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Para construir propostas de 
campanha,  Gerson Pessoa 
faz plenária na Vila Menck

Na quinta-feira, dia 2, 
Gerson Pessoa, ex-secre-
tário de Tecnologia, Ino-
vação e Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de 
Osasco e pré-candidato a 
deputado estadual pelo Po-
demos, realizou a primeira 
plenária do Plano Gerson e 
Pessoas (PGP). O encontro 
aconteceu , na Vila Menck, 
na zona Norte da cidade e 
contou com a presença do 
prefeito Rogério Lins, vere-
adores, lideranças e a popu-
lação. 

O objetivo dos encontros 
é auxiliar o pré-candidato a 
estruturar propostas de cam-
panha com base em suges-
tões e colaborações da po-
pulação. “A gente entende 
que não faz sentido entrar 
em uma disputa política só 
por entrar. Ouvir as deman-
das e necessidades da po-
pulação é fundamental para 
que a gente consiga garantir 
mais qualidade de vida para 
os moradores da nossa cida-
de e região”, disse Gerson 
aos participantes. 

Em sua fala, o prefei-
to Rogério Lins reforçou a 
importância de um municí-

pio, populoso como Osasco, 
ter um deputado estadual,  
e argumentou que Gerson 
está preparado para o de-
safio. “Ele sempre esteve 
nos bastidores, sempre nos 
ajudou, conhece os desafios 
da cidade e tenho certeza de 
que, se for da vontade das 
pessoas, ele vai nos ajudar a 

fazer muito mais pelo nosso 
povo”, afirmou. 

A população, por sua 
vez, colaborou com suges-
tões e demandas. Entre elas 
houve pedido de inclusão de 
psicólogos nas escolas, po-
lítica para a geração de mais 
vagas de emprego, atenção 
ao saneamento básico e me-

lhorias na saúde, como a 
implantação de um hospital 
municipal do câncer. 

Mais de 130 pessoas par-
ticiparam do primeiro “Pla-
no Gerson e Pessoas” na 
Vila Menck, incluindo os 
vereadores Batista Comuni-
dade, Carmônio Bastos, Ju-
lião e Délbio Teruel.

Rua Avelino Lopes, 110 - Osasco - SP - 06090-030
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ACEO celebra 60 
anos de uma história 
dedicada a Osasco

Uma das entidades mais 
respeitadas e longevas de 
Osasco, a Associação Comer-
cial e Empresarial (ACEO), 
completa neste sábado, 11, 
sessenta anos de atividades.

Originária de uma inicia-
tiva ousada de empresários e 
comerciantes do Rotary Club 
de Osasco - que vislumbra-
vam uma associação moder-
na e que os representasse - a 
ACEO acompanhou de perto 
o desenvolvimento da cidade 
até se tornar a potência que é 
hoje.

Fundada apenas alguns 
meses após a emancipação de 
Osasco, a ACEO viu crescer e 
ajudou a moldar a cidade que 
atualmente é uma referência 
nacional. 

Na segunda metade do sé-
culo 20, quando Osasco se fi r-
mava como um pujante polo 
industrial a ACEO estava lá. 
Trabalhando pelo comércio e 
indústria, servindo de ponte 
entre o poder público e a ini-
ciativa privada, incentivando 
o empreendedorismo.

Quando a vocação da ci-
dade mudou, tornando-se um 
importante polo comercial, no 
fi nal dos anos 1980, a ACEO 
também estava lá. Dedican-
do-se à formalização das em-
presas, apoiando grandes e 

pequenos comerciantes, aju-
dando na expansão dos negó-
cios.

E, por fi m, no momento 
em que Osasco desponta como 
um importante polo tecnológi-
co, a entidade também dá sua 
contribuição articulando junto 
ao Poder Público e entidades 
representativas da cidade a 
reforma do código tributário 
municipal.

A iniciativa reduziu as alí-
quotas do ISSQN e abriu ca-
minho para que grandes em-
presas de tecnologia e serviços 
se instalassem em Osasco.

Podemos dizer que ao lon-
go desses sessenta anos a rela-
ção da entidade com a cidade 
de Osasco sempre foi muito 
exitosa.

Mas nada disso seria pos-
sível sem a dedicação de cada 
presidente, diretor e colabora-
dor que passou pela ACEO. O 
respeito, a credibilidade e o 
reconhecimento que colhemos 
hoje é fruto desse trabalho. 

E após sessenta anos a 
ACEO está ainda mais forta-
lecida, organizada, moderna e 
efi ciente, pronta para seguir tra-
balhando e fomentando o am-
biente de negócios em Osasco.

Dr. Amir Gomes dos San-
tos – Presidente da ACEO
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A Prefeitura de Barueri, por 
meio da Secretaria de Obras, 
pensando nos trabalhadores 
que fazem uso de motocicletas 
em geral (motociclistas e mo-
toboys), construiu e entregou 
o “Espaço Motoboy” na ave-
nida Tocantins, esquina com 
a alameda Rio Negro (ao lado 
da Passarela Estaiada), em Al-
phaville.

O projeto beneficia deze-
nas de profissionais que andam 
sobre duas rodas e utilizavam 
o antigo bolsão para estaciona-
mento de motos, diariamente, 
sendo a maioria como presta-
dores de serviços.

Voltado ao bem-estar da 
categoria, a Prefeitura de Ba-
rueri executou o “Espaço Mo-
toboy”, coberto com 40 metros 
quadrados de área construída. 

Um ponto de encontro conten-
do área interna com bancos, 

copa, wi-fi e banheiro.
De acordo com os próprios 

usuários, o “Espaço Motoboy” 
ficou muito bom. “Temos um 

lugar para a gente ‘ficar de 
boa’: sentar, fazer refeições, 

descansar, carregar celulares 
e para proteção em dias chu-
vosos. Vai nos ajudar bastan-
te. Ficamos felizes”, destacou 
Everton Marques, motociclista 
em Alphaville há dois anos.

Outros pontos
O objetivo da Prefeitura é 

atender mais motociclistas e 
motoboys, implantando novos 
pontos na cidade. “A nossa 
intenção é fazer mais abrigos 
de apoio aos usuários de mo-
tos. Estamos realizando estu-
dos para construção de outros 
espaços no bolsão da alameda 
Madeira, em Alphaville, na 
avenida Piracema, perto do 
shopping Tamboré, no Centro 
e alguns outros lugares que 
sentirmos a necessidade”, ex-
plica o secretário Beto Piteri.

Dados divulgados pelo Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), do Mi-
nistério da Economia, apontam 
que em abril deste ano Osasco 
registrou saldo positivo de va-
gas, fechando com saldo de 921 
vagas. No período foram 8.363 
admissões contra 7.442 desliga-
mentos.

Na cidade, os destaques fica-
ram os setores de Serviços, com 
admissão de 804 trabalhadores, 
seguido por Comércio (295) e 
Agropecuária (2). Os setores de 
Construção e Indústria fecharam 
com saldos negativos de 164 e 
16, respectivamente. Já o esto-

que, que é a quantidade total de 
vínculos ativos pela CLT, chegou 
a 176.296 vínculos. O número 
representa uma alta de 0,86% 
em relação ao mês de janeiro de 
2022.

A geração de novos empregos 
na cidade se explica não só pelo 
trabalho da Administração em 
políticas fiscais visando atrair no-
vas empresas, mas também pelos 
investimentos em infraestrutura, 
como o recapeamento, nova ilu-
minação pública com lâmpadas 
de LED e reforço na seguran-
ça, com a contratação de novos 
guardas municipais, criação da 
ROMU e instalação de câmeras 

de monitoramento em diversos 
pontos do município, construção 
e reformas de escolas, renovação 
das unidades de saúde, entre ou-
tros.

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

O fato de Osasco estar geo-
graficamente situada em uma re-
gião margeada por rodovias como 
a Castello Branco, Anhanguera, 
Raposo Tavares e Rodoanel Má-
rio Covas, também contribuiu 
para o interesse do setor privado 

na cidade em razão da maior fa-
cilidade para a logística quanto à 
chegada de insumos, produção, 
transporte e distribuição do pro-
duto já pronto para consumo.

Entre as empresas que esco-
lheram Osasco para tocar seus 
negócios recentemente estão a 
Mercado Livre, iFood, Rappi e 
Mercadocar.

DESTAQUE
Em 2021, Osasco ganhou des-

taque ao encerrar o ano como a ci-
dade que mais gerou empregos no 
Brasil, fechando o ano com saldo 
positivo de mais de 100 mil novos 
postos de trabalho

Prefeitura de Barueri constrói e
entrega Espaço Motoboy em Alphaville

Osasco fecha abril com saldo positivo de empregos
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Considerado um dos prin-
cipais shoppings da cidade, 
devido a sua localização pri-
vilegiada, o Osasco Plaza vive 
um momento de recuperação e 
bons resultados. Localizado no 
Calçadão da Rua Antônio Agú, 
segunda maior rua do comércio 
do Brasil, o shopping recebe 
diariamente 80 mil pessoas e 
vê, nesse público, motivos para 
comemorar também resultados 
positivos, após dois anos de 
pandemia e incertezas.

Com uma campanha que irá 
sortear um apartamento e 10 va-
le-compras no valor de mil re-
ais, o shopping espera ampliar 
esse público e suas vendas, na 

mesma proporção, nesta se-
mana de comemoração do Dia 
dos Namorados, considerada 
uma das principais datas para 
o comércio, segundo dados da 
Confederação Nacional dos Di-
rigentes Lojistas (CNDL). 

“Desde o final de abril as 
vendas estão melhorando. A 
pandemia derrubou a maior 
parte das lojas, que ficaram fe-
chadas por quase dois anos. Já 
tivemos bons números em ven-
das no Dia das Mães e espera-
mos melhorar ainda mais no Dia 
dos Namorados, que vem sendo 
uma data muito boa para o co-
mércio, assim como o Natal”, 
explica David da Rocha Júnior, 

superintendente do Osasco Pla-
za Shopping. 

Para ele, a expectativa, a 
partir de agora, é bastante po-
sitiva. “Para se ter uma ideia, 
além das 80 mil pessoas pas-
sando diariamente pelo sho-
pping, também tivemos um 
aumento de 50% no número 
de carros que acessaram nosso 
estacionamento, em maio de 
2022, se comparado ao mesmo 
período no ano passado. E isso 
é muito animador porque mos-
tra que o mercado está reagin-
do, apesar de ainda estarmos 
num momento de crise em con-
sequência da pandemia.”

David lembra ainda que, por 

conta do fechamento das lojas 
em decorrência da Covid-19, 
foi preciso muita parceria e ne-
gociações com os lojistas. “Ti-
vemos que demitir alguns fun-
cionários e vimos muitas lojas 
fechar. Mas, o importante é que 
estamos retomando e devemos 
isso ao fato de estarmos em uma 
localização privilegiada. Além 
disso, o público que frequenta 
o Osasco Plaza conta com suas 
250 lojas e serviços e outras 
1700 lojas no entorno, e isso faz 
toda a diferença”, completa Da-
vid, otimista com os resultados.

Sonho da casa própria
Para estimular ainda mais 

as vendas, o shopping está com 
uma campanha que irá realizar 
o maior sonho do brasileiro, que 
é o de ter uma casa própria: o 
sorteio de um apartamento. Sem 
dúvidas, este é o maior prêmio 
já sorteado por um shopping da 
região. E quem quiser concorrer 
precisa trocar notas fiscais de 
produtos adquiridos no Osasco 
Plaza até o dia 5 de setembro. 

De segunda-feira a sábado, 
a cada 100 reais em compras, o 
cliente recebe 1 cupom. Já para 
compras realizadas aos domin-
gos, o cliente recebe 3 cupons 
a cada 100 reais gastos. Os sor-
teios do apartamento e dos va-
le-compras estão marcados para 
acontecer no dia 6 de setembro 
de 2022, às 16 horas, na Praça 
de Eventos.

Para saber mais, acesse: 
osascoplaza.com.br

Osasco Plaza comemora bons resultados 
e retomada do mercado pós-pandemia

A localização privilegiada e o sorteio de um apartamento e vale-compras são alguns 
dos diferenciais do shopping para atrair mais público e aumentar as vendas
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Mais de 21 mil estudantes de Barueri fazem as 
provas da Olimpíada Brasileira de Matemática

UNIP abre inscrições para cinco Mestrados e
Doutorados Acadêmicos e para o Mestrado Profissional

Alunos e professores sobrevoam Osasco de helicóptero

 Nesta terça-feira (dia 7), 
21.195 estudantes matriculados 
em todas as escolas de ensino 
fundamental da rede de Barueri 
estão participando da primeira 
fase da 17ª Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP).

A avaliação é dirigida aos 
alunos do 6º ao 9º ano e aos do 
Ensino Médio de escolas públi-
cas e, desde algumas edições, 
inclui também escolas priva-
das.

As provas da OBMEP 2022 
acontecem em duas fases, sen-
do a primeira composta por 
prova objetiva, realizada nesta 
terça, e a segunda composta por 
prova discursiva, a ser aplicada 
no dia 8 de outubro.

Na Emef Júlio Gomes Ca-
misão, do Parque Imperial, os 
alunos tiveram uma grande 

participação. De acordo com 
o diretor Carlos Bordin, os es-

tudantes estão entusiasmados 
em participar. “Trata-se de um 

desafio prévio à competição 
nacional. Todos os alunos que-

rem estar entre os finalistas da 
escola para disputar a 2ª fase. 
Mesmo que recebam somente o 
certificado de mérito já é mo-
tivo de grande orgulho”, disse.

É importante lembrar que 
nos últimos anos as escolas da 
rede de Barueri têm se desta-
cado e conquistado um grande 
número de medalhas de ouro, 
prata e bronze nas olimpíadas 
do conhecimento.

De acordo com Celso Fur-
lan, secretário de Educação de 
Barueri, a grande participação 
dos estudantes nesta olimpíada 
mostra preparo e incentivo dos 
professores. “Desejo a todos 
uma excelente prova e que con-
tinuem focados nos estudos”, 
incentivou.

Sobre a OBMEP
Criada pelo IMPA em 2005 

e realizada com o apoio da 
Sociedade Brasileira de Mate-
mática (SBM), a competição 
é promovida com recursos do 
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI) 
e do Ministério da Educação 
(MEC). Destinada a estudantes 
do 6º ano do Ensino Fundamen-
tal ao 3º ano do Ensino Médio, 
a OBMEP contribui para esti-
mular o estudo da Matemática 
e identificar jovens talentos da 
disciplina. 

A OBMEP promove a in-
clusão social por meio da di-
fusão do conhecimento. Além 
disso, a olimpíada visa contri-
buir para a melhoria da quali-
dade da educação básica, possi-
bilitando que um maior número 
de alunos brasileiros possa ter 
acesso a um material didático 
de qualidade.

As inscrições vão até 17 de 
junho. São oferecidos Mestrado 
e Doutorado em Administração, 
em Comunicação, em Engenha-
ria de Produção, em Odontolo-
gia, em Patologia Ambiental e 
Experimental e Mestrado Pro-
fissional em Práticas Institucio-
nais em Saúde Mental.

Um dos principais objetivos 
da pós-graduação stricto sensu é 
formar professores para o ensi-
no superior. Todas as universi-
dades devem possuir um terço 
de seu corpo docente com título 
de mestre e doutor.

A Universidade Paulista – 
UNIP oferece seis programas 
de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado). Cinco 
deles são ministrados no cam-
pus Indianópolis, localizado na 
capital paulista, e um mestrado 
no campus Ribeirão Preto, inte-
rior do estado. São eles:

Mestrado e Doutorado em 

Administração;
Mestrado e Doutorado em 

Comunicação;
Mestrado e Doutorado em 

Engenharia de Produção;
Mestrado e Doutorado em 

Odontologia;
Mestrado e Doutorado em 

Patologia Ambiental e Experi-
mental;

Mestrado Profissional em 
Práticas Institucionais em Saú-
de Mental.

Para participar, o candidato 
deve inscrever-se até o dia 17 
de junho pelo endereço eletrôni-
co https://www.unip.br/cursos/
pos_graduacao/strictosensu/in-
dex.aspx

O processo seletivo será rea-
lizado em três etapas: a primei-
ra, eliminatória, é composta da 
inscrição e envio da documenta-
ção completa, no prazo estipu-
lado, e o pagamento do boleto 
bancário; a segunda etapa en-

globa a prova escrita e a terceira 
etapa é a entrevista.

Mais informações pelo 
e-mail posbacelar@unip.brou 
telefone: (11)5586-4144.

Pós-graduação
stricto sensu UNIP

A pós-graduação stricto 
sensu da Universidade Paulista 
– UNIP resulta em um ensino 
de alto padrão e de acordo com 
as normas estipuladas pela Co-
ordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
– CAPES – e pelo Conselho 
Nacional de Educação e sua Câ-
mara de Ensino Superior. Atu-
almente, tem cinco Programas 
de Mestrado Acadêmico, cinco 
Programas de Doutorado Aca-
dêmico, um Programa de Mes-
trado Profissional e 65 grupos 
de pesquisas em todas as áreas 
do conhecimento.

A Universidade Paulista – 

UNIP entende a pós-graduação 
e a pesquisa como processos 
de qualificação do ensino e das 
práticas extensivas, uma vez 
que os métodos científicos ins-
trumentalizam o acadêmico a 
descobrir e a entender a reali-
dade, permitindo sistematizar o 
conhecimento para mudar o en-
torno social em que se encontra. 
“O investimento em pós-gradu-
ação e pesquisa fomenta a pro-
cura de novos parâmetros insti-
tucionais na persecução de seus 
objetivos e finalidades, tanto no 
ensino quanto na extensão, ao 
mesmo tempo em que contribui 
para a formação de profissionais 
autônomos, com capacidade 
crítica e criativa diante das cir-
cunstâncias que possam encon-
trar no cotidiano de sua vida 
profissional”, explica a Profa. 
Dra. Marina Soligo, vice-reitora 
de Pós-Graduação e Pesquisa da 
UNIP.

Foi numa aeronave Agus-
ta Westland que cinco alunos e 
quatro professores da rede mu-
nicipal de ensino sobrevoaram 
Osasco por aproximadamente 15 
minutos, num voo panorâmico de 
helicóptero realizado no dia 2/6. 
Acompanhados pelos pais e pelo 
prefeito de Osasco, Rogério Lins, 
os estudantes Esther, Luiza, An-
tony, Miguel e Victor, realizaram 
um sonho.

“Hoje foi um dia de realizar 
sonhos e estou muito feliz de po-
der estar junto com nossos alunos 
nesse momento”, comentou Lins.

Luiza mal desceu do helicóp-
tero e já queria ir de novo. “No 
comecinho senti medo, mas pas-
sou rápido porque era tudo muito 
bonito lá do alto. Passei pela mi-
nha escola, o CEU José Sarama-
go e foi muito legal!”, comentou 
a aluna, que estava acompanhada 
da mãe Roseli.

O voo de helicóptero foi uma 
premiação aos alunos com me-
lhor desempenho nos trabalhos 
desenvolvidos em sala de aula e, 
em casa, com a família. Ele in-
tegra o projeto Master Chefinho, 
que esse ano teve como tema a 
“Água”.

A premiação com o voo de 

helicóptero foi possível graças 
a parceria entre a Secretaria de 
Educação e a empresa HBR Avia-
ção, maior centro de manutenção 
e hangaragem de helicópteros 
da América Latina, e que está 
instalado na Avenida Dr. Mauro 
Lindemberg Monteiro, no Jardim 
Santa Fé.

Durante um semestre os alu-
nos tiveram vários desafios sobre 
alimentação saudável e a impor-
tância da água para a hidratação. 
Para ajudar os pequenos nas mis-
sões, uma personagem importan-
te fez toda a diferença, a “Lady 
Água”, que ajudou os alunos, de 
forma lúdica, a entender os meca-

nismos da água no organismo, as-
sim como o consumo consciente 
da água na rotina de casa.

“As crianças são os maiores 
multiplicadores de informação. A 
gente apresenta o conteúdo e eles 
realmente transmitem para os 
pais. Tivemos um excelente resul-
tado”, comentou Andrea Leandro, 
do Departamento de Alimentação 
Escolar da Educação, responsável 
pelo programa Master Chefinho”.

“Os professores contempla-
dos também participaram de de-
safios durante os Seminários de 
Práticas Pedagógicas. A práticas 
exitosas passaram por votação e 
foram selecionadas pelos super-
visores, coordenadores e diretores 
de ensino, chegando-se a quatro 
grandes trabalhos”, explicou Pau-
la Sobral Fernandes, supervisora 
de Educação, responsável pelos 
projetos e programas da Secreta-
ria.

O CEO do HBR, Eduardo 
Mardirossian, complementou que 
“o HBR está inserido na comuni-
dade. O fato de a empresa estar 
aqui em Osasco, nos permite, de 
alguma forma, contribuir e fazer 
parte da sua história. Muitos fun-
cionários nossos são moradores 
do município, então nos interessa 
as questões que envolve a empre-
sa, assim como ações que envol-
vam a cidade, como essa parceria 
com a prefeitura”.

O piloto Marcelo de Albu-
querque Araújo sentiu-se honrado 
em participar dessa atividade. “É 
uma felicidade imensa participar 
dessa ação. Independentemente 
de ser piloto, também sou pai, e a 
gente preza muito pela educação 
dos nossos filhos. Eles se dedica-
ram muito para merecê-la. Com 
certeza, ficará eternizado para 
sempre em nossas vidas”, agra-
deceu.
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Há uma semana do dia de 
Santo Antônio, a Catedral se 
prepara para retomar a grande 
festa que já se tornou tradição 
na cidade. Esse ano teremos três 
Missas, procissão, distribuição 
de pães abençoados e a venda 
do tradicional bolo de Santo 
Antônio.

Desde a segunda quinzena 
do mês de maio a Catedral re-
aliza a Trezena Peregrina com a 
visita da imagem centenária de 
Santo Antônio aos órgãos pú-
blicos e empresas benfeitoras. 
Já no dia 1 de junho teve início 
a Trezena na Catedral, com a 
presença dos fieis e transmissão 
pelo Facebook e no Youtube.

No dia 13 de junho, as San-
tas Missas acontecerão às 7 
horas com a benção do Bolo 
de Santo Antônio, às 10 horas, 
que será presidida pelo Bispo 
Dom João Bosco e às 15 horas 
celebrada pelo pároco da Ca-
tedral Monsenhor Claudemir 
José dos Santos. Após a missa 
das 15 horas acontecerá a pro-
cissão pelo centro de Osasco 
e na chegada por volta das 19 
horas um show pirotécnico em 
frente a Igreja.

Para realizar essa grande fes-
ta os colaboradores da Catedral 
já deram início aos preparativos. 
O departamento de manutenção 
já iniciou uma operação espe-
cial de higienização em toda a 
nave da Igreja e áreas comuns. 

Levantamento do Mastro
Na noite do domingo dia 12 

simultaneamente com a Santa 
Missa acontecerá uma pequena 
procissão para que os fieis pos-
sam buscar o Mastro de Santo 
Antônio na residência dos paro-

quianos Fernando e Joincy Luz, 
que moram na Avenida Santo 
Antônio.

O levantamento do mas-
tro acontece logo após a Santa 
Missa em frente a Igreja. Muitas 
pessoas aproveitam a data para 
fazer pedidos ao Santo conheci-
do como casamenteiro. 

Bolo de Santo Antônio
O tradicional Bolo de Santo 

Antônio também faz parte da 
festa. Você pode encomendar o 
Bolo Inteiro (aproximadamente 
3 kilos)  para sua família no va-
lor de R$ 100,00 pelo site www.
catedraldeosasco.com.br. Para 
realizar o pedido, basta acessar 

a Secretaria Virtual e fazer sua 
encomenda antecipada.

Se você deseja adquirir os 
pedaços do bolo, esse ano não 
será necessário fazer a enco-
menda. Os pedaços serão ven-
didos no Espaço Catedral (Rua 
Dom Ercílio Turco, 60) das 8 às 
12 horas. O pedaço custará R$ 
10,00.

Pães abençoados
Após a Santa Missa das 10 

horas do dia 13, voluntários da 
Catedral farão a distribuição dos 
pães abençoados na lateral da 
Igreja. Será organizada uma fila 
para que todos possam retirar 
seu pãozinho abençoado, que 

também faz parte da tradição 
desta data.

Quermesse da Catedral
Nossa quermesse conti-

nua até o dia 31 de julho com 
muitas delícias e diversão para 
você aproveitar com sua fa-
mília. No dia 13 a quermesse 
acontece das 8 às 22 horas. 
Aos sábados das 10 às 22 ho-
ras e aos domingos das 8 às 22 
horas. A entrada é gratuita até 
as 18 horas. Após as 18 horas 
é cobrada uma taxa no valor de 
R$ 5,00 (destinado as obras da 
Igreja). Crianças até 12 anos e 
idosos acima de 60 anos não 
pagam entrada.

Catedral de Osasco se prepara 
para a grande Festa do Padroeiro 

História da Catedral

A nossa história começou a ser escrita em 1899 
quando Antonio Agú estabeleceu que deveria existir 
uma Igreja na parte mais elevada de suas terras.

Em 1919 sua herdeira Giusephina Vianco vem ao 
Brasil oficialmente para doar terras em que seria erguida 
da Igreja, e neste mesmo ano iniciou-se a construção. 
A obra um pouco modificada do projeto original, de 
Ernesto Bhereudt, se prolongou durante anos e proviso-
riamente foi instalada uma igreja na Rua Dona Primitiva 
Vianco.

Em 18 de Julho de 1930 foi criada a Paróquia de 
Santo Antônio no Distrito de Osasco e em 1931 a Igreja 
Matriz de Antônio foi inaugurada.

Novas construções foram acrescidas ao prédio origi-
nal, que recebeu nova fachada em 1941.

Em 1963, a Construção do Salão Paroquial, abri-
gou os serviços religiosos da Matriz Provisória de Santo 
Antônio durante 13 anos, e posteriormente usado pela 
comunidade. Foi demolida em 1992 e em seu lugar foi 
construído o prédio que abriga atualmente a Cúria Dio-
cesana.

Em 1° de Maio de 1989 a Região de Osasco foi 
levada a condição de Diocese, deixando de pertencer 
à Arquidiocese de São Paulo, e Dom Francisco Manuel 
Vieira, então Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Pau-
lo, torna-se o primeiro Bispo da nova Diocese de Osasco.

Nossa paróquia, até então “Igreja Matriz de Santo 
Antônio” foi designada como a “Igreja Mãe da Diocese 
de Osasco”, ou seja, a Catedral de Santo Antônio.

A Missa de instalação da Diocese foi presidida por 
Dom Paulo Evaristo Arns e o comentarista foi o Padre 
Elídio Mantovani, que em 10 de Dezembro de 1989 foi 
empossado como o Pároco da Catedral de Santo Antô-
nio e Vigário Geral da Diocese de Osasco, permanecen-
do nesta função até a data de seu falecimento em 25 de 
Maio de 1999.

Em 29 de junho de 1999 é nomeado o novo Pároco 
e Vigário Geral, Monsenhor Claudemir José dos Santos 
que permanece conosco até hoje.

Atualmente a Catedral encontra em obra de revita-
lização.
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‘Insuportavelmente Linda’

Ovadia Saadia e Neide Ribeiro

‘A SUSPEITA’ CHEGA AOS 
CINEMAS DIA 16 DE JUNHO

Gloria Pires recebeu o carinho de suas filhas mais velhas, Cleo e Antonia 
Morais, durante a pré-estreia do filme A Suspeita, em São Paulo, que 

aconteceu na segunda-feira (6). O trio posou junto e trocou beijos e abraços 
antes de entrar na sala de cinema. Os genros de Gloria, Leandro D’Lucca e 

Pedro Dalagnoli também marcaram presença. 

Lançada há apenas 2 semanas, a música ‘Insuportavelmente Linda’, de Felipe 
Grilo com participação de Wesley Safadão, alcança a marca de 2 milhões de 

visualizações no YouTube. O hit, também disponível em todas as plataformas 
de áudio, marca quase 500 mil streams no Spotify.

“Só tenho a agradecer. Fico emocionado em ver como tudo está dando 
certo, em ver o pessoal todo cantar a minha música e é uma explosão de 
felicidade em poder ter gravado esse videoclipe com um cara que admiro 

tanto, que é o Wesley Safadão.” – disse Felipe Grilo

Não há nada mais românti-
co do que proporcionar à pessoa 
amada um jantar à luz de velas 
com um bom vinho e menu ca-
prichado. O Dia dos Namorados 
pode ficar ainda mais especial e 
inesquecível se somado a isso, o 
pacote ainda incluir uma noite 
em chalé temático construído a 
partir de um tonel de vinho.

A Quinta do Olivardo, tra-
dicional restaurante de gastro-
nomia portuguesa localizado na 
rota do vinho, em São Roque, 
tem essa opção. No cardápio, os 
casais encontram as tradicionais 
entradas de Bolinho de Baca-
lhau e Alheira Defumada. Para 
os pratos principais, os famosos 

Bacalhau com Natas, À Moda 
da Chef e Lagareiro. Já para 
adoçar ainda mais a data, a su-
gestão é pedir a Rabanada Por-
tuguesa ou o premiado pastel de 
Belém da Casa.

Para completar a noite, a hos-
pedagem oferece aos visitantes o 
conforto de um hotel com um 
toque rústico em meio aos par-
reirais. O chalé está dividido em 
dois ambientes. No piso inferior 
fica uma sala aconchegante, va-
randa onde o casal pode tomar o 
café da manhã e hidromassagem. 
Já no piso superior, está o quarto 
com cama de casal, TV, ar-con-
dicionado e janelas pelas quais 
é possível desfrutar da bela vis-

ta dos vinhedos. “Comemorar o 
Dia dos Namorados no chalé te-
mático é uma experiência única 
e muito romântica. Sem dúvida, 
a estadia se transforma em um 
momento inesquecível para os 
casais apaixonados”, garante 
Olivardo Saqui, proprietário da 
Quinta.

Serviço
Jantar dos Namorados e Hos-
pedagem na Quinta do Oli-
vardo – São Roque
Quando: Dia 12 de junho, a 
partir das 19h
Reservas: (11) 97088-5401
Endereço: Estrada do Vinho, 
km 4 – São Roque - SP

Cliques da
Semana

POR OVADIA SAADIA

ANIVERSÁRIO

Dia 14, quem 
brinda idade nova é 
a primeira- dama e 
Presidente do Fundo 
Social de Barueri, 
Sonia Furlan, quando, 
ao lado do esposo, 
o prefeito Rubens 
Furlan, dos filhos 
Bruna, Rubens, Felipe 
e sua neta Isabella, 
será muitíssimo 
abraçada pelos seus 
familiares. Parabéns!

Hospedagem em barril de 
vinho gigante é opção criativa 

para o Dia dos Namorados


