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Proximidade com lideranças políticas do 
estado mostra força de Ribamar Silva 

Um encontro com o Go-
vernado de São Paulo Rodrigo 
Garcia (PSDB) reuniu lideran-
ças políticas da região em Ba-
rueri, no último dia 16, e faz 
parte do programa “Governo 
na Área”, que intensifi ca as re-
lações entre o estado, prefeitu-
ras e câmaras.

O Presidente da Câmara 
Municipal de Osasco, verea-
dor Ribamar Silva (PSD) par-
ticipou do evento. Em menos 
de um mês, essa é a quarta vin-
da de Rodrigo Garcia à região. 
“Rodrigo Garcia tem um traba-
lho diferenciado. É um Gover-
nador com um olhar atencioso 
e carinhoso por Osasco e nossa 
região”, destacou Ribamar.

Após o evento, o Chefe do 
legislativo osasquense partici-
pou do almoço com o Gover-
nador, o Prefeito de Barueri, 
Rubens Furlan (PSDB), a de-

putada Bruna Furlan (PSDB) e 
lideranças políticas da região.

Em Osasco no último dia 
07, para entregar 140 unida-

des habitacionais, o Rodrigo 
Garcia fez questão de desta-

car o trabalho de Ribamar no 
comando do Poder Legislati-
vo municipal. “Ribamar é um 
gigante que defende o povo. 
Gente da gente”, comentou 
Garcia. 

Durante o evento em Ba-
rueri, a deputada Bruna Furlan 
(PSDB) também reconheceu a 
importância da participação de 
Ribamar no desenvolvimento 
da região. “Grande liderança 
de Osasco, Ribamar tem total 
participação na transformação 
que Osasco passou nos últimos 
anos. Será nosso futuro depu-
tado federal e fará ainda mais 
por nossa região”, comentou 
Bruna em uma rede social.

Recentemente o Prefei-
to de Barueri, Rubens Furlan 
(PSDB) recebeu Ribamar em 
seu gabinete. Na ocasião, as 
duas lideranças políticas ali-
nharam planos para as Eleições 

2022. “É sempre uma grande 
oportunidade de aprendizado. 
Furlan é o Papa da política re-
gional e tem muito a nos ensi-
nar’, comentou Ribamar.

Em seu segundo mandato, 
e sendo reeleito vereador mais 
votado das últimas eleições, 
Ribamar Silva foi reconduzi-
do à presidência da Câmara 
Municipal de Osasco. Reco-
nhecido pela força na articu-
lação política e pelo excelente 
trânsito nos Ministérios e na 
Câmara Federal, Ribamar por 
diversas vezes, foi à Brasília 
pleitear investimentos para 
Osasco, principalmente para 
as áreas da Saúde, Educação 
e Infraestrutura. Além disso, 
conduziu a aprovação de pro-
jetos do executivo que ajuda-
ram a colocar Osasco em po-
sição de destaque na economia 
nacional.
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Márcio França participa de 
Encontro com Professora Tereza

O ex-governador de São Pau-
lo, Márcio França, pré-candidato 
do PSB ao governo do Estado, 
esteve participando do “Encontro 
com a Professora Tereza”, organi-
zado pelo PSB de Osasco. O even-
to, que foi realizado virtualmente, 
aconteceu na noite de terça-feira 
(17/05) e contou com a participa-
ção do diretor da Fundação João 
Mangabeira, professor Mário Luiz 
Guide, do deputado estadual Caio 
França, da presidente do PSB de 
Osasco, professora Tereza, do ve-
reador Julião, militantes e simpati-
zantes do partido.

Na abertura, o professor Mário 
Luiz Guide anunciou a Profes-
sora Tereza como pré-candidata 
do PSB à deputada federal e fa-
lou da importância de elegermos 
candidatos com compromisso de 
melhoria de vida da população. 
“A professora Tereza tem esse 
compromisso, participa de um tra-
balho de creches há muitos anos, 
é liderança da zona Norte e como 
professora luta por escola de tem-
po integral, valorização dos pro-
fi ssionais da educação e por mais 
creches”, ressaltou Guide citando 
exemplos de governos do PSB que 
tiveram experiencias importantes 
para combater a desigualdade e 
promover o desenvolvimento da 
população através da Educação. 
Um deles é o governador do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que elevou 
o piso salarial dos professores na 
rede estadual para R$ 7 mil, “R$ 3 
mil a mais do que o piso nacional” 
destacou Guide. Outros exemplos 
de governos do PSB citados pelo 
professor foram o do governador 

de Pernambuco, Paulo Câmara, 
que ampliou para 540 o número 
de escolas de tempo integral no 
ensino médio e técnico; e do go-
vernador do Espírito Santo, Rena-
to Casagrande, que implantou um 
forte programa de formação conti-
nuada para os professores da rede 
estadual, da educação especial e 
da alfabetização de adultos (EJA), 
além de ampliar de 32 para 132 o 
número de escolas de tempo inte-
gral, integradas ao curso técnico, 
inclusive na área rural.

Já o ex-governador Márcio 
França iniciou sua fala qualifi -
cando a professora Tereza como 
“uma mulher forte e corajosa, um 
baluarte da educação”. Ele falou 
sobre a importância das eleições 

deste ano e os riscos à democracia 
no Brasil. “Precisamos retomar o 
processo democrático porque exis-
te uma ameaça real à democracia e 
aos direitos garantidos pela Cons-
tituição Federal de 1988”, disse 
França. Ele ressaltou a importân-
cia da cidade de Osasco, que pelo 
seu tamanho, pode ser decisiva no 
resultado dessa eleição. “Agora é 
hora da decisão e precisamos es-
tar alinhados à democracia e sin-
tonizados com o povo, a eleição 
presidencial, que é prioritária, será 
decidida por poucos votos”, desta-
cou França. Quanto a sua pré-can-
didatura ao governo do Estado, 
França diz que se sente experiente 
e preparado para enfrentar os desa-
fi os de governar São Paulo.

plus   Associação Alphaville Plus Residencial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na qualidade de Presidente do Conselho Deliberativo, em conformidade com o Artigo 12 do Estatuto Social
da Associação Alphaville Plus Residencial, situada na Av. Alphaville, nº 1.555, Alphaville, Barueri, Estado de 
São Paulo, convoco os proprietários, compromissários compradores, cessionários e promitentes cessionários 
de direitos de imóveis localizados no Alphaville Plus Residencial a participarem da Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no próprio Residencial, no dia 31 de maio de 2022 (terça-feira), às 18h30, em 
primeira convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou às 19h00, em segunda 
convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:

1. Análise e deliberação sobre as contas do exercício de 2021 (janeiro a dezembro).
2. Análise e deliberação sobre o orçamento para o exercício de 2022/2023.
3. Eleição de dois membros efetivos e um membro suplente do Conselho Deliberativo, conforme Art. 

21 do Estatuto Social.
4. Análise e deliberação sobre o projeto do parquinho, com respectivo rateio extra para sua execução, 

caso o projeto venha a ser aprovado.
5. Análise e deliberação sobre a realização de estudo e implantação de telefonia IP, com sistema de 

gravação de ligações e intercomunicadores.
6. Criação de comissão para alteração do Regulamento Interno.
7. Criação de comissão para assuntos relacionados à decoração do Residencial em ocasiões festivas.
8. Análise e deliberação sobre a implantação do projeto LGDP (Lei Geral de Proteção de Dados) e sua 

forma de custeio.
9. Análise e deliberação sobre a substituição da moto destinada à ronda no Residencial
10. Análise e deliberação sobre a pintura do prédio da administração e portaria, e sua forma de custeio.
11. Assuntos gerais não passiveis de votação:

a. Substituição da empresa responsável pelo sistema de controle de acesso.
b. Iluminação das alamedas e praças.
c. Desrespeito aos procedimentos de acesso ao Residencial.
d. Velocidade de veículos nas alamedas do Residencial.

Na assembleia, todos os associados deverão estar munidos de documento de identidade que comprove sua 
condição de titular de direitos sobre imóveis localizados na Associação Alphaville Plus Residencial. 

Para o exercício do direito de voto, em função da área construída, os associados deverão apresentar cópia 
do “habite-se”, de forma a comprovar a metragem da área construída, conforme Art. 15, § 1º e 2º do 
Estatuto Social. 

A representação legal dos associados pessoa jurídica deverá ser comprovada, nos termos do Art. 6º § 2º do 
Estatuto. É permitido o voto por procuração, desde que o procurador represente apenas um associado (Art. 
15 § 4º). 

É vedado ao associado em débito com suas obrigações perante a Associação o direito de votar e ser votado, 
conforme dispõe o Art. 6º § 1º do Estatuto Social. 

Ressalva-se, desde logo, que as deliberações das assembleias gerais obrigam a todos os associados, inclusive 
aos ausentes.

Atenciosamente,
Barueri, 17 de maio de 2022.

p/              
SILVIO BRICARELLO

Presidente do Conselho Deliberativo
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O governador Rodrigo 
Garcia liberou na última se-
gunda-feira (16) R$ 298,2 mi-
lhões para obras e serviços na 
região metropolitana de São 
Paulo. Com o recurso, serão 
realizadas melhorias nos ser-
viços de água e esgoto da re-
gião e obras de infraestrutura 
urbana. Durante o Governo na 
Área, o governador autorizou 
o início da segunda fase de 
obras para implantação do Sis-
tema Gênesis, que compreende 
a construção de um reservató-
rio de 10 milhões de litros e a 
execução de 5,2 km de adutora 
de água tratada em Santana de 
Parnaíba. O investimento será 
de R$ 82,9 milhões e a previ-
são para a conclusão da obra é 
dezembro de 2024. 

“São Paulo ainda tem mui-
ta coisa para realizar em favor 
daquelas pessoas que vivem 
aqui e é para isso que eu go-
verno para, ao lado de vocês, 
nas nossas decisões, ajudar 
gente a avançar no nosso esta-
do”, disse Rodrigo Garcia. 

As ações foram anunciadas 
durante a iniciativa Governo 
na Área, em Barueri, que bus-
ca intensificar as relações ins-
titucionais entre o Governo do 
Estado, Prefeituras e Câmaras 
Municipais, além de ampliar a 
transparência das ações gover-
namentais à população.

Ainda sobre serviços de sa-
neamento para os municípios 
da região que são atendidos 
pela Sabesp, Rodrigo Garcia 
também liberou a implantação 
do Sistema de Esgotamento 
Sanitário no Distrito de Terra 
Preta, em Mairiporã. Com in-
vestimento de R$ 138 milhões, 
as obras garantirão à cidade 
uma nova Estação de Trata-
mento de Esgotos (ETE Terra 
Preta). O objetivo é a univer-
salização do saneamento da 
cidade. 

Na área da saúde, o Gover-
no de São Paulo investiu R$ 
4,6 milhões na implantação da 
Rede Hebe Camargo de Com-
bate ao Câncer no Hospital 
Estadual Dr. Albano de Franco 

da Rocha Sobrinho, em Franco 
da Rocha. O valor será des-
tinado para a adequação dos 
espaços e aquisição de equipa-
mentos. Além disso, R$ 16,8 
milhões foram repassados para 
o custeio da unidade durante o 
ano de 2022. 

Infraestrutura urbana
Rodrigo Garcia liberou 

ainda R$ 31,6 milhões em 
recursos para obras de infra-
estrutura urbana na região. 
Serão beneficiados os muni-
cípios de Caieiras, Carapicuí-
ba, Francisco Morato, Franco 
da Rocha, Itapevi, Jandira, 
Mairiporã e Osasco.

Para melhorar a infraes-
trutura viária, o Detran.SP 
destinou R$ 27,3 milhões à 
região de Barueri por meio 
do programa Respeito à Vida. 
Todos os municípios da re-
gião serão contemplados.

Também houve a cele-
bração de convênios com 
os Municípios Turísticos de 
Mairiporã e Pirapora do Bom 
Jesus no valor de R$ 1,2 mi-
lhão para obras ou melhorias 
de infraestrutura turística. 
Os recursos são do Departa-
mento de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur), vincu-
lado à Secretaria de Turismo 
e Viagens. 

Educação e habitação
Para obras na área da edu-

cação nos municípios de Cara-
picuíba e Francisco Morato, fo-
ram liberados R$ 10,6 milhões. 
O valor será utilizado para co-
bertura das quadras esportivas 
de 11 escolas estaduais da re-

gião. As obras serão realizadas 
com recursos financeiros do 
Plano de Ações Integradas do 
Estado de São Paulo (Painsp). 

O governador Rodrigo Gar-
cia também liberou a realiza-
ção de licitação para a constru-
ção de dois empreendimentos 

habitacionais, com 796 aparta-
mentos, pelo Programa Nossa 
Casa-Preço Social, da Secre-
taria de Estado da Habitação. 
Os conjuntos habitacionais a 
serem construídos em Carapi-
cuíba são o Sítio Veloso, com 
464 apartamentos, e o Pilar do 
Sul, com 332 unidades. 

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Social vai investir R$ 2 
milhões para viabilizar três Ca-
sas Terapêuticas no município 
de Osasco. Desta forma, o Pro-
grama Recomeço irá ampliar o 
atendimento mensal para mais 
de 45 dependentes químicos na 
Região Metropolitana de São 
Paulo.

Bolsa Trabalho
A Região Noroeste terá 4,6 

mil vagas do Bolsa Trabalho, 
programa realizado pelas se-
cretarias de Desenvolvimento 
Econômico e de Governo em 
parceria com os municípios ca-
dastrados. O Governo de São 
Paulo pagará bolsa-auxílio de R$ 
540 por até cinco meses, além 
de oferecer curso de capacitação 
profissional aos participantes. As 
vagas, que têm prioridade para 
mulheres, são para atividades 
profissionais em órgãos públicos 
municipais e estaduais durante 
quatro horas diárias por cinco 
dias na semana.

Governo de SP libera R$ 298,2 milhões para 
obras e serviços em Barueri, Osasco e região

Os recursos serão utilizados para melhorias nos serviços de água e esgoto e obras de infraestrutura urbana 

Rodrigo Garcia anunciou 
a liberação de R$ 31,6 mi-
lhões em recursos para obras 
de infraestrutura urbana na 
região. As cidades de Osas-
co, Caieiras, Carapicuíba, 
Francisco Morato, Franco 
da Rocha, Itapevi, Jandira e 
Mairiporã serão beneficia-
das.

Osasco também receberá 
R$ 2 milhões em investimen-
tos da Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social 
para viabilização de três ca-

sas terapêuticas. 
O governo do Estado 

também destinou para o mu-
nicípio 3 ambulâncias para 
o transporte social de pa-
cientes, 1 viatura 4×2 para 
a Defesa Civil, com kit de 
equipamentos operacionais, 
o que inclui motosserras, 
tendas, lanternas, capacetes, 
entre outros.

“São importantes investi-
mentos para a nossa cidade. 
E Osasco fica muito feliz por 
poder contar com o governo 

do Estado”, apontou o pre-
feito Rogério Lins. 

Há pouco menos de um 
mês o governo de São Paulo 
anunciou o início da constru-
ção da nova alça de acesso 
ligando a Rodovia Castello 
Branco à Avenida Fuad Aua-
da. A CCR ViaOeste, con-
cessionária que administra a 
rodovia, é a responsável pela 
obra, que tem investimento 
de R$ 232,7 milhões com 
prazo de 23 meses para ser 
concluída.

INVESTIMENTOS PARA OSASCO

RECURSOS PARA BARUERIRECURSOS PARA BARUERI

No caso dos investimentos 
em Barueri, o governador rea-
firmou a liberação dos recursos 
do estado na ordem de R$ 125 
milhões em equipamentos e no 
custeio nos primeiros meses de 
funcionamento do Hospital Re-
gional Rota dos Bandeirantes. 
O hospital de alta complexi-
dade que está sendo constru-
ído em Barueri tem as obras 
custeadas pela Prefeitura, que 
também ofereceu o projeto e 
o terreno, e atenderá a popula-
ção dos municípios da região. 
A Prefeitura de Barueri está in-
vestindo R$ 125 milhões, junto 
com os outros R$ 125 milhões 
do governo estadual.

Outro anúncio do governa-
dor foi em relação às obras do 
sistema de esgotamento sani-
tário Dom José (construção de 
redes coletoras, coletores-tron-
co e estação elevatória) na re-
gião do Jardim Júlio e Cháca-
ras Marco, com recursos de R$ 
47,9 milhões. As obras inaugu-
radas vão beneficiar cerca de 
390 mil habitantes baruerienses 
e das divisas.

Também foram destinados 
cerca de R$ 5 milhões para a 
cidade, por meio do Detran – 
SP, para melhorias na infraes-
trutura viária. Ao todo forma 
R$ 27,3 milhões para todos os 
municípios da região Oeste.

Extensão rodovia Castello 
Branco, para diminuir os con-
gestionamentos na Rodovia 

Castello Branco, sobretudo 
na extensão que compreende 
Osasco, Barueri e Santana de 
Parnaíba, o governo anunciou 
investimento de R$ 815 mi-
lhões para a construção de 5 
km de marginais na rodovia, 
realizada pela concessionária 
CCR ViaOeste.

O evento Governo na Área 
reuniu no Centro de Eventos 
de Barueri prefeitos, deputa-
dos estaduais e federais, além 
de autoridades dos municípios 
da região, entre os quais, além 
de Barueri, Jandira, Itapevi, 
Osasco, Carapicuíba, Santana 
de Parnaíba, Pirapora do Bom 
Jesus, Cajamar, Caieiras, Fran-
co da Rocha, Francisco Morato 
e Mairiporã.

Autoridades locais, muníci-
pes e profissionais de impren-
sa também acompanharam o 
evento, que aconteceu das 9h 
às 14h. A primeira etapa (das 
9h30 às 11h30 aconteceu a reu-
nião restrita com secretários. 
Das 11h30 às 13h13 ocorreu a 
cerimônia pública. E das 13h15 
às 14h houve a coletiva de im-
prensa e o atendimento aos 
municípios pelas Secretarias de 
Estado.

Furlan agradece
Furlan fez questão de 

enaltecer todo a atenção que 
o governador tem dedicado a 
Barueri. “Eu nunca tive ao lon-
go dos 45 anos da minha vida 

pública um apoio do governo 
do Estado como eu tenho tido 
do Rodrigo Garcia. Agora eu 
estou sentindo a ajuda do Esta-
do”, afirmou o prefeito.

Furlan destacou ainda que 
a prefeitura avança em investi-
mentos na infra-estrutura para 
a cidade continuar crescendo, 
gerar renda, emprego e rique-
zas, mas que em determinado 
momento a prefeitura sozinha 
não aguenta e aí que entra a 
necessidade da parceria com 
o Governo do Estado de São 
Paulo. “É aí que entra o in-
vestimento do Estado, a sen-
sibilidade do governador em 
fazer as marginais, ampliar os 
trevos, e dar as condições para 
a nossa região sustentadamente 
se desenvolver”, disse Furlan 
falando sobre o apoio que tem 
recebido de Rodrigo Garcia.

Hospital Regional
Sobre o Hospital Regional 

de Barueri, Furlan destacou 
que este ano, em setembro, já 
começa a funcionar a primeira 
fase do equipamento que está 
sendo construído e equipado 
graças ao apoio do governa-
dor do Estado de São Paulo, 
Rodrigo Garcia. “O Hospital 
será de alta-complexidade, 
tratará desde uma torção no 
pé até as mais complexas do-
enças que existem entre nós”, 
afirmou Furlan que agradeceu 
Rodrigo Garcia.

São Paulo ainda tem 
muita coisa para 
realizar em favor 
daquelas pessoas 
que vivem aqui e 
é para isso que eu 
governo”

“
Rodrigo Garcia
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Acompanhe nossas redes sociais. 

É qualidade com responsabilidade social e ambiental.

PIONEIRISMO EM QUALIDADE,  
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
E MEIO-AMBIENTE
A Câmara de Barueri é pioneira nas conquistas das principais certificações de 
Qualidade e Responsabilidades Social e Ambiental, tornando-se exemplo para 
administrações públicas do Brasil e do mundo.

GESTÃO AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL

SISTEMA DE GESTÃO
DA QUALIDADE
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Bliz educativa conscientiza 
motociclistas no Maio Amarelo

Prefeitura de Osasco e CCR fazem 
ação de conscientização no trânsito

Com o objetivo de cons-
cientizar sobre cuidados no 
trânsito e evitar acidentes, a 
Secretaria de Mobilidade Ur-
bana de Barueri (Semurb), em 
conjunto com a CCR Viaoeste 
e a Polícia Militar Rodoviária, 
realizou na manhã de segun-
da-feira, dia 16, uma blitz edu-
cativa com 148 motociclistas 
na praça de pedágio da rodovia 
Castello Branco, Km 20 (senti-
do Capital), no Jardim Santa 
Cecília, em Barueri.

A ação faz parte do crono-
grama do movimento “Maio 
Amarelo”, campanha desen-
volvida com base na temática 

anual “Juntos Salvamos Vidas”, 
proposta pelo Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito). 
Em Barueri, o foco para este 
mês está voltado, além dos 
motociclistas, a ciclistas e pe-
destres com o tema “Vulnera-
bilidade e Fragilidade da Vida 
no Trânsito”.

Na praça de pedágio de 
Barueri, os agentes da Semurb 
abordaram motociclistas 
orientando-os sobre ponto 
cego, uso correto do capace-
te e condução segura, dentre 
outros cuidados. Os condu-
tores foram convidados pelas 
equipes a entrarem em um 

caminhão da CCR Viaoeste e 
a enxergarem o trânsito com 
outros olhos: os do motorista 
de caminhão. 

De acordo com agentes da 
Semurb, muitos motociclistas 
se surpreenderam com a expe-
riência, já que uma vez dentro 
da cabine do veículo como se 
eles fossem o motorista, per-
ceberam por onde não devem 
transitar quando estiverem na 
via ao lado de um caminhão. 
No simulado, descobriram 
também que em razão do pon-
to cego é impossível ver uma 
motocicleta de 300 cilindra-
das.

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana, 
em parceria com a concessioná-
ria CCR ViaOeste e a Yamaha 
Motors do Brasil, com divul-
gação do iFood, realizaram 
durante toda a quarta-feira, 
18, na Praça Nelson Soares de 
Freitas (ao lado da Prefeitura), 
ação de conscientização para 
motociclistas e pro� ssionais de 
entregas. A atividade faz parte 
do calendário de atividades alu-
sivas ao Maio Amarelo, mês de 
conscientização sobre seguran-
ça no trânsito.

Durante a ação de cons-

cientização e prevenção con-
tra sinistros, os motociclistas 
receberam orientações com 
demonstração prática sobre 
o ponto cego nos caminhões, 
carretas e ônibus. Na oportuni-
dade, um caminhão foi estacio-
nado na Praça e motos foram 
colocadas estrategicamente nos 
pontos cegos do veículo, assim 
os motociclistas foram convi-
dados a entrar na cabine do ve-
ículo para visualizar o ponto de 
vista do motorista.

Quem passou pelo local, 
recebeu da concessionária ma-
terial educativo e pôde conferir 
a viatura operacional modelo 

furgão com tenda com serviços 
de massagem e corte de cabelo.

Já a Yamaha ofereceu vou-
chers de troca de óleo aos par-
ticipantes da campanha educa-
tiva, com o objetivo de auxiliar 
na manutenção preventiva.

Durante todo o mês de 
maio, a Setran realiza diver-
sas atividades para os públicos 
infantil e adulto (pedestres, 
ciclistas, motociclistas e mo-
toristas) focadas no respeito 
à legislação de trânsito, como 
não atravessar fora da faixa, 
respeito à sinalização semafó-
rica e aos limites de velocida-
de, entre outras.



Sexta-feira, 20 de Maio de 2022 PÁGINA 5CIDADES
JORNAL A RUA

As obras de urbanização 
integrada do Rochdale, maior 
projeto de infraestrutura, sanea-
mento e combate às enchentes da 
história de Osasco, ganhou fôle-
go na gestão do prefeito Rogério 
Lins e chega a maio de 2022 com 
importantes marcas.

A canalização do Braço Mor-
to do Rio Tietê, uma de suas 
principais intervenções, já está 
85% concluída, no trecho entre 
a Avenida Presidente Kennedy e 
as proximidades do piscinão do 
Rochdale.

Serão, ao todo, 2,5 quilôme-
tros de leito canalizado. Mas, 
ainda em andamento, a obra já 
mostra sua efi cácia. Não hou-
ve, durante o período de chuvas 
entre o fi nal do ano passado e 
o início deste ano, a ocorrência 
de grandes enchentes, que tanto 
marcaram a história do bairro e 
região.

O projeto, realizado pela Se-
cretaria de Habitação, envolve 
ainda outras importantes obras, 
que vão atender também o Jar-
dim Aliança e o Canaã e seguem 
em ritmo acelerado.

Dentre elas, a abertura da 
avenida Transversal Norte, que 
está sendo implantada às mar-
gens do córrego canalizado e 
vai ligar as avenidas Presidente 
Kennedy e Presidente Médici, 
criando uma alternativa à Aveni-
da Getúlio Vargas. 

Ela faz parte da reformula-
ção de todo o sistema viário da 
região, incluindo pavimentação 
de ruas e vielas. Já são 50% de 
sistema viário pavimentado – de 
um total de 45.000 m², e 65% de 
guias e sarjetas implantadas, de 
um total de 12.000 m.

O sistema viário da região, 
que será dotado de sinalização, 
lombo-faixas e semáforos, vai 

ganhar ainda uma ciclovia de 5 
quilômetros de extensão e pon-
tes sobre o Braço Morto, que vão 
facilitar a mobilidade urbana, in-
clusive para o transporte público, 
entre os 3 bairros.

“Sabemos da importância 
desses investimentos para o mu-
nicípio e para os moradores da 
região. Com toda a infraestrutu-
ra desse pacote de intervenções, 

temos certeza de que estamos 
no caminho certo, valorizando 
as famílias e garantindo melhor 
qualidade de vida a todos”, dis-
se o prefeito de Osasco, Rogério 
Lins.

“Esse conjunto de obras têm 
como objetivo principal garantir 
mais qualidade de vida à popula-
ção de toda a região. Por isso, tão 
importante quanto a canalização 

e o sistema viário, foi a conclu-
são do prédio que vai abrigar a 
Fábrica da Cultura 4.0, que vai 
levar atividades culturais e de 
lazer aos moradores”, explica o 
secretário de Habitação, Pedro 
Sotero, referindo-se à parceria 
com o Secretaria Municipal de 
Cultura, o governo do Estado e 
a OS Poiesis para a implantação 
do equipamento público, onde 

serão oferecidos também cursos 
gratuitos nas áreas de inovação e 
tecnologia.

No balanço geral, 56% das 
obras da urbanização integrada 
do Rochdale já estão concluídas. 
Mas não para por aí. O projeto 
também inclui a construção de 
200 unidades habitacionais para 
famílias que foram removidas de 
áreas de risco do próprio bairro e 
a regularização fundiária, já em 
andamento, de 2.400 lotes, casa 
de papel passado aos moradores.

“Uma das principais determi-
nações do prefeito Rogério Lins, 
na área habitacional, é que a gen-
te leve melhorias às pessoas nos 
locais onde elas moram. Por isso, 
também vamos implantar praças 
de lazer, recreação e esportes, 
com espaços pet, academias ao 
ar livre, playgrounds e quadras 
poliesportivas por toda a região”, 
completa o secretário.

O projeto envolve ainda re-
cuperação ambiental em mais de 
50.000 m², com plantio de grama 
e mudas de diversas espécies de 
árvores.

A urbanização integrada do 
Rochdale é uma parceria da pre-
feitura com o governo federal, 
envolvendo R$ 88 milhões em 
repasses, além de R$ 60 milhões 
em investimentos do município. 
Estão sendo benefi ciadas 70 mil 
famílias diretamente e 200 mil 
indiretamente.

Com o objetivo de me-
lhorar a segurança de quem 
trafega e deixar Barueri mais 
bonita, a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Obras, realiza 
uma nova etapa de recapea-
mento no município, tendo já 
levado asfalto novo a diversos 
bairros. E não para:  continua 
executando obras similares na 
malha viária da cidade. 

Nesta nova etapa, as obras 
foram fi nalizadas em vias 
como o retorno da avenida An-
drômeda, em Alphaville, e rua 
Cecília Teodoro dos Santos, 
no Parque dos Camargos. No 
Boa Vista, por exemplo, estão 
em andamento os serviços de 
raspagem para retirada do as-
falto antigo e troca por outro 
novo nas ruas Dr. Paulo Arru-
da Bacarat, Ministro Raphael 
de Barros Monteiro, Indepen-
dência, Marcelina Chalupe e 
Rua da Liberdade. 

As obras de recapeamento 
se estenderão ainda nas ruas 
Gilda da Silva, Presidente Ar-
tur da Costa e Silva e rua Yen, 
também no Boa Vista, e para 
outros bairros de Barueri. 

O investimento compreen-
de ainda o recapeamento da 
rua Renato Gatti, no Engenho 
Novo, travessa Itamaraju, no 
jardim Califórnia, e Estrada 
dos Alpes, em Aldeia da Ser-
ra; trecho da avenida Dr. Dib 
Sauaia Neto com avenida Pi-
ramboia e Estrada da Aldei-
nha, em Alphaville; ruas Ma-
ísa e Lenita, no Parque dos 
Camargos.    

Como complemento do 
programa, o recapeamento as-
fáltico da Prefeitura de Barueri 
é realizado também com ser-
viços de sinalização de solo, 
como lombadas, faixas para 
travessia de pedestres e linhas 
divisórias de fl uxos.

O recapeamento asfáltico é 
executado nas vias com estados 
de conservação deteriorados e 
de grande movimentação. Para 
não atrapalhar o trânsito, algu-
mas vias como a avenida Tocan-
tins, alameda Mamoré e aveni-
da Alplhaville, em Alphaville, 
os   serviços são realizados no 
período da noite. “Queremos 
benefi ciar a população, dar mais 
fl uidez e segurança no trânsito e 
manter a cidade linda como um 
tapete”, ressaltou o secretário de 
Obras, Beto Piteri. 

O benefício da Prefeitura é 
destacado por moradores como 
Letícia Cristina dos Santos, re-
sidente em Barueri há 12 anos. 
“É uma melhoria muito boa. A 
rua Lenita (Parque dos Camar-
gos) precisava desta obra, por-
que é uma via que passa ônibus 
e o asfalto já estava descascado. 
Está fi cando ótima”, elogia a 
munícipe.

Obras de urbanização do Rochdale 
avançam em Osasco e 85% do
Braço Morto do Tietê está canalizado

Prefeitura de Barueri recapeia vias para 
deixar cidade mais bonita e segura
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32 pessoas morrem por dia em
acidentes de trânsito no Brasil.*
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A VIDA JÁ
PASSA RÁPIDO.

REDUZA A
VELOCIDADE.

SECRETARIA DE

MOBILIDADE
URBANA

Prefeito e secretários expõem experiências 
de Osasco na “Semana de Governo Aberto”

A participação social para 
a criação conjunta de soluções 
sociais e de políticas públicas, 
as ferramentas para mapear ini-
ciativas de Governo Aberto, os 
mecanismos de Controle Social, 
a participação social na revisão 
de Plano Diretor, na construção 
da Agenda Municipal 2030 e no 
Orçamento Público, bem como 
a transparência nos contratos e 
licitações são alguns dos temas 
em discussão na Semana de Go-
verno Aberto, um evento inter-
nacional anual promovido pela 
Open Government Partneship 
(OGP), que reúne mais de 60 
países em mais de 200 eventos 
entre palestras, oficinas e rodas 
de conversas. O evento, que co-
meçou na terça, 17/5, segue até 
essa sexta-feira, 20/5, com uma 
programação totalmente virtual.

As prefeituras de Osasco e de 
São Paulo, o governo do estado 
de Santa Catarina e a Contro-
ladoria Geral da União (CGU) 
participam com a apresentação 
de práticas, ferramentas e estra-
tégias que utilizam para mate-
rializar os princípios de governo 
aberto em procedimentos de ro-
tina e desenhos de políticas pú-
blicas.

O prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins, participou da abertura 
dos trabalhos e destacou a im-
portância da agenda de Governo 
Aberto como pilar fundamental 
para a democracia, além de res-
saltar a importância da constru-
ção conjunta com os governos 
municipais, estaduais e federal. 
“Desde 2017, estamos cons-
truindo uma cidade mais aberta, 
transparente e participativa nas 
tomadas de decisão das políticas 
públicas que marcam o desen-

volvimento econômico e social 
do nosso município. Em 2020, 
a Prefeitura de Osasco ingressou 
na parceria internacional de go-
verno aberto (OGP) e assumiu o 
compromisso de co-criar, com a 
sociedade civil, conselhos mu-
nicipais e servidores públicos, 
o primeiro plano de ação de go-
verno aberto. É com muita honra 
que a prefeitura vem trabalhando 
de forma colaborativa com o go-
verno do Estado de Santa Cata-
rina, a Prefeitura de São Paulo e 
a Controladoria Geral da União 
para que essa cultura de governo 
aberto esteja presente em todo o 
Brasil”.

O secretário de Planejamento 
e Gestão da Prefeitura de Osasco, 
Eder Máximo, em sua participa-
ção, relembrou que a construção 
do Governo Aberto é fruto de 
reformas estruturais importantes 
tanto na prefeitura como na rela-
ção entre governo e sociedade ci-
vil. “A gente se preparou para es-

tar aqui. A gente passou por uma 
reforma administrativa, criamos 
um departamento exclusivo [De-
partamento de Governo Aberto 
e Fortalecimento da Cidadania] 
para que possa nos ajudar a le-
var essa pauta de governo aber-
to, extrapolando as fronteiras do 
governo”, frisou. Eder disse tam-
bém que, quando o governo fala 
com a população, é preciso que 
essa fala seja didática, acessível, 
plural e democrática. “Acessível 
acima de tudo”.

Osasco se destaca com as 
ações estratégicas previstas no 
plano de ação de governo aberto 
do município, firmado em com-
promisso global. “Acabamos de 
lançar uma história em quadri-
nhos para explicar o que é or-
çamento público. Atualizamos a 
nossa lei de acesso à informação. 
E não vamos medir esforço para 
levar para o nosso munícipe, de 
maneira mais clara e acessível, 
toda e qualquer informação. 

Também criamos órgão de con-
trole interno para que a gente 
possa, de maneira democrática, 
abrir o nosso governo”, ressaltou 
Eder.

Para a construção de políticas 
efetivas, a participação da pro-
fessora e pesquisadora Gabriela 
de Breláz, da Unifesp, especia-
lista em administração pública, 
participação, democracia e go-
verno aberto, é fundamental. “A 
presença da acadêmica ajuda a 
balizar as decisões de governo”, 
disse o secretário de Planejamen-
to e Gestão.

Gabriela ressalta que o go-
verno aberto e a transparência 
são fundamentais na garantia do 
Estado Democrático de Direito. 
“Muitos lugares que chamamos 
de participativos são espaços de 
escuta, e não de decisão partici-
pativa. Vivemos em uma demo-
cracia representativa, votamos 
e elegemos partidos e pessoas 
que nos representam, mas outros 

espaços são essenciais para for-
talecer e aprofundar a democra-
cia. Outro ponto que temos que 
discutir é quem participa? Temos 
diversidade nessa participação? 
É aberto para todas e todos? Es-
ses são os desafios que devemos 
levar em conta quando pensamos 
em governo aberto”, enumera.

A professora e pesquisadora 
ainda destacou a importância de 
Osasco para auxiliar outros mu-
nicípios. “Devemos pensar em 
médio e longo prazos de como 
construir essas iniciativas em 
políticas públicas para os 5.570 
municípios, 26 Estados e Distrito 
Federal. São Paulo, Santa Cata-
rina e Osasco vão com certeza 
poder auxiliar nesse processo”.

Para a controladora geral 
do município, Cintia Mendes, 
o governo aberto significa criar 
um governo responsável com 
as pessoas e com a cidade em 
geral. “Trata-se de uma im-
portante pauta para fomentar a 
transparência, a participação e a 
integridade. Enquanto órgão de 
controle, a gente não imagina um 
governo responsivo, um governo 
que quer o melhor para a sua po-
pulação se ele não pensar nessa 
pauta [Governo Aberto].”

O segundo dia da Semana 
de Governo Aberto contou com 
a presença do secretário execu-
tivo de Projetos e Cidade (Pró-
Cidade/SEPLAG), Carlos San-
dler, que apresentou o processo 
e também os desafios para fazer 
a construção participativa da re-
visão do Plano Diretor da cidade 
de Osasco.

A atividade contou com a 
participação de representantes 
da sociedade civil de Osasco e 
teve como porta voz na mesa, 

Roberto Lelis, presidente da 
Associação de Apoio ao Adoles-
cente e à Família Mundo Novo, 
que destacou a importância da 
participação social para orientar 
o governo sobre as reais deman-
das sociais e soluções inovadoras 
vindas de quem vive diariamente 
a cidade. Priorizou duas princi-
pais demandas: a necessidade de 
moradias para pessoas de baixa 
renda e também a descentraliza-
ção dos equipamentos públicos, 
já que para muitas pessoas o va-
lor para se deslocar até a região 
central acaba sendo muito custo-
so em relação à sua renda.

PROGRAMAÇÃO
A Semana de Governo Aber-

to terá a participação do secretá-
rio de Finanças, Bruno Mancini, 
e da diretora do departamento 
de Governo Aberto e Fortale-
cimento da Cidadania, Milena 
Coimbra, nessa sexta-feira, 20 
de maio, às 10h e 14h30, respec-
tivamente.

Para Milena Coimbra, direto-
ra do Departamento de Governo 
Aberto e Fortalecimento da Ci-
dadania da Prefeitura de Osas-
co, a expectativa é a de que essa 
semana traga novos horizontes 
para o desenvolvimento da so-
ciedade.

SERVIÇO
A programação pode ser 

acompanhada, ao vivo, pelo ca-
nal do Youtube da Controladoria 
Geral da União.

A agenda completa das ati-
vidades está disponível no site: 
https://www.gov.br/cgu/pt-br/
acesso-a-informacao/institucio-
nal/eventos/semana-de-governo-
-aberto
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Four Seasons Hotels and 
Resorts continua a expandir no 
Oriente Médio com um novo 
projeto já em construção no 
empreendimento Pearl-Qatar 
em Doha. A nova propriedade 
é uma parceria com a Q Bayraq 
Real Estate Investments, em-
presa de investimento imobi-
liário que desenvolve projetos 
de alto nível no Catar.

“À medida que o Four 
Seasons continua a crescer e 
diversificar seu portfólio no 
Oriente Médio, estamos or-
gulhosos em fazer parte do 
The Pearl-Qatar, um projeto 
inovador que complementará 
perfeitamente o nosso hotel já 
existente na cidade”, diz Bart 
Carnahan, Presidente de De-
senvolvimento de Negócios 
Globais e Gerenciamento de 
Portfólio do Four Seasons.

Situado numa praia parti-
cular e rodeado por jardins, o 
edifício de 19 andares traz para 
o centro de Doha uma opção 
de hospedagem em estilo de 
resort. O hotel terá 161 apar-
tamentos de um a três quartos, 
lindamente decorados pelo 
Wimberly Interiors, com cozi-
nha completa, lavanderia e am-
plas áreas de estar, incluindo 
terraços ao ar livre. Além disso, 
84 Private Residences estarão à 
venda para aqueles que dese-
jam morar no Four Seasons.

O hoteleiro veterano Mehdi 
Zaanoun foi nomeado Gerente 
Geral do novo Four Seasons 
no The Pearl-Qatar.

O resort oferecerá cinco 
restaurantes e bares, incluindo 
uma experiência gastronômica 
exclusiva do chef Joël Robu-
chon, um centro de bem-estar 
com spa e salão de beleza, aca-
demia de ginástica com pisci-
na coberta, um clube infantil; 
uma sala de projeção e duas 
piscinas exteriores (uma delas 
reservada para adultos) e praia 
privativa.

Os hóspedes e residentes 
do Four Seasons estarão a uma 
curta distância de restaurantes, 

bares e de várias marinas.

Sobre Four Seasons 
Hotels and Resorts

Fundado em 1961, Four Se-
asons Hotels and Resorts se de-
dica a aperfeiçoar a experiência 
de viagens por meio de inova-
ção contínua e os mais altos 
padrões da hotelaria. Operando 
atualmente 123 hotéis e resorts 
e 50 propriedades residenciais 
em 47 países, e com mais de 
50 projetos em desenvolvimen-
to, Four Seasons aparece com 
frequência entre os melhores 
hotéis e as mais prestigiadas 
marcas em votações de leito-
res, resenhas de viajantes e os 

principais prêmios do setor. 
Para mais informações visite 
fourseasons.com/br. Para novi-
dades visite press.fourseasons.
com e siga @FourSeasonsBR 
no Twitter e no Instagram. 

Sobre Q Bayraq Real 
Estate Investments

Q Bayraq Real Estate In-
vestments é uma empresa imo-
biliária dedicada ao desenvol-
vimento de projetos no Catar.   

Andréia Wingeter

Diretora de Atendimento

EBK Public Relations

Phone: +55 11 95297-6687

Email: andreia@ebkpublicrelations.com 

Four Seasons e Q Bayraq 
Real Estate Investments 

Anunciam projeto no CatarT
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Uma equipe técnica do 
Fundo Social do Estado de São 
Paulo (FUSSP) promoveu um 
encontro entre as presidentes 
de Fundo Social e representan-
tes da assistência social da Re-
gião Metropolitana do Estado 
de São Paulo. 

Barueri recepcionou os mu-
nicípios nesta segunda-feira 
(dia 16) na sede da Secretaria 

de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Sads). O obje-
tivo do encontro foi a troca de 
experiências e projetos e tam-
bém as parcerias com o Fundo 
Social do Estado.

 As cidades
Estiveram na Sads Sonia 

Regina de Jesus dos Santos, 
presidente do Fundo Social 

de Carapicuíba; Ana Claudia 
Gusmão, presidente do Fundo 
Social de Francisco Morato; 
Thaís Rivera, secretária da As-
sistência Social de Franco da 
Rocha; Carla Adriana Alves 
dos Santos, secretária da Assis-
tência Social de Jandira; Lucia-
na Hamid, presidente do Fundo 
Social de Mairiporã; Patrícia 
Nogueira, chefe de divisão do 

Fundo Social de Cajamar; e 
Roseli Soldado, coordenadora 
do Fundo Social de Pirapora do 
Bom Jesus.

Representando o FUSSP es-
tavam Ernani Gouvea, Roberta 
Linardi, Flavia Crema e Caio 
César.

 Barueri
Sônia Furlan, presidente do 

Fundo Social de Solidariedade, 
e Adriana Bueno Molina, se-
cretária da Sads, receberam a 
comitiva e falaram sobre vários 
projetos liderados pelo Fundo 
Social em parceria com a Sads: 
Espaço Colaborativo, Núcleo 
de Moda, cursos de geração de 
renda e ReNascer.

 Em uma conversa trocaram 
informações sobre o trabalho 
de cada município, casos de su-

cesso, parcerias e dificuldades 
encontradas. Ao avaliar o en-
contro, Sônia Furlan ratificou a 
importância dessa troca de ex-
periências: “muitas das coisas 
que implantamos aqui foram 
inspirações de outros municí-
pios. Cada época traz um de-
safio e as cidades vão encon-
trando seus caminhos. Em cada 
lugar que vamos, aprendemos 
algo novo”.

Sads e Fundo Social de 
Barueri recebem visita de 
representantes dos fundos e 
assistências sociais da região

ANIVERSÁRIO

No domingo, 22, o ex-prefeito de 
Osasco e deputado estadual pelo 
PT, Emidio de Souza, comemora 
mais um ano de vida. Com uma 

trajetória política brilhante marcada 
por lutas e realizações, Emidio 

celebra a entrada da nova idade.
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No elegante Europa Lounge, Jardins, SP, Ney Ayres, 
do mercado de gastronomia, vinhos e editorial,  
recebeu os cumprimentos pelo seu aniversário. 

Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

Cliques 
da

Semana
RODRIGO 

SANT’ANNA

POR OVADIA SAADIA

A nova peça do humorista Rodrigo 
Sant’anna, “E aí, deu certo?”, 

estreia em São Paulo, no Tokio 
Marine Hall, dia 28 de maio. 

Reconhecido pelos diversos 
personagens que ficaram marcados 

na história da comedia, Rodrigo 
agora prepara sua nova peça que 

mantém o mesmo padrão de 
qualidade. Uma coisa é certa, a 

plateia deve ir preparada para chorar 
de tanto rir! 

O empresário Antonio Costa CEO da Nodel 
Limited Brasil, foi o vencedor do prêmio 
de excelência empresarial “The Bizz Hybrid 
Awards”. O prêmio é concedido pela Worldcob/
World confederation of businesses,organização 
internacional que representa mais de 3.500 
membros empresariais em mais de 130 países.

Agenda das premiações será 
absolutamente fabulosa: 
• Dias 29, 30 e 31 de julho no The Ritz Carlton 
em Toronto/Canada;
• 11 E 12 de novembro em Houston/Texas
• Dias 25 e a 28 de maio de 2023 no Sheraton 
Nur-Sulton / Cazaquistão.

Nodel Limited Brasil é um conglomerado de 7 
empresas entre elas a Brazukaday; produtora 
responsável por levar cantores, bandas e 
humoristas nacionais para diversas cidades da 
Europa e Estados Unidos.

Toinho Silveira, o rei dos eventos e do grande colunismo de Natal RN 
( em temporada paulistana)/ Ovadia Saadia ( Apacos e Febracos), 

artista Dany Cardoso, Ney Ayres , Anesio Fassina da Associação dos 
Pratos da Boa Lembrança, e o empreendedor Beto Sanchez

Inserida no calendário ofi-
cial da cidade, a “Volta da 
União” chega a sua 11ª edi-
ção, promovida pelo Shopping 
União. O evento, que conta com 
corrida de (9km) e caminhada 
de (4km), ocorre no dia 12 de 
junho, com concentração e lar-
gada no estacionamento desco-
berto do Shopping União, às 8h.

A competição, que possui 
grande relevância para o públi-
co de Osasco, contou com mais 
de 2 mil participantes na última 
edição em 2019, entre corre-
dores profissionais e inician-
tes. Em 2022, a corrida volta a 
acontecer organizada pela Yes-
com, empresa especializada há 
mais de 30 anos em corridas de 
rua, e espera atrair um número 
crescente de competidores. Os 
participantes concorrerão a R$ 
12 mil em prêmios, além do 

sorteio de brindes.
Inscrições e informações. 

Para efetivar a participação, 
basta acessar o site www.sho-
ppinguniao.com.br . O valor da 
inscrição é de R$ 81,00 a vis-
ta. Idosos com mais de 60 anos 
têm 50% de desconto.

No dia do evento, o atleta 
contará com toda a infraestru-
tura necessária, como banhei-
ros, postos de hidratação e 
guarda-volumes. Os inscritos 
receberão um kit com camise-
ta exclusiva, chip e número de 
peito. A retirada dos kits deverá 
ser realizada no dia 11 de ju-
nho, entre 11h e 22h, na loja 
Centauro do Shopping União. 
O participante deve apresentar 
documento com foto e carteira 
ou comprovante de vacinação 
contra COVID-19, com pelo 
menos duas doses.

Venha manter a saúde em 
dia e concorrer a prêmios im-
perdíveis na 11ª Volta da União!

Serviço:
11ª Volta da União 
Shopping União de Osasco
Data: 12 de junho, a partir 
das 8h 
Local: Estacionamento 
descoberto do shopping
Endereço: Av. dos 
Autonomistas, 1400 - Vila 
Yara, Osasco
Horário Shopping: de 
segunda a sábado, das 
10h às 22h, e domingos e 
feriados, das 14h às 20h.
Horário Lojas: de segunda 
a sábado, das 10h às 22h, 
e domingos e feriados, das 
14h às 20h
Para mais informações:
www.shoppinguniao.com.br

Na última sexta-feira, dia 13, 
a equipe da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo (Secult) levou os 
bailarinos do Núcleo de Dança 
de Barueri para apresentar o es-
petáculo “A Bruxinha que Era 
Boa” na Emef Prefeito Nestor 
de Camargo, no Jardim Mutin-
ga. Trata-se de uma adaptação 
para o ballet da peça da drama-
turga Maria Clara Machado.

Cerca de 600 alunos assis-
tiram ao espetáculo de dança e 
se encantaram com a apresen-

tação que conta com figurino e 
cenário bonitos, confeccionados 
pela própria equipe da Secult. 
A diretora Márcia Regina Lima 
afirmou que as crianças estavam 
super ansiosas pela apresen-
tação e já tinham na ponta da 
língua o nome do espetáculo. 
Segundo Márcia, era nítido o 
encantamento dos alunos, que 
interagiam e aplaudiam a cada 
cena apresentada.

Em março, durante as co-
memorações do aniversário de 

Barueri, além da dança foram 
levadas para os bairros apresen-
tações de teatro. “Iremos levar 
as apresentações para os quatro 
cantos da cidade. Educação pela 
Arte! É assim que conduzimos o 
nosso trabalho na Secretaria de 
Cultura e Turismo. É muito gra-
tificante ver a alegria no rosto de 
cada criança, dessa forma todos 
têm a oportunidade de prestigiar 
os espetáculos que produzi-
mos”, concluiu Jean Gaspar, se-
cretário de Cultura de Barueri.

Inscrições abertas:
11ª Volta da União 

ocorre em12 de junho

Secretaria de Cultura leva 
arte e encantamento para 
alunos do Jardim Mutinga


