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Rogério Lins entrega 
títulos de propriedade
a moradores de Osasco

Secretário Gerson Pessoa 
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João Doria anuncia saída e Rodrigo Garcia toma 
posse como novo Governador do Estado de SP

Salário inicial de R$ 5 mil para professores 
da rede estadual se torna lei em São Paulo

Ao lado de Ribamar Silva, Kassab 
lança pré-candidato ao Governo de SP 

João Doria anunciou nes-
ta quinta-feira (31) que deixa o 
cargo de Governador do Estado 
de São Paulo. Rodrigo Garcia, 
eleito como Vice-Governador na 
chapa com Doria nas eleições de 
2018, tomou posse como novo 
Governador do Estado, mandato 
que se encerra em 31 de dezem-
bro deste ano.

“Raro é o caso de um gover-
nador que delega força, poder e 
autonomia para o seu vice. E eu 
fi z isso consciente da responsa-
bilidade e da capacidade do Ro-
drigo Garcia. Ele coordenou a 
nossa campanha, uma campanha 
vitoriosa, dura e difícil, e cumpriu 
seu papel da função pública com 
o mesmo ritmo, comportamento e 
postura de uma empresa privada. 
O Rodrigo Garcia foi nosso CEO 
ao longo desses três anos e três 
meses. E São Paulo teve o privi-
légio de ser governado por dois 
governadores”, disse Doria.

Doria falou para um grande 
público que compareceu no en-

cerramento do Seminário Muni-
cipalista realizado no Auditório 
Ulysses Guimarães, no Palácio 
dos Bandeirantes. O evento con-
tou com a presença de Rodrigo 
Garcia, o presidente da Alesp 
(Assembleia Legislativa do Es-
tado), Carlão Pignatari, o pre-
feito da Capital, Ricardo Nunes, 
o presidente da Câmara de São 
Paulo, Milton Leite, além de pre-
feitos e prefeitas de 619 municí-
pios do estado.

“Por três anos e três meses 
trabalhei de graça pelo Governo 
de São Paulo. E trabalhei feliz. 
Foram princípios de honestida-
de, dedicação e disciplina que me 
fi zeram uma pessoa de sucesso 
na iniciativa privada. Tudo isso 
contribuiu para que viesse traba-
lhar para os que mais precisavam 
e os mais vulneráveis”, afi rmou. 
“É hora de enfrentarmos as ad-
versidades coletivamente, e não 
individualmente, e criar uma 
frente ampla pelo Brasil e pelos 
brasileiros”.

Doria descreveu os desafi os 
enfrentados pelo governo, com 
as reformas administrativas, o 
enfrentamento da pandemia pau-
tado pela orientação da ciência, o 
início da vacinação e o momento 
da retomada, com programas e 
grandes obras que impulsiona-
ram a economia de São Paulo e 
geraram empregos em diversas 
frentes em todas as regiões do 
estado. “Daqui para frente nosso 
trabalho continua em São Paulo 
pelas mãos experientes e compe-
tentes do Rodrigo Garcia”, com-
pletou Doria. 

Novo Governador
Com a renúncia de Doria, 

Rodrigo Garcia passa a ocupar o 
cargo como Governador de São 
Paulo. Garcia também assumiu, 
além do gabinete de Vice-Gover-
nador na gestão Doria, o cargo 
de Secretário de Governo. Ele foi 
responsável por coordenar proje-
tos, obras e serviços de grande 
impacto. Liderou a articulação 

estratégica no desenvolvimento 
das políticas públicas estaduais, 
dentre eles o Orçamento do Es-
tado.

Com 47 anos, Rodrigo Gar-
cia ocupou a cadeira de deputa-
do federal por dois mandatos, de 
2011 a 2018, e três vezes depu-
tado estadual, tendo sido presi-
dente da Assembleia Legislativa, 
entre 2005 e 2007. Foi secretário 
nas pastas da Habitação, de De-
senvolvimento Econômico e de 
Desenvolvimento Social e tam-
bém secretário de Gestão da Pre-
feitura de São Paulo.

“Escolhemos o lado certo 
com o enfrentamento da pande-
mia. Procuramos trabalhar por 
São Paulo, resolver os proble-
mas de São Paulo. Em tempos de 
divisão, São Paulo deu exemplo 
para o Brasil e para o mundo. 
João Doria, estamos todos aqui 
hoje para te abraçar, porque nós 
tivemos de prefeitos e prefeitas 
a compreensão que era necessá-
ria”, disse Rodrigo Garcia. 

O prefeito de São José dos 
Campos, Felício Ramuth, 
será o candidato do PSD ao 
Governo de São Paulo. Ele 
anunciou que aceita o con-
vite das lideranças do PSD 
paulista para ser o candidato 
a governador da legenda em 
2022. O anúncio aconteceu 
nesta segunda-feira, 28, em 
reunião na sede do partido, 
em São Paulo, com a partici-
pação do presidente nacional 
do PSD, Gilberto Kassab, 
do Presidente da Câmara de 
Osasco, vereador

Ribamar Silva e demais li-
deranças políticas do Estado.
Ribamar Silva (PSD), que 
também confirmou a pré-
-candidatura a deputado 
federal, participou do ato 
que definiu estratégias e os 
rumos para as Eleições de 
2022.

“Feliciano tem executa-
do um brilhante trabalho à 
frente da Prefeitura de São 
Jose dos Campos. Sabemos 

dos desafios e dos obstácu-
los que virão, mas também 
temos convicção da garra e 
força de vontade do nosso 
grupo”, disse Ribamar.

São José dos Campos re-
centemente foi considerada 
entre as dez melhores cidades 
brasileiras para empreender, 
segundo a sexta edição do Ín-
dice de Cidades. O município 
é o quinto mais populoso do 
Estado e a 23ª do País. Sua 
economia é bastante dinâmi-
ca: abriga centros de ensino, 
pesquisa e produção espe-
cialmente nas áreas de ciên-
cia e tecnologia. 

“O PSD conta com nomes 
de lideranças experientes e 
que ajudaram a colocar seus 
municípios em destaque na 
economia nacional. Osasco, 
que tem Ribamar Silva como 
chefe do legislativo, é hoje a 
2ª maior potência econômica 
de São Paulo e a 6ª do Bra-
sil”, declarou Kassab duran-
te o encontro.

Nesta quinta-feira (31), 
foi publicada em Diário Ofi-
cial a Lei Complementar que 
instituiu a Nova Carreira 
Docente para professores, 
supervisores e diretores da 
rede estadual de São Pau-
lo, com o salário inicial de 
R$ 5 mil, em jornadas de 40 
horas. A próxima etapa é a 
publicação do decreto de re-
gulamentação para que os 
docentes possam realizar a 
adesão, que é opcional.

“Conseguir a garantia 
de um salário de 5 mil reais 
para os nossos professores 
em início de carreira é resul-
tado de uma luta pela valo-

rização profissional. É com 
muito orgulho que anuncia-
mos mais este passo, pois 
o caminho foi longo, mas a 
chegada é algo extraordiná-
rio, nunca visto no estado de 
São Paulo”, avalia o Secre-
tário Estadual da Educação 
Rossieli Soares.

Após o decreto, os servi-
dores temporários e novos 
ingressos já serão automa-
ticamente enquadrados no 
novo modelo. Os demais pro-
fissionais terão até dois anos 
para realizar a adesão, se as-
sim desejarem, via Secreta-
ria Escolar Digital - SED. O 
topo da carreira também será 

valorizado, e o salário de um 
docente poderá chegar a R$ 
13 mil na referência mais 
alta da carreira.

O reajuste de 10% do 
Quadro do Magistério (QM), 
ativos e inativos, indepen-
dente da adesão, também faz 
parte da sanção e será pago 
retroativo à data de 1º de 
março. Hoje também foi pu-
blicada a lei complementar 
que garante o mesmo aumen-
to para os quadros de Apoio 
Escolar (QAE) e da Secre-
taria da Educação (QSE), a 
mesma ordem de pagamento 
será seguida para essas cate-
gorias.
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Quem pode fazer parte do programa?
Famílias com crianças e adolescentes de até 17 anos ou mamães grávidas, inscritas no cadastro único (CadÚnico) 
e que possuam renda familiar menor do que 3 salários-mínimos e a renda por pessoa seja menor que R$ 930.

O MAIOR PROGRAMA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR DO PAÍS 
FICA EM OSASCO!
E VEM COM VÁRIOS ACOMPANHAMENTOS COMO OPORTUNIDADES, EMPREGOS E ACESSO 
ÀS MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA.

A Prefeitura de Osasco criou o Programa NOSSO FUTURO, o maior programa municipal de 
segurança alimentar do Brasil, para garantir hoje que as famílias osasquenses, e principalmente 
as crianças e os adolescentes, tenham um futuro melhor. O cartão alimentação pode ser usado 
em mercados, padarias, açougues, mercearias e hortifrútis, de preferência no comércio local. 
Dependendo da sua renda e situação familiar, os valores dos benefícios vão de R$ 100 a R$ 225. 
As famílias também podem contar com outras ações da Prefeitura, como:

• cursos profissionalizantes;
• acesso às vagas de emprego;
• educação de qualidade para as crianças;
• acompanhamento da saúde de toda a família;
• prioridade no acesso aos serviços públicos (esporte, cultura, lazer e assistência social).

Acesse e saiba mais

WWW.OSASCO.SP.GOV.BR@PREFEITURADEOSASCO @PREFEITURADEOSASCO

DESPESAS ALIMENTÍCIAS
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Prefeitura de Osasco entrega mais 
60 títulos de propriedade de imóvel 

Osasco realiza “Café com Empregadores”

Parceria leva crédito às comunidades de Osasco

Novas famílias de Osasco 
têm garantido o título de proprie-
dade de seus imóveis. Desta vez, 
são 60 famílias moradoras de 4 
áreas da zona Norte: CG (Baro-
nesa), CA (Santa Rita), ABAS e 
Ônix (ambas no Mutinga). 

A entrega foi realizada pela 
Secretaria de Habitação da Pre-
feitura de Osasco, por meio do 
programa Lar Conquista, na noi-
te de quarta-feira, 30/3 e contou 
com a presença do prefeito Ro-
gério Lins e da primeira-dama 
e presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Aline Lins. A 
ação integra as comemorações 
de 60 anos de emancipação po-
lítico-administrativa de Osasco.  

“Quem tem fé, tem esperança 
e nunca desiste dos seus sonhos. 
São mais de 20 anos nessa luta 
e o momento chegou. Agradeço 
o apoio da Câmara Municipal, 
que tem me ajudado a aprovar 
importantes projetos para a ci-
dade. Além da entrega de títu-
los, estamos entregando outros 
importantes programas e obras, 
como os programas Nosso Futu-
ro, maior programa de segurança 
alimentar gerido por uma prefei-
tura que vai atender mais de 26 
mil famílias, e o Nossa Comuni-
dade, que tem levado infraestru-
tura às comunidades. Também 

iremos entregar a maior creche 
do Brasil, o Mundo da Criança. 
Temos muito trabalho pela frente 
para deixar a nossa cidade ainda 
melhor”, comentou o prefeito 
Rogério Lins.  

Maria J. Belarmino, 57, e 
Coleta Maria, de 55 anos, ambas 
moradoras da área CA, comemo-
raram o recebimento do título de 
propriedade. “É uma benção de 
Deus” e “também uma vitória”, 
disseram elas, respectivamente.  

Maria do Amparo, 45, para-
benizou toda a equipe da Habi-
tação pelo empenho nesse pro-
grama e festejou. “Essa é minha 
garantia e segurança de moradia 
para meus três filhos e netos”, 
disse.    

O secretário de Habitação, 
Pedro Sotero, ao lado do adjun-
to da pasta, Alex da Academia, 
agradeceu ao prefeito pela opor-
tunidade de desenvolver esse 
trabalho e ao Legislativo pelo 

apoio.  
“É um prazer estar aqui e po-

der ver a expressão de vocês de 
alívio e alegria por receber esse 
documento. A gente sabe da luta 
de vocês, de mais de 20 anos de 
espera. Mas agora terão a garan-
tia da propriedade e a segurança 
para os herdeiros. Ninguém faz 
nada sozinho, tivemos o apoio 
do prefeito Rogério Lins e da 
Câmara Municipal, e temos tra-
balhado muito para fazer esse dia 

acontecer na vida de vocês. Para-
béns! ”, ressaltou.  

“Como é bom participar de 
um momento tão especial como 
este. Fico imaginando a alegria 
de vocês. Esse é um direito ad-
quirido e a Câmara tem feito 
esse trabalho em parceria com a 
Prefeitura de Osasco, pois o que 
é bom para a nossa população 
tem o nosso apoio, assim como 
essas entregas que são muito im-
portantes para a gente”, reforçou 

a vereadora Ana Paula Rossi, re-
presentando o presidente da Câ-
mara Municipal, Ribamar Silva.  

Também estiveram presen-
tes, os vereadores Elsa Oliveira 
e Délbio Teruel, os secretários 
José Carlos Vido (Assistência 
Social), Cláudio da Locadora 
(Cultura), Luiz Henrique (adjun-
to de Planejamento e Gestão), 
o ex-vereador Jair Assaf, entre 
outros.  

Títulos de propriedade 
Este ano, as mais recentes fa-

mílias beneficiadas com a docu-
mentação dos imóveis foram 100 
moradores do Jardim Vicentina. 
Já no final do ano passado, foram 
outras mil famílias do Copromo 
e 300 famílias do Santa Isabel. 

Atualmente, estão em an-
damento processos de regulari-
zação nas áreas Montalverne e 
Colinas D’Oeste (setores A e C).  

Outras 2 mil regularizações 
atenderão moradores dos Portais 
e Colinas D’Oeste, na zona Nor-
te, e da área HBB, na zona Sul, 
por meio de parceria com a Se-
cretaria Estadual da Habitação. 

Ao todo, a administração 
pública, entre os anos de 2017 e 
2022 já ultrapassou a marca de 
5,5 mil títulos de propriedade de 
imóveis entregues. 

Na terça-feira, 29/3, a Prefei-
tura de Osasco, por meio da Se-
cretaria de Emprego, Trabalho 
e Renda (SETRE), promoveu o 
“Café com Empregadores”. Re-
presentantes de dezenas de em-
presas que fazem recrutamento 
e seleção de colaboradores por 
meio do Portal do Trabalhador 
participaram do encontro, que 
foi realizado na ACEO (Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Osasco), na Avenida Diony-
sia Alves Barreto, 701 - Vila 
Osasco. A iniciativa teve como 
objetivo estreitar relacionamen-
to entre a administração munici-
pal e a iniciativa privada.

Na reunião, que contou com 
a presença de representantes de 
70 empresas, a equipe técnica 
da Secretaria de Emprego, Tra-
balho e Renda fez duas apresen-
tações, sendo uma sobre o papel 

do Portal do Trabalhador e outra 
apresentando o Osasco Integra, 
política pública que visa promo-
ver a equidade quando o assun-
to é a inserção de públicos mais 
vulneráveis no mercado de tra-
balho formal. Fazem parte deste 
público imigrantes e refugiados; 
mulheres vítimas de violência 
doméstica; egressos do sistema 
prisional; jovens em cumpri-
mento de medidas socioeduca-
tivas; jovens em acolhimento 
institucional; população em si-
tuação de rua; população LGB-
TQIAP+; pessoas em situação 
de drogadição; e comunidades 
tradicionais.

Ana Paula Malteze, gerente 
do Sesc Osasco, que é um dos 
órgãos que integram o comitê 
do Osasco Integra, fez ques-
tão de contar a experiência do 
Sesc não só como integrante 

do comitê, mas como empresa 
empregadora do público do pro-
jeto. “Quando a gente olha para 
este público com o olhar inclu-
sivo, e dá a oportunidade que 
ele precisa, essas pessoas agar-
ram essa oportunidade com tan-
ta força que quem sai ganhando 
é a empresa, porque eles de-
sempenham suas funções com 
muita garra. É importante para a 
população, para o empregador, e 
para a cidade que tenhamos esse 
olhar inclusivo”, salientou.

O prefeito Rogério Lins par-
ticipou do encontro e comentou 
os bons índices de geração de 
emprego no município nos úl-
timos meses e agradeceu a con-
fiança das empresas na cidade: 
“graças as empresas que acredi-
tam no nosso município e trazem 
investimentos, graças a empresas 
como a de vocês, que tem gerado 

oportunidades, que Osasco tem 
se destacado nacionalmente”.

O secretário de Emprego, 
Trabalho e Renda, Gelso de 
Lima, destacou a importância 
da parceria entre a Prefeitura e 
as empresas: “mudar a realidade 
das pessoas, sobretudo das mais 
vulneráveis, exige esforços não 
só da administração pública, 
mas também dos empregadores. 
Vocês, unidos ao poder público, 
podem transformar realidades”, 
disse Gelso.

Na ocasião, 20 empresas 
receberam o selo de “Empresa 
Parceira” do programa Osasco 
Integra.

Também participaram do 
encontro os vereadores Elsa de 
Oliveira e Délbio Teruel e o se-
cretário de Tecnologia, Inova-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico, Gerson Pessoa.

Moradores das comunidades 
de Osasco contam, a partir de 
agora, com possibilidade de em-
préstimo com condições espe-
ciais para caber em seus bolsos. 

O crédito será oferecido por 
meio de uma parceria entre a Se-
cretaria de Habitação de Osasco 
e a Credipaz, organização sem 
fins lucrativos (OSCIP) que con-
cede empréstimos a pequenos 
empreendedores para que pos-
sam montar seu negócio ou até 
mesmo colocar as contas em dia. 

A parceria foi formalizada 
em 29 de março, pelo secretário 
de Habitação, Pedro Sotero, e as 
gerentes operacional e financeira 

da organização, Nancy Capriotti 
Cavaglieri e Josiane Souza Silva. 

“Sempre ressalto que nosso 
papel não é só construir casas, 
mas também transformar vidas. 
Essa parceria é mais um exemplo 
disso. É uma oportunidade de 
crédito para quem mais precisa 
e que, muitas vezes, não atende 
aos critérios exigidos pelas ins-
tituições financeiras”, explica o 
secretário. 

“São empréstimos descom-
plicados, para quem precisa se 
organizar financeiramente ou 
empreender. Eles estão disponí-
veis inclusive para estrangeiros 
ou pessoas que tenham alguma 

restrição”, completa Sotero. 
Por meio da parceria, a Se-

cretaria de Habitação vai dis-
ponibilizar, em breve, pontos 
de atendimento volantes nas 
comunidades da cidade. Mas as 
linhas de crédito já estão dispo-
níveis aos interessados. Mais 
informações podem ser obtidas 
nas redes sociais da Credipaz (@
credipaz), pelo whatsapp 99599-
9173, pelo telefone 3685-4970, 
no site www.credipaz.org.br ou 
no ponto de atendimento fixo 
da organização, que fica na Pa-
róquia São Patrício, na avenida 
Otacílio Tomanik, 1555, no Rio 
Pequeno. 

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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Um dos destaques da atual 
gestão do prefeito Rogério Lins, 
a recém-criada Secretaria de 
Tecnologia, Inovação e Desen-
volvimento Econômico vem se 
destacando e, a cada mês, apre-
senta novidades e resultados po-
sitivos, dando visibilidade para 
Osasco.

Um dos responsáveis por es-
ses resultados expressivos que 
vem colocando a cidade como 
uma das mais promissoras do 
Brasil, é o secretário Gerson 
Pessoa.

Analista de Sistemas por 
formação, e pós-graduado em 
Gestão Pública, o empresário 
reuniu suas qualifi cações para 
promover uma verdadeira re-
forma em todo processo tecno-
lógico da prefeitura de Osasco. 
E, em pouco mais de um ano à 
frente da secretaria, Gerson já 
acumula conquistas e avanços 
que estão transformando a cida-
de em um grande polo de tecno-
logia.

Com muita experiência e 
passagem por grandes empresas 
multinacionais, ele garante que 
todas as conquistas são fruto de 
um trabalho iniciado em 2017, 
quando a secretaria ainda nem 
existia.

Gerson visitou a sede do Jor-
nal A Rua, e concedeu uma en-
trevista exclusiva. Na ocasião, 
ele falou sobre o crescimento 
econômico da cidade, suas ex-
pectativas políticas e também 
anunciou algumas novidades.

Confi ra a entrevista a seguir!

Quando surgiu seu interes-
se em ingressar na política?

O elo foi a minha relação de 
amizade, de mais de 30 anos, 
com o prefeito Rogério Lins. 
Por nossa relação de amizade eu 
sempre estive ao lado do Rogé-
rio, apoiando suas campanhas 
e acompanhando de perto seu 
trabalho como vereador e como 
prefeito. Como a política é algo 
que exige muita relação de con-
fi ança e lealdade, ele acabou me 
convidando e eu entendi que 
poderia contribuir de alguma 
forma para melhorar a gestão 
dele como prefeito. Desde en-
tão, venho usando toda a expe-
riência, da área de tecnologia, 
que adquiri no setor privado, 
para contribuir com o desenvol-
vimento do município. E esse 
trabalho começou, de fato, em 
2016, quando ele foi candidato 
a prefeito e acabou eleito.

Como foi esse ingresso na 
vida pública?

Comecei, de verdade, orga-
nizando a vida digital do Rogé-
rio, para profi ssionalizar mesmo 
essa parte. Tive como clientes 
algumas agências especializa-
das que ajudaram a unifi car os 
perfi s e a criar uma página do 
Rogério. Depois que vieram os 
outros desafi os, como gerenciar 
a parte burocrática da campa-
nha, e para isso contei até com 
a ajuda do meu pai, porque eu 
ainda tinha outros compromis-
sos de trabalho, na época. Mas, 
como sempre estive muito pró-
ximo ao Rogério, estava alinha-
do com seus objetivos e 
projetos para a 
cidade de 
Osasco.

Quais os principais desafi os 
de sua atuação, antes de ser 
nomeado secretário?

A construção começou em 
2017, quando eu fui trabalhar 
como assessor do Rogério, já 
eleito prefeito de Osasco. Pela 
relação de confi ança que nós tí-
nhamos, eu passei a representar 
o Rogério em alguns eventos, 
porque a vida pública é muito 
dinâmica e com muitos compro-
missos. Nessa época, eu estava 
buscando ter mais entendimento.

E como você recebeu esse 
convite para assumir a Secre-
taria de Tecnologia, Inovação 
e Desenvolvimento Econômi-
co?

Na época, como assessor do 
Rogério, por conta da minha fa-
miliaridade com tecnologia, me 
aproximei do departamento de 
TI e comecei a buscar ferramen-
tas para melhorar os processos. 
A gente foi licitando contratos 
e corrigindo algumas coisas, e 
já existia um projeto de moder-
nização, que foi desenvolvido 
na gestão anterior, mas não deu 
tempo de colocar em prática. 
Nós conseguimos transformar 
isso em realidade. Até que surgiu 
a oportunidade de criar uma se-
cretaria de tecnologia, na primei-
ra reforma administrativa, ainda 
dentro da Secretaria de Finanças. 
Eu acompanhei e auxiliei essa 
criação. Até que, na reeleição, o 
Rogério propôs a criação da Se-
cretaria de Tecnologia, Inovação 
e Desenvolvimento Econômico. 
Como a cidade já tinha vocação 
para essa área, apresentamos um 
projeto e transformamos a antiga 
Secretaria de Indústria e Comér-
cio e Abastecimento (SICA), que 
já tinha a questão do desenvol-
vimento econômico agregado, 
e acrescentamos a parte técnica 
de tecnologia. Até chegarmos ao 
que temos hoje, que também tem 
a questão do turismo agregado.

Em menos de um ano à 
frente da pasta você alcan-
çou grandes conquistas e teve 
importantes marcos relacio-
nados ao desenvolvimento da 
cidade, como a chegada de 
grandes empresas, em espe-
cial, do ramo tecnológico. A 
que você credita essas con-
quistas e avanços?

É importante dizer que es-
ses números não são de um ano 
apenas. Mas, de cinco anos, que 
fomos construindo aos poucos, 
para criar essa nova vocação 
para a cidade. Em 2017, quando 
o Rogério assumiu a prefeitura, 

em seu primeiro mandato, ava-
liamos os números e vimos 
que a receita estava estagnada 
porque as empresas estavam 
saindo da cidade. Nisso sur-
giu uma preocupação para que 
Osasco não se tornasse uma 
cidade dormitório. Herdamos 
uma negociação para trazer o 
Mercado Livre para a cidade, 
e isso aconteceu porque eles 
consideraram a questão geográ-
fi ca, que era estratégica para o 
negócio. Mas, a vinda deles só 
foi possível com a promessa do 
governo de melhorar a questão 
dos tributos. Tínhamos um ISS, 
naquele momento, na casa de 
5%, e havia essa promessa de 
passar uma reforma tributária 
para incentivar a vinda de gran-
des empresas, entre outros be-
nefícios. O processo de vendas 
tem várias etapas, uma delas é 
a validação fi scal que depende 
do serviço público. Naquele 
momento, Osasco não tinha 
estrutura para atender algumas 
exigências. Mas, existia uma 
promessa de também melhorar 
essa área. Então, podemos di-
zer que o Mercado Livre foi a 
empresa âncora de tudo, porque 
eles acreditaram nas propostas 
feitas e o prefeito conseguiu 
fazer um estudo para propor a 
redução do ISS de 5% para 2%. 
Fomos bem agressivos porque 
acreditamos que isso poderia 
atrair muitas empresas, e foi as-
sim que começou. O resultado 
fi nal está aí, provando que essa 
redução não gerou prejuízos... 
Virou um fato positivo para 
atrair novas empresas.

O que mais você considera 
que seja um atrativo para as 
empresas?

Vinculado a esse proces-
so de redução do ISS, também 
criamos um processo de mo-
dernização e atualização do 
nosso parque tecnológico. Por 
conhecer bem a área de tecno-
logia, o Rogério entende que 
investimentos tecnológicos não 
são despesas, apenas, mas sim 
investimento. E, por isso, ele 
me deu carta branca para de-
senvolver essa área. Hoje, 5% 
do orçamento da cidade é des-
tinado à tecnologia, e a gente 
canalizou isso para a moderni-
zação da área, desde o ambien-
te físico, sistemas de seguran-
ça, ferramentas com sistemas 
modulares que permitem uma 
customização do processo de 
acordo com cada segmento. 
Com isso, o mesmo lote que a 
gente levava dias para proces-
sar, em 2017, hoje é processado 
em algumas horas. Então além 
da customização, ainda tem a 
questão de garantir agilidade e 
transparência no processo.

O que você quer dizer 
com customização do pro-
cesso?

Nós hoje temos condições 
de fazer a customização do pro-
cesso, de acordo com as neces-
sidades de cada empresa, e de 
acordo com cada segmento. Isso 
é um diferencial. Hoje, dentro 
da secretaria, temos um departa-

mento chamado ‘Fábrica 
de Software’, que 

faz só essa 
t r a t a -

t i v a 

com o sistema fi nanceiro das em-
presas para garantir a customiza-
ção do processo, de acordo com 
o segmento da empresa. Antes 
eu tinha difi culdade para rodar o 
lote diário e hoje eu consigo fazer 
um lote de 15 dias em questão de 
horas, graças a essa customização 
que nós podemos desenvolver.

Para transformar Osasco 
em um polo tecnológico, você 
vem buscando referências em 
outras cidades e até mesmo 
fora do Brasil. Fale um pou-
co sobre esse intercâmbio que 
você vem promovendo.

Não é feio copiar o que deu 
certo. Achar uma rota mais cur-
ta para acelerar os processos. 
Sempre fui um cara de sorte, por 
onde eu passei... Tive a sorte de 
iniciar minha carreira profi ssio-
nal na maior empresa de alumí-
nio do mundo como analista de 
sistemas para atender a América 
Latina, e isso foi uma escola. 
Depois fui trabalhar no grupo de 
agências de propaganda New-
comm, onde tive a oportunidade 
de trabalhar com Roberto Justus, 
e sempre o vi chegar com novas 
referências, o que foi um grande 
aprendizado. No serviço público, 
a mesma coisa. Por muito tempo, 
Barueri era nossa referência aqui 
na região. Então porque não bus-
car essas referências que deram 
certo e trazer pra cá? Sempre 
buscamos encontrar caminhos, 
estar em grandes feiras e eventos 
para acompanhar novas tendên-
cias. Como a tecnologia pode 
melhorar o serviço público e a 
vida da população?

Você pode descrever algu-
mas experiências?

No ano passado, por exem-
plo, tive a oportunidade partici-
par da Feira Cidades Inteligen-
tes, em Barcelona, uma das mais 
conceituadas no mundo. Na oca-
sião, eu representei o Rogério, 
e pude conhecer um bairro que 
foi 100% revitalizado e que hoje 
é uma potência em Barcelona. 
Você vê as coisas na teoria e na 
prática, quando tem boas oportu-
nidades. Então, se cabe no nosso 
bolso, vamos correr atrás. Nessa 
viagem, tive a oportunidade de 
representar o prefeito Rogério 
em um evento da Frente Nacio-
nal dos Prefeitos do Brasil. Eu 
era o único ali que não era pre-
feito. Mas, mesmo assim, fui 
recebido como representante de 
Osasco e tive a oportunidade de 
falar sobre nossa cidade e o que 
que estava sendo feito para a re-
tomada econômica no combate 
à pandemia. Então, de alguma 
forma, o resto do Brasil conhece 
os dados de Osasco e vem acom-
panhando o trabalho que vem 
sendo feito aqui. Nisso a gente 
vê que, de alguma forma, está no 
caminho certo.

E você pode falar um pou-
co das novidades?

Temos um sonho de cons-
truir um polo de tecnologia aqui 
na cidade. Também queremos 
revitalizar a região do Bonfi m, 
porque ali é um bairro estraté-
gico. Fica bem na entrada da ci-
dade e ao lado de Presidente Al-
tino, onde está concentrado um 
grande número de empresas de 
tecnologia da cidade. Por isso, é 
um sonho nosso fazer dessa área 
um grande polo tecnológico.

E o que podemos esperar 
desse sonho?

A gente quer trabalhar muito 
essa questão das startups e incu-
badoras, para despertar grandes 
empresas. Queremos que esse 
polo se torne um lugar de ne-
tworking. Queremos criar uma 
área onde as empresas possam 
ter esse relacionamento e pos-

sam também disponibilizar, 
para quem não tem, o míni-
mo de ferramentas. Mas, outra 
questão envolve qualifi cação 
profi ssional. Quando uma em-
presa chega na cidade, ela vai 
procurar mão de obra qualifi ca-
da. Então, vamos trabalhar essa 
questão, com muito mais força, 
a partir de agora.

E como essa qualifi cação 
será desenvolvida?

Vamos ter, no polo tecno-
lógico, a qualifi cação que será 
feita pelas empresas. A ideia é 
formar nossa população, bene-
fi ciar eles. É uma construção. 
Em abril, vamos enviar para a 
Câmara Municipal uma Lei de 
Incentivo à Inovação, que vai 
parametrizar tudo o que o polo 
vai, de fato, permitir realizar. 
Será um tripé que envolve o 
setor público e a iniciativa pri-
vada, além das universidades. 
Claro que estamos começando 
com investimento público, mas 
conforme as coisas forem acon-
tecendo, o aporte será todo da 
iniciativa privada, e é assim que 
funcionam os principais polos 
de todo o país.

E qual a previsão para a 
abertura desse polo?

Encontramos um prédio 
bem bacana, na Vila Yara, que 
tem condições perfeitas e que, 
inclusive, será também a sede 
da Secretaria. Vamos centrali-
zar tudo no mesmo local. É um 
lugar estratégico e conseguimos 
uma parceria com o Sebrae, 
que foi o primeiro parceiro 
ofi cial do polo. Em contrapar-
tida, eles farão toda adaptação 
do prédio, que terá também as 
salas, que serão apadrinhadas 
por empresas parceiras, entre 
elas Microsoft, Apple e Google, 
entre outras, que irão oferecer 
as atividades de capacitação. 
Também temos parceria com o 
Senai, que tem hoje um labora-
tório e já trabalha essa questão 
de incentivar pequenos gênios. 
Teremos ainda uma organiza-
ção social de games e, através 
disso, vamos poder desenvolver 

um time de gamers, que é uma 
grande tendência. Temos tam-
bém o iFood e o Mercado Livre 
como padrinhos do polo, pois 
sabemos que, neste momento, 
isso será importante para atrair 
novos investidores. Inclusive, 
temos mais uma grande, a Ama-
zon, vindo para Osasco.

Estamos em ano de eleição. 
Quais suas pretensões políticas?

A cidade de Osasco tem po-
tencial para ter um representante 
da cidade e da região Oeste, até 
mesmo porque temos apenas três 
representantes da região, em um 
universo de 3 milhões de eleito-
res. Temos uma deputada federal 
e dois estaduais. Osasco tem con-
dições de ter muito mais. Osasco 
evoluiu muito nos últimos anos. 
Mas, com um representante ali-
nhado com nossa cidade, pode-
remos ir bem mais longe. Osas-
co tem o segundo maior PIB do 
Estado de São Paulo e oitavo do 
País, e isso faz com que o prefeito 
tenha uma linha direta tanto com 
o governador quanto com os mi-
nistros. Mas, podemos ter muito 
mais que isso. Por isso, a ideia é 
de que, nestas eleições, a gente 
canalize forças para ter um úni-
co representante em Brasília e na 
Assembleia Legislativa. Estamos 
trabalhando para anunciar um 
nome que, de alguma forma, seja 
de comum acordo entre todos. 
Sabemos que Osasco tem poten-
cial. Mas, quando chega na hora 
H, há uma invasão gigantesca de 
votos para representantes que não 
são daqui. Para se ter uma ideia, 
os números indicam que 60 a 
65% dos votos válidos vão para 
candidatos que não são de Osas-
co. Dentro de um universo com 
mais de 500 mil eleitores, tive-
mos apenas 394 mil pessoas que 
foram votar. Se você tirar 65%, 
sobram 150 mil votos. Os nomes 
serão avaliados mais pra frente e 
iremos apresentar um projeto de 
governo para fortalecer a cidade. 
Assim teremos uma base de de-
putados para fortalecer o governo 
e melhorar a vida das pessoas que 
vivem, não só em Osasco, mas 
em toda a região Oeste. 

Gerson Pessoa faz balanço de sua 
trajetória na prefeitura de Osasco
Em entrevista exclusiva, o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico falou sobre algumas conquistas e anunciou novidades

vida pública?
Comecei, de verdade, orga-

nizando a vida digital do Rogé-
rio, para profi ssionalizar mesmo 
essa parte. Tive como clientes 
algumas agências especializa-
das que ajudaram a unifi car os 
perfi s e a criar uma página do 
Rogério. Depois que vieram os 
outros desafi os, como gerenciar 
a parte burocrática da campa-
nha, e para isso contei até com 
a ajuda do meu pai, porque eu 
ainda tinha outros compromis-
sos de trabalho, na época. Mas, 
como sempre estive muito pró-
ximo ao Rogério, estava alinha-
do com seus objetivos e 
projetos para a 
cidade de 
Osasco.

o Rogério assumiu a prefeitura, gente levava dias para proces-
sar, em 2017, hoje é processado 
em algumas horas. Então além 
da customização, ainda tem a 
questão de garantir agilidade e 
transparência no processo.

O que você quer dizer 
com customização do pro-
cesso?

Nós hoje temos condições 
de fazer a customização do pro-
cesso, de acordo com as neces-
sidades de cada empresa, e de 
acordo com cada segmento. Isso 
é um diferencial. Hoje, dentro 
da secretaria, temos um departa-

mento chamado ‘Fábrica 
de Software’, que 
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tomada econômica no combate 
à pandemia. Então, de alguma 
forma, o resto do Brasil conhece 
os dados de Osasco e vem acom-
panhando o trabalho que vem 
sendo feito aqui. Nisso a gente 
vê que, de alguma forma, está no 
caminho certo.

co das novidades?

truir um polo de tecnologia aqui 
na cidade. Também queremos 
revitalizar a região do Bonfi m, 
porque ali é um bairro estraté-
gico. Fica bem na entrada da ci-
dade e ao lado de Presidente Al-
tino, onde está concentrado um 
grande número de empresas de 
tecnologia da cidade. Por isso, é 
um sonho nosso fazer dessa área 
um grande polo tecnológico.

desse sonho?

essa questão das startups e incu-
badoras, para despertar grandes 
empresas. Queremos que esse 
polo se torne um lugar de ne-
tworking. Queremos criar uma 
área onde as empresas possam 
ter esse relacionamento e pos-



PÁGINA 6 EDUCAÇÃO
JORNAL A RUA

Sexta-feira, 1 de Abril de 2022

Alunos da Emef Cavazza 
usam recursos tecnológicos em 
eleição do Grêmio Estudantil

Cooperação técnica entre Educação de SP e
Governo Britânico fortalece ensino de inglês na rede

Projeto “Brincar e aprender” acontece 
no quintal da Emei João Evangelista

A professora Ana Lúcia 
Almeida Tito, que leciona 
para crianças da primeira 
fase na Emei João Evange-
lista, no Jardim Mutinga, im-
plementou o projeto “Brin-
car e Aprender”. Ele tem o 
objetivo de atuar em todas 
as áreas do conhecimento, 
com atividades realizadas no 
quintal da escola.

A professora explicou 
que as crianças participam 
de atividades explorando 
brincadeiras de casinha, com 
elementos e cenas do coti-
diano. “Preparei uma mesa 

com utensílios de cozinha no 
quintal da escola para que as 
crianças brincassem e explo-
rassem da forma que quises-
sem”, disse.

Durante as experiências, 
as crianças usam mato, terra, 
água, simulando comidinhas. 
Vale lembrar que brincar de 
casinha possibilita a intera-
ção social na qual a criança 
pode compartilhar e dividir 
tarefas com o grupo, além de 
criar regras de convívio, hie-
rarquias, criatividade, diálo-
gos, formas de tratamento e 
contato, inclusive físico.  

A Secretaria da Educa-
ção do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP) e a Secretaria de 
Relações Internacionais as-
sinaram termo aditivo com 
o Governo do Reino Unido 
da Grã-Bretanha e Irlanda 
do Norte, por meio do Con-
sulado Britânico, para forta-
lecer o ensino de inglês da 
rede estadual de ensino de 
São Paulo.

Já existe, entre os dois 
governos, entendimento 
acerca de processos voltados 
para o desenvolvimento da 
prática pedagógica. Com o 
novo termo, a Seduc-SP es-
tabelece cooperação técnica 
para acesso a recursos pe-
dagógicos, revisão dos cur-
rículos de ensino de inglês, 

avaliação e formação de pro-
fessores de inglês, além de 

metodologias de ensino ba-
seadas em evidências e boas 

práticas internacionais.
A oferta do idioma pela 

Secretaria Estadual da Edu-
cação de São Paulo (Se-
duc-SP) atende a uma ne-
cessidade do mercado de 
trabalho, aumentando as 
chances de inserção profis-
sional para os alunos. Para 
o Secretário da Educação, 
Rossieli Soares, o ensino 
de idiomas na rede estadu-
al cumpre também a função 
social de formação cidadã. 
“Além do estudo da língua 
estrangeira, os estudantes 
ampliam sua formação cul-
tural, explorando nas aulas 
os costumes de outros paí-
ses”, destaca.

O programa será total-
mente desenvolvido com re-
cursos do Governo Britâni-
co e evidencia a boa relação 

diplomática entre o Estado 
de São Paulo e o Reino Uni-
do. “Este é o resultado de 
uma articulação propositiva 
com o Consulado Britâni-
co. O nosso papel é apoiar 
a concretização desse tipo 
de cooperação para trazer 
experiências positivas para 
São Paulo”, afirma Julio 
Serson, Secretário de Rela-
ções Internacionais do Es-
tado.

O termo aditivo foi as-
sinado pelo Secretário Ros-
sieli Soares, pelo Secretário 
Estadual de Relações Inter-
nacionais, Júlio Serson, e 
pela Ministra Conselheira 
e Cônsul Geral adjunta do 
consulado geral britânico 
em São Paulo, Lisa Weedon.

Desde a semana passada 
os estudantes da Emef Ar-
mando Cavazza, do Engenho 
Novo, estão movimentando 
toda a escola para a eleição do 
Grêmio Estudantil.

Eles se organizaram em 
quatro chapas integradas por 
alunos de 5º a 9º anos que le-
varam muito a sério a campa-
nha, a divulgação das propos-
tas e, finalmente, os detalhes 
para a eleição.

Demonstrando intimidade 
com os recursos tecnológicos 
implementados na rede de en-
sino, eles utilizaram progra-
mas especiais, bem como os 

Chromebooks para a votação 
e a apuração.

A equipe vencedora foi a 
chapa 1, denominada “Gera-
ção Vencedora”. Com uma 
plataforma extensa, foi a que 
mais agradou aos estudantes 
da escola. Algumas das pro-
postas são:   implementação 
de aulas de libras, implanta-
ção de cartazes e campanhas 
contra abuso infantil e ou-
tros, jogos Interclasse e fes-
tas como Páscoa, Halloween, 
dentre outras atividades de 
recreação.

De acordo com a direto-
ra Andrea Ribeiro, os alunos 

foram muito participativos 
ao longo de todo o processo. 
“Percebemos melhora na dis-
ciplina e também na frequên-
cia. Ocorreu tudo de maneira 
dinâmica e ordeira”, disse.

O que é o Grêmio?
Grêmio Estudantil é a re-

presentação dos estudantes 
diante da direção da escola. É 
uma forma dos jovens se po-
sicionarem a respeito do que 
eles acham importante.

O Grêmio é formado por 
um grupo de alunos eleitos 
por seus colegas.

O Grêmio é importante, 

pois sua principal função é 
democratizar a escola e tor-
ná-la acessível e agradável 
para todos. Por meio dele, os 
estudantes ganham voz e con-
seguem levar reclamações e 
sugestões à gestão escolar.

Fazer parte do Grêmio da 
sua escola é uma forma de 
participar ativamente da so-
ciedade. Esta é uma verdadei-
ra experiência de cidadania, 
pois se aprende coisas na prá-
tica, como organização finan-
ceira, falar em público, tomar 
decisões, lidar com diversas 
opiniões, expor suas ideias, 
protestar e organizar eventos.
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A Suécia eliminará, a par-
tir de 1º de abril, todos os 
protocolos e restrições de via-
gem impostas para combater a 
pandemia, anunciou o gover-
no local. Com isso, as medidas 
que limitavam a entrada de 
viajantes de países de fora da 
União Europeia serão extin-
tas. A apresentação de testes 
de covid-19 e de comprovan-
tes de vacinação como crité-
rios não só de chegada, mas 
de circulação no país, também 
serão suspensas.

“Nós já havíamos retira-
do as proibições de entrada 
de dentro da União Europeia. 
Agora o governo decidiu não 
estender a proibição de en-
trada de outros países. Isso 
vai facilitar muito para todos 
que foram impedidos de vir à 
Suécia nos últimos anos de-
vido à pandemia”, acredita o 

Ministro da Justiça e Assuntos 
Internos, Morgan Johansson.

Brasileiros até 31 de março 
não podem entrar na Suécia 
para fazer turismo, por não 
fazerem parte das listas de pa-
íses isentos cujos certificados 
de vacinação foram aprova-
dos pelas autoridades locais. 
No entanto, a partir de abril, 
será possível retomar não só 
as viagens para o país, mas no 
ritmo anterior à pandemia.

No entanto, a partir de 
abril, será possível retomar 
não só as viagens para o país, 
mas no ritmo anterior à pan-
demia, já que em fevereiro a 
Suécia eliminou todos as res-
trições internas devido à co-
vid, como uso de máscaras e 
capacidade máxima de estabe-
lecimentos.

Fonte:uol.com.br/nossa

Suécia elimina todas as restrições de 
viagem da pandemia em 1º de abril

TURISMO

A agenda cultural do mês 
de abril do Centro de Eventos 
está recheada com atrações para 
toda a família. Os ingressos es-
tão sendo vendidos no Bilhete-
ria Express ou diretamente no 
Centro de Eventos, de segunda 
a sexta-feira das 8h às 17h. Con-
fira a programação completa:

Marcelo Marrom
No dia 2 de abril a Sala de 

Espetáculos receberá o stand-up 
do Marcelo Marrom às 20h. Inti-
tulada como “O Terceiro melhor 
show de Comédia do Planeta”, a 
apresentação é um apanhado dos 
13 anos de estrada de Marcelo 
como comediante e traz também 
textos novos e muito divertidos. 
Relacionamento, viagens infelizes 
e religião são alguns dos temas 
abordados pelo carioca que vive 
em São Paulo há 12 anos. O show 
também traz a marca de Marcelo 
Marrom: o improviso musical.

Toy Story
Já no domingo, dia 3 de abril, 

às 16h, terá a apresentação da 
peça infantil “História de Brin-
quedos Toy Story”. Ela aborda 
o aniversário de Andy, que está 
chegando, e os brinquedos estão 
nervosos, afinal de contas, eles 
temem que um novo brinquedo 
possa substituí-los, sempre li-
derados por Woody, um caubói 
que é também o brinquedo pre-

dileto de Andy. A história é uma 
adaptação do grande sucesso do 
cinema agora nos palcos com 
uma super produção.

Teatro com café da manhã
Os pequeninos também irão 

curtir o “Encanto no Teatro com 
Café da Manhã”, com a Famí-
lia Madrigal no dia 10 às 10h. 
Os participantes irão degustar 
um café da manhã com 30 itens 
entre doces, salgados e bebidas 
variadas em sistema self-service 
com a presença das personagens 
e em seguida assistirão ao espe-
táculo. A casa Madrigal é única e 
mágica! Cada criança que mora 
lá recebe uma doação no seu 5º 
aniversário. Só Mirabel não tem 
talento especial. Mas quando a 
magia acaba e rachaduras apare-
cem nas paredes, um adolescente 
parece ser o único a notar. Pode-
res ou não, ela está determinada 
a salvar sua família.

Ary Toledo
Quem gosta de comédia não 

pode perder a apresentação de 

Ary Toledo no dia 23 de abril às 
20h. Será a estreia de seu novo 
show: “A Volta do Ary Toledo”, 
comemorando seus 54 anos de 
sucesso em todo o Brasil e no 
exterior, como em Portugal, Ja-
pão, Espanha e Estados Unidos. 
Ary Toledo é um ícone do teatro 
stand-up. Esse novo show certa-
mente divertirá o público com 
muito riso e citações políticas 
atuais.

Baruart
Para encerrar o mês, no dia 

30 às 20h acontecerá o Festival 
Baruart, evento de dança que 
receberá bailarinos de vários 
locais do país. O evento será 
encerrado no dia 1º de maio. 
Os ingressos serão vendidos no 
Centro de Eventos. Quem doar 
uma lata grande de leite em pó 
tem 50% de desconto no ingres-
so (R$40 inteira e R$20 meia).

O Centro de Eventos está 
localizado na avenida Pastor 
Sebastião Davino dos Reis, 672, 
na Vila Porto. Mais informa-
ções: (11) 4168-1809.

Programação cultural de abril do Centro 
de Eventos de Barueri está bem variada
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Samuel Bonjorni, Sara Toledo, Alok, Samira Toledo, Luiz Bonjorni, Ana Cristina Toledo e 
Marcus Ferreira

Fabiano 
e Tania 
Hayasaki

ALOK COMANDA
FESTA PARA ARQUITETOS 

FOTOS: MARINA MALHEIROS 

POR OVADIA SAADIA

Alok foi o nome escolhido para agitar a noite de inauguração da loja 
referência da Dominus, em São Paulo. 

Em uma badalada festa na piscina do hotel Sheraton, que já foi cenário 
do grande encontro da Apacos e Febraccos em sua reinauguraçao, 

personalidades como: Sheila Mello, , Nina Secrets, Felipe Prior, Lucas 
Anderi, Martha Medeiros, conferiram de perto as novidades da marca. 

Comandada pelos empresários Luiz Claudio Bonjorni Toledo, Samuel Juliano 
Franco Toledo, Samira Toledo, Sara Toledo e Marcus Vinicius Ferreira, 
a Dominus, empresa de tecnologia e automação, está instalada no D&D 

Shopping e apresenta sua primeira loja na capital paulista. 

Ieda 
Ferrassa 
e Tehura 

Pickler

O Shopping União, centro 
de compras mais completo da 
região oeste de São Paulo, será 
palco de um ambiente recre-
ativo para celebrar a Páscoa, 
a “Floresta dos Coelhinhos”. 
Entre os dias 01 e 17 de abril, 
crianças na faixa etária de 04 
a 10 anos podem participar de 
atividades lúdicas e animadas, 
das 14h às 20h, no Piso Voe-
geli, próximo aos elevadores. 
As inscrições são gratuitas e 
serão realizadas por meio do 
aplicativo Connect Shopping, 
compatível com os sistemas 
IOS e Android. 

Os coelhinhos vão inva-
dir o Shopping União. No 
aplicativo os responsáveis es-
colherão data e horário para 
agendamento da diversão, 
em sessões que acontecerão 
diariamente a partir das 14h, 
sendo a última as 19h, com 
até 10 crianças em cada uma. 

Uma pequena floresta en-
cantada formada com árvo-
res, cenouras e coelhos será 
o cenário para uma mágica 
história, em que as crianças 

montarão a sua equipe para 
participar da Oficina de Cha-
péu de Coelhos e cada parti-
cipante produzirá uma linda 
lembrança do evento. 

A diversão não para por aí, 
as crianças vão poder mergulhar 
de cabeça no universo da Páscoa 
com as mesas em formatos de 
coelhos para realização de ativi-
dades lúdicas artesanais. 

Para tornar essa celebra-
ção ainda mais especial, pai-
néis instagramáveis ficarão 
disponíveis para registros de 
um dia repleto de brincadei-
ras e diversão. 

Aproveite para celebrar a 
Páscoa de maneira divertida 
no Shopping União! 

Serviço 
Floresta dos Coelhinhos – 
Shopping União 
Data: 01 a 17 de abril 
Horário: das 14h às 20h
Idade: 04 a 10 anos
Endereço: Avenida dos Au-
tonomistas, 1400 - Piso 
Voegeli, próximo aos ele-
vadores - Vila Yara, Osasco 

Horário Shopping: de se-
gunda a sábado, das 10h 
às 22h, e domingos e feria-
dos, das 11h às 21h. 

Sobre o Shopping União 
de Osasco

É o centro de compras 
mais completo da Região Oes-
te de São Paulo. São 294 lojas 
conceituais, com layouts mo-
dernos e diferenciados. Possui 
as principais lojas âncoras do 
mercado nacional, além de 
hipermercado, praça de ali-
mentação, restaurantes, labo-
ratório de análises clínicas e 
uma unidade do Poupatempo. 
Com estacionamento gratuito 
nas primeiras duas horas, dis-
põe de variadas opções de la-
zer, 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.

De olhos vermelhos 
e pelos branquinhos: 
Shopping União anuncia

evento gratuito de Páscoa 


