
Barueri estuda implantar uma tecnolo-
gia envolvendo sensores para monito-
ramento que é capaz de identificar com 
precisão, antecipando em dias ou em 
horas, desmoronamentos de encostas, 
morros ou outros tipos de terrenos irre-
gulares. A CKC desenvolveu tecnologia 
com sensores de umidade e de inclina-
ção, além de módulos de transmissão 
capazes de registrar micro movimen-
tações de terras em determinadas áreas 
cujos dados enviados a uma central de 
monitoramento antecipam possíveis 
deslizamentos. Página 4
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Osasco conta com 
uma localização 
conveniente e uma 
alíquota de ISS de 2%

MODERNIZAÇÃO

llPremiada pela natureza com 
uma localização privilegiada para 
ser escolhida por empresas interes-
sadas em prosperar seus negócios, 
Osasco, levada pelo trabalho da 
atual administração, incremen-
tou seus atributos, que já eram 
fundamentais quando se tratava 
de concorrer por empresas com 
outras cidades, e hoje se vê à beira 
de tornar-se um grande polo tec-
nológico brasileiro. No entanto, o 
que mais vem chamando atenção 
nos últimos tempos é a capacidade 
do município de ser escolhido 
como novo endereço de empresas 
unicórnios (startups que valem 
mais de US$ 1 bilhão), com desta-
que para os negócios do setor 4.0.

De acordo com Gerson Pessoa, 
secretário municipal de Tecnolo-
gia, Inovação e Desenvolvimento 
Econômico de Osasco (SETIDE), 

o que pesou para isso foi o forte 
investimento da Prefeitura na mo-
dernização de seus equipamentos. 
Ele afirma que 5% do orçamento 
da cidade é destinado à estrututa 
tecnológica da Prefeitura.  “O pre-
feito Rogério Lins nos deu ‘carta 
branca’ para investir em tecnologia. 
Com toda a modernização obtida, 
a cidade passou a falar o idioma 
das empresas da era digital. Hoje o 
serviço público de Osasco tem, se 
não o melhor, um dos melhores 
parques tecnológicos”, relata. Para 
o secretário, isso significa mais se-
gurança, transparência e agilidade 
para as transações das empresas. 
“Elas podem ter a tranquilidade 

e a confiança de usar um serviço 
municipal com nível análogo ao 
que dispõem em seus escritórios. 
O Ifood ou o Mercado Livre, por 
exemplo, têm um número enorme 
de transações por segundo. Se não 
recebem uma estrutura física do 
poder público que garanta agilida-
de igual à que utilizam, isso se torna 
um problema para eles”, sintetiza, 
revelando que este foi o “pulo do 
gato” para Osasco atrair empresas 
4.0 promissoras ou muito grandes. 

Atualmente, das 34 sartups 
que atingiram valor de mercado 
superior a US$ 1 bilhão na América 
Latina, 22 estão no Brasil e, dessas, 
seis estão em Osasco: Mercado 
Livre, Uber, iFood, Rappi, 99 e 
Facily. Ou seja, 1/4 dos unicórnios 
do Brasil e cerca de 20% dos latino-
-americanos estão na cidade.

Outro ponto favorável ao 
sucesso de Osasco com o mundo 
empresarial foi a readequação 
tributária com redução do ISS, 
taxado em 2%. Contudo, ainda 
há um desafio para a cidade 
melhorar ainda mais sua colo-
cação nacional como sede de 
unicórnios e de empresas 4.0: 
a necessidade de ampliar seu 
contingente de mão-de-obra 
qualificada para o setor, que já 
começa a se mostrar carente de 
pessoal especializado. “Estamos 
valorizando muito a formação 
de mão-de-obra para ser mais 
uma característica favorável da 
cidade. Lançaremos, em breve, o 
Polo Tecnológico de Osasco, que 
terá um papel muito importante 
como gerador de qualificação. 
Temos o objetivo de realizar uma 
força-tarefa em prol da formação 
de profissionais, até como uma 
maneira de retribuirmos às em-
presas pela confiança em nosso 
município”, concluiu Gerson.

Osasco seguiu cartilha 
própria para atrair 
unicórnios do setor 4.0 
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Política
Mudanças
A Pandemia do Covid-19 mudou a forma como as sessões 
solenes são realizadas na Câmara de Osasco. Com a imposição 
do distanciamento social e orientação para evitar aglomerações, 
muitas pessoas e entidades que, nos anos de 2020 e 2021, seriam 
homenageadas pelo Legislativo em reconhecimento ao trabalho 
prestado, não receberam suas homenagens presencialmente.

REGIÃO METROPOLITANA

llNa noite da segunda-feira, 
24/01, os presidentes dos consór-
cios intermunicipais da Região 
Metropolitana de São Paulo: Con-
sórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê (CON-
DEMAT), Consórcio do Grande 
ABC, Consórcio Intermunicipal 
da Região Oeste Metropolitana 
(CIOESTE) e Consórcio Inter-
municipal da Região Sudoeste da 
Grande São Paulo (CONISUD), 
participaram de reunião remota 
para discutir medidas conjuntas 
para o enfrentamento à pandemia 
no cenário atual, em que se espa-
lha rapidamente a nova variante 
ômicron e as cidades se vêm, no-
vamente, diante da falta de vagas 
e de testes.

Na noite de quinta-feira, 26/01, 
os presidentes dos Consórcios In-
termunicipais da Região Metropo-
litana de São Paulo, participaram 
de reunião com o vice-governador 
e secretário de Governo, Rodrigo 
Garcia, para discutir o enfrenta-
mento à pandemia diante do cená-
rio atual, com a variante ômicron, 
que tem provocado falta de leitos, 
testes e profissionais de saúde, 
além de ampliar a dificuldade na 
busca por vagas de internação via 
CROSS (Central de Regulação de 
Oferta de Serviços de Saúde). 

Também estiveram presen-
tes o Chefe da Casa Civil, Cauê 
Macris, o secretário estadual do 
Desenvolvimento Regional Marco 
Vinholi e o secretário de Saúde, Dr. 
Jeancarlo Gorinchteyn. 

Na oportunidade, os presiden-
tes dos consórcios intermunicipais 
da Região Metropolitana de São 
Paulo: Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do Alto 
Tietê (CONDEMAT), Guti; Con-
sórcio do Grande ABC, Paulo Ser-
ra; Consórcio Intermunicipal da 
Região Oeste Metropolitana (CIO-
ESTE), Rogério Lins; Consórcio 
Intermunicipal dos Municípios 
da Bacia do Juquery (CIMBAJU), 
Danilo Joan, e representante do 
Consórcio Intermunicipal da 

Região Sudoeste da Grande São 
Paulo (CONISUD), expuseram 
ao vice-governador e aos demais 
gestores, as dificuldades que as 
cidades estão enfrentando neste 
momento. 

Representando 40 municípios 
paulistas, os presidentes dos Con-
sórcios já haviam se reunido na 
última segunda-feira, 24/1, para, 
em conjunto, solicitar maior capa-
cidade hospitalar para suas regiões 
de cobertura e repasse específico 
aos municípios. 

O presidente do Cioeste, pre-
feito de Osasco  Rogério Lins, 
explicou ao governador que as 
cidades passam também por di-
ficuldades para a contratação de 
profissionais da área da saúde. 
“Queremos uma parceria com o 

Governo do Estado para o custeio 
dessas despesas. Uma parceria em 
prol da vida e da ciência”, disse.  

Panorama
Dr. Jeancarlo Gorinchteyn 

explicou que a taxa atual de ocu-
pação de leitos de UTI Covid na 
Grande São Paulo é de  73,4 %, 
ressaltando que apesar do alto 
índice de contágio, a situação 
agora é bem diferente da en-
frentada em 2021. “Ainda temos 
espaço para leitos de enfermaria 
e UTI, hoje o tempo médio de 
internação em enfermaria varia 
de 3/4 dias, e em UTI varia de 
7/8 dias, o que ajuda na renova-
ção dos leitos. Na segunda onda, 
a internação era de até mais que 
15 dias”, enfatizou.  

E complementou: “Remaneja-
mos todos os leitos que tem gestão 
pelo Estado, e hoje o Governo 
Estadual está liberando 700 novos 
leitos exclusivos para pacientes 
com Covid-19. Destes, 434 são 
para enfermaria e 266 para UTI. 
Referente aos leitos, 11 cidades da 
Grande São Paulo serão benefi-
ciadas, com 234 para enfermaria e 
91 para UTI”, destacou afirmando 
que a região do CONDEMAT foi 
contemplada.

Após ouvir as demandas apre-
sentadas pelos prefeitos, o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia afirmou 
que serão firmadas parcerias para a 

abertura de novos leitos. “O Estado 
está ao lado de vocês neste desa-
fio. Vamos fazer uma avaliação e 
enfrentar juntos este momento”.

Além disso, Rodrigo Garcia 
explicou que as regiões que não 
foram beneficiadas com novos 
leitos, poderão solicitar finan-
ciamento do Governo do Estado 
para a abertura de novas vagas 
em caráter emergencial. “Vamos 
pactuar dentro do possível com 
co-financiamento. Seremos par-
ceiros dos prefeitos. Não vamos 
suspender cirurgias eletivas, vamos 
enfrentar a ômicron com a vaci-
na”, ressaltou. 

Rodrigo Garcia afirmou  que o 
Estado de São Paulo não fará  uso 
de Decreto Estadual de Calami-
dade. “Os números atuais dessa 
terceira onda são bem diferentes. 
No entanto, cada cidade possui 
uma realidade diferente. Vamos 
orientar, na Assembleia Legisla-
tiva, que cabe a cada município 
decidir. Não temos como fazer em 
Estadual”. 

Também participaram da reu-
nião virtual, os Secretários Execu-
tivos Jorge Lapas (Cioeste), Acácio 
Miranda Filho (Grande ABC), 
Brigida Sacramento (CONISUD), 
Adriano Leite, Wagner Lima, 
Gustavo Costa e Mara Flores.  
Novas reuniões devem ser agen-
dadas nos próximos dias, para 
encaminhamentos.

Governo de SP e Consórcios 
firmam parceria para 
enfrentamento à Covid-19  
A finalidade da articulação é pedir apoio ao Estado e à União para o enfrentamento do atual momento 
da pandemia. Participaram representantes do Condemat, Consórcio do Grande ABC e Conisud. 

O Estado está ao 
lado de vocês neste 
desafio. Vamos fazer 
uma avaliação e 
enfrentar juntos este 
momento”

“
Rodrigo Garcia,
Vice-Governador do Estado 
de São Paulo

Participaram da reuni]ao o CONDEMAT, Consórcio do Grande ABC, CIOESTE e (CONISUD)
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CAMADA ASFÁLTICA ARGENTINA
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llA Prefeitura de Osasco está 
programando a terceira etapa 
do programa Asfalto Novo, que 
entre 2018 e final de 2021 já ga-
rantiu o recapeamento de cerca 
de 300 quilômetros de vias (546 
ruas/avenidas) em toda a cidade.

Na nova etapa serão recape-
ados cerca de 100 quilômetros 
de vias, beneficiando aproxima-
damente 200 ruas e avenidas em 
todo o município. Esses locais 
também receberão nova sinali-
zação de solo.

Segundo o secretário de Ser-
viços e Obras, Waldyr Ribeiro, a 
licitação para a obra deve aconte-
cer em meados de abril deste ano.

Além do recapeamento, em 
bairros como o Jardim Rochdale 
também houve a implantação de 
novos semáforos e sinalização de 
solo. Algumas ruas e avenidas 
da cidade não recebiam nova 
camada asfáltica há pelo menos 
40 anos.

Na Avenida Presidente Médi-
ci, que liga o Jardim D’Ávila ao 
Helena Maria, além do recape-
amento, a Prefeitura construiu 
duas lombofaixas na altura do 
número 1300 para tornar mais 

segura a travessia de pedestres, 
e instalou novas placas de sina-
lização.

As melhorias beneficiam 

não apenas os motoristas, que 
ao circularem por vias melhores 
garantem maior tempo de vida 
útil ao sistema de suspensão dos 

carros, mas também os pedestres, 
em razão da implantação de no-
vos semáforos, lombadas e faixas 
de travessia.

llO Restaurante de Grelhados 
Portenhos Cabaña Osasco realiza 
na sexta-feira, 28 de janeiro, a par-
tir das 19h, a tradicional Noite de 
Tango e Jazz, com a apresentação 
do casal Tatiane Abbiati e Marcelo 
Artero. Os bailarinos deslizam pelo 
salão encantando a todos os clien-
tes ao som do tango. Na ocasião, 
os clientes poderão vivenciar uma 
noite em Buenos Aires. Já o jazz fica 
por conta de Jeft Asur, sax e flauta. 

O Cabaña Osasco trabalha 
com serviço a la carte e se destaca 
pela excelência na qualidade dos 
churrascos servidos. 

Cultura do vinho
Outro ponto que chama a 

atenção no Cabaña é a bela adega 
climatizada para conservar o va-
riado acervo dos vinhos, exibindo 
mais de 1000 garrafas, de vários 
cantos do mundo. 

Elegância
O Cabaña faz parte da nova 

geração da excelência em chur-
rascarias de alta qualidade. O 
ambiente é rústico e charmoso, 
mas  consegue um estilo muito 
próprio, combinando a elegância 
e o despojado. Na varanda, logo na 
entrada do restaurante, o charme 
fica por conta das paredes de pau 

a pique, também conhecida como 
taipa de mão, muito utilizada no 
repertório das construções dos 
séculos XVIII e XIX, período 
colonial. 

lServiços
Cabaña Osasco
Praça Duque de Caxias, 74, 
Centro
4889-9889 
91275-3176 WhatsApp 
reservas@cabanaosasco.com.br
site: cabanaosasco.com.br

Segundo o secretário Waldyr Ribeiro, a licitação para a obra deve acontecer em meados de abril deste ano

100 quilômetros de vias em 
Osasco serão recapeadas
Nas duas primeiras etapas do programa foram recapeadas ruas e avenidas de diversos bairros, entre 
os quais Jardim Umuarama, Jardim D’Abril, Novo Osasco, Jardim Ipê, Quitaúna e Jardim Bussocaba

Cabaña Osasco traz 
noite de tango e
jazz nesta sexta, 28  

Cidades
Meu Futuro

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho 
(SICT) de Barueri abrirá nos dias 31 de janeiro e 

1 de fevereiro as inscrições para cursos gratuitos 
do Programa Meu Futuro, criado com o 

objetivo de oferecer gratuitamente qualificação 
profissional aos moradores do município.

VACINA 
CONTRA A COVID

TOME A SEGUNDA DOSE DA VACINA PARA SUA PROTEÇÃO FICAR COMPLETA. 
E, 4 MESES DEPOIS, TOME A DOSE DE REFORÇO.

OSASCO E VOCÊ, JUNTOS PELA VIDA E CONTRA A COVID-19.

PROTEÇÃO BOA, 
É PROTEÇÃO COMPLETA!
E COM REFORÇO 
É MELHOR AINDA.
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Ter condições de antecipar 
qualquer possibilidade de desliza-
mento nas seis áreas de risco em 
Barueri e com isso evitar mortes. 
Tal tecnologia envolvendo sensores 
para monitoramento já é capaz de 
identificar com precisão, antecipan-
do em dias ou em horas, desmoro-
namentos de encostas, morros ou 
outros tipos de terrenos irregulares.

Foi para tratar sobre esse ser-
viço tecnológico que a direção da 
Defesa Civil de Barueri recebeu na 
terça-feira, dia 25, pesquisadores 
das empresas GeoVista (brasileira) 
e CKC (japonesa), especializadas 
em monitoramentos, pesquisa e 
mapeamento de áreas e de setores 
de gestão pública como pavimenta-
ção, iluminação, sinalização, meio 
ambiente, drenagem, zeladoria etc.

A CKC desenvolveu tecnologia 
com sensores de umidade e de 
inclinação, além de módulos de 
transmissão capazes de registrar 
micro movimentações de terras 
em determinadas áreas cujos dados 

enviados a uma central de moni-
toramento antecipam possíveis 
deslizamentos.

Países como o Japão, China, 
Indonésia e Índia já utilizam a tec-
nologia japonesa em áreas de risco.

Salvamento de vidas
Esse tipo de previsão pode 

auxiliar a Defesa Civil a retirar 
eventuais moradores em áreas que 

se transformaram em risco (por 
conta de grande volume de chuvas, 
por exemplo) e isolá-las. “Ou até 

mesmo evitar que o próprio desli-
zamento aconteça, dependendo do 
tempo da antecipação do acidente”, 

explicou Angelo Sebastião Zanini, 
professor do Instituto de Enge-
nharia Mauá e diretor da GeoVista.

A Prefeitura de Barueri e 
a GeoVista estão avaliando a 
formalização de um Termo de 
Cooperação para a instalação de 
equipamentos de monitoramen-
to de área de risco. “Recebemos 
hoje uma apresentação do que 
há de mais avançado no mundo 
nessa tecnologia”, afirmou o se-
cretário-adjunto de Segurança e 
Mobilidade Urbana (SSMU), José 
Roberto Rodrigues de Oliveira, 
pasta à qual a Defesa Civil está 
vinculada. A Defesa Civil realizou 
o último mapeamento das áreas 
de risco da cidade em 2020, iden-
tificando seis locais suscetíveis 
a deslizamento e outros seis de 
alagamento.

Para o secretário da SSMU, 
Rinaldo de Albuquerque Pereira, 
o monitoramento de áreas de risco 
é fundamental para a Adminis-
tração garantir a segurança dos 
moradores, além de fazer parte da 
nova política da pasta, pautada na 
garantia de Direitos.

A construção da terceira 
ponte em Osasco transpondo 
o Rio Tietê e a linha férrea da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) deverá 
distribuir melhor o fluxo de veí-
culos que trafegam entre as zonas 
Norte e Sul e centro de Osasco.

Após a conclusão da obra, a 
expectativa é de que nova ponte 
alivie o fluxo nas duas alter-
nativas hoje existentes: ponte 

Tancredo Neves, no Jardim 
Piratininga, e o chamado com-
plexo Maria Campos, que liga 
o Jardim Rochdale ao Centro.

A nova via terá duas pistas 
nos dois sentidos e duas alças 
de acesso para a Rodovia Cas-
tello Branco (sentido capital e 
interior). O projeto já está con-
cluído e deverá entrar em fase de 

licitação até o final de fevereiro, 
de acordo com o secretário de 
Obras, Waldyr Ribeiro.

“Temos esse impacto na 
mobilidade (ligação entre as 
zonas Norte e Sul, passando 
pelo Centro) por causa dessas 
barreiras físicas, que são o rio 
Tietê e a linha da CPTM. Então, 
com essa terceira ponte, segura-

mente haverá uma distribuição 
desse fluxo de veículos nas duas 
ligações hoje existentes, princi-
palmente nos horários de maior 
movimento (manhã e tarde)”, 
avalia Ribeiro.

A construção da nova ponte 
na cidade foi anunciada pelo 
prefeito Rogério Lins em suas 
redes sociais.

Angelo Sebastião Zanini, professor do Instituto de Engenharia Mauá e diretor da GeoVista, responsável pelo projeto

A nova via terá duas pistas nos dois sentidos e duas alças de acesso para a Rodovia Castello Branco 

Os espaços publicitários estão localizados nas principais avenidas

1
QUILÔMETRO

A ponte ligará o fi nal da Ave-
nida Brasil (na divisa entre o 
Jardim Rochdale e o Jardim 
Piratininga) à Avenida Ma-
rechal Rondon, no Centro, 
terá cerca de 1 quilômetro de 
extensão e passará por baixo 
da rodovia Castello Branco 
e, em outro trecho, por cima 
do Rio Tietê e da malha fer-
roviária da CPTM.

Barueri usará tecnologia para evitar 
deslizamentos na época de chuvas
Os sensores de umidade e de inclinação são fi ncados na terra com o auxílio de uma haste fi cando cerca de 50 centímetros abaixo do nível do solo. As condições 
geológicas dos terrenos determinam a quantidade necessária de sensores a serem instalados. em países como o Japão, China, Indonésia e Índia utilizam a tecnologia

Osasco ganhou 20 
novas telas digitais 
em seus abrigos de
ônibus

MODERNIDADE NOVA OPÇÃO

Quem circula pelo município 
de Osasco já pôde notar que a 
cidade ficou ainda mais moder-
na, com a implantação de um 
circuito exclusivo de 20 novas 
telas digitais em seus abrigos de 
ônibus. O projeto estruturado 
pela Kallas Mídia OOH, em 
parceria com a empresa Shempo 

Sistemas de Comunicação, teve o 
Banco Bradesco como a primeira 
marca a apostar neste novo pro-
jeto. O Banco é reconhecido na 
cidade por já idealizar programas 

educacionais, como a Fundação 
Bradesco, responsável pela for-
mação acadêmica de diversos 
jovens da região, desde 1962.

Apelidada carinhosamente 
pelos paulistanos como “ca-
pital do cachorro-quente” o 
município de Osasco também é 
reconhecido nacionalmente por 
estar entre as 8 melhores econo-
mias do país, e curiosamente, é o 
único município no ranking top 
8, e a segunda maior economia 
do estado de São Paulo, ficando 
atrás apenas da capital paulista. 
A cidade de Osasco tornou-se 
um grande polo industrial e 
de serviços nos últimos anos, 
e abriga sedes de grandes em-
presas nacionais, como: SBT, 
Rede Tv, Ifood, Mercado Livre 
e Bradesco.

Abrigos de ônibus 
ganham telas 
digitais em Osasco

Licitação da terceira ponte de Osasco 
deverá acontecer até o fi m de fevereiro

Recebemos hoje 
uma apresentação 
do que há de mais 
avançado no mundo 
nessa tecnologia”

“
Angelo Sebastião Zanini,
Secretário-adjunto de 
Segurança e Mobilidade 
Urbana
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llA Prefeitura de Osasco co-
meçou a enviar às residências o 
carnê anual do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
2022, cobrado de proprietário de 
terrenos, casas, prédios, etc.  e que 
pode ser pago em parcela única 
ou parcelado em até 10 vezes.

O tributo – pode ser pago em 
parcela única ou em até 10 vezes 
– é calculado a partir de uma 
fórmula que avalia a área, locali-
zação, valor do imóvel e aplica-se 
uma alíquota (valor percentual) 
de 1,1% sobre o valor da casa ou 
prédio e de 2% sobre o valor do 
terreno, se estiver vago. O valor 
do imóvel varia conforme a região 
e o padrão construtivo.

Embora esses valores estejam 
congelados desde 2005, as regras 
instituídas para o IPTU da cida-
de seguem o Código Tributário 
Municipal e a atualização pela 
inflação segue os mesmos parâ-
metros desde 2001, ocasião em 
que foi instituída a Unidade Fiscal 
do Município (UFMO).

Desde então, há a correção 
anual automática que aplica o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), medidor 
oficial da inflação no Brasil (acu-
mulado de 12 meses). No período 
apurado para 2022, o índice foi 
de 10,5%.

Desconto
Em Osasco, o IPTU Social 

garante desconto no imposto 
dos imóveis cujo valor atribuído 
no cadastro seja menor que R$ 

71.882,00. Esse desconto é aplica-
do a 18.375 imóveis atualmente.

Há ainda os casos de isenções 
que podem ser solicitadas por 
idosos, aposentados e pensio-
nistas e menores órfãos de pai e 
mãe, nos seguintes casos: ser o 
único imóvel do contribuinte; 
uso exclusivamente residencial; 
o contribuinte tem que morar no 

imóvel; rendimento inferior a três 
salários mínimos; área construída 
inferior a 150 m² e área de terreno 
inferior a 300 m². 

Como pagar o IPTU?
O carnê pode ser pago em 

cota única, com desconto, ou em 
10 parcelas mensais. Também é 
possível emitir as parcelas pela 

internet, com os dados cadastrais 
do imóvel. O munícipe pode 
cadastrar em débito automático, 
evitando acréscimos, no caso 
de esquecimento. O pagamento 
também pode ser feito via Pix. 
Basta escanear o QRcode da 
parcela desejada. Os valores 
arrecadados são revertidos em 
melhorias na cidade.

llA agência Virtù anunciou 
na terça-feira (18), os projetos 
vencedores do Prêmio Os Mo-
vimentos das Cidades. Foram 
367 inscrições de projetos so-
ciais indicando caminhos para 
superar os desafios urbanos de 
dez cidades do interior de São 
Paulo. Cada projeto seleciona-
do irá receber R$10 mil, mais 
consultoria para desenvolver 
a ação.

Com apoio do Grupo CCR 
e criado também em parceria 
com a organização suprapar-
tidária Centro de Liderança 
Pública (CLP), o prêmio mo-
bilizou moradores, ONGs e 
empresas das cidades de Águas 
da Prata,  Avaré,  Bragança 
Paulista, Barueri, Campinas, 
Itapeva, Louveira, Osasco, 
Sorocaba e Tatuí para pensar 
em melhorias locais.

Em Osasco, o morador José 
Divino da Silva incomodado 
com a quantidade de lixo que 
o aterro sanitário da cidade 
recebe, em média 900 tonela-
das por dia, sugere um portal 

ou aplicativo, que eduque o 
cidadão osasquense a separar 
o lixo de forma consciente e 
ecológica.

Falando em aplicativo, o 
projeto selecionado da cidade 
vizinha,Barueri, foi a sugestão 
do morador Handerrson Be-
zerra Salvador, com o aplicati-
vo “Onde está meu ônibus?”. A 
ideia é trazer informações em 
tempo real dos horários das 
linhas de ônibus, com apoio 
da empresa de ônibus, dando 
a possibilidade de perguntas e 
denúncias também.

Os valores arrecadados pela Prefeitura de Osasco através do IPTU são revertidos em melhorias na cidade.

IPTU em Osasco pode 
ser pago através de PIX
O munícipe pode cadastrar em débito automático, evitando acréscimos, no caso de esquecimento. 
O pagamento também pode ser feito via Pix. Basta escanear o QRcode da parcela desejada. 

Moradores de 
Osasco e Barueri 
são selecionados em 
premiação que busca 
melhorias para cidades

10
MIL REAIS

Cada projeto selecionado 
irá receber R$ 10 mil, mais 
consultoria para desenvol-
ver a ação
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Filho de mãe solteira e dois ir-
mãos, Robson Jesus nasceu e cresceu 
na periferia da cidade de Osasco. 
Sempre estudou em escola pública, 
formou-se em administração e 
com bolsa de estudo se especializou 
em gerenciamento de projetos pela 
Mackenzie. “Em 2018, eu viajei para 
os Estados Unidos com o propósito 
de estudar inglês por um ano, mas eu 
ainda não tinha compreendido com 
tanta clareza que a minha paixão es-
tava em explorar lugares novos. Eu já 
me sentia inquieto antes mesmo da 
pandemia de COVID-19 se iniciar, 
e notei que estava procurando saber 
cada vez mais sobre viagens. Come-
cei pesquisando sobre locais, preços 
e países, mas a minha maior surpresa 
ainda estaria por vir. Em um deter-
minado momento me peguei pen-

sando em quantas pessoas teriam 
visitado todos os países, e foi quando 
me deparei com a informação de que 
estima-se que somente 150 pessoas 
fizeram isso. Neste momento eu já 
estava espantado, mas para reforçar 
ainda mais este meu sentimento, eu 
descobri que nenhum desses viajan-
tes era negro!”, diz Robson.

A partir disto começou a surgir 
uma cadeia de questionamentos em 
sua mente. “Por que a quantidade de 
pessoas que deram a volta ao mundo 
é tão baixa? Quais são as característi-
cas que agrupam todas elas? Por que 
nenhuma delas é negra? — Após 
dedicar alguns momentos de refle-
xão, passei a considerar que a falta de 
oportunidade causada pelo racismo 
estrutural, poderia estar entre as 
principais razões para vermos essa 
realidade em que pessoas negras têm 
menos condições. Contudo, chegar 

a esta conclusão não foi suficiente 
para mim. Passei a ter dificuldades 
em dormir por conta da minha 
indignação, e só obtive paz quando 
decidi que eu poderia colaborar para 
mudar esse cenário. Determinei que 
eu seria o primeiro negro a visitar 
todos os países do mundo, e que eu 
faria isso com o objetivo de levar o 
empoderamento da comunidade 
negra Brasil afora.” 

No entanto, para que o seu 
objetivo de inspirar outras pessoas 
negras surtisse efeito, ele precisaria 
documentar esta trajetória. “Foi 
neste instante que eu vi a necessi-
dade de transmitir e compartilhar 
a viagem através de uma conta no 
Instagram e do meu canal no You-
Tube, demonstrando que é possível 
um negro de família pobre alcançar 
fatos históricos. Além do mais, eu 
me considero uma pessoa com 
dificuldade para falar em público, 
então também quero encorajar 
aqueles que podem pensar que a 
timidez é um obstáculo. O que mais 
me motiva a realizar esta jornada é 
pensar que eu posso mostrar para 
todas as pessoas a vivência de nós, 
negros, em cada país. Assim, criando 
uma conexão que se estende a tudo 
e a todos, isso é definitivamente um 
projeto que vai colaborar com a 
história da humanidade”. 

O projeto se chamará “O Nego 

Vai Longe”. Este nome tem forte 
vínculo com a história da Rosa 
Parks, que foi responsável por dar 
início ao primeiro movimento 
racial vitorioso em solo ameri-
cano. “Em homenagem a ela eu 
pretendo andar de ônibus nos 196 
países, buscando reforçar o fim da 
segregação racial. Será uma viagem 
em que irei explorar a diversidade 
cultural, pluralidade étnico-raciais, 
e também apresentar o que cada 
país tem para oferecer de melhor.”, 
comenta Robson

Um dos  primeiros passos para 
colocar tudo isso em prática do Rob-
son foi buscar interagir com pessoas 
que são referências no assunto de 
viagem. “Posso dizer que obtive su-
cesso ao me contatar com o Ander-
son Dias dos “@196 sonhos”, uma 
vez que ele deu a volta ao mundo 
em tempo recorde. Dividi com ele o 
meu propósito, e assim como eu, ele 
também se espantou com a ausência 
de um viajante negro que tivesse 
visitado todos os países. Cauteloso, 
ele me perguntou se eu tinha certeza 
deste dado e eu confirmei que sim. 
Mas para que não houvesse sequer 
uma sombra de dúvida, ele acessou 
a sua própria conta no Instagram 
com 1,3 milhões de seguidores e 
postou três stories a respeito da 
nossa conversa. Logo em seguida, 
ele brincou dizendo que em breve 

iríamos confirmar a existência ou 
não desta “vaga”. Após recebermos 
uma resposta positiva, o Anderson 
mencionou que iria me ajudar a 
conquistar esse fato inédito. A partir 
daí, comecei a fazer mentoria a cada 
15 dias com ele, e pude criar todo o 
planejamento e conhecer algumas 
estratégias de viagens. Também con-
tatei o especialista Igor Ivanowsky 
“@free Igor”, um dos maiores em-
preendedores digitais do Brasil, que 
está viajando pelo mundo há 6 anos. 
Ele me ajudou a elaborar um orça-

mento estimado em 500 mil reais, 
incluindo passagens, hospedagem, 
alimentação, pontos turísticos e os 
custos de redes sociais e transmissão 
da viagem. Eu pretendo monetizar 
estas redes sociais e também elaborar 
produtos digitais, tanto para ajudar 
quem gosta do ramo, quanto para 
arrecadar dinheiro para as despesas 
que terei.”

Será uma viagem com aspectos 
minimalistas, ou seja, poucas rou-
pas e apenas alguns itens eletrôni-
cos. “Pretendo utilizar o conceito 
do marketing do coração, porque 
a intenção é compartilhar expe-
riências, criar correntes do bem e 
transformar de forma positiva todas 
as pessoas que vierem a surgir na 
estrada, bem como aquelas que 
irão se envolver e acompanhar o 
projeto. O primeiro continente 
que irei visitar será a Ásia, come-
çando pelo Japão. Posteriormente 
seguirei para os países da Oceania, 
África, Europa, América do Norte, 
Central e finalizando essa aventura 
na América do Sul. Permanecerei 
em cada país por volta de 5 a 7 dias, 
o que totalizará cerca de 3 anos de 
viagem. O início está previsto para 
fevereiro de 2022, com término 
em junho de 2025, e devido ser 
um feito inédito, esse projeto será 
registrado pelo Guinness Book of 
World Records.”

ROBSON 
JESUS

 Carlos
Sakatauskas é 
de uma família 
de Papais Noeis 
da cidade de 
Osasco

Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

O osasquense 
da Periferia
que vai dar a 
volta ao mundo

THIAGO SIMPATIA: Morador do
Piratininga é destaque na Rede Globo
Thiago Silva de Souza de 36 
anos, é morador do Jardim Pirati-
ninga Osasco, graduado em Rádio 
e TV e jornalismo. Thiago Simpatia 
como é conhecido, o apelido vem 
por causa do seu sorrisso espontâ-
neo em todas as situações e pela sua 
simpatia tanto com os conhecidos 
como com os desconhecidos.

Ele começou no teatro, depois 
fez figuração na TV. “Na sequência 
trabalhei na técnica onde passei por 
todas as ramificações, até me tornar 
repórter e depois apresentador”, 
comenta Thiago.

Ele participou da série Turma 
do Gueto (Rede Record), fez as pe-
ças teatrais: Anjo Negro e Orfeu da 

Conceição e várias campanhas pu-
blicitárias. Como repórter na Rede 
TV!, apresentou o quadro Voz da 
Perifa, no Site UOL Esportes apre-
sentou o Esportes com Simpatia. Na 
TV Nova Cidade apresentou o pro-
grama Nossa Quebrada é Assim, na 
Rádio Nova Difusora apresentou os 
programas Nova Esportes, Samba aí 

e Pra Você e na TV Band apresentou 
o programa Vem com a Gente.

Thiago Simpatia também se 
arriscou nas telonas, ele foi dire-
tor e roteirista do filme Sonhar 
e Lutar, que foi rodado na cidade 
de Osasco.

Atualmente, Simpatia está  na 
TV Globo. Ele é produtor de con-
teúdo dos programas Mais Você, 
Encontro com Fátima Bernardes, 
Bem Estar e É de Casa. Ele traba-
lhou no premiado documentário 
sobre a Juliete, vencedora do BBB. 
“São 20 anos de serviços prestados, 
graças a Deus venho fazendo bons 
trabalhos por onde passo, e nosso 
meio é pequeno, sempre estamos 
sendo observados, após algumas 
conversas mostrando interesse 
de ambas as partes, retornei para 
o entretenimento da TV Globo, 
nessa casa comecei minha carreira 
profissional, hoje com a maior satis-
fação e com bagagem estou de volta 
trabalhando muito e ocupando meu 
espaço.”

Para quem acha que foi fácil 

para Thiago, ele diz o que passou 
até chegar lá.  “Realmente não é fácil, 
não gosto quando falam: ‘Tá vendo, 
olha o Thiago Simpatia, ele saiu da 
quebrada e conseguiu’. A vitória do 
Thiago Simpatia se deve a uma so-
matória que a maioria dos jovens das 
favelas não tem, eu tive uma família, 
meus avós foram fundamentais na 
minha educação, meu avô foi um 
homem preto que se graduou numa 
época em que preto não era consi-
derado gente, ele era um homem 
sábio, sempre tinha uma palavra 
para incentivar qualquer pessoa, o 
que eu guardei e foi fundamental: 
‘O conhecimento vai te libertar’. 
Essa frase somada com todo amor 
que eu sempre tive dentro de casa, 
foi fundamental para seguir firme 
minha luta mesmo sabendo que era 
difícil, desistir nunca foi opção! A 
luta faz parte da vida dos excluídos, 
tem um sonho? Vai pra cima, bus-
que conhecimento! Ninguém disse 
que seria fácil, então lute e ocupe seu 
espaço!”, diz o morador de Osasco.

Por falar em sonho, Simpatia 
tem os seus. “Ser um grande apre-

sentador, mostrar a potência da 
favela, dar espaço para os talentos 
periféricos. Dar oportunidades!”.

E ele deixa um recado para 
quem se sente excluído na socieda-
de. “Apenas deixar claro que não é 
e nunca será fácil para os excluídos, 
porém chegou a hora da virada, os 
talentos existem só precisam de 
uma oportunidade. Se alguém tem 
dúvida da força do povo preto, se 
liga: Mesmo com um atraso de 400 
anos, o mundo dizendo que não 
éramos gente, todos os contras nas 
costas. Olha nós aí, brigando sendo 
resistência e ocupando nossos espa-
ços! Pense numa piscina olímpica 
formada por competidores pretos 
e brancos, foi dado a largada para 
saltarem na piscina, porém só dei-
xaram os brancos caírem na água, 
e falaram para os pretos. Esperem 
os brancos darem 50 voltas aí vocês 
podem cair na água e lutem pra 
chegar ao pódio! Mesmo com essa 
diferença estamos chegando no 
pódio! Imagine quando tivermos 
as mesmas oportunidades? Chega-
mos, eles querendo ou não”.

minado momento me peguei pen-

Eu pretendo andar 
de ônibus nos 196 
países, buscando 
reforçar o fi m da 
segregação racial. 
Será uma viagem
em que irei explorar a 
diversidade cultural, 
pluralidade étnico-
raciais, e também 
apresentar o que cada 
país tem para oferecer 
de melhor”

“

Robson Jesus

tem um sonho? Vai 
pra cima, busque 
conhecimento! 
Ninguém disse que 
seria fácil, então lute e 
ocupe seu
espaço!”

“
Thiago Silva de Souza  Thiago já fez trabalhos em grandes emissoras de São Paulo

O morador 
de Osasco vai 
entrar para 
o Livro dos 
Recordes após 
concluir a 
viagem
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Todas Verdades
Poucos dias atrás…

O Faustão era elogiado como 
nunca foi. Na Band, o programa 
é o mesmo da Globo. E na antiga 
emissora era criticado. Aos poucos 
estão esquecendo o apresentador. 
Já nem é mais comentado como 
antes nas redes sociais. Mundo 
estranho. E repito, o Faustão tinha 
que ser completamente diferente 
do que foi na Globo.

Aproveitando…
No horário do Faustão, eu 

prefiro assistir “Carinha de Anjo”. 
Uma boa novela infantil. Uma das 
melhores dos últimos tempos.

Não tem nada a ver, mas…
E continuam pegando no pé 

do Tiago Leifert. Inveja é dose.
Sem falar de outra persegui-

ção. Resolveram reclamar de tudo 
que acontece no SBT. Uma emis-
sora simplesmente feliz.

Você quer ser tratado como 
gênio nas redes sociais?

Só ser “bonzinho”, dar opinião 
“simpática” para agradar uma 
turminha politicamente correta. 
Eu quero distância. Prefiro ser 
mais sincero.

E logo no começo do ano…
O José Mayer continua fazen-

do muita falta. Muita mesmo. É 
muito talento fora do ar.

Falando de novelas da Re-
cord… “Prova de Amor” foi longa 
demais. Até a reprise é longa. E 
por este motivo, muita coisa doida 
acontece, até sequestrado contan-
do piada no cativeiro.

E para lembrar, eu não come-
moro morte. De ninguém.

Só para citar mesmo.
Já mamãe…
Está se recuperando de um 

acidente doméstico.
E gostaria do “Roda a Roda”, 

SBT, voltando ao tradicional ho-
rário das oito da noite.

Rede TV quase fazendo propa-
ganda da Globo. 

E o que acabou na Gazeta…
O “Fofoca Aí”. Era muito 

estranho. Um programa de fofo-
ca antes de outro programa que 
também tem fofoca, o “Mulheres”.

Nem lembro se já lamentei, 
mas… Morreu Elza Soares. 

E minha saudade vai para… 
O cantor Tom Jobim.

Márcio
Torvano
jornal@correiopaulista.com

Hoje inicio a minha coluna 
comentando as histórias tristes 
de alguns atores que passaram 
pela Record TV e que fazem 
comparação da projeção que não 
tiveram pela baixa visibilidade da 
emissora em novelas.

Com suas novelas bíblicas, 
a Record dá emprego a centenas 
de atores e � gurantes. Mas nem 
todos foram felizes durante os 
períodos em que trabalharam na 
emissora, até porque não houve 
segundo eles o reconhecimento 
público. Segundo a pesquisa de 
informações, de Notícias da TV, 
alguns pro� ssionais que já haviam 
passado pela Globo, falaram sobre 
os problemas que encontraram 
na Record TV, entre eles falta de 
estrutura ao fato de se sentirem 
anônimos na emissora.

O meme “morreu ou está na 
Record” mostrou a realidade para 
Raul Gazolla e Íris Bruzzi. Os dois 
foram abordados por pessoas que 
achavam que eles haviam aban-
donado  suas carreiras, quando 
na verdade estavam atuando na 
emissora de Edir Macedo. 

Houve também situações de 
descaso relatadas por atores. Le-
onardo Brício não gostou do tra-
tamento que teve após sofrer um 
acidente de trabalho. Já � iago 
Ventura denunciou maus tratos 
presenciado na emissora, de um 
diretor com uma apresentadora.

Theo Becker, por sua vez, 
a� rmou que caiu no erro de par-
ticipar da primeira edição de “A 
Fazenda” na qual surtou diversas 

vezes, teve sérias brigas e marcou 
com o seu bordão “Esse é irmão”, 
em referência a seus braços mus-
culosos. O ator a� rma ainda que 
o tipo que ele fazia foi por orienta-
ção da diretoria da emissora, por 
isso crítica à Record TV.

Segundo � eo, ele não acon-
selha ninguém trabalhar na Re-
cord, mesmo que ofereçam um 
salário 10 vezes maior. Façam 
qualquer coisa, até figuração, 
mas não incorre no que muitos 
� zeram inclusive eu.

Entretanto, a atriz Paloma 
Duarte, (� lha de Regina Duarte), 
foi taxativa em dizer que quando 
trabalhou na Record TV fez 
grandes amigos e foi muito feliz 
quando estava lá. Porém não hesi-
tou em a� rmar que em termos de 
estrutura a Globo é bem melhor. 

Para a coluna, não tenham 
dúvidas que em se tratando de 
produção para a dramaturgia, 
a Globo está entre as melhores 
do mundo com sua estrutura e 
tecnologia. Mas, deve-se respeitar 
a Record TV com suas produções 
bíblicas, onde dentro de suas 
condições estruturais também faz 
acontecer. Basta lembrar de “Os 
Dez Mandamentos” que liderava 
o horário deixando o “Jornal 
Nacional” da Globo em segundo 
lugar e mais recente a produção 
de “Gênesis” que teve uma grande 
aceitação. 

Tanto a Record como a Globo 
merecem nosso respeito pelas 
suas produções e os empregos que 
elas proporcionam.

Os bastidores 
da TV

Tony Auad
tony.auad@gmail.com

 9.5359.9403  |  Fone: 3682.8040  |   Mil la Residencial Senior

Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

PAULETE 
APARECIDA

DA SILVA

PAULO 
CONTIM

MARQUINHO 
RIBEIRO

FLAVIO TODA

ELIZABETH 
LOPES 

PARRO

MICROSOFT

PROFESSOR DR. ALEXEY CARVALHO

Esteve 
apagando 
velinhas e 
recebendo 
felicitações por 
mais um ano de 
vida.

Comemoraram em grande estilo mais um ano de 
cumplicidade, união e companheirismo.

Foram muitos 
e incontáveis 
cumprimentos 
pelo transcurso 
de seu 
aniversário. A 
beijoca especial 
� cou por conta 
de sua Esposa 
Maristela.

Comemorou seu 
natalício junto aos 
colegas de trabalho 

na Secretaria de 
Assistência Social de 

Osasco, onde vem 
realizando excepcional 

trabalho como 
Diretora.

Recebeu 
incontáveis 

cumprimentos 
pela passagem 

de mais uma 
primavera.

Ao longo de muitas décadas, os estúdios e equipes que 
compõem a Activision Blizzard conquistaram a alegria 
e o respeito de bilhões de pessoas ao redor do globo. A 

Microso�  está incrivelmente empolgada por ter a chance 
de trabalhar com essas pessoas incríveis, talentosas 
e dedicadas. Até que esta transação seja totalmente 

concluída, a Activision Blizzard e a Microso�  Gaming 
continuarão operando de forma independente.  

É diretor da Universidade Anhanguera-Campus Osasco, 
vem realizando excepcional trabalho junto a dinâmica 

Equipe e continua “bombando” nas redes sociais com suas 
dinâmicas e exemplares palestras. 

Ator, Cantor e Humorista, acaba de participar de 
mais um trabalho e desta vez no videoclipe ao lado de 

uma das melhores duplas sertanejas da atualidade, 
Munhoz & Mariano.

DR. FLÁVIO CHRISTENSEN NOBRE

A Primeira Dama e Presidente do Fundo Social de Osasco, 
que vem realizando fantástico trabalho em prol da 

População Osasquense, foi surpreendida com o “Parabéns a 
Você”  por parte de sua e� ciente Equipe.

ALINE LINS

LEA E REINALDO MOTA



________________________________
APARELHOAPARELHO
De ginástica e mus-De ginástica e mus-
culação em bom culação em bom 
estado R$ 530,00 estado R$ 530,00 
F.3683.1353F.3683.1353
________________________________
APARELHO DE APARELHO DE 
SOMSOM
Gradiente 4 em 1 Gradiente 4 em 1 
com duas caixas por com duas caixas por 
apenas R$ 800,00 F. apenas R$ 800,00 F. 
93092.838693092.8386
________________________________
AQUÁRIOAQUÁRIO
Com móve l  de Com móve l  de 
madeira com 72 li-madeira com 72 li-
tros, R$ 500,00 F. tros, R$ 500,00 F. 
99837.300099837.3000
________________________________
ARMÁRIOARMÁRIO
De cozinha em 4 De cozinha em 4 
peças, branco, R$ peças, branco, R$ 
280,00 F. 3418.7333280,00 F. 3418.7333
________________________________
BANHEIRABANHEIRA
Burigotto para bebê, Burigotto para bebê, 
para  desocupar para  desocupar 
lugar R$ 70,00 F. lugar R$ 70,00 F. 
3608.27073608.2707
________________________________
BEBEDOUROBEBEDOURO
De água Eletrolux, De água Eletrolux, 
gelada e natural R$ gelada e natural R$ 
105,00 F. 3686.7224105,00 F. 3686.7224
________________________________
BICICLETABICICLETA
Aro 26 em bom es-Aro 26 em bom es-
tado R$ 250,00 F. tado R$ 250,00 F. 
99131.148399131.1483
________________________________
BICICLETABICICLETA
Ergométrica em bom Ergométrica em bom 
estado R$ 750,00 F. estado R$ 750,00 F. 
94140.530094140.5300
________________________________
BICICLETABICICLETA
Para criança de até Para criança de até 
8 anos R$ 50,00 F. 8 anos R$ 50,00 F. 
3916.51673916.5167
________________________________
BOTIJÃOBOTIJÃO
De gás, 13 kg, va-De gás, 13 kg, va-
zio R$ 150,00 F. zio R$ 150,00 F. 
95229.834095229.8340
________________________________
CABECEIRACABECEIRA
De cama, branco De cama, branco 
com preto R$ 190,00 com preto R$ 190,00 
F. 93090.5754F. 93090.5754
________________________________

________________________________
CADEIRACADEIRA
De escritório com De escritório com 
rodinhas R$ 30,00 rodinhas R$ 30,00 
F.99194.7199F.99194.7199
______________________________
CAIXACAIXA
De som, nova R$ De som, nova R$ 
40,00 F. 94779.702140,00 F. 94779.7021
______________________________
CAIXA D´ÁGUACAIXA D´ÁGUA
De 500 litros , Ac-De 500 litros , Ac-
q u a l i m p ,  n o v a . q u a l i m p ,  n o v a . 
R $  2 8 0 , 0 0  F. R $  2 8 0 , 0 0  F. 
97312.113097312.1130
______________________________
CAIXA DE SOMCAIXA DE SOM
Amplificadora com-Amplificadora com-
pleta para propa-pleta para propa-
ganda com veícu-ganda com veícu-
lo R$ 500,00 F. lo R$ 500,00 F. 
97568.102097568.1020
______________________________
CALÇASCALÇAS
Cinco calças so-Cinco calças so-
ciais, seminovas, ciais, seminovas, 
tamanho do 46 ao tamanho do 46 ao 
48 R$ 100,00 F. 48 R$ 100,00 F. 
3447.95773447.9577
______________________________
CAMACAMA
De casal, de ma-De casal, de ma-
deira R$ 300,00 F. deira R$ 300,00 F. 
94343.730094343.7300
______________________________
CAMACAMA
Box de solteiro, se-Box de solteiro, se-
minova R$ 180,00 minova R$ 180,00 
F. 3418.7333F. 3418.7333
______________________________
CAMACAMA
De solteiro, duas De solteiro, duas 
camas em bom camas em bom 
estado R$ 100,00 estado R$ 100,00 
F.98343.9139F.98343.9139
________________________________

________________________________
CAMACAMA
De ferro, de casal, De ferro, de casal, 
com colchão R$ com colchão R$ 
150,00 F.98343.9139150,00 F.98343.9139
________________________________
CAMACAMA
Para Pet tipo Van, Para Pet tipo Van, 
bom estado R$ 40,00 bom estado R$ 40,00 
F. 99871.8100F. 99871.8100
________________________________
CARRINHOCARRINHO
De bebê usado R$ De bebê usado R$ 
45,00 F. 99837.300045,00 F. 99837.3000
________________________________
CARRINHOCARRINHO
De bebê, grande, De bebê, grande, 
perfeito estado R$ perfeito estado R$ 
150,00 F. 3683.0346150,00 F. 3683.0346
________________________________
CASINHACASINHA
De plástico para De plástico para 
cachorro de porte cachorro de porte 
grande. R$ 100,00 grande. R$ 100,00 
F.95426.5202F.95426.5202
________________________________
CELULARCELULAR
LG K10, 32 giga de LG K10, 32 giga de 
memória, 2 chips, memória, 2 chips, 
andro id ,  whats , andro id ,  whats , 
novo. R$ 500,00 F. novo. R$ 500,00 F. 
95493.274995493.2749
________________________________
CELULARCELULAR
Moto G5S com 32 Moto G5S com 32 
giga de memória,2 giga de memória,2 
ch ips ,  and ro id , ch ips ,  and ro id , 
whats. R$ 550,00. F. whats. R$ 550,00. F. 
95493.274995493.2749
________________________________
CELULARCELULAR
Samsung Galaxy Samsung Galaxy 
J7, com 32 giga de J7, com 32 giga de 
memória, 2 chips, memória, 2 chips, 
android e whats R$ android e whats R$ 
600,00 F. 95493.2749600,00 F. 95493.2749
________________________________
CELULARCELULAR
 J7 Prime com 32 giga  J7 Prime com 32 giga 
memória, 2 chips, memória, 2 chips, 
android, whats. R$ android, whats. R$ 
450,00 F. 98077.8539450,00 F. 98077.8539
________________________________
CELULARCELULAR
Moto Maxx com 64 Moto Maxx com 64 
giga de memória, giga de memória, 
1 chip. android e 1 chip. android e 
whats R$ 350,00 F. whats R$ 350,00 F. 
98077.853998077.8539
________________________________

________________________________
CELULARCELULAR
Sony Speare com  Sony Speare com  
32 giga de memó-32 giga de memó-
ria, 2 chips, android ria, 2 chips, android 
e  whats R$ 390,00 e  whats R$ 390,00 
F. 98077.8539F. 98077.8539
____________________________
CELULARCELULAR
Moto G4 Plus com Moto G4 Plus com 
32 g iga de me-32 g iga de me-
mór ia ,  2  ch ips , mór ia ,  2  ch ips , 
android e whats android e whats 
R $  3 8 0 , 0 0  F. R $  3 8 0 , 0 0  F. 
97259.152597259.1525
____________________________
CELULARCELULAR
Moto G E4, com Moto G E4, com 
32 g iga de me-32 g iga de me-
mór ia ,  2  ch ips , mór ia ,  2  ch ips , 
and ro id ,  wha ts , and ro id ,  wha ts , 
novo R$ 280,00 F.  novo R$ 280,00 F.  
97259.152597259.1525
____________________________
CELULARCELULAR
Iphone 6S P lus Iphone 6S P lus 
com 32 giga de com 32 giga de 
memória, android memória, android 
e whats R$ 470,00 e whats R$ 470,00 
F. 98636.6362F. 98636.6362
____________________________
CELULARCELULAR
Samsung Galaxy Samsung Galaxy 
J5, com 16 giga J5, com 16 giga 
d e  m e m ó r i a ,  2 d e  m e m ó r i a ,  2 
chips, android e chips, android e 
whats R$ 240,00 whats R$ 240,00 
F. 98636.6362F. 98636.6362
____________________________
CELULARCELULAR
LG com 16 giga LG com 16 giga 
d e  m e m ó r i a ,  2 d e  m e m ó r i a ,  2 
chips, android e chips, android e 
whats. R$ 350,00 whats. R$ 350,00 
F. 98636.6362F. 98636.6362
____________________________
CELULARCELULAR
Sony Ultra 2 chips, Sony Ultra 2 chips, 
16 g iga de me-16 g iga de me-
mór i a ,  and ro id , mó r i a ,  and ro id , 
wha tsapp ,  novo whatsapp ,  novo 
R $  3 7 0 , 0 0  F. R $  3 7 0 , 0 0  F. 
98048.290298048.2902
____________________________
CELULARCELULAR
LG K10, 2 chips, 16 LG K10, 2 chips, 16 
giga de memória, giga de memória, 
novo, R$ 400,00 F. novo, R$ 400,00 F. 
98048.290298048.2902
________________________________

________________________________
CELULARCELULAR
S a m s u n g  G a l a -S a m s u n g  G a l a -
xy J5 Metal ,  16 xy J5 Metal ,  16 
g i g a  d e  m e m ó -g i g a  d e  m e m ó -
r i a ,  w h a t s a p p , r i a ,  w h a t s a p p , 
novo, R$ 300,00 novo, R$ 300,00 
F. 98048.2902F. 98048.2902
____________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal com for-De casal com for-
ro,  bom estado, ro,  bom estado, 
pa ra  desocupar pa ra  desocupar 
lugar  R$ 120,00 lugar  R$ 120,00 
F. 3608.2707F. 3608.2707
____________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal, importa-De casal, importa-
do, novo R$ 350,00 do, novo R$ 350,00 
F. 94343.7300F. 94343.7300
____________________________
COLETECOLETE
De segurança para De segurança para 
motoqueiro, tama-motoqueiro, tama-
nho GG, R$ 70,00 nho GG, R$ 70,00 
F. 94779.7021F. 94779.7021
____________________________
COMPRESSORCOMPRESSOR
D e  1 0 0  l i b r a s , D e  1 0 0  l i b r a s , 
ó t i m o  e s t a d o ó t i m o  e s t a d o 
R $  7 0 0 , 0 0  F. R $  7 0 0 , 0 0  F. 
99979.210099979.2100
____________________________
COMPRESSORCOMPRESSOR
Para encher bexi-Para encher bexi-
gas R$ 350,00 F. gas R$ 350,00 F. 
99311.614499311.6144
____________________________
COMPROCOMPRO
A l i c a t i n h o s  d e A l i c a t i n h o s  d e 
cutícula, novos e cutícula, novos e 
também usados. também usados. 
F.  9 8 3 7 7 . 2 7 7 4 F.  9 8 3 7 7 . 2 7 7 4 
whatswhats
________________________________

________________________________
CORTACORTA
Vergalhão de fer-Vergalhão de fer-
ro, R$ 280,00. F. ro, R$ 280,00. F. 
4162.19444162.1944
________________________________
DEPURADORDEPURADOR
De ar Suggar Po-De ar Suggar Po-
la r i s  de  tu rbo , l a r i s  de  tu rbo , 
novo, R$ 150,00 F. novo, R$ 150,00 F. 
97337.904797337.9047
________________________________
DISCOSDISCOS
De vinil a partir de De vinil a partir de 
R$ 5,00 cada. F. R$ 5,00 cada. F. 
97141.757497141.7574
________________________________
DOAÇÃODOAÇÃO
Preciso da doação Preciso da doação 
de uma cama de de uma cama de 
casal. F. 93079.7880casal. F. 93079.7880
________________________________
DVDDVD
500 DVDs com cam-500 DVDs com cam-
pa dura R$ 3,00 cada pa dura R$ 3,00 cada 
F. 99837.3000F. 99837.3000
________________________________
ESCADAESCADA
Artmix 7 degraus, cor Artmix 7 degraus, cor 
alumínio, capacida-alumínio, capacida-
de 120 kg, nova R$ de 120 kg, nova R$ 
150,00 F.97312.1130150,00 F.97312.1130
________________________________
ESTANTEESTANTE
De madeira para De madeira para 
sala, bem conserva-sala, bem conserva-
da, para desocupar da, para desocupar 
espaço R$ 400,00. espaço R$ 400,00. 
Fone 99508.9888Fone 99508.9888
________________________________
FOGÃOFOGÃO
De embutir, 4 bo-De embutir, 4 bo-
cas, novíssimo, R$ cas, novíssimo, R$ 
500,00 F.97337.9047500,00 F.97337.9047
________________________________
FOGÃOFOGÃO
Dako em ótimo es-Dako em ótimo es-
tado R$ 200,00 F. tado R$ 200,00 F. 
97166.281597166.2815
________________________________
FOGÃOFOGÃO
Industrial 6 bocas Industrial 6 bocas 
em perfeito esta-em perfeito esta-
do R$ 700,00 F. do R$ 700,00 F. 
94510.174394510.1743
________________________________
FOGÃOFOGÃO
Continental em bom Continental em bom 
estado R$ 400,00 F. estado R$ 400,00 F. 
3608.27073608.2707
________________________________

__________________________
FONEFONE
De ouvido, novo, De ouvido, novo, 
pink, R$ 40,00 F. pink, R$ 40,00 F. 
94779.702194779.7021
__________________________
FREEZERFREEZER
D u p l o ,  b r a n -D u p l o ,  b r a n -
c o ,  2 2 0  v o l t s c o ,  2 2 0  v o l t s 
R $  7 0 0 , 0 0  F. R $  7 0 0 , 0 0  F. 
94510.174394510.1743
__________________________
FREEZERFREEZER
De 152 litros, ver-De 152 litros, ver-
tical, bom estado tical, bom estado 
R$ 97821.6583R$ 97821.6583
__________________________
FREEZERFREEZER
Brastemp em bom Brastemp em bom 
estado R$ 600,00 estado R$ 600,00 
F. 94966.7275F. 94966.7275
__________________________
FURADEIRAFURADEIRA
De bancada, mo-De bancada, mo-
tor de ¼ com 5 tor de ¼ com 5 
velocidades, se-velocidades, se-
minova R$ 400,00 minova R$ 400,00 
F. 97821.6583F. 97821.6583
__________________________
GELADEIRAGELADEIRA
De 360 litros R$ De 360 litros R$ 
500,00 F.99131.1483500,00 F.99131.1483
__________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Consul, em bom Consul, em bom 
estado R$ 400,00 estado R$ 400,00 
F. 94966.7275 F. 94966.7275 
__________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
De solteiro para De solteiro para 
cr iança,  de ma-cr iança,  de ma-
deira R$ 250,00 deira R$ 250,00 
F. 94343.7300F. 94343.7300
__________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
Com cama embu-Com cama embu-
tida, em bom es-tida, em bom es-
tado R$ 500,00 F. tado R$ 500,00 F. 
96366.1023 após 96366.1023 após 
às 10 horasàs 10 horas
________________________________

________________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
E m  b o m  e s t a -E m  b o m  e s t a -
do R$ 400,00 F. do R$ 400,00 F. 
96366.1023 após às 96366.1023 após às 
10 horas10 horas
________________________________
IMPRESSORAIMPRESSORA
TX 23, revisada, TX 23, revisada, 
completa R$ 250,00 completa R$ 250,00 
F. 93092.8386F. 93092.8386
________________________________
LIXADEIRALIXADEIRA
Orbital  Hammer, Orbital  Hammer, 
nova, 220 volts. R$ nova, 220 volts. R$ 
250,00 F. 4162.1944250,00 F. 4162.1944
________________________________
LPsLPs
De vinil em bom De vinil em bom 
estado de R$ 20,00 estado de R$ 20,00 
a 30,00 cada. F. a 30,00 cada. F. 
3691.94623691.9462
________________________________
MACAMACA
De depilação em De depilação em 
bom estado R$ bom estado R$ 
180,00 F. 3683.1353180,00 F. 3683.1353
________________________________
MALAMALA
De viagem com ro-De viagem com ro-
dinhas R$ 250,00 F. dinhas R$ 250,00 F. 
97166.281597166.2815
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar Brastemp De lavar Brastemp 
Active, 9 kg, com ces-Active, 9 kg, com ces-
to para roupas sensí-to para roupas sensí-
veis, nova R$ 600,00 veis, nova R$ 600,00 
F. 97337.9047 F. 97337.9047 
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar roupa, 11 De lavar roupa, 11 
kg, Brastemp, revi-kg, Brastemp, revi-
sada R$ 500,00 F. sada R$ 500,00 F. 
97568.102097568.1020
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De costura Singer, De costura Singer, 
seminova, R$ 300,00 seminova, R$ 300,00 
F. 3681.1555F. 3681.1555
________________________________

________________________________
MESAMESA
De pebolim, nova, De pebolim, nova, 
grande R$ 800,00 F. grande R$ 800,00 F. 
3681.96483681.9648
________________________________
MESAMESA
De computador em L, De computador em L, 
de vidro, R$ 150,00 de vidro, R$ 150,00 
F. 3418.7333F. 3418.7333
________________________________
MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO
Binocular, funcio-Binocular, funcio-
nando, em bom es-nando, em bom es-
tado R$ 800,00 F. tado R$ 800,00 F. 
97781.909197781.9091
________________________________
MOTORMOTOR
Três motores de má-Três motores de má-
quinas de lavar roupa quinas de lavar roupa 
antiga. R$ 120,00 F. antiga. R$ 120,00 F. 
3683.13533683.1353
________________________________
PANELASPANELAS
Vár i as  pane las Vá r i as  pane las 
industr ia is ,  pre-industr ia is ,  pre-
ços a combinar. F. ços a combinar. F. 
94510.174394510.1743
________________________________
PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA
Arita, nova, com ma-Arita, nova, com ma-
leta. R$ 320,00 F. leta. R$ 320,00 F. 
4162.19444162.1944
________________________________
PATINETEPATINETE
Em bom estado R$ Em bom estado R$ 
100,00. F. 3916.5167100,00. F. 3916.5167
________________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De água em bom De água em bom 
estado R$ 150,00. estado R$ 150,00. 
F.3916.5167F.3916.5167
________________________________
SANDUICHEIRASANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00 F. Comum R$ 30,00 F. 
96659.107896659.1078
________________________________
SAPATOSAPATO
E tênis nº 43 R$ 50,00 E tênis nº 43 R$ 50,00 
cada F. 96659.1078cada F. 96659.1078
________________________________

______________________________
SMARTPHONESMARTPHONE
LG G3 R$ 250,00 F. LG G3 R$ 250,00 F. 
99532.652999532.6529
______________________________
TANQUETANQUE
D e  r o u p a ,  p e -D e  r o u p a ,  p e -
queno ,  semino-queno ,  semino-
vo. R$ 120,00 F. vo. R$ 120,00 F. 
97312.113097312.1130
______________________________
TAPETETAPETE
S a n i t á r i o  p a r a S a n i t á r i o  p a r a 
Pet R$ 10,00 F. Pet R$ 10,00 F. 
99871.810099871.8100
______________________________
TÊNISTÊNIS
Olympikus usado Olympikus usado 
apenas uma vez, apenas uma vez, 
masc. ,  tamanho masc. ,  tamanho 
43. R$ 120,00. F. 43. R$ 120,00. F. 
93090.575493090.5754
______________________________
TERNOTERNO
Completo R$ 70,00 Completo R$ 70,00 
F.  97166.2815F.  97166.2815
______________________________
TOALHASTOALHAS
Várias para fes-Várias para fes-
tas de casamen-tas de casamen-
to. R$ 800,00 F. to. R$ 800,00 F. 
99311.614499311.6144
______________________________
TOCA DISCOTOCA DISCO
Antigo, Philco Hi-Antigo, Philco Hi-
tachi, funcionan-tachi, funcionan-
do. R$ 300,00 F. do. R$ 300,00 F. 
97141.757497141.7574
______________________________
TV 14”TV 14”
R $  1 5 0 , 0 0  F. R $  1 5 0 , 0 0  F. 
96659.107896659.1078
______________________________
TV 20”TV 20”
R $  1 5 0 , 0 0  F. R $  1 5 0 , 0 0  F. 
96659.107896659.1078
______________________________
UTENSÍLIOSUTENSÍLIOS
De cozinha, novos e De cozinha, novos e 
usados de R$ 1,50 usados de R$ 1,50 
a R$ 10,00 cada. F. a R$ 10,00 cada. F. 
93090.575493090.5754
______________________________
VENTILADORVENTILADOR
Mondial em perfeito Mondial em perfeito 
estado R$ 30,00 F. estado R$ 30,00 F. 
99194.719999194.7199
______________________________

Bota-ForaPara anunciar
ligue: 3681-0914

CORREIO
p a u l i s t aSexta-feira, 28 de janeiro de 202208

QUER 
VENDER 
RÁPIDO?

ANUNCIE NO
CORREIO 
PAULISTA

ALUGO APTOALUGO APTO
R$ 1.400,00 + IMPOSTOSR$ 1.400,00 + IMPOSTOS

No centro de Osasco, na  Avenida Dionysia Alves No centro de Osasco, na  Avenida Dionysia Alves 
Barreto, 540, com 2 dormitórios, sala, cozinha, área Barreto, 540, com 2 dormitórios, sala, cozinha, área 

de serviço, uma vaga degaragem.de serviço, uma vaga degaragem.

Tratar direto com o proprietárioTratar direto com o proprietário
no fone 98088.9211 Luizno fone 98088.9211 Luiz

Vendo casas com 2 e 3 dormitórios em terrenosVendo casas com 2 e 3 dormitórios em terrenos

de 6.000 m², 2.000 m², 1700  m² e 300 m².de 6.000 m², 2.000 m², 1700  m² e 300 m².

Interessados ligar para (11) 99834.7727 ouInteressados ligar para (11) 99834.7727 ou

(11) 99676.8119 (não sou imobiliária)(11) 99676.8119 (não sou imobiliária)

TORRE DE PEDRATORRE DE PEDRA

VENDE MERCADO EM VENDE MERCADO EM 
OSASCOOSASCO

Movimento R$ 200.000,00Movimento R$ 200.000,00
Valor R$ 500.000,00 sendo Valor R$ 500.000,00 sendo 
50% de entrada em 2 vezes50% de entrada em 2 vezes

Saldo a combinarSaldo a combinar
Tratar com CardosoTratar com Cardoso

fone 99763.5343fone 99763.5343

VENDE MERCADO VENDE MERCADO 
SEM AÇOUGUESEM AÇOUGUE

Movimento R$ 70.000,00Movimento R$ 70.000,00
Valor R$ 130.000,00 com 50% Valor R$ 130.000,00 com 50% 

de entrada em 2 vezesde entrada em 2 vezes
Saldo a combinarSaldo a combinar

Tratar com CardosoTratar com Cardoso
fone 99763.5343fone 99763.5343

VENDE LANCHONETE NO VENDE LANCHONETE NO 
CENTRO DE OSASCOCENTRO DE OSASCO
Movimento R$ 100.000,00Movimento R$ 100.000,00

Valor R$ 300.000,00 com 50% Valor R$ 300.000,00 com 50% 
de entrada em 2 vezesde entrada em 2 vezes

Saldo a combinarSaldo a combinar
Tratar com CardosoTratar com Cardoso

fone 99763.5343fone 99763.5343

VENDO TERRENO EM VENDO TERRENO EM 
SANTANA DE PARNAÍBASANTANA DE PARNAÍBA

Chácara das Garças com área de Chácara das Garças com área de 
462 m² sendo 10 m x 46 m, plano 462 m² sendo 10 m x 46 m, plano 

e aclive, valor R$ 100.000,00. e aclive, valor R$ 100.000,00. 
Rua com asfalto, luz, próximo de Rua com asfalto, luz, próximo de 
escola e posto de saúde. Ótima escola e posto de saúde. Ótima 

localização.localização.
Tratar fone 99508.9888Tratar fone 99508.9888

ANÚNCIOS 
GRÁTIS

Anuncie gratuitamente no Bota-Fora, 
produtos, novos e usados, no valor

de no máximo R$ 800,00. 
F. 3681-0914 ou pelo WhatsApp 98980.2449.

Para anunciar no bota-fora ligue de
segunda, terça ou quarta-feira das 8h às 17h.

VENDO LINDO
APARTAMENTO EM OSASCO
Com 125 metros quadrados em prédio com duas uni-
dades por andar (13 andares), duas salas, cozinha, área de 
serviço, lavado, despensa, três dormitórios, três banheiros, 
duas vagas de garagem, três sacadas e muitos armários.

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, A MELHOR DA CIDADE

R$ 820.000,00  e aceita apartamento
de menor valor como parte de pagamento.

Tratar com o proprietário  (11) 98709.8299

MERIVA MAXX, 
2010/2011 - JÁ FOI 

TAXI - 1.4 FLEX, 
COMPLETO, 250.000 

KM. R$ 21.700,00. 
WHATSAPP 

9.8709.8299, VITOR.



Esporte
Seletiva em Osasco
A Seletiva Nacional Sub-18 e Sub-21 retorna 
ao calendário da modalidade e será a primeira 
competição do judô brasileiro em 2022. Os 800 
atletas de 140 clubes de diversos estados brasileiros 
lutarão nos dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, no ginásio 
do SESI Piratininga-Osasco.
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A 2ª Divisão tem 40 times que 
assinaram a primeira reunião da 
Federação Paulista de Futebol 
mas outros quatro podem che-
gar. Entre os participantes desse 
encontro, duas camisas chamam 
atenção: Osasco Futebol Clube e 
Ska Santana de Parnaíba.

E por que? Trabalhando para 
lançar o clube no futebol profis-
sional, o pentacampeão Edmílson 
procura a diretoria do Audax, 
dono do Osasco FC. Estamos 
em 2019, nada de coronavírus e 
com o penta articulando sobre o 
alvinegro com o rico time que tem 
reduto na Vila Yolanda.

Desse papo, mãos apertadas 
após o Ska assinar os cheques. 
Tudo o que era Osasco FC pas-
sava a ser do novo filiado da FPF 
para a 2ª Divisão. Sem tempo 
para cuidar de toda papelada, o 
Ska Santana de Parnaíba entra 
na Segundona usando o arquivo 
do time comprado, mesmo per-
fil do clube como registro - na 
inscrição era um, em campo era 
outro. Por fim, mando de jogos 
no Rochdalão.

Em 2020 e antes de a pandemia 
parar com tudo, tem Ska debutan-

do na Segundona para chegar até 
as oitavas de final. Ficou de fora 
da temporada passada mas assina 
presença por retorno na Bezinha 
que deve começar entre o final de 
abril e o início de maio.

Quanto ao time do penta (José 
Edmílson Gomes de Moraes) 
tudo certo, só que o Osasco FC 

nessa parada joga mistério no ar. 
Afinal, foi tão comprado que até 
a águia do escudo alvinegro forma 
hoje o brasão do Ska. Então, essa 
volta (se rolar mesmo) é tipo res-
surreição mágica em Santana de 
Parnaíba ou tem projeto novo aí?

Por outro lado, a FPF está 
muito atrasada na atualização 

dos filiados da Segundona. Até 
o fechamento desta matéria, por 
exemplo, o perfil do Ska continu-
ava sendo o do falecido Osasco 
FC, ainda alma penada por lá. 
Mas é claro, em 15 de fevereiro 
tem Conselho Técnico e, então, 
esse mistério vai para marca do 
pênalti.

Os dois clubes da região 
iniciam a Série A2 do Campeo-
nato Paulista em cenários bem 
distintos. Começando pelo Oeste 
Barueri, abriu a temporada antes 
da estreia - jogo da nona rodada 
antecipado a pedido do clube 
em razão da Copa do Brasil. 
Solicitação atendida pela FPF, na 
Arena Barueri o Rubrão fez 2 a 0 
no Monte Azul, gols do atacante 
Bruno Lopes.

Esse jogo foi pago domingo 
passado e, anteontem, olha o 

Rubrão formando na primeira 
rodada da A2 e para 0 a 0 com o 
Taubaté no Joaquinzão. Outro da 
região, o Osasco Audax se prepa-
rou legal com novo uniforme para 
dar aquele show na primeira par-
tida da temporada mas o roteiro 
foi do visitante. Jogando em casa, 
tudo a favor para levar o placar 
mas acabou tomando 2 a 0 do São 
Bento de Sorocaba.

A torcida esperava ver o fun-
queiro Livinho e ficou sem o 
pancadão que nem entrou na lista 
do Audax - o técnico Cavalinho 
levou 19 atletas para o jogo, nada 
do atacante do funk que estaria 

aguardando carimbo da CBF. Isso 
à parte, a derrota em casa pesa na 
conta e o jeito é partir em busca da 
reabilitação - jogo fora, domingo 
às 16h em Bragança Paulista.

O Red Bull estreou perdendo 
de 1 a 0 para o Linense, agora 
estreia em casa e com o mesmo 
objetivo do Audax - reabilitação 
na veia. Antes, nesse sabadão 
(19h) tem o Oeste de boa na Are-
na Barueri contra o Velo Clube 
de Rio Claro. Sim, dois jogos e 
quatro pontos dão tranquilidade 
para a rapaziada contra o visitan-
te que vem de 1 a 1 contra o XV 
de Piracicaba.

  A Superliga B manda a 
segunda rodada nesta sextona 
e tem Bradesco Osasco em qua-
dra. As minas do Jardim Cipava 
estrearam sexta passada, jogo em 
casa contra Franca e mandaram 
no placar com 3 a 1. Levaram o 
primeiro set na tranquilidade, 25 
a 18, só que no seguinte tem mão 
ajustada de Franca para 25 a 22.

Na terceira parcial o Brades-
co tomou sufoco para fechar 28 
a 26 porque o adversário estava 
mesmo no mano a mano. Por 
fim, no quarto set Franca cai de 
produção e a casa fecha a conta 
com 25 a 19. Enquanto isso em 
São Caetano do Sul....

Pelas camisas, jogão anun-
ciado no ginásio Milton Feijão, 
São Caetano x Sesi Bauru. Que 

nada, o Sanca não deu mole 
e sufocou o visitante com 
implacáveis 25 a 11, 25 a 13 
e 25 a 12. Sim, o forte Bauru 
não jogou nada. No entanto, 
mérito total das meninas do 
Sanca que valorizaram cada 
bola, lance a lance.

E nesse time que tem como 
objetivo o caminho de volta à eli-
te nacional está a central Giulia, 
22 anos e 1m90 de muito vôlei. 
Estilosa e cheia de pose, na hora 
do jogo vai na fúria para cobrir 
a rede do Sanca - a moça manda 
potência no ataque e não é pre-
ciso dizer que na rede ela é pro-
blema sério para o outro lado. 
Certo, a jogadora é de Osasco e 
uma das grandes apostas do time 
para o acesso.

Giulia Hellen Imaculada 
Dias Magiari, o paredão que 
investe a carreira no histórico 
clube do ABC, um dos maiores 
formadores de craques do vôlei 
brasileiro. E na rodada de hoje 
no Milton Feijão, quem desafia 
essa força do Sanca são as minas 
do Cipava. Portanto, sextona 
com Giulia de Osasco contra o 
Bradesco Osasco.

sepultado pelo Ska Santana de 
Parnaíba mas na lista da Bezinha

Giulia de Osasco é 
Sanca x Bradesco 
Osasco nesta sextona

Fim de semana da A2 tem Audax por 
reabilitação fora e Oeste de boa em Barueri

O MISTÉRIO DO OSASCO FC

O 
pentacampeão 
Edmilson é 
o presidente 
do time de 
Santana de 
Parnaíba 

SUPERLIGA B

CAMPEONATO PAULISTA

A pequena gigante de 
1,90m de altura, tem 
22 anos, e uma carreira 
brilhante pela frente

 Ska Santana de Parnaíba jogará a bezinha que começará em abril ou maio de 2022. A FPF ainda 
não atualizou o nome do clube. No site da federação continua como Osasco Futebol Clube

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Avenida Santo Antônio, 1453, Sala 1111 - Edifício CEO Complexo Empresarial Osasco - Centro - Osasco - SP 

www.sinhoresosasco.com.br

http://bit.ly/sinhores_osasco

/SinhoresOsascoeAlphaville @sinhoresosascoealphaville

SinHoRes Osasco - Alphaville e Região

Telefone: (11) 4384-7010
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llO palco está prontinho da 
silva para a volta de Itapevi ao 
futebol profissional. Fora desse 
jogo há uma década, retorna com 
estrutura vitaminada projetando 
a 2ª Divisão do Campeonato Pau-
lista. O Estádio Municipal André 
Nunes Júnior foi trabalhado legal 
pela prefeitura, grama sintética 
e aquele capricho para o Itapevi 
Futebol Clube.

Sim, o time já pisou na Segun-
dona dez anos atrás. Depois dessa 
experiência amarga, deixou o fu-
tebol profissional de lado e passou 
a cuidar unicamente das bases; 
nesse ínterim, muito expediente 
para chegar à estrutura de hoje.

Marcelo Neres é o ousado 
empreendedor do projeto e assina 
a conquista: na segunda quinzena 
de dezembro, o presidente foi à 
Federação Paulista de Futebol 
para carimbar inscrição do Ita-
pevi FC. Recebido pelo vice-pre-
sidente e tetracampeão Mauro 
Silva, posou para a foto após tudo 
acertado - é o Lobo Vermelho 
entrando em campo.

Então é isso, a Segundona 
tem estreia prevista em 24 de 
abril com 40 clubes na fita. A 
FPF realizou primeira conversa 
com todos dirigentes e em 15 de 
fevereiro deve fechar o assunto e 
logo detalhar a competição. No 

mais, Itapevi chega para rivalizar 
com outros três da região: Grêmio 
Osasco, Osasco FC e Ska Santana 
de Parnaíba.

10 ANOS DEPOIS...
Em 2012 a Bezinha reuniu 42 

clubes. Além de Itapevi a região 
contava mais três em campo: 
Osasco FC, Sport Barueri e Cotia. 
Na 1ª fase pelo Grupo 4, Cotia se 
classificou como melhor quarto 
colocado com 15 pontos - qua-
tro vitórias, três empates e três 

derrotas; Itapevi foi eliminado na 
lanterna, 6º lugar com duas vitó-
rias, um empate e sete derrotas.

Números de sofrências para 
a equipe que até mostrou ataque 
legal com 10 gols mas pagando 
uma defesa vasada, 23 engolidos; 
no Grupo 5 o time de Barueri se 
classificou em 2º lugar com 16 
pontos e o Osasco FC em terceiro 
com 15.

Na 2ª fase deu Osasco clas-
sificado em 2º com 11 pontos 
no Grupo 10; Cotia não passou 

no Grupo 12 - ficou em terceiro 
lugar com 8 pontos; com os mes-
mos números de Cotia, o Sport 
Barueri avançou no Grupo 13 
como melhor terceiro colocado.

Os dois da região caíram no 
mesmo Grupo 14 na 3ª fase e o 
time de Barueri se classificou 
legal, segundo colocado com 9 
pontos; o Osasco FC tombou 
eliminado na lanterna com 5 
pontos. A 4ª fase de oitavas de 
final valiam acesso à Série A3 
da Primeira Divisão e não deu 

para o Sport Barueri - eliminado 
na lanterna do Grupo 19 com 6 
pontos.

QUAL A RESENHA DE ITA-
PEVI E CUBATENSE?

Se o Itapevi FC está ajustadi-
nho hoje, tem a ver com abril de 
2004 em Cubatão. No campo do 
Robertão jogava a novata Asso-
ciação Atlética Cubatense, que 
no ano seguinte já entraria no 
profissional para a 2ª Divisão da 
FPF - não se daria bem, eliminada 
na 1ª fase.

Então, três anos após to-
mar esse chumbo profissional, 
a diretoria da Cubatense trocou 
figurinhas com Itapevi, arru-
mou as malas do clube para se 
instalar na nova cidade. Era abril 
de 2008 quando as partes cele-
braram novo nome para o clube, 
Associação Atlética Montana 
Itapevi, projeto inicialmente para 
as bases.

Esse capítulo valeu até 2011, 
com a diretoria fechando jogo 
com a prefeitura por um nome 
presencial da cidade. Então, no 
ano seguinte era apresentado o 
Itapevi Futebol Clube, ação que 
passou pela Câmara Municipal 
qualif icando o projeto como 
de utilidade pública. Sobre a 2ª 
Divisão de dez anos atrás, agora 
o leitor saca que foi a estreia de 
Itapevi como time municipal.

A SEGUNDONA 2022
Por ora, de oficial a Federação 

Paulista de Futebol tem os 40 
clubes pré-inscritos, número que 
pode aumentar até o Conselho 
Técnico em 15 de fevereiro. A 
partir dessa data o campeonato 
ganha formato e a FPF detalha o 
calendário.

Itapevi ressurge no futebol 
profissional como Lobo Verme-
lho, escudo festejado para esse 
novo capítulo que chega para 
rivalizar com os três vizinhos - 
GEO, Osasco FC, Ska.

llCom a temperatura pegando 
forte ultimamente, o reduto da 
ginástica rítmica de Osasco fica tipo 
sauna. No pico da tarde a reporta-
gem do Correio Paulista chega lá 

provando desse suor e vê a equipe 
de alto rendimento em treino hard 
sob olhar da técnica Maria da Con-
ceição. A professora acena mas sem 
parar os comandos; a reportagem 
se aproxima e ela segue orientando 
uma e outra.

Nesse breve período, olhar es-

caneando o local que fica no centro 
de Osasco. A estrutura é antiga, tipo 
um grande galpão. A vantagem dis-
so é que as meninas têm espaço para 
lançar os equipamentos porque o 
teto é mesmo alto. No entanto, essa 
cobertura é brasa pura no calorão 
de agora. “Como elas conseguem 

treinar cinco horas por dia?” - sério, 
a primeira pergunta não poderia 
ser outra.

“É preciso ter uma alimentação 
muito boa, muito saudável pra 
repor as perdas aqui”, responde a 
professora mas sem entrar na ques-
tão. Maria da Conceição é o nome 
da ginástica rítmica na cidade, 
projeto que lançou em 2016 com 
apoio municipal - Jorge Lapas era o 
prefeito. Um ano depois, ensinava 
as primeiras alunas no espaço anexo 
ao Liberatão de Presidente Altino.

Era 2017 quando a técnica 
Conceição deparou-se com aquela 
meninota de 6 anos e que há dois 
treinava ginástica artística. Desse 
encontro e das primeiras aulas 
brotaria uma atleta que hoje é nome 
muito bem cotado para a seleção 
brasileira, Laura Gamboa.

Ela é uma das três que embar-
cam com a professora para Aracaju, 
todas convidadas da Confederação 
Brasileira de Ginástica para Seletiva 
Nacional. Além de Laurinha, a téc-
nica Conceição leva Gabriela Silva 
e Maria Clara para esse aprimora-
mento cinco estrelas. No caso de 
Laurinha, o lance pega mais porque 
ela encara o Estágio de Treinamento 
Categoria Juvenil.

O objetivo da CBG nesse es-
tágio é formar a Seleção Brasileira 
para o Campeonato Pan-ameri-
cano e cerca de 30 ginastas estarão 
na peneira - meninas de todo País 
fazendo o melhor por vaga na sele-
ção que escolherá as sete melhores. 

Laurinha tem chances? Sim.
Apesar dos 13 anos ela é ratinha 

de campeonatos, já bem experiente 
em competições padrão insano 
e também conhece as principais 
rivais. “Vou buscar essa vaga, fazer 
o melhor. Se eu conseguir passar na 
seletiva individual, então retorno 
pros treinos aqui com a professora 
Conceição; se eu passar no coletivo, 
fico em Aracaju, treinando lá.”

GABI E CLARA
Assuntos de seleção à parte, 

todas meninas estão no mesmo 
nível competitivo e separadas pelas 
categorias, naturalmente. Caso de 
Gabriela Silva, a Gabi que é um es-
petáculo no equipamento fita, rotina 
das mais difíceis da ginástica rítmica.

Na mesma pegada de cinco 
horas de treinos diários, Gabi tem 
17 anos e muitos títulos para contar. 
É a primeira vez que ela parte para 
um evento exclusivo da seleção e 
sabe que o caminho é um só: ser 
vista. Para isso, treino sobre treino: 
“Oportunidade perto da seleção e 
tenho que aproveitar.”

Coleguinha dela nessa viagem, 
Maria Clara tem 14 anos e todo 
dia faz uma romaria para Osasco 
- mora em Cotia mas nem sente a 
distância porque a motivação por 
Aracaju compensa tudo. “Minha 
primeira vez treinando com a sele-
ção, muito feliz.”

 
LAURINHA E O SONHO 
OLÍMPICO

Um diferencial nessa garotinha 
de 13 anos - ela já tem objetivo 
muito sólido na carreira. “Minha 
mãe (Ana Cláudia) é minha inspi-
ração e me apoia em tudo. Quero 
ser atleta olímpica, ela está comigo 
nisso e sabe que desde que iniciei 
na ginástica eu tenho esse sonho”. 
E quando Laurinha iniciou na rít-
mica? Aos 7 aninhos.

Em Aracaju e por vaga na 
seleção ela trabalha mais com os 
equipamentos maças, bola e arco. 
Sonhando com Olimpíada desde 
bem menina, sabe que está perto 
dessa realização. Isso mesmo, caso 
passe na seletiva ela estará no Pan-
-americano, daí os caminhos se 
abrem para Laurinha.

O LOCAL DE TREINO
Nos poucos minutos no espaço 

da ginástica rítmica e com suor 
aos cântaros, a reportagem contou 
quatro ventiladores de parede, 
pequenos para o tamanho do lugar 
e com eficiência nula - um deles 
quebrado. 

Quanto aos professores, dribla-
vam o Saara com ventiladores quase 
que nos rostos; no teto há exausto-
res mas sem resultado algum, só 
encenação. E quando chove, outro 
problema: a reportagem viu furos 
no teto e, no mais, a água cai livre 
por entre os exaustores. Esse é o 
local onde a ginástica rítmica faz 
brotar talentos de Osasco, um deles 
muito perto de chegar à seleção 
brasileira e ao sonho olímpico.

Itapevi retoma futebol profissional e 
está de volta à 2ª Divisão do Paulista

Técnica e três meninas de Osasco 
partem para Aracaju, uma delas 
pode ser seleção brasileira

UMA DÉCADA DEPOIS

A professora 
Maria da 
Conceição 
ao lado das 
alunas Laura 
Gamboa,  
Gabriela Silva 
e Maria Clara

Mauro Silva (FPF) e Marcelo, presidente do Itapevi

O Estádio 
Municipal 
André 
Nunes Júnior 
ganhou 
grama 
sintética e 
o local vai 
receber 
os jogos 
do Itapevi 
Futebol Clube

GINÁSTICA RÍTMICA

A Federação Paulista de Futebol tem os 40 clubes pré-inscritos, número que pode aumentar até o Conselho 
Técnico em 15 de fevereiro. A partir dessa data o campeonato ganha formato e a FPF detalha o calendário
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#VEMPRAACM

Atividades para
toda as idades.

:: Natação :: Esportes :: Ginástica
:: Musculação :: Treinamento Funcional

ACM, MUITO
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA!

Esporte


