito
à Presidência do Cioeste,
em reunião realizada nesta
quinta-feira, 16/12, na sede
do Consórcio, em Alphaville. Josué Ramos, prefeito de
Vargem Grande Paulista foi
reconduzido ao cargo de vice-presidente do Consórcio.
“É motivo de muita alegria e ao mesmo tempo de
muita responsabilidade. Temos, no Consórcio, prefeitos eleitos e reeleitos, com
muitos mandatos, como o
Furlan, que é um grande líder da nossa região, e agradeço a todos por me darem
esta oportunidade, para que
possamos estabelecer políticas públicas regionais que
alcancem as expectativas
da nossa população. Temos
muitas discussões em pauta,
como a questão da segurança da mulher, saúde pública,
educação, além de destacar
uma tratativa mais especifica
para a questão dos resíduos
sólidos, ou seja é um novo
mandato, mas é também
muito mais trabalho para fazer com que a nossa região
continue sendo protagonista
no Estado de São Paulo e do
Brasil. Agradeço a todos os
prefeitos por esse novo voto
de confiança, e agora é traba-

cutivo do Cioeste, ex-prefeito de Osasco Jorge Lapas,
além dos diretores do Consórcio e do chefe de gabinete
de Osasco, Jorge Poio.

lhar bastante para fazer nossa região ser cada vez melhor”, destacou o Presidente.
Estavam presentes na As-

sembleia, os prefeitos Rodrigo Andrade (Araçariguama),
Rubens Furlan (Barueri),
Marcos Neves (Carapicuíba),

Rogério Franco (Cotia), Igor
Soares (Itapevi), Dr. Sato
(Jandira), Josué Ramos (Vargem Grande Paulista), além

dos vice-prefeitos: Beto Piteri (Barueri) e Carlos Piteri
(Jandira). Também presentes
na reunião, o Secretário-Exe-

São Roque ingressa no
CIOESTE
Na Assembleia de Prefeitos, São Roque, foi apresentada como nova cidade a integrar o Consórcio. Aprovada,
a cidade passa a compor ao
bloco de municípios até então
formado por Araçariguama,
Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Cotia, Itapevi, Jandira,
Osasco, Pirapora do Bom
Jesus, Santana de Parnaíba
e Vargem Grande Paulista.
Durante a reunião, foi exibido um vídeo do prefeito de
São Roque, Guto Issa, agradecendo a aprovação pleiteada pelo município. “Este
consórcio faz história na economia e na política de toda a
região. Estou muito feliz em
integrar este clube maravilhoso que é o Cioeste”, disse.
As cidades consorciadas representam 10% do PIB estadual e 3% do PIB nacional, e
contam com uma população
geral de cerca de 3 milhões
de pessoas, o que faz do Cioeste o maior Consórcio intermunicipal do país, em importância socioeconômica.

Ministro do Desenvolvimento Regional
vistoria obras de Urbanização do Rochdale

O prefeito Rogério Lins
recebeu
na
quarta-feira,
15/12, o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário
Nacional de Habitação, Alfredo Santos, para vistoriar o
andamento das obras de urbanização integrada do Rochdale, realizada por meio de parceria entre governo federal e

município.
Acompanhado do prefeito, o ministro e o secretário
visitaram o futuro Centro
Cultural do Rochdale, localizado na Rua Santa Rita, e as
obras de canalização do córrego, que avançaram e estão
próximas ao piscinão, na altura da Rua Pinheirinho.
“Em parceria com a ad-

ministração municipal, nós
estamos trabalhando para
melhorar a qualidade de vida
das pessoas. Esse é um trabalho que nos dá muita satisfação. É bom ver as famílias
ganhando mais dignidade”,
disse o ministro.
“Essa é a maior obra de
canalização da história da cidade e que avançou bastante

nos últimos dois anos. Em
parceria com o governo federal, nós estamos trabalhando
para trazer mais qualidade de
vida e infraestrutura para os
moradores de toda essa região”, afirmou o prefeito.
Com mais de R$ 110 milhões em investimentos,
sendo R$ 87,3 milhões do
governo federal, a operação
de urbanização integrada em
andamento no Rochdale beneficiará aproximadamente
70 mil famílias também dos

bairros Canaã e Aliança.
Esse projeto envolve 2,5
quilômetros de canalização
do Braço Morto do Rio Tietê,
para combate às enchentes;
abertura de vias, colocação
de guias, sarjetas e guard rail
e 35.000 m² de pavimentação; regularização fundiária; construção de moradias;
implantação de quadras poliesportivas, academias ao
ar livre e praças em áreas ao
longo do córrego; paisagismo
e plantio de árvores; sane-

amento básico com micro e
macrodrenagem e coleta de
esgoto; e a implantação de
9 pontes para pedestres, veículos de passeio e transporte público, criando um novo
sistema de mobilidade entre
Rochdale, Canaã, Aliança e
Piratininga.
O presidente da Câmara
Municipal, Ribamar Silva,
o secretário de municipal de
Habitação, Pedro Sotero, e
outras autoridades municipais
acompanharam a vistoria.
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Ribamar Silva comemora ano positivo para
o legislativo mesmo em meio a pandemia

Presidente da Câmara de
Osasco, Ribamar Silva (PSD)
avalia o ano que se encerra
como muito positivo para o
legislativo osasquense, apesar
das dificuldades ocasionadas
pela pandemia de Covid-19.
O parlamentar afirma que a
Câmara de Osasco se fez presente nos principais projetos
que promoveram o desenvolvimento do município. Dentre
eles, destaca uma matéria a
ser votada na próxima sexta-feira (17), que prevê aumento salarial para os professores.
O projeto, elaborado pelo
Executivo, atende a uma demanda já reivindicada há algum tempo. “Faremos duas
Sessões Extraordinárias para
que, no dia 30 de janeiro de
2022, o Prefeito já possa fazer
o pagamento”, afirma o vereador. E conclui: “É um reconhecimento ao trabalho dos
professores, pois tudo passa
pela educação. Nada mais
justo que o Prefeito fazer este
projeto e a Câmara fazer este
esforço de avaliação e votação”.
Ribamar também elege o
Programa Nosso Futuro, do
Executivo, como um dos destaques do ano. Por meio dele,
famílias em situação de insegurança alimentar, com crianças e adolescentes de zero a
17 anos, poderão receber uma
renda básica.
Ele também cita o Cartão
Merenda em Casa, criado para
auxiliar mais de 71 mil alunos
matriculados na Rede Municipal a terem alimentação de
qualidade durante a quaren-
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“

Somos um colégio
eleitoral de 567 mil
eleitores, e Osasco
ainda não tem um
representante em
Brasília”
Ribamar Silva

tena. O benefício continuou
a ser oferecido, mesmo com a
volta às aulas presenciais.
Segundo o parlamentar, o
trabalho em conjunto realizado pelo Executivo e o Legislativo tem chamado a atenção

da população. Um dos resultados mais notáveis desta
gestão é o aumento na oferta
de empregos, com mais de
82 mil novas vagas e a chegada de grandes empresas em
Osasco.

Entre os fatores que favoreceram este crescimento, estão a implementação de uma
política de incentivo fiscal e a
intensificação do diálogo entre o poder público e o empresariado, gerando mais renda e

qualidade de vida ao município e região.
A criação de um Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, inspirado nos moldes do
Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas, também faz parte dos planos para
a Câmara de Osasco em 2022.
A expectativa é que a matéria
seja discutida ainda no início
do ano, assim como a criação
de uma Comissão Especial
Para Revisão do Regimento Interno. Segundo o presidente, o objetivo é a promoção
das virtudes no comportamento parlamentar e das boas práticas no âmbito legislativo.
Durante o balanço de 2021,
Ribamar também relembrou,
bastante emocionado, das dificuldades enfrentadas pela
população durante uma das
fases mais difíceis da pandemia do coronavírus. O parla-

mentar, que teve Covid-19, e
perdeu uma irmã para a doença, lamentou o luto das famílias que passaram pela mesma
experiência dolorosa.
Reeleito presidente da Câmara de Osasco para o biênio
2021-2022, ele projeta para
o próximo ano a continuidade de um ciclo bem-sucedido
de humanização do ambiente
de trabalho da Casa de Leis.
Também tem como meta, juntamente com os demais vereadores, continuar a transformar
Osasco em uma cidade “cada
vez melhor”.
Ribamar já formalizou sua
pré-candidatura a deputado
federal pelo PSD. “Somos um
colégio eleitoral de 567 mil
eleitores, e Osasco ainda não
tem um representante em Brasília”. Ele ressalta que a experiência obtida como vereador
e presidente no Legislativo de
Osasco, segundo maior PIB
do estado e sexto maior do
país, é um fator relevante para
um possível futuro mandato
na capital do país.
O parlamentar também cita
no balanço dos últimos anos
a reativação da Procuradoria
Especial da Mulher, reafirmando o compromisso da Câmara de Osasco em oferecer
amparo às mulheres vítimas
de discriminação e violência.
Por fim, deixa uma mensagem de otimismo e alegria a
todas as famílias osasquenses,
votos de um Feliz Natal e um
Ano Novo de muito trabalho
e prosperidade. “Desejo muita
paz, saúde, emprego e união
nas famílias”.
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Professor da rede estadual terá até 73%
de aumento e salário inicial de R$ 5 mil

O Governador João Doria
anunciou nesta terça-feira (14), no
Palácio dos Bandeirantes, aumento de até 73% para os professores
da rede estadual de ensino. A proposta que será enviada à Assembleia Legislativa define o salário
inicial da categoria em R$ 5 mil
para professores em jornada de 40
horas semanais.
“Os professores do Estado terão até 73% de aumento no salário
inicial, isto é um fato histórico e
inédito”, afirmou Doria. “Os que
estão no topo da carreira também
serão valorizados com aumento
salarial e promoção por mérito. A
valorização vai tornar a profissão
mais atraente, melhorando o desempenho do quadro docente e a
qualidade do ensino, em benefício
de todos os alunos da rede pública”, reforçou.
A expectativa é que a proposta

seja aprovada pelos Deputados Estaduais e entre em vigor em janeiro
de 2022. O plano de modernização
de carreira dos professores estaduais receberá investimentos de R$
3,7 bilhões, segundo estimativa da
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Secretaria da Educação do Estado.
O Governo de São Paulo propõe que o desempenho e o desenvolvimento de competências serão
combinados para definir aumentos
salariais e avanços na carreira de

cada professor. A adesão dos atuais quadros docentes ao novo plano de carreira será opcional.
“A melhoria da educação
envolve cada vez mais atrair novos talentos e valorizar os nossos

profissionais, isto é fundamental.
A melhoria na aprendizagem tem
que ter a valorização do professor”, declarou o Secretário da Educação Rossieli Soares
Para tornar a carreira mais
atraente e atrair profissionais mais
jovens, a Secretaria da Educação
decidiu reformular os critérios de
reajuste salarial e de desenvolvimento profissional após uma pesquisa com os próprios professores.
Atualmente, o piso da categoria equivale ao salário de professor
com jornada semanal de 40 horas
com vencimentos de R$ 2.886,24.
Pela nova proposta, esse profissional passa a ganhar R$ 5 mil. Se
o texto for aprovado pela Alesp,
89% dos docentes terão aumento
salarial imediato caso escolham
aderir à nova carreira.
Profissionais em topo da carreira também serão valorizados

pelo Estado. Com as promoções
por desenvolvimento e desempenho da nova proposta, o salário de
um professor na referência L15, a
mais alta da carreira, poderá chegar a R$ 13 mil.
A adesão à nova carreira será
voluntária para professores que já
integram a rede pública estadual.
Para facilitar a decisão de cada profissional, a Secretaria da Educação
prepara um simulador online para
comparação de salários na antiga e
na nova modalidade de remuneração. Profissionais com mestrado e
doutorado terão acréscimo de 3%
a 5% sobre aqueles que têm apenas a licenciatura. A avaliação de
mérito também prevê um sistema
de pontuação por desempenho em
sala de aula. O detalhamento dos
critérios de avaliação ainda será
elaborado com a participação da
categoria.

truir um mundo melhor, dando
oportunidades aos jovens, fazendo com que a nossa missão tenha
sentido”, disse o prefeito Rogério
Lins.
Gelso de Lima, secretário da
SETRE, contou um pouco de sua
experiência no começo da carreira
e apontou que projetos como esse
são fundamentais para uma cidade. “Sim, é muito importante que

as cidades façam grandes obras,
mas também é fundamental que
os municípios promovam a equidade. Que ajudem as pessoas que
mais precisam. Aquelas pessoas
que sem a ajuda da administração
pública, não vão chegar aonde elas
têm potencial para chegarem”, disse.
Já o secretário da Educação,
Claudio Piteri, assegurou que a

pasta irá participar dos próximos
ciclos do projeto. “Temos políticas
públicas para o jovem, porém nós
precisamos mais do que isso. Nós
precisamos de coordenação. De
pessoas que estejam envolvidas e
engajadas com os projetos, assim
como foi com o Começar. Podem
contar com a Educação para dar
andamento nesse trabalho, que é
incrível”, afirmou o secretário.

Jovens osasquenses do Projeto
Começar recebem certificado
A Prefeitura de Osasco realizou na segunda-feira, 13/12, na
Sala Luiz Roberto Claudino da
Silva, no Paço Municipal, a entrega de certificados para os beneficiários do Projeto Começar. Trata-se
de uma ação intersecretarial, envolvendo a secretarias de Emprego, Trabalho e Renda, Educação,
Promoção de Igualdade Racial e
Infância e Juventude, e a iniciativa
privada, com o Nubank e o Instituto Alicerce.
Iniciado em junho, o primeiro ciclo do projeto beneficiou 91
jovens de 18 a 24 anos de idade,

negros ou pardos, moradores de
bairros periféricos do município.
Por meio da iniciativa, eles participaram de todo um processo de
formação educacional e de qualificação profissional, bem como vivência em atividades administrativas. O projeto tem como objetivo
inserir os participantes no mercado
de trabalho.
Em um período do dia, os beneficiários fizeram atividades de
formação e qualificação, e no outro estagiaram em escolas municipais executando atividades administrativas, colocando em prática o

conhecimento adquirido por meio
das aulas ministradas no Instituto
Alicerce.
Em todo o período do projeto,
os participantes receberam bolsa-auxílio de R$700,00, auxílio
alimentação de R$165,00 e vale-transporte, se necessário.
A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) realizou
diversas oficinas de orientação
profissional e simulação de entrevistas de emprego a fim de capacitá-los.
“Nossa gratidão as empresas
parceiras que nos ajudam a cons-
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4ª edição do Chá de Alices valoriza
a força feminina na pandemia
A Secretaria da Mulher de
Barueri, no dia 2 de dezembro, promoveu a 4ª edição
do encontro Chá de Alices,
reunindo mulheres que são
exemplos de superação e engajamento em suas áreas. O
evento faz alusão ao conto infantil trazendo o conceito da
determinação e força da personagem Alice.
O encontro contou com
apresentações da bailarina
clássica Eduarda Nóbrega, do
Grupo Meninas de Expressão
e da musicista Andreza Luana
da Paixão.
“Quem é a mulher que
quero ser? Não é fácil achar
essa resposta, mas a pergunta é o início para chegarmos

onde queremos. Por isso esse
encontro é tão importante,
para reconhecermos nossa
força quanto mulheres”, disse
a secretária da Mulher, Giani
Cristina de Souza, anfitriã do
encontro.
O tema abordado foi sobre
a pandemia. Em um formato
dinâmico, o encontro, mediado pela jornalista e presidente
do Conselho da Mulher, Fabíola Sarcinella, revelou a atitude das participantes diante da
pandemia.
Solidariedade
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade Estrela Guia, Sônia Furlan, falou sobre a o engajamento so-

cial da cidade para lidar com
a crise enfrentada no auge da
pandemia.
“Na pandemia, na parte social, por meio da Sads
(Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social) e
do Fundo Social, de 20 mil
passamos a atender 35 mil
famílias por mês. Em relação
às pessoas em situação de rua,
nós conseguimos abrigar essas pessoas, parte delas foram
resgatadas através do programa Renascer. Estou muito
orgulhosa do ser humano, da
classe médica e da força do
voluntariado”, disse Sônia.
A favor da ciência
A enfermeira Mônica Ca-

lazans, que foi a primeira pessoa a receber a dose da vacina
contra a Covid-19 no país, foi
uma das convidadas e relatou
a importância do papel da ciência no combate ao vírus.
“Fui criticada por tomar
a vacina. Quando eu nasci, a
primeira coisa que minha mãe
fez foi me vacinar, ela não se
preocupou com quem tinha
feito a vacina porque ela queria me proteger. Na pandemia,
diante de tantas perdas, não
cabia o questionamento. O
que vai salvar a população é a
vacina”, reforça.
Fortalecendo vínculos
Para a coordenadora técnica do Cepac Barueri, Va-

léria dos Santos, o principal
desafio da pandemia foi a
manutenção dos vínculos de
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
“O nosso trabalho como
agentes sociais é gerar valor
humano que vai além dos benefícios oferecidos. E como
fazer esse trabalho à distância? Fizemos um trabalho intenso para garantir a doação
de alimentos por meio de uma
corrente do bem, e depois fizemos um atendimento por
telefone para saber se essa
pessoa estava precisando de
amparo”, conta.
Saúde mental
A psicóloga Dailza Pineda, que atua na UBS Elisabete
Isilda Duleba, localizada no
bairro Chácaras Marco, relatou o trabalho fundamental da
Saúde Mental.
“Sintomas como ansiedade, depressão e medo dispa-

raram. A gente pode se fazer
presente e com isso fomos
criando uma relação de confiança com os pacientes. Às
vezes ligávamos e a pessoa
dizia: estou bem de saúde,
mas estou sem cesta básica.
Esse trabalho em rede foi
muito importante”.
Linha de frente
A médica Monica Elvira
Guimarães, que atuou na linha de frente no polo de referência de casos leves da Covid-19, valorizou o fluxo de
atendimento da Saúde durante
a pandemia.
“Contar com um fluxo
de atendimento no qual os
resultados de exames que
saíam no mesmo dia, como
tomografia, por exemplo, tão
importante para a tomada de
decisão médica e ter recursos
para ajudar no tratamento das
pessoas foi maravilhoso”, revela a médica.

De entretenimento a compras, Shopping União de
Osasco apresenta programação especial de Natal
Com ampla variedade de
presentes para todos os bolsos e
gostos, além de entretenimento
para toda a família, o Shopping
União estende até às 23h30 o
horário de funcionamento entre
20 e 23 de dezembro A magia
do Natal logo é percebida pelos
visitantes. A Vila dos Brinquedos” encanta adultos e crianças
ao resgatar memórias afetivas
típicas dos contos natalinos,
com bonecas, soldadinhos de
chumbo, quebra-nozes, entre
outros brinquedos. No cenário
principal, a Oficina do Papai
Noel conta com o bom velhinho animatrônico, que ganha
vida na decoração. Uma árvore
de 11 metros de altura, caixas
de presentes, urso de pelúcia de
2 metros de altura, entre mais
de 12 mil enfeites, como bolas,
laços e sinos são iluminados
por 30 mil lâmpadas LED.
Natal é tempo de memórias
Que tal registrar o momento
com uma foto especial com o

Papai Noel? Até 23 de dezembro, o encontro acontece de
segunda a sábado, das 10h às
23h, e aos domingos, das 10h
às 22h. Em 24 de dezembro,
a atração ocorrerá entre 10h e
18h.
Noel Virtual
Na era digital, o Shopping
União conta com o Papai Noel
em Realidade Aumentada, que
fez sucesso no ano passado.
Também no cenário principal
e próximo ao cinema, o público pode tirar fotos com o Papai Noel Virtual, que interage
com três poses diferentes. Para
visualizar o bom velhinho,
bastar baixar o App Connect
Shopping, escolher o Shopping
União e clicar no botão da máquina, mirando o QR Code.
Campanha de Natal
Até 26 de dezembro, é
possível concorrer a 40 vales-compra no valor de R$ 3 mil
cada na Campanha de Natal.

nas primeiras duas horas.
Para mais informações:
www.shoppinguniao.com.br.

Para participar, basta acumular
R$300 em compras nas lojas
participantes. O cadastro das
notas fiscais pode ser feito no
Balcão de Auto Atendimento,
localizado no Piso Autonomistas ou via aplicativo Connect

Shopping ou WhatsApp Chatbot (11) 94232-7782. O sorteio
será realizado via Loteria Federal em 05/01/2022. Consulte o
regulamento e as lojas participantes no site: www.shoppinguniao.com.br/natal.

Serviço:
Horário Especial de Natal
De 20 a 23 de dezembro,
das 10h às 23h30
Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 - Vila Yara, Osasco
Estacionamento
gratuito

Sobre o Shopping União
de Osasco
O centro de compras mais
completo da Região Oeste de
São Paulo. São 294 lojas conceituais, com layouts modernos
e diferenciados. Possui as principais lojas âncoras do mercado
nacional, além de dois Hipermercados, praça de alimentação, restaurantes, laboratório de
análises clínicas e uma unidade
do Poupatempo. Com estacionamento gratuito nas primeiras
duas horas, dispõe de variadas
opções de lazer, moderna pista
de boliche (Cia do Boliche), 10
salas de cinema (Cinemark com
salas Stadium / 3D / XD - Xtreme Digital) e uma mega unidade da Playland. Além de contar
com a Sodimac Homecenter e
Sodimac Constructor. Para mais
informações, acesse: www.shoppinguniao.com.br.
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Cliques
da
Semana

POR OVADIA SAADIA

ROBERTO CARLOS
Dia 22 de dezembro, especial de fim
de ano de Roberto
Carlos, na Globo. O
programa

inédito,

que celebra o reen-

Casamento de Ana Claudia
Viegas e Bruno Bomeny no
Sheraton WTC SP
Fotos: Denise Andrade

contro do Rei com
seu público e amigos, receberá nomes
como Ivete Sangalo,
Sandy, Lucas Lima,
Zezé

di

Camargo

& Luciano, Erasmo
Carlos,

Wanderléa,

Fafá de Belém, entre
outros.

Leci Brandão é atração do
Cultura no Parque de Barueri
deste domingo, dia 19
Acontecimento que mobilizou os chiques e famosos de São Paulo: o casamento
de Ana Claudia Viegas e Bruno de Mello Bomeny, no dia 08. Cerimônia e festa
para 150 convidados escolhidos a dedo aconteceu no Sheraton WTC Hotel Espaço
Deck, com celebração messiânica do ministro Alexandre Gomes. A produção leva
a assinatura de Marcelo Sampaio, produtor mestre em festas triunfais. O local foi
decorado por Marcella Pastori, que também é a responsável pelo buquê de flores
da noiva. Uma noite nada trivial: músicas da cerimônia a cargo do tenor Ulisses
Montoni e ritmo da festa sob o comando do DJ Alan Knix e Banda Marvin. Bolo de
Carol Melo, e delicados doces de Conceição Bem Casados e Totó Cannoli. Entre
os convidados, celebridades e
personalidades de tradicionais
famílias paulista, Helena Mottin,
Patricia e Mauro Naves, Jóia
Bergamo, Davi Dalmau e Akila,
Silvia Vinhas, Leilah Moreno,
Amanda Françoso e outros
vips. O anel de noivado de Ana
Claudia é peça exclusiva da grife
Vivara. As alianças foram criadas
do ouro derretido das peças dos
avós do noivo, com redesign do
ourives da família. O desfecho
foi o mais glamuroso: a lua de
Gilberto e Lilian Bomeny pais do noivo
mel em Paris.

Ovadia Saadia e Elizabeth lagus Paim

Patricia e Mauro Naves

Na manhã do próximo domingo, dia 19, o Parque Municipal Dom José estará em
completo clima de samba. O
Cultura do Parque, que começa às 11h, terá no palco Leci
Brandão, cantora, compositora
e uma das mais importantes intérpretes da MPB.
Coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo, o
programa Cultura no Parque
voltou com força total e a cada
domingo traz um show musical para toda a família, sempre
acontecendo no Parque Dom
José (Rua Ângela Mirela, 500,
Vila Porto).
Os amantes do samba não
podem perder o show da Leci

Brandão que entre as canções
estão “Só quero te namorar”,
“Isso é Fundo de Quintal”,
“Valeu demais”, entre outras.
As canções de Leci Brandão são marcadas por sambas
que conquistaram o gosto do
público. Muitas delas com temáticas sociais. Leci canta em
defesa das minorias e sempre
recebeu o aplauso de trabalhadores, estudantes, índios,
público LGBTQIA+, movimentos de mulheres e principalmente o movimento negro.
Ao longo de sua carreira,
gravou 25 álbuns, entre eles,
três compactos e dois DVDs.
Ela completou 40 anos de carreira artística em 2015 e lan-

çou um novo trabalho ‘Simples Assim – Leci Brandão’,
em 2017. Por este álbum, em
2018, foi premiada na categoria melhor cantora de samba
pelo 29º Prêmio da Música
Brasileira.
Cultura no Parque
No último domingo, dia 12,
o Cultura no Parque recebeu
a cantora Paula Lima, que fez
o público dançar e cantar seus
principais sucessos. “Estamos
retomando com o pé direito e
vamos começar 2022 também
com o pé direito. Fico feliz em
saber que os administradores
da cidade acreditam e investem
na cultura”, declarou Paula.

