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“Ribamar vai fi car com meu gabinete” 
diz Bruna Furlan confi rmando dobrada

Gerson Pessoa realiza 
encontro com lideranças 
e moradores do Rochdale

Câmara de Barueri aprova programa de apoio
a mulheres em situação de violência doméstica

Em duas grandes reuniões 
com lideranças de Osasco, 
Ribamar Silva sela uma das 
principais dobradas com Bruna 
Furlan. A dobrada Bruna Fur-
lan (PSDB) estadual e Ribamar 
Silva (PSD) federal foi confi r-
mada na noite desta terça-fei-
ra(09).

Reunidos com lideranças 
da zona norte e da zona sul de 
Osasco, com a presença do Se-
cretário de Cultura e Claúdio 
da Locadora, os pré-candida-
tos reafi rmaram a importância 
do voto distrital, em candida-
tos que sejam da região e que 
conheçam as necessidades do 
povo.

“O Ribamar é uma grande 
liderança política de Osasco e 
região. É uma pessoa de total
confi ança minha e do meu pai”, 
disse Bruna Furlan, afi rmando 
ainda que acredita que Ribamar 
será um dos deputados mais ar-
ticulados de Brasília. 

“A família Furlan é sinôni-
mo de luta, são exemplos a ser 
seguidos na política e na con-

duta de vida. A Bruna é uma jo-
vem visionária que enfrenta os 

desafi os com garra e coragem”, 
afi rmou Ribamar.

Na quarta-feira, 10/8, Ger-
son Pessoa, pré-candidato a de-
putado estadual pelo Podemos, 
realizou o encontro do “Plano 
Gerson & Pessoas” no Rochda-
le. A primeira-dama Aline Lins, 
os candidatos a deputado fede-
ral Rosemeire Martins (PTB), 
Délbio Teruel (União Brasil) e 
outras lideranças  participaram 
da atividade. 

No bate-papo, o ex-secretá-
rio de Tecnologia, Inovação e 
Desenvolvimento Econômico 

da Prefeitura de Osasco apre-
sentou um pouco da sua tra-
jetória na vida pública e disse 
qual será sua principal ban-
deira para o município, caso 
conquiste uma das cadeiras da 
Alesp. 

“Sendo deputado, minha 
principal bandeira aqui para a 
cidade será fortalecer a gestão 
do prefeito Rogério Lins. Va-
mos apoiar o trabalho que tem 
sido feito, pra que Osasco avan-
ce ainda mais em várias áreas. 

Se o município se desenvolveu 
bastante nos últimos seis anos, 
caso eleito, irei me empenhar 
na Alesp, para a cidade crescer 
ainda mais”, afi rmou Gerson 
Pessoa.

Nos quase seis anos da ges-
tão do prefeito Rogério Lins, 
várias obras têm sido realiza-
das na região do Rochdale, en-
tre elas a canalização do Braço 
Morto do Rio Tietê, com novo 
sistema viário ao longo do tre-
cho canalizado do rio, a im-

plantação da Fábrica de Cultura 
4.0, entre outras intervenções.

RenovaBR
Ainda no encontro do PGP, 

Gerson recebeu troféu por sua 
participação no curso do Reno-

vaBR, uma das melhores esco-
las de líderes políticos do Brasil. 
Representando a instituição, Ar-
thur Mello esteve no bate-papo.

Em sua fala, o candidato a 
deputado estadual ressaltou a 
importância dos políticos esta-

rem preparados para represen-
tar a população. “Eu acredito 
que sim, precisamos estar bem 
preparados para legislar e fazer 
a diferença na política. Eu agra-
deço muito ao RenovaBR pela 
oportunidade”, fi nalizou.

Mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar 
que dependem fi nanceiramente 
de seus agressores terão uma 
ferramenta a mais para conse-
guir mudar de vida. Isso porque 
a Câmara Municipal de Barueri 
aprovou, na sessão de terça-fei-
ra, 9, a criação de um programa 
que vai promover a capacitação 
profi ssional e apoio na busca 
por emprego e renda.

O objetivo do Programa 
Mulher Independente é garan-
tir autonomia fi nanceira a essas 
mulheres, uma vez que muitas 
vítimas não conseguem deixar 
o lar onde sofrem abusos exata-
mente por depender fi nanceira-
mente de seus agressores.

De acordo com o Projeto 
de Lei 055/2022, o programa 
pretende mobilizar empresas 
situadas em Barueri para ofe-
recerem vagas de emprego a 
mulheres em situação de vio-
lência doméstica e familiar. 

Há também a previsão de levar 
orientação jurídica às vítimas 

para que tenham conhecimento 
sobre seus direitos e sobre as 

redes de apoio existentes para 
este fi m.

A matéria prevê ainda que a 
Prefeitura poderá fazer parce-
rias com instituições públicas 
ou privadas relacionadas ao 
tema e que tenham interesse em 
contribuir com ações de cons-
cientização.

“A violência doméstica e 
familiar é uma realidade que 
necessita de atenção. Pesqui-
sas apontam que oito mulheres 
sofrem violência por minuto no 
Brasil”, justifi cou a vereadora 
Mary Rodrigues (PSDB), auto-
ra do projeto.

A parlamentar ressaltou 

que o aumento do desemprego 
e a crise econômica que afeta 
o Brasil agravou o problema, 
com aumento considerável no 
número de agressões domés-
ticas. “O grande aliado para a 
redução desses índices seria a 
autonomia fi nanceira que vem 
com oportunidades de trabalho, 
porque o principal motivo do 
silêncio das vítimas é a depen-
dência fi nanceira de seus agres-
sores. É necessário criar políti-
cas públicas que ajudem essas 
mulheres a quebrar este ciclo”, 
explicou Mary.
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Rogério Lins elogiou o es-
forço do Legislativo em trazer 
empresas para a cidade e também 
na agilidade na aprovação de pro-
jetos para benefi ciar a população.

A Câmara Municipal de Osas-
co retomou os trabalhos legislati-
vos após o recesso regimental 
nesta terça-feira (09). Como tra-
dição, a 21ª Sessão Ordinária foi 
prestigiada pelo prefeito Rogério 
Lins (Podemos) e pela vice, Ana 
Maria Rossi.

“Embora a Câmara seja um 
Poder independente, na sua pes-
soa, quero agradecer ao trabalho 
do Legislativo. Temos que ter 
gratidão com a Câmara por isso. 
Sua condução tem sido diferen-
ciada, com diálogo e proativida-
de”, disse Lins.

“Não só eu, mas muita gente 
está torcendo para que seu projeto 
dê certo, assim como o de outros 
candidatos da cidade. Queremos 
você em Brasília, viabilizando 

ainda mais projetos para Osasco”, 
disse Lins, sobre a candidatura de 
Silva para a Câmara Federal.

Ribamar Silva agradeceu a 
visita do prefeito. “Você sempre 
traz boas novas para a Câmara. A 
política serve para isso, para mu-
dar a vida das pessoas. Cada pedi-
do do Executivo é analisado com 

cuidado por esta Casa”.
“Ficamos felizes em saber 

que cada projeto para benefi ciar 
a cidade passa por essa Câmara. 
Se tem mais asfalto na cidade, 
fi camos felizes. Se tem hospital 
novo, fi camos felizes. Se chegam 
empresas para gerar emprego, fi -
camos felizes”, disse Ribamar.

Rogério Lins elogia postura de Ribamar 
na presidêmcia da Câmara de Osasco
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OSASCO
DESENVOLVE

NOVA ENTRADA 
DE OSASCO
Construção da alça de acesso 
ligando a Rodovia Castello 
Branco à Avenida Fuad Auada

MILHARES DE FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS
ENTREGA PREVISTA 
JÁ PARA 2024

MUNDO DA 
CRIANÇA,
A MAIOR CRECHE 
DO BRASIL

+ DE 6 MIL 
REFEIÇÕES/DIA

USO DE
ENERGIA SOLAR

VAGAS PERÍODO 
INTEGRAL

+ DE 1.300 ALUNOSPARQUE ABERTO 
À COMUNIDADE NOS 
FINS DE SEMANA

VAMOS ZERAR A FILA DE VAGAS EM CRECHES ATÉ 2024!

Maior obra de combate às enchentes da 
história da cidade. Milhares de famílias 
deixaram as palafitas para morar em 
residências seguras

URBANIZAÇÃO 
INTEGRADA DO ROCHDALE

70 MIL FAMÍLIAS BENEFICIADAS DIRETAMENTE

HOSPITAL DA 
CRIANÇA E DA MULHER

EM BREVE

E MUITO MAIS!

POLO TECNOLÓGICO
Local para discutir melhorias 
de infraestrutura digital 
para a cidade e modernizar 
o ambiente de negócios

OSASCO FOI A QUE MAIS GEROU 
EMPREGOS NO PAÍS EM 2021

• MAIS SEGURANÇA 
   Projeto Vigia e Amanhecer Seguro

• UBSs E PRONTOS-SOCORROS REFORMADOS
• ASFALTO NOVO
• TABLETS E NOTEBOOKS NAS ESCOLAS
• MOCHILAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE
• FÁBRICA DE CULTURA

MAIS DE 100 MIL EMPREGOS GERADOS EM 2021
DESTINO DE 25% DOS UNICÓRNIOS

• Fonte: Caged

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

OSASCO: A PREFEITURA DO TRABALHO 
CONSTRUINDO A CIDADE DA FAMÍLIA!
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16 anos da Lei Maria da Penha é marcado por 
debate pelo fi m da violência de gênero em Barueri

Inaugurada novas instalações do Centro de 
Referência à Mulher Vítima de Violência

Lutar para que a Lei Maria 
da Penha seja aplicada com rigor. 
Sob esse foco o seminário “O pa-
pel das instituições na garantia dos 
direitos da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar” 
aconteceu na quarta-feira (dia 10 
de agosto) no Centro de Even-
tos, onde recebeu especialistas no 
combate à violência de gênero.

Realizado pela Secretaria da 
Mulher, o debate abriu o evento 
“Mulher Barueri em Ação”, que 
celebrou 16 anos da Lei Maria da 
Penha com várias atividades reali-
zadas ao longo do dia. Essa ação 
faz parte da programação da cam-
panha Agosto Lilás. Confi ra agen-
da completa AQUI.

O seminário teve início com a 
fala da secretária da Mulher, Giani 
Cristina de Souza. “Barueri é refe-
rência no combate à violência con-
tra a mulher e temos estrutura, mas 

essa luta é de todos. A lei é uma 
conquista, mas não há o que co-
memorar! Quando a lei é aplicada, 
isso signifi ca que uma mulher foi 
vítima. É preciso combater o pen-
samento violento”, disse Giani.

Epidemia
A jornalista da rede Globo 

de Televisão, Mariana Kotscho, 
mediou o debate e citou os dados 
alarmantes da violência contra a 
mulher.

“Em uma das entrevistas com 
a Maria da Penha, lembro dela 
me dizendo que o seu sonho era a 
aplicabilidade da lei, porque, infe-
lizmente, não é no Brasil todo que 

existe uma delegacia especializada 
e isso é muito grave. Vivemos uma 
epidemia no país: a cada sete horas 
uma mulher morre vítima de femi-
nicídio”, mencionou.

Dever institucional
A juíza de Direito do Esta-

do de São Paulo, Tereza Cabral 

Santana, que também é autora de 
projetos destinados a erradicação 
da violência doméstica, ressaltou 
a importância das instituições no 
combate à violência de gênero.

“Essa lei revolucionou a histó-
ria e temos um grande desafi o para 
colocá-la em prática. Um deles está 
na formação, é preciso saber sobre 
os direitos das mulheres e políticas 
públicas. Outro está na importante 
atuação em rede. Se não tiver uma 
articulação em rede, o enfretamen-
to não acontece”, disse.

Delegacias especializadas
“A gente tá falando de um cri-

me que envolve afeto e emoção. 
Para aquela vítima chegar até uma 
delegacia, ela rompeu barreiras 
psicológicas, por isso é necessário 
ter uma delegacia especializada. 
Ela existe para ter o mínimo de 
empatia por essa mulher”, des-

tacou a delegada da Delegacia 
de Defesa da Mulher de Barueri, 
Priscila Camargo, sobre o porquê 
da existência das DDMs.

Revitimização
Já a advogada Cláudia Luna 

lembrou o contexto histórico da 
revitimização – quando a vítima 
sofre a violência também na hora 
de denunciar.

“Nos orgulharmos em ter um 
parlamento bandeirante, mas fo-
ram eles, os bandeirantes, que 
assassinavam e estupravam mu-
lheres indígenas. Essa atitude está 
no DNA da nossa cultura. Por isso 
quando uma mulher vai denunciar 
é revitimizada pelo delegado, juiz 
e escrivão que acredita que essa 
mulher é culpada por sofrer a vio-
lência. A gente só repete a história, 
é preciso conhecê-la para quebrar 
os padrões”, fi naliza.

A Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria Executiva de 
Política para Mulheres e Promo-
ção da Diversidade, entregou na 
manhã de quarta-feira, 10/8, as 
novas instalações do Centro de 
Referência à Mulher Vítima de 
Violência (CRMVV) – Márcia 
Ribeiro, que passa a funcionar 
na Rua Dimitri Sensaud de La-
voud, 234 – Vila Campesina. 

A entrega integra as ações 
da Semana Municipal de Cons-
cientização e Combate à Violên-
cia contra a Mulher, instituída 
no calendário ofi cial da cidade 
por meio da Lei nº 4899, de 24 

de julho de 2018. 
Para a secretária Executiva 

de Política para Mulheres e Pro-
moção da Diversidade, Cintia 
Correia, o CRMVV é a porta de 
entrada do atendimento que vai 
concretizar uma política pública 
de qualidade, por meio de um 
atendimento humanizado para 
as mulheres romperem um ci-
clo de violência. “Com esforço 
conjunto com toda sociedade, 
não devemos nos calar diante da 
violência”, frisou.  

O secretário de Governo, 
Sérgio Di Nizo, destacou que 
o novo espaço representa uma 

conquista, pois possibilita aten-
der as mulheres vítimas de vio-
lência em um ambiente mais 
amplo e acolhedor.  

Também participaram do 
evento o secretário de Habita-
ção, Pedro Sotero, as secretárias 
executivas de Igualdade Racial, 
Amanda França, e da Infância 
e Juventude, Vitória Silvestre, 
a tenente-coronel Eunice, co-
mandante do 14º BPM/M, da 
coordenadora da Guardiã Maria 
da Penha da Guarda Municipal, 
Noêmia Tenório, as vereadoras 
Juliana Ativoz e Cristiane Cele-
gato, entre outras autoridades. 
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Laborando Ideias realiza última 
rodada de debates com especialistas

A Prefeitura de Osas-
co, por meio da Secretaria 
de Planejamento e Gestão 
(Seplag), realizará nessa 
sexta-feira, 12/08, o últi-
mo encontro do Laborando 
Ideias. Na ocasião, serão 
apresentados aos partici-
pantes a forma de divulga-
ção do edital, do manual do 
candidato e a banca avalia-
dora das ideias, além do 
tema do último bate papo: 
“Inovação e Tecnologia: 
Osasco Inteligente”. 

Os convidados do últi-
mo ciclo de debates serão 
Maurício Pimentel (diretor 
de Sistemas e Inovação do 
Instituto de Cidades Inte-
ligentes de Curitiba), Alex 
Soares de Oliveira (secre-
tário executivo da Secre-
taria de Tecnologia, Ino-
vação e Desenvolvimento) 
e Marcos Gurgel (diretor 
de corporate ventures e 
open innovation do iFood) 
com mediação do secretá-
rio Eder Máximo (Planeja-
mento e Gestão). O evento 
também contará com a par-
ticipação do servidor Vitor 
França (economista na Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão) que apresentará o 
tema “Tecnologia como um 
meio e não um fim”. 

O Laborando Ideias in-
tegra o Programa “Inova 
Servidor” e faz parte das 
ações do Labora Osasco 
(Laboratório de Gover-
no e Políticas Públicas da 
Seplag). Ao término dessa 
primeira edição, em 12/8, 
os servidores - efetivos, 

comissionados e CLTs - 
poderão colocar em prática 
suas ideias, baseadas em 
um dos cinco pilares apre-
sentados no ciclo de deba-
tes, inscrevendo-as no Prê-
mio Inova Servidor.  

O objetivo do prêmio é 
reconhecer as ideias dos 
servidores e trazer solu-
ções inovadoras para a Pre-
feitura, olhando o cidadão 
como parceiro na constru-
ção da cidade que quere-
mos. 

As ideias deverão estar 
embasadas dentro de um 
dos cinco pilares:

1 - Qualidade do Servi-
ço;

2 - Cidadão: experiên-
cia do usuário;

3 - Melhoria do Proces-
so de Trabalho;

4 -Inovação Tecnológi-
ca e a Ideia de Ouro.  

A partir de 22/8 será 

publicado na Imprensa 
Oficial do Município de 
Osasco (IOMO), o edital 
com todas as instruções. 
As inscrições serão abertas 
no período de 23/8 a 24/9.  

A análise das ideias 
para indicação dos classi-
ficados e ganhadores será 
feita pela banca avaliado-
ra: IdeiaGov, Anhanguera 
e Unifesp, entre 24/10 a 
21/11.  

A tão esperada entrega 
do Prêmio ocorrerá em de-
zembro, dia 19.   

As melhores ideias se-
rão testadas na administra-
ção municipal e os vence-
dores serão contemplados 
em dinheiro, com prêmios 
que podem chegar a até R$ 
21 mil.  

Mais informações e 
orientações no telefone 
(11) 9428-0443 ou pelo 
e-mail seplag.osasco.sp.
gov.br 
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Olimpíada Brasileira de Robótica foi 
realizada em Barueri com muito sucesso

Dia do Estudante: Rede estadual de São Paulo
atende diariamente cerca de 3,5 milhões de alunos

Parceria com universidade garante 
ensino a distância da EJA  em Osasco

Foi um sucesso o evento 
que marcou uma das etapas 
regionais da Olimpíada Brasi-
leira de Robótica em Barueri.

O encontro aconteceu no 
último domingo (dia 7) na 
Emef Estevan Placêncio e des-
pertou elogios dos visitantes 
que compareceram ao local 
para prestigiar o evento. “Es-
tou muito impressionado com 
a organização e com os espa-
ços impecáveis desta escola. 
Parece até uma universidade 
particular”, comentou João Al-
ves de Oliveira, pai de um dos 
competidores.

Além do clima envolvente 
das torcidas, também pode-
-se constatar muita dedicação 
e habilidade das equipes que 
disputavam cada uma das ba-
talhas. O ambiente contou com 

demonstrações de equipamen-
tos de robótica, painéis espe-
ciais para fotos e uma concor-
rida praça de alimentação com 

food trucks.
De acordo com o secretá-

rio de Educação, Celso Furlan, 
Barueri segue caminhando a 

passos largos para uma educa-
ção tecnológica cada vez mais 
eficiente e “saber que a cida-
de está tendo a oportunidade 

de abrigar eventos importan-
tes como este só incentiva os 
nossos jovens a seguirem no 
caminho do conhecimento e a 
um futuro promissor”, disse.

No final do dia, após as 
competições nas quais os ro-
bôs realizaram provas como 
o regate de vítimas em um 
cenário de desastres, aconte-
ceu a premiação das equipes 
que mais se destacaram. Elas 
disputarão a próxima fase, que 
acontecerá no dia 27 de agosto 
na cidade de São Bernardo do 
Campo.

Guilherme Cunha, coorde-
nador da equipe de professores 
do projeto Sala Maker, tam-
bém considerou muito positiva 
a realização da Olimpíada Bra-
sileira de Robótica na cidade.

“O maior diferencial desta 

etapa da OBR realizada em Ba-
rueri foi a participação de pro-
fessores da área da robótica, 
que ocuparam a função de juí-
zes e organizadores do evento. 
Foi o que fez toda a diferença 
na motivação e andamento da 
olimpíada. Estamos animados, 
pois os nossos alunos do pro-
jeto Sala Maker participarão 
das próximas olimpíadas como 
competidores”, comemorou.

De acordo com a profes-
sora e coordenadora geral da 
OBR, Cintia Aihara, o evento 
foi muito organizado. Quero 
agradecer a todos os envolvi-
dos, especialmente aos profes-
sores do projeto Sala Maker e 
as autoridades da cidade, que 
não pouparam esforços para 
a realização deste importante 
encontro”.

No dia 11 de agosto foi cele-
brado o Dia do Estudante, e para 
a rede estadual de São Paulo são 
3,5 milhões de comemorações. 
Desse total, 1,9 milhão estudam 
no ensino fundamental, sendo 620 
mil nos anos iniciais (1º ao 5º ano) 
e 1,3 milhão nos anos finais (6º 
ao 9º ano), 1,3 milhão no ensino 
médio, ainda há 170 mil alunos 
na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

“Ser estudante da educação 
básica é uma oportunidade única. 
Hoje todos os nossos esforços na 
Secretaria da Educação do Estado 
de São Paulo são dedicados para 
que nossos estudantes aprovei-
tem ao máximo essa etapa. Nas 
escolas do Programa de Ensino 
Integral, por exemplo, já são 900 

mil alunos atendidos diariamen-
te” afirma o Secretário Estadual 
da Educação, Hubert Alquéres. 
Para celebrar a data, as estudantes 
Bianca Menezes, Coraly Aeyda, 
Lavínia Rocha e Natália Couti-
nho de Almeida, embaixadoras 
do Centro de Mídias SP (CMSP), 
participaram de um bate-papo na 
Seduc-SP sobre como é ser estu-
dante da maior rede de ensino da 
América Latina.

A estudante da 3ª série do 
ensino médio da Escola Estadual 
José Maria Perez Ferreira, em Ca-
rapicuíba, Bianca, foi pioneira nos 
embaixadores do CMSP. Tudo 
começou durante a pandemia 
quando estudantes, assim como 
ela, criaram perfis de estudo em 
redes sociais. Ao notar esta movi-

mentação e interesse, estes alunos 
começaram a ser convidados a 
participar das aulas nos estúdios e 
de outras atividades da Seduc-SP. 
Carinhosamente esses estudantes 
passaram a ser conhecidos como 
embaixadores do CMSP.

“Na pandemia, eu estava indo 
para 1ª série do ensino médio, aí 
que caiu a ficha do porquê eu de-
veria estudar, pois eu tinha boas 
notas, mas eu tinha de me supe-
rar. E por coincidência que nesse 
período, eu me aproximei mais 
dos meus professores e da direção 
da escola, pois tinha o plantão de 
dúvidas. E neste pós-pandemia, 
eu sinto que tenho de passar o que 
eu aprendi e o meu legado para os 
outros alunos sobre a importância 
dos estudos”, avalia. 

Também na 3ª série do ensino 
médio da mesma unidade esco-
lar, Coraly nasceu na Bolívia e 
conta com orgulho como ocupou 
seu espaço de direito na escola. 
Agora ela quer compartilhar este 
sentimento para empoderar outros 
alunos estrangeiros.

“Eu era uma aluna quieta, não 
falava muito, então eu consegui 
mudar isso em mim. Melhorei  
em vários aspectos, tanto com o 
Centro de Mídias que me ajudou, 
quanto com alguns professores 
também me ajudaram, a direção 
da minha escola; ser integrante 
do grêmio também me ajudou”, 
conta. “Eu consegui chegar aqui 
pelos meus méritos e acho que 
eles também conseguem, mos-
trando quem verdadeiramente 

são”, complementa.  
As escolas estaduais de São 

Paulo atendem mais de 14,4 mil 
estudantes estrangeiros, desses, 
a maioria são bolivianos, cerca 
de 6 mil. O retorno à convivên-
cia diária com outros estudantes 
foi um dos pontos destacados 
por Natália, do 9º ano da Escola 
Estadual Doutor Renê de Oli-
veira Barbosa. “O que muda é 
principalmente a convivência, 
porque a gente passou dois anos 
só trocando mensagem, é muito 
diferente estar de forma presen-
cial. Mas eu sempre fui uma co-
mediante com piadas ruins, e es-
sas piadas são sempre melhores 
no dia a dia, do que no ambiente 
virtual”, brinca.

Durante a conversa, as alunas 

também falaram sobre o poder da 
Educação. Para Lavínia, que cursa 
o 8º ano do ensino fundamental na 
Escola Estadual Rubens Moreira 
da Rocha, em Santo André, os 
jovens devem aproveitar o direito 
aos estudos para cada vez mais ter 
consciência dos seus direitos.

“Para mim, ser estudante é 
ser um colaborador. Você co-
labora consigo mesmo, então 
você aprende aquilo que você 
precisa aprender, você descobre 
novos horizontes, e você cola-
bora com o outro, então dentro 
de uma conversa você sabe ensi-
nar o outro, dentro de uma con-
versa você troca conhecimento e 
exerce aquilo que é seu e passa 
a lutar por aquilo que é o seu di-
reito”, afirma.

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, o reitor da Asso-
ciação Educacional Nove de 
Julho (Uninove), Eduardo Sto-
ropoli, e o secretário municipal 
de Educação, Cláudio Piteri, 
assinaram segunda-feira, 8/8, 
parceria que institui a conces-
são de 20 mil bolsas de estudos 
integrais de ensino a distância 
nos cursos da EJA (Educação 
de Jovens e Adultos), do 1º 
ao 3º ano do ensino médio. A 
medida contempla servidores 
públicos, funcionários, presta-
dores de serviços da prefeitura 
e munícipes em geral. 

A assinatura do termo de 
cooperação foi realizada no 
gabinete do chefe do Executi-
vo e contou com a presença da 
Procuradora Geral do Muni-
cípio, Jeanette Masutti Massa, 
da diretora acadêmica da área 

da Saúde, Cinthya Duran, e do 
professor de Direito da institui-
ção, José Carlos Blat.  

Segundo Storopoli, além de 
propiciar a conclusão do ensino 
médio a jovens e adultos que 
não terminaram os estudos no 
momento certo, a medida visa 
promover a qualificação e in-
clusão social dos bolsistas para 
o mercado de trabalho.   

“O prefeito Rogério Lins 
foi o primeiro a apoiar essa par-
ceria com bolsas integrais da 
EJA/EAD. Ele é muito sensível 
à inclusão e às causas sociais, 
assim como a Uninove. Somos 
uma das melhores universida-
des privadas do país e nosso 
objetivo é fazer a inclusão na 
Educação. Infelizmente, nessa 
pandemia muitos jovens deixa-
ram de estudar, e mesmo antes 
da pandemia, muitos não ter-

minaram o ensino médio. Esse 
curso vem oferecer o ensino da 
EJA em nossa plataforma edu-
cacional, com as 14 disciplinas 
do ensino médio, apoio de tu-
tores e avaliação final”, comen-
tou o reitor.  

“Esse acordo de concessão 
vai beneficiar muitos filhos de 
Osasco, permitindo que conclu-
am o ensino médio numa insti-
tuição renomada, abrindo novas 
portas para o mercado de traba-
lho, além do desenvolvimento 
pessoal”, disse o prefeito.  

Cláudio Piteri comemorou. 
“Mais uma vez avançamos na 
área educacional do nosso mu-
nicípio. Por meio dessa parce-
ria, Osasco poderá ampliar o 
número de jovens e adultos que 
concluirão o ensino médio e, 
assim, darão novos passos para 
outras conquistas”. 
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Sessão Solene comemora
40 anos da Pestalozzi

Guilherme Arantes faz show 
gratuito em Barueri no Dia dos Pais

Mesmo quem viaja a trabalho, 
faz questão de tornar a estadia em 
outro destino mais especial, in-
cluindo espaço para o lazer. Os 
hotéis Four Seasons ao redor do 
mundo criaram experiências úni-
cas para transformar os momen-
tos de pausa em oportunidades 
para conhecer o destino ou se de-
dicar ao autocuidado. Há também 
quem programe o início das férias 
com amigos ou familiares ao final 
de uma viagem de negócios.

O Four Seasons Hotel Geor-
ge V, Paris convida a descobrir o 
coração da cultura e da culinária 
francesa, indo além da capital. 
A Maison Belle Époque – anti-
ga residência dos fundadores da 
champanhe Perrier-Jouët e funda-
da em 1811- reabre as portas pela 
primeira vez exclusivamente para 
os hóspedes do Four Seasons. As 
vinícolas da região dão o tom da 

viagem, percorrendo o Vale do 
Loire Orléans, Meung-sur-Loire 
e Sully-sur-Loire.

No Four Seasons Hotel Ritz 
Lisbon, os hóspedes são encora-
jados a esticar a estadia e apro-
veitar o pacote com a quarta noite 
de cortesia na estada. Entre as 
experiências, é possível visitar a 
centenária Fábrica de Cerâmica 
da Viúva Lamego e é possível 
aprender a tradicional técnica de 
pintura em azulejos.

Com foco em bem-estar, o 
Four Seasons Orlando propõe um 
momento de meditação imersi-
va na cápsula Somadome – um 
domo que ainda incorpora imãs 
e cristais, além da cromoterapia.

Na capital financeira dos Es-
tados Unidos, o Four Seasons Ho-
tel New York Downtown também 
escolheu priorizar o bem-estar, 
com um programa personalizado 

e com uma abordagem mais pro-
funda e espiritual. No Resident 
Healer a jornada inclui sessões de 
acupuntura, meditação, cura com 
cristais, astrologia, jornadas de 
hipnose, terapia do som e medici-
na multissensorial.

Na costa americana, o recém-
-inaugurado Four Seasons Hotel 
and Residences Fort Lauderdale 
criou diversas experiências gas-
tronômicas para quem quer voltar 
para casa com novas habilidades. 
Nos Coffee Centric Saturdays o 
barista do Honey Fitz apresenta 
os segredos do preparo do café, 
desde a escolha dos grãos. Há 
ainda uma dinâmica aula sobre 
vinhos às quintas-feiras, enquanto 
na sexta-feira é a vez da Tequila 
Academy Fridays, que oferece al-
gumas garrafas raras para degus-
tação com o especialista Alfredo 
Sanchez.

Na última terça, dia 9 de 
agosto, data em que comple-
tamos 40 anos de fundação, 
fomos homenageados pela ve-
readora Ana Paula Rossi, na 
Câmara Municipal de Osasco, 
pelo trabalho realizado às pes-
soas com deficiência intelec-
tual no município.

O evento contou com a 
presença dos adolescentes, 
jovens, adultos e seus fami-
liares, que são atendidos pela 
instituição, além de diretores, 

funcionários, voluntários e 
parceiros.

A noite teve depoimentos 
marcantes como do Claudecir 
Dall’Aqua, membro do conse-
lho fiscal da instituição e pai 
do jovem Rafael Dall’Aqua 
que já foi atendido pela ins-
tituição. Também teve o de-
poimento da Márcia Soléra, 
gestora executiva e do Heitor 
de Oliveira, jovem atendido 
pelos serviços da organização. 
Rafaela Parducci, coordena-

dora técnica, homenageou os 
usuários e seus familiares. Por 
último, ocuparam a tribuna 
Magaly Alves, membro fun-
dadora e atual vice-presidente 
da organização, bem como, a 
nossa atual presidente, Rosa-
na Trevizani.

A sessão solene contou, 
ainda, com a presença dos ve-
readores Tadeu Neves e Sebas-
tião Bognar, bem como, do ex-
-prefeito Francisco Rossi e de 
sua esposa, Ana Maria Rossi, 

vice-prefeito de Osasco.
Para encerar a noite, a 

vereadora Ana Paula Rossi, 
que teve a iniciativa dessa 
homenagem, agradeceu a to-
dos que estavam presentes e 
lembrou da seriedade do tra-
balho da instituição, da sua 
importância para a cidade de 
Osasco e destacou que, ape-
sar de ser um dia de festa, 
precisamos fortalecer as po-
líticas públicas de inclusão 
social no município.

Está chegando o Dia dos 
Pais e a Prefeitura de Barue-
ri, através da Secretaria de 
Cultura e Turismo, organizou 
um show muito especial para 
toda a família celebrar a data. 
Guilherme Arantes estará no 
Cultura no Parque, no do-
mingo, dia 14 de agosto, às 
11h. A apresentação será no 
Parque Municipal Dom José 
(Rua Ângela Mirella, 500, 

Jardim Paraíso).
Com 27 álbuns lançados 

em cinco décadas de carreira, 
Guilherme Arantes tem mú-
sicas gravadas por Roberto 
Carlos, Maria Bethânia, Elis 
Regina, Caetano Veloso, Gal 
Costa, entre outros artistas. 
Em sua coleção de sucessos 
estão “Planeta Água”, “Ama-
nhã”, “Cheia de Charme”, 
“Meu Mundo e Nada Mais”, 

“Lindo Balão Azul”, “Dei-
xa Chover”, “Lance Legal”, 
“Pedacinhos” e “Brincar de 
Viver”.

Durante a pandemia, Gui-
lherme morou em Ávila, ci-
dade medieval na Espanha. 
Estudou orquestração e mú-
sica barroca, que influenciou 
o novo álbum “A Desordem 
dos Templários” (2021) com 
forte tempero progressivo.

No show, Guilherme 
Arantes é acompanhado por 
Luiz Sérgio Carlini e Ale-
xandre Blanc (guitarras e 
violões), Gabriel Martini 
(bateria) e Willy Verdaguer 
(baixo). A apresentação vai 
misturar as canções do novo 
álbum e grandes sucessos do 
artista. Uma grande celebra-
ção aos seus mais de 46 anos 
de carreira.

BLEISURE É NOVA TENDÊNCIA
PARA COMBINAR VIAGENS E TRABALHO

ANIVERSÁRIO

Na quinta-feira, dia 11, quem 
ficou mais jovem foi Rosana 
Trevizani quando, ao lado do 

esposo, Ademar Trevisani (leia-
se Promielt), e demais familiares, 

recebeu os mais íntimos para 
comemorar esta data tão especial.

TURISMO
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PARABÉNS
OVADIA SAADIA

Cliques da
Semana

 

POR OVADIA SAADIA

Com apresentação única, 
no próximo sábado dia 13 
de agosto, no Teatro Esta-
dual, os tenores Jorge Du-
rian e Armando Valsani com 
a soprano Giovanna Maira 
farão um espetáculo com 
o melhor da música clássi-

ca italiana em um “Tributo 
a Andrea Bocelli -Turnê Il 
Mondo”.

Mais informações:
Teatro Estadual de Araras 
- Maestro Paulo Russo - 
Av. Dona Renata, 4901, 

Araras - São Paulo
Dia 13 de agosto de 
2022, às 20h00 – única 
apresentação.
Vendas: www.sympla.
com.br
mariahelena@
a3comunicacao.com.br

Il Mondo - Tributo a Andrea Bocelli

Terraço Itália oferece 
menu de Dia dos Pais 

inspirado em diferentes 
regiões do país

Localizado no 41º andar e 
cobertura do Edifício Itália, 
segundo maior prédio de São 
Paulo, o Terraço Itália é espe-
cializado na culinária do país 
que carrega seu nome, e para 
celebrar o Dia dos Pais, irá 
servir clássicos de suas di-
ferentes regiões no próximo 
domingo, 14.

Com a assinatura do chef 
Pasquale Mancini, o menu 
especial oferece duas opções 
de entrada, primeiro prato, 
duas opções de prato princi-
pal e sobremesa, a partir das 
12h e indo até as 16h, com 
inspiração proveniente de di-
ferentes regiões do país rico 
em cultura

Se destaca o primeiro pra-
to, típico da Sicília, composto 
por um perfumado linguini ao 
molho de limão siciliano e ca-
marão. Vale destacar que es-
tacionamento e bebidas serão 

cobrados a parte e será dispo-
nibilizado um ponto de táxi 

logo na entrada do edifício.
Fonte:  Blog Ana Cláudia Thorpe

OvGlamour, paetês e luxo eram indispen-
sáveis na vida noturna dos anos 80, na ca-
pital paulista. E foi esse ambiente de muito 
brilho e badalação, recheado de celebridades 
e de figuras do high society, que encantou o 
colunista social, relações-públicas e assessor 
de imprensa Ovadia Saadia, que comemora 
62 anos, neste domingo, dia 14.

 “Tinha 20 anos em 1980 quando decidi 
que era nesse mundo que queria ficar”, afir-
ma. Como recordação desse período áureo, 
Ovadia guarda mais de 5 mil convites de 
eventos.

De origem egípcia, nasceu em Alexandria, 
Ovadia chegou a São Paulo com a família, a 
bordo de um navio de emigrantes israelitas.

 Sua vida iria mudar quando já assinava 
a coluna de variedades do jornal Resenha 
Judaica, em 1981, e bateu na porta da nova 
boate da cidade, o Regine’s, ainda em cons-
trução, e pediu emprego à própria Madame 
Regine (falecida em maio de 2022), dona da 
franquia homônima de milionárias boates, 
os chamados Clubes Prives espalhados pelas 
capitais do mundo com sede em Paris.. “Ben-
dito dia em que peguei dois ônibus e bati na 
porta do Regine’s. Se não, ainda estaria tra-
balhando atrás de um balcão na papelaria”. 
Depois do Regine’s, foi assessor e relações-
-públicas de boates e hotéis luxuosos, tanto 
em São Paulo, como em Paris. E, claro, não 
perdia uma festa do grand monde.

Hoje, sua vida é bem mais tranquila. Ova-
dia é dono de uma empresa de comunicações 
e também de uma empresa comercial da família há décadas, a Sadex Plus, gerida pela famí-
lia e pelo seu irmão-sócio Daniel Saadia.

Ao remexer nas caixas de convites, Ovadia relembra, saudoso, de todos os momentos 
que viveu: “Conheci artistas, como Alain Delon, Aznavour, Sarita Montiel, Brigitte Bardot, 
Sylvia Kristel, Maria Schneider, Anthony Perkins, Ricky Martin, Shakira, Madonna, Julio 
Iglesias, Michael Jackson em São Paulo mesmo, Jane Fonda, e Dalida, e cheguei a ficar 
riquíssimo uma época”, diverte-se.

. Apesar das boas lembranças, ele reconhece que houve um momento em que mergulhou 
fundo nas festas: “Nesse mundo, tudo é excessivo: intrigas demais, pessoas demais!” Hoje, 
diz, o clima das festas não é o mesmo de sua época: “A gente dançava muito, dava risada, 
conversava a noite inteira. Hoje os jovens bebem mais, tudo mudou”, opina. Sinto falta de 
muita gente que não está mais aqui, como meus pais, Dulce Damasceno, a colunista brasi-
leira de Hollywood que foi minha madrinha na carreira, o Clodovil que era meu confidente, 
a atriz Ivette Bonfá e tantos outros, suspira.

Convites de inaugurações de restaurantes que faliram, de casamentos que não deram cer-
to, de boates que não vingaram. As histórias, impressas em papel timbrado, contam, além do 
desenrolar da vida noturna da cidade, a revolução que tomou conta da indústria gráfica. “Era 
especial receber um convite, com todos os detalhes e caprichos. Hoje é tudo por e-mail”, 
lamenta

Hoje Ovadia preside a FEBRACOS- FEDERAÇAO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇOES 
DOS COLUNISTAS SOCIAIS bem como a celula- mae de todas as associacoes de colu-
nistas, a  celebrada Apacos (presidida por Anna Dennz e tendo Saadia como presidente de 
honra vitalício). A APACOS é a Associação Paulista dos Colunistas Sociais;

 Saadia escreve diariamente sobre turismo e sobre gente, viaja pelo mundo, é fã de Mia-
mi, Jerusalém e Tel Aviv e o Sul da França. Ovadia atualmente também é Relações Públicas 
de alguns bares e restaurantes de São Paulo bem como de badaladas redes de hotéis nacio-
nais e internacionais. “Uso meu know how de ter atuado nos melhores hotéis de São Paulo e 
do Brasil nos últimos anos anos para fazer tudo acontecer”, resume orgulhoso.

Linkado em redes sociais, tecnologia e no modernismo necessário dos dias atuais, em 
seus planos está o lançamento de um livro de memórias cujos trechos já foram publicados 
em seu site e várias revistas onde vai publicar muitas histórias que são o resumo social de 
São Paulo dos últimos 42 anos. Com muitas fotos, cheias de personalidades e personagens 
que fizeram e fazem de São Paulo uma cidade única, revela.


