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Barueri terá campanha permanente de combate a 
golpes fi nanceiros aplicados contra idosos

Prefeito de Osasco, Rogério Lins, apresenta Gerson 
Pessoa como seu pré-candidato a deputado estadual

Câmara de Osasco e ifood debatem 
geração de empregos e sustentabilidade

O plenário da Câmara 
Municipal aprovou, por una-
nimidade, o Projeto de Lei 
21/2022, que promove campa-
nha permanente e continuada 
de combate a golpes fi nancei-
ros praticados contra idosos.

De acordo com o texto votado na 
sessão de terça-feira, 6, o objeti-
vo do projeto é coibir a violência 
fi nanceira ou patrimonial pra-
ticada contra idosos no âmbito 
familiar ou comunitário, sejam 
por apropriação indevida de car-
tão de crédito/débito ou recurso 
fi nanceiro, bens materiais e ad-
ministração fraudulenta de car-
tão de benefício previdenciário.

O projeto visa ainda coibir a 

violência fi nanceira pratica-
da por meio de contratação de 
empréstimos consignados ofe-
recidos sem a permissão ou 
pleno conhecimento do idoso.

A campanha de que trata o pro-
jeto consiste em esclarecer e 
sensibilizar a população quanto 
aos golpes fi nanceiros pratica-
dos contra idosos e estimular a 
sociedade civil a utilizar meios 

de comunicação para divulgar 
ações de prevenção e repressão 
aos crimes de estelionato contra 
essa faixa etária.

“Sabemos que esses tipos 
de golpes têm sido recorrentes, 

como golpes de compra com 
cartão de crédito, cartão preso 
no caixa eletrônico, golpe do 
bilhete premiado e muitos ou-
tros praticados, infelizmente, 
também por pessoas próximas 
à essa classe mais vulnerável”, 
explicou a vereadora Mary Ro-
drigues (PSDB), autora do pro-
jeto.

De acordo com um levanta-

mento feito no ano de 2020 pela 
FEBRABAN (Federação Brasi-
leira de Bancos), no período de 
quarentena houve um aumento 
de 60% em tentativas de golpes 
fi nanceiros contra idosos, sendo 
que 70% dessas fraudes estão 
vinculadas à engenharia social, 
quando o cliente é induzido a in-
formar os seus códigos e senhas 
para os estelionatários.

Na tarde desta terça-feira, 
05, o Presidente da Câmara 
Municipal de Osasco, Ri-
bamar Silva (PSD) e a vere-
adora Elsa Oliveira (PODE), 
receberam representantes 
do ifood, Chico Avelino e 
Tatiane Alves, além do as-
sessor jurídico da verea-
dora Elsa, Helder Veiga.
Durante a reunião, Ribamar 
Silva falou das iniciativas da 
Câmara que contribuem hoje 
para o crescimento de Osas-
co, atraindo mais empresas 
e, gerando assim, mais va-
gas de empregos para a po-
pulação. “O ifood veio re-
forçar o time de empresas 
que têm colocado Osasco no 

ranking das melhores cida-
des para investir do Brasil 
e levando dignidade a mi-
lhares de famílias de todo 
o país”, declarou Ribamar.
A vereadora Elsa Oliveira, 
que é Presidente da Fren-
te Parlamentar de Trabalho, 
aproveitou o momento para 
debater propostas de gera-
ção de empregos. “Além da 
fomentação de vagas de tra-
balho, falamos também de 
sustentabilidade e segurança 
alimentar. O ifood cultiva 
uma horta urbana na cober-
tura do prédio que ajuda a 
alimentar centenas de famí-
lias osasquenses”, declarou 
Elsa.

“Deus te abençoe e conte 
comigo! Nossa cidade e região 
conta com você”, expressou 
Lins em suas redes sociais, re-
ferente aos futuros desafi os de 
Gerson Pessoa

Na quarta-feira, dia 06 de 
abril, o prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, sacramentou, em 
um vídeo, o nome de Gerson 
Pessoa como seu pré-candida-
to a deputado estadual para as 
eleições que acontecem em ou-
tubro próximo. Além de amigo 
e pessoa de sua extrema con-
fi ança, Gerson está ao lado de 
Lins há 30 anos, tendo acom-
panhado e prestado apoio ao 
prefeito ao longo de toda a sua 
carreira, mesmo quando o chefe 
do Executivo atuava na inicia-
tiva privada como empresário, 
época em que foram sócios. “O 
Gerson vai agora para um novo 
desafi o. Será meu pré-candidato 
a deputado estadual de Osasco 
e de toda a região. Ele fez um 
excelente trabalho para atração 
de empresas e geração de em-
pregos, no comando da secre-
taria de Tecnologia, Inovação e 
Desenvolvimento Econômico. 
Se Deus Quiser, em breve irá 

nos representar na Assembleia 
Legislativa”, disse o prefeito ao 
anunciar seu apoio.

Vendo Gerson aprofundar 
seu conhecimento profi ssional 
no campo da Tecnologia da In-
formação, ganhar renome e des-
taque em grandes empresas de 
publicidade, tecnologia e admi-
nistração, e mais tarde crescer 
como empresário do setor, Ro-
gério não teve dúvida - ao assu-
mir como prefeito, ofereceu ao 
amigo o desafi o de comandar a 
Secretaria Tecnologia, Inovação 
e Desenvolvimento Econômico. 
Com o cargo, também confi ou 
a Gerson a missão de transfor-
mar Osasco com crescimento e 
geração de emprego, aliados à 
atração de empresa do mercado 
tecnológico. 

Em pouco tempo, a aposta 
do prefeito na capacidade do 
empresário se mostrou um su-
cesso, com a conquista de novas 
empresas para a cidade e a ge-
ração de mais de 100 mil novos 
empregos, confi gurando Osasco 
como a cidade que mais gerou 
vagas de emprego em 2021 se-
gundo dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-

gados (Caged), do Ministério 
da Economia. Logo os termos 
“inovação”, “tecnologia” “cres-
cimento econômico” e “polo 
tecnológico” começaram a ga-
nhar as páginas dos jornais lo-
cais e da grande imprensa, sem-
pre trazendo ao lado o nome do 
município de Osasco e do seu 
secretário Gerson Pessoa. Tam-
bém ganhou força a alcunha 

“OzValley” para a cidade, su-
gerindo uma Osasco semelhante 
ao Vale do Silício Californiano, 
com relação à forte presença de 
empresas 4.0.

Como resultado do inten-
so trabalho da SEDITE, hoje 
25% das empresas presentes 
no Brasil classifi cadas como 
unicórnios (startups do setor da 
tecnologia com valor de merca-

do superior a U$ 1 bi), estão e 
Osasco, bem como 20% das da 
América Latina. 

A cidade não parou ou retro-
cedeu economicamente ou na 
empregabilidade, nem mesmo 
diante dos momentos sombrios 
e silenciosos de lockdown da 
pandemia de Covid-19, isso 
porque o vapor da locomotiva 
da cidade foi, neste tempo, o 

trabalho das empresas gestoras 
de aplicativos de delivery de 
alimentos e outros produtos, 
como IFood, MercadoLivre, 
Rappi e Submarino. Elas pu-
deram acelerar suas atividades 
com confi ança e produtividade 
alta e dar vasão ao crescimento 
e à geração de emprego, porque 
contavam com a transmissão de 
dados do parque tecnológico da 
prefeitura, robusto e efi caz, as-
segurado pelo trabalho de Ger-
son Pessoa junto a seu pessoal.

O então secretário de Inova-
ção de Rogério Lins deixou sua 
marca também no ganho de tem-
po para a abertura de empresas na 
cidade, nas tratativas para a rea-
lização, em setembro deste ano, 
da Expo Turismo no município 
e na conquista da primeira etapa 
do Polo Tecnológico de Osasco, 
que está estruturado para entrar 
em atividade em breve, em um 
prédio na Vila Yara, contando 
com parceiros de peso como a 
Microsoft, Apple, Google, NVi-
dia, Oracle, Cisco, SENAI e SE-
BRAE, que estão empenhadas 
em desenvolver na cidade cursos 
de capacitação de mão de obra 
voltada à tecnologia.
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Rogério Lins visita instalações da UBER

Osasco fecha mês de fevereiro 
com saldo positivo de empregos

O prefeito de Osasco, Rogério 
Lins, acompanhado pelos secre-
tários municipais, Éder Máximo 
(Planejamento e Gestão e interino 
de Comunicação), Gerson Pessoa 
(Tecnologia, Inovação e Desen-
volvimento Econômico) e Pedro 
Sotero (Habitação), visitou na ma-
nhã de sexta-feira, 1/4, as instala-
ções da Uber, na região central.

A empresa de tecnologia 
transferiu sua sede para Osasco 
em maio do ano passado. Atual-
mente ocupa um escritório na re-
gião central da cidade, enquanto 
as obras de construção do Campus 
da Uber, na Vila Yara, seguem em 
andamento com previsão de entre-

ga nesse ano.
O prefeito e os secretários 

foram recebidos pela gerente de 
Políticas Públicas da Uber Brasil, 
Gabriela Barbosa.

O chefe do Executivo para-
benizou os gestores pela empresa 
aderir o formato híbrido de tra-
balho, ressaltando que esse será 
o novo modelo adotado daqui 
pra frente. O prefeito de Osas-
co aproveitou para reforçar que 
o município é um dos que mais 
gerou emprego entre os maiores 
empregadores do país em 2021, 
de acordo com dados do Caged do 
Ministério da Economia, além de 
ser sede para grandes empresas, 

como Bradesco, Mercado Livre, 
iFood, Rappi, Uber, 99, B2W Di-
gital, destacando-se com polo de 
empresas de tecnologia e avançan-
do para transformar-se na “Vale 
do Silício brasileira”.

Ao percorrer as instalações, 
Lins ficou feliz ao encontrar a 
assistente executiva Vivian G., 
moradora de Osasco há 17 anos. 
Ela disse que nunca havia tido 
a oportunidade de trabalhar em 
Osasco. “Antes demorava 1h20 
para chegar ao trabalho. Agora es-
tou a 15 minutos de casa”, relatou, 
reforçando que “é uma realização 
conciliar trabalho e vida pessoal. 
Estou muito feliz”.

Dados divulgados pelo Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia, 
apontam que em fevereiro des-
te ano Osasco registrou saldo 
positivo de vagas, fechando 
com saldo de 953 vagas. No 
período foram 8.459 admis-
sões contra 7.506 desligamen-
tos.  

Na cidade, os destaques fi-
caram os setores de Serviços, 
com admissão de 5.196 traba-
lhadores, seguido por Comér-
cio (2.161), Construção (629) 
e Indústria (470). 

A geração de novos empre-
gos na cidade se explica não só 
pelo trabalho da Administra-
ção em políticas fiscais visan-
do atrair novas empresas, mas 
também pelos investimentos 
em infraestrutura, como o re-

capeamento, nova iluminação 
pública com lâmpadas de LED 
e reforço na segurança, com a 

contratação de novos guardas 
municipais, criação da ROMU 
e instalação de câmeras de mo-

nitoramento em diversos pon-
tos do município, construção 
e reformas de escolas, reno-

vação das unidades de saúde, 
entre outros.  

Somados, tais fatores con-
tribuem para que as empresas 
se sintam mais seguras para 
investir na cidade, que tem a 
segunda maior economia no 
Estado e a oitava do País.  

O fato de Osasco estar ge-
ograficamente situada em uma 
região margeada por rodo-
vias como a Castello Branco, 
Anhanguera, Raposo Tavares 
e Rodoanel Mário Covas, tam-
bém contribuiu para o interesse 
do setor privado na cidade em 
razão da maior facilidade para 
a logística quanto à chegada de 
insumos, produção, transpor-
te e distribuição do produto já 
pronto para consumo.  

Entre as empresas que esco-
lheram Osasco para tocar seus 
negócios recentemente estão a 

Mercado Livre, iFood, Rappi e 
Mercadocar.  

DESTAQUE 
Osasco ganhou destaque ao 

encerrar o ano de 2021 como a 
cidade que mais gerou empre-
gos no Brasil, fechando o ano 
com saldo positivo de mais de 
100 mil novos postos de traba-
lho. 

Dados do Caged apontaram 
que entre as cidades com mais 
de 200 mil habitantes, as líde-
res em geração de vagas foram 
Osasco, com alta de 16% em 
relação a 2020 e saldo de 24 
mil novos empregos, seguida 
por Nova Hamburgo (RS), que 
apresentou alta de 12% e saldo 
de 7,74 mil postos. 

Osasco e Nova Hamburgo ti-
veram os desempenhos puxados 
pelo segmento de tecnologia.  

CIDADES



Sexta-feira, 8 de Abril de 2022PÁGINA 4 CIDADES
JORNAL A RUA

Secretaria Executiva da Pessoa com 
Deficiência de Osasco firma parceria 
com o Comitê Paralímpico Brasileiro

Cras do Imperial reabre em novo endereço 

Centro POP é reaberto após reforma e ampliação 

Na semana passada, o secre-
tário executivo da Pessoa com 
Deficiência (SEPCD) de Osasco, 
Salomão Jr., realizou uma visita 
ao Centro de Treinamento Para-
límpico, em São Paulo (SP). Na 
ocasião, foi firmada uma parce-
ria para promover a inclusão de 
crianças e jovens com deficiên-
cia, moradores do município, na 
Escola Paralímpica de Esportes 
do Comitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB).

Durante a visita, o secretário 
foi recebido pelo supervisor de 
Centros do CPB, Filipe Barbosa. 
Também participaram da visita 
a chefe de gabinete da SEPCD, 
Fernanda Zachi e a educadora fí-
sica do Centro Especializado em 
Reabilitação Dr. Edmundo Cam-
panhã Burjato (CER II Osasco), 
Carla Trevisan.

Idealizada pelo CPB, a Es-
cola Paralímpica de Esportes 
tem como objetivo promover a 
iniciação de crianças e jovens 
com deficiência física, visual e 

intelectual, com idade entre 8 e 
17 anos, em 13 modalidades es-

portivas.
Para Salomão Júnior, trata-

-se de uma parceria importante 
que vai beneficiar a população 
de Osasco. “Sabemos que essa é 
uma oportunidade única que será 
oferecida às crianças e jovens da 
nossa cidade. Uma oportunidade 
de inclusão por meio do esporte 
e, quem sabe, de um futuro de 
sucesso e muitas medalhas, já 
que todos os alunos do projeto 
são preparados para disputar tor-
neios oficiais do CPB”, destaca o 
secretário.

As atividades da escola de 
esportes são realizadas duas 
vezes por semana, no CT Para-
límpico, e todos os selecionados 
receberão transporte, uniforme e 
lanche. Os interessados podem 
se inscrever diretamente na sede 
da SEPCD, localizada na Ave-
nida Lázaro de Mello Brandão, 
300, sala 6 - Vila Campesina, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h.

Segundo o secretário, para 
viabilizar os atendimentos, a SEP-
CD pretende fazer parceria com 

instituições da cidade. “Vamos 
trabalhar para que todas as crian-
ças e jovens com deficiência físi-
ca, visual e intelectual da cidade 
possam participar desse programa. 
Para isso, esperamos poder contar 
com a parceria das instituições, di-
vulgando e indicando os alunos”, 
completa Salomão.

Outras informações podem 
ser obtidas pelo e-mail: sepcd@
osasco.sp gov.br.

A Escola Paralímpica de Es-
porte do CPB conta com o patro-
cínio do Grupo Volvo via Lei de 
Incentivo ao Esporte do Governo 
Federal.

CT Paralímpico
Localizado no Parque Fontes 

do Ipiranga, na zona Sul de São 
Paulo, o CT Paralímpico ocupa 
uma área de 95 mil metros qua-
drados, e conta conta com insta-
lações esportivas indoor e outdo-
or que servem para treinamentos, 
competições e intercâmbios de 
atletas e seleções em 15 modali-

dades paralímpicas.
O CT conta ainda com re-

feitório, lavanderia e um setor 
administrativo com salas, audi-
tórios e outros espaços de apoio, 
além de duas quadras de vôlei 
sentado, uma quadra de bas-
quete em cadeira de rodas, uma 
quadra de rugby em cadeira de 
rodas, uma quadra de goalball, 
doze mesas de tênis de mesa, 
dois tatames de judô, seis áreas 
para halterofilismo, quatro para a 
esgrima, seis canchas de bocha, 
centro aquático com uma piscina 
olímpica e  uma semi-olímpica, 
um campo de futebol de 7, um 
campo de futebol de 5, duas qua-
dras de tênis em cadeira de rodas, 
uma pista de atletismo, uma pis-
ta de atletismo indoor, academia 
para apoio de condicionamento 
físico, fitness e fisioterapia, ves-
tiários, centro administrativo, 
centro de medicina e ciência do 
esporte, zona residencial com 
cerca de 300 leitos, área de apoio 
do centro de treinamento.

O Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) do Parque 
Imperial reabriu nesta segunda-
-feira, dia 4, em novo endereço. 
O serviço é gerido pela Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento 
Social (Sads). O prédio conta com 
estrutura e espaço ampliados, pro-
porcionando maior conforto para 
a população atendida. O Cras do 
Parque Imperial foi inaugurado no 
dia 1° de março de 2006. 

No mesmo local, mas de for-
ma totalmente independente, tam-
bém entrou em funcionamento a 
unidade do Núcleo de Moda do 
Parque Imperial. 

A mudança 
O novo prédio está localiza-

do na rua Pero Vaz de Caminha, 

n°08, e conta com quatro anda-
res. No térreo é onde acontece a 
maior parte do atendimento.  Há 

um andar específico para atendi-
mento dos grupos de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos 

e também para os cursos ofere-
cidos pelo Cras. De forma inde-
pendente, estão as novas instala-

ções do Núcleo de Moda. 

Boas-vindas 
A secretária de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Adriana 
Bueno Molina, esteve no Cras. 
Ela conversou com servidores e 
população e promoveu um café 
da manhã de boas-vindas. Adriana 
também falou com as alunas do 
Núcleo de Moda:  

“A ideia começou há muitos 
anos, pois era um desejo da Sônia 
Furlan promover esses cursos que 
hoje são muito procurados. Hoje 
estamos em um espaço melhor, 
com certificação do Senai e, além 
dos cursos, o objetivo é que vocês 
possam gerar renda”, disse.  

A secretária explicou que, em 
breve, será inaugurada uma con-

fecção no Vale do Sol, onde alunas 
poderão trabalhar e ganhar dinhei-
ro. Disse ainda que durante o perí-
odo da Campanha do Agasalho al-
gumas alunas mais avançadas são 
chamadas para costurar agasalhos 
novos e, pelo trabalho, recebem 
uma bolsa-auxílio. 

Oportunidades 
Para Adriana, o prédio do Cras 

é uma grande conquista: “neste 
novo espaço teremos condições 
de atender melhor a população 
com os serviços do Cras, além de 
propiciar um local adequado para 
os cursos de geração de empre-
go e renda. O governo municipal 
está empenhado em proporcionar 
oportunidades para a população 
mais vulnerável”. 

A Prefeitura de Osasco en-
tregou na quarta-feira, 6/4, a re-
forma e ampliação do Centro de 
Referência Especializado para 
População em Situação de Rua, 
o Centro POP, localizado na Rua 
Martin Afonso, 244 – no Jardim 
Piratininga. O equipamento pú-
blico, gerenciado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
(SAS) e vinculado ao Ministério 
do Desenvolvimento Social, tem 
capacidade para atender 80 pes-
soas por dia.  

A reforma do prédio foi ge-
ral, o que incluiu troca de pisos, 
portas e janelas, pintura interna e 
externa, troca de telhados, revi-
são elétrica e hidráulica, constru-
ção de rampas de acesso, novo 
paisagismo, novo layout de co-
municação, entre outros.  

Com a ampliação, o Centro 

POP ganhou novas salas para 
atendimentos. Há também salas 
multiuso, de oficinas, de admi-
nistração, de serviço social, de 
TV, banheiros feminino e mas-
culino, área de lavanderia, canil, 
cozinha e refeitório.  

A novidade é que agora o 
Centro de Referência Especia-
lizado para População em Situ-
ação de Rua irá oferecer cursos 
de qualificação profissional para 
os seus participantes. A adminis-
tração municipal implantou no 
local um Centro de Inclusão de 
Digital (CID), onde serão ofere-
cidos cursos de Informática, Lo-
gística e Portaria. 

No ato de reabertura do equi-
pamento da SAS, o prefeito Ro-
gério Lins comentou a implanta-
ção do Centro de Inclusão Digital 
e destacou que um dos objetivos 

da administração municipal é 
reinserir as pessoas em situação 
de rua na sociedade, dando a elas 
oportunidade de qualificação 
profissional e emprego. 

“É muito bom acolher e es-
tender a mão, mas a missão da 
administração pública vai além 
disso. Precisamos entender o 
motivo das pessoas estarem em 

situação de rua e oferecer opor-
tunidade para que elas possam 
ser reinseridas na sociedade. E 
nós daremos sim oportunidades 
para aqueles que mais preci-

sam”, afirmou o prefeito.  
O secretário de Assistência 

Social, José Carlos Vido, agra-
deceu os profissionais que atuam 
na SAS e disse que as instalações 
do Centro POP ficaram mais 
agradáveis: “nós sempre tivemos 
excelentes profissionais aqui, po-
rém as condições do prédio não 
eram favoráveis. Agora temos 
um serviço muito melhor, com 
mais infraestrutura e que se torna 
mais acolhedor, inclusive como 
uma casa”, apontou. 

Além do atendimento com 
uma equipe de técnicos da área 
de assistência social, o que in-
clui psicólogos, no Centro POP 
os moradores em situação de rua 
podem fazer higienização pes-
soal, bem como de suas roupas. 
O equipamento público também 
oferece alimentação.  

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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Dois importantes equipa-
mentos esportivos da Prefei-
tura de Barueri vão passar por 
reformas que começam nos 
próximos dias, empreendidas 
pela Secretaria de Obras.   

Um deles é o Ginásio Po-
liesportivo José Corrêa, na 
região central da cidade, que 
terá as estruturas metálicas 
e de concreto recuperadas, 
além de melhorias no telha-
do. O outro é o Ginásio de 
Esportes José Momi, no Jar-
dim Tupan, que também terá 
o telhado modificado, revisão 
nas instalações elétricas e hi-
dráulicas e reforma do piso. 

O secretário de Obras, 
Beto Piteri, lembra que nos 
últimos anos foram feitas 
várias intervenções pontuais 

para a manutenção dos giná-
sios, mas neste momento há a 
necessidade de uma reforma 
mais ampla. 

“O esporte é muito impor-
tante dentro do nosso plano 
de trabalho, pois fortalece a 
saúde das pessoas. Por isso 
estamos investindo nessas 
melhorias, que acabam re-
fletindo em diversas frentes 
em benefício da população.”, 
destaca Piteri. 

Ginásio José Corrêa 
Segundo a Secretaria de 

Esportes, o ginásio José Cor-
rêa recebe inúmeros eventos 
esportivos, culturais, educa-
cionais e institucionais, com 
grande fluxo de pessoas dia-
riamente. Vale destacar que 

vários jogos de Voleibol da 
liga profissional são disputa-
dos no local. 

As obras de reparação de-
verão começar ainda neste 
mês com prazo de conclusão 
de 180 dias.  

Ginásio de Esportes José 
Momi 

Nesse local são realiza-
dos diversos jogos e eventos, 
como o Campeonato Munici-
pal Amador de Futsal, com-
petições de alto rendimento 
e das escolinhas de esportes 
do Programa “Barueri Espor-
te Forte”. Eventos de Artes 
Marciais e Programa Vida 
também fazem parte da pro-
gramação do ginásio. 

O prazo da obra também 

O governador Rodrigo Gar-
cia, no último sábado (2), assinou 
um autorizo, com um investi-
mento total de R$ 850 mil, para 
a implantação do Centro de Lon-
gevidade Ativa de Jandira. Esse 
convênio representa uma parceria 
entre a Prefeitura de Jandira e o 
Governo do Estado de São Paulo. 

Além disso, este dia também 
foi marcado pela entrega ofi cial 
da unidade do Poupatempo da ci-

dade e do recapeamento asfáltico 
de estradas vicinais realizado na 
Estrada Velha de Itu e na Benedi-
to Domingos Velho.

O valor, que foi disponibiliza-
do pela Secretaria de Desenvol-
vimento Social do Estado, será 
dividido em duas partes: R$ 700 
mil para as obras e R$ 150 mil 
para a compra de equipamentos.

O projeto executivo do Cen-
tro de Longevidade Ativa está 

sendo executado pela CDHU 
(Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano). No 
entanto, caso seja necessário um 
valor de acréscimo às obras, que 
ultrapasse os R$ 850 mil fi rmados 
em convênio, deverá ser disponi-
bilizado pelo município.

Com a liberação de recursos 
para o Centro de Longevidade 
Ativa, o equipamento será um 
espaço com serviços voltados ao 

acolhimento, atendimento e in-
clusão de pessoas com 50 anos ou 
mais em situação de vulnerabili-
dade social.

Além das atividades de con-
vivência, haverá ainda ações que 
vão promover a inclusão pro-
dutiva, novas carreiras e empre-
endedorismo entres os idosos, 
incluindo apoio à qualifi cação e 
formação, além de atividades en-
volvendo tecnologia.

As ações de políticas pú-
blicas voltadas para a gera-
ção de emprego, trabalho e 
renda em Osasco, implanta-
das pela atual administração, 
têm transformado a vida de 
milhares de pessoas. É o que 
acontece com os agricultores 
que fazem parte do proje-
to “Agricultura Urbana”, do 
Departamento de Economia 
Solidária, da Secretaria de 
Emprego, Trabalho e Renda 
(SETRE). Na quinta-feira, 
7/4, a Prefeitura entregou a 
16ª Horta Urbana, instalada 
na Rua Calixto Barbieri, 129, 
no IAPI, e que vai beneficiar 
diretamente 7 famílias e indi-
retamente inúmeras outras.

Medindo 2.500 m², a 
horta é sustentável e culti-
va diversas hortaliças, sem 
agroquímicos, com produção 
vendida e renda revertida 

100% para os trabalhadores 
locais. Nesta horta, o muní-
cipe da região encontra coen-
tro, pimentão, rúcula, alfaces 
roxa, crespa e mimosa, couve 
e salsinha, tudo fresquinho e 
a preços acessíveis.

O prefeito Rogério Lins 
parabenizou todos os envol-
vidos em mais essa importan-
te entrega. “A SETRE tem se 
destacado nas mais diversas 
frentes, transformando pro-
jetos em sonhos, como esse 
que vemos da 16ª horta. An-
tes, um espaço que não era 
utilizado agora é um espaço 
bem estruturado, sustentável. 
Quanto mais oportunidades 
tivermos de fazer políticas 
públicas que promovam ren-
da para as famílias e melho-
rias ao meio ambiente, nós 
não mediremos esforços para 
fazer”, disse Lins.

O secretário de Empre-
go, Trabalho e Renda, Gelso 
Lima, disse que a meta da 
pasta é entregar 100 horas 
urbanas. “Nossa meta é ou-
sada. Mas esse serviço trans-
forma vidas, e transforma 
também os espaços urbanos. 
Cada depoimento que rece-
bemos de nossos agriculto-
res são relatos incríveis e 
motivadores para seguirmos 
em frente. Este local só tinha 
mato, era um terreno impro-
dutivo. Mas o trabalho dos 
agricultores foi incrível e 
em menos de 30 dias, o local 
foi transformado. É como se 
diz no interior, ‘agarrar um 
touro à unha’, porque a di-
ficuldade foi grande, mas o 
resultado é inacreditável. 
Agradeço ao prefeito por 
confiar no nosso trabalho”, 
ressaltou Gelso.

Prefeitura de Barueri vai reformar
os ginásios José Corrêa e José Momi

Governo de SP assina autorizo, no valor 
de R$ 850 mil, para a implantação do 
Centro de Longevidade Ativa em Jandira

Prefeitura de Osasco entrega 
16ª Horta da Agriculta Urbana
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SECRETARIA EXECUTIVA DA INFÂNCIA E
DA JUVENTUDE

APONTE A CÂMERA DE SEU CELULAR
E ACESSE A PLATAFORMA:

#ROLÊDASELEIÇÕES

CHECKLIST #ROLÊDASELEIÇÕES

No #RolêdasEleições é fundamental ter o título de eleitor 
e estar em dia com a Justiça Eleitoral. 

Emita seu documento ou regularize sua situação até 4 de maio! 
Dá para fazer tudo de casa, pela internet, utilizando a plataforma 
Autoatendimento do Eleitor, no Portal do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Quem pode participar? Nosso rolê é democrático e tem
espaço pra todo mundo! Se você tem 16 anos ou completa 
até 2 de outubro, já pode votar nas Eleições 2022. 

E aí? Já sabe quem vai chamar pra te acompanhar? 
Compartilhe essas informações com quem precisa estar 
nessa festa! Sua participação move a democracia.

ALGUNS ROLÊS MARCAM A 
VIDA E FICAM PARA A HISTÓRIA

WWW.OSASCO.SP.GOV.BR@prefeituradeosasco @prefeituradeosasco
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Educação de Jandira 
anuncia ação contra 
o trabalho infantil

Prefeitura entrega reforma da EMEI Severino de Araújo Freire 

Projeto “Primeira Infância Circular” será 
retomado e atenderá todos os bairros

A partir do dia 18 de abril, 
o Centro de Referência Pela 
Primeira Infância (CRPI) re-
tomará o projeto “Primeira 
Infância Circular”. O obje-
tivo principal é transportar 
as crianças de outros bairros 
para frequentarem as ativi-
dades oferecidas, juntamente 
com seus familiares, para o 
CRPI.  

A ação conta com um ôni-
bus que circula em diferentes 
bairros de Barueri e o público 
tem a oportunidade de fazer 
experiências nos espaços pen-
sados para as crianças da pri-
meira infância enquanto seus 
responsáveis participam da 
formação sobre os cuidados, 
manejos e as necessidades das 
crianças.  

Todas as regiões de Ba-
rueri serão contempladas. Os 
interessados em participar do 
projeto devem fazer as inscri-
ções por meio de um formu-
lário disponibilizado nas es-

colas de Educação Infantil do 
município.  

A retomada do projeto 
mostra a intenção que a Se-

cretaria de Educação tem em 
expandir a participação das 

crianças junto com suas fa-
mílias, principalmente para 

aqueles que têm dificulda-
de de acesso ao prédio do 
CRPI. No final do ano pas-
sado houve um piloto deste 
projeto e, segundo a avalia-
ção realizada, as famílias que 
participaram ficaram muito 
satisfeitas e estão aguar-
dando sua continuidade.  

Sobre o CRPI 
O Centro de Referência 

pela Primeira Infância é um 
equipamento público munici-
pal criado em 2019 como uma 
importante ação das políticas 
públicas desenvolvidas para 
a infância no município. Ele 
visa cumprir os dispositivos 
legais da Constituição Federal 
de 1988, Lei nº 8.069/1990 - 
ECA, e da Lei nº 13.257/2016 
- Marco Legal, cuja finalidade 
primordial é promover e ga-
rantir o direito de desenvolvi-
mento integral às crianças de 
zero a seis anos, criando uma 
rede de proteção e apoio.

O mês de maio será mar-
cado pela implementação 
do projeto MPT na escola, 
onde a Secretaria de Educa-
ção e o Ministério Público 
do Trabalho farão uma sé-
rie de ações voltadas para a 
promoção de debates relati-
vos aos direitos da criança, 
com especialidade na erra-
dicação do trabalho infantil.

Como primeiro passo 
para a implementação do 
projeto, o MPT realizou a 
capacitação de integrantes 

da Secretaria de Educação 
para que estes atuem como 
multiplicadores da mensa-
gem que tem como foco a 
conscientização da socieda-
de com vistas à erradicação 
do trabalho infantil.

A próxima etapa da im-
plementação do projeto será 
a realização de oficinas nas 
escolas, atividades interdis-
ciplinares e, por fim, a pro-
dução de trabalhos escolares 
com a temática em questão.

Com a ação em destaque, 

a Secretaria de Educação 
pretende influenciar a so-
ciedade no sentido de que 
o tempo da criança destina-
do ao processo de ensino-
-aprendizagem não trata-se 
de “tempo perdido” ou “gas-
to” que não traz resultado. 

A ação pretende cons-
cientizar que o tempo que a 
criança se dedica à educa-
ção é um investimento para 
o futuro da criança e, conse-
cutivamente, para o futuro 
da sociedade.

A Prefeitura de Osasco en-
tregou na quinta-feira, 7/4, a 
reforma da EMEI Severino de 
Araújo Freire, localizada na Rua 
Dr. Bento Vidal, 236, no Jardim 
Novo Osasco. Essa é mais uma 
escola que integra o pacote de 
modernização dos equipamentos 
educacionais da rede de ensino 
do município.  

A EMEI, que tem salas re-
gulares, playground, refeitório, 
banheiros e setor administrativo, 
atende crianças de 4 e 5 anos e 
foi totalmente revitalizada.  

O prefeito Rogério Lins, 
acompanhado da primeira-dama 
e presidente do Fundo Social de 

Solidariedade, Aline Lins, e da 
vice-prefeita, Ana Maria Rossi, 
prestigiou a entrega e visitou as 
instalações da unidade.  

“Osasco é a cidade da família 
e a escola é um espaço da famí-
lia, onde fi cam os nossos tesou-
ros (fi lhos). Estamos conseguin-
do fazer muitas coisas, mas ainda 
há muito o que avançar. Mas não 
fazemos nada sozinhos, então 
quero agradecer minha equipe, a 
comunidade escolar e ao Legis-
lativo, em especial, ao vereador 
Paulo Júnior, por ter destinado 
recursos para a reforma da nossa 
EMEI. Com essa reforma esta-
mos transformando a vida dos 

profi ssionais da educação, que 
terão um ambiente mais estrutu-
rado para trabalhar, e às nossas 
crianças, futuro da nossa cidade, 
oferecendo um serviço de quali-
dade e com toda a infraestrutura 
necessária”, ressaltou. 

“Com união e conscientiza-
ção das nossas responsabilida-
des, estamos trabalhando para 
oferecer uma educação de quali-
dade e um atendimento mais dig-
no, com a melhor infraestrutura 
dos nossos equipamentos públi-
cos, tanto para os profi ssionais, 
quanto para os nossos alunos”, 
reforçou o secretário de Educa-
ção, Cláudio Piteri.   
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ANIVERSÁRIOS

Quem troca de idade no
próximo dia 16 ,e o ex-prefeito de 

Osasco Sillas Bortolosso. Felicidades!

No próximo sábado, dia 9, quem 
fica mais jovem é Daiane Daumichen 
Antiório, psicóloga especialista em 

situações de crise e luto, empresária 
(leia-se Spoleto Shopping Continental), 
colunista da Revista Vertical News e co-
autora do Livro “Coaching Familiar”, 
irá comemorar seu aniversário ao lado 

dos familiares e amigos. Parabéns!

Quem 
aniversaria 
dia 14 é 
Mariana Rossi 
de Almeida 
Magdesian, irá 
comemorar a 
data ao lado 
dos amigos 
e familiares. 
Parabéns!

Sábado, dia 9, tem mais uma 
sessão gratuita on-line de cine-
ma no Bate-papo Pontos MIS. 
“Chorão: Marginal Alado”, 
documentário dirigido por Fe-
lipe Novaes, que aborda a vida 
do músico da banda de rock bra-
sileiro Charlie Brown Jr.  

O filme fica disponível on-
-line do dia 8 (a partir das 18h) 
até 10 de abril, com acesso aqui. 
O bate-papo acontece no canal 
do MIS no Youtube, no sábado, 
às 18h. 

Esta sessão do documentário 
é realizada em parceria com a 
O2 Play. O filme chegou a levar 
o prêmio de Melhor Documen-
tário Nacional no voto popular 
na 43ª Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo (2019).   

O Bate-papo de Cinema 
Pontos MIS é uma parceria en-
tre a Secretaria de Cultura e Tu-
rismo de Barueri e o Museu da 
Imagem e do Som que realiza 
aos sábados exibições de filmes 
seguidos de debates ao vivo no 

YouTube do Museu.  

Sobre o filme  
O documentário retrata a 

vida e a carreira do cantor bra-
sileiro Alexandre Magno Abrão, 
conhecido como Chorão, líder 
da banda Charlie Brown Jr. 
Além de depoimentos sobre 
sua vida pessoal e profissional 
e imagens de arquivo, o filme 
acompanha a história de uma 
das estrelas do rock mais impor-
tantes do Brasil.  

Chorão viveu duas décadas 
intensas de sucesso nacional 
e internacional, cheias de mo-
mentos polêmicos, até sua mor-
te prematura, por overdose de 
drogas, em 2013.   

O Bate-papo de sábado vai 
contar com as presenças do di-
retor do filme, Felipe Novaes, e 
do integrante da formação ori-
ginal da banda Charlie Brown 
Jr., Marcão Brito. A mediação é 
da Giuliana Monteiro, diretora e 
roteirista.  

A Semana Maior inicia-se 
no próximo domingo com a ce-
lebração do Domingo de Ramos 
e terá seu término no Sábado de 
Aleluia com Santa Missa ce-
lebrada pelo Bispo Dom João 
Bosco

Após dois anos em que não 
foi possível celebrar presencial-
mente a Semana Santa, você e 
sua família são convidados a 
participar com piedade, amor e 
devoção desta que é a Semana 
Maior de nossa fé! Participe co-
nosco! 

“Nestes dias singulares, 
orientemos decididamente a 
vida para uma adesão genero-
sa e convicta aos desígnios do 
Pai celeste; renovemos o nosso 
‘sim’ à vontade divina como fez 
Jesus com o sacrifício da cruz. 
Os sugestivos ritos da Quin-
ta-feira Santa, da Sexta-Feira 
Santa, o silêncio rico de ora-
ção do Sábado Santo e a solene 
Vigília Pascal oferecem-nos a 
oportunidade para aprofundar o 
sentido e o valor da nossa voca-
ção cristã, que brota do Mistério 
Pascal e de a concretizar no se-
guimento fiel de Cristo em cada 
circunstância, como Ele fez, 
até à doação generosa da nossa 
existência” (Papa Bento XVI).

Bate-papo de Cinema Pontos 
MIS exibe documentário 
sobre o músico Chorão

Confira a Programação 
da Semana Santa e Tríduo 

Pascal na Catedral de Osasco
Confira abaixo as datas e horários de nossas celebrações:
• 10 de abril - Domingo de Ramos da Paixão do Senhor
7, 17 e 19 horas: Benção dos Ramos e Santa Missa
9h30 Benção dos Ramos na Praça Duque de Caxias, seguida de procissão e Santa Missa pre-
sidida por Dom João Bosco

• 11 de abril - Segunda-feira Santa
19 horas: Santa Missa e 19h30 Ofício de Trevas

• 12 de abril - Terça-feira Santa
7, 12, 15 e 19 horas: Santa Missa
19h30: Ofício das Sete Dores de Nossa Senhora

• 13 de abril- Quarta-feira Santa
7, 12 horas: Santa Missa
20 horas: Santa Missa Crismal (Santos Óleos) 

• 14 de abril- Quinta-feira Santa
Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressureição do Senhor
20 horas:  Missa Vespertina da Ceia do Senhor (Lava Pés)
Em seguida adoração do Santíssimo até a meia-noite

• 15 de abril- Sexta-feira Santa
Das 6 às 14 horas: Adoração ao Santíssimo Sacramento
Das 9 às 12 horas: Confissões
15 horas: Solene ação litúrgica da Paixão do Senhor
17 horas: Procissão, Via-Sacra e Unção do Senhor Morto

• 16 de abril- Sábado Santo
20 horas: Vigília Pascal com a renovação das promessas batismais

• 17 de abril - Domingo de Páscoa da ressureição do Senhor
7, 9, 11, 17 e 19 horas: Santa Missa Solene de Páscoa
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Monsieur Gilbert, que 
comemorou 50 anos de carreira

Ale D’agostino

Suzi Ayres 
e Ovadia 
Saadia

Anésio Fassina, 
Ari Testa 
(empresário do 
ramo de bacalhau 
do Brasil), Gilbert e 
seu filho Jonathan 
Mendel Stein 
(a dir) e Ovadia 
Saadia da Apacos 
e Febracos

Eliane Munhoz editora do Blog de Hollywood, Anésio Fassina, 
colecionador e Marek Michalak.

CLUB RAIZ BY APTK SPIRITS  

Neide Ribeiro

Ovadia Saadia presidente de honra da 
Apacos e Febracos / Kristhel Byancco Coach, 
joalheira e multimídia do eixo SP- RJ.

Maria Amália Nakamura e Kristhel 
Byancco Coach

POR OVADIA SAADIA

Milton Freitas, Ale 
D’agostino e Armani 

Freitas receberam 
para a movimentada 

e muito disputada 
abertura da casa 

noturna Club Raiz by 
APTK Spirits  que fica 

no andar inferior do 
celebrado restaurante 
Jacarandá (de Milton 

Freitas) em Pinheiros, 
São Paulo.  A casa 

terá shows exclusivos, 
muito jazz e o melhor 

da alta coquetelaria 
mundial.

Foram necessários 
dois concertos para 

atender todos os 
admiradores do cantor 
frances Gilbert Stein, o 
Monsieur Gilbert, que 

comemora 50 anos 
de carreira. Os shows 
foram no restaurante 

Quattrino, de Mary 
e Norma Nigri, 

tradicionalíssimo há 33 
anos nos Jardins, SP.

O grupo  Coco Bam-
bu  abriu  mais uma unidade 
da rede Vasto. Localizado na 
rua Haddock Lobo, no bair-
ro Jardins, em São Paulo.  O 
espaço de 1.400 metros qua-
drados possui capacidade 
para até 350 lugares e conta 
com três espaços individu-
ais para eventos reservados. 
O ambiente também possui 
uma adega completa com 
mais de 100 rótulos de to-
dos os continentes. A ideia 
do restaurante é trazer ao 
Brasil  o  conceito nova-
-yorkino de  fine dining,  fo-
cado em alta gastronomia. 
“Estamos muito animados 
com a nossa nova unidade 
em São Paulo. Queremos 
proporcionar momentos 
únicos através de uma expe-
riência  gastronômica de ex-
celência, sofisticada e com 
um toque de descontração”, 
disse Afranio Barreira, só-
cio-fundador.

COCO BAMBU 
abre nova unidade

da rede Vasto


