
Novo Ecoponto da Vila 
Pestana amplia capacidade 
de reciclagem no bairro

MEIO AMBIENTE

Nos últimos 14 dias, mais dois importantes 
equipamentos educacionais foram entregues 
à população de Osasco. O primeiro foi  a 
CEMEI Yolanda de Sá Battiston no Munhoz 

Junior, no local são atendidas 470 crianças.  
O segundo a Creche Mercedes Corrêa Ruiz 
Batista no Novo Osasco. A escola atende 204 
crianças, de 4 meses a 3 anos 11 meses, em 

período integral. Outras unidades também 
estão passando por reformas e serão entre-
gues pela Prefeitura de Osasco nos próximos 
meses. Página 5

Osasco modernizou em 2 anos mais 
de 100 equipamentos educacionais
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Pais poderão acompanhar 
aluno de perto no App da 
Educação de Barueri 

11 3681-7144/11 96664-8064
Av. Maria Campos, 698 - Centro - Osasco
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Em Barueri 
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Diego Gregório Silveira (*)
Engenheiro Civil

Sem Mordaça
Fale com o Correio 

Envie suas denúncias, 
reclamações , sugestões e 

elogios sobre serviços
públicos ou privados

98980.2449
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AEAO

Gestão de planejamento de obras utilizando 
métodos OKR “Objetivos por Resultados Chaves” 
Uma ferramenta efi ciente para atingir os resultados

Provavelmente você já exe-
cutou este método, mesmo que 
parcial ou na sua totalidade e não 
se deu conta, desta ferramenta 
e� ciente para o gerenciamento do 
seu projeto, o OKR (Objectives 
and Keys Results) “Objetivos por 
Resultados Chaves” foi criado pelo 
Norte Americano Andy Grove na 
década de 70, época em que ele 
atuava como CEO da Intel. Este 
método consiste em alcançar o 
objetivo, através de resultados 
chaves com foco em metas e con-
troles a serem atingidos. Grandes 
empresas como Google, Amazon, 
Adobe, LInkedin, Microso� , Twit-
ter, dentre outras utilizaram os 
OKR a � m de atingir suas metas 
no curto prazo, tornando as assim 
mais competitivas em um cenário 
totalmente volátil, incerto, com-
plexo e ambíguo conhecido por 
“Mundo VUCA”, conceito criado 
nos Estados Unidos no final da 
década de 80, pós-guerra fria.

Crescimento exponencial 
no Brasil para a 
construção de Galpões

Em um cenário cada vez mais 
competitivo, com prazos arrojados e 
obras com orçamentos milionários, as 
construtoras tiveram que se reinventar 
para manter as entregas dos projetos 
dentro do prazo, custo e qualidade. 
Tornou se pratica a construção de 
galpões na modalidade BTS “ Built 
to suit” construção sobe medida para 
um cliente final, momento em que 
o mercado de construção de galpões 
cresceu exponencialmente nos últimos 
anos, onde segundo dados da revista 
“Building” publicado em janeiro de 
2022 o país teve mais de 1 milhão de 
m² de construção de galpões logísticos 
no 4T/2021, um recorde, um volume 
próximo desta proporção havia aconte-
cido no 1T/2016, na qual foi atingido a 
marca de 795 mil m² de área construída. 

Gerenciamento de metas 
e resultados na produção 
de obras utilizando o 
método OKR

Com desa� os cada vez maiores 

tornou se imprescindível gerenciar 
os projetos com metas e estratégias 
bem de� nidas. Com isso os objetivos 
e resultados chaves são essenciais 
para definir metas a curto prazo, 
realizando o monitoramento trimes-
tral, mensal, quinzenal ou até mesmo 
mensal. Para a utilização das OKR é 
necessário que todos os envolvidos 

tenham metas bem de� nidas com 
os mesmos objetivos. Abaixo temos 
um modelo de OKR bem de� nido 
para realização das metas.

Acima, de forma exempli� cada 
foi demonstrado como deve ser 
realizado a definição dos objeti-
vos e resultados chaves, as metas 
a serem alcançadas devem ser de 

conhecimento de todos os envol-
vidos, esta interação é de extrema 
importância para que o mesmo foco 
seja aplicado e não dispersem nos 
entregáveis a serem alcançados. Os 
objetivos devem ser claros para que 
não haja dúvida no caminho a ser 
seguido, as chaves devem ser bem 
de� nidas, conectadas aos objetivos 

estabelecidos, onde todas as etapas 
devem ser monitoradas e controla-
das para que se obtenha o resultado 
a ser alcançado. Os resultados 
chaves podem ser divididos em 
vários resultados chaves lincados 
ao objetivo. O monitoramento e 
controle é de extrema importância 
para que ocorra o sucesso das OKR, 
e elas podem ser redefinidas no 
andamento do processo para que 
se cumpra o objetivo � nal.

As OKR’s tornaram se uma 
ferramenta importante para reali-
zação das metas em curto prazo de 
maneira agressiva.

(*)Diego Gregório Silveira é Di-
retor de Patrimônio da AEAO, 
Administrador de Empresas/ 
Engenheiro Civil/ Pós-graduado 
em Gestão de Projetos/ Pós-gra-
duando em Gestão de Pessoas, 
Carreiras e Lideranças.
Lembrete: Para serviços técnicos, 

contrate sempre um profissional 

habilitado e exija a emissão da ART 

– Anotação de Responsabilidade 

Técnica.

Voo mais alto
Nas cidades da região Oeste da Grande São Paulo há três pré-can-

didaturas que se diferenciam das demais, pois a grande maioria de 
pré-candidatos pretendem concorrer à Assembleia Legislativa ou à 
Câmara Federal nas eleições de outubro próximo. O ex-prefeito de 
Santana de Parnaíba, Elvis Cezar (PDT) se apresenta como pré-can-
didato ao governo do Estado, o osasquense Marco Souza Dateninha 
(AGIR36) ao Senado Federal e Pablo Marçal (PROS), empresário, 
escritor e in� uencer de Alphaville à presidência do Brasil.

Surto em alta
Nos primeiros quatro meses deste ano, o Brasil já atingiu o mesmo 

número de casos de dengue de todo o ano passado. Até 23 de abril 
já foram 542 mil casos.  O estado de São Paulo tem o maior número 
de casos, já são mais de 126 mil registrados com 56 óbitos. Mais do 
que nunca é preciso manter tonéis e caixas d´água bem fechados, não 
deixar água acumular em calhas e lajes, encher pratinhos de vasos de 
plantas com areia até a borda, fechar sacos de lixo e não deixar ao 
alcance de animais. Resumindo:  eliminar água acumulada. 

Honraria
Na sessão ordinária da terça-feira, 3 de maio, a Câmara de Osasco 

com os votos favoráveis de dezessete (17) vereadores, aprovou a con-
cessão de Título de Cidadão Osasquense ao presidente da República 
Jair Messias Bolsonaro. A propositura foi apresentada pela vereadora 
Ana Paula Rossi (PL). Dos vereadores presentes na sessão apenas dois 
votaram contra o projeto, Emerson (REDE) e Juliana (PSOL).

Tarifa social
Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Carapicuiba da terça-

-feira, 3 de maio, o vereador Professor Ladenilson (MDB) apresentou 
indicação sugerindo à prefeitura,  que promova uma campanha de 
informação à população de baixa renda sobre a existência da Tarifa 
Social de Energia Elétrica, o que bene� ciaria o carapicuibano com 
direito ao benefício mas que não o tem por desconhecimento. E 
segundo o vereador, seriam milhares de bene� ciados.

Pioneiro
Há mais de trinta anos, mais precisamente 1991, o empreendedor e 

médico Yeh Lun Chun, imigrante vindo de Taiwan (China) inaugurou 
em Osasco o Centro de Diagnósticos e Tratamento Tomo Med,  e 
segundo nos informou, do Rio Pinheiros para toda a região Oeste da 
Grande São Paulo, sua empresa foi a primeira a utilizar a tomogra� a 
computadorizada, uma novidade na época.

Empreendedor 1
Com muito esforço e dedicação e até chegando a dormir no local 

das obras, o médico Yeh conseguiu construir e inaugurar em 2002  o 
Hospital Sino Brasileiro bem no coração de Osasco. E este hospital 
cresceu, ampliou serviços e se fez ser reconhecido pelos osasquenses e 
moradores da região. O feito do médico e empresário Yeh e sua dedi-
cação à área médica o fez merecedor do Título de Cidadão Osasquense.

Negociado
O Hospital Sino Brasileiro se destacou e atraiu a atenção da Rede 

D´Dor e a empresa acabou sendo negociada por Yeh no ano de 2015, 

menos o prédio que continua sendo sua propriedade e alugado à Rede 
d´Dor por um período de trinta (30) anos). O então Sino Brasileiro 
agora é Hospital e Maternidade São Luiz.

Empreendedor 2
Quando todos achavam que Yeh iria se acomodar, ele contrariou 

a todos e partiu para Itapevi onde construiu o Hospital YES, com 
duzentos e cinquenta (250) leitos e referência no bom atendimento 
na região. A Câmara de Itapevi, por unanimidade dos votos dos ve-
readores, concedeu ao empresário o Título de Cidadão Itapeviense.

Futurista
Encontrei o empreendedor Yeh no último dia 4 e fui surpreendido 

com  uma exposição rápida, de um grandioso empreendimento que 
ele deverá iniciar em breve quase que no centro de Vargem Grande 
Paulista. Trata-se de um projeto diferenciado, algo inédito em todo 
o país. Esse é Yeh, médico conceituado, visionário e empreendedor 
de sucesso.

Eleições 2022

A pré-candidata a deputada federal e moradora de Barueri Mari 
Tavelli (Solidariedade) participou de diversas agendas com o pré-can-
didato a governador Rodrigo Garcia (PSDB) nas últimas semanas. Em 
seu histórico político, Mari já disputou uma eleição à prefeitura de 
Barueri em 2020 pelo PSB.

Patinho feio
 Nos atuais Campeonato Paulista de Futebol Categorias Sub 15 e 

Sub 17, com a participação de 67 clubes divididos para efeito de disputa 
em Grupos, os dois representantes de Osasco estão no Grupo 9. E após 
quatro jogos no Sub 15 o Osasco Audax é terceiro e o Grêmio Osasco 
o lanterna. No Sub 17 o Osasco Audax é  líder e o Grêmio Osasco 
lanterna. Na classi� cação entre todos os participantes do Sub 15 o 
Grêmio Osasco que só perdeu, não marcou e sofreu 15 gols está em 
64º. No Sub 17 o Grêmio Osasco está em 65º sem vitória, um empate, 
nenhum gol marcado e dez sofridos.  Tradução: Grêmio Osasco é um 
saco de pancadas. O Grêmio Osasco todos sabem foi deixado de lado 
pelos dirigentes, que optaram há muito tempo pelo Osasco Audax.

Vai dar namoro?

Nos últimos eventos do atual governador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB) e candidato à reeleição, notamos a presença da depu-
tada federal Renata Abreu, presidente nacional do PODEMOS. Pelo 
andar da carruagem deduzimos que o governador contará com o apoio 
do PODEMOS em sua jornada rumo à reeleição. Agora resta saber 
se a deputada Renata Abreu disputará a sua reeleição ou irá compor 
a chapa do pré-candidato Rodrigo Garcia como sua vice.

Tempos atuais
No passado as crianças em idade escolar quando perguntadas sobre 

o que queriam ser quando crescerem, as respostas em sua maioria eram 
médico/a, engenheiro/a, professor/a, entre outras. Hoje essas são as prin-
cipais respostas das crianças, jogador de futebol, youtubers e in� uencers.  

Moção de repúdio
Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco da terça-feira, 

10 de maio, o vereador Carmônio Bastos (PODEMOS) propôs Moção 
de Repúdio à ENEL, concessionária de energia elétrica, pelo desser-
viço prestado aos consumidores de Osasco. A moção foi aprovada 
por unanimidade. 

Agradecimento
Quando alguma coisa não funcionou como deveria no serviço 

público, surgem as críticas. Quando funciona e bem, são raros os casos 
de elogios, principalmente nas redes sociais. Um munícipe usa este 
espaço para parabenizar o atendimento recebido há alguns dias na 
UPA Vicente Missiano que � ca no centro de Osasco, inclusive com 
a realização de eletrocardiograma, atendimento que não durou nem 
duas horas desde a sua entrada na unidade de saúde. O parabéns é 
dedicado a todos os funcionários da UPA, desde atendentes até os 
pro� ssionais da área médica.
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Diversos partidos de Osasco demostraram apoio à pré-candidatura à Assembleia Legislativa de Gerson Pessoa

Uma das 
benefi ciadas 
pela parceria 
recebeu a 
chave do seu 
apartamento 
no Recanto 
das Rosas 
em Osasco 
ao lado do 
prefeito, 
da primeira 
dama e do 
governador

O encontro reuniu 
representantes de 
nove partidos da 
cidade de Osasco

Política
Acumuladores
A vereadora de Osasco Elsa Oliveira protocolou 
um pedido para que o Poder Executivo 
implante na rede municipal de saúde uma 
política pública específi ca que atenda pessoas 
com transtornos de acumulação compulsiva 
(popularmente chamados de acumuladores)

INVESTIMENTO

ELEIÇÕES 2022

Governo de SP retoma obras do 
Viário Central em Carapicuíba e 
entrega apartamentos em Osasco

Partidos se unem em apoio 
à pré-candidatura de Gerson 
Pessoa a deputado estadual

Em Osasco, o governador entregou 140 apartamentos do Residencial Recanto das Rosas, resultado de parceria entre a Secretaria de Estado da Habitação e a 
Caixa Econômica. O acordo entre os governos federal e estadual foi fi rmado com o objetivo de ampliar o acesso da população de baixa renda à casa própria

O governador Rodrigo Garcia 
anunciou  a retomada de obras do 
Viário Central, em Carapicuíba. A 
obra inclui passagem em nível da 
Avenida Deputado Emílio Car-
los, com integração ao Terminal 
Metropolitano Intermunicipal. 
No município, também repassou 
1.740 títulos de propriedade para 
moradores de núcleos habita-
cionais.   Rodrigo fez também a 
entrega de 140 apartamentos do 
Residencial Recanto das Rosas, 
em Osasco.

O novo convênio para as obras 
do Viário Central, � rmado entre a 
Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional e a Prefeitura de Carapicuí-
ba, prevê também a construção de 
muros de contenção, alargamento 
da Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 
pavimentações, recapeamento, 
construção de um centro comercial 
para realocação dos camelôs que 
atualmente se encontram na Rua 
Diógenes Ribeiro de Lima, sina-
lização, calçadas, reformulação da 
geometria da Praça das Bandeiras 
e dos canteiros.

As obras, com investimento 
estadual de R$ 15 milhões e R$ 5,8 
milhões de contrapartida muni-

cipal, beneficiarão aproximada-
mente 1 milhão de pessoas que 
diariamente utilizam os serviços de 

transporte público e o viário para 
se locomover na Região Metropo-
litana de São Paulo. A previsão é 

da geração de aproximadamente 
400 empregos diretos e indiretos.

Em junho de 2021 o Governo 
de SP concluiu obras de melhorias 
e adequações no Viário Central. 
O montante de R$ 3,1 milhões 
foi investido por meio do Fundo 
Metropolitano de Financiamento e 
Investimento (FUMEFI), vincula-
do à SDR. Desde 2019, o Governo 
de São Paulo já garantiu R$ 32,8 
milhões para melhoria da infra-
estrutura urbana no município de 
Carapicuíba somente por meio do 
FUMEFI. 

Habitação
Ainda em Carapicuíba, foram 

entregues 1.740 títulos de proprie-
dade para famílias de onze núcleos 
habitacionais. Os imóveis foram 
regularizados pelo Programa Ci-
dade Legal, em parceria com a 
prefeitura. Deste total, 224 títulos 
foram distribuídos neste sábado e 
o restante conforme liberação do 
cartório.

A partir do recebimento do 
título sem qualquer custo, os mo-

radores passam a ser legalmente 
proprietários de seus imóveis, 
antes irregulares. Além de garantir 
segurança jurídica, o Programa Ci-
dade Legal leva às famílias de baixa 
renda outros benefícios, como o 
acesso ao mercado formal de cré-
dito, a possibilidade de comercia-
lização do imóvel e a transferência 
do bem para � lhos ou herdeiros.

Já em Osasco, o conjunto foi 
viabilizado pela CDHU, que repas-
sou o terreno do residencial para 
a instituição financeira.  A CEF 
aplicou R$ 13,2 milhões na opera-
ção, fez a licitação e acompanhou 
a execução das obras.  A Secretaria 
da Habitação aportou, por meio 
da agência Casa Paulista, R$ 3,4 
milhões nas moradias. O investi-
mento total foi de R$ 16,6 milhões.

O público-alvo é formado por 
famílias com rendimento mensal 
de até R$ 1,8 mil, que têm 120 me-
ses para quitar o � nanciamento do 
imóvel. O valor da prestação varia 
de R$ 80/mês a R$ 270/mês, de 
acordo com o rendimento familiar 
mensal. 

Na noite de quarta-feira, 11, na 
sede do Podemos Osasco, o pré-can-
didato a deputado estadual, Gerson 
Pessoa, empresário e ex-secretário 
de Desenvolvimento, Tecnologia e 
Inovação de Osasco, participou de 
encontro com presidentes de várias 
siglas da cidade, que manifestaram 
apoio a sua campanha. 

Entre os presentes, Marcelão 
do MDB, Coronel Virgulino do PP, 
Pedro Sotero do União Brasil, Lau 
Alencar do PSD, Éder B2 da REDE, 
Leandro Ribeiro do AGIR e Doutor 
Mirael do AVANTE. Também com-
pareceram Hamilton Sant’Anna do 

Patriotas, além de Gelso Lima que 
comanda o Podemos, partido do 
prefeito Rogério Lins e que é coor-
denado regionalmente por Gerson 
Pessoa. 

O secretário de Governo, Ser-
ginho Di Nizzo também prestigiou 
o encontro. 

Na ocasião, as lideranças po-
líticas fizeram uma avaliação da 
conjuntura nacional e estadual, 
além de discutirem projetos e pro-
postas, visando uma Osasco cada 
dia melhor, com mais qualidade de 
vida para toda a população. “Fico 
imensamente grato e honrado por 
esse apoio de peso. Agradeço de 
coração cada presidente que tem 
se dedicado neste projeto conosco. 
Cada dia nossa pré-candidatura 
ganha mais força e adesões de novas 
lideranças o que nos deixa com ainda 
mais responsabilidade”, ressaltou 
Gerson ao � m da reunião. 

DIO PRODUÇÕES
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A Moção foi apresentada 
pelo vereador Adauto Tô 
Tô(PDT) e aprovada por 
unanimidade

Segundo Josias, a 
empresa demora 
mais de 12 horas para 
atender uma solicitação 

Ribamar Silva lembrou a importância do legislativo discutir temas como o combate a violência sexual 

A homenageada Andrea Berrocozo ao lado do seu pai Wanderley Berrocozo e do vereador  Adauto Tô Tô

LEGISLATIVOREPÚDIO

HOMENAGEM

Ribamar amplia debate 
sobre violência sexual

Andrea Geovana recebe 
Moção de Reconhecimento da 
Câmara Municipal de Osasco

Vereadores de 
Osasco criticam 
serviços da Enel

Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. 
Eventos da Câmara de Osasco alertam sobre prevenção e rede de acolhimento das vítimas.

llDando continuidade aos even-
tos relacionados ao Maio Laranja, 
mês dedicado ao combate do abuso 
e exploração sexual de crianças e 
adolescentes, a Câmara Municipal 
de Osasco promoveu o segundo 
debate de ações sobre o tema nesta 
quarta (11).

Ribamar Silva, presidente da 
Câmara Municipal de Osasco, 
ressaltou a importância do legisla-
tivo discutir esses temas e lembrou 
de sua primeira ação assim que 
assumiu a presidência em 2019: 
“Minha primeira medida como 
presidente da Câmara foi reativar 
a Procuradoria Especial da Mulher 
(PEM), de forma a acolher essas 
denúncias também por meio do 
Poder Legislativo”.

Liderado pela vereadora Lúcia 
da Saúde (Podemos), o evento 
contou com a participação de 
Stephanie Pereira, enfermeira 
sanitarista da Vigilância Epidemio-
lógica do Município, Acácia Silva, 
especialista em Psicopedagogia, e 
Cláudio Piteri, secretário Munici-
pal de Educação. O evento também 

contou com a presença de Ribamar 
Silva (PSD), presidente da Casa.

Stephanie explicou que o au-
mento das notificações não impli-
ca aumento dos casos, mas é fruto 
de uma maior conscientização 
sobre o abuso infantil. “Isso nos 
obriga a pensar em estratégias de 
atendimento e como lidar com a 
pergunta básica do tema - quando 
aconteceu a situação de assédio”, 
explica ela.

A enfermeira explica que a 
vítima nem sempre vai conseguir 
falar na hora que é atendida e isso 
precisa ser respeitado. De acordo 
com Stephanie, a área de educação 
e a escola são fundamentais para 

acompanhar qualquer mudança no 
comportamento da criança vítima 
de abuso ou violência sexual.

Cláudio Piteri comentou sobre 
como os professores e coordena-
dores educacionais de Osasco estão 
sendo capacitados para lidar com o 
tema: “É fundamental tratar de um 
tema tão sensível e a nossa Secre-
taria tem promovido treinamentos 
de modo a capacitar os profissio-
nais da Educação a perceberem 
alterações no comportamento dos 
alunos”.

“O professor é o primeiro 
identificador da criança com com-
portamento alterado. Às vezes, até 
por desenhos feitos pelo aluno ou 

pela caligrafia da criança, podemos 
sentir se há algo de diferente na 
rotina dela, diz a psicopedagoga 
Acácia Silva. Fazendo coro com 
Stephanie, ela diz que “a criança só 
conseguirá falar sobre o tema com 
alguém com quem ela estabeleça 
laços de confiança”.

Integrante da PEM e ainda da 
Comissão da Criança e do Adoles-
cente na Casa, a parlamentar Lúcia 
da Saúde comentou sobre a neces-
sidade de políticas multissetoriais 
sobre o tema: “É muito enriquece-
dora a união dos profissionais de 
saúde e educação, como vemos na 
reunião de hoje para melhorar as 
políticas contra o abuso infantil”.

llNa sessão ordinária da terça-fei-
ra, 10 de maio, a funcionária pública 
municipal Andrea Geovana Rugani 
Berrocozo foi homenageada pela 
Câmara de Osasco por seu trabalho 
na  Maternidade Amador Aguiar.

A Moção foi apresentada pelo 
vereador Adauto Tô Tô(PDT) e 
aprovada por unanimidade pelos ve-
readores da casa de leis osasquense. 
Na oportunidade Adauto discorreu 
sobre o porquê da apresentação da 
Moção e além dele, vários verea-
dores se manifestaram enaltecendo 
a homenageada, entre os quais, o 
presidente da Casa, Ribamar Silva 
(PSD), o vice-presidente Josias da 

Juco (PSD), Délbio Teruel (União 
Brasil) e Julião (PSB). Andrea tam-
bém recebeu o carinho dos verea-
dores Rogério Santos (MDB), Elsa 
Oliveira (PODE) e pastora Cristiane 
Celegato (Republicanos).

Andrea Geovana Berrocozo 
iniciou no serviço público municipal 
em 1993 na Secretaria de Comunica-

ção onde permaneceu por cerca de 
cinco anos. Na sequência  por três 
anos trabalhou no Hospital Antonio 
Giglio e há 22 anos trabalha na Ma-
ternidade Amador Aguiar, ela atu-
almente é assessora do diretor geral.

A homenageada afirma ter or-
gulho do seu trabalho, ama o que 
faz e tem enorme prazer em atender 
com carinho a todos os munícipes. 
“Em 22 anos como assessora na 
Maternidade, nunca fui repreendi-
da por meu trabalho e ações, nem 
pelos dirigentes e muito menos pelos 
munícipes que a mim recorrem. 
Amo de paixão o que faço, amo a 
Maternidade onde trabalho e que me 

dá condições de servir com respeito 
e dedicação o povo de minha amada 
Osasco, orientando, esclarecendo e 

auxiliando no que for possível não 
só os munícipes que nos procuram, 
bem como as centenas de funcioná-

rios com quem convivemos no dia a 
dia. Esta é a minha missão”, encerrou 
Andrea.

llO atendimento da Enel em 
Osasco foi alvo de severas críticas 
dos parlamentares na 13ª Sessão 
Ordinária, realizada nesta terça-
-feira (10). O vereador Carmônio 
Bastos (Podemos) propôs uma 
Moção de Repúdio à concessio-
nária pelas inúmeras falhas que 
vem apresentando na prestação de 
serviços à população.

“A Enel está prestando um 
desserviço ao Estado de São Paulo 
e ao município de Osasco. A em-

presa tem recursos para fazer um 
bom serviço e não faz. Quando 
você passa em frente ao posto da 
Enel tem uma fila de osasquenses, 
a maioria insatisfeita” comentou o 
parlamentar do Podemos ao suge-
rir que a empresa de energia siga o 
exemplo da Sabesp.

“Por mais que tenhamos pro-
blemas com a Sabesp, o acolhimen-
to da diretoria com o atendimento 
é muito bom”.

A Moção foi aprovada com 
unanimidade e muitos vereadores 
falaram sobre a quantidade de 
denúncias e reclamações que eles 
recebem em seus gabinetes. Car-
mônio Bastos apontou que quando 
são enviados e-mails à Enel a em-
presa responde dizendo que tem 

30 dias para responder à solicitação. 
“Muitas vezes quando o munícipe 
precisa de uma resposta imediata e 
a solução demora em chegar”.

O presidente da Câmara, Ri-
bamar Silva (PSD), lembrou que 
as tarifas cobradas pela Enel são 
altas, mas que as contrapartidas 
para o munícipe e para o munícipio 
são poucas. “É impressionante o 
que cobram da população e ainda 
fazem um trabalho ruim”, apontou 
Ribamar, ao comentar que em 
Osasco ainda há postes de madeira 
sendo usados pela empresa.

De acordo com o vereador 
Josias da Juco (PSD), nesta segun-
da-feira (09), diretores da conces-
sionária estiveram na Secretaria de 
Meio Ambiente em uma reunião 
com o secretário da pasta, Fábio 
Grossi, que foi constrangedora 
e tensa. “Tive a oportunidade de 
participar de uma reunião com 
diretores da Enel no Meio Am-
biente e posso afirmar que foi uma 
conversa constrangedora. Falamos 
sobre a falta de uma programação 
adequada para poda de árvores e 
outros serviços”, declarou o par-
lamentar, após frisar que, muitas 
vezes, a empresa demora mais de 12 
horas para atender uma solicitação 
de serviço.

Os parlamentares comentaram 
que em breve haverá uma Audiên-
cia Pública para debater os serviços 
da Enel no município. Segundo o 
vereador Josias da Juco, a relação 
com a empresa será diferente. 
“Queremos respeito”.

“

Ribamar Silva,
presidente da Câmara

Minha primeira 
medida como 
presidente da 
Câmara foi reativar
a Procuradoria 
Especial da Mulher 
(PEM), de forma a 
acolher essas
denúncias “
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Creche 
Mercedes 
Corrêa Ruiz 
Batista, 
localizada na 
Rua Djalma 
Borges de 
Santana, 100 
– no Novo 
Osasco. A 
escola atende 
204 crianças, 
de 4 meses 
a 3 anos 
11 meses, 
em período 
integral. 

A UBS do Regina Alice oferece  clínica médica, ginecologia e obstetrícia, pediatria, psicologia e odontologia

A UBS passou por 
várias melhorias 
dentro e fora do 
prédio de dois andares.

Há previsão de fiação 
subterrânea no 
cruzamento da Rio 
Negro e Araguaia

Fundo 
Social de 
Solidariedade 
de Osasco 
fará Drive-
Thru para 
arrecadação 
de cobertores

EDUCAÇÃO

llDando continuidade à mo-
dernização dos equipamentos 
educacionais, na segunda-feira, 9/5, 
a Prefeitura de Osasco entregou a 
reforma da Creche Mercedes Cor-
rêa Ruiz Batista, localizada na Rua 
Djalma Borges de Santana, 100 – no 
Novo Osasco. A escola atende 204 
crianças, de 4 meses a 3 anos 11 
meses, em período integral.

A reforma na creche foi geral, 
incluindo pintura interna e externa, 
troca de pisos, portas e janelas dos 
ambientes, manutenção em todo o 
telhado, revisão elétrica e hidráulica, 
novo paisagismo para área externa, 
novo playground e grafite interno 
para áreas comuns, como o refei-
tório, sanitários e outros.

No ato de oficialização da en-
trega da reforma, o prefeito de 
Osasco, Rogério Lins, destacou que 
recuperar os próprios da educação 
é tão importante quanto consolidar 
novos prédios. “Eu fico muito feliz 
quando vejo que passo a passo nós 
estamos conseguindo melhorar as 
nossas escolas. Ter um ambiente 
gostoso é muito importante para 
os alunos e servidores da educação. 
Entregar novas creches e escolas é 
muito bom, mas não podemos nos 
esquecer dos equipamentos educa-
cionais já consolidados e que têm 
atendido as nossas crianças”, disse.

O secretário da Educação, Cláu-
dio Piteri, afirmou que a pasta tem 
trabalhado pensando sempre no 
futuro da cidade, que são as crian-
ças. “Aqui foi feita uma reforma 
bastante considerável. A escola 

ficou muito agradável, com um 
ambiente do jeito que as nossas 
crianças merecem. É assim que 
nós temos trabalhado, buscando 
levar melhor infraestrutura e mais 
qualidade no ensino para o futuro 
da nossa cidade”, finalizou.

Na sexta-feira, 6/5, a Prefeitura 
entregou a reforma da CEMEI 
Yolanda de Sá Battiston, localizada 
na Rua Reinaldo Ceschini – no Mu-
nhoz Junior. Atualmente, a CEMEI 
atende 470 crianças.

As melhorias incluíram revisão 
e adequação da cobertura, revisão 
elétrica e hidráulica, troca de pisos, 
portas e janelas, pintura interna e 
externa, manutenção nos banhei-
ros, salas de aulas e novo mobiliário 
para os ambientes. A escola também 
recebeu novo grafite com a temática 
de personagens infantis.

Em sua fala no ato de entrega 
da reforma, o prefeito Rogério Lins 
agradeceu o trabalho dos profis-
sionais da educação e destacou a 

importância deles para a cidade. “Os 
melhores profissionais da educação 
estão aqui em Osasco. Tenho muita 
gratidão pelo trabalho que vocês 
fazem, sempre com muito carinho 
e respeito pelas crianças, que são 
o principal patrimônio de uma 
família”, disse.

O secretário da Educação, Cláu-
dio Piteri, falou das melhorias na 
CEMEI e ressaltou que a pasta tem 
trabalhado para modernizar e me-
lhorar a infraestrutura das escolas. 

“Estamos trabalhando para oferecer 
uma educação de qualidade e um 
atendimento mais digno, com a 
melhor infraestrutura nos nossos 
equipamentos públicos”, reforçou.

A CEMEI Yolanda de Sá Bat-
tiston é a segunda escola que a 
administração municipal entrega 
reformada em menos de uma se-
mana. De 2020 até agora, mais de 
100 equipamentos educacionais da 
rede municipal de ensino passaram 
por modernização.

llA Unidade Básica de Saúde 
(UBS) João de Siqueira, no Jardim 
Regina Alice, foi totalmente refor-
mada pela Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Barueri. A UBS foi 
reaberta para o público na segun-
da-feira, dia 9, com a aprovação 
dos usuários às melhorias.

A dona de casa Eliana Russin 
aprovou a reforma e elogiou as 
novas instalações. “Moro há mais 
de 20 anos neste bairro e sempre 
fui muito bem atendida aqui. Ago-
ra ficou melhor ainda”, afirmou.

Para o secretário de Obras, 
Beto Piteri, a população do bairro 
passará a contar com um equi-
pamento de saúde moderno e 
bem estruturado. “Assim como 
as outras UBSs que estamos re-
formando, as obras na UBS do 
Regina Alice transformaram 
completamente a unidade, que 
terá capacidade de atender com 
conforto um número maior de 
pessoas”, comemorou.

A UBS passou por várias me-
lhorias dentro e fora do prédio de 
dois andares. A recepção e a sala 
de espera ficaram mais espaçosas, 

dando mais conforto às pessoas. 
Todos os consultórios agora têm 
ar-condicionado e a Central de 
Material Estéril (CME) teve sua 
estrutura readequada.

O secretário de Saúde, Dio-
nísio Alvarez Mateos Filho, afir-
mou que a reforma da UBS foi 
projetada para também trazer 
mais humanização aos atendidos. 
“O atendimento humanizado na 
Saúde é uma recomendação ne-
cessária, que exige estrutura física 
adaptada, bons equipamentos e 

servidores preparados. É isso que 
estamos fazendo nessa e em todas 
as outras unidades de saúde do 
município”, disse.

“Ficou bem legal”,  disse a 
estudante Joice Silva Santos, que 
elogiou a recepção e a sala de espe-
ra, onde aguardava atendimento. 
Para ela, a reforma trouxe mais 
conforto, o que ajuda muito os pa-
cientes que buscam atendimento.

A UBS do Regina Alice oferece 
as seguintes especialidades: clínica 
médica, ginecologia e obstetrícia, 

pediatria, psicologia, odontologia. 
O novo espaço conta também 
com salas de curativo, vacinação, 
coleta para exames, acolhimento 
da enfermagem, nebulização, sala 
de medicação e atendimento de 
emergência, quando necessário, 
farmácia e almoxarifado de insu-
mos hospitalares.

Durante a reforma, os atendi-
mentos ao público estavam sendo 
realizados provisoriamente no 
Ginásio de Esportes Francisco 
Pedro César.

llMais do que estética, enterrar 
fios da rede elétrica e de telecomu-
nicação é também uma questão de 
eficiência e segurança. A Prefeitura 
de Barueri, por meio da Secretaria 
de Obras, mantém um plano de 
instalação de fiação subterrânea em 
alguns pontos da cidade com maior 
volume de fios, retirando os postes 
das calçadas.

A Secretaria de Obras atual-
mente realiza esse serviço no bairro 
Boa Vista, mais precisamente no 
entorno de onde será a Praça das 
Artes (cujas obras já estão em fase 
final). Já foram feitas obras de en-
terramento de fios no Boulervard 
Central e em parte da avenida 
Andrômeda, em Alphaville. “Esta-

mos fazendo a intervenção princi-
palmente em locais onde há fiação 
mais carregada. Com a retirada 
dos postes, os passeios ficam mais 
limpos e o local mais seguro, já que 
evita acidentes por descarga da 
rede elétrica, por exemplo”, afirma 
o secretário de Obras, Beto Piteri.

Depois que terminar as obras 
de enterramento no entorno da 
Praça das Artes, previstas para 
o final deste mês, a Secretaria de 
Obras deverá começar o serviço na 
rua Santa Úrsula com a Benedita 
Guerra Zendron, no Centro.

Há previsão ainda de fiação 
subterrânea no cruzamento das 
alamedas Rio Negro e Araguaia, em 
Alphaville. A Secretaria de Obras 
também estuda enterrar a fiação 
na região onde está o Shopping 
Tamboré, uma vez que no local 
já existe uma outra obra de cons-
trução do túnel subterrâneo para 
o escoamento de águas da chuva, 
a fim de acabar com as enchentes 
no local.

Com relação as passagens escolares nada vai mudar, elas serão comercializadas com desconto de 50% do valor

Mais de 100 escolas passaram 
por modernização em Osasco
Em breve, será entregue o Mundo da Criança da zona Norte, a maior creche do Brasil, com 1.300 vagas em período integral, no Jardim 
Piratininga. Além disso, recentemente, a Prefeitura anunciou a aquisição de mais de 23 mil notebooks para alunos das escolas municipais. 

Cidades
Carapicuíba

A Prefeitura está convocando as famílias beneficiárias 
do Programa Auxílio Brasil para realização do 

Monitoramento Obrigatório da Condicionalidade da 
Saúde (Pesagem). Compareça ao CRAS mais próximo 
de sua casa até o dia 15 de junho para retirar o Cartão 

de Monitoramento e realizar a pesagem 

FRIO

ILUMINAÇÃOSAÚDE

llO Fundo Social de Solida-
riedade de Osasco, presidido 
pela primeira-dama Aline Lins, 
realiza dia 21 de maio, das 10h às 
15h, o drive-thru da Campanha 
do Agasalho em frente ao prédio 
da Prefeitura, localizado na Ave-
nida Lázaro de Mello Brandão, 
300, Vila Campesina.

Quem quiser praticar mais este 
gesto de solidariedade, pode doar 
cobertores novos e embalados para 
evitar o contágio pelo coronavírus.

No momento da entrega dos 
cobertores, a pessoa não preci-
sará descer do veículo. Funcio-
nários do Fundo Social estarão 
no local para receber as doações.

É o terceiro ano consecuti-
vo que o Fundo Social realiza 
o drive-thru da campanha do 
agasalho. Todos os donativos 
arrecadados serão destinados às 
famílias carentes cadastradas no 
Fundo Social de Solidariedade.

lServiços
Drive-Thru da 
Solidariedade
Data: 21de maio.
Horário: 10h às 15h, 
Endereço: Av. Lázaro de Mello 
Brandão, 300, Campesina.

Barueri substitui poste 
por fiação subterrânea

UBS do Jardim Regina 
Alice tem atendimento mais 
humanizado após a reforma

Serão aceitos a doação 
de cobertores novos e 
embalados para evitar 
contágio pelo Covid
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A cidade de Osasco 
conta com quatro 
ecopontos e quatro 
mini ecopontos

A previsão inicial é que 
o desvio dure cerca de 
sessenta dias até que o 
trecho seja liberado

IMUNIZAÇÃO BARUERI

ARRAIÁ RECICLÁVEL

DRENAGEM

Pais poderão consultar notas e 
faltas através do APP do Aluno

A Secretaria de Educação de 
Barueri anunciou nas reuniões de 
pais realizadas no sábado, dia 7, o 
novo APP do Aluno.

Desenvolvido pelo Departa-
mento Técnico de Tecnologia e In-
formação Educacional (DTTIE), o 
aplicativo está disponível para que 
alunos e seus responsáveis acom-
panhem sua evolução escolar com 
apenas alguns cliques.

Com o APP, estudantes têm 
acesso às suas notas, seus horá-
rios, carteirinha digital e infor-
mações relevantes de sua rotina 
acadêmica.

Elizabete Almeida de Melo, 
mãe de alunos da Emef Margarida 
Maciel, está animada com esses 
novos recursos. “No dia da reunião 
de pais nos apresentaram o novo 
aplicativo com toda a vida escolar 
dos nossos filhos. Achei muito 
chique e extremamente útil. Agora, 
quando a gente for no cinema, já 
tenho a carteirinha em mãos”, 
comemora.

Para o estudante Andrei Otá-
vio, da Emef João Tibúrcio, o novo 

recurso vai ajudar muito. “Achei 
fácil usar e muito prático para con-
sultarmos nossas notas e também 
baixar a carteirinha estudantil”, 
contou.

Para acessar o novo aplicativo 
de pais e alunos é muito fácil. Se 
for um aluno, basta usar o mes-
mo e-mail e senha do Google que 
já utiliza nas atividades da escola. 

E se você é responsável legal, 
basta seguir os seguintes passos: 
entre em contato com a secretaria 
da escola, atualize seu cadastro 
de responsável legal utilizando 

um e-mail compatível com Gmail, 
que será vinculado à matrícula do 
estudante. Finalizando esta etapa, 
basta acessar o endereço https://
educweb.app.br/home .

A Prefeitura de Osasco, atra-
vés da Secretaria de Serviços e 
Obras, vai construir um novo eco-
ponto na Vila Pestana, zona sul da 
cidade. Segundo informações da 
administração, o projeto já está 
pronto para ser licitado e a cons-
trução deve começar no segundo 
semestre deste ano. A entrega do 
equipamento está prevista para o 
primeiro semestre de 2023.

O ecoponto é o local adequa-
do para o descarte de resíduos 
volumosos, como móveis ve-
lhos, podas de árvores, colchões, 
eletroeletrônicos, madeiras e 
pequenos volumes de entulho.

Osasco conta com 04 (qua-
tro) ecopontos e 04 (quatro) mini 
ecopontos. Segundo a Diretoria 

Geral de Gestão de Resíduos, 10 
(dez) processos para a construção 
de novas unidades estão em an-
damento, sendo que 04 (quatro) 
já estão com projetos prontos. 

Jacira Vitor, moradora da 
região, aprova a iniciativa. “É 
comum a gente se deparar com 
entulho em calçadas e terrenos 

vazios. A população precisa se 
conscientizar da importância de 
não sujar a cidade. Um ecoponto 
na região vai ajudar a evitar esse 
tipo de problema”, a� rmou Vitor. 

De acordo com Persival Santi, 
secretário adjunto de serviços e 
obras, a prefeitura está fazendo a 
sua parte e a população deve cola-

borar. “Todos somos responsáveis 
pela manutenção da qualidade do 
espaço público. Estamos investindo 
em novos ecopontos, além de todos 
os serviços de limpeza e manuten-
ção que realizamos todos os dias. A 
população precisa ajudar e � scalizar 
para coibir esses descartes irregula-
res na cidade”, � nalizou Santi.

No local está sendo cons-
truído pela Secretaria de Obras 
um túnel subterrâneo para 
canalização e drenagem de 
águas da chuva, com extensão 
de cerca de um quilômetro: da 
alameda Araguaia até a avenida 
Piracema. Depois de pronto, a 
água será escoada diretamente 
para o rio Tietê, acabando com 
as cheias da região.

Por causa da obra contra 
enchentes em Alphaville, a Se-
cretaria de Mobilidade Urbana 
(Semurb) interrompeu as duas 

faixas à esquerda da avenida 
Piracema, na altura do número 
669, no sentido Carapicuíba. 
Como alternativa, haverá  uma 

faixa adicional no canteiro cen-
tral para diminuir o impacto no 
trânsito.

A Semurb sugere também 
outras rotas para desviar do 
trecho em obras. Os veículos 
que acessam a Rodovia Cas-
tello Branco, no sentido capital 
paulista pela avenida Piracema, 
poderão seguir pelas avenidas 
Aruanã,  Tucunaré, Sylvio Ho-
nório A. Penteado e utilizar a 
alça de acesso.

Para quem segue no sentido 
Osasco poderá utilizar a ala-
meda Araguaia, depois as ruas 
José Pereira Sobrinho, Abelardo 
Luz, Severino de Almeida, Ala-

goinha, Brejão, viaduto sobre 
a Castello Branco, ruas José de 
Andrade e Angelin.

Quem costuma acessar a 
Rodovia Castello Branco sentido 
interior pela avenida Piracema 
poderá utilizar as alamedas 
Amazonas, Araguaia, Rio Negro 
e a alça de acesso sentido inte-
rior (Shopping Iguatemi).

A previsão inicial é que o 
desvio dure cerca de sessenta 
dias até que todo o trecho em 
obras seja liberado para o tráfe-
go de veículos.

Osasco segue vacinando a 
população contra a covid e a 
in� uenza nas Unidades Bási-
cas de Saúde e nos Centros de 
Atenção ao Idoso, de segunda 
a sexta-feira. Os calendários de 
vacinação, bem como os gru-
pos prioritários são de� nidos 
pelo Ministério da Saúde, que é 
responsável por enviar as doses 
dos imunizantes aos municí-
pios. Vale destacar que a vacina 
aplicada neste ano é trivalente, 
composta pelos vírus H1N1, a 
cepa B e o H3N2, do subtipo 
Darwin, que causou os surtos 
no � nal do ano passado.

Já pode receber a vacina 
contra o vírus influenza em 
Osasco:  Pessoas com 60 anos 
ou mais; Trabalhadores da saú-
de e pro� ssionais da educação; 
Crianças acima de 6 meses e 
menores de 5 anos; Gestantes 
e puérperas; Povos indígenas; 
Pessoas com de� ciência e Pes-
soas com comorbidades.

A vacinação contra a co-
vid-19 também continua. Na 
unidade de saúde, o munícipe 
deverá apresentar RG, compro-
vante de endereço e carteirinha 
de vacinação. 

O novo aplicativo também constitui um portal de informações personalizadas para os responsáveis legais, acessando o 
calendário escolar, recebendo recados e demais serviços, tornando a secretaria de sua escola disponível em um toque.

Com o APP, 
estudantes 
têm acesso 
às suas notas, 
seus horários, 
carteirinha 
digital e 
informações 
relevantes 
de sua rotina 
acadêmica

O ecoponto é adequado para o descarte de móveis velhos, podas de árvores, eletroeletrônicos, entre outrosDepois de dois anos de in-
terrupção devido a pandemia 
de Coronavírus, a Catedral de 
Santo Antônio preparou tudo 
com muito carinho e neste � m 
de semana dará início a Tradi-
cional Quermesse da Catedral 
com todas as delícias e atrações 
que uma boa quermese oferece.

São mais de 2 mil metros de 
ambiente coberto para que você 
possa passar bons momentos 
com seus familiares, amigos 
e com toda a comunidade. A 
quermesse é realizada no esta-
cionamento da Avenida Santo 
Antônio e na parte inferior da 
Igreja onde também está loca-
lizada a Praça do Antigo Semi-
nário, um lugar aconchegante e 
de muita paz para curtir os dias 
mais frios do ano.

A quermesse terá lanche de 
pernil, pamonha, bolos, doces, 
espetinho de churrasco, fogaz-
za, macarronada com almonde-
gas, ao sugo, nhoque, lasanha, 
e nesse friozinho aquele caldo 

verde delicioso para aquecer 
não pode faltar.

Toda quermesse tem o lado 
da culinária e o da diversão, e na 
Catedral de Santo Antônio a di-
versão está em alta e há opções 
para toda família. Os adultos 
podem se divertir no Bingo 
(onde toda a renda é revertida 
para os projetos da Igreja) e 
para as crianças Pescaria, Boca 
do Palhaço, Jogo das Argolas, e 
muito mais.

Anote aí na sua agenda, a 
retomada da nossa Quermesse 
acontece neste � m de semana 
e a previsão de término é no 
dia 31 de julho. Para mais in-
formações acesse o site www.
catedraldeosasco.com.br

Serviços
Quermesse da Catedral de 
Santo Antônio
Data: de 14 de maio a 31 de 
julho de 2022
Horário: aos sábados: das 10 
às 22 horas e aos domingos 
das 8 às 22 horas
Quanto: Até às 18 horas a 
entrada é gratuita. A partir das 
18 horas a entrada custa R$ 
5,00 por pessoa. Crianças até 
12 anos não pagam entrada
Onde: Avenida Santo Antônio, 
1090, Vila Osasco – Osasco

Quermesse da 
Catedral de Santo 
Antônio em Osasco 
começa no sábado, 14

Vacinação 
contra Covid 
e Infl uenza 
continua em 
Osasco

Construção de ecoponto na Vila Pestana 
ampliará serviços ambientais na região 

Obras para acabar com as enchente na 
avenida Piracema começaram nesta semana

A Quermesse da 
Catedral terá diversas 
opções culinárias e 
muita diversão 
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O Ska Brasil foi o primeiro clube da cidade a atuar dentro de casa pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista

Esporte
2º lugar
A equipe de natação osasquense participou do 
3° Torneio Regional Petiz A Sênior, promovido 
pela Federação Aquática Paulista (FAP), no 
Complexo Esportivo Rebouças, em Santos, no 
litoral paulista. A equipe osasquense conquistou 
o 2º lugar com um total de 53 medalhas.

ACM OSASCO
AVENIDA DAS FLORES, 453

11 3685 8900
www.acmsaopaulo.org@�����������

#VEMPRAACM

Atividades para
toda as idades.

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

ACM, MUITO
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA!

llNo próximo mês o FC Ska Bra-
sil completa três anos de futebol, 
está na segunda temporada pro-
fissional mas já com história para 
contar. O caçulinha é projeto do 
pentacampeão Edmilson Moraes, 
empreendedor que montou um 
centro de excelência em Santana 
de Parnaíba.

Acontece que o penta chegou 
mostrando ousadia além de grana 
- em 2019 bateu na porta da Vila 
Yolanda, reduto do poderoso 
Audax para comprar o Osasco 
Futebol Clube. E comprou. Com 
o alvinegro histórico nas mãos, no 
ano seguinte ele cuidou de lançar 
o novíssimo Ska no futebol profis-
sional da Segunda Divisão.

Debutando na Bezinha 2020, 
fez uma 1ª fase para se classificar 
em terceiro lugar no Grupo 7, abai-
xo de Mauá e Jabaquara; na etapa 
seguinte seria eliminado com duas 
derrotas para o Manthiqueira.

Ano passado a decisão foi para 
ganhar fôlego e não disputou a 
Segundona, retornando agora e já 
cumprindo três rodadas com uma 
vitória, um empate e uma derrota, 
7 gols contra 4 e segundo lugar no 
Grupo 6 - três pontos abaixo do 
líder Mauá com 7.

O objetivo do penta Edmilson 
é chegar mais longe que na tem-
porada 2020 - da parte dele e do 

clube, tudo muito planejado para 
surpreender em busca do acesso à 
Série A3 da 1ª Divisão, pois o mais 
importante não falta, estrutura.

NINHO DA ÁGUIA
O Ska leva o símbolo do Osas-

co FC no escudo, só que ao coman-
do do penta a Águia faz-se bem 
mais imponente do que quando 
na camisa do extinto alvinegro - a 
começar pelo ninho.

Edmilson esbanja requinte 
no CT em Santana de Parnaíba 
e que homenageia o mestre Telê 

Santana. Com trabalho científico 
na formação de atletas, já negocia 
com o exterior e com bases de 
clubes grandes do País.

Complementando o trabalho 
das quatro linhas, há um complexo 
profissional com metodologia cien-
tífica que Edmilson traz de modelos 
europeus. Por isso que mesmo sen-
do 2ª Divisão, o Ska posa estrutura 
já própria de Série A2.

Por fim e além do CT, para 
disputar a Segundona em casa o 
penta Edmilson também investiu 
na construção do Estádio Muni-

cipal Gabriel Marques da Silva, o 
Gabizão: na 1ª rodada jogou fora, 3 
a 2 para o Mauaense em 24 de abril; 
na seguinte, 30, estreia em casa e 
para fazer história como primeiro 
time profissional de Santana de 
Parnaíba - ficou no 1 a 1 com o 
Colorado Caieiras.

Sábado passado e pela terceira 
rodada, Ska 4 x 0 Jabaquara, pri-
meira vitória da Águia na Bezinha 
e em casa. Agora vem a quarta 
rodada e o penta leva a moçada 
para Suzano, domingo às 15h 
contra o Ecus.

llA Confederação Brasileira 
de Xadrez forma delegação com 
os dez melhores tabuleiros do 
País rumo a Olimpíada da Índia 
- são cinco jogadores na seleção 
masculina e cinco na femini-
na. Quem encabeça o time das 
meninas é a novíssima campeã 
brasileira Julia Alboredo, 25 
anos, eleita a Melhor do Xadrez 
2021 e Mestra Internacional que 
vem somando títulos seguidos 
nas últimas temporadas.

De fato, uma monstrona que 
vai forte também nas competi-
ções abertas, tipo todos contra 
todos sem distinção de categorias. 
Então, mesmo contra feras do 
masculino a campeã se destaca e 
encara de igual para igual - como 
no recente Aberto de João Pessoa.

Na capital paraibana, Julia de 
Jandira foi agressiva enfrentando 
grandes nomes da categoria 
masculina e chegou à final do 
Absoluto empatando por 5,5 com 
o mestre Vinícius Martins - que 
levou o título pelo critério de 
desempate.

Sim, no confronto peça por 
peça a campeã brasileira não per-
deu e, então, pelo segundo lugar 
entre os fortões do masculino ela 

retornou para casa com aquele 
sabor da vitória.

Isso deixa a menina ainda 
mais motivada como atleta da 
seleção brasileira porque entra 
em apronto final para a Olim-
píada da Índia. Sim, é olho no 
calendário, pois a Cerimônia de 
Abertura será em 27 de julho. 
Portanto, dias em contagem 
regressiva para Chennai.

Até o embarque com o Brasil, 
onde houver competição é quase 
certo que Julia de Jandira estará 
nesse tabuleiro - agora, cada jogo 
entra como preparo olímpico e 
ela está cem por cento concen-
trada nisso.

E para a pergunta de sempre, 
sobre o xadrez não fazer parte 
dos Jogos Olímpicos, a resposta 
aponta para 1924 na França, 
quando o tabuleiro era rejeitado 
pelos organizadores que não 
souberam alinhar a modalidade 
ao regulamento convencional.

Houve racha e o xadrez se-
guiria carreira solo criando olim-
píada própria - a primeira foi em 
1927 em Londres. Sim, teve a de 
24 em Paris mas essa não conta 
como oficial mas como marco 
histórico. Outra coisa é que o 
xadrez adotaria calendário bienal 
ao contrário dos quatro anos da 
convencional.

llInserida no calendário oficial 
da cidade, a “Volta da União” chega 
a sua 11ª edição, promovida pelo 
Shopping União. A competição, 
que possui grande relevância para 
o público de Osasco, contou com 
mais de 2 mil participantes na sua 
última edição em 2019, entre cor-
redores profissionais e iniciantes.

Em 2022, a corrida volta a 
acontecer organizada pela Yescom, 
empresa especializada há mais 
de 30 anos em corridas de rua, e 
espera atrair um número crescente 
de competidores. Onde todos os 
participantes concorrerão a R$12 
mil em prêmios, além do sorteio 
de brindes.

O evento que conta com corri-

da de (9km) e caminhada de (4km), 
acontecerá no dia 12 de junho, com 
concentração e largada no estacio-
namento descoberto do Shopping 
União, às 8h.

Inscrições e informações
Para efetivar a participação, 

basta acessar o site www.shoppin-
guniao.com.br . O valor da inscri-
ção é de R$ 81,00 a vista. Idosos 
com mais de 60 anos têm 50% de 
desconto. 

No dia do evento, o atleta con-
tará com toda a infraestrutura 
necessária, como banheiros, postos 
de hidratação e guarda-volumes. 
Os inscritos receberão um kit com 
camiseta exclusiva, chip e número 

de peito. A retirada dos kits deverá 
ser realizada no dia 11 de junho, 
entre 11h e 22h, na loja Centauro 
do Shopping União. O participante 
deve apresentar documento com 
foto e carteira ou comprovante de 
vacinação contra COVID-19, com 
pelo menos duas doses. 

lServiços
11ª Volta da União
Shopping União de Osasco
12 de junho, a partir das 8h  
Local: Estacionamento 
descoberto do shopping 
Av. dos Autonomistas, 1400 - 
Vila Yara, Osasco 
Para mais informações acesse: 
www.shoppinguniao.com.br

é 2ª Divisão mas estrutura
e metodologia são nível A2

Estão abertas as inscrições para

11ª VOLTA DA UNIÃO

SKA DO PENTA
EDMILSON
O pentacampeão Edmilson construiu um Centro de Treinamento em Santana de Parnaíba que homenageia 
o ex-técnico Telê Santana. Com trabalho científico na formação de atletas, o Ska já negocia com o exterior

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

O evento 
que conta 
com corrida 
de (9km) e 
caminhada 
de (4km), 
acontecerá 
no dia 12 de 
junho

Julia de Jandira 
encabeça seleção 
olímpica do Brasil
rumo a Índia 22

XADREZ



________________________________
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
________________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG com Blue-De som LG com Blue-
tooth e rádio, com CD tooth e rádio, com CD 
e FM R$ 800,00 F. e FM R$ 800,00 F. 
93243.111293243.1112
________________________________
AQUÁRIOAQUÁRIO
Com 70 litros, com Com 70 litros, com 
móvel. R$ 500,00 F. móvel. R$ 500,00 F. 
99837.300099837.3000
________________________________
BANCOBANCO
Para jardim ou sa-Para jardim ou sa-
cada, madeira ma-cada, madeira ma-
ciça, envernizado, ciça, envernizado, 
fabricação própria. fabricação própria. 
R$ 250,00 cada. F. R$ 250,00 cada. F. 
3699.67583699.6758
________________________________

__________________________
BANHEIRABANHEIRA
B u r i g o t t o  p a r a B u r i g o t t o  p a r a 
b e b ê ,  p a r a  d e -b e b ê ,  p a r a  d e -
s o c u p a r  l u g a r s o c u p a r  l u g a r 
R $  7 0 , 0 0  F . R $  7 0 , 0 0  F . 
3608.27073608.2707
__________________________
BEBEDOUROBEBEDOURO
E  c o m e d o u r o E  c o m e d o u r o 
p a r a  c a c h o r -p a r a  c a c h o r -
r o ,  p e n d u r a d o r o ,  p e n d u r a d o 
R $  1 0 0 , 0 0  F. R $  1 0 0 , 0 0  F. 
3654.53663654.5366
__________________________
BICICLETABICICLETA
Aro 26 em bom Aro 26 em bom 
estado R$ 250,00 estado R$ 250,00 
F.  99131.1483F.  99131.1483
__________________________
BICICLETABICICLETA
E r g o m é t r i c a E r g o m é t r i c a 
em ó t imo  es ta -em ó t imo  es ta -
do R$ 780,00 F. do R$ 780,00 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
______________________________
CADEIRACADEIRA
De escritório, gi-De escritório, gi-
ratória, bom esta-ratória, bom esta-
do, encosto alto, do, encosto alto, 
preta, bem bara-preta, bem bara-
to R$ 200,00. F to R$ 200,00. F 
98635.910298635.9102
______________________________
CAFETEIRACAFETEIRA
Dolce Gusto com Dolce Gusto com 
cápsulas, semino-cápsulas, semino-
va R$ 200,00 F. va R$ 200,00 F. 
3656.55423656.5542
______________________________
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
A m p l i f i c a d o r a A m p l i f i c a d o r a 
c o m p l e t a  p a r a c o m p l e t a  p a r a 
propaganda com propaganda com 
veículo R$ 500,00 veículo R$ 500,00 
F. 97568.1020F. 97568.1020
__________________________
CALÇASCALÇAS
C i n c o  c a l ç a s C i n c o  c a l ç a s 
soc ia is  semino-soc ia is  semino-
vas, nº 46 ao 48. vas,  nº 46 ao 48. 
R $  1 0 0 , 0 0 .  F. R $  1 0 0 , 0 0 .  F. 
3447.95773447.9577
__________________________
CAMACAMA
D e  s o l t e i -D e  s o l t e i -
r o  R $  1 5 0 , 0 0 . r o  R $  1 5 0 , 0 0 . 
F.96567.1670F.96567.1670
__________________________
CAMACAMA
B o x  s o l t e i r o B o x  s o l t e i r o 
m a i s  c o l c h ã o m a i s  c o l c h ã o 
R $  3 0 0 , 0 0  F. R $  3 0 0 , 0 0  F. 
3682.45283682.4528
________________________________

________________________________
CAMACAMA
De so l t e i ro  em De  so l t e i ro  em 
m a d e i r a  m a c i -m a d e i r a  m a c i -
ça R$ 150,00 F. ça R$ 150,00 F. 
3686.72243686.7224
____________________________
CAMACAMA
Solteiro mais col-Solteiro mais col-
chão R$ 250,00 F. chão R$ 250,00 F. 
3682.45283682.4528
____________________________
CAMISASCAMISAS
E bonés de rock E bonés de rock 
R$ 50,00 cada F. R$ 50,00 cada F. 
93243.111293243.1112
____________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal com for-De casal com for-
ro,  bom estado, ro,  bom estado, 
para desocupar lu-para desocupar lu-
gar  R$ 120,00 F. gar  R$ 120,00 F. 
3608.27073608.2707
____________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal, Probel, De casal, Probel, 
praticamente novo, praticamente novo, 
de mola R$ 800,00 de mola R$ 800,00 
F. 96592.4892F. 96592.4892
____________________________
COMPRESSORCOMPRESSOR
De 120 libras, 110 De 120 libras, 110 
volts. R$ 800,00 F. volts. R$ 800,00 F. 
99979.210099979.2100
____________________________
COMPRESSORCOMPRESSOR
Para encher bexi-Para encher bexi-
gas R$ 350,00 F. gas R$ 350,00 F. 
99311.614499311.6144
____________________________
DEPURADORDEPURADOR
D e  a r  S u g g a r D e  a r  S u g g a r 
Polaris de turbo, Polaris de turbo, 
novo, R$ 150,00 F. novo, R$ 150,00 F. 
97337.904797337.9047
____________________________
DOAÇÃODOAÇÃO
Aceito doação de Aceito doação de 
uma geladeira. F. uma geladeira. F. 
96567.167096567.1670
____________________________
DVDDVD
De rock original R$ De rock original R$ 
25,00 cada um e 25,00 cada um e 
CD de rock original CD de rock original 
R$ 15,00 cada F. R$ 15,00 cada F. 
93243.111293243.1112
____________________________
ESCADAESCADA
Artmix 7 degraus, Artmix 7 degraus, 
cor alumínio, ca-cor alumínio, ca-
pacidade 120 kg, pacidade 120 kg, 
nova R$ 150,00 nova R$ 150,00 
F.97312.1130F.97312.1130
____________________________
ESMERILHADEI-ESMERILHADEI-
RARA
Black & Decker 110 Black & Decker 110 
volts. R$ 200,00. F. volts. R$ 200,00. F. 
99837.300099837.3000
____________________________
ESTANTEESTANTE
De madeira para De madeira para 
sa la ,  bem con-sa la ,  bem con-
servada, para de-servada, para de-
socupar  espaço socupar  espaço 
R$ 400,00. Fone R$ 400,00. Fone 
99508.988899508.9888
____________________________
ESTANTEESTANTE
D e  m a d e i r a . D e  m a d e i r a . 
R $  1 0 0 , 0 0  F. R $  1 0 0 , 0 0  F. 
94966.727594966.7275
____________________________
FOGÃOFOGÃO
Continental em bom Continental em bom 
estado R$ 400,00 F. estado R$ 400,00 F. 
3608.27073608.2707
____________________________
FOGÃOFOGÃO
Continental, 4 bo-Continental, 4 bo-
cas, seminovo, bom cas, seminovo, bom 
estado. R$ 380,00 estado. R$ 380,00 
F. 99772.8543F. 99772.8543
____________________________

____________________________
FOGÃOFOGÃO
Cooktop para embu-Cooktop para embu-
tido em base de gra-tido em base de gra-
nito, novo. R$ 400,00 nito, novo. R$ 400,00 
F. 99692.6179F. 99692.6179
________________________________
FOGÃOFOGÃO
Dako em ótimo es-Dako em ótimo es-
tado R$ 200,00 F. tado R$ 200,00 F. 
97166.281597166.2815
________________________________
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
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
________________________________
FORNOFORNO
Elétrico Mondial R$ Elétrico Mondial R$ 
50,00 F. 3656.554250,00 F. 3656.5542
________________________________
FREEZERFREEZER
Brastemp em bom Brastemp em bom 
estado R$ 500,00. estado R$ 500,00. 
F 94966.7275F 94966.7275
________________________________
FREEZERFREEZER
De 152 litros, verti-De 152 litros, verti-
cal, bom estado R$ cal, bom estado R$ 
97821.658397821.6583
________________________________
FREEZERFREEZER
Duplo, branco, 220 Duplo, branco, 220 
volts R$ 700,00 F. volts R$ 700,00 F. 
94510.174394510.1743
________________________________
FREEZERFREEZER
Industrial de 600 Industrial de 600 
litros R$ 800,00 F. litros R$ 800,00 F. 
99521.958199521.9581
________________________________
FURADEIRAFURADEIRA
De bancada, motor De bancada, motor 
de ¼ com 5 ve-de ¼ com 5 ve-
locidades, semi-locidades, semi-
nova R$ 400,00 F. nova R$ 400,00 F. 
97821.658397821.6583
________________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Continental duplex, Continental duplex, 
nova R$ 800,00 F. nova R$ 800,00 F. 
95985.644395985.6443
________________________________
GELADEIRAGELADEIRA
De 360 litros R$ De 360 litros R$ 
500,00 F.99131.1483500,00 F.99131.1483
________________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Em ótimo estado, Em ótimo estado, 
funcionando, Bras-funcionando, Bras-
temp R$ 200,00 F. temp R$ 200,00 F. 
98635.910298635.9102
________________________________
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 às 96366.1023 após às 
10 horas10 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
________________________________
JAQUETAJAQUETA
Cinza GG R$ 80,00 Cinza GG R$ 80,00 
F. 94779.7021F. 94779.7021
________________________________

______________________________
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  Bras -De lavar  Bras -
temp Active, 9 kg, temp Active, 9 kg, 
com cesto para com cesto para 
roupas sensíveis, roupas sensíveis, 
nova R$ 600,00 F. nova R$ 600,00 F. 
97337.9047 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 lavar roupas, De lavar roupas, 
13  qu i los ,  E le -13  qu i los ,  E le -
trolux R$ 800,00 trolux R$ 800,00 
F.99521.9581F.99521.9581
______________________________
MICRO-ONDASMICRO-ONDAS
 R$  120 ,00  F.  R$  120 ,00  F. 
99772.854399772.8543
______________________________

______________________________
MOTORMOTOR
Três motores de Três motores de 
máquinas de la-máquinas de la-
var  roupa  an t i -va r  roupa  an t i -
ga. R$ 120,00 F. ga. R$ 120,00 F. 
3683.13533683.1353
______________________________
PANELASPANELAS
Várias panelas in-Várias panelas in-
dustriais, preços dustriais, preços 
a  c o m b i n a r.  F. a  c o m b i n a r.  F. 
94510.174394510.1743
______________________________
PATINETEPATINETE
E m  b o m  e s t a -E m  b o m  e s t a -
do R$ 100,00. F. do R$ 100,00. F. 
3916.51673916.5167
______________________________
PRATELEIRAPRATELEIRA
Duas unidades, de Duas unidades, de 
metal, de 0,90 m de metal, de 0,90 m de 
comprimento x 0,45 comprimento x 0,45 
de largura e 1,65 m de largura e 1,65 m 
de altura R$ 800,00 de altura R$ 800,00 
F. 3699.5919F. 3699.5919
______________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De água em bom De água em bom 
estado R$ 150,00. estado R$ 150,00. 
F.3916.5167F.3916.5167
________________________________

________________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De água Kitchen De água Kitchen 
R $  1 5 0 , 0 0  F. R $  1 5 0 , 0 0  F. 
96659.107896659.1078
____________________________
RACKRACK
Para computador Para computador 
com mesa para te-com mesa para te-
clado e três repar-clado e três repar-
tições. R$ 150,00 tições. R$ 150,00 
F. 93092.8386F. 93092.8386
____________________________
SANDUICHEIRASANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00 Comum R$ 30,00 
F. 96659.1078F. 96659.1078
____________________________
SANDUICHEIRASANDUICHEIRA
Gril l  Britânia R$ Gri l l  Britânia R$ 
80,00 F. 3656.554280,00 F. 3656.5542
____________________________
SAPATINHOSAPATINHO
F e m i n i n o  n º F e m i n i n o  n º 
34, R$ 70,00 F. 34, R$ 70,00 F. 
94779.702194779.7021
____________________________
SERRA CIRCU-SERRA CIRCU-
LARLAR
Dewalt para ma-Dewalt para ma-
deira. R$ 400,00 F. deira. R$ 400,00 F. 
99837.300099837.3000
________________________________

________________________________
TANQUETANQUE
De roupa, pequeno, De roupa, pequeno, 
seminovo. R$ 120,00 seminovo. R$ 120,00 
F. 97312.1130F. 97312.1130
________________________________
TÊNISTÊNIS
Olympikus nº 43, R$ Olympikus nº 43, R$ 
100,00 F. 94779.7021100,00 F. 94779.7021
________________________________
TERNOTERNO
Completo R$ 70,00 Completo R$ 70,00 
F.  97166.2815F.  97166.2815
________________________________
TOALHASTOALHAS
Várias para festas Várias para festas 
de casamento. R$ de casamento. R$ 
800,00 F. 99311.6144800,00 F. 99311.6144
________________________________
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”
Panasonic em bom Panasonic em bom 
estado R$ 250,00 F. estado R$ 250,00 F. 
96659.107896659.1078
________________________________
TV 20”TV 20”
Turbo, antiga. R$ Turbo, antiga. R$ 
120,00 F. 99772.8543120,00 F. 99772.8543
________________________________

Bota-ForaPara anunciar
ligue: 3681-0914
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QUER 

VENDER 

RÁPIDO?
ANUNCIE NO

CORREIO 

PAULISTA

LIGUE:

3681

0914

Na Rodovia dos Imigrantes, ao lado do MC Donald´s Na Rodovia dos Imigrantes, ao lado do MC Donald´s 
com três (3) casas boas, rua asfaltada e iluminada, com três (3) casas boas, rua asfaltada e iluminada, 

ônibus na porta, em Riacho Grande/SBC, com ônibus na porta, em Riacho Grande/SBC, com 
quadra society e salão de festas. Troca-se por casa quadra society e salão de festas. Troca-se por casa 

em lugar de meu interesse.em lugar de meu interesse.
Aceita-se contraproposta, valor R$ 250.000,00. Aceita-se contraproposta, valor R$ 250.000,00. 

Tratar com Edson no tel. 98154.6272 whats.Tratar com Edson no tel. 98154.6272 whats.

VENDO CHÁCARA COM 6.640 M²VENDO CHÁCARA COM 6.640 M²

VENDO IMÓVELVENDO IMÓVEL
No Jd. IAPI, próximo Sesi No Jd. IAPI, próximo Sesi 
Osasco, vizinho à padaria, Osasco, vizinho à padaria, 
mercado e pizzaria, conten-mercado e pizzaria, conten-
do 2 salões já locados. Óti-do 2 salões já locados. Óti-
mo p/ investidor. Só R$ 750 mo p/ investidor. Só R$ 750 
mil. Aceito carro ou apto até mil. Aceito carro ou apto até 
R$ 250 mil. F. 95349.4568R$ 250 mil. F. 95349.4568

VENDA DE CANÁRIOS COR E PORTE

PET CENTRAL OSASCO

RUA BATISTA DE AZEVEDO, 205 – CENTRO – OSASCO

EM FRENTE AO MERCADÃO MUNICIPAL

WHATS (11) 98771.0732 – LUIZ

CRIADOURO ESTRELA

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

TERRENO ESPETACULAR 1000 M²TERRENO ESPETACULAR 1000 M²
Plano, 20 x 50 m, totalmente murado, com muro Plano, 20 x 50 m, totalmente murado, com muro 
de arrimo, no sentido Bairro Catarina, Km 68 da de arrimo, no sentido Bairro Catarina, Km 68 da 

Castello Branco, com árvores frutíferas.Castello Branco, com árvores frutíferas.
Preço super especial R$ 90.000,00. Tratar com Preço super especial R$ 90.000,00. Tratar com 

o proprietário sr. Orlando no fone 3699.6758o proprietário sr. Orlando no fone 3699.6758
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Hoje inicio a minha coluna 
comentando as principais no-
tícias da semana:

PANTANAL:
A novela Pantanal chocou e 
empolgou telespectadores ao 
exibir na última semana uma 
cena em que Jôve (Jesuíta 
Barbosa) ficou nu diante de 
Juma (Alanis Giulen). A sequ-
ência durou poucos segundos 
e depois mostrou apenas o 
bumbum do ator de 30 anos. 
Isso mostra, que depois de 
décadas de objetificação do 
corpo feminino, o jogo virou e 
a nudez frontal masculina tem 
deixado de ser tabu na televisão 
brasileira.

SABRINA SATO:
Dezoito anos depois de ganhar 
o BBB 3, Sabrina Sato voltou 
para a emissora, mas de um jei-
to diferente. A apresentadora, 
que sempre agradou o público 
com seu jeito descontraído e 
sua espontaneidade, assumiu 
duas atrações no GNT, canal 
pago da Globo. Segundo ela 
mesma, essa mudança repre-
senta seu amadurecimento em 
sua carreira. Os programas sob 
o seu comando serão:  “De-
sapegue se for Capaz” e “Saia 
Justa”.

TV JOVEM PAN:
Vai mexer na sua programação 
da hora do almoço para acirrar 
a briga por audiência entre 
os canais de notícia da TV 
por assinatura. Essa mudança 
deverá acontecer esta semana. 
“O Pânico” será exibido ao vivo 
das 13h00 às 14h00 - até então 
o programa era transmitido 
a noite gravado. O objetivo é 
fazer frente com os programas 
do horário nos canais fechados.

OTAVIANO COSTA:
Vai passar a perna no adver-
sário. Essa é a premissa do 
programa “Cozinhe Se Puder” 
- Mestres da Sabotagem, reality 
que volta à grade do SBT aos 
sábados. Mas o apresentador, 
Otaviano Costa, quer quebrar as 
regras do formato e implantar 
temperos de leveza e humor na 
competição culinária. A ideia é 
de que cada cozinheiro preju-
dique o trabalho do outro. Os 
quatro participantes concorrem 
a um prêmio de R$ 25 mil reais 
cada episódio.

BAIXARIA ENTRE SIMONE 
E SIMARIA:
A dupla armou um barra-
co daqueles e interrompeu 
a gravação do programa do 
Ratinho na semana passada. 
As cantoras foram convidadas 
para cantar a nova música de 
trabalho e o barraco começou 
quando Simaria parou a banda 
para anunciar que estava rou-
ca, o que deixou a irmã muito 
irritada. Ao perceber a con-
fusão, Ratinho interrompeu 
a discussão e pediu para que 
elas interpretassem a música 
do novo DVD. 

PREJUÍZO DA GLOBO:
Após o levantamento do de-
partamento da emissora, foi 
constatado um grande prejuízo 
em 2021 no montante de R$ 
173 milhões. O balanço foi 
divulgado pelo GCP (Globo 
Comunicações e Participa-
ções), muito embora a receita 
líquida  da emissora foi de R$ 
14,4 bilhões no período. Um 
aumento de 15% em relação a 
2020. Apesar de ganhar mais 
dinheiro, a Globo viu seus 
custos crescerem por causa dos 
atrasos dos eventos esportivos 
na pandemia.

CASOS DE FAMÍLIA:
A partir da próxima semana 
o programa apresentado por 
Cristina Rocha que já está há 13 
anos no ar será reformulado. A 
novidade é que a atração do SBT 
passa a receber famosos em suas 
edições diárias, trazendo para 
junto com a apresentadora e os 
demais participantes debaterem 
a respeito do tema do dia. O 
programa, que já vinha desgas-
tando os telespectadores com 
seu formato só tem essa opção 
de mudança, caso contrário ele 
sairá da grade de programação 
do SBT.

ACUSAÇÕES DE ABUSO NA 
SÉRIE DE PEDRO CARDO-
SO NA HBO:
A série intitulada “Área de Ser-
viço”  criada por Pedro Cardoso 
e Graziella Moretto para a HBO, 
está dando o que falar. O clima 
está muito conturbado tanto é 
verdade que um grupo de parti-
cipantes teria enviado uma carta 
aberta para o departamento de 
criação pedindo demissão. O 
texto fala de abusos no Set de 
gravações onde a situação � ca 
insustentável . Pedro Cardoso 
que saiu da “Grande Família”  
(2001-2014) sempre colecionou 
polêmicas, uma delas: Quando 
disse que Sílvio Santos promo-
ve entretenimento na sua TV 
de péssima qualidade além de 
iludir os pobres. A coluna quer 
lembrar a esse problemático 
atorzinho, que Sílvio Santos 
é o brasileiro que mais paga 
imposto no país além de gerar 
milhares de empregos.

LIVIA ANDRADE NA BAND:
A emissora já de� niu o nome do 
programa que será comandado 
por ela nas noites de sábado 
“Música Mix com Lívia Andra-
de”. As gravações serão inicia-
das esta semana e o programa 
terá um formato diferente e 
poderá colocar a Band numa 
competição mais acirrada com 
as concorrentes para uma me-
lhor pontuação no IBOPE.

Os bastidores 
da TV

Tony Auad
tony.auad@gmail.com

Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

Não cabe em si de tanto 
orgulho e felicidade. 
Está de malas prontas 
para embarcar para 
Manaus/AM onde 
estará participando do 
concorridíssimo “Festival 
de Ópera Internacional” 
que acontece entre 19 e 
22 de maio na Capital 
Amazonense.

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ - OSASCO

MAESTRO 
ALESSANDRO 
FERREIRA

RAFAEL VERNEQUE PAES

Já muito jovem vem 
acompanhando seu 
pai, Zé Roberto, nas 

atividades jornalísticas 
do Jornal Folha Oeste e 

como diz o ditado: “� lho 
de peixinho, peixinho é! 
” logo estará dirigindo 
a Empresa. Estes dias 

comemorou seu aniversário 
nas aconchegantes 

dependências do Osasco 
Plaza Shopping e o brinde 
festivo foi ao lado de seus 
progenitores Luzinete e 

José Roberto e de sua irmã 
Matilde, seus grandes 

incentivadores.

Ao completar 60 anos de 
história, não tem nada 

mais grati� cante que 
formar as turmas 120 
e 121 que a Juventude 

Cívica de Osasco prepara, 
treina e quali� ca 

jovens para enfrentar o 
mundo pro� ssional. Sua 

Presidente, Dra. Daniela 
Yuri foi muito aplaudida 

ao receber as lindas � ores 
dos seus alunos.

O coquetel que marca o início das atividades como Hospital São Luiz 
Osasco deu-se com a presença do Presidente e Vice-Presidente da Rede 
D’Or, Médicos conceituados, Funcionários, Autoridades e Convidados 

especiais que � zeram questão de acompanhar o Prefeito Rogério Lins no 
1tour pelas novas instalações de primeiro mundo, totalmente equipadas 

com altíssima tecnologia e brindarem com champanhe momento tão 
especial. Destacaram-se o Superintendente do São Luiz-Osasco, Rogério 

Risso, o Presidente da AACD de Osasco Roberto Nerguisian, sempre 
Governador do Rotary Club Jô Antiorio e o Presidente da Associação 

Comercial e Empresarial de Osasco, Dr. Amir Gomes.

Superintendente 
do “Osasco Plaza 

Shopping” é um 
entusiasta, grande 

incentivador e 
indispensável 

parceiro das 
incontáveis ações 

sociais e eventos da 
Cidade que quase 
sempre acontecem 

em sua cobiçada 
Praça de Eventos.  

Realiza brilhante trabalho junto aos 
jovens brasileiros e, quem veio matar um 
pouquinho as saudades da Equipe da 3ª 
Delegacia/EX, foi seu sempre Delegado, 
Capitão do Exército Brasileiro Elizário 

Rodrigues de Oliveira.

Sempre atuante no Mundo Sindical vem 
realizando excepcional trabalho como 

Presidente do Sincomércio-Osasco, 
Diretor da Fecomércio/SP e agora com a 
nomeação do Prefeito Rogério Lins e do 
Secretário Luciano Camandoni, assume 

como Secretário Adjunto da Secretaria de 
Tecnologia e Inovação onde juntos, tem 

planos para fazer a diferença em Osasco.

DAVID ROCHA

A  arrogância 
defi ne a 
insegurança do 
ser humano. 

“

EDSON ALVES DE ATHAYDE
O Fundo Social de Solidariedade de Osasco, 
através de sua atuante Primeira Dama Aline 
Lins, vem realizando plausível trabalho na 
cidade e, Athayde, vem se destacando junto 
a todos da Equipe que tanto se dedicam ao 

próximo e aos menos favorecidos.

JOSÉ MATIAS
DOS SANTOS

JUCO

JUNTA MILITAR DE OSASCO
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ABUSO
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DENUNCIE!

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

cmdca.osasco


