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Rogério Lins afi rma compromisso com 
pré-candidaturas de Ribamar e Gerson

Câmara de Barueri encerra 
primeiro semestre de 2022 
com 75 projetos analisados

GT de Turismo do CiOeste promove reunião 
com representantes de cidades e universidades

Na noite desta segunda-fei-
ra, 27, com a presença de mais 
de centenas pessoas, incluindo 
vereadores, secretários e lideran-
ças políticas, o Prefeito Rogério 
apresentou os pré-candidatos 
raízes da cidade Ribamar Silva 
(PSD) para deputado federal e 
Gerson Pessoa (Podemos) para 
estadual. 

Rogério Lins ressaltou a im-
portância de representantes da 
região disputarem as eleições e 
confi rmou o apoio aos dois pré-
-candidatos. “Eu quero ver Osas-
co ainda mais próspera, tenho 
certeza de que, com Ribamar 
Silva na Câmara Federal, nós va-
mos conquistar muito mais para 
a nossa cidade. Eu tenho uma 
história, não é apenas um com-
promisso, é uma aliança com o 
Ribamar”, discursou Rogério 
Lins destacando a habilidade do 
atual presidente da Câmara de 
Osasco em fazer bons relacio-
namentos. Tenho certeza de que, 
logo no começo do mandato, o 
Riba já estará entrosado com os 
demais deputados, despachando 

com ministros e amigo do Presi-
dente da República”, disse Rogé-
rio Lins em tom de descontração. 

Entusiasmado com a presen-
ça do público, Ribamar Silva, 
reafi rmou o compromisso em lu-

tar por Osasco e região. “Temos 
que ter um deputado federal e 
um estadual que sejam fi lhos de 

Osasco, com responsabilidade, 
compromisso, que conheçam os 
anseios da população”, discursou 
Ribamar.

Enfatizado a transformação 
que Osasco passou desde que o 
Prefeito Rogério Lins assumiu o 
Poder Executivo, Ribamar desta-
cou a parceria entre a Prefeitura 
e a Câmara no avanço e desen-
volvimento de Osasco. “Rogério 
Lins lutou muito para o cresci-
mento de Osasco. Ele propôs o 
reajuste fi scal e, alinhado com a 
Câmara, conseguimos aprovar a 
redução do ISS e, assim, atrair 
novas empresas, colocando 
Osasco no patamar da cidade que 
mais gerou empregos no Brasil”.

Gerson Pessoa também de-
mostrou otimismo e confi ança 
na pré-candidatura e pediu apoio 
de todos. “Contamos com a for-
ça desse exército para propagar o 
nosso projeto”, comentou.

Ribamar afi rmou ainda que 
entre os 582 mil eleitores de 
Osasco, 83% da população ain-
da não decidiu em quem votar 
para deputado federal e esta-

dual nas próximas eleições. “É 
extremamente importante que o 
relacionamento entre o governo 
municipal, estadual e federal es-
teja em sintonia. O projeto não é 
pessoal, o nosso projeto é coleti-
vo, e vai transformar a vida das 
pessoas. Esse é o papel da po-
lítica. Eu quero ser um soldado 
de Osasco e de toda nossa região 
lá em Brasília. Um soldado que 
vai para Brasília buscar recursos 
e ser um embaixador de toda a 
nossa região”, comentou. 

O presidente do PSD muni-
cipal e Secretário de transportes 
e Mobilidade Urbana de Osasco, 
Lau Alencar, lembrou o bom en-
trosamento do prefeito Rogério 
Lins com a PSD. “O nosso par-
tido contribuiu muito no desen-
volvimento de Osasco. Foi um 
grande aliado do prefeito. Hoje 
o PSD apresenta Ribamar Silva 
por saber da sua força e capaci-
dade. Ele é uma grande liderança 
política da nossa região”.

“Com esse exército, estamos 
confi antes na nossa vitória”, fi -
nalizou Ribamar.

A Câmara Municipal de 
Barueri encerrou nesta terça-
-feira, 28, a produção legislati-
va do primeiro semestre. Neste 
período, foram 56 projetos de 
lei avaliados pelos vereado-
res e outros 18 projetos de lei 
complementar (leia o balanço 
completo no quadro abaixo).

Na avaliação do presiden-
te da Casa, foi um semestre 
bastante produtivo, com os 
vereadores participando das 
discussões e propondo melho-
rias para o município. “Foi um 
semestre bastante desafi ador, 

mas conseguimos apresentar 
um bom volume de trabalho 
mesmo com as obras que pre-
cisamos fazer no prédio da 
Câmara”, ressaltou Toninho 
Furlan (PDT). “Com bastante 
organização e dedicação de 
todos, os reparos não atrapa-
lharam o andamento dos traba-
lhos em plenário”, completou 
o presidente.

A partir de sexta-feira, 1º, 
a Poder Legislativo tem suas 
atividades legislativas tempo-
rariamente suspensas para o 
recesso parlamentar. Com isso, 

deixam de ocorrer reuniões de 
comissões, audiências públicas, 
reuniões de CPIs, sessões ordi-
nárias e votação em plenário, 
salvo em caso de convocação 
para sessões extraordinárias.

De acordo com a Lei Orgâ-
nica do Município de Barueri 
(LOMB), as sessões da Câma-
ra Municipal ocorrem sempre 
às terças-feiras, entre 1º de fe-
vereiro e 30 de junho e entre 
1º de agosto e 15 de dezembro. 
Assim, o próximo encontro 
dos vereadores ocorrerá no dia 
2 de agosto.

Toninho Furlan, entretan-
to, lembra que o recesso in-
terrompe apenas as atividades 
em plenário, já que tanto a ad-
ministração quanto os gabine-

tes dos vereadores continuam 
funcionando normalmente. “O 
trabalho não para na Câmara 
Municipal em julho. A popu-
lação pode continuar trazendo 

suas reivindicações e suges-
tões para os vereadores, que 
será atendida com a mesma 
atenção de sempre”, comentou 
o presidente.

Na terça-feira, 28/06, acon-
teceu mais uma reunião do GT 
de Turismo do CiOeste, com 
representantes de várias cida-
des que compõem o Consórcio 
e a participação de membros 
de universidades convidadas, 
que em breve serão parceiras 
do grupo de municípios no pro-
jeto de alavancar o turismo na 
região. Estavam presentes os 
professores José Maria Souza, 
das Faculdades Integradas Rio 
Branco, Katherine Silva, da Fa-
tec São Roque e Juliana Carva-
lho da Faculdade Lusófona. 

Os convidados levaram à 
reunião propostas de trabalho 
executadas junto a seus alunos, 
atendendo a sugestões apon-
tadas pelo GT de Turismo do 
CiOeste. Foram expostas ex-
celentes ideias de fomento às 
atividades turísticas na região. 
Entre as apresentações, alunos 
da Fatec São Roque mostraram 
um aplicativo de dispositivo 

móvel voltado ao turismo nas 
cidades, com informações aos 
turistas, campos para avaliação 
dos serviços, mapas com loca-
lização dos pontos e navegação 
por GPS, entre outras utilidades. 
Também foram apresentadas 
propostas para a internaciona-
lização do CiOeste, devido ao 
potencial econômico e popula-
cional do grupo de cidades que 
a entidade reúne; treinamento 

aos servidores municipais; pro-
dução de material bilíngue para 
divulgação do Cioeste; criação 
de ComTur em todas as cida-
des; produção de um inventário 
turístico da região, entre outras 
contribuições.

“É bom ver que o CiOeste 
e as cidades podem contar com 
a participação de tanta gente 
capacitada e com vontade de 
fazer pela região. O Consórcio 

foi constituído para articular 
políticas públicas de maneira 
integrada, com a fi nalidade de 
potencializar essas políticas 
e promover desenvolvimento 
regional de maneira sustentá-
vel. Na fase atual, estamos nos 
abrindo para tratar com insti-
tuições, como foi com a OAB e 
agora as universidades”, salien-
tou Jorge Lapas, secretário exe-
cutivo do CiOeste. 

“Foi uma reunião muito boa, 
com cada um apresentando seu 
entendimento. Estamos em fase 
de amadurecimento da parce-

ria, que será formalizada em 
breve, fazendo uma verdadeira 
revolução no GT de Turismo. 
O apoio das universidades, com 
seus alunos empenhados e mo-
tivados, nos levará a mudanças 
muitos signifi cativas para a nos-
sa comunidade e sem custo para 
o CiOeste. Os alunos também 
ganham, com a oportunidade 
de realizar atividade prática no 
setor, poder amadurecer conhe-
cimentos profi ssionais e ainda 
podem fazer network e acumu-
lar bagagem para ampliar o cur-
rículo”, avaliou Evaldo Almei-
da,  coordenador de turismo do 
CiOeste e secretário de turismo 
de Carapicuíba.
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O município de Barueri con-
quistou o quarto lugar no Índice 
Sebrae de Desenvolvimento Lo-
cal (ISDEL), feito pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 
A cidade fi cou atrás apenas das 
capitais São Paulo e Curitiba 
(PR) e do município paulista de 
São Caetano do Sul no ranking 
nacional, estando à frente de 
várias capitais e municípios de 
grande e médio portes, alguns 
deles centrais em suas respecti-
vas regiões metropolitanas.

O ISDEL é uma medição 
que tem por objetivo aferir o 
estágio de desenvolvimento 
das cidades brasileiras. O es-
tudo posiciona os territórios 
numa escala de 0 a 1, de modo 
que quanto mais próximo de 1, 
maior o nível de desenvolvi-
mento econômico. Mede 106 

variáveis, agrupadas em indica-
dores, sendo composto por cin-
co itens que dão a média fi nal 
na avaliação da cidade: capital 

empreendedor, tecido empresa-
rial, governança para o desen-
volvimento, organização pro-
dutiva e inserção competitiva.

Plano de gestão
“Barueri está sempre lideran-

do os principais índices brasileiros 
com relação à força econômica e 

de trabalho. Não é por acaso. O 
plano dessa gestão é muito focado 
no desenvolvimento”, disse o se-
cretário de Indústria, Comércio e 
Trabalho de Barueri (Sict), Joaldo 
Macedo Rodrigues, o Magoo.

O município teve as maiores 
pontuações nos itens “Inserção 
competitiva” (0.851) e “tecido 
empresarial” (0.830). As demais 
notas foram as seguintes: “capital 
empreendedor” (0.618), “gover-
nança para o desenvolvimento” 
(0.729) e “organização produtiva” 
(0.39). Na média geral, Barueri 
marcou 0.734. A capital São Paulo, 
melhor colocada no ranking geral, 
teve 0.785, seguida por Curitiba e 
São Caetano, com 0.749.

O item “Inserção Competi-
tiva” compõe um conjunto de 
ações necessárias para que a ci-
dade se posicione no sentido de 
dinamizar sua economia, tornan-

do-se atrativa a investimentos. 
O foco do quesito está no modo 
como o município se relaciona 
com parceiros e investidores além 
de suas fronteiras.

Redes formais e informais
No quesito “Tecido Empresa-

rial” o que interessa são as redes 
formais e informais de empreen-
dedores, que atuam coletivamen-
te tanto para promover quanto 
proteger os negócios dos atores 
envolvidos. Também mede a fa-
cilidade de interlocução entre o 
grupo.

“Não temos medido esforços 
para cumprir esses objetivos e os 
resultados vêm aparecendo fre-
quentemente. Temos nos destaca-
do mesmo durante a pandemia e 
enfrentando a crise mundial, sinal 
de que estamos no caminho cer-
to”, completa Magoo.

O prefeito de Osasco, Rogé-
rio Lins, os secretários munici-
pais Pedro Sotero (Habitação) e 
Cláudio da Locadora (Cultura), 
além do vereador Batista Comu-
nidade, acompanharam na segun-
da-feira, 27/06, o início das obras 
do programa Nossa Comunidade 
na Rua Plínio Marcos e na Rua da 
Mina, no Colinas D’Oeste.

No local, será feito um esca-
dão de acesso com corrimão entre 
as duas ruas, um escadão hidráuli-
co e a implantação de iluminação 
pública. Além disso, em parceria 
com a Sabesp, serão efetivas as 

redes de captação de águas plu-
viais e de esgoto.

De acordo com o prefeito, 
o programa Nossa Comunida-
de, lançado no início desse ano, 
tem como objetivo garantir mais 
qualidade de vida às famílias nos 
locais onde moram, por meio de 
obras de infraestrutura como es-
cadões hidráulicos que, além de 
facilitar a mobilidade, melhoram 
o escoamento de água e esgoto, 
muros de arrimo, saneamento bá-
sico e iluminação pública, dentre 
outras. “Atualmente, o projeto re-
alizado por meio da Secretaria de 

Habitação, conta com obras em 
andamento em 14 canteiros es-
palhados pela cidade, sendo que 
outras 15 obras já foram conclu-
ídas”, destacou.

São mais de R$ 15 milhões 
em investimentos, benefi ciando 
cerca de 50 mil famílias ao lon-
go do programa, que conta com 
obras realizadas de forma esca-
lonada, seguindo cronograma da 
pasta.

“Com o programa Nossa Co-
munidade estamos atendendo de-
terminação do prefeito Rogério 
Lins de levar obras que melhorem 

as condições de vida da população 
em vários pontos da cidade. Além 
de corrigirem problemas antigos, 
como esgoto a céu aberto e erosão, 

esses trabalhos previnem desliza-
mentos e também contribuem para 
a manutenção das áreas”, explicou 
o secretário de Habitação de Osas-

co, Pedro Sotero.
O prazo de conclusão de cada 

obra depende do grau de comple-
xidade das intervenções.

Ranking do Sebrae sobre desenvolvimento 
traz Barueri em quarto lugar no Brasil

Programa Nossa Comunidade 
chega no Colinas D’Oeste

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

CULTURA
CONHECIMENTO
OPORTUNIDADES

NUMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE 
OSASCO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, CHEGOU A FÁBRICA DE CULTURA 4.0, 
UM NOVO E FANTÁSTICO ESPAÇO VOLTADO AO 
CONHECIMENTO, COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO
PARA JOVENS DOS 8 AOS 21 ANOS. 

FÁBRICA DE CULTURA 4.0
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ROBÓTICA

DRONE

GAMES

WEBDESIGN

MÚSICA

DANÇA

TEATRO

E MUITO MAIS!

92 CURSOS GRATUITOS
         DE 1.800 VAGAS++

cultura, lazer e qualidade de vida para você.++ #+1daculturadeoz

INSCRIÇÕES ABERTAS

+Leia     sobre a Fábrica de 
Cultura acessando o QR Code 
ou consulte mais informações 
na Central 156 (3651-7080).

+
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Pedágios não serão reajustados 
neste ano no Estado de São Paulo

Moradores do Vila Yara 
apresentam demandas 
em reunião do mutirão 
“Amor por Osasco”

A Secretaria de Logística 
e Transportes anunciou nesta 
quinta-feira (30) que não vai 
reajustar neste ano as tarifas de 
pedágios cuja mudança nos va-
lores estava prevista para esta 
sexta (1º). A atualização seria 
de 10,72% (IGPM) a 11,73% 
(IPCA) - dependendo do inde-
xador do contrato de conces-
são - para perdas inflacionárias 
ocorridas nos últimos 12 meses 
(de junho/2021 a maio/2022). A 
decisão acontece por causa da 
atual conjuntura econômica e do 
custo Brasil, com a alta desen-
freada dos preços, em especial, 
de combustíveis.

“Anunciei há pouco que não 
haverá reajuste de pedágio nas 
rodovias paulistas. Diante da alta 
desenfreada dos preços, princi-
palmente dos combustíveis, é 
impensável onerar o bolso dos 
paulistas”, disse Rodrigo Garcia.

Além disso, a SLT (Secreta-
ria de Logística e Transportes) e 
a Artesp foram incumbidas de 
criar uma nova política estadual 
para as rodovias concessionadas 
paulistas para buscar soluções 
que, por um lado, não prejudi-
quem a população e os setores 
que dependem do transporte 
pelas rodovias, e, por outro, não 
inviabilize os contratos assina-
dos com as concessionárias.

“Preocupado com cenário 
econômico nacional ruim, que 
prejudica tanto nossa popula-
ção, o Governo de SP tomou 
esta decisão. Mas vale lembrar 
que o Governo de SP não des-
cumpre contrato e vai dialogar 
com todos os setores envolvi-
dos, inclusive as concessioná-
rias e não onerar ainda mais o 
orçamento estadual”, disse João 
Octaviano Machado Neto, se-
cretário estadual de Logística e 
Transportes.

Para isto, em reunião nesta 
segunda (27), a SLT criou, por 
determinação do Governo de 
SP, uma câmara temática que 
envolve Artesp, Procuradoria 
Geral do Estado, secretarias de 
Governo e da Fazenda, além da 
ABCR (associação nacional das 
concessionárias). O objetivo 
grupo, que tem ainda as presen-
ças do SETCESP - Sindicato 
das Empresas de Transportes de 
Carga de São Paulo e Região e 
FETCESP - Federação das Em-

presas de Transportes de Carga 
do Estado de São Paulo, é discu-
tir formas de compensação com 
as concessionárias e, assim, evi-
tar a quebra de contratos.

ICMS
Além da decisão de não re-

ajustar o valor dos pedágios, o 
Governo de SP tem agido em 
outras frentes para evitar que 
a inflação aumente ainda mais. 
Na segunda-feira (27), anun-
ciou a redução do ICMS da ga-

solina no Estado de São Paulo 
de 25% para 18%. A expectati-
va é que essa decisão cause um 
efeito na bomba com baixa de 
cerca de R$ 0,48.

Desde novembro de 2021, 
São Paulo congelou o ICMS 
embutido na gasolina em R$ 
1,50. Sem o congelamento, 
hoje o imposto estaria em R$ 
1,74. Com a redução anuncia-
da nesta segunda-feira, o valor 
chega a R$ 1,26 em 1º de julho, 
o que representa R$ 0,48 de co-

laboração à redução do preço 
na bomba.

Concessões
O reajuste anual das tarifas 

de pedágio se refere às estradas 
administradas pelas 18 conces-
sionárias pertencentes ao Pro-
grama de Concessões Rodoviá-
rias do Estado de São Paulo está 
previsto em contrato, das quais 
17 teriam os valores das tarifas 
atualizados neste dia 1º de julho 
e uma (Entrevias) no dia 6 de 
julho.

Conforme preveem os con-
tratos, as concessionárias são 
responsáveis por uma série de 
investimentos que trazem be-
nefícios aos usuários, através 
de melhor segurança e confor-
to nas estradas. Desde 2019, 
o Programa de Concessões de 
SP proporcionou investimentos 
de mais de R$ 28,8 bilhões em 
obras, operação e manutenção 
dos 11,1 mil quilômetros de ma-
lha concedida. São intervenções 
como duplicações, moderniza-
ções de dispositivos, melhorias 
na segurança viária, implanta-
ção de novas faixas de rolamen-
to e de marginais, entre outras 
benfeitorias e serviços. Já o va-
lor aplicado na malha desde o 
início do Programa já ultrapassa 
os R$ 186 bilhões.

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, e secretários muni-
cipais se reuniram com mora-
dores da Vila Yara, Campesina 
e Umuarama para comunicar 
sobre as ações do Mutirão 
Amor por Osasco que ocorrem 
nos três bairros até o próximo 
sábado, 2/7, com intervenções 
como poda de árvore, limpeza 
de bueiros e bocas de lobo, ta-
pa-buraco, remoção de entulho 
e de veículos abandonados em 
vias públicas. As atividades 
nessas localidades começaram 
segunda-feira, 27/6.

Nas reuniões do mutirão, 
iniciadas em maio pelo Jar-
dim D’Abril e que ocorrerão 
nos próximos meses em outros 
bairros da cidade, os muníci-
pes podem apresentar reivin-
dicações e sugestões para me-
lhorias locais.

Entre os pedidos dos mo-
radores da região da Vila Yara 
estão a adoção de medidas 
para acabar com os alagamen-
tos no bairro Santo Antoninho, 
serviços de poda de árvore e 
melhorias no sistema viário.

Ciente da situação, Rogé-
rio Lins pediu ao secretário 
de Serviços e Obras, Waldyr 
Ribeiro, também presente no 
encontro, que apresentasse o 
que a Prefeitura estuda para 
aquela área. “Elaboramos um 
projeto para construção de um 
piscinão (próximo ao campo 
de golfe) para acabar com as 
enchentes”, disse Ribeiro.

Segundo o prefeito, a Ad-
ministração Municipal também 
tenta outras medidas que resul-
tem em melhorias nas proximi-
dades, entre as quais no sistema 
viário, já que um grande em-
preendimento imobiliário está 
previsto para parte da área onde 
está situado o campo de golfe. 
“Estamos em tratativas com o 
Ministério Público para que 
haja contrapartidas da Eco (em-
presa que tocará o empreendi-
mento), já que essa construção 
dos prédios trará impactos para 
o entorno (Santo Antoninho e 
Vila Yara)”.

Rogério Lins relembrou 
medidas pontuais já executadas 
na região da Vila Yara, como 

as novas instalações da Unida-
de Básica de Saúde (que agora 
conta com acessibilidade para 
pessoas com deficiência), re-
forma e ampliação do terminal 
de ônibus, nova sede e base do 
SAMU, reforma das creches 
Giuseppa Bersani Michelin 
(Umuarama) e Rosa Pereira 
Crê (Vila Yara), instalação da 
escola de formação e ensino 
da Guarda Civil Municipal, 
do Centro de Especialidades 
Odontológicas (Campesina), 
reforma e instalação de grama-
do sintético no campo do Co-
rinthinha, reforma do Centro 
de Convivência, e o projeto de 
instalação do Polo Tecnológi-
co, voltado à formação de pro-
fissional para o setor.

“Osasco concentra hoje 
25% das chamadas empresas 
‘unicórnios’ do Brasil e esse 
espaço será para formar mão 
de obra qualificada em parce-
ria com essas empresas. Vamos 
preparar nossos jovens para 
esse mercado”, disse o prefeito.

O chefe do Executivo apre-
sentou ainda melhorias já reali-

zadas na cidade, como reforma 
de escolas e Unidades Básicas 
de Saúde, ampliação do efe-
tivo da GCM, construção de 
novas creches, recapeamento 
de diversas ruas e avenidas, 
por meio do programa Asfalto 
Novo, instalação de lâmpadas 
de LED nas vias públicas e im-
plantação do programa Nosso 
Futuro, de transferência de 
renda para famílias em situa-
ção de vulnerabilidade.

Informou também sobre 
as obras em andamento, como 
a canalização do córrego do 
Rochdale, início das obras de 
acesso ao centro de Osasco 
pelo km 15 da rodovia Cas-
tello Branco, e a construção, 
no Jardim Piratininga, do Hos-
pital da Criança e da Mulher, 
e da maior creche do Brasil, o 
“Mundo da Criança”, com ca-
pacidade para 1.300 crianças. 
Esta última deverá ser entre-
gue nos próximos dias.

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

2284-8866 | 94871-0012

www.cpaulista.com.br

Água. Sabendo usar, não vai faltar.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROC. nº 1020426-
30.2021.8.26.0309. O(A) MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL, DO 
FORO DE CAJAMAR, ESTADO DE SÃO PAULO, DR(A). RENATO DOS SANTOS, 
NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE 
QUE O(A) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP 
MOVE UMA DESAPROPRIAÇÃO-DESAPROPRIAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
CONTRA UNIPROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
OBJETIVANDO INSTITUIR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA SOB UMA ÁREA 
TOTAL DE 557,52 M2 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE METROS E 
CINQUENTA E DOIS CENTÍMETROS QUADRADOS), CUJA DESCRIÇÃO 
PERIMÉTRICA E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONSTAM NO CADASTRO 
INTERNO No 0412/131 (DOC. 6), NO LAUDO DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVO 
ERBE No 021/2020 (DOC. 7) E NA PLANTA CADASTRAL MEP 0354.002.10-
R3 (DOC. 8), POR SER NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
SANEAMENTO BÁSICO. AS ÁREAS SÃO PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA 
RUA PEDRO CELESTINO LEITE PENTEADO, nº 261, JORDANÉSIA CAJAMAR/
SP, CEP 07786-425, DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO, VIDE MATRICULAS 
DE nº 17.087 E nº 64.171 DO 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 
ANEXOS DE JUNDIAÍ/SP (DOCS. 9 E 10), DECLARADOS DE UTILIDADE 
PUBLICA CONFORME DECRETO ESTADUAL nº 51.796, DATADO DE 09.05.07. 
PARA O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS, FOI DETERMINADA 
A EXPEDIÇÃO DE EDITAL COM O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA 
PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, NOS TERMOS E PARA OS FINS DO DEC. 
LEI nº 3.365/41, O QUAL, POR EXTRATO, SERÁ AFIXADO E PUBLICADO NA 
FORMA DA LEI. NADA MAIS. DADO E PASSADO NESTA CIDADE DE CAJAMAR, 
AOS 19 DE MAIO DE 2022.

Decisão acontece por causa da atual conjuntura econômica, com a alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis
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As férias estão chegando 
e a Prefeitura de Osasco, por 
meio do Departamento de 
Planejamento, Gestão e Edu-
cação Ambiental (DPGEA) 
da Secretaria de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos 
(SEMARH), preparou uma 
programação especial para as 
crianças se divertirem durante 
as férias escolares. Serão duas 
semanas de atividades dividi-
das entre dois parques da ci-
dade.

As atividades ocorrerão de 
forma presencial e a entrada é 
gratuita. Todas as medidas de 
segurança contra a covid-19 
serão aplicadas, como o uso 
obrigatório de máscaras e ál-
cool em gel durante toda a 
atividade. Outras informações 
pelo telefone 3652-9109 ou 
e-mail: dpgea.semarh@osas-
co.sp.gov.br, ou nas redes so-
ciais @semarhosasco.

11 a 15 de julho
Parque Nelson Vilha Dias 

(Jardim Rochdale)
Avenida das Esmeraldas, 

100 – Mutinga
Horário: 14h às 16h
Programação: Jogo eco tri-

lha, produção de brinquedos 
com material reciclável, plantio 
de mudas em garrafa pet, gin-
cana de perguntas e respostas e 
outras dinâmicas educativas
18 a 22 de julho

Parque Municipal Chico 
Mendes (City Bussocaba)

Rua Lázaro Suave, 15 - City 
Bussocaba

Horário: 14h às 16h
Programação: Jogo eco tri-

lha, trilha interpretativa, visita 
ao orquidário, cine ambiental, 
produção de brinquedos com 
material reciclável, plantio de 
mudas em garrafa pet, gincana 
de perguntas e respostas e outras 
dinâmicas educativas

Com o ginásio do Par-
que dos Camargos lotado e 
em clima festivo aconteceu 
a cerimônia de formatura 
de cerca de 1.100 alunos 
de 5º ano que participaram 
do Proerd – Programa Edu-
cacional de Resistência as 
Drogas.

O evento foi realizado 
na manhã desta quarta-feira 
(dia 29) e, além dos estudan-
tes, contou com as presenças 
de autoridades civis, milita-
res e de toda a comunidade 
escolar.

O evento teve grito de 
guerra, juramento, entrega 
de certificado e a tão espe-
rada presença do mascote do 
programa, o Leão Daren, que 
garantiu a animação e o en-

tusiasmo nas apresentações;
De acordo com a res-

ponsável pelo Departamen-
to de Projetos da Secretaria 

de Educação de Barueri, 
Maurylaine Almeida - a Mel 

-, a formatura foi um even-
to esperado por todos. “O 
evento de hoje foi sonhado 
durante dois anos. Os alunos 
foram muito privilegiados 
com a formação do Proerd 
e a nossa comunidade com 
essa linda festa”, disse.

As escolas que participa-
ram desta etapa do programa 
foram: Emef Deiró Felício 
Andrade, Emeief Benedito 
Adherbal Farbo, Emef Ro-
berto Luis de Araújo Bran-
dão, Emef José Leandro de 
Barros Pimentel, Emef Ma-
ria Meduneckas, Emef Sid-
ney Santucci, Emef Elvira 
Lefevre, Emef Aristides da 
Costa Silva, Emef Ezio Ber-
zaghi, Emef Gilberto Florên-
cio e Emef Jorge Augusto.

Sobre o Proerd
O Programa Educacional 

de Resistência às Drogas (Pro-
erd) tem a missão de ensinar 
aos estudantes boas estratégias 
de tomada de decisão para aju-
dá-los a desenvolver habilida-
des que os permitam conduzir 
suas vidas de maneira segura e 
saudável.

O objetivo é desenvolver 
nos jovens estudantes habili-
dades que lhes permitam evi-
tar infl uências negativas que 
levem às drogas e à violência, 
por exemplo, promovendo os 
fatores de proteção. A ideia é 
estabelecer relações positivas 
entre alunos e policiais milita-
res, professores, pais, respon-
sáveis legais e outros líderes 
da comunidade escolar.

Durante evento realizado 
nesta quarta-feira (29), o gover-
nador Rodrigo Garcia anunciou 
o Intercâmbio Cultural do Cen-
tro Paula Souza, para curso de 
inglês na Inglaterra ou Irlanda, 
neste ano. A secretária de De-
senvolvimento Econômico, Zei-
na Latif, e a diretora-superin-
tendente do Centro Paula Souza 
(CPS), Laura Laganá, também 
participam da cerimônia, que 
ocorreu no Memorial da Amé-
rica Latina, na Barra Funda, na 
Capital.

São 329 bolsas de estudo 
para benefi ciar os estudantes 
com melhor aproveitamento 
acadêmico das Escolas Técni-
cas Estaduais (Etecs) e Facul-
dades de Tecnologia do Estado 
(Fatecs).

Do número total de bolsas 
de estudo oferecidas, 241 serão 
destinadas às Etecs, sendo 3 va-
gas para alunos de cursos técni-
cos EaD. Para as Fatecs, serão 
88 alunos selecionados, com 4 
vagas para estudantes matricu-
lados em cursos a distância.

Nas Etecs, podem se candi-
datar à bolsa de estudo os alunos 
matriculados na segunda série 
dos Ensinos Médio ou Integra-
do ou no segundo módulo dos 
cursos técnicos. Já nas Fatecs, o 
estudante precisa estar matricu-
lado no quarto semestre do cur-
so, para concorrer a uma vaga 
do intercâmbio.

Serão selecionados para o 
programa os estudantes com o 
melhor desempenho escolar. O 
período de inscrição para o in-

tercâmbio vai de 29 de junho e 7 
de agosto, exclusivamente pela 
internet.

Os jovens intercambistas 
farão um curso intensivo de 
língua inglesa, com duração de 
quatro semanas, na Inglaterra 
ou na Irlanda, com as seguintes 
despesas pagas: passagem aére-
as de ida e volta, hospedagem 
em casa de família, alimentação 
(café da manhã e jantar), trasla-
do no país de destino, seguro-
-viagem e ajuda de custo. Cabe-
rá ao participante providenciar 
e custear documentos pessoais, 
como passaporte, necessário 
para a viagem. O embarque está 
previsto para outubro.

“Além da vivência em um 
outro país, que permite o aper-
feiçoamento da língua inglesa, 

o contato com culturas dife-
rentes é uma experiência mui-
to enriquecedora para os estu-
dantes. Acreditamos no poder 
transformador do Programa de 
Intercâmbio como um grande 
diferencial para os jovens talen-
tos no momento do ingresso no 
mercado de trabalho”, ressaltou 
Laura Laganá.

Entre 2011 e 2015, o Pro-
grama de Intercâmbio Cultural 
do Centro Paula Souza levou 

mais de 2,5 mil estudantes e 400 
professores de Etecs e Fatecs 
para Inglaterra, Estados Unidos, 
Nova Zelândia, Espanha, Ar-
gentina e Chile. Nesse período, 
o total de investimento do Esta-
do superou R$ 44 milhões.

Chicago
Allyson de Lima foi um dos 

intercambistas. Em 2013, re-
cém-formado no curso técnico 
de Informática na Etec Albert 

Einstein, ele foi para Chicago, 
nos Estados Unidos. “Eu fui 
o primeiro a sair do país entre 
todos os meus familiares, e o 
primeiro de casa a entrar em um 
avião. A experiência de conhe-
cer um país novo agregou muito 
para a minha vida. O inglês que 
aprendi e a prática que fi z dele 
diariamente enquanto estava lá 
contribuíram para sair do nível 
básico e entrar onde estou hoje: 
numa empresa americana.”

Prefeitura de Osasco realiza mais 
uma edição do “Férias nos parques”

Formatura do Proerd reúne mais de mil 
alunos no Ginásio do Parque dos Camargos

Intercâmbio Cultural 
do CPS para 2022 está 
com inscrições abertas
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Aplicação da 4ª dose para maiores 
de 40 anos já começou em Barueri

Conferência Intermunicipal do 1º Fórum 
Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas

Agentes de trânsito passam por treinamento para 
aprimorar atendimento a vítimas de acidentes

A Prefeitura de Barueri, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, inicia nesta quinta-feira, 
dia 30, a aplicação da quarta 
dose da vacina contra a Co-
vid-19 para pessoas com mais 
de 40 anos. O imunizante deve 
ser tomado apenas após qua-
tro meses da terceira dose. O 
município está aguardando a 
chegada da nota técnica e de 
mais imunizantes para ampliar 
a vacinação. A Secretaria de 
Estado da Saúde agendou para 
quarta-feira (dia 29) o envio 
das doses destinadas a esse pú-
blico.

Para quem teve Covid nas 
últimas semanas, é preciso es-
perar pelo menos 30 dias após 
o fim dos sintomas para tomar 
a nova dose. Já para aqueles 
com sintomas gripais, a orien-
tação é aguardar pelo fim dos 
sintomas.

A vacina contra a Covid-19 
é aplicada nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS), em horá-
rios específicos. Não é necessá-
rio agendamento, mas é preciso 

comparecer levando documen-
to oficial com foto e o compro-
vante da terceira dose. Veja na 
tabela os horários de funciona-
mento das UBS da cidade.

 Finais de semana e feriados
A UBS Benedito de Olivei-

ra Crudo mantém a vacinação 
contra a Covid nos feriados e 
finais de semana das 8h às 17h.

 
Demais doses contra Covid

As UBSs também continu-
am aplicando a vacina contra a 
Covid-19 nos demais públicos 
aptos que ainda não tomaram 
ou não completaram o esque-
ma vacinal. Confira abaixo os 
públicos preconizados:

- Primeira dose: disponível 
a todas as pessoas a partir de 5 
anos de idade.

- Segunda dose: disponí-
vel para pessoas a partir dos 5 
anos nas seguintes condições:

 – Coronavac: 28 dias após 
1ª dose;

 – AstraZeneca: 8 semanas 
(56 dias) após 1ª dose;

 – Pfizer: 21 dias após 1ª 
dose para pessoas com 18 anos 
ou mais; 56 dias para crianças 
de 5 a menores de 12 anos;

 – Janssen: 2 meses após 1ª 
dose 

- Terceira dose: disponível 

para pessoas com mais de 18 
anos que tomaram a segunda 
dose há pelo menos 4 meses;

– Pessoas com mais de 18 
anos que tomaram a vacina da 
Janssen há pelo menos 2 meses 
da 1ª dose;

– Pessoas com alto grau de 
imunossupressão com mais de 
18 anos que tomaram a segun-
da dose há pelo menos 28 dias;

- Quarta dose: disponível 
para pessoas imunossuprimi-
das com mais de 18 anos e que 

tenham tomado a terceira dose 
há 4 meses no mínimo.

Nos casos da imunização 
em crianças, recomenda-se 
um intervalo de 15 dias entre 
a dose  contra a Covid e os de-
mais imunizantes.

A Prefeitura de Osasco em 
parceria com o Conselho Muni-
cipal de Políticas sobre Drogas 
(COMPOD) sediou na sexta-fei-
ra, 24/06, na Sala Luiz Roberto 
Claudino da Silva, a Conferên-
cia Intermunicipal do 1º Fórum 
Municipal de Políticas Públicas 
sobre Drogas com o tema “Você 
ainda tem escolha. Diga Não às 
Drogas”.

A abertura do evento contou 
com a participação do secretário-
-adjunto de Justiça e Cidadania 
de São Paulo, Luiz Orsatti Filho; 
do secretário Nacional de Cuida-
dos e Prevenção às Drogas (SE-
NAPRED), Quirino Cordeiro; 
do vice-presidente do Conselho 
Estadual de Políticas sobre Dro-
gas (Coned), Marcelo Ribeiro; 
da secretária executiva do Coned, 
Vera Lúcia; do representante do 
Denarc, Alexandre Avilez; e do 
presidente do COMPOD, Pastor 
Jonas Melo Florêncio, entre ou-
tras autoridades.

Presente ao evento, o prefeito 
de Osasco, Rogério Lins, falou 
sobre a importância da articula-
ção das cidades que compõem o 

Cioeste (Consórcio Intermunici-
pal da Região Oeste Metropoli-
tana de São Paulo), pois entende 
que unidos possam elaborar po-
líticas públicas sobre drogas que 
alcance o maior número de pes-
soas. “O Cioeste, do qual estou 
presidente, é o maior consorcio 
de municípios do Brasil e reúne 
10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Estado e 3% do PIB 
Nacional, então não faz o menor 
sentido fazer parte da região que 
avança no empreendedorismo e 
nas edificações, sem investir em 
políticas públicas que alcance as 
pessoas”.

Para ele, o tema das drogas é 
de alta vulnerabilidade e precisa 
ser enfrentada em várias fren-
tes, como por exemplo na parte 
ostensiva. “Em Osasco estamos 
caminhando a passos largos para 
dificultar a atuação de quem está 
mal-intencionado e que tenta o 
ilícito. Também estamos traba-
lhando a parte preventiva, sem-
pre ligada a educação, esportes e 
cultura com projetos que incluam 
nossa juventude no contraturno 
escolar. Na parte do tratamento, 

estamos avançando no chama-
mento de clínicas terapêuticas. 
Esse é um dos grandes desafios 
da atualidade, por isso a impor-
tância dessa Conferência, porque 

aqui vamos discutir e buscar solu-
ções conjuntas para a questão das 
drogas na nossa região”.

“Essa é a primeira Conferên-
cia realizada depois da pandemia 

e estamos aqui lutando nessa ba-
talha contra as drogas no mundo. 
Gostaria de agradecer a Osasco 
por se tornar modelo para outras 
cidades”, disse presidente do 

COMPOD, Pastor Jonas.
De acordo com o secretário 

Nacional de Cuidados e Preven-
ção às Drogas (SENAPRED), 
Quirino Cordeiro, o governo fe-
deral tem trabalhado três frentes 
políticas sendo a primeira delas, 
de repressão, com a aprovação 
da Lei de Alienação de Bens do 
narcotráfico por meio de leilões 
que têm suas rendas revertidas 
para políticas públicas de enfren-
tamento. “Também temos atuado 
estrategicamente na prevenção 
e nos cuidados, financiando co-
munidades terapêuticas. A ideia é 
que todos tenham acesso ao tra-
tamento. Além disso, buscamos 
fortalecer parcerias com os ges-
tores locais envolvendo Estados e 
Municípios”.

Também participaram da 
abertura, os vereadores Josias da 
Juco, Elsa Oliveira e Deise Oli-
veira (da mandata AtivOz), e os 
secretários municipais Sérgio Di 
Nizzo (Governo), Lau de Alencar 
(Transportes e Mobilidade Urba-
na), Bruno Mancini (Finanças) e 
Fábio Grossi (Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos).

Com o objetivo de melhorar 
ainda mais o atendimento a ví-
timas de acidentes nas vias de 
Barueri, cerca de 170 agentes 
de trânsito da Semurb (Secre-
taria de Mobilidade Urbana) 
participam do Curso de Atua-
lização Profissional com ins-
trutores do 18º Grupamento de 
Bombeiros (GB), na Vila Porto. 
Os treinamentos, com precei-
tos básicos de resgate, foram 
iniciados na quarta-feira, 22, 
e serão ministrados por mais 
oito quartas-feiras, das 8h30 
às 12h, até o dia 24 de agosto 
deste ano.

No 18º Grupamento de 
Bombeiros, instalado na rua 
Cabo José Maria Schiavelli, 
193, em prédio construído pela 
Prefeitura de Barueri e en-
tregue à gestão do Estado, os 
agentes de trânsito da Semurb 

recebem orientações sobre via-
turas, obrigações, isolamento 
de áreas, números de emer-

gência (193/192), anatomia e 
análise primária, convulsão, 
engasgamento, infarto, AVC 

(Acidente Vascular Cerebral), 
hemorragias e RCP (Reanima-
ção Cardiopulmonar).

Informação facilita o 
atendimento

O curso é ministrado pelo 
primeiro sargento da PM, Da-
niel Pinheiro, e pelo primeiro 
tenente da PM, Vinícius Lins 
Mastros, ambos do 18º GB. Pi-
nheiro defende que a informa-
ção bem repassada ao Corpo de 
Bombeiros é a mais importante 
em ocorrências. “Faz com que o 
serviço seja melhor para a po-
pulação. Precisamos saber o que 
está acontecendo, para que pos-
samos ter uma visão melhor de 
atendimento e chegarmos muito 
mais preparados para atender 
essa ocorrência”, diz.

De uma forma mais clara 
e objetiva, o instrutor explica 
que o treinamento se torna um 
bate-papo e não uma aula. “São 
trocas de ideias do que vivemos 
e entendemos que seja melhor. 

Tudo dentro de um protocolo”, 
conclui Pinheiro, destacando 
também que Barueri é dife-
renciada, uma cidade de outro 
mundo, no bom e rápido atendi-
mento à população.

Importância indispensável
Um dos vinte integrantes 

da primeira turma do curso, 
Valdir José dos Santos Júnior, 
agente de trânsito da Semurb, 
destacou a importância do trei-
namento para a corporação. 
“Para nós que trabalhamos 
com atendimento a vítimas de 
acidentes de trânsito é indis-
pensável esse tipo instrução, 
porque está diretamente rela-
cionada ao nosso serviço. Com 
isso, além do socorro aos usu-
ários, as orientações podem 
até mesmo servir como apri-
moramento pessoal”, aponta. 
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O governador Rodrigo Gar-
cia entregou, nesta quarta-feira 
(29), o Museu das Culturas In-
dígenas, que abre oficialmente 
ao público a partir de amanhã 
e terá entrada gratuita durante 
todo o mês de julho. Parte do 
plano de expansão da rede mu-
seológica do Governo de São 
Paulo, que conta com 24 equi-
pamentos culturais, o primeiro 
museu feito e conduzido por 
indígenas recebeu um repasse 
total do Estado de R$ 14 mi-
lhões e está localizado no Com-
plexo Baby Barione, ao lado do 
Parque da Água da Branca, na 
zona Oeste da capital.

“São Paulo é um estado que 
sabe respeitar a sua história e 
conviver com as suas diferen-
ças. Nosso papel como gover-
no é interpretar as aspirações 
da sociedade e traduzir essas 
aspirações em realidade, em 
políticas públicas, como esse 
equipamento que materializa 
a história do povo indígena e 
a preserva para o futuro”, afir-
mou Rodrigo.

O novo museu apresenta 
uma forma inovadora de gestão 
e governança, tendo como pre-
missa a participação e o prota-
gonismo dos diversos povos 
e comunidades indígenas por 
meio do Conselho Indígena Aty 
Mirim.

A gestão do Museu das Cul-
turas Indígenas será comparti-

lhada entre a Organização So-
cial de cultura ACAM Portinari 
(Associação Cultural de Apoio 
ao Museu Casa de Portinari), 
e o Instituto Maracá, entidade 
que tem como finalidade a pro-
teção, difusão e valorização do 
patrimônio cultural indígena.

O novo museu tem sete an-
dares, com 200m2 cada, tota-
lizando 1.400m2 de área total. 
Haverá espaço para exposições 
de longa e curta duração, cen-

tros de pesquisa e referência, 
auditório, administrativo e re-
serva técnica.

Arte indígena
A curadoria dos artistas e 

obras está a cargo de Tamikuã 
Txihi, Denilson Baniwa e San-
dra Benites, que escolheram 
como exposições temporárias 
inaugurais a “Invasão Colonial 
Yvy Opata - A terra vai acabar”, 
de Xadalu Tupã Jekupé e “Yga-

pó: Terra Firme”, de Denilson 
Baniwa, ambos representantes 
da arte indígena contemporâ-
nea, que provocam o visitante a 
repensar a imagem que muitos 
têm sobre os povos originários 
do país.

“Eu vejo o Museu das Cultu-
ras Indígenas como uma grande 
escola viva, que vai dialogar so-
bre história, arte, sobre cultura e 
as diversas formas de se pensar 
e transmitir conhecimentos, sa-

beres e fazeres tradicionais, que 
até hoje não são dialogados den-
tro das escolas”, afirmou Cristi-
ne Takuá, diretora do Instituto 
Maracá e membro do Conselho 
Indígena Aty Mirim.

Exposições de abertura
Uma das mostras tempo-

rárias que inauguram o MCI, 
a Ocupação Decoloniza-SP 
Terra Indígena, ocupa as áreas 
externas, como muros e em-

penas, por meio de diferentes 
linguagens artísticas. Criada e 
executada por realizadores in-
dígenas, a exposição destaca 
os grafismos Guarani e murais 
com onças pintadas em duas 
grandes paredes externas. Ta-
mikuã Txihi e Rita Sales Huni-
kuin são duas das artistas que 
assinam a mostra.

A exposição “Invasão Co-
lonial Yvy Opata - A terra vai 
acabar”, do artista Xadalu Tupã 
Jekupé, traz, com sua estética 
na arte urbana contemporânea, 
a demarcação dos deslocamen-
tos territoriais com múltiplas 
linguagens e o território inde-
nitário indígena ameaçado pela 
sociedade ocidental. Sua obra 
denuncia como os territórios 
originários em Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul, estão sendo 
engolidos pelo cimento da ci-
dade. Cercas de arame revelam 
não apenas a violência da inva-
são, mas o estado de segrega-
ção étnica em que vive o povo 
Guarani, e a asfixia do espaço, 
cada vez menor, das terras in-
dígenas.

A mostra “Ygapó: Terra 
Firme”, do artista e curador 
Denilson Baniwa, é um convite 
para adentrar a Floresta Ama-
zônica por meio de experiên-
cias sensoriais. A mostra traz 
produções contemporâneas, 
tradicionais, sonoras e visuais 
de músicos indígenas.

Os cuidados com corpo, 
mente e alma nunca estiveram 
tão em alta como agora e ga-
nham força como motivado-
res de viagem. Four Seasons 
Hotels and Resorts, empre-
sa líder em hospitalidade de 
luxo, acredita na relação entre 
viagem e bem-estar, trazendo 
uma perspectiva holística de 
cuidados em um novo progra-
ma de atividades em destinos 
ao redor do mundo.

No Grand-Hôtel du Cap-
-Ferrat, A Four Seasons Ho-
tel, o programa Mindfulness e 

Bem-Estar traz a oportunidade 
única de praticar mergulho 
livre ao lado dos campeões 
mundiais Arthur Guérin-Boeri 
e Thomas Bouchard. Atletas 
profissionais, eles comparti-
lham técnicas de relaxamento 
através da respiração, har-
monizando o corpo e a men-
te. Perfeitamente localizado 
na Riviera Francesa, o hotel 
ganhou destaque na segunda 
temporada da série Emily em 
Paris, da Netflix.

Além disso, a exclusiva 
Villa Rose Pierre é uma ilha 

de luxo para famílias multi-
geracionais que sonham com 
férias em grande estilo na Cote 
D’ Azur. Com piscina, quadra 
de tênis, área fitness e sauna, 
a villa acomoda dez pessoas. 
Uma equipe fica à disposi-
ção para experiências como 
um passeio ao mercado local 
com um chef estrelado, aulas 
de francês ou de pétanque, o 
equivalente à bocha italiana. 
Os hóspedes têm ainda acesso 
aos restaurantes e ao spa do 
Grand Hôtel du Cap-Ferrat, 
que pertence à mesma rede 
Four Seasons.

Com inauguração prevista 

para o final do ano, o Navi-
va®, A Four Seasons Resort, 
Punta Mita, Mexico convida 
para um refúgio na natureza, 
apresentando um conceito de 
resort imersivo e sustentável. 
Luxuosas tendas estão estra-
tegicamente localizadas em 
meio à floresta e com vista 
para o mar. Antes da chegada, 
os hóspedes contam com um 
personal guide para desenvol-
ver um itinerário de experiên-
cias personalizadas, seja com 
foco em atividades de aventura 
ou relaxamento.

Novas experiências serão 
apresentadas ao longo do ano, 

sempre combinando tradições 
locais e especialistas renoma-
dos. As atividades proporcio-
nam práticas introspectivas, re-
juvenescedoras e energizantes, 
concentrando-se no indivíduo 
como um todo. O time de con-
cierges dos hotéis também estão 
sempre prontos para recomen-
dar atividades personalizadas e 
criar uma viagem inesquecível. 
Seja explorando um ritmo de 
viagem mais lento, procurando 
se reconectar consigo mesmo 
ou dedicando tempo priorizan-
do o bem-estar mental, no Four 
Seasons, as possibilidades de 
transformação são infinitas.

Rodrigo Garcia entrega o 
Museu das Culturas Indígenas

Four Seasons apresenta programa 
de experiências com foco em 

saúde mental e bem-estarT
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Ato Solene de Posse da 
Presidência e Diretoria da Apacos

Ato Solene de Posse da Presidência e Dire-
toria da Apacos. Anna Dennz, Presidente de 
fato e direito, teve posse solene no comando 
da seção pelo anfitrião Deputado Sargento 
Neri.
A princípio, o ato feito no plenário Teotonio 
Vilela, na ALESP – Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, nesta segunda-feira dia 
20 de Junho de 2022, junto da nova Direto-
ria da APACOS.
Na composição da mesa, presenças ilustres 
como Deputado Sargento Neri, a Vereadora 
de São Paulo Edir Salles, Anna Dennz (Pre-
sidente APACOS), Uiara Zagolin (Vice Pre-
sidente APACOS), Claudete Reinhart (Pri-
meira Secretária APACOS), Ovadia 
Saadia (Presidente de Honra APACOS) e o 
Dr. Roberto Tulli.
Inicialmente, a solenidade teve a execução do 
Hino Nacional contando com o talento do 
cantor Dinnal Cruz.
A seguir houve uma pequena fala sobre a his-
tória da APACOS – ”A Associação Paulista 
de Colunistas Sociais foi Fundada em 1985, 

pela saudosa jornalista Vera Martins, quem via 
na efervescência cultural da sociedade paulis-
ta, um grande mote para congregar profissio-
nais, e assim em classe realizar um colunismo 
social com referências.
A APACOS por anos, teve em sua presidên-
cia além sua fundadora, Vera Martins, o di-
retor presidente do grupo de comunicação 
Ronaldo Cortes, e sua esposa Elena Cortes, 
Adelina Silveira Alcântara Machado e Ovadia 
Saadia.
A APACOS, era um sonho de Vera, quem 
não satisfeita dada os limites entre Estados, 
uniu-se com nomes de peso, POR TODO o 
Brasil e fundou a ABRACOS – que hoje de-
nomina-se FEBRACOS.”
”A APACOS É A CELULA MATER DA FE-
BRACOS. Em SP nasceu, e aqui escreveu lin-
das histórias que conhecemos e aplaudimos.”
Logo após, houve o pronunciamento da Ve-
readora Edir Salles, e a entrega de uma ho-
menagem a Anna Dennz ”Voto de Júbilo”, e 
a seguir a Presidente também homenageou a 
Vereadora com Diploma de Mérito.

Cliques da
Semana

Foto Caio Girardi

Surpreendente e gigante, 
essas são algumas das defini-
ções para a exposição “ORCS”, 
que chega ao Shopping União 
de Osasco. Entre os dias 18 de 
junho e 29 de julho, os visitan-
tes poderão conferir esculturas 
gigantes, de até seis metros de 
altura, dos seres mitológicos. 
Gratuita, a exposição promete 
transportar adultos e crianças 
para a Era Medieval. 

Os personagens. Drakoah é 
uma fêmea forte e guerreira que 
defende seu bebê dos perigos; 
Gratuk, o desbravador da tribo, 
é o responsável para encontrar 
alimento, abrigo e novos meios 
de defesa; Dadur é o elemento 
surpresa do grupo, vigia e se es-
preita sem ser percebido, apesar 

de possuir um tamanho desco-
munal; Dahkgrom, o comilão do 
grupo, está sempre com fome e 
disposto a caçar os maiores ani-
mais para fazer uma grande re-
feição; Gulgash, líder da tribo, é 
um ORC que conduz e protege a 
todos das ameaças que possam 
surgir; e o Thak é o valente e di-
vertido bebê da tribo.

Histórico. Os Orcs são cria-
turas místicas do folclore euro-
peu, que aparecem nos contos de 
fantasia como criaturas guerrei-
ras e muito fortes, prontos para 
defender suas tribos de todas as 
ameaças. Os seres ficaram popu-
larizados no universo cinemato-
gráfico por meio de grandes pro-
duções, como: O Hobbit, Senhor 
dos Anéis e uma versão mais 

adorável em Shrek, que conquis-
tou o público infantil. 

Venha se surpreender e 
aprender mais sobre essas cria-
turas mitológicas em um passeio 
de férias para toda a família! 

Serviço 
Exposição ORCS – Sho-

pping União de Osasco 
Endereço: Av. dos Autono-

mistas, 1400 – Vila Yara, Osasco 
Horário Shopping: de segun-

da a sábado, das 10h às 22h, e 
domingos e feriados, das 14h às 
21h. 

Horário Lojas: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e domin-
gos e feriados, das 14h às 20h

Para mais informações aces-
se: www.shoppinguniao.com.br

Artista que dispensa apre-
sentações, o ídolo da canção 
latino-americana, além das da-
tas já divulgadas, nos dias 31 
de julho (domingo),  05 (sexta) 
e 06 (sábado) de agosto, fará 
mais dois shows extras em 
São Paulo, nos dias 05 e 06 
de novembro, sábado às 21h 
e domingo às 20h, no Espaço 
Unimed, novo nome do Espa-
ço das Américas (Rua Tagi-
puru 795 – Barra Funda – São 
Paulo).

Exemplo vivo do sucesso 
mundial da música popular 
brasileira, tendo lançado seu 
33º álbum  “Amor sin Límite” 
com músicas inéditas em Es-
panhol e mais recentemente o 
dueto “A Cor do Amor” e uma 
nova versão do sucesso “Outra 
Vez”, ambas fizeram parte da 
trilha sonora da novela “Um 
Lugar ao Sol”, disponíveis em 
todas as plataformas digitais.

Roberto Carlos entrou para 
a lista da revista Global Con-
cert Pulse entre os 30 artistas 
de maior público nos Estados 
Unidos. Na mesma lista estão: 
Elton John, Cher, a banda Kiss, 
entre outros grandes nomes da 
música mundial.

O ano de 2022 reforça esta 
posição, começando com uma 
turnê pelos Estados Unidos, 
nas cidades de Miami, Or-
lando, Atlanta, Nova York, 
Boston, Washington, Chi-
cago, Los Angeles, El Paso, 

Dallas, Mc Allen e Houston, 
totalizando 12 shows, com um 
público de aproximadamente 
100 mil pessoas.

A partir de junho Roberto 
Carlos dará início a sua turnê 
pelo Brasil apresentando-se 
em várias cidades brasileiras 
e na semana dos namorados, 
realizou na Bahia o “Projeto 

Emoções Praia do Forte”.  O 
segundo semestre levará o ar-
tista a uma nova turnê inter-
nacional, desta vez por palcos 
mexicanos.

Os ingressos para as datas 
extras já estão à venda e po-
dem ser adquiridos online e 
através da bilheteria do Espaço 
Unimed.

Férias de julho: Exposição 
“ORCS” é destaque no 
Shopping União de Osasco

Roberto Carlos terá 
mais duas datas extras 

no Espaço Unimed

 A Presidente Anna Dennz e Presidente de Honra  da APACOS Ovadia Saadia

Suely Couto e Anna Dennz Edir Salles e  Anna Dennz 

 A Presidente 
Anna Dennz 
,homenageou 
o presidente de 
honra  Ovadia 
Saadia em 
nome de todos 
os colunistas 
sociais da 
APACOS.


