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Com presença de Ribamar, CCJ recebe 
Comissão dos Direitos Humanos da OAB

Ribamar Silva se reúne com Bruna Furlan

Presidente da Câmara acompanha ações da 
nova etapa do Mutirão Amor por Osasco

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Câmara 
de Osasco recebeu, nesta quar-
ta-feira (04), em sua reunião se-
manal, membros da Comissão 
de Direitos Humanos da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Osasco. O encontro 
teve como principal objetivo 
aproximar Legislativo e OAB, 
e ampliar o debate em torno de 
projetos e ações que benefi ciem 
Osasco.

O presidente da Câma-
ra Municipal, Ribamar Silva 
(PSD), prestigiou a reunião e 
falou sobre os trabalhos e a im-
portância da comissão, que tem 
o vereador Paulo Júnior (PP) 
como presidente. “A CCJ tem 
um papel fundamental nesta 
Casa, e está fazendo um traba-
lho maravilhoso, discutindo os 

projetos e dando pareceres rele-
vantes, seguindo a legislação”, 
ressaltou Ribamar.

Relator da CCJ, o vereador 
Josias da Juco (PSD) destacou 
que a comissão tem aberto es-

paço para a participação de en-
tidades como a OAB, socieda-
de civil, diretores, secretários 

e especialistas. Paulo Júnior 
(PP), Josias da Juco (PSD), Ro-
gério Santos (MDB), Cristiane 
Celegato (Republicanos) e Car-
mônio Bastos (Podemos) deba-
teram projetos que tramitavam 
pela CCJ. Eles mostraram pre-
ocupação com aqueles que são 
considerados inconstitucionais 
quanto ao procedimento ou for-
ma de elaboração, ou quando a 
matéria é privativa ou reserva-
da a uma determinada autori-
dade, e não de competência do 
Legislativo.

Após a discussão dos pro-
jetos que tramitam na comis-
são, o presidente Paulo Júnior 
passou a palavra aos membros 
da OAB, Dr. Paulo Cesário de 
Oliveira Júnior, Dra. Sandra 
Monção, Dr. Edionaldo Bon-
fi m e Dr. José Carlos Barbosa 

Molico.
O presidente da Comissão 

de Direitos Humanos, Dr. Pau-
lo Cesário, falou sobre algumas 
ações propostas pela OAB ao 
município, como a realização 
do Fórum Inter-Religioso e 
ações de esclarecimento sobre 
direitos humanos. “Direitos 
humanos não é ‘direito dos ma-
nos’, como muitos dizem. Pre-
cisamos reforçar novos concei-
tos. Nossa proposta é fortalecer 
o diálogo, para que possamos 
resolver e superar as difi culda-
des encontradas. Muitas situa-
ções precisam de diálogo e não 
há necessidade de vitimar mais 
uma vez a vítima”, declarou o 
advogado, ao reforçar a promo-
ção de debates que garantam 
melhorias no trabalho do Le-
gislativo.
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Nesta semana o presiden-
te da Câmara, Ribamar Silva, 
visitou a deputada Federal 
Bruna Furlan afim de con-
versar sobre o trabalho de-
senvolvido por ambos para 
o avanço da região. “Gran-
de alegria em visitar minha 
amiga, nossa deputada Bru-
na Furlan e trocar experiên-
cias desses anos na Câmara 
Federal e do meu trabalho 
no Poder Legislativo Muni-
cipal de Osasco. Dedicação 
que tanto tem contribuído 
para o desenvolvimento de 
Osasco e de toda nossa re-
gião. Minha gratidão pelo 
carinho com que me recebeu 
e pelo exemplar trabalho. 
Vamos juntos continuar nos-
sa luta para o bem da nossa 
gente”, comentou Ribamar 
sobre a visita.

A Prefeitura de Osasco deu 
início na segunda-feira (2), à 
primeira edição de 2022 do Mu-
tirão Amor por Osasco, que leva 
serviços de zeladoria aos bairros 
da cidade. A ação foi acompa-
nhada pelo presidente da Câma-

ra de Osasco, vereador Ribamar 
Silva (PSD). “O mutirão come-
çou pelo Jardim D Ábril, mas 
vai percorrer os bairros de toda 
a cidade. Enquanto legisladores, 
viemos cumprir nosso dever de 
fi scalização dessa importante 

ação, que também é fruto de rei-
vindicações dos parlamentares”, 
explicou. Além dele, estiveram 
presentes na abertura dos tra-
balhos o prefeito Rogério Lins 
(Podemos) e secretários muni-
cipais.

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. PROCESSO Nº 1002584-
67.2021.8.26.0299 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial, do Foro de Cajamar, 
Estado de São Paulo, Dr. RICARDO VENTURINI BROSCO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER que por este Juízo e respectiva secretaria tramitam os autos da AÇÃO 
DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, movida pela COMPANHIA 
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP em face 
de CENTRO DE SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA E OUTROS, 
tendo por objeto uma área de 316,11 m2 (trezentos e dezesseis metros e onze 
decímetros quadrados), sob imóvel localizado na Avenida Pedro Celestino Leite 
Penteado, nº 415 – Gleba G, desmembrada da Gleba 5, Distrito de Jordanésia, 
município de Cajamar – São Paulo – CEP. 07750-000, imóvel esse matriculado sob 
o nº 17.086, do CRI da Comarca de Jundiai/SP, obra declarada de utilidade pública 
por ser necessária à implantação do trecho coletor tronco Cristais, pelo Decreto 
Municipal nº 6.145/2019. Sendo depositado o valor de R$ 33.407,00 (trinta e 
três mil e quatrocentos e sete reais), à título de oferta prévia. Em cumprimento 
ao disposto no art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41, foi determinada a expedição 
deste edital, com prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
para conhecimento e eventual impugnação de terceiros interessados, que será 
publicado e afixado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Cajamar, aos 13 de abril de 2022.
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Luciano Camandoni assume a 
Secretaria de Tecnologia de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério 
Lins, deu posse na quarta-feira, 
4/5, ao novo titular da Secretaria 
de Tecnologia, Desenvolvimento 
Econômico e Inovação (Setide). 
Assume como titular da pasta, o 
empresário Luciano Camandoni, 
e como adjunto o também empre-
sário Rafael Verneque Paes.

Luciano assume a cadeira que 
estava sob o comando de Alex So-
ares de Oliveira, que acumula o 
cargo, além do posto de secretário 
executivo de Inovação e Tecnolo-
gia. Já Rafael assume como adjun-
to, no lugar de Toniolo, que pas-
sou a ser o coordenador político 
do Governo, na interlocução com 
o Legislativo.

Luciano e Rafael têm a missão 
de dar continuidade às políticas 
públicas de atração de novas em-
presas de tecnologia para Osas-
co, que hoje conta com 25% das 
empresas unicórnios do Brasil; 
geração de novos empregos, qua-
lificação profissional e ativação 
do polo tecnológico da cidade, na 
Vila Yara.

O prefeito Rogério Lins deu às 
boas-vindas aos dois, reforçando 
que, a partir de agora, fazem parte 
de uma grande família.

“É muito bom ter vocês 
aqui conosco. O nosso projeto é 
Osasco, cidade trabalho e cida-
de da família. Tudo o que é bom 
para Osasco, é bom para o nos-
so governo. O nosso projeto foi 
construído com o propósito de 
fazer mais por Osasco. Quando 
a cidade vai bem no setor de de-
senvolvimento, no setor de tec-
nologia, da geração de empregos 
e capacitação, entre outras áreas, 
a população se alegra. E, quanto 
mais pujante uma cidade se torna, 
mais empregos e riqueza ela gera, 

e podemos avançar em políticas 
públicas prioritárias”, comentou.

Concomitantemente à ceri-
mônia de posse, foi reinaugurada 
a Sala Luiz Roberto Claudino da 
Silva, equipamento público de 
eventos como workshops, reu-
niões, solenidades, entre outros. 
O espaço passou por ampla re-
forma, com troca de piso, refor-
ma do telhado, banheiros e área 
administrativa, pintura geral nos 
ambientes externos e internos e 
manutenção nas partes hidráuli-
cas e elétricas.

O prefeito Rogério Lins des-
cerrou a placa de reinauguração 
juntamente os familiares do ex-
-diretor de cerimonial e mestre 
de cerimônias da prefeitura, Luís 
Roberto Claudino da Silva (in 
memoriam), a esposa Marina Go-
mes M. Silva e os filhos Marcelo e 
Isabela. O ato contou com a ben-
ção do pároco Adenilson Olivei-

ra, da Paróquia Nosso Senhor do 
Bonfim, que estava acompanhado 
do diácono Pedro Paulo, da Paró-
quia Espírito Santo. 

Prestigiaram as duas solenida-
des a primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidariedade 
de Osasco, Aline Lins, a vice-pre-
feita Ana Maria Rossi, o prefeito 
de Vargem Grande, Josué Ra-
mos, o presidente da Câmara de 
Osasco, vereador Ribamar Silva, 
familiares dos novos empossados, 
autoridades, empresários locais e 
da região, secretários municiais, 
entre outros.

BIOGRAFIAS
Luciano Camandoni

Luciano Camandoni, 43 anos, 
é casado com Andréia e pai da pe-
quena Manuela. Em Osasco nas-
ceu, cresceu e constituiu família, 
dando continuidade a trajetória 
de sua família, já que seu bisavô 

chegou a Osasco junto com An-
tônio Agú.

Estudou no Colégio Nossa 
Senhora da Misericórdia e no 
Colégio Universitário. É formado 
em Relações Públicas pela FAAP. 
Empresário, atua na fabricação de 
Portas e Janelas de Alumínio para 
grandes obras. 

Com mais de 30 anos de expe-
riência na iniciativa privada, dos 
quais 20 como CEO da Aluminc, 
empresa familiar, fundada em 
Osasco no ano de 1983 por seus 
pais: Janete e Antônio Camandoni.

Com vocação para atuar em 
prol do desenvolvimento huma-
no, sempre manteve bom relacio-
namento e diálogo com diversos 
setores da sociedade civil. Ao par-
ticipar de diversas entidades de 
classe, pode envolver-se com pro-
jetos relevantes para a população.

Desde criança tem o sonho 
de participar ativamente do po-

der público e retribuir a cidade de 
Osasco tudo o que ela lhe propor-
cionou. Essa oportunidade che-
gou por meio do convite do chefe 
do Executivo para assumir a Se-
cretaria de Tecnologia, Inovação 
e Desenvolvimento Econômico 
de Osasco.

Rafael Verneque Paes
Em 2007 chegou a Osasco, 

inaugurando a loja de informáti-
ca Computer House, com a qual 
permanece até os dias atuais. Em 
2007, também deu início a sua 
vida sindical.

Aos 31 anos foi eleito vice-
-presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista de Osasco e Re-

gião, compondo chapa com seu 
pai, Jurandir Paes. Em 2016, com 
o falecimento do pai, assumiu o 
comando do sindicato. Uma de 
suas primeiras conquistas foi re-
ativar o Escritório Regional da 
Junta Comercial de Osasco, hoje 
sob a administração do sindicato.

A nova função não prejudi-
cará sua atuação como presidente 
do sindicato ou como diretor da 
Fecomércio (Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo). Ra-
fael já atuou como secretário da 
Secretaria de Indústria, Comércio 
e Abastecimento (SICA), atual Se-
cretaria de Tecnologia, Desenvol-
vimento Econômico e Inovação.

“Considero de extrema relevância, tanto a escolha do Luciano Ca-
mandoni, quanto a soma dele com o novo adjunto, Rafael Paes. Foi 
engenhosa a escolha do governo em trazer o Luciano como secre-
tário, para manter acesa a chama da SETIDE. Considero o Luciano 
um grande nome em nossa cidade e quando o prefeito fez o convite, 
vimos que brilhou em seus olhos a oportunidade de atuar diretamen-
te no meio empresarial, setor com o qual convive há muito tempo e 
onde construiu boas relações”, disse o coordenador do Podemos, 
acrescentando que Camandoni vislumbra também a oportunidade 
de fomentar o empreendedorismo na cidade.  “Não tenho dúvida de 
que ele vai ajudar muito no relacionamento com os empresários, no 
fomento à economia local e na atração de mais empresas, pois um de 
seus atributos é a boa relação com o mercado”, disse Gerson Pessoa.

Gerson Pessoa deseja 
sucesso a seu sucessor
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Não é exagero afi rmar que 
mais um passo decisivo foi 
dado no sentido de tornar a saú-
de pública em Barueri uma das 
melhores e mais modernas do 
país. Desta vez o avanço pode 
ser conferido com a chegada 
neste domingo (dia 1º de maio) 
do novo angiógrafo ao Hospital 
Municipal de Barueri (HMB) 
Dr. Francisco Moran.

“É um marco na saúde da 
cidade, que agora vai poder 
oferecer exames de alta com-
plexidade nesta área e agilizar 
em muito o atendimento aos 
pacientes”, disse o diretor téc-
nico do HMB e médico intensi-
vista, Paulo Tierno.

Conforme o diretor, o novo 
equipamento “é de ponta, com 
o qual pretendemos atender 
toda a demanda do município”. 
Serão, portanto, cerca de 50 ca-
teterismos cardíacos e 10 exa-

mes vasculares por mês, fora as 
demandas internas do Hospital, 

o que deve suprir a procura por 
tais serviços na cidade.

Reforma
Agora a Prefeitura está pro-

movendo a reforma do espaço 
de 215 m² no andar intermedi-

ário do HMB, onde vai fi car o 
novo setor de hemodinâmica 
(ou centro cardiovascular in-
tervencionista). A expectativa 
é que em dois meses tudo es-
teja pronto.

Doenças do coração
Assim que estiver concluí-

do, o setor vai realizar proce-
dimentos ligados às doenças 
do coração, como infarto agu-
do do miocárdio, e de doenças 
arteriais periféricas (DAP), 
que são distúrbios que atingem 
a circulação das pernas e dos 
pés.

O equipamento tem um 
custo aproximado de R$ 2 
milhões, é fabricado pela Sie-
mens, e foi uma conquista de 
Barueri a partir de recursos 
obtidos por uma emenda par-
lamentar da deputada federal 
Bruna Furlan.

Na quinta-feira, 5/5, o prefei-
to de Osasco, Rogério Lins, par-
ticipou da inauguração do Novo 
Hospital e Maternidade São Luiz 
Osasco, localizado na Avenida 
Marechal Rondon, 299 – no Cen-
tro. O complexo hospitalar per-
tence a Rede D’Or São Luiz, que 
é referência em qualidade técnica 
e conta com 68 hospitais próprios 
e 50 clínicas oncológicas em São 
Paulo e outros estados.

O chefe do Executivo foi re-
cebido pelo fundador da Rede 
D’Or, dr. Jorge Moll, e pelo CEO 
do grupo, Paulo Moll, e executi-

vos da empresa.
O Hospital e Maternidade 

São Luiz Osasco conta com uma 
estrutura considerada como re-
ferência, preparada para receber 
casos de alta complexidade com 
prontos-socorros especializados: 
adulto, infantil, ortopédico, gine-
cológico e obstétrico. O Centro 
Cirúrgico é o mais moderno da 
região, com 11 salas, sendo 4 de-
las inteligentes, preparadas para 
cirurgia robótica.

Em 2015, a Rede D’Or com-
prou o Hospital Sino Brasileiro, 
que fi ca ao lado do novo prédio. 

Agora, o grupo hospitalar inicia-
rá a reforma e reestruturação das 
duas torres do antigo Sino Bra-
sileiro, que serão integradas ao 
novo prédio, consolidando um 
grande complexo hospitalar com 
mais de 300 leitos, sendo 70 de 
UTI em modelo privativo.

“Agradeço o investimento 
que fi zeram na nossa cidade. São 
mais de R$280 milhões investi-
dos e quase 3 mil empregos ge-
rados. Isso demonstra que vocês 
acreditam em Osasco. E a cidade 
fi ca muito feliz por receber o que 
há de mais tecnológico na área da 

saúde”, disse o prefeito Rogério 
Lins.

“Esse é um dos hospitais mais 

modernos da nossa rede e o ter-
ceiro maior que nós temos aqui 
no estado de São Paulo. Isso mos-

tra a pujança que é Osasco”, afi r-
mou o fundador da Rede D’Or, 
dr. Jorge Moll.

Hospital Municipal de Barueri 
recebe novo angiógrafo de ponta

Hospital referência da Rede 
D’Or é inaugurado em Osasco

e muito mais!

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

• Remoção de veículos
   abandonados

• Remoção de lixo 
   e entulho

• Ações de combate à dengue

• Roçagem

• Tapa-buracos

• Limpeza de bocas de lobo 
   e bueiros

• Pintura de faixas e guias 

para mais informações, 
acesse o qr code.

• Poda de árvores

PREFEITURA INICIA 
NOVA ETAPA DO 

“MUTIRÃO AMOR POR“MUTIRÃO AMOR POR

OSASCO”
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Prefeiura começa nova etapa
do “Mutirão Amor Por Osasco”

Barueri inicia as ações do Maio Amarelo

Com o objetivo de inten-
sificar ações de zeladoria nos 
bairros, na segunda-feira, 2/5, a 
Prefeitura de Osasco iniciou a 
nova etapa do “Mutirão Amor 
Por Osasco”. O start das ati-
vidades do programa foi reali-
zado às 7h da manhã na Praça 
Nobujiro Okamoto, no Jardim 
D’Abril. Acompanhado de se-
cretários municipais, o prefeito 
de Osasco, Rogério Lins, es-
teve na praça, onde conversou 
com colaboradores que atuarão 
no mutirão.

“Graças a vocês, Osasco 
avança na zeladoria e em ser-
viços que são importantes para 
a população. Vamos ficar uma 
semana em cada bairro, execu-
tando as melhorias que vão dei-
xar nossa cidade ainda melhor. 
Muito obrigado pelo trabalho 
de todos vocês”, disse o chefe 

do Executivo aos mais de 300 
servidores da Secretaria de Ser-
viços e Obras que participaram 
do encontro.

Nesta semana, as equi-
pes atuarão na zona Sul, nos 
seguintes bairros: Jardim 
D’Abril, Parque dos Prínci-
pes, Jardim da Glória, Jardim 
Oriental, Nova América e adja-
cências. Além da poda de árvo-
res, serão executados serviços 
como tapa-buracos, limpeza de 
bocas de lobo e bueiros, pintura 
de faixas de pedestres e guias, 
remoção de veículos abando-
nados, remoção de lixo e entu-
lhos, ações de combate à den-
gue, entre outros.

Assim como na etapa ante-
rior, serão realizadas reuniões 
nos bairros para que os muníci-
pes possam dialogar, bem como 
apresentar reivindicações e su-

gestões de sua região, ao prefei-
to e aos secretários municipais.

O primeiro encontro do Mu-
tirão Amor Por Osasco 2022 foi 

realizado na terça-feira, 3/5, no 
Salão da Igreja São José Ope-

rário, na Avenida Prestes Maia, 
901- no Jardim D’Abril. 

Foi iniciada na segun-
da-feira, dia 2, a campanha 
“Maio Amarelo” desenvolvida 
pela Secretaria de Mobilidade 
Urbana (Semurb) com base na 
temática anual “Juntos Sal-
vamos Vidas”, proposta pelo 
Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito). Em Barueri, o 
foco para este mês está volta-
do aos motociclistas, ciclistas 
e pedestres com o tema “Vul-
nerabilidade e Fragilidade da 
Vida no Trânsito”.

A campanha reforça o tra-
balho da Semurb, tendo ainda 
o objetivo de conscientizar a 
sociedade para a responsabili-
dade como elemento principal 
do trânsito seguro. Neste mês, 
no entanto, são realizadas vá-
rias formas de chamar a aten-
ção, como: instalação de laços 
na cor amarela, adesivos em 
ônibus e faixas com mensa-
gens temáticas, distribuição de 
material informativo impresso 

e lixocar (lixeira para o inte-
rior do veículo) em diversos 
locais de Barueri, palestras, 

reuniões e blitzes educativas.
Os agentes da Semurb irão 

ministrar palestras nas Secre-

tarias Municipais, empresas e 
escolas com ênfase ao movi-
mento “Maio Amarelo”, além 

de blitzes em conjunto com 
a CCR Viaoeste voltadas aos 
motociclistas.

Das principais ações de-
senvolvidas pela Semurb para 
este ano, destaca-se o retorno 
das atividades educativas na 
rede de ensino, ação com os 
transportadores escolares e 
blitz educativa com motoci-
clistas.

Laços na cor amarela
O símbolo do movimento 

pode ser visto em 35 pontos, 
incluindo locais de alta visibi-
lidade, como o Paço Munici-
pal; Monumento à Solidarieda-
de; a alça estaiada do Viaduto 
dos Trabalhadores, no Centro; 
base da Semurb na alameda 
Araguaia; passarela estaiada 
da alameda Rio Negro, em Al-
phaville; avenida general de 
Divisão Pedro Rodrigues da 
Silva, próximo ao Shopping, 
na Aldeia de Barueri; e Secre-

tarias Municipais.

Década para a Segurança
No dia 28 de outubro de 

2021, em Genebra (Suíça), a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) deu início à Década de 
Ação pela Segurança no Trânsi-
to 2021-2030, com a ambiciosa 
meta de prevenir ao menos 50% 
das mortes e lesões no trânsito e 
ações aceleradas para tornar as 
caminhadas, o uso de bicicletas 
e do transporte público seguros.

Em Barueri, a Semurb tem 
atuado de modo preventivo pra-
ticando ações de orientação e 
fiscalização, buscando sempre a 
conscientização dos condutores 
de veículos, motociclistas, ci-
clistas e pedestres, tendo como 
prioridade planejar e executar 
ações de gestão da mobilidade 
no município, com a permanen-
te meta de diminuir cada vez 
mais o número de sinistros de 
trânsito.
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Os alunos e professores do 
Núcleo de Dança de Barueri es-
tão em festa. No último fi nal de 
semana foi realizado no Centro 
de Evento a  4ª edição do Fes-
tival de Dança Baruart, organi-
zado pelo Instituto Cultural RV 
com o  apoio da Secretaria de 
Cultura e Turismo (Secult). O 
Núcleo de Dança conquistou 
oito premiações.

Centenas de grupos de 
dança de diversas cidades se 
apresentaram em Barueri e no 
sábado o Núcleo de Dança par-
ticipou da competição com 11 
coreografi as, todas classifi ca-
das para a fi nal no domingo, 1º 
de maio. Entre as modalidades 
disputadas estão o ballet clássi-
co e a dança contemporânea, as 
quais renderam ao Núcleo oito 
premiações.

O Núcleo de Dança de Ba-

rueri fi cou em 1º lugar com o 
trio clássico infantil “Uma Tar-
de no Parque”, Conjunto Clás-
sico Infantojuvenil, “Encanto 
dos Passarinhos”, e o Conjunto 
Neoclássico Juvenil “Apola-
res”.

Jean Gaspar, secretário de 
Cultura e Turismo, parabeni-
zou todas as escolas de dança 
e alunos que passaram pelo 
palco. “Todos são vencedores. 
Para participar do festival vo-
cês tiveram que se dedicar mui-
to. Estou muito feliz em ver 
tantos participantes, eu estava 
com saudade desse momento 
que a dança proporciona, ela é 
fundamental para a vida, pois 
une corpo e alma. Estou muito 
contente com o desempenho e 
premiação do nosso Núcleo de 
Dança. Parabéns a toda equi-
pe!”, declarou o secretário.

Núcleo de Dança de Barueri recebe 
oito prêmios no IV Festival Baruart

ANIVERSÁRIOS

Dia 18 é o dia de abraçar 
o requisitado empresário 

Dr. Amir Gomes dos 
Santos, presidente da 

Associação Comercial e 
Empresarial de Osasco 

(ACEO) e diretor 
presidente da Paulista 

Contabilidade Empresarial.

Quem comemora idade 
nova, dia 13, é Márcia 
Oliva Sólera, gestora 
executiva da Associação 
Pestalozzi de Osasco. 
Recebe, ao lado do esposo 
Roberto Neri Ferreira 
Moreira, os mais íntimos 
para brindar em alto astral 
o seu aniversário. Parabéns!

Dia 7, quem troca 
de idade é Laila 
Dezen, filha do 
querido Carlos 

Henrique Dezen, 
(leia-se Senator 

Turismo).

A atuante advogada 
Elizabeth Alves de Souza 
será muitíssimo festejada 
no dia 7, quando emplaca 

nova idade. Recebe os mais 
íntimos para comemorar 
esta data tão importante.

O competente advogado Paulo Micleletti 
(leia-se Paulista Contabilidade Empresarial) ao 
lado da esposa Claudia (também advogada) e 
das filhas Ana Carolina e Rafaela, recebe os 
abraços dos amigos e familiares dia 9, quando 
festeja seu aniversário.

Gratidão a 
quem cuidou 
de mim e 
me ensinou 
a cuidar 
das pessoas.
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Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

FAFÁ DE BELÉM
NO SESC PINHEIROS

DIA DAS MÃES É 
CELEBRADO EM 
BARUERI COM 

SHOW DA SANDRA 
SÁ NO PARQUE 

MUNICIPAL 

POR OVADIA SAADIA

Fafá de Belém, que adora realizar shows com formatações 
diferentes, paralelamente às turnês de seus álbuns e ao 
tradicional show “Guitarradas do Pará”, também privilegia 
apresentações acústicas e mais intimistas como o “Voz e 
Piano”. Nos dias 13, 14 e 15 de maio, ela se apresenta em 
São Paulo, no Sesc Pinheiros. Os ingressos já estão à venda.

Durante o show, ela contará com a participação do pianista 
e maestro João Rebouças.  O repertório é resultante de um 
mix entre os grandes sucessos da sua carreira e de outros 
grandes nomes da música.

O espetáculo é requintado, mas absolutamente popular, com 
formato diferenciado e roteiro de hits para interagir ainda 
mais com a plateia. “Não paro de fazer shows por todo o 
Brasil, e em vários formatos. Mas os espetáculos acústicos e 
intimistas são sempre muito especiais porque nos aproximam 
do público”, conta Fafá. “Isso é sempre um grande desafio 
pra mim, e eu não fujo deles”, completa.

SERVIÇO
Show Fafá de Belém | Piano e Voz

Local: Teatro Paulo Autran -
 Sesc Pinheiros | Rua Paes Leme, 195

Data: Dias 13, 14 e 15 de maio
Horário: Sexta e Sábado, às 21 | Domingo, às 18h

Preço: R$12 (credencial plena) | R$20 (meia entrada) e 
R$40 (inteira)

Duração: 90 minutos
Vendas: www.sescsp.org.br/programacao/fafa-de-belem/

SHOW DO BRITÂNICO BEN 
PORTSMOUTH, ELEITO O 

MELHOR ARTISTA - TRIBUTO 
AO REI DO ROCK DO 

MUNDO, VOLTA AO BRASIL
Única apresentação em São Paulo acontece dia 15 de 

maio , domingo, no Teatro Bradesco 

Ele se parece fisicamente com Elvis, canta e dança como 
Elvis e tem o carisma de palco do ídolo, fazendo as 
plateias acreditarem que estão realmente diante do rei, 
um dos maiores nomes da história do rock, ícone cultural 
do século 20. Isto se confirmou em 2012, quando o 
júri do Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, 
concurso em Memphis, consagrou o britânico Ben 
Portsmouth como o maior artista-tributo ao Rei do Rock, 
o primeiro não americano a conquistar o título.[
Em maio, depois de uma pequena temporada no Chile, 
a World Tour 2022 do espetáculo inédito “The King is 
Back”, que já foi assistido por mais de um milhão de 
pessoas pelo mundo, volta ao Brasil para shows em Brasília 
(13/05), Porto Alegre (14/05) e São Paulo no dia 15 de 
maio, no Teatro Bradesco, em apresentação única. Esta é a 
8ª turnê do artista pelo país.
No show, Ben interpreta os clássicos de Presley, passando em 
revista a trajetória do ídolo de gerações. O set list contempla 
o início de sua carreira, com “Jailhouse Rock” e “All Shook 
Up”, o período em que Elvis brilhava no cinema no final 
dos anos 50, e os sucessos dos anos 60 e 70, como “Love 
me Tender”, “It’s Now or Never”, “Bridge Over Troubled 
Water”, “Kiss me Quick” e “Surrender”. São várias trocas 
de figurinos, caracterizando a vida (1935-1977) de um 
dos maiores cantores de todos os tempos.

Espetáculo: “ELVIS, THE KING IS BACK”, COM BEN 
PORTSMOUTH.

15 de maio, domingo, às 20h. Abertura da Casa: 19h.
TEATRO BRADESCO SP - Bourbon Shopping Săo Paulo

Rua Palestra Itália, 500 - Loja 263, 3° Piso - Perdizes
Telefone: (11) 3670-4100.

Ingressos - entre R$ 50,00 e R$ 250,00 em até 12x.
https://www.teatrobradesco.com.br/

Uma das datas mais celebradas no Brasil é o Dia das Mães e a 
Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Cultura e Turismo 
(Secult), realizará um show super especial no Cultura no Parque 
com a cantora e compositora Sandra Sá. 

O show especial do Dia das Mães será realizado no dia 8 de 
maio às 11h no Parque Municipal Dom José. O evento será uma 
oportunidade de reunir a família e prestigiar essa homenagem 
aquela que melhor representa a união e o amor: a mãe.

Dona de uma personalidade marcante e um timbre de voz singular, 
Sandra Sá interpretou canções que se tornaram verdadeiros hits 
da música brasileira e não só fazem parte da sua identidade, como 
também contam um pouco da realidade vivida com uma visão 
alegre e otimista.

A ideia é ter um show que toca todos os ritmos, da MPB, Soul, 
Samba ao Funk. Esse show foi criado com muito amor e carinho 
e dirigido pela rainha Sandra de Sá. A cantora desfilará clássicos de 
seu repertório, como “Retratos e Canções”, “Vale Tudo”, “Joga 
Fora”, “Bye Bye Tristeza”, “Olhos Coloridos”, ofertando um 
show com emoção e talento.

O Parque Municipal está localizado na Rua Ângela Mirella, 500, 
no Jardim Barueri.


