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CiOeste realiza evento de Turismo em Carapicuíba

Câmara aprova reajuste de 11%
para servidores municipais de Osasco

Na quinta-feira,  28/04, a Fa-
culdade Estácio de Carapicuíba 
foi sede do primeiro evento de 
Turismo do CiOeste, realiza-
do pelo do Grupo de Trabalho 
(GT) que atua na entidade, res-
ponsável por demandar assuntos 
do setor, juntamente ao GT da 
Região Turística (RT) Negócios 
& Cultura. O evento teve coor-
denação do secretário de Turis-
mo e Cultura de Carapicuíba,  
Evaldo Almeida, que também 
comanda o GT. 

A ação, que a partir de ago-
ra terá caráter mensal, fará cir-
cuito nos 14 municípios repre-
sentados nos dois GTs – as 12 
cidades que integram o CiO-
este (Araçariguama, Barueri, 
Carapicuíba, Cajamar, Cotia, 
Itapevi, Jandira, Osasco, San-
tana de Parnaíba São Roque e 
Vargem Grande Paulista), além 
de Caieiras e Francisco Morato, 
que se unem por meio da RT. 
Trata-se da primeira reunião 
de mobilização para divulgar a 
Expo Turismo 2022 - I Feira de 
Turismo de Negócios da Região 
Oeste da Grande São Paulo, que 
acontecerá no mês de setembro, 
em Osasco. 

Intitulado “O Turismo Re-
gional para o Desenvolvimento 
Econômico e Cultural” o evento 
contou com abertura feita pelo 
Secretário Geral do CiOeste, ex-
-prefeito de Osasco Jorge Lapas, 
apresentação cultural das Ren-
deiras de Aldeia de Carapicuíba 

e palestras do presidente do Sin-
dicato de Hotéis, Restaurantes 
e Bares de Osasco, Alphaville 
e Região (SinHoRes) e do se-
cretário Evaldo Almeida, tendo, 
no encerramento, uma mesa de 
debates com microfones abertos 
a perguntas. Coordenou a ceri-
mônia o diretor de projetos do 
CiOEste, Carlos Abrão.

Lapas falou sobre o pa-
pel do CiOeste. “Procuramos 
acompanhar as demandas dos 
municípios e ajudar a transfor-
ma-las em políticas públicas. Já 
tivemos êxito em áreas como a 
Educação e Segurança, e recen-
temente obtivemos a conquista 
do início  das obras de acesso 
da Rodovia Castello Branco em 
Osasco”, disse. 

Na mostra das “Rendeiras 
da Aldeia”, as integrantes ren-
daram entoando cantos de traba-
lho, de suas terras natais, como 
Bahia, Pernambuco, Minas Ge-
rais e Paraná. São mulheres que 
vieram para São Paulo em bus-
ca de melhores oportunidades 
e trouxeram consigo suas apti-
dões e uma bagagem cultural, 
sendo tudo especialmente bem 
aproveitado dentro do projeto. 

Em sua palestra, Edson Pin-
to, presidente do SinHoRes fa-
lou sobre os prejuízos do com 
a pandemia. “Os setores de 
alimentação e de hospedagem 
foram muito atingidos, mas foi 
ainda pior para o setor de even-
tos, que está retomando de for-

ma efetiva só agora”, resumiu. 
Segundo o especialista, as pas-
tas de gestão pública voltadas 
ao Turismo são deixadas em 
segundo plano, em decorrência 
das escolhas que os governantes 
têm que fazer. “Mas esta é uma 
visão equivocada, porque o Tu-
rismo não faz parte dos proble-
mas das cidades, mas sim é a so-
lução para diversos problemas. 
Dados da Organização Mundial 
do Turismo mostram que cada 
centavo investido no setor vol-
ta multiplicado por 4 aos cofres 
públicos”. 

Edson explicou que o Tu-

rismo não é uma simples ativi-
dade, mas sim uma dimensão 
econômica. “São 26 tipos dife-
rentes de turismo que impactam 
52 segmentos da economia, ten-
do como principal ativo o capi-
tal humano”, disse. “Segundo o 
Centro de Inteligência Turística 
da Secretaria de Turismo e Via-
gens, apenas o Estado de São 
Paulo recebe cerca de 40 mi-
lhões de turistas “Destes, 35% 
vêm de outros estados e 65% 
são paulistas dentro do próprio 
estado”, disse, sugerindo que 
este padrão de turismo local 
pode ser também uma realidade 

na região.
Em sua fala, Evaldo apre-

sentou os integrantes do GT de 
Turismo do CiOeste presentes, 
que se reúne mensalmente no 
Consórcio para pensar coleti-
vamente o setor. “Nossa região 
tem um potencial gigantesco 

para avançarmos no Turismo, 
temos um leque de oportunida-
des e as pessoas precisam saber 
disso, este evento tem esta fun-
ção”, disse, citando a criação 
de rotas regionais que está em 
estudo pelo GT, para privilegiar 
várias cidades da região em um 
único roteiro turístico.

Evaldo lembrou também a 
força da região com relação à 
presença de grandes empresas 
de tecnologia, o que cria o tu-
rismo de Tecnologia, por isso a 
Feira de Turismo que será reali-
zada em setembro, contará com 
uma Arena Tecnológica, com 
empresas que oferecerão uma 
série de serviços e atrações 4.0. 

Também estiveram no even-
to a vice-prefeita de Carapicuí-
ba, Gilmara Gonçalves, o reitor 
da Estácio Carapicuíba, empre-
sários, vereadores, autoridades 
do setor público, membros da 
segurança pública, entre ou-
tros. Participou da conferência 
o secretário de Turismo, Desen-
volvimento Econômico, Espor-
te e Lazer de São Roque, Luiz 
A. Lisa Júnior , que integrou a 
mesa de debates.

Os vereadores osasquen-
ses aprovaram, nesta terça-feira 
(26), reajuste de 11% e revisão 
salarial para os servidores públi-
cos da Prefeitura do Município 
de Osasco (PMO).

Além deste índice, o Projeto 
de Lei Complementar 02/2022, 
de autoria do Executivo Mu-
nicipal, prevê o pagamento de 
abono salarial e a revisão das 
referências de padrão de venci-
mento dos cargos públicos de 
provimento efetivo, funções, 
empregos públicos e dos cargos 
de provimento em comissão.

Ciente da importância do 
projeto, o presidente da Câmara 
de Osasco, vereador Ribamar 
Silva (PSD), convocou uma Ses-
são Extraordinária para garantir 
a votação da matéria em dois tur-
nos já na terça-feira.

“Uma comissão especial foi 
formada para avaliar o projeto 
com cuidado e rapidez. Haverá 
tempo hábil para que a categoria 
seja contemplada com o reajuste 
já no pagamento referente ao mês 
de abril”, comentou Ribamar.

A Comissão que analisou o 
projeto foi formada pelos vere-
adores Paulo Nunes (PP), Fábio 
Chirinhan (PP), Carmônio Bas-
tos (Podemos), Zé Carlos Santa 
Maria (Patriota) e Joel Nunes 
(Republicanos), que discutiram 
as necessidades da categoria 
juntamente com representantes 
do Sindicato dos Servidores de 
Osasco e Cotia (Sintrasp) e da 
Prefeitura.

Dessa forma, o projeto foi 
discutido, votado e aprovado em 
Primeira Discussão, durante a 
11ª Sessão Ordinária, e o resulta-
do da votação foi referendado na 
4ª Sessão Extraordinária, reali-

zada logo após a Ordinária. Com 
isso, haverá tempo hábil para 
que a categoria seja contemplada 
com o reajuste já no pagamento 
referente ao mês de abril.

A matéria, aprovada com 12 
votos favoráveis e um contrário, 
tem como base política continua-
da de valorização dos servidores 
públicos osasquenses.

A vereadora Juliana da Ati-
voz (PSOL) apresentou emenda 
propondo o reajuste de 24,16% 
a cargos específi cos da área de 
educação, mas a proposta foi re-
jeitada porque o Legislativo não 
tem competência para propor 
reajuste salarial para servidores 
públicos.

Principais pontos
O presidente Ribamar Sil-

va lembrou que a Câmara de 
Osasco não tem medido esforços 
em aprovar projetos que vão ao 
encontro das necessidades da 
população. “A valorização dos 
servidores públicos é fundamen-
tal para que a categoria preste um 

bom serviço à população”.
Ribamar lembra, ainda, que 

o Legislativo já aprovou outros 
projetos importantes em bene-
fício dos servidores municipais, 
entre eles, os de revisão sala-
rial para os guardas municipais 
e professores, bem como um 
bônus aos servidores que atua-
ram na linha de frente de comba-
te à Covid-19 na cidade.

O Projeto de Lei Comple-
mentar 02/2022 concede 11% de 
reajuste para todos os servidores 
públicos da PMO. Além disso, 
o texto prorroga a concessão de 
abono aos servidores cujos ven-
cimentos, correspondentes ao 
padrão inicial de seu cargo, em-
prego ou função, sejam inferio-
res a R$ 1.600,19.

De acordo com a mensa-
gem do prefeito Rogério Lins 
(Podemos) no projeto, os ín-
dices de reajuste e valores dos 
demais benefícios foram discu-
tidos com os servidores e enti-
dades sindicais representativas. 
Segundo Lins, a mudança vai 

proporcionar ganho real signi-
fi cativo aos servidores públicos 
do município.

O texto também prevê a mu-
dança de referência salarial para 
a grande maioria dos cargos efe-
tivos. A remuneração inicial de 
funções como agente de saúde, 
copeiro, eletricista, coveiro, den-
tre outras, deve passar da refe-
rência 1-A para a 7-A.

Segundo o vereador Délbio 
Teruel (União Brasil), a mudan-
ça representa mais do que 24% 
de ganho salarial – índice que vi-
nha sendo pleiteado inicialmente 
pelo sindicato da categoria.

O projeto também altera o 
Adicional para o Regime Espe-
cial de Trabalho Policial (RETP) 
dos guardas civis municipais de 
80% para 100%. Já na área da 
saúde, eleva a remuneração dos 
técnicos de enfermagem com 
carga horária de 40 horas sema-
nais para R$ 3.311.69.

Com a aprovação, o texto 
do projeto segue para sanção do 
prefeito Rogério Lins.

O presidente da Câmara de 
Osasco, Ribamar Silva (PSD), 
e o vereador José Carlos Santa 
Maria (Patriota) estão em Bra-
sília desde a última quarta-feira 
(27), onde participam de eventos 
ofi ciais e pleiteiam investimen-
tos para Osasco na área da saúde. 

Ribamar e Zé Carlos partici-
pparam da 23ª edição da Marcha 
a Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios – maior evento muni-
cipalista da América Latina – e 
da 21ª Marcha dos Legislativos 
Municipais. Os dois encontros 
discutem ações para o fortaleci-
mento do poder legislativo mu-
nicipal e dos municípios. 

Para o presidente Ribamar 
Silva, a participação nos dois en-
contros foi de fundamental im-
portância para garantir o avanço 
nas políticas públicas dos muni-
cípios, em especial em Osasco. 
“As reformas estruturais que o 
Congresso Nacional está discu-
tindo têm grande infl uência nas 
gestões dos municípios. Viemos 
unir forças para que as cidades 

estejam envolvidas nas mudan-
ças tributárias, administrativas e 
as federativas”, ressaltou.

Ministério da Saúde
Com excelente trânsito na 

Câmara Federal e nos Ministé-
rios, devido a sua experiência 
como Chefe de Gabinete, o pre-
sidente do Legislativo osasquen-
se aproveitou a viagem a Brasí-
lia para levar ao Ministério da 
Saúde reivindicações da popula-
ção para a melhoria das políticas 
públicas. 

“Reforçamos nosso pedido 
de investimentos em programas 
na área da saúde em Osasco. Es-
tar aqui é importante para que o 
Governo não esqueça da gente. 
Quem não é visto, não é lembra-
do”, disse Ribamar.

O vereador Zé Carlos Santa 
Maria acredita que a ida à Capi-
tal Federal ajudará na liberação 
de investimentos para Osasco. 
“Nossa população merece que o 
Governo Federal nos olhe com 
mais atenção”, comentou.

Ribamar Silva e José Carlos Santa 
Maria participam da Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios



Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 PÁGINA 3JORNAL A RUA

DIA 1º DE MAIO É DIA DE 
HOMENAGEAR QUEM 
TRABALHA PARA FAZER 
NOSSA CIDADE CADA 
VEZ MELHOR.

ENTRADA GRATUITA • CURTA E PARTICIPE!

WWW.OSASCO.SP.GOV.BR@prefeituradeosasco @prefeituradeosasco

E, para comemorar, a Prefeitura 
de Osasco e a Rádio Massa
trazem para a cidade o programa 
Minha Cidade é Massa.

Local:
Av. Brasil ao lado do 
Estádio do Rochdale 

Horário:
das 9h às 19h.

ENTRADA 
PELA AVENIDA 

CRUZEIRO DO SUL

Traga 1 kg de alimento não perecível 
para o Fundo Social de Solidariedade.

Apoio:Realização:

Serão diversos shows e atrações culturais para toda 
a família. (sem custo para o município) 

ARTISTAS CONFIRMADOS
GUSTAVO MIOTO, RIONEGRO & SOLIMÕES, EDUARDO COSTA,

LAUANA PRADO, ÍCARO & GILMAR, LÉO MAGALHÃES, 
HUMBERTO & RONALDO E MUITO MAIS!

1º DE MAIO. 
DIA DO TRABALHADOR!
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Prefeitura de Itapevi interdita via no Centro

Principais obras preparam
Barueri para as próximas décadas

As obras são muitas. Vi-
árias, de infraestrutura urba-
na, de reformas e ampliação 
de serviços públicos ou de 
auxílio nos mais diversos 
segmentos. Em toda cidade 
há pelo menos uma melhoria 
sendo executada pela Prefei-
tura de Barueri como parte 
do planejamento de preparar 
o Município para as próxi-
mas décadas.

Algumas obras se des-
tacam entre as centenas em 
execução. São as carros-che-
fes que vão impulsionar ain-
da mais o desenvolvimento 
socioeconômico e cultural 
de Barueri.

“São obras que vão proje-
tar Barueri para um novo pa-
tamar de desenvolvimento. 
Mesmo com tudo que já foi 
feito pela nossa Administra-
ção, na Saúde, na Educação, 
no Lazer e nas demais áreas, 
sempre olhamos para o futu-
ro e para as novas gerações. 
Por isso estamos construin-
do a Praça das Artes, os pis-
cinões que vão acabar com 
as enchentes, o complexo es-
portivo do Jardim Silveira e 
o Hospital Regional”, afirma 
o secretário de Obras, Beto 
Piteri.

Recentemente o secretá-

rio esteve negociando com 
o Governo do Estado de São 
Paulo a compra dos equi-
pamentos do novo Hospital 
Regional. “As negociações 
para a aquisição, assim como 
as obras, estão bem avança-
das”, destacou.

Hospital Regional
O Hospital Regional Rota 

dos Bandeirantes dará à re-
gião o maior e mais moder-
no hospital público de alta 
complexidade do Estado. 
Fruto de um convênio com 
o governo do estado de São 
Paulo, o hospital beneficiará 

cerca de 1,8 milhão de pes-
soas que moram em Barueri 
e nas cidades vizinhas, como 
Jandira, Itapevi, Osasco, Ca-
rapicuíba etc. Ele terá capa-
cidade para 1.100 interna-
ções e 580 cirurgias por mês. 
Serão 370 leitos, dos quais 
50 de UTI e oito salas cirúr-
gicas.

Praça das Artes
A Praça das Artes certa-

mente será uma referência 
em equipamento cultural no 
estado de São Paulo e no 
Brasil. A construção, com 
projeto arquitetônico de Ruy 

Ohtake (1938-2021) e mais 
de 90% concluída, terá 20,8 
mil metros quadros de área 
construída em vários pavi-
mentos.

O local oferecerá aulas 
de música, teatro, artes grá-

ficas e dança à população. O 
teatro terá capacidade para 
mais de 900 lugares, e conta-
rá ainda com pinacoteca, bi-
blioteca, área midiática, ofi-
cinas de cenários, figurinos 
e artesanato, estacionamento 
com 400 vagas, restaurantes, 
entre outros espaços.

Piscinões
A Prefeitura projetou 

a construção de três pis-
cinões. O da Vila Márcia, já 
em obras, terá uma área de 
24.000 metros quadrados e 
capacidade total de 350 mi-
lhões de litros. De acordo 
com Beto Piteri, até o final 
deste ano já terá cerca de 
80% da sua capacidade em 
condições para evitar o pro-
blema de cheias nas chuvas 
do ano que vem. Pelo proje-
to, haverá também outro pis-
cinão na Vila Itaquiti e um 

terceiro no Jardim Silveira, 
na área do complexo espor-
tivo em construção.

Complexo Esportivo do 
Jardim Silveira

São 18 mil metros qua-
drados de área construída 
no Complexo Esportivo Jd. 
Silveira, que compõe dois 
ginásios com arquibancadas, 
amplo estacionamento, alo-
jamento para atletas, pista de 
atletismo, campo de futebol 
com grama sintética, espaço 
para ginástica artística, artes 
marciais, auditório para 150 
pessoas, espaço de ativida-
des para adultos, como pila-
tes, alongamento e ginástica.

“Essa é uma obra ‘padrão 
Barueri’, como todas que 
estamos fazendo na cida-
de”, afirmou o secretário de 
Obras.

Desde a última quar-
ta-feira (27), a Prefeitura 
de Itapevi e a empresa res-
ponsável pela execução das 
obras da Fase 1 do projeto de 
canalização e drenagem do 
Córrego Vale do Sol, na re-
gião do Jardim Rainha, farão 
a interdição parcial de parte 
da via SP-029 em um trecho 
de 100 metros, que passa ao 
lado do Viaduto José dos 
Santos Novaes, no Centro.

Apenas ônibus e cami-
nhões poderão passar por 
uma das faixas de rolamento. 
Carros e motocicletas serão 
desviados para a Rua Clara 
Caluzzo Piazza, no Centro, 
onde poderão acessar o Cor-
redor Oeste sentido Jandira 
ou rotatória da Cohab.

A interdição irá durar cer-

ca de 90 dias até que sejam 
concluídas as melhorias no 
local. As intervenções têm 
como objetivo contribuir 
para evitar futuras enchen-
tes na região central, Jardim 
Rainha e Vale do Sol.

Obras de Combate às En-
chentes

Em 12 de março, a Prefei-
tura iniciou as obras da Fase 
1 do projeto de canalização 
e drenagem do Córrego Vale 
do Sol, na região do Jardim 
Rainha. A obra é uma neces-
sidade antiga da população 
que sofre há anos com os 
alagamentos na região cen-
tral, Jardim Rainha e Vale do 
Sol.

Com investimentos de R$ 
34 milhões, os trabalhos da 

Fase 1 terão a duração de 18 
meses e começam na região 
central, na altura do Viadu-
to José dos Santos Novaes e 
nas vias Cesário de Abreu, 
Eleutério Marçal dos San-
tos, Leopoldina de Camargo, 
Manoel Alves Mendes, Luiz 
Manfrinato e Escolástica 
Chaluppe.

Na sequência, as obras 
avançam pelo Jardim Rai-
nha, passando pelas ruas 
Benedito Dias Siqueira, Dr. 
José Pedro de Castro, Ana 
Araújo de Castro e Avenida 
Nove de Julho.

Já na Fase 2, está previsto 
o término da canalização das 
vias próximas ao Córrego 
Vale do Sol e, finalmente, na 
Fase 3, a construção do Pis-
cinão naquela região.

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br
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O Dia do Trabalhador, celebra-
do em 1º de Maio, será marcado 
por um grande show em Osasco. 
Neste ano, a data será marcada 
por uma comemoração especial 
e cheia de atividades e atrações 
musicais atrás do Estádio do Ro-
chdale, com acesso pela Aveni-
da Brasil, no Jardim Rochdale, a 
partir das 9 horas. O show é uma 
parceria com a Rádio Massa FM, 
é totalmente sem custo para o po-
der público e contará com várias 
atrações musicais, entre elas Edu-
ardo Costa, Gustavo Mioto, Rio 
Negro & Solimões, Lauana Prado, 
Léo Magalhães, Ícaro & Gilmar e 
Humberto & Ronaldo.

Depois de 2 anos sem a tradi-
cional Festa do Trabalhador, em 
razão da pandemia do coronaví-
rus, Osasco volta a celebrar a data 
com motivos pra comemorar, já 
que a cidade foi a que mais gerou 
emprego no Brasil em 2021. Se-

gundo o Cageg (Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos), do Ministério da Economia, 
Osasco encerrou o ano com saldo 
positivo de mais de 100 mil no-
vos postos de trabalho, resultado 

do trabalho realizado pela Prefei-
tura de Osasco, por meio das se-
cretarias de Tecnologia, Inovação 
e Desenvolvimento Econômico e 
de Emprego, Trabalho e Renda.

Geração de empregos
Dados do Caged apontam que 

entre as cidades com mais de 200 
mil habitantes, as líderes em gera-
ção 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. Isso 
porque, a pandemia e seus impac-
tos orientaram a abertura de pos-
tos de trabalho em 2021.

O salto das vendas online, dos 
serviços de entrega e de call cen-
ters para dar suporte a esses servi-
ços ajudou Osasco a ser a cidade 
que mais cresceu na geração de 
empregos. O resultado é credita-
do à chegada de grandes grupos 
de tecnologia que hoje empregam 
42 mil pessoas.

Pelo menos dez grandes em-
presas de tecnologia chegaram 
à cidade nos últimos anos, em 
especial nos últimos três. Após 
a chegada do Mercado Livre, 
iFood, B2W, Dafi ti, Facily, Ra-

ppy, Shopee, Shopper e Ascenty 
- que neste ano abrirá sua quarta 
unidade local, com investimento 
de R$ 220 milhões, Uber e 99 es-
tão fi nalizando suas sedes locais 
a serem inauguradas até o fi m do 
ano.

Foram essas companhias que 
ajudaram o município a fi car em 
primeiro lugar na lista dos que 
mais cresceram, em porcentu-
al, na geração de empregos em 
2021. (Com Estadão e Gazeta de 
S.Paulo)

SERVIÇO
Show 1º de Maio
Local: Avenida Brasil – ao lado 
do Estádio do Rochdale
Entrada pela avenida Cruzeiro 
do Sul - Horário: 9 às 19h
O acesso ao local do evento é 
gratuito. Quem puder, poderá 
colaborar com um quilo de ali-
mento não perecível.

Jandira recebe, neste domin-
go, 1º de maio, a partir das 13h, 
na Praça de Eventos, a Festa do 
Trabalhador da cidade, com vá-
rias atrações.A programação con-
ta com a presença de Barões da 
Pisadinha, Japinha Conde, Lucas 
Lucco, Edson & Hudson, Rio Ne-
gro & Solimões, Rick & Renner, 
Thiago & Graciano, Karol Kailler, 

Luan Pereira e DJ Lucas Beat.
Com o objetivo de propor-

cionar à população de Jandira e 
região uma das melhores festas 
já realizadas na história do muni-
cípio, foi planejado e elaborado 
um cronograma versátil, visando 
qualidade, entretenimento, lazer e 
bem-estar a todos.

A entrada será gratuita. No 

local haverá uma campanha de 
arrecadação de alimentos, fi cando 
opcional a entrega de 1 kg (quilo-
grama) de alimento não perecível, 
exceto sal. O evento é uma reali-
zação da Rádio Massa FM, sob o 
apoio da Prefeitura de Jandira. 

Serviço
Festa do Trabalhador de Jandira

Atrações: Barões da Pisadinha, 
Japinha Conde, Lucas Lucco, 
Edson & Hudson, Rio Negro & 
Solimões, Rick & Renner, Thiago 
& Graciano, Karol Kailler, Luan 
Pereira e DJ Lucas Beat
Domingo, dia 1º de maio, a partir 
das 13h, na Praça de Eventos
Entrada gratuita | Opcional: 1 kg 
de alimento não perecível

O Parque Municipal Dom 
José foi cenário de múltiplas 
expressões da cultura urbana no 
dia 23 (sábado). O público pode 
prestigiar o Festival de Artes 
e Empreendedorismo Urbano 
(FAEU), que teve apoio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo 
de Barueri. O Festival também 
aconteceu na Aldeia de Barueri, 
no dia 22 (sexta-feira). Um dos 
pontos altos do FAEU no Par-
que Dom José foi a realização 
da edição do Breaking Comba-
te, uma competição da mais po-
pular dança de rua.

“Fiquei feliz em ver tantos 
jovens participando e assistindo 
a competição. Estamos realizan-
do vários eventos envolvendo 
todas as áreas da cultura, que vai 
desde a música clássica, passan-
do por ritmos populares como 
o samba, até o hip-hop, entre 
outras modalidades artísticas”, 
afi rmou Jean Gaspar, secretário 
de Cultura e Turismo.

E por falar em samba, no 
domingo à tarde (dia 24), o es-
tacionamento da Fatec, próximo 
à Câmara Municipal, foi pal-
co para o Samba na Praça, que 
atraiu vários apreciadores do 
gênero, evento também promo-
vido pela Secretaria de Cultura 
e Turismo.

Workshop
No primeiro dia do Festival, 

dia 22, houve workshop e pa-
lestras com artistas da cultura 
urbana de várias partes do país, 
que teve lugar na Estação Cul-
tural Luiz Fernandes,  na Aldeia 
de Barueri.

Espaço para expressões 
multiculturais, o FAEU ser-
viu para fortalecer a economia 
criativa dos empreendedores 
da cultura urbana ligados ao 
hip-hop, streetwear, além de 
artistas como B-Girls, B-Boys, 
grafi teiros, DJ’s, MC’s, moda e 
gastronomia. O evento também 

teve apoio do Proac (Programa 
de Ação Cultural) do Governo 
de São Paulo.

O evento começou às 13h 
com os fi ltros e batalhas de 
B-Boys, depois veio um desfi le 
de marcas urbanas. Em seguida, 

a competição Kids e a disputa 
de B-Girls, mostrando a força 
das mulheres dentro da cultura 
hip-hop e do esporte urbano. 
Por fi m, a Batalha de MC´s fi na-
lizou o evento.

Campeões
No total, foram mais de 200 

participantes, entre B-Boys e 
B-Girls. Os campeões foram:

• Kids - 1º lugar a B-Girl 
Angel do Brasil (de 12 anos), 
que treina em Barueri e já cole-

ciona prêmios nacionais e inter-
nacionais. Em 2020, fi cou em 2º 
lugar no E-Fise  Montpellier, da 
França, e em 2021, em 1º lugar 
no All Dance Brazil.

• B-Girls - a vencedora foi 
a paraense Mayara Colins, co-
nhecida como Mini Japa, que 
em 2018 ganhou a Red Bull BC 
One Cypher Brazil e represen-
tou o país no mundial da Suíça.

• B-Boys - o mineiro Gil-
berto Araújo, conhecido como 
B-Boy Rato, foi o primeiro co-
locado. Ele tem se destacado 
em grandes eventos no cenário 
nacional e internacional.

• Batalha de Rimas - o ven-
cedor foi o MC Big Mike, que 
no fi nal de 2021 foi um dos três  
ganhadores da BDA 5 anos.

Outro grande destaque do 
evento foi o grafi teiro Sotaq, 
que em sua arte fez uma home-
nagem a Cindy Campbell e ao 
DJ jamaicano Kool Herc, consi-
derado o “Pai do Hip-Hop”.

Show de 1º de Maio celebra 
geração de emprego em Osasco

Barões da Pisadinha, Japinha Conde e 
Lucas Lucco são algumas das atrações 
da Festa do Trabalhador de Jandira

Parque Dom José recebe milhares de pessoas no 
Festival de Artes e Empreendedorismo Urbano
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Cursinhos em Etecs e Fatecs preparam alunos 
para provas de Vestibular e Vestibulinho

Osasco lança aplicativo “Portal
do Aluno” e “Portal do Professor”

No Dia Nacional da Educação, 
Barueri tem muito o que comemorar

Na quinta-feira, dia 28 de 
abril, foi comemorado o Dia 
Nacional da Educação e Barue-
ri tem muito o que comemorar.

A rede de ensino de Barue-
ri tem sido destaque entre as 
melhores do país graças aos 
investimentos em tecnologia 
educacional, equipamentos 
modernos, formação e valori-
zação de seus profissionais.

Somando um total de 67.627 
estudantes e 104 modernas esco-
las, a rede de ensino é conhecida 
por colocar em prática projetos 
inovadores como Sala Maker, 
Google For Educatucion, Cen-
tro de Referência Pela Primeira 
Infância, polos de natação, salas 
informatizadas em todas as es-
colas e avançados laboratórios 
de ciências.

A administração municipal 
está investindo alto em novos 
e arrojados prédios. Já cons-

truiu 12 prédios, reformou 
completamente 30 unidades e 

está finalizando a reforma de 
outras 13 escolas.

Para abrigar ainda melhor 
os estudantes da rede, a Prefei-

tura está construindo 18 lindas 
unidades de ensino.

De acordo com o secretá-
rio de Educação, Celso Furlan, 
“temos muitos motivos para 
comemorar. Aqui em Barueri, 
a Prefeitura e a nossa equipe 
da Secretaria de Educação têm 
trabalhado muito para levar 
tecnologia, conteúdo pedagó-
gico e as melhores estruturas 
para os nossos alunos rece-
berem uma educação que é 
referência em todo o Brasil”, 
comentou.

Sobre a Data
A data foi estabelecida em 

função do Fórum Mundial da 
Educação, criado pela Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO). O 
encontro, considerado um 
marco para o ensino global, 
aconteceu em Dakar, capital 
do Senegal, em 2000.

A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Osasco lançou na 
terça-feira, 19/4, dois importan-
tes aplicativos, o Portal do Aluno 
e o Portal do Professor, disponí-
veis em sistemas Android (Play 
store) e IOS (App store). O ato 
aconteceu durante o 1º Encon-
tro dos Conselheiros de Gestão 
Compartilhada (CGC), reali-
zado no auditório do Centro de 
Formação dos Professores, no 
Centro.

Pioneiro na rede municipal 
de ensino de Osasco, o aplica-
tivo Portal do Aluno destina-se 
aos estudantes das escolas de 
educação infantil e ensino funda-
mental. Com ele, pais ou respon-
sáveis poderão acompanhar o 
desempenho dos filhos, a frequ-
ência escolar, datas das provas, 
ver os comunicados tanto dos 
professores quanto da Secretaria 
de Educação, e até fazer solici-
tações como declaração de ma-

trícula, transferência e Histórico 
Escolar.

O app dos professores – Por-
tal do Professor – também ofe-
rece diversas funcionalidades 
e apresenta informações como 
nº de matrícula, data de nomea-
ção, dados pessoais e formação, 
atendimento educacional, diário 
de classe (conteúdo programá-
tico, ficha do aluno, relatório de 
frequência e avaliação), entre 
outros.

Ambos os aplicativos fazem 
parte do processo de informati-
zação e modernização das unida-
des educacionais e formam um 
canal de comunicação mais dire-
to e participativo entre professo-
res, gestores, alunos e famílias.

Durante a apresentação, o 
secretário de Educação, Cláu-
dio Piteri, que na ocasião repre-
sentou o prefeito Rogério Lins, 
ressaltou a importância que é 
ter ferramentas que facilitem o 

acesso à informação e forneçam 
maior aproximação e fortaleci-

mento de laços entre pais e alu-
nos, gestores e professores.

As datas para inscrições do 
processos seletivos para as Es-
colas Técnicas (Etecs) e Facul-
dades de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais serão anunciadas em 
breve, mas para muita gente a 
preparação para o Vestibular 
e Vestibulinho já começou há 
muito tempo. E os cursinhos 
mantidos por professores e 
equipes de coordenação volun-
tários estão a todo vapor ofe-
recendo auxílio aos estudantes 
que pretendem fazer as provas.

Como acontece na maioria 
das unidades que oferecem au-
las gratuitas à comunidade, os 
professores e coordenadores 

dos programas são egressos da 
escola, como Higor Garcia de 
Lima, de 23 anos. Com um lon-
go currículo no CPS, ele cursou 
o Ensino Médio na Etec Perus, 
o Curso Técnico em Informáti-
ca, na Etec Jaguaré, Construção 
Civil na Fatec São Paulo e hoje 
faz sua licenciatura em Quími-
ca pelo Instituto Federal de São 
Paulo (IFSP).

Há 6 anos, ao lado de ou-
tros ex-colegas, Higor criou o 
Projeto Raízes voltado à pre-
paração de estudantes da peri-
feria de Perus para o processo 
seletivo das Etecs. “É uma 
questão afetiva. Queremos 

reverter para a comunidade o 
que foi depositado em nós”, 
avalia. O Raízes já conta com 
50 voluntários, entre professo-
res, coordenadores pedagógi-
cos, assessores de planejamen-
to e uma equipe de TI. Toda 
essa infraestrutura foi monta-
da dentro da Etec Perus, com a 
colaboração da diretora Akiyo 
Tamura Mello Freire. 

Para este ano, foram abertas 
5 turmas de 130 alunos, abran-
gendo estudantes do 9º ano do 
ensino fundamental e também 5º 
e o 6º anos. Para os mais jovens, 
a proposta é funcionar como 
um curso de reforço para que 

tenham uma base de conheci-
mento mais sólida quando che-
gar a hora de disputar uma vaga 
na Etec ao final do Ensino Fun-
damental. “Além das aulas aos 
sábados, os instrutores acompa-
nham os estudantes ao longo da 
semana para ajudá-los a fixar o 
conteúdo”, conta Higor.  Neste 
começo de ano, o cursinho já 
completou as turmas – mas ain-
da há uma lista de espera para 
interessados. A abertura de no-
vas classes depende da chegada 
de professores voluntários.

Na Etec São Paulo (Etesp), o 
cursinho Pré-Vestibulinho Gra-
tuito Brasil – Projeto Progressão 

é voltado para os alunos do 9° 
ano já tem 10 anos de atuação. A 
iniciativa conta com biblioteca 
infanto-juvenil e oferece orien-
tação pedagógica. A cada ano, 
o Projeto Progressão, também 
formado por alunos e ex-alunos, 
recebe cerca de 120 jovens que 
ocupam até seis salas dentro da 
Etesp.

Já os vestibulares são o foco 
das Fatecs, que também contam 
com cursinhos bem estrutura-
dos, alguns com aulas ao longo 
de todo o ano. Na Fatec Ribei-
rão Preto aconteceu, este ano, 
um casamento feliz: o Cursinho 
Popular Resistência, criado em 

2018 fora do campus para aten-
der jovens e adultos em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
foi levado para dentro da Fatec. 
Os alunos têm acesso às aulas, 
palestras, plantões de dúvidas 
e simulados. Em pouco tempo, 
as 40 vagas disponíveis foram 
preenchidas e mais cinco extras 
foram ofertadas. A abertura de 
uma nova classe depende de 
novos professores voluntários.

Para saber onde os cursinhos 
preparatórios estão acontecen-
do, acesse o link:

https://www.cps.sp.gov.br/
cursinhos-preparam-estudantes-
-para-vestibular-e-vestibulinho/
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Sempre na última quinta-fei-
ra do mês a Secretaria de Cultu-
ra e Turismo (Secult) promove 
no Centro de Eventos (Av. Se-
bastião Davino dos Reis, 672 - 
Jardim Tupanci) a apresentação 
do Quinteto de Cordas. O pro-
grama A Quinta Nota deste mês 
acontece no dia 28 de abril, às 
19h30, com entrada gratuita.

O Quinteto de Cordas de Ba-
rueri tem se dedicado à temáti-
ca do Centenário da Semana de 
Arte Moderna de 1922, trazendo 
ao palco obras de compositores 
brasileiros que dialogam com os 
períodos pré-modernista, mo-
dernista e contemporâneo.

Nesse concerto, o público 
prestigiará composições de Al-
berto Nepomuceno, Heitor Villa 
Lobos, Claudio Santoro, Edino 
Krieger, além de uma compo-

sição inédita para quinteto de 
cordas do compositor Gustavo 
Fontes, professor de contrabai-
xo do Núcleo de Música de Ba-
rueri.

Semana de 22
A Semana de Arte Moderna 

de 1922 é um marco referen-
cial na vida cultural do país, 
que completa 100 anos. Jovens 
artistas e intelectuais de várias 
correntes se reuniram no Teatro 
Municipal de São Paulo para 
apresentar uma arte que acabou 
rompendo com os padrões artís-
ticos existentes até então.

A Quinta Nota é uma ótima 
oportunidade para ouvir ao vivo 
performances musicais de ex-
celência executadas pelo corpo 
docente do Núcleo de Música 
de Barueri.

Considerado um dos maiores 
e melhores empreendimento da 
Grande São Paulo, o Shopping 
União de Osasco, às vésperas de 
comemorar o seu 13º aniversário, 
é referência em compras e en-
tretenimento para toda a Região 
Oeste. E, como já é tradição, traz 
para o Dia das Mães uma ação 
promocional que irá sortear R$ 
90.000,00 em vales-compra.

De 28 de abril a 08 de maio, a 
cada R$ 300,00 em compras efe-
tuadas nas lojas e quiosques parti-
cipantes da promoção, as mamães 
poderão cadastrar as notas fiscais 
e receberem 1 número da sorte 
para concorrerem ao sorteio de 
1 vale-compras no valor de R$ 3 
mil. Serão 30 ganhadores.

O sorteio será realizado em 11 
de maio pela Loteria Federal.

É necessário cadastrar a nota 
fiscal por meio do aplicativo Con-
nect Shopping, escolhendo o Sho-
pping União e seguindo o passo 
a passo. É possível participar 
também via WhatsApp nº (011) 
94232-7782, enviando as fotos 

das notas fiscais.
Aproveite o mix de lojas do 

União de Osasco, encante a sua 
mãe e concorra!

Serviço:
Campanha Dia das Mães 
União
Período: de 28 de abril a 

08 de maio
Endereço: Av. dos Autono-
mistas, 1400 - Vila Yara, 
Osasco

Horário: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, 
e domingos e feriados, das 
14h às 20h.

Para mais informações e 
regulamento da campanha, 
acesse: www.shoppinguniao.
com.br

Sobre o Shopping União 
de Osasco

É o centro de compras mais 
completo da Região Oeste de 
São Paulo. São 294 lojas con-
ceituais, com layouts modernos 
e diferenciados. Possui as prin-
cipais lojas âncoras do mercado 
nacional, além de hipermercado, 
praça de alimentação, restauran-
tes, laboratório de análises clíni-
cas e uma unidade do Poupatem-
po. Com estacionamento gratuito 
nas primeiras duas horas, dispõe 
de variadas opções de lazer, mo-
derna 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 Home-
center e Sodimac Constructor. 
Para mais informações, acesse: 
www.shoppinguniao.com.br.

Quinteto de Cordas apresenta repertório de 
artistas da Semana de Arte Moderna de 22

Dia das Mães: Shopping União de Osasco 
sorteia 90 mil reais em vales-compra
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Na quinta-
feira, dia 28, a 

deputada federal 
Bruna Furlan, 

ficou mais 
jovem e recebeu 

o carinho do 
esposo Zé, da sua 
filha Belinha, dos 

pais, o prefeito 
de Barueri, 

Rubens Furlan, da 
primeira-dama, 

Sônia Furlan, 
e dos irmãos. 

Felicidades! No dia 3, terça-feira, quem 
comemora aniversário é Ângelo 

Cocuzza. Felicidades!

Dia 2 quem 
troca de idade 
é o grande 
empresário de 
sucesso Pedro 
Avediz Seferian, 
quando irá 
receber muitos 
abraços e beijos, 
em especial da sua 
amada Marilza, 
dos filhos, netas, 
demais familiares 
e amigos. 
Felicidades!!
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Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

CARNAVAL NO SAMBÓDROMO

POR OVADIA SAADIA

O cônsul 
geral da 
República 
Dominicana 
no Brasil 
John Hazim 
Albainy, 
Ana, e o 
governador 
de São Paulo 
Rodrigo 
Garcia

Casal 
anfitrião 
prefeito 
Nunes, 

com Silvana 
Herrera, vice 

presidente 
internacional 
do Mulheres 

Solidárias

Em Campos do Jordão, um grupo de entusiastas dos Pratos da Boa Lembrança, 
comprovou os lançamentos e as novidades da movimentada cidade.

Semana movimentada na 
TV Cultura com a honra 
e satisfação de receber 
Flávio Rocha  , grande 
empresário, Ceo da marca 
Riachuelo , conselheiro 
do Instituto Unidos Brasil 
.  Foi convidado especial 
e recebeu das mãos do 
Presidente da TV Cultura, 
Dr José Roberto Maluf, o 
livro em comemoração aos 
35 anos de Roda Viva .

Claudia Leitte fez história 
ao ser a primeira brasileira a 
subir nos palcos do Walt Dis-
ney World Resort. A cantora 
participou do Garden Rock 
Series, uma série de perfor-
mances que acontecem du-
rante o EPCOT International 
Flower & Garden Festival, no  
EPCOT.

Durante o primeiro dia, 
Claudia Leitte realizou três 
shows e encheu o America 
Gardens Theater. Ela se apre-
sentou com um look inspirado 
na icônica Carmen Miranda, 
além de cantar clássicos da 

Disney e de sua carreira.
“Fiquei honrada por ser 

a primeira brasileira a cantar 
nesse palco. Foi uma respon-
sabilidade tremenda, mas es-
tou me divertindo e me sentin-
do uma criança. É assim que a 
gente tem que se sentir aqui”, 
conta Claudia emocionada. 
A cantora se apresenta nova-
mente hoje (25), com mais três 
performances.

Sobre Walt Disney
World Resort

O Walt Disney World 
Resort é um destino para 

toda a família, com quatro 
Parques Temáticos, Magic 
Kingdom Park, EPCOT, Dis-
ney’s Hollywood Studios e 
Disney’s Animal Kingdom 
Theme Park, dois Parques 
Aquáticos, Disney’s Blizzard 
Beach Water Park e Disney’s 
Typhoon Lagoon Water Park, 
mais de 30 resorts, campos 
de golf, spas, pavilhão de ca-
samentos Disney, complexo 
de esportes ESPN e Disney 
Springs, uma área com mais 
de 103 quilômetros quadra-
dos com lojas, restaurantes e 
entretenimento.

 Claudia Leitte é a 
primeira brasileira a 

se apresentar no Walt 
Disney World Resort

Na parte externa do restaurante Lê Foyer- do Hotel Lá Vilettte : Eliane Munhoz ( blog de 
Hollywood), o publicitário Antônio Carlos Contrera , Néia e Ailton Bredariol e Ovadia Saadia . 

Sala Baden Baden ao ar livre.

Flávio Rocha,  Ana Karin e Dr. José Roberto Maluf


