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Zona Norte de Osasco ganha Praça de Esportes

Câmara de 
Osasco aprova 
investimento de 
R$ 35 milhões 
para obras de 
recapeamento

Ovos de chocolate são 
distribuídos para alunos da 
rede municipal de Barueri
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Barueri contará com 
o dia dedicado ao 
Global Running Day

Vereador quer urgência na contratação de empresa 
de resgate e acolhimento de animais abandonados

Câmara aprova crédito de R$ 35 milhões 
para obras de recapeamento em Osasco

A partir deste ano, o calen-
dário ofi cial de Barueri passará 
a ter uma data para a celebração 
do Global Running Day (Dia 
Mundial da Corrida), a ser co-
memorado na primeira quarta-
-feira de junho.

O projeto, aprovado na ses-
são de terça-feira, 12, prevê que 
neste dia o poder público pro-
mova atividades esportivas vol-
tadas às corridas, seja na moda-
lidade amadora ou profi ssional.

 “É um evento que envol-
ve pessoas de todas as idades, 

incentivando-as a praticar cor-
ridas e, consequentemente a 
cuidarem da saúde. E também 
poderemos arrecadar alimentos 
que seriam doados às pessoas 
carentes de Barueri”, afi rmou o 
vereador Helio Junior (PL), au-
tor do projeto.

Global Running Day
Celebrado toda primeira 

quarta-feira do mês de junho, 
o Global Running Day, ou Dia 
Mundial da Corrida, em portu-
guês, é uma data celebrativa de 

um dos esportes mais praticados 
em todo o mundo.

A ideia é que o maior núme-
ro de pessoas, de idades, expe-
riências e origens diferentes se 
unam simultaneamente ao redor 
do mundo para participar de al-
guma atividade de corrida.

A iniciativa teve início nos 
Estados Unidos, em 2009, mas 
tinha um caráter meramente na-
cional, e foi somente em 2016 
que a organização da celebração 
decidiu levar para todo mundo o 
Dia Mundial da Corrida.

Preocupado com o bem-es-
tar dos animais de Carapicuíba, 
o vereador Professor Ladenil-
son (MDB) apresentou, nessa 
terça-feira (12), a indicação n° 
482/2022. O texto pede a reali-
zação urgente de novo processo 
licitatório para contratação de 
uma empresa para executar os 
serviços de resgate, acolhimento 
e tratamento médico dos animais 
abandonados no município.  

Projeto de Lei
Professor Ladenilson tam-

bém é autor do Projeto de Lei n° 
2.791/2021, aprovado essa se-
mana, e que estabelece normas 
e critérios para incubação, insta-

lação e fomento às Cooperativas 
de Recicláveis de Carapicuíba, 
que deverão atuar respeitando 
as normas ambientais e de vigi-
lância sanitária vigentes.

Requerimento
Outra preocupação do vere-

ador é quanto ao elevador loca-
lizado na Estação Carapicuíba 

da CPTM que está fora de fun-
cionamento há mais de um mês. 
Por meio do requerimento n° 
28/2022, o parlamentar questio-
na a concessionária, a Secretaria 
de Estado dos Transportes Me-
tropolitanos e a empresa Via-
Mobilidade os motivos para tal 
descaso e cobra uma data para a 
solução do problema.

A Câmara Municipal de 
Osasco aprovou, na tarde 
desta terça-feira (12), duran-
te a 9ª Sessão Ordinária, au-
torização para a contratação 
de operação de crédito no 
valor de até R$ 35 milhões 
para a realização de obras de 
recapeamento em vias públi-
cas do município. 

Proposto pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, o Projeto 
de Lei 22/2022, autoriza o 
município a celebrar con-
vênio com a Desenvolve SP 
– Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo para o 
financiamento exclusivo de 
obras de pavimentação e re-
capeamento. 

O presidente da Câma-
ra, vereador Ribamar Silva 
(PSD) solicitou a inclusão 
do projeto na pauta da Or-
dem do Dia, tendo em vista 
a existência de prazo para 
que o município possa ade-
rir ao convênio com a agên-
cia de fomento. A matéria 

tramitava na Casa desde 
o dia 11 de março, quando 
foi cadastrada no Portal da 
Transparência. 

Na justificativa do pro-
jeto, o prefeito Rogério 
Lins (Podemos) argumenta 
que o crescimento popula-
cional e do comércio local 
nos últimos faz com que o 
leito carroçável das vias se 
deteriore com mais frequên-
cia. Segundo ele, isso aca-
ba exigindo recapeamento 
asfáltico para a manutenção 
corretiva, além dos procedi-
mentos preventivos. 

O texto foi aprovado em 
Primeira Discussão com 15 
votos favoráveis e dois vo-
tos contrários e duas abs-
tenções. O projeto precisa 
passar por nova votação 
antes de ser apreciado pelo 
Executivo. 

O presidente Ribamar 
Silva comentou com entu-
siasmo a primeira votação 
do projeto. “Mais uma vez, 

o Poder Legislativo participa 
efetivamente aprovando um 
projeto que vai levar asfalto 
de qualidade, mais mobili-
dade urbana e, ainda, mais 
segurança no trânsito para a 
nossa população”, disse.

Contrário ao projeto, o 
vereador Ralfi Silva (Repu-
blicanos) afirmou não ser 
contrário ao recapeamento, 
mas que o serviço não é prio-
ridade, no momento. O par-
lamentar também declarou 
ser contrário à contratação 
de operação de crédito. “Se 
você tem dinheiro, não pega 
emprestado”, justificou. 

Para a presidente da Co-
missão de Economia e Fi-
nanças da Câmara, vereado-
ra Elsa Oliveira, a operação 
de crédito é vantajosa para 
o município. “Tem 10 anos 
para pagar, podendo inclu-
sive ser subsidiado em até 
50% pelo estado, devido ao 
histórico de bom pagador do 
nosso município”, explicou.

Dia Mundial da Corrida será celebrado no mês de junho
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Praça de Esportes é entregue no Jardim Piratininga

Obra de duplicação e ligação de via na Aldeia 
facilitará acesso do Centro a Alphaville 

No domingo, 10/4, a Prefeitura 
de Osasco entregou a Praça de Es-
portes do Flamenguinho, localiza-
da na Avenida Edmundo Amaral, 
altura do número 588 – no Jardim 
Piratininga. A ação integra as ati-
vidades em comemoração dos 60 
anos de emancipação político-ad-
ministrativa do município.

O que antes era um terreno bal-
dio se transformou num lugar mui-
to agradável para todos, incluindo 
os pets. Além de contar com cam-
po de grama sintética, quadra de 
futsal, área de vestiários, sala de 
administração, almoxarifado, aca-
demia ao ar livre e playground, a 
Praça de Esportes também ganhou 
um espaço pet para que os “dogui-

nhos” também possam se divertir.
O evento de entrega da Praça 

de Esportes do Flamenguinho con-
tou com serviços de saúde para os 
moradores da região, o que incluiu 

testagem de HIV por meio do CTA 
(Centro de Testagem e Aconselha-
mento) e avaliação com dentistas. 
Além disso, havia orientação so-
bre adesão a programas sociais. 

Em seu discurso, o prefeito Rogé-
rio Lins, que estava acompanhado 
da primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Aline Lins, e outras autoridades, 

destacou que esse equipamento 
público era aguardado há anos pe-
los moradores da região.

“Chegando aqui hoje passou 
um fi lme na minha cabeça, porque 
eu sei que há mais de 13 anos a po-
pulação aguardava essa benfeito-
ria. E hoje a gente entrega um dos 
principais equipamentos públicos 
de esportes da região. Essa entrega 
marca o processo de transforma-
ção pelo qual o Flamenguinho está 
passando. Nós vamos deixar essa 
região cada vez melhor, da forma 
como vocês merecem”, disse o 
chefe do Executivo.

O secretário de Habitação, Pe-
dro Sotero, disse que a obra integra 
um plano de urbanização e melho-

rias para a região da zona Norte. 
“É um dia muito especial e de feli-
cidade para os moradores aqui do 
Flamenguinho. É mais uma obra 
de urbanização entregue, confor-
me compromisso assumido com a 
população”.

Um dos momentos marcantes 
da entrega da Praça de Esportes 
do Flamenguinho foi a chegada 
do coelhinho da Páscoa. O Fundo 
Social de Solidariedade realizou a 
entrega de ovos de chocolate para 
as crianças que moram na região.

“Após dois anos de pande-
mia, ver os rostinhos das crianças 
felizes, me deixou muito emocio-
nada”, fi nalizou a primeira-dama 
Aline Lins.

A Prefeitura de Barueri está 
intensifi cando os investimentos 
na malha viária da cidade visando 
melhorar o trânsito de veículos no 
município. Uma das ações da Ad-
ministração Municipal é a obra de 
alargamento e duplicação de um 
trecho da avenida João Batista So-
ares (antiga avenida Marginal) e 
da rua Saburo Sumiya, na Aldeia  
de Barueri. Os serviços estão em 
ritmo acelerado para conclusão 
total do benefício à população no 
início de 2023. Depois de concluí-
da, a ampliação facilitará o acesso 
às ruas do bairro, da região central 
e de Alphaville.  O trecho viário da 
avenida João Batista Soares (Mar-
ginal do Rio Tietê) compreende da 
avenida Rodrigues Bittencourt até 
a rua Rio Paraná com extensão de 
520 metros (sentidos ao shopping 
de Barueri e Hospital Francisco 
Moran). A pista passará a ter uma 
largura de sete metros em cada 
sentido, com canteiro central ilu-
minado e passeio de concreto com 

dois metros de cada lado. Já a rua 
Saburo Sumiya passará a ter uma  
largura  fi nal  de  10,5 metros,  em  
uma extensão de 480 metros, até a 
rua Nossa Senhora da Escada. 

No momento estão em exe-
cução serviços como as obras 
das calçadas, guias e sarjetas. A 
ligação da rua Saburo Sumiya se 
estenderá até a região da Câma-
ra Municipal, no Novo Centro 
Comercial, passando em frente à 
Capela Nossa Senhora da Escada 
e sobre o córrego da Aldeia de Ba-
rueri (trecho coberto com aduelas 
de concreto – tipo ponte), atrás da 
Fatec Barueri, nas proximidades 
do rio Barueri-Mirim. 

De acordo com a empresa 
responsável pelo alargamento e 
duplicação, cerca de 90% das áre-
as liberadas já estão fi nalizadas, 
faltando, no entanto, a remoção 
de postes da Enel (ex-AES Eletro-
paulo) e desapropriação de imó-
veis para conclusão total de todo o 
projeto da obra.  

Para o secretário de Obras de 
Barueri, Beto Piteri, o investimen-
to da Prefeitura na malha viária do 
município vai desafogar o tráfego 
na Aldeia, melhorando o aces-
so a Alphaville, Centro e região.  
“Essa obra é uma das muitas que 
estamos fazendo por toda a cida-
de para que o trânsito fl ua melhor. 
Aqui em Barueri, o trabalho não 
para”, disse Piteri que, em feverei-
ro deste ano, liberou ao tráfego a 
nova extensão da rua José Maria 
Balieiro com a rua Acre – trecho 
de 730 metros (mão dupla), li-
gando a região central de Barueri 
(Novo Centro Comercial), com a 
estação Antônio João da CPTM 
(Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos), no bairro Aldeia.  

Alça da ponte Akira 
Hashimoto  

A Prefeitura está investindo 
também em outras obras impor-
tantes que vão melhorar a mobili-
dade urbana, facilitando o acesso 

com a região central, Aldeia e Al-
phaville. Próximo ao shopping de 
Barueri e à estação Antônio João, 
está em construção a alça da ponte 
Akira Hashimoto sobre o Rio Tie-
tê (ligação da avenida General de 
Divisão Pedro Rodrigues da Silva 
com a estrada da Aldeinha). O ob-
jetivo é facilitar o deslocamento 
dos usuários que se destinam à 
avenida Dr. Dib Sauaia Neto, em 
Alphaville. 

Ligação de Alphaville ao 
Boa Vista 

Próximo à Aldeia de Barueri e 
o Centro, a Prefeitura está execu-
tando a obra de ligação da avenida 
Mario Sadanori Doi (antiga ave-
nida Café do Ponto) com a ponte 
Antonio Macedo Arantes. A via é 
paralela à rodovia Castello Bran-
co, na altura do km 26, e foi plane-
jada para facilitar o acesso direto 
do Jardim dos Camargos (bairro 

Boa Vista) com a alameda Tocan-
tins, em Alphaville.   

A nova via soma 280 metros 
de extensão e 14 metros de largu-
ra para o leito carroçável de mão 
dupla. Com acesso à Praça das Ar-
tes, a avenida Mario Sadanori Doi 
passa a ter alargamento para que 
os 680 metros já existentes tenham 
também os 14 metros de largura. 
O objetivo é facilitar o desloca-
mento dos usuários.

CIDADES

SECRETARIA DE

MOBILIDADE URBANA

O Plano de Mobilidade
de Barueri está em desenvolvimento
e queremos saber de que forma

você se move pela cidade.

PARTICIPE!PARTICIPE!PARTICIPE!
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Osasco é membro do comitê gestor da 
Rede Brasileira de Bancos de Alimentos

GT de Cultura do CiOeste discute editais
do #JuntosPelaCultura2022, com
investimentos de R$ 44 milhões no setor 

O Grupo de Trabalho 
(GT) de Cultura do CiOeste e 
a Região Turística Negócios 
& Cultura realizaram na ter-
ça-feira, 12/04, reunião  para 
esclarecimentos sobre os 
editais do Programa “Juntos 
Pela Cultura”, da Secretaria 
de Cultura e Economia Cria-
tiva do Estado de São Paulo.  
O encontro contou com pa-
lestra da coordenadora de 
editais e chamadas da Or-
ganização Social, Ami-
gos da Arte, Isabela Raze-
ra, entidade responsável 
pela realização dos editais.  
O encontro  aconteceu na 
Escola de Artes “César An-
tônio Salvi”, em Osasco.  
Isabela explicou que o go-
verno de São Paulo anunciou 
o início das inscrições  para 
o #JuntosPelaCultura2022, 
que vai investir R$ 44 mi-
lhões no setor. Serão 16 cha-
madas públicas - nove para 
municípios, seis para artistas 
e uma para organizações da 
sociedade civil e coletivos 
culturais. 

O valor de 2022  repre-
senta 4 vezes o que foi inves-
tido no ano passado, quando 
aconteceram 12 chamadas 
públicas, envolvendo R$ 
10,4 milhões em recursos. 

Os interessados - pre-
feituras do estado de São 
Paulo e artistas - poderão 
se inscrever em um dos 
dois blocos de cadastro do 
programa. O primeiro fica 
aberto até dia 23 de abril.  
De 20 de abril a 14 de maio 
será realizada a segunda par-
te das inscrições, sempre 
pelo site www.juntospela-
cultura.org.br

A reunião foi coordenada 

por Paulinho Samba de Rua, 
secretário-adjunto de Osasco 
e contou ainda com as presen-
ças dos secretários de Cultu-
ra, Claudinho da Locadora 
(Osasco) e Evaldo Almeida 
(Carapicuíba), Amanda Mar-
ques P.  Rossi, secretária-ad-
junta de Cultura e Turismo 
de Barueri, além de repre-
sentantes de todas as cidades 
que compõem o Consórcio.  
Também compareceram à 

reunião representantes da  
Tribo Pankararé e da etnia 
Fulniôs. 

Mais sobre o 
JuntosPelaCultura

O programa visa fomen-
tar a produção, ampliar o 
acesso à arte e à cultura e, de 
forma simplificada, articular 
o estado, prefeituras e seg-
mentos artísticos para a re-
alização de ações culturais, 

eventos e atividades da eco-
nomia criativa. Por meio de 
chamadas públicas, o Juntos 
Pela Cultura viabiliza par-
cerias para a execução dos 
principais programas de di-
fusão cultural paulistas, com 
gestão da Amigos da Arte.

Chamadas com 
inscrições até 23 de 
abril

PARA MUNICÍPIOS: 

Chamadas públicas voltadas 
às prefeituras municipais do 
Estado de São Paulo

Virada SP: 22 municí-
pios serão selecionados para 
a realização de maratona 
cultural, com participação 
de artistas locais e diversas 
outras atrações. Valor total 
investido: R$ 15,7 milhões

Tradição SP: 100 mu-
nicípios receberão apoio 
para realizar eventos tradi-
cionais do calendário local. 
Valor total investido: R$ 1,9 
milhão

Revelando SP: As tra-
dições culturais dos mu-
nicípios serão celebradas 
em uma nova edição deste 
grande festival, com parti-
cipação de 120 municípios 
selecionados, 280 artesãos, 
culinaristas e manifesta-
ções populares paulistas. 
Valor total investido: R$ 6 
milhões

Retomada SP: Até 20 
municípios receberão apoio 
à realização de festivais de 
artes cênicas, música, litera-
tura, audiovisual, artes visu-
ais, segmentos da economia 
criativa e cultura popular e 
tradicional. Valor total in-
vestido: R$4,15 milhões

O Banco Municipal de 
Alimentos, do Departamen-
to de Segurança Alimentar e 
Nutricional,  da Prefeitura de 
Osasco, faz parte do Comitê 
Gestor da Rede Brasileira 
de Bancos de Alimentos, do 
Ministério da Cidadania, na 
gestão 2022-2026, conforme 
descrito na Portaria MC nº 
48, de 6 de abril de 2022.

Osasco participou do Edi-
tal de Chamamento Público 
MC nº 1, de 12 de novembro 
de 2021, e foi selecionada 
para compor o Comitê Ges-
tor, composto por 10 repre-
sentantes, sendo:

I - Ministério da Cidada-
nia

II) Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária

III) Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab)

IV) Serviço Social do Co-
mércio (SESC)

V) Banco de Alimentos 
ICEASAMINAS

VI) Banco de Alimentos 
ONG Banco de Alimentos

VII) Banco de Alimentos 
Centro Social Arca de Noé

VIII) Banco de Alimentos 
Lourdes Peduti Soares Batis-

ta de Botucatu/SP
IX) Banco de Alimentos 

de Osasco
X) Banco de Alimentos 

da CEASA de São Luís/MA
Foram analisados di-

versos critérios, entre eles: 
proposta de participação, 
documentação e trabalho no 
combate ao desperdício de 
alimentos. Osasco se desta-
cou em boas práticas e ações 
voltadas à formulação de 
soluções concretas para o 
combate à fome e a promo-
ção de segurança alimentar 
e nutricional desenvolvidas 
pela equipe do Banco de Ali-
mentos Municipal.

Na parte de Osasco, é 
membro titular o diretor da 
unidade, João Paulo Puc-
ciarello Perez, e suplente, 
a nutricionista e mestre em 
Nutrição e Saúde Pública, 
Mônica Yamada, responsá-
vel técnico do Banco de Ali-
mentos.

“integrar o comitê na-
cional e representar Osasco 
demonstra o quanto a cidade 
tornou-se referência no com-
bate à fome e desnutrição e 
no combate ao desperdício 

de alimentos. Uma oportu-
nidade de levar as principais 
práticas ao governo federal, 
a fim de fortalecer as nossas 

políticas públicas, trocan-
do experiências com outros 
bancos de alimentos e mu-
nicípios do país e com insti-

tuições reconhecidas nacio-
nalmente como a Embrapa, 
Conab e SESC, que também 
fazem parte do conselho. 

Vamos lutar pelo combate 
à fome e pelo fortalecimen-
to do Banco de Alimentos”, 
destacou João Perez.

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br

Isabela Razera, da OS Amigos da Arte esclareceu dúvidas dos representantes de todas as cidades que compõem o Consórcio
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Os portões do Ginásio Parque 
dos Camargos abrem às 7h todas 
as terças e sextas-feiras para o 
funcionamento do Programa Vida 
Ativa da UBS Dr. Adauto Ribei-
ro, do mesmo bairro, mas meia 
hora antes já tem gente esperan-
do. E não é só gente do bairro. 
Tem morador até do Jardim dos 
Altos. 

Todos os integrantes são pe-
sados e medidos por profi ssionais 
de saúde em cada aula. Além dis-
so, é aferida a C.A. (circunferên-
cia abdominal). Alguns deles já 
começam a caminhar em volta da 
quadra antes mesmo da chegada 
do professor de educação física. 
Eles trazem comidas e bebidas 
para um saboroso lanche após os 
45 minutos de atividade física.  

Pela composição da mesa 
de refeição, percebe-se que os 

alunos já incorporaram as reco-
mendações de substituir os refri-
gerantes por sucos naturais, dar 
preferência às frutas in natura e 
abolir os alimentos processados 
e ultraprocessados (nada de enla-
tados nem daqueles salgadinhos 
ensacados). 

Os próprios usuários ajudam 
a montar e demonstrar as esta-
ções de exercícios compostas por 
cones, bambolês, colchonetes e 
outros equipamentos. “Cada es-
tação é para trabalhar um grupo 
muscular (bíceps, tríceps etc.). 
Os alunos devem passar por todas 
elas”, revela Maurício Almeida, 
professor de Educação Física da 
Secretaria de Esportes. A fi m de 
contornar as difi culdades de loco-
moção, são colocadas cadeiras à 
disposição dos alunos. 

Na aula desta sexta-feira, dia 
8, José Eugênio Bonifácio, de 68 
anos, morador do Parque dos Ca-

margos desde 1985, mesmo com 
o braço fraturado deu algumas 

voltas na quadra: “Fiz questão de 
comparecer; essa palestra sobre 

hipertensão é muito importante”, 
conta. Além da esposa Inês Cha-
gas Bonifácio e de uma cunhada, 
ele tem dois outros familiares que 
participam do Vida Ativa.  

Maria Aldenora da Silva 
Costa, dona de casa de 52 anos, 
moradora do Jardim Paulista, par-
ticipa do Vida Ativa há mais de 
cinco anos: “me traz saúde, ale-
gria e uma ótima convivência. Já 
fi z várias amizades. Todo mundo 
me apoia. Primeiro eu cuido do 
meu bem-estar, depois da casa”, 
declara. 

Dos 59 participantes do Pro-
grama Vida Ativa da UBS Dr. 
Adauto Ribeiro, 52 são do sexo 
feminino. A faixa etária varia dos 
46 aos 90 anos. São convidados 
a participar pessoas com doenças 
crônicas, como hipertensão, dia-
betes e outras. 

A Prefeitura de Itapevi já ini-
ciou a instalação de mobiliário 
e equipamentos hospitalares no 
novo pronto-socorro de Amador 
Bueno. A unidade, localizada na 
Rua Padre Gerard (às margens 
da Rodovia Engenheiro Renê 
Benedito da Silva), será entregue 
nas próximas semanas.

A fase de construção já foi 
concluída. Os serviços estão 
acelerados para garantir que o 
equipamento possa ser entregue 

o mais breve possível para bene-
fi ciar milhares de itapevienses.

O novo PS substituirá o atu-
al, que funciona em um prédio 
antigo com estrutura ultrapas-
sada e será desativado após a 
inauguração da unidade nova. 
“Nosso compromisso é atender o 
cidadão com respeito, dignidade 
e comprometimento. Melhorar 
as condições de atendimento na 
saúde é uma das nossas metas”, 
explica o prefeito de Itapevi, Igor 

Soares (Podemos).
A área do terreno do novo 

equipamento é de 7 mil m². O 
prédio conta com pavimentos 
térreo, de 1.5 mil m², e inferior, 
de 520 m².

As instalações irão oferecer 
sala de observação, pediatria, sa-
las de reunião e direção, banhei-
ros masculinos e femininos com 
acessibilidade, trocador, salas de 
medicação, inalação, coleta de 
exames, gesso, raio-x, eletrocar-

diograma e triagem. O espaço 
ainda dispõe de quatro consultó-
rios, serviço social, salas de es-
pera, de higienização, curativos e 
suturas, além de farmácia.

A unidade contará com sala 
de emergência e CME (Centro 
de Materiais Hospitalares e Este-
rilização), vestiários, refeitório, 
copa, almoxarifado e depósito, 
além de área específi ca para li-
xos comuns, orgânicos e hospi-
talares. 

26 de abril é o Dia Nacional 
de Prevenção e Combate à Hi-
pertensão. Em alusão à data, a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Dr. Adauto Ribeiro, do Parque 
dos Camargos, promoveu uma 
roda de conversa com diversos 
profi ssionais de saúde para os 
participantes do Programa Vida 
Ativa, parcerias das Secretarias 
de Esportes e de Saúde. 

“A hipertensão não é uma 
doença, é uma condição multi-
fatorial que afeta órgãos-alvos: 
coração, rins, cérebro e olhos”, 
desmistifi cou Tânia Sena, mé-
dica da  UBS nesta sexta-feira, 
dia 8, no Ginásio Parque dos 
Camargos. 

A pressão alta advém do há-
bito do ser humano ingerir ali-
mentos gordurosos e calóricos, 
que acabam entupindo as arté-
rias, sobrecarregando o coração 
e causando hipertrofi a no ventrí-
culo e enfartes, por exemplo. 

No cérebro, os problemas 
maiores são o acidente vascular 
cerebral (AVC) e o aneurisma. 
“Se houver rompimento da veia 
aorta, a morte é quase certa”, 
adverte Tatiana. Nos olhos, a 
consequência pode ser a retino-

patia, e nos rins, a insufi ciência 
do órgão. 

Myriam Takahashi, farma-
cêutica, abordou a importância 
da ingestão dos medicamen-
tos de combate à pressão alta e 
também dos métodos de trata-
mentos não medicamentosos. A 
combinação do tratamento com 
a mudança de hábitos e a práti-
ca de exercícios é mais do que 
consenso. 

Julieta Tajima, nutricionista, 
fez uma exposição acerca do só-
dio, grande causador da hiper-
tensão, presente na maioria dos 
alimentos industrializados. “A 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) recomenda a ingestão de 
2.000mg diários de sódio (5g), 
mas no Brasil o consumo é de 
12g diários”, revelou. 

A preferência por alimentos 
“minimamente processados” 
(milho in natura, por exemplo) 
em detrimento dos “processa-
dos” (milho enlatado) e ainda 
mais dos “ultraprocessados” 
(salgadinhos empacotados a vá-
cuo) pode trazer mudanças sig-
nifi cativas. 

“Um pãozinho francês (50g) 
tem 324mg de sódio, ao pas-

so que a mesma quantidade de 
batata doce tem apenas 2mg. É 
preciso passar a ler os rótulos 
dos alimentos e fazer as esco-
lhas certas”, alertou Julieta. 

Na palestra sobre acupuntu-
ra auricular (auriculoterapia), 
proferida pela fonoaudióloga 
Patrícia de Paiva Carmelo, fo-
ram abordados os benefícios 
que esse tratamento acarreta 
para as pessoas e propostos al-
guns exercícios de massagem 
auricular. “Quando falamos 
desse tipo de tratamento, cria-
do em 1951, na França, muita 
gente ainda retruca: ‘eu não 
estou com problema no ouvi-
do’”, revelou ela. Isso porque 
a terapia baseia-se na ideia de 
que a orelha, ou aurícula, é um 
microssistema em que todo o 
corpo é representado por um 
mapa, onde são aplicadas as 
agulhas. 

Todos os participantes fo-
ram agraciados com uma amos-
tra caseira de sal de ervas pro-
duzida na própria UBS Adauto 
Ribeiro e alguns deles com uma 
apostila de receitas saudáveis 
que está disponível no Portal 
Barueri.

Programa Vida Ativa promove 
união de profi ssionais e usuários

Novo PS Amador Bueno já está 
sendo equipado e mobiliado

UBS Adauto Ribeiro promove 
roda de conversa sobre hipertensão 
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Estudantes das ETECs conquistam mais
de 2,4 mil vagas em universidades públicas

Ovos de chocolate chegam para 
todos os alunos da rede de Barueri 

Na Emef Barletta, as datas comemorativas 
são lembradas nas aulas de música 

Os alunos do professor 
Sidney Silva, da Emef Fio-
ravante Barletta, no Jardim 
Silveira, estão empolgados 
com as criativas e instrutivas 
aulas de música. 

Estudos apontam que 
a música desenvolve sensi-
bilidade, criatividade, senso 
crítico, ouvido musical, pra-
zer em ouvir, expressão cor-
poral, imaginação, memória, 
atenção, concentração, res-
peito ao próximo, autoesti-
ma, enfim, uma infinidade de 
benefícios. 

Neste sentido, desde o iní-
cio do ano letivo os estudan-
tes do Barletta estão partici-
pando de aulas especiais com 
atividades de acordo com a 
data comemorativa. Seguin-
do cada celebração, são rea-

lizadas pesquisas, leituras de 
partituras, escolhas de músi-
cas e arranjos. 

Após o sucesso das apre-
sentações musicais que lem-
braram o carnaval, desta vez, 
os estudantes estão apren-
dendo mais sobre o canto 
gregoriano, em celebração à 
Páscoa. 

Neste momento, estudam 
a tradução da música Kyrie 
Eleison (que em grego signi-
fica Senhor, tende piedade) 
além de aprenderam a leitura 
por intermédio do pentagra-
ma e estarem exercitando o 
canto. 

De acordo com o maes-
tro e instrutor musical Sidnei 
Silva, as aulas estão cada vez 
mais animadas e os alunos são 
muito participativos. A direto-

ra Tatiana Bisachi diz que as 
aulas de música são maravi-
lhosas. “Além de ser uma dis-
ciplina prazerosa, trabalha a 
harmonia e a saúde emocional 
dos alunos”, afirma. 

O estudante Marcelo Go-
mes da Costa,  do 5º anos D, 
é um dos mais animados na 
aula, além de tocar flauta, ele 
sabe a tradução da música na 
ponta da língua. “Eu adoro as 
aulas de música, me interesso 
por todas as lições e aprendo 
muto”, disse. 

A aluna Júlia Santos tam-
bém disse estar muito satis-
feita com as aulas de música. 
“Sou muito interessada nos 
temas que o professor Sidnei 
nos ensina. As aulas são ma-
ravilhosas e eu estou me de-
senvolvendo muito”, garante. 

Estudantes das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) su-
peraram os desafi os do ensino 
remoto em 2020 e 2021 para se 
destacar nos processos seleti-
vos de instituições públicas de 
Ensino Superior. Levantamento 
do Centro Paula Souza (CPS) 
aponta que jovens de 110 Etecs 
conquistaram 2.410 vagas em 
faculdades e universidades de 
diversas partes do País. Desse 
total, 1.894 foram admitidos em 
instituições paulistas e 516 em 
faculdades de outros estados ou 
instituições federais.

Um exemplo foi o ex-alu-
no da Etec Rosa Perrone Sca-
vone, de Itatiba, na Região de 
Campinas, Ettore de Camargo. 
Além do conteúdo do curso 
técnico de Logística integrado 
ao Ensino Médio, ele recorreu 
a videoaulas para estudar para 
os vestibulares. O resultado foi 
impressionante. Passou em Di-

reito na Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) e em uma das 
instituições de maior prestígio 
do Brasil, a Faculdade de Direi-
to da Universidade de São Paulo 
(USP). “Os professores da Etec 
eram muito bons e o conteúdo 
passado nas aulas estava presen-

tes nas provas”, elogia.
Ex-aluna do curso técnico de 

Desenvolvimento de Sistemas 
integrado ao Ensino Médio da 
mesma Etec, Amanda Leopoldo 
conquistou duas vagas em cur-
sos de Medicina. Uma na Uni-
versidade Federal de São Carlos 

(Ufscar) e outra na USP. “Eu 
nunca imaginei que passaria em 
Medicina em uma universidade 
pública diretamente do Ensino 
Médio. Foi uma surpresa para 
mim e fi quei em choque por al-
guns momentos, mas a sensação 
de saber que não teria mais que 

fazer vestibular é impagável. A 
melhor parte foi contar para a 
minha família: é uma sensação 
inexplicável, você fi ca no céu 
por alguns minutos.”

Além de passar em primei-
ro lugar em Biologia na Ufscar, 
Kamila Silva, ex-aluna da Etec 
Rubens de Faria e Souza, de 
Sorocaba, conseguiu a sonhada 
“tríplice coroa”: passou em Far-
mácia na Unesp, Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp) e USP. “Antes eu não 
achava que era capaz. Imagina-
va que, no máximo, iria passar 
em uma delas, mas, no fi m, tudo 
deu certo”, relembra a estudan-
te.

Outra que conquistou a de-
sejada trinca foi Gabrielle Pe-
reira. A ex-aluna da Etec Co-
mendador João Rays, de Barra 
Bonita, localizada na Região de 
Bauru, foi aprovada em Enge-
nharia Elétrica na Unesp, En-

genharia Mecânica na Unicamp 
e Engenharia Mecatrônica na 
USP. Além disso, passou em 
Sistemas para Internet na Facul-
dade de Tecnologia do Estado 
(Fatec) Jahu, de Jaú. Ela esco-
lheu estudar na USP: “Como 
eu sempre tive facilidade em 
Exatas, queria uma Engenharia. 
Escolhi a Mecatrônica porque é 
um curso mais recente e muito 
amplo, que envolve mecânica, 
elétrica e programação. Acho 
que o mercado de trabalho para 
essa Engenharia é interessante”, 
ressalta.

Iago Comin, ex-aluno de 
Informática para Internet inte-
grado ao Ensino Médio da Etec 
Prof. Rodolpho José Del Guerra, 
de São José do Rio Pardo, foi o 
primeiro colocado em Matemá-
tica na USP. Ele também passou 
no mesmo curso na Ufscar, em 
Engenharia Elétrica na Unesp e 
Engenharia Civil na Unicamp.

A Páscoa já começou para os 
estudantes da rede de ensino de 
Barueri. Nesta quarta-feira, dia 
12, foram distribuídos cerca de 
70 mil ovos de chocolate para 
todos os alunos das Maternais, 
Emeis, Emefs e EJA (Educação 
de Jovens e Adultos). 

Além da entrega dos ovos de 
Páscoa, os estudantes da educa-
ção infantil também participaram 
de atividades artísticas relaciona-
das ao tema, como a confecção e 
pintura de coelhinhos e ovinhos 
coloridos. 

Crianças com restrições, ali-
mentares, como diabetes, intole-
rância à lactose e outros, também 
foram presenteados, mas com 
ovos próprios para o consumo de-
les, como acontece todos os anos.  

Elisangela Castro, mãe do 
aluno Gustavo Henrique, da 
Emef José Emídio, que tem res-
trição alimentar, fez questão de 
demonstrar sua gratidão. “Que-
ro muito agradecer pelo olhar 
de singularidade que é dado aos 
estudantes da rede. Muito feliz 
por ter meu fi lho estudando em 

Barueri”, comentou. 
Ao longo de toda a semana 

as escolas se mobilizaram para 
realizar decorações, pesquisas 
e atividades sobre a data come-
morativa.  

De acordo com o secretário 
de Educação, Celso Furlan, as 
escolas estão em festa. “É moti-
vo de muita felicidade para todos 
nós presenciarmos a alegria das 
crianças ao receberem os ovos de 
chocolate. Aproveito a oportuni-
dade para desejar a todos uma 
Feliz Páscoa”, disse. 
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Quando se imagina a arte do 
grafi te, vem logo à cabeça uma 
moçada cheia de energia e vigor 
com spray na mão expressando 
sua arte. E é isso mesmo! Um 
grupo de idosas que frequenta o 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) do Parque 
Imperial aprende a técnica de 
grafi te e cria obras inspiradoras 
que estão em exposição na Se-
cretaria da Mulher.  

As aulas de grafi te fazem 
parte do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Víncu-
los ofertados pelos Cras com a 
proposta de otimizar as relações 
familiares e comunitárias por 
meio de ofi cinas e atividades 
para todas as idades. 

As Basquianas 
Composto em sua maioria 

por mulheres, o grupo de grafi -
teiras do Cras Parque Imperial 
ganhou o apelido de “As Bas-
quianas”. Isso porque em 2018 
visitou uma exposição sobre 
Jean-Michel Basquiat, primeiro 
artista plástico negro americano 
a tornar-se referência no estilo 
neoexpressionista. 

“O grupo transferiu para as 
telas a mesma sagacidade de 
Basquiat, usando traços pri-
mitivos e únicos, com técnicas 
misturadas. Cada um tem o seu 
traço e explora outros materiais. 
Isso deu margem para desenvol-
ver outras técnicas através do 
pincel, da canetinha e do lápis”, 
explica o professor de grafi te 
Eric Reis Alves. 

Mulheres fortes 
Além de aplicar as técnicas, 

o grupo também levou para o 
acervo as críticas sociais, ele-
mento tão marcante na arte de 
Basquiat, com criações que tra-
zem referência ao “silenciamen-
to” social feminino, assim como 
homenagens a mulheres infl uen-
tes como Carolina de Jesus, Ma-
ria Bonita e Elza Soares. Vale 
lembrar, as obras não têm autor 
único, ou seja, todos participam 
coletivamente da construção das 
telas. 

Colcha de retalhos 
Na exposição, o visitante 

também se depara com a cria-
ção “Colcha de retalhos”, a qual 

compõe tecidos pintados e cos-
turados pelas idosas. Em cada 
retalho foi registrado em dese-
nhos o olhar de cada artista so-
bre a sua comunidade: o Parque 
Imperial. 

“Como somos um grupo de 
idosos, a gente resgata muita 
coisa da infância. Quando eu era 
criança não tinha acesso à pintu-
ra. Através da arte, a gente quis 
expressar cada lugarzinho do 
Imperial. Eu quis pintar o meu 
bairro como era antigamente, 
quando tinha um campinho com 
chão de terra ”, relatou dona 
Maria de Fátima Araújo, de 67 
anos.  

Inspirações  
Rosalina de Oliveira, de 63 

anos, revela que durante a pan-
demia, quando as ofi cinas do 
Cras foram interrompidas, sen-
tiu muita falta de pintar e criou 
uma tela que retratou de forma 
abstrata o que estava vivendo 
naquele período de confi namen-
to. 

“Eu tenho muita inspiração 
e na pandemia eu estava com 
saudade de pintar e comecei a 

rabiscar. Eu me sinto uma crian-
ça, no meu tempo não tinha 
lápis de cor. Quando eu vejo o 
resultado, não acredito que fui 
eu que fi z. Eu sou feliz no Cras, 
somos uma grande família”, re-
vela emocionada. 

História de amor
Os idosos Antonilson Pi-

nheiro Gomes, de 67 anos, e 
Maria de Lourdes Lima Gomes, 
de 70 anos, fazem questão de re-
velar que a sua história de amor 
começou nas aulas de grafi te.  

Em meio a troca de olhares 
e muito bate papo, os compa-
nheiros de pintura começaram 
a namorar e tornara-se compa-
nheiros de vida. Estão casados 
desde 2019. “É muito interes-
sante participar de um grupo e 
saber a sua capacidade, e como 
isso pode transformar sua vida”, 
conta Antonilson sobre a impor-
tância do convívio social. 

“Gostei muito de pintar a 
Maria Bonita porque sou nor-
destina, e hoje eu encontrei o 
meu Lampião”, brinca dona 
Maria de Lourdes ao falar sobre 
sua história de amor. 

A partir do dia 30 de abril, 
o universo da dança se agita em 
Barueri com o primeiro festival 
do ano, que tem o apoio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo 
(Secult). A 4ª edição do Festival 
de Dança ICRV Baruart terá lu-
gar no Centro de Eventos (ave-
nida Sebastião Davino dos Reis, 
672, na Vila Porto), nos dias 30 
de abril e 1º de maio (sábado e 
domingo).  

As inscrições para partici-
par do Baruart estão abertas até 
o dia 14 de abril. O Festival é 
direcionado para os bailarinos 
amadores e profi ssionais que 
se apresentam na forma de so-
los, duos, trios e em conjuntos, 
por intermédio de academias 
de dança de todo o Brasil. O 
regulamento pode ser obtido 
pelos e-mails: jacyrv@uol.com.
br e institutoculturalrv@gmail.
com ou pelo telefone (11) 3222-

3219. 
O evento é organizado pelo 

Instituto Cultural RV, em parce-
ria com a Secretaria de Cultura 
e Turismo de Barueri.  

As modalidades da competi-
ção estão divididas em clássico, 
neoclássico, repertório, estilo 
livre (que inclui dança Gospel), 
jazz, contemporâneo (inclui 
moderno e Dança de Teatro), 
sapateado americano, sapateado 
irlandês, danças populares (dan-
ça do ventre, fl amenco, dança 
de salão, dança cigana, dança 
histórica ou country dance), 
danças urbanas (hip hop, stre-
et dance, new school, locking, 
popping, break, house, stiletto 
dance etc.), danças para pesso-
as especiais, K-pop e Danças 
Acrobáticas. 

As premiações serão por tro-
féus, medalhas e certifi cados. 
Haverá ainda oferecimento de 

bolsas de estudos.  Como parte 
do evento haverá também pales-
tra com projeções sobre o Ballet 
de Repertório “O Quebra No-
zes”, no dia 30, e workshop de 
Dança Acrobática, dia 1º, am-
bos abertos ao público median-
te inscrição no site do Instituto 
Cultural RV. 

Ingressos 
Os ingressos para assistir às 

apresentações estarão à venda 
pelo WhatsApp (11) 96588-
6654 e por e-mail institutocul-
turalrv@gmail.com ou jacyrv@
uol.com.br, ou direto na bilhe-
teria do Centro de Eventos. Os 
valores são R$ 40,00 inteira e 
R$20,00 meia-entrada, median-
te apresentação de carteira de 
estudante ou idoso. Quem doar 
uma lata grande de leite em pó 
também terá 50% de desconto 
no ingresso de R$40,00.  

O Parque Municipal Dom 
José será palco para diversos 
eventos culturais no dia 23 de 
abril (sábado) como parte do 
Festival de Artes Urbanas - Bre-
aking Combate, com o apoio da 
Secretaria de Cultura e Turismo 
(Secult). A partir das 13h, o pú-
blico poderá prestigiar, além das 
apresentações de dança, desfi le 
de moda, batalha de rima, espa-
ços grafi te e de gastronomia, tudo 
envolvendo o universo Hip Hop e 
artes de rua. O Parque Dom José 
fi ca na Rua Ângela Mirella, 500, 
na Vila Porto. 

m dos mais tradicionais 
eventos do breaking brasileiro, o 
Breaking Combate, faz parte do 
Festival de Artes e Empreende-
dorismo Urbano (FAEU), uma 
atração multicultural que propõe 
fortalecer a economia criativa dos 
empreendedores do setor de cul-
tura urbana, Hip-Hop, streetwear, 
entre outros. O Breaking Comba-
te é contemplado pelo edital do 

Proac da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado de 
São Paulo. 

Nesta edição, os prêmios para 
os campeões serão em dinheiro e 
em troféus, com valores entre R$ 
1.200,00 e R$ 50,00 dependendo 
da categoria em disputa. Podem 
participar pessoas a partir dos sete 
anos de idade. Mais informações 
no site do evento. 

Batalha de rima
Outro evento paralelo no Par-

que Dom Jose é a batalha de rima 
Mc Combate. Serão 16 MC’s que 
se enfrentarão no formato de eli-
minatória simples. O público tem 
um papel fundamental na escolha 
dos vencedores. Além de muita 
rima, o diferencial será a premia-
ção, no qual o MC campeão ou 
campeã irá com tudo pago para 
a Argentina acompanhar a FMS 
Argentina e realizar um intercâm-
bio artístico em um dos campeo-
natos mais importantes de língua 

espanhola, realizado pela Urban 
Roosters. 

Espaço Graffiti e desfile de 
moda 

Um painel de Graffi  ti será 
produzido pelo artista Sotaq du-
rante o evento. O público, além de 
poder presenciar todo o processo 
de construção ao vivo, também 
terá a oportunidade de aprender 
técnicas básicas de Graffi  ti, que 
serão ensinadas pelo grafi teiro. 

Haverá ainda um desfi le de 
moda com apresentação de mar-
cas, tendências e acessórios da 
cena Hip-Hop e um espaço com 
expositores diversifi cados, traba-
lhos feitos por grafi teiros e outros 
artistas urbanos, como roupas, 
quadros e acessórios. Os empre-
endedores interessados em expor 
devem preencher um formulário 
no site da FAEU.  

Espaço Gastronomia 
O Espaço Gastrono-

mia contará com uma gama de 
empreendimentos culinários que 
oferecerão diversos estilos de re-
feições para o público do festival, 
contemplando comidas brasilei-
ras, internacionais, vegetariana e 
vegana. 

Workshop na Estação 
Cultural Luiz Fernandes 

No dia 22, acontecerá das 13h 
às 19h, workshops e roda de bate-
-papo no Espaço Criar e Aprender 
da Estação Cultural Luiz Fernan-
des, na Aldeia de Barueri. Serão 
ministradas palestras sobre “Em-
preendedorismo no Hip-Hop” e 
roda de bate-papo com artistas 
convidados. Além disso, serão 
realizados workshops de Bre-
aking e de MC, com o objetivo de 
proporcionar novos conhecimen-
tos e também de aprimoramento 
artístico Breaking Combate. A 
Estação Cultural Luiz Fernandes 
fi ca na rua Paraná, 240 – Nova 
Aldeinha. 

Idosas expressam sua arte através do grafite 

Festival de Artes Urbanas Breaking Combate 
reúne várias atividades no Parque Dom José 

espanhola, realizado pela Urban 
Roosters. 

Espaço Graffiti e desfile de 
moda 

Um painel de Graffi  ti será 
produzido pelo artista Sotaq du-
rante o evento. O público, além de 
poder presenciar todo o processo 
de construção ao vivo, também 
terá a oportunidade de aprender 
técnicas básicas de Graffi  ti, que 
serão ensinadas pelo grafi teiro. 

Haverá ainda um desfi le de 
moda com apresentação de mar-
cas, tendências e acessórios da 
cena Hip-Hop e um espaço com 
expositores diversifi cados, traba-
lhos feitos por grafi teiros e outros 
artistas urbanos, como roupas, 
quadros e acessórios. Os empre-
endedores interessados em expor 
devem preencher um formulário 
no site da FAEU.  

Espaço Gastronomia 

Barueri recebe Festival 
de Dança Baruart
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Ovadia Saadia e Christina Bueno Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

Neide 
Ribeiro, 
Neusa 
Moura e 
Christina 
Bueno

Anna Dennz

POR OVADIA SAADIA

Zucco restaurante elogiado pelo Guia Michelin Brasil localizado na rua 
Haddock Lobo, Jardins, São Paulo. O Zucco surpreende pelo design da 

fachada de vidro, que à noite é notável dando visibilidade ao interior das 
instalações. O que você vai encontrar? Muita gente bonita, um pequeno 
jardim vertical, instalações de linha moderna, a cozinha à vista, uma boa 

adega envidraçada... e um cardápio completo de cozinha italiana, com pratos 
saciadores, copiosos e muito bem elaborados. 

 Esta semana o Zucco teve em suas estreladas mesas a presença de Ovadia 
Saadia e Christina Bueno (de boina), da Apacos e da  Febraccos.  Também 

no jantar, a presença das ex - manequins e modelos dos anos 1970 e 1980 
Neide Ribeiro  de preto) e Neusa Moura.

Anna Dennz, presidente da Apacos, 
Associação dos Colunistas Sociais 

de São Paulo (que originou a 
Febraccos, no ano de 1986), 

anuncia os preparativos do evento 
na capital paulista da cerimonia de 
que dará posse a nova diretoria da 

entidade, no período de 2022-
2027.

O evento inicialmente está previsto 
acontecer na Alesp- Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo, 
na exclusiva Sala dos Espelhos.

A equipe que está organizando o 
evento é formada por Jo Ribeiro, 
Uiara Zagolin,Rennato Gerardu,  

Claudete Reinhart, decana do 
colunismo social brasileiro e o 

presidente de honra da Apacos e 
da Febraccos Ovadia Saadia.

Localizado na Rota do Vi-
nho em São Roque, a menos de 
70 quilômetros de São Paulo, 
a Quinta do Olivardo é opção 
para quem deseja aproveitar 
com a família o almoço do fe-
riado de Sexta-feira Santa, pas-
sear no sábado ou celebrar o 
domingo de Páscoa.

A tradicional vinícola e res-
taurante de gastronomia portu-
guesa oferece um cardápio va-
riado, além de destacar um dos 
ingredientes que é a estrela de 
suas sugestões e que ganha des-
taque à mesa, o bacalhau.

Entre as várias opções de 
preparo do bacalhau, como à 
Moda da Casa, do Pipo, à La-
gareiro, Com Natas, o menu 
também traz salmão à moda, 
arroz com sardinha, lasanha 
de alcachofra, bolinho de ba-
calhau, alheira defumada, espe-
tada madeirense, várias carnes, 
sobremesas como pastel de nata 
(Belém), pastel de Santa Clara, 
doces portugueses, rabanada 
portuguesa, sorvetes, além de 
vinhos e sucos produzidos arte-
sanalmente.

A estrutura do restaurante é 
um convite a diversão e confra-
ternização para todas as idades, 
com muito espaço ao ar livre, 
circuito de aventuras com brin-
quedos, arvorismo, tirolesa de 
240 metros de extensão, parede 
de escalada, cama elástica, lago 
com pedalinho e uma mini fa-
zendinha com animais para que 

os “miúdos” (maneira que ca-
rinhosamente, Olivardo Saqui, 
proprietário da casa, chama as 
crianças) tenham uma experi-
ência única para guardar em 
suas memórias.

“Nossa Quinta é um peda-
cinho de Portugal situado em 
uma ampla área verde. Espera-
mos pais, miúdos e amigos para 
desfrutar de momentos inesque-

cíveis e celebrar a vida nesta Se-
mana Santa”, enfatiza Olivardo.

Serviço:
Quinta do Olivardo
Segunda a Domingo
das 10h às 17h
WhatsApp
(11) 97088-5401
Estrada do Vinho, km 4
São Roque, SP

Quinta do Olivardo 
tem cardápio especial

na Semana Santa


