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Osasco ganha Fábrica de
Cultura 4.0 no Rochdale
O projeto conta com cerca de 92 cursos,
como artes digitais, robótica, projeto
maker, games, drones, modelagem
impressora 3D, entre outros. Serão
ofertadas 1,7 mil vagas e 490 atividades
de difusão, com custeio anual de R$ 7,4
milhões. No espaço também haverá
atividades culturais e de formação com
ateliês de criação e trilhas de produção
nas áreas de teatro, dança, foto e vídeo
e artes visuais. Página 5
FUTURO

Condomínio
na Zona Sul
recebe projeto
piloto de coleta
seletiva
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ESPORTE

OSASCO

Barueri conta
com paredão de
1,99m de altura

BARUERI

11ª Volta da União
reúne quase
duas mil pessoas

Pág. 9
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Desembarque em ônibus
é alterado para promover
maior segurança
Pág. 5

São milhões
em prêmios
com destino
à felicidade

Economize todo mês
e GANHE números
da sorte para concorrer.

em prêmios*

Consulte seus números
da sorte e regulamento em
poupancapremiadasicredi.com.br
Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de
Capitalização de Pagamento Único, Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00,
Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios. Quantidade de sorteios previstos: 202. *Valor da
premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - 0800
724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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Sem Mordaça
Sugestão 2
Que tal a Prefeitura, Câmara, OAB, ACEO, Rotary, Imprensa e demais entidades da cidade de Osasco, participarem de
uma ampla campanha visando a melhoria de nossas calçadas, a
grande maioria em condições precárias, até de abandono. Será
que a prefeitura possui um dispositivo legal em seu Código de
Posturas, que obrigue o proprietário do imóvel a conservar em
boas condições o passeio em frente a sua propriedade?

Insegurança

Fale com o Correio
Envie suas denúncias,
reclamações , sugestões e
elogios sobre serviços
públicos ou privados
98980.2449
jornal@correiopaulista.com

Moção de repúdio
ROBSON COTAIT

Nova profissão

Para evitar mais arrombamentos e furto de mercadorias, a
Casas Bahia no centro de Osasco, mais precisamente no Calçadão
da Rua Antônio Agu, instalou grades de ferro que deverão pelo
menos dificultar a ação de ladrões.
Sobe, desce!
Conhecemos alguns políticos que depois de eleitos se distanciam do povo, dificultam o contato, a não ser daqueles que lhes
interessam por enes razões, além dos puxa-sacos e lambe-botas.
Felizmente na democracia há um prazo estipulado para o fim do
“reinado”, nada é eterno e o “queixo erguido” de ontem vai um dia
descer do pódio e terá que reaprender a ser mais um no meio do
povo e mais, passar a ser ignorado por muitos que o conheceram
e até o conduziram ao pódio.

Os influenciadores no Brasil já são mais de 500 mil e cada
um com pelo menos 10 mil seguidores nas redes sociais. Não é
uma profissão regulamentada mas o número de influenciadores
já supera o de dentistas (374 mil), arquitetos (212 mil), engenheiros civis (455 mil) e empata com o número de médicos no
país (502 mil).
Eleições 2022

Quem leva?

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco da terça-feira, 7, o presidente da Casa, vereador Ribamar Silva, afirmou
que há colaboradores da prefeitura que merecem o nosso respeito
e carinho. mas, há outros que merecem o contrário e sugeriu a
elaboração de moções de repúdio aos secretários municipais e
agentes públicos que não atendem à população. A líder do prefeito
Rogério Lins na Câmara, vereadora Ana Paula Rossi, fez questão
de registrar sua indignação em relação ao comportamento de
alguns secretários.
Magoou

Datena ou Dateninha, prováveis candidatos ao Senado. O primeiro é o oficial, apresentador de TV com muito sucesso e atual
líder das mais diversas pesquisas eleitorais. O outro é o genérico,
osasquense que já foi candidato a prefeito de Osasco e que, nas
eleições de 2018 foi suplente da então candidata ao senado Maurren Maggi.

No próximo dia 21, às 18 horas, na Câmara Municipal de
Osasco, acontece o Encontro Regional do PSB – Região Oeste
com a presença dos pré-candidatos Alckmin a vice-presidente da
República, Márcio França a governador e Professora Tereza a deputada federal. A coordenação do evento é do ex-vereador, professor
Mario Luiz Guide, Coordenador da Fundação João Mangabeira/SP.

Sugestão 1
Aos senhores vereadores de Osasco e também ao prefeito. São
muitos os osasquenses que já nos deixaram e que são merecedores
de ter seus nomes perpetuados com a denominação de algum bem
público, rua, praça, escola, unidade de saúde, etc.. Entre os quais,
citamos Dr. Faisal Cury, Sérgio Yamato e Reinaldo Vaz. A participação dos três com a cidade de Osasco foi marcante.

É verdade
“Estamos no século 21 discutindo alta tecnologia, iPhone,
e no saneamento estamos na era medieval. São 100 milhões de
pessoas sem esgoto, 35 milhões sem acesso à água tratada e mais
de 3.000 lixões a céu aberto no Brasil”, afirma Pedro Maranhão,
secretário nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.

O TRE rejeitou transferência de domicílio eleitoral de Sergio
Moro (União Brasil), que não poderá ser candidato a deputado
federal em São Paulo não eleições gerais de outubro próximo.
Caso a medida seja mantida mesmo após recurso ao TSE, vários
pré-candidatos a deputado federal, que poderiam ser eleitos
graças à provável votação que o ex-juiz receberia, ficarão decepcionados e com o sonho de Brasília mais distante.
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Cobrança
A Câmara de Carapicuíba aprovou, o requerimento de
autoria do vereador Ladenilson que pede informações
à Empresa de Transporte e Turismo Carapicuíba (ETT)
sobre a razão da linha 133 (Estação Centro – Circular
Ariston) não funcionar aos domingos e, aos sábados,
funcionar apenas até às 14h.

EMPREENDEDOR

Prefeito de Osasco
é destaque em
prêmio do Sebrae
Rogério Lins, ficou entre os três finalistas que concorreram pela
categoria Desburocratização do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor
llEm evento realizado na Bienal,
em São Paulo, na quinta-feira,
9/6, pelo Sebrae, o Estado de São
Paulo reconheceu os prefeitos que
promoveram o desenvolvimento
econômico e social de seus municípios por meio do incentivo aos
pequenos negócios locais.
O prefeito Rogério Lins inscreveu Osasco na categoria Desburocratização com o projeto “SimpliCidade”, que, em 2021, beneficiou
aproximadamente 5.000 novos
microempreendedores, por meio
da implementação de uma política
de desenvolvimento, inovação e
empreendedorismo, disponibilizando ao empreendedor serviços
que viabilizem e agilizem a abertura
e regularização da sua empresa de

forma sustentável, garantindo o seu
desenvolvimento e contribuindo
para sua longevidade e crescimento.
Hoje, esses serviços estão unificados na Casa do Empreendedor,
mas desde 2017 – primeiro ano de
seu mandato e ano da implantação
da política de simplificação, sintetizada no SimpliCidade, o crescimento no número de aberturas de
novas empresas teve uma explosão
(+ 26%) mantendo, a partir de então, uma média anual de 12%.
Na disputa acirrada pela categoria Desburocratização estavam
Osasco, Praia Grande e Santo André, sendo o vencedor o município
do Grande ABC, Santo André.
Acompanhado da primeira-dama, Aline Lins, o prefeito Rogé-

rio Lins recebeu o certificado de
participação no Prêmio Prefeito
Empreendedor. Lins destacou que
Osasco estar entre as três cidades
finalistas já é mais do que uma
vitória e mostra que o município
está no caminho certo.
“Osasco é uma cidade empreendedora. Só em 2021 abrimos
mais de 6.500 novas empresas.
O município ganhou destaque,
inclusive, por encerrar o ano como
a cidade que mais gerou empregos
no Brasil. Foram mais de 100 mil
novos postos de trabalho, e uma
alta de 16% em relação a 2020.
Estamos vivendo um bom momento de recuperação econômica
e nossa cidade não para de crescer!
Osasco tem subido no ranking

O prefeito Rogério Lins inscreveu Osasco na categoria Desburocratização com o projeto “SimpliCidade”

das economias municipais, sendo
atração de grandes empresas, principalmente no segmento de tecnologia. Somos a segunda maior
economia do Estado de São Paulo

Representantes
da cidade
de Osasco
que foram
prestigiar
o prefeito
Rogério Lins

e o 8º PIB do país. Temos muito o
que avançar e muito trabalho pela
frente, mas estamos no caminho
certo. Só temos que agradecer a
Deus, ao nosso povo e aos nossos
colaboradores. Obrigado Sebrae
pelo reconhecimento!”, destacou
Rogério Lins.
Osasco concorreu também em
outra categoria, a de Cidade Empreendedora, com o programa “Nosso
Futuro”, programa de Segurança
Alimentar que atende mais de 30
mil famílias em situação de vulnerabilidade social, mas não chegou
nas finalistas.
Ao todo, a 11ª edição do Prêmio
Prefeito Empreendedor teve 236

projetos inscritos de 173 cidades
do estado de São Paulo em oito
categorias: Cidade Empreendedora;
Compras Governamentais; Desburocratização; Empreendedorismo
na Escola; Inovação e Sustentabilidade; Marketing Territorial
e Setores Econômicos; Sala do
Empreendedor, além de uma nova
categoria chamada de Governança
Regional e Cooperação Intermunicipal, que registrou seis projetos
inscritos. No total, o prêmio conta
com 231 municípios participantes,
já que a categoria Governança
Regional e Cooperação Municipal
têm projetos que congregam mais
de um município.

ORAÇÕES

Ribamar Silva reforça o sentimento
de todos: a cura de Rubinho Furlan
llNa manhã desta terça-feira
(14), o presidente da Câmara
Municipal de Osasco, vereador
Ribamar Silva (PSD), esteve em
reunião com o Prefeito de Barueri,
Rubens Furlan (PSDB).
No momento delicado em
que a família Furlan enfrenta com
o tratamento médico de Rubens
Furlan Filho, o Rubinho, Ribamar
reforça seu apoio em orações. “Estou unido a milhares de pessoas
que acreditam na restauração da
saúde do Rubinho. Temos certeza
de que sua cura será motivo de
alegria para todos nós”.
O encontro que também serviu de alinhamento para projetos
futuros para o desenvolvimento
das cidades que compõem a região
oeste da Grande São Paulo, foi
também uma oportunidade para

Ribamar Silva apresentar as ações
de seu mandato que colaboraram
no avanço da economia de Osasco.
“É sempre um grande aprendizado
ouvir a voz da experiência. Furlan é
referência de como fazer política”,
comentou.
Ribamar Silva cultiva um bom
relacionamento com a família Furlan e, nos últimos meses, estreitou
laços. O gabinete do prefeito de
Barueri está sempre de portas abertas para receber Ribamar. Prova
disto é que, no primeiro semestre
deste ano, Rubens Furlan recebeu
Ribamar diversas vezes.
A deputada Bruna Furlan,
recentemente elogiou a atuação de
Ribamar Silva no comando do Poder Legislativo de Osasco. “Ribamar
é uma grande liderança política,
amigo que tem trabalhado muito

pelo desenvolvimento de Osasco”,
postou Bruna nas redes sociais.
Homengem a Ni da Pizzaria
Os vereadores osasquenses
aprovaram nesta terça-feira (14),
durante a 18ª Sessão Ordinária, o
Projeto de Lei 140/2021, que nomeia o recém-construído campo
de futebol do bairro São Pedro
como “Arena Ni da Pizzaria”.
Além deste, outros 11 projetos
foram votados.
Aprovado com 16 votos favoráveis, em Discussão Única, o
projeto do Executivo homenageia
o ex-vereador Valdenir Luiz de
França, o Ni da Pizzaria, morto no
final de 2020, vítima da Covid-19.
Momentos de muita emoção
entre os parlamentares marcaram
a votação da matéria, com discur-

sos de recordação dos momentos
vividos com Ni na Câmara de
Osasco.
O presidente da Câmara, Ribamar Silva (PSD), contou dos
momentos vividos com Ni no
Hospital Antônio Giglio, quando
os dois foram internados por causa
do coronavírus e o ex-vereador
acabou falecendo. “Essa homenagem é mais do que merecida
porque ele sempre foi um lutador
por aquela região. Fica aqui a nossa
gratidão e o nosso respeito pelo
vereador Ni”, declarou Ribamar.

O vereador de Osasco Ribamar Silva e o prefeito de Barueri Rubens Furlan

O vice-presidente Josias da
Juco (PSD) fez o encaminhamento de votação do projeto e falou
sobre a atuação do homenageado
em favor do município e a relação
dele com o esporte. “O nome do

Ni está indo para um local que
ele amava. Ele buscava valorizar
aquele campo”, justificou.
Localizado na Avenida Pinheiros, na Cidade das Flores
(Zona Sul de Osasco), o campo foi

contemplado com gramado sintético, iluminação LED, alambrado,
refletores, sistema de drenagem,
reforma dos vestiários e dos bancos
de reservas, paisagismo, além de
pintura geral.
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ELEIÇÕES 2022

Carol Cerqueira é précandidata a deputada
federal pelo União Brasil
Mãe, administradora de empresas formada pelo Mackenzie Alphaville, cursou Direito, filha da
saudosa Maria de Lurdes do Amparo. Carol é fundadora do Instituto Caminhos contra Injustiça
Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

Carol Cerqueira é mãe, esposa,
administradora de empresas e
fundadora do Instituto Caminhos
contra a Injustiça, que tem sede em
Osasco. Nasceu na Lapa, na Zona
Oeste da Capital, mas passou toda
a infância em Carapicuíba. “Mudamos para lá depois que minha
mãe, que era vítima de violência
doméstica, se separou do meu pai.
Ela criou, sozinha e com muitas
dificuldades, eu e meus dois irmãos
e nos deixou muito cedo, em 2006.
É meu grande exemplo de vida”,
disse Carol.
Ela mora em Osasco desde
2007. Como empresária, Carol
foi proprietária da casa Vilas Bar,
na Vila Yara. Já a partir de 2014,
passou a se dedicar integralmente às
causas sociais, por meio do instituto. “Achava fundamental que meu
trabalho também pudesse fazer a
diferença na sociedade. Mas foi com
a criação do Instituto Caminhos
contra a Injustiça que passamos a
desenvolver ações que impactam
diretamente na transformação de
vida das pessoas, principalmente
crianças, adolescentes, jovens,
mulheres que sofrem violência

“

Acredito em
propostas que
integrem várias
bandeiras. Porque
quando batalhamos
para garantir melhor
Saúde pública, por
exemplo, também
estamos abrindo os
caminhos para uma
melhor Educação.”
Carol Cerqueira,
pré-candidata a deputada

doméstica e população preta e periférica. São 8 anos desenvolvendo
atividades de atendimento em psicologia, psicopedagogia e assessoria
jurídica, além de ações de segurança
alimentar. Nesse quesito, somente
nos últimos 5 meses foram mais de
8 mil famílias atendidas com cestas
básicas. Também promovemos atividades culturais e esportivas, com
aulas de ballet e futebol masculino
e feminino para crianças; cursos
de capacitação, encaminhamento

para vagas de emprego e ainda um
trabalho incansável em apoio às
mulheres vítimas de violência doméstica. Nossa luta é contra todo o
tipo de injustiça e também envolve
a criação de oportunidades sociais,
educacionais, profissionais e culturais para as populações que ainda
hoje, infelizmente, estão à margem
da sociedade. Trabalhamos por
uma transformação integral, com
a construção de novos conhecimentos, competências, habilidades
e horizontes.”
Nas eleições deste ano, Carol
disputará uma vaga para deputada
federal, mas a sua veia política já
pulsa há algum tempo. “Trago
esse desejo desde muito jovem.
Em 2003, quando cursava Administração de Empresas no Mackenzie Alphaville, fui idealizadora e
fundadora do primeiro Diretório
Acadêmico da faculdade, justamente para dar voz aos estudantes.
E a partir daí, iniciamos lutas que
trouxeram várias conquistas aos
alunos, incluindo uma linha de
transporte público. A partir daí,
minha veia política pulsou com
mais intensidade. Foi ali que
descobri que meu engajamento
em diversas lutas poderia resultar
na melhoria de vida das pessoas.

Depois, já à frente do Instituto
Caminhos Contra a Injustiça,
me deparei com as mais variadas
formas de injustiça e percebi que,
para lutar contra elas, é preciso
fazer mais, lutando também por
melhorias na Educação, Saúde,
Segurança, Habitação, dentre
outras áreas.”
Em 2008, ela recebeu do deputado Campos Machado, um convite para ser candidata a deputada
estadual. “Foi uma campanha de
estrutura pequena mas que, com
a ajuda de amigos, percorreu o Estado de São Paulo. Tive 3480 votos
distribuídos em 272 municípios. O
resultado não foi o suficiente para
me eleger, mas trouxe uma grande
vitória. Conheci ainda mais de perto as mazelas de nossa população
e percebi que só faremos mesmo
uma grande transformação em
nossa sociedade com a real participação política”
Neste ano após muitas conversas com o grupo que lhe apoia,
Carol aceitou o desafio de voltar
à disputa por uma cadeira na
Câmara dos Deputados. Ela é
pré-candidata pelo União Brasil.
“O que pesou nessa decisão foi
a transparência no projeto apresentado pelo presidente do União

Carol Cerqueira é pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil

Brasil Osasco, Pedro Sotero, e de
todos do diretório municipal. Eles
realmente acreditam em minha
candidatura e meus projetos se encaixam nos propósitos e princípios
do partido, que é um dos maiores
do País. Acredito em propostas
que integrem várias bandeiras.
Porque quando batalhamos para
garantir melhor Saúde pública,
por exemplo, também estamos
abrindo os caminhos para uma
melhor Educação. A partir daí,
garantimos também acesso a
melhores condições de trabalho.
Essas ações, aliadas à criação de
acesso ao Esporte e à Cultura,
também ajudam a melhorar a qualidade de vida de todos, incluindo
crianças, jovens e idosos. Só com
essas ações integradas é possível
mudar o cenário de desigualdades
que vivenciamos hoje. Mas, para
isso, é preciso ter alguém que nos
represente de verdade na política.

Só preciso dessa oportunidade
para fazer esse trabalho”, comenta
a pré-candidata.
Carol faz campanha por mais
mulheres na política. “Temos
um número muito pequeno de
mulheres na política e efetivamente ocupando cargos políticos.
Principalmente levando-se em
conta que somos a maioria da
população e do eleitorado. Precisamos urgentemente equilibrar
esse cenário. Até para levar às
discussões políticas nosso olhar
diferenciado, em relação ao masculino, sobre várias questões. Esse
aumento de representatividade
começa justamente por termos
mais candidatas, mostrando que
há um grande número de mulheres que, assim como eu, tem
coragem e audácia para encarar o
desafio de uma candidatura para
valer, e não só para cumprir cotas
partidárias.”

COMUNIDADE ARMÊNIA

Gerson Pessoa realiza encontro com lideranças
e moradores da região de Presidente Altino
O ex-secretário de Tecnologia,
Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Osasco e
pré-candidato a deputado estadual
pelo Podemos, Gerson Pessoa, realizou na terça-feira, 14/6, a segunda
plenária do Plano Gerson e Pessoas (PGP). Desta vez, o encontro
aconteceu no bairro de Presidente
Altino, no salão da Comunidade
Armênia, localizado na Rua Carlos
da Costa Ramalho Júnior.
A plenária contou com a participação de mais de 200 pessoas,
incluindo o prefeito Rogério Lins,
os vereadores Carmônio Bastos,
Délbio Teruel e Ribamar Silva,
sendo os dois últimos pré-candidatos a deputado federal, assim
como Mônica Veloso e Rosemeire
Martins. Além disso, participaram
do encontro lideranças e moradores
da região de Presidente Altino e do
Bonfim.
Os assuntos e sugestões debatidos nas plenárias do PGP servirão

como base para que Gerson Pessoa
possa elaborar suas propostas de
campanha. Ao longo das próximas
semanas e meses, muitos outros
encontros serão realizados.
Em sua fala, o pré-candidato a
deputado estadual destacou que ter
representatividade na Assembleia
Legislativa, vai ajudar Osasco a
conquistar novos serviços para os
munícipes. “Se a gente tiver um deputado que seja parceiro da cidade,
que dialogue com o governador e
com o prefeito, certamente a cidade
vai ganhar muito. Além de destinar
emendas parlamentares, um deputado pode trazer novos serviços do
estado para o município”, afirmou
Gerson Pessoa.
O prefeito Rogério Lins disse
que esse é o momento de as pessoas refletirem sobre o futuro da
cidade. “É importante que a gente
use esse momento de pré-candidaturas para refletir sobre o futuro
que queremos para nossa cidade e

O encontro reuniu moradores e empresários do bairro

até para a região. Ter pessoas que
nos representem de fato e que são
próximas, vai nos ajudar muito a
dar continuidade no trabalho que
desenvolvemos até aqui”, apontou
o chefe do Executivo.
No bate-papo foram apresentadas algumas sugestões pela popula-

ção, envolvendo saúde, inclusão nas
escolas e os serviços oferecidos pela
Sabesp, entre outras.
Santo Antônio - Padroeiro de
Osasco
Acompanhada do prefeito de
Osasco, Rogério Lins, e do pré-can-

didato a deputado estadual, Gerson
Pessoa (Podemos), a deputada federal e presidente Nacional do Podemos, Renata Abreu, participou na
segunda-feira, 13/6, da tradicional
missa e procissão em comemoração
ao Dia de Santo Antônio, padroeiro
do município.

“Estou muito emocionada de
estar aqui na missa e procissão em
homenagem ao nosso padroeiro
Santo Antônio. Vamos orar e rezar
para que o nosso Santo Antônio
continue abençoando a querida
cidade de Osasco”, disse a deputada.
“A gente fica feliz por ver a
cidade retomar as atividades importantes e tradicionais como a missa e
procissão de Santo Antônio, depois
de dois anos difíceis de pandemia.
Que seja um tempo de renovarmos
a nossa fé e esperança de dias melhores”, afirmou Gerson Pessoa.
A missa solene na Catedral de
Santo Antônio foi celebrada pelo
monsenhor Claudemir. Logo em
seguida, milhares de fiéis participaram da procissão de Santo Antônio,
que percorreu as principais vias do
Centro da cidade.
Por conta da pandemia, em
2020 e 2021, as atividades em comemoração ao Dia de Santo Antônio
haviam sido suspensas.
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Oportunidade
Barueri oferece cursos de qualificação
profissional a distância. As inscrições
estarão abertas em 27 e 28 de junho. As
aulas terão início em 11 de julho, disponíveis
na plataforma on-line, modalidade EAD
(educação a distância) até 11 de agosto,
quando terminam os cursos.

NOVIDADE

Fábrica de Cultura 4.0 é
inaugurada no Rochdale

SEGURANÇA

No total, foram investidos R$ 9,5 milhões na Fábrica Osasco (prédio e aquisição de equipamentos). A obra foi
executada pela POIESIS em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.
llA partir de quinta, 16, os moradores do Rochdale em Osasco já podem
contar com o Fábrica 4.. O local
oferece atividades culturais como,
por exemplo, a oficina LiteraFunk: o
funk como polo literário, realizada no
dia 29 de junho, às 14h, pela equipe de
Biblioteca, que buscará demonstrar
os conceitos e variações do Funk. A
oficina é indicada para jovens de 10 a
14 anos. Entre junho e julho, crianças
e adolescentes já poderão participar
das 38 atividades da ação Oficina de
Férias, que contará com 435 vagas. A
unidade funcionará de terça a sexta,
das 9h às 18h, e aos finais de semana
e feriados, das 12h às 17h.
A Fábrica de Cultura 4.0 Osasco contará com a estrutura do Programa, que inclui serviço de biblioteca
e salas para atendimentos de ateliês
de criação e trilhas de produção. A
unidade Osasco oferecerá em seus
1.200m², durante o 2º semestre, 15
Ateliês de Criação (325 vagas), 8 Trilhas de Longa Duração (155 vagas) e 4
Trilhas de Curta Duração (70 vagas),
com inscrições abertas a partir da
inauguração, além das atividades
culturais.
O foco das atividades da unidade é a tecnologia e os seus des-

Governador
Rodrigo
Garcia,
prefeito
Rogério Lins
e integrantes
da Fábrica de
Cultura 4.0

dobramentos (games, artes digitais,
robótica, projeto maker, drones,
modelagem impressora 3D). Contudo, também serão oferecidas diversas
atividades culturais e de formação
(ateliês de criação e trilhas de produção) nas áreas de teatro, dança, foto e
vídeo, e artes visuais.
“A Fábrica de Cultura Osasco
poderá marcar uma nova referência
no lado norte da cidade, sendo um
complemento ao que já existe em
termos de produção e fruição cultural.
Nosso trabalho é fortalecer grupos já

existentes no território e despertar
novos grupos para que eles tenham
na Fábrica uma possibilidade de desenvolver seus saberes em outras vertentes da produção cultural”, diz Nair
Dias dos Santos Souza, gerente da
Fábrica de Cultura 4.0 Osasco.
“Aqui na Fábrica da Cultura não
vamos promover somente a cultura,
vamos promover a economia criativa. Vamos formar jovens para ter
emprego, ter uma vida digna e um
futuro melhor”, disse Rodrigo Garcia,
governador do Estado.

Para permitir o acesso e a participação das pessoas nas atividades,
a Fábrica de Cultura 4.0 Osasco oferece instalações adaptadas, biblioteca,
espaço 4.0 e muitos eventos. Algumas
programações culturais terão tradução em Libras, tanto em atividades
virtuais como presenciais, visando
aquecer a demanda de profissionais
que trabalham com inclusão e a participação de públicos com deficiência.
Ela fica na Rua Santa Rita, s/n°,
Bairro Rochdale (Esquina com a Rua
Niterói).

Desembarque de
ônibus passam
a ser pela porta
traseira em Barueri
llCom o objetivo de evitar acidentes, a Prefeitura de Barueri, por meio
do Departamento de Transporte
da Secretaria de Governo, e a Benfica Barueri Transporte e Turismo
(BBTT), comunicam que a partir de
segunda-feira, dia 20, o desembarque
de passageiros será feito apenas pela
porta traseira dos ônibus de todas
as linhas do transporte público da
cidade.
A medida foi tomada devido
a acidentes com o desembarque
de usuários de ônibus pela porta
do meio, que passa a ser utilizada,
especificamente, para o embarque e
desembarque de cadeirantes.
Ainda segundo justificativa, a
mudança se dá pelo fato de o procedimento trazer maior segurança

para os passageiros, uma vez que o
desembarque após o eixo traseiro evita acidentes com maiores gravidades.
Aplicativo
Os ônibus municipais e intermunicipais da Benfica BBTT contam
com GPS e são monitorados 24 horas
por dia. Além disso, por meio do
aplicativo Cittamobi, o usuário que
estiver em determinado local pode
saber sobre itinerário e acompanhar
ainda quanto tempo falta para que o
ônibus esperado passe pelo ponto de
embarque.
Para mais informações, basta
acessar o site benficabbtt.com.br
ou entrar em contato pelo número
(11) 974236225 – SAC (Serviço de
Atendimento ao Cliente).
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Em Osasco, “Planeta Água em Cena 4”
incentiva crianças a preservar a água
Apresentações gratuitas da peça foram realizadas em escolas da cidade entre os dias 06 e 08 de junho. O intuito é que as crianças aprendam
desde cedo a respeitar e manter a natureza, para deixarmos um planeta melhor para as futuras gerações
l l As escolas municipais
EMEF Profª. Olinda Moreira
Lemes da Cunha, EMEF Escultor Victor Brecheret e EMEIEF
Professor João Campestrini
receberam entre os dias 06 e 08
de junho a peça teatral infantil
“Planeta Água em Cena 4”, que
levou reflexões sobre a importância da preservação da água
e do meio ambiente para todos
os seres vivos.

Alunos e
professores de
três escolas
de Osasco
puderam
assistir a
encenação da
peça teatral
infantil Planeta
Água em
Cena 4

1727
CRIANÇAS

O evento gratuito recebeu
1727 crianças. Sucesso com
o público, essa já é a quarta
edição do projeto, que segue
com suas apresentações por
diversas cidades do Brasil.

Com histórias e músicas divertidas, o pinguim Pinguinho
enfrentou dificuldades com
a falta de água na sua casa, e
precisou da ajuda de seu avô, o
Vovô Pingão e outros amigos
para aprender sobre o consumo consciente desse elemento,

com atitudes responsáveis e
sustentáveis.
O evento gratuito recebeu
1727 crianças. Sucesso com o
público, essa já é a quarta edi-

ção do projeto, que segue com
suas apresentações por diversas
cidades do Brasil. O intuito é
que as crianças aprendam desde cedo a respeitar e manter a

natureza, para deixarmos um
planeta melhor para as futuras
gerações.
“Planeta Água em Cena 4”
é viabilizado pela Lei de In-

centivo à Cultura e realizado
pelo Ministério do Turismo via
Secretaria Especial de Cultura.
O Projeto é uma produção da
Incentivar, e em Osasco contou

com o patrocínio da Univar
Solutions.
Sobre o Ministério do Turismo: Principal ferramenta de
fomento à Cultura do Brasil, a
Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos
os anos, em todas as regiões do
país. Por meio dela, empresas
e pessoas físicas podem patrocinar espetáculos – exposições,
shows, livros, museus, galerias
e várias outras formas de expressão cultural – e abater o
valor total ou parcial do apoio
do Imposto de Renda. A Lei
também contribui para ampliar
o acesso dos cidadãos à Cultura,
já que os projetos patrocinados
são obrigados a oferecer uma
contrapartida social, ou seja,
eles têm que distribuir parte
dos ingressos gratuitamente e
promover ações de formação e
capacitação junto às comunidades. Criado em 1991 pela Lei
8.313, o mecanismo do incentivo à cultura é um dos pilares do
Programa Nacional de Apoio à
Cultura (Pronac), que também
conta com o Fundo Nacional de
Cultura (FNC) e os Fundos de
Investimento Cultural e Artístico (Ficarts).

OTIMIZAÇÃO

Residencial Guimarães Rosa
receberá projeto-piloto de
coleta seletiva em Osasco
llO Residencial Guimarães
Rosa B deve receber, no próximo mês de julho, um projeto
de coleta seletiva com uma
nova estratégia da prefeitura.
A proposta consiste em focar
os esforços nos condomínios
da cidade, que vem se verticalizando de forma intensa nas
últimas duas décadas. O objetivo, segundo a administração, é
otimizar o serviço com a coleta
em um número menor de pontos e a garantia da qualidade dos
materiais separados no início
do processo.
Localizado na Rua Santiago
Rodilha, no Jd. Veloso, zona
sul, o condomínio será objeto
de estudos para aperfeiçoamento do novo sistema. O projeto
será acompanhado por entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção
Osasco, SEBRAE-SP, Rotary

Club, Universidade da Água,
Rede Verde Sustentabilidade,
dentre outros representantes
da sociedade civil.

A proposta consiste
em focar os esforços
nos condomínios da
cidade de Osasco
Segundo a Secretaria de Serviços e Obras (SSO), responsável pelo serviço, todo o material
coletado será encaminhado às
cooperativas de reciclagem
instaladas no município, para
fortalecer a geração de renda
das famílias que vivem dessa
atividade econômica. A Secretaria de Emprego, Trabalho e
Renda (SETRE) é a encarregada
de fazer a gestão junto às cooperativas, que também contam

com o apoio da sociedade organizada.
O síndico do Residencial
Guimarães Rosa B, Esequiel
Gaspar Albano, também conhecido como “Goiano”, está
otimista quanto à iniciativa.
“Queremos fazer a nossa parte
para melhorar a coleta seletiva e
contribuir com o meio ambiente. Tenho certeza que nossos
moradores vão se engajar nesse
projeto e tornar o Guimarães
Rosa B uma referência em sustentabilidade”, afirmou Albano.
De acordo com Oscar Buturi, Diretor de Gestão de Resíduos da Secretaria de Serviços
e Obras, o projeto no condomínio funcionará como uma
espécie de laboratório. “Toda
a operação envolve não apenas
a coleta do material reciclável,
mas um conjunto de ações
que envolve conscientização

Convocamos a todos os ex-empregados da Lonaflex, que tiveram contratos rescindidos a
partir de 1992, para que se apresentem à CLÍNICA DRA. DINORAH, na Rua André
Manojo, 115, Centro de Osasco, SP – Atendimento no Térreo, para o controle de
exames ocupacionais pós-demissionais previstos na Legislação Trabalhista, sem custo
ao ex-funcionário. É necessário estar munido de Carteira Profissional que comprove o
vínculo empregatício com a Lonaflex.

AGENDE SEU HORÁRIO: (11) 3685.4685, com Luís Felipe
ATENDIMENTO: Seg a sex, das 8h às 11h30.
Em caso de dúvidas, consulte o CEREST pelo fone (11) 3685.1027 ou o Sindicato
dos Metalúrgicos de Osasco pelo fone (11) 3651.7200.

Localizado no Jardim Veloso o condomínio será objeto de estudos para aperfeiçoamento do novo sistema.

ambiental dos moradores, comunicação e sinalização interna, interlocução com outros
agentes informais de coleta
(catadores), gravimetria dos
resíduos, etc. Vamos iniciar a
operação e aperfeiçoá-la para
se tornar modelo, fazendo os

ajustes necessários para replicá-la em outros condomínios”,
explicou Buturi.
Para Waldyr Ribeiro Filho,
Secretário de Serviços e Obras,
a prefeitura tem pressa. “O
prefeito Rogério Lins tem nos
cobrado para avançar com este

projeto. Recebemos um novo
caminhão de coleta seletiva do
Governo do Estado e estamos
tomando todas as providências
para colocá-lo em operação
o mais rápido possível. Essa
é uma prioridade para nós”,
finalizou Ribeiro.

Correio 2
Os bastidores
da TV
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só no estado do Mato Grosso
do Sul, realizou mais de 500
showmícios em 10 campanhas
onde atuava como cantor e
apresentador que lhe valeu
esse apelido de “Cantor das
Multidões”.
Autor de mais de 150 músicas, com 80 delas gravadas e
editadas na Abramus. Colecionando inúmeros sucessos
onde a música “Deus é Fiel”
é uma das mais solicitadas
pela belíssima mensagem
que ela passa, entre outras
se destacam também “Quisera ter Você” e “Esse Amor
Proibido”
Del Rubens, começou a
sua carreira como músico de
Banda de baile atuando como
cantor e instrumentista onde
tocou bateria, contrabaixo
e teclado onde trabalhou no
Estado do Paraná realizando
eventos em mais de 300 cidades do Estado, muito embora
ele seja natural de Maringá.
Hoje, ele apresenta pela
TV NGT para São Paulo e
Rio de Janeiro o programa
“Del Rubens Show” todos
os domingos às 12h00 com
reprise aos sábados às 18h00
com muita música e grande
aceitação dos telespectadores.

NELI REGINA
SINHORINI
A Rainha da
Família esteve
festejando mais
uma primavera e
foi agraciada com
beijos e abraços dos
netos Sérgio Enrico
e Antony, do genro
Sérgio Luis e da
filha amada Dra.
Daniela Sinhorini.

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
E entre tantas homenagens o Gestor da
Junta Militar de Osasco recebeu com
honras das mãos do Cel.Ex. Eliézer
Mello de Souza, Diretor do AGSP e do
Gen.Ex. Tomás Miguel Miné Ribeiro
Paiva Comandante do CMSE o “Diploma
de Amigo do Arsenal”.

PROFESSOR DR. ALEXEY CARVALHO
Reitor da Universidade Anhanguera, foi alvo de muitas atenções e
cumprimentos durante importante reunião do Cioeste.

E a linda esposa
do Pastor
Reinaldo
Mota esteve
aniversariando
e recebeu
muitas beijocas
dos Príncipes
herdeiros e do
maridão.
Trocaram juras de amor sob as bençãos
Divinas do Arcepreste Der Boghos
Baronian na Igreja da Comunidade
Armênia de Osasco.

ROTARIANO
RAFAEL PINTER

jornal@correiopaulista.com

Televisão Querida
alegria da minha mãe. A eterna
apresentadora do programa. A
melhor de todas.
C o nt i nu o o u v i n d o q u e
“Pantanal”, Globo, é um enorme sucesso. É sucesso nas redes
sociais. Já vi novela muito mais
comentada na boca do povo.
Mudando de assunto...
Por onde anda o apresentador Franklin David? Ex “TV
Fama”, Rede TV, e meu amigo de
sala de aula na faculdade.
Falando da Band...
A emissora tem mostrado
jogos da NBA. São ótimas transmissões. O locutor Ivan Bruno
se destaca.
Ma is u m que brotou na
mesma faculdade que estudei.
Não tem nada a ver, mas...
Tenho muito orgulho de não
ter fama nem de gênio e nem
de herói.
E minha saudade vai para...
O apresentador Bolinha.

LAMIS MOURAD
E RENATO BARSOMIAN

LÉA MOTA

  Frase Final: O Sucesso
mostra o reconhecimento do
trabalho realizado.

Márcio
Torvano

  Leio que a Ivete Sangalo
vai ter mais um programa na
Globo. Não tenho muita opinião sobre o assunto. Vamos
aguardar.
E o Silvio Santos...
Sempre tratei o gênio como
gênio. E sempre defendi o Mestre contra a turma do mimimi.
E nesse último final de semana,
vi alguns tratando o homem do
Baú como herói. Que ele não
acredite nesse povo. É o mesmo
que vai atacar.
Aproveitando...
O Datena é um privilegiado.
Recebeu vários elogios do Silvio
Santos. Parabéns para os dois.
u m prog ra ma que ten ho
saudade?
“Mulheres Ricas” da Band.
Não tenho nada contra ricos.
E quem voltou ao “Roda
Roda” do SBT...
Rebec a Abr ava nel. Pa r a
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Hoje inicio a minha coluna comentando sobre o surgimento de um novo ídolo da
música popular brasileira, Del
Rubens. Cantor, compositor
e apresentador de TV, ele é a
grande revelação da Televisão
Brasileira.
Del Rubens começou sua
carreira como apresentador
na TV Cultura de Maringá
e TV Coroados de Londrina
(Emissora da Rede Globo),
onde apresentava seu programa musical nas manhãs
de domingos.
O apresentador também
é radialista e um grande contador de histórias. Trabalhou
por mais de 2 anos na Rádio
American Sat em São Paulo,
onde atuou para 64 emissoras
de rádio em todo o Brasil.
Del Rubens, foi destaque
também quando participou
de duas novelas na Globo. A
primeira foi “Salomé” onde
interpretou um administrador de uma fazenda sendo
muito elogiado pela crítica.
Já a sua participação na
novela “Lua Cheia” fez o papel do detetive Sampaio numa
talentosa interpretação que
recebeu inúmeros elogios da
direção da emissora e o total
reconhecimento do público.
Como cantor foi considerado o cantor das multidões
e em sua trajetória de shows,

Sexta-feira, 17 de junho de 2022
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Convidado especial do Programa
“Fala a Verdade” da TV Osasco
foi entrevistado pelo jornalista
Nilson Martins para contar sobre
sua caminhada de ações sociais no
campo profissional e do Rotary Clube
de Guarulhos.

LORENZO LEITE

LAÍS PAES LIMA
A Princesinha é bailarina e recebeu
beijinhos especiais de aniversário
dos seus progenitores Renata e
Alessandro Ferreira, Maestro da
Filarmônica de Artes de Osasco.
Muita alegria e felicidade no ego da linda
Família do Randson Leite. O primogênito
festejou com muito “parabéns à você” seus
oito aninhos de vida. E adivinhem qual foi
o tema do Principezinho!

RODRIGO FERREIRA TEREZZO
Dona Cida comemora mais um ano de vida
acompanhando seu filho, o Rotariano Rafael Pinter
durante a entrevista na Rádio Nova Difusora/
FM em Osasco, no programa “Sintonizados” com a
apresentadora Analu Rossi.

Após seu tour pelo EUA e Europa retornou
com muitas ideias inovadoras e já efetivou
com maestria junto a sua dinâmica Equipe
a reinauguração de sua Loja Ri Happy do
Shopping Villa Lobos em São Paulo.
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Bota-Fora

Para anunciar
ligue: 3681-0914

TERRENO ESPETACULAR 1000 M²

GELADEIRA

Metalfrio, modelo VN 50L,
497 litros, tensão 220w,
branca e vermelha. R$ 500,00
F. 94133.2828 - 91275.3176
______________
APARELHO
De ginástica e musculação em bom
estado R$ 530,00
F.3683.1353
______________
APARELHO
De som LG com
Bluetooth e rádio, com CD e
FM R$ 800,00 F.
93243.1112
______________
AQUÁRIO
Com 70 litros, com
móvel. R$ 500,00
F. 99837.3000
______________
BANHEIRA
Burigotto para
bebê, para desocupar lugar R$
70,00 F. 3608.2707
______________

______________
BANCO
Para jardim ou sacada, madeira maciça, envernizado,
fabricação própria.
R$ 250,00 cada. F.
3699.6758
______________
BATEDEIRA
Philco, nova,
R$ 300,00. F.
3681.9648
______________
BICICLETA
Aro 26 em bom
estado R$ 250,00
F. 99131.1483
______________
BICICLETA
Ergométrica
em ótimo estado R$ 780,00 F.
94140.5300
______________

Plano, 20 x 50 m, totalmente murado, com muro
de arrimo, no sentido Bairro Catarina, Km 68 da
Castello Branco, com árvores frutíferas.
Preço super especial R$ 90.000,00. Tratar com
o proprietário sr. Orlando no fone 3699.6758

VENDO LINDO
APARTAMENTO EM OSASCO
Com 125 metros quadrados em prédio com duas unidades 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.

VENDO CHÁCARA COM 6.640 M²
Na Rodovia dos Imigrantes, ao lado do MC Donald´s
com três (3) casas boas, rua asfaltada e iluminada,
ônibus na porta, em Riacho Grande/SBC, com
quadra society e salão de festas. Troca-se por casa
em lugar de meu interesse.
Aceita-se contraproposta, valor R$ 250.000,00.
Tratar com Edson no tel. 98154.6272 whats.

MASSAGEM
ANTI STRESS

Relaxante, terapêutica e
drenagem linfática.
Próximo à Avenida Flora
Fone (11) 96796.6636
______________
BICICLETA
Para criança de até
8 anos R$ 50,00 F.
3916.5167
_____________
CADEIRA
De escritório,
giratória, bom
estado, encosto alto, preta,
bem
barato
R$ 200,00. F
98635.9102
_____________
CAIXA D´ÁGUA
De 500 litros , Acqualimp, nova.
R $ 2 8 0 , 0 0 F.
97312.1130
_____________
CAIXA DE SOM
Amplificadora
completa para
propaganda
com veículo
R $ 5 0 0 , 0 0 F.
97568.1020
_____________
CAMA
De
solteiro R$ 150,00.
F.96567.1670
_____________
CAMA
Box solteiro
mais colchão
R $ 3 0 0 , 0 0 F.
3682.4528
_____________
CAMA
De solteiro,
com colchão,
R$
200,00
cada cama. F.
97607.6924
______________

______________
CAMA
Solteiro mais colchão R$ 250,00 F.
3682.4528
______________
CAMISAS
E bonés de rock
a partir de R$
45,00 cada. F.
93243.1112
______________
COLCHÃO
De casal com forro, bom estado,
para desocupar
lugar R$ 120,00
F. 3608.2707
______________
COLCHÃO
De casal, Probel, praticamente novo, de mola
R $ 8 0 0 , 0 0 F.
96592.4892
______________
COMPRESSOR
De 120 libras, 110
volts. R$ 800,00 F.
99979.2100
______________
COMPRESSOR
Para encher bexigas R$ 350,00 F.
99311.6144
______________
CRONOMETRO
De antiguidade,
original. R$ 150,00
F. 95818.5345
______________
DOAÇÃO
Aceito doação de
uma geladeira. F.
96567.1670
______________
DVD
500 DVDs com
capa dura R$ 3,00
cada F. 4162.1944
______________
ESCADA
Artmix 7 degraus,
cor alumínio, capacidade 120 kg,
nova R$ 150,00
F.97312.1130
______________

______________
ESMERILHADEIRA
Black & Decker 110 volts.
R $ 2 0 0 , 0 0 . F.
99837.3000
____________
ESTANTE
De madeira
para sala, bem
conservada,
para desocupar espaço R$
400,00. Fone
99508.9888
____________
FOGÃO
Continental em
bom estado
R $ 4 0 0 , 0 0 F.
3608.2707
____________
FOGÃO
Continental, 4
bocas, seminovo, bom estado.
R $ 4 0 0 , 0 0 F.
99772.8543
____________
FOGÃO
Cooktop para
embutido em
base de granito,
novo. R$ 400,00
F. 99692.6179
____________
FOGÃO
Dako em ótimo
estado
R $ 2 0 0 , 0 0 F.
97166.2815
____________
FOGÃO
Industrial 6
bocas em perfeito estado
R $ 7 0 0 , 0 0 F.
94510.1743
____________
FORNO
Elétrico Philco
R $ 4 0 0 , 0 0 F.
3681.9648
____________
FREEZER
B r a s t e m p
em bom funcionamento
R$ 450,00. F
94966.7275
____________
FREEZER
Duplo, branco, 220 volts
R $ 7 0 0 , 0 0 F.
94510.1743
____________

Tratar com o proprietário (11) 98709.8299
____________
FREEZER
Horizontal, novo,
R$ 1.000,00 F.
3681.9648
____________
FREEZER
Industrial de 600
litros R$ 800,00
F. 99521.9581
____________
GELADEIRA
Consul
em
bom estado
R $ 3 5 0 , 0 0 F.
94966.7275
____________
GELADEIRA
Continental
duplex, nova
R $ 8 0 0 , 0 0 F.
95985.6443
____________
GELADEIRA
De 360 litros
R$
500,00
F.99131.1483
____________
GELADEIRA
Em ótimo estado, funcionando, Brastemp
R $ 2 0 0 , 0 0 F.
98635.9102
____________
GELADEIRA
Metalfrio, modelo VN 50L,
497 litros, tensão 220w, branca e vermelha.
R$ 500,00 – F.
94133.2828
____________
GRADE
De ferro de
1,80 x 1,80 m
R $ 2 5 0 , 0 0 F.
4162.1944
____________
GUARDA-ROUPA
Com cama embutida, em bom estado R$ 500,00
F. 9 6 3 6 6 . 1 0 2 3
após às 10 horas
____________
GUARDA-ROUPA
Em bom estado R$ 400,00
F. 9 6 3 6 6 . 1 0 2 3
após às 10 horas
______________

___________
IMPRESSORA
Epson L200,
original, com
tanque cheio
de tinta da Epson. R$ 250,00
F. 9 6 3 5 4 . 1 0 7 6
___________
MALA
De viagem com
rodinha, nova,
R $ 2 5 0 , 0 0 . F.
9 4 6 0 1 . 11 9 4
___________
MÁQUINA
De Costura antiga para colecionadores,
sua escrita é
à mão ainda.
R $ 1 0 0 , 0 0 F.
94025.8487 –
Obs. Só comigo
ela tem 55 anos
___________
MÁQUINA
De lavar roupa,
11 k g , B r a s temp, revisada
R $ 5 0 0 , 0 0 F.
97568.1020
___________
MÁQUINA
De lavar roupas, 13 quilos, Eletrolux
R$
800,00
F. 9 9 5 2 1 . 9 5 8 1
___________
MICRO-ONDAS
Continental
R $ 1 0 0 , 0 0 F.
99772.8543
___________
PA N E L A S
Várias
panelas industriais, preços
a c o m b i n a r. F.
94510.1743
___________
PAT I N E T E
Em bom estado
R $ 1 0 0 , 0 0 . F.
3916.5167
___________
PENDRIVE
Com músicas
sertanejas,
rock, forró, etc.
R$ 45,00 cada
F. 9 3 2 4 3 . 111 2
______________

______________
PRATELEIRA
Duas unidades,
de metal, de 0,90
m de comprimento x 0,45 de largura e 1,65 m de
altura R$ 800,00
F. 3699.5919
_____________
PURIFICADOR
De água em
bom
estado R$ 150,00.
F.3916.5167
_____________
PURIFICADOR
De água em bom
estado R$ 250,00
F. 96659.1078
_____________
REFLETORES
Cinco unidades
com lâmpada R$
9 0 , 0 0 c a d a F.
4162.1944
_____________
SANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00
F. 96659.1078
_____________
SAPATOS
Em bom estado R$ 60,00
cada e botas R$
90,00 cada. F.
93243.1112
_____________
SAPATOS
Vários pares nº
43. F. 97166.2815
_____________
SERRA CIRCULAR
Dewalt para madeira. R$ 400,00
F. 99837.3000
_____________
SINALIZADOR
Com sirene
para garagem
R $ 1 3 0 , 0 0 . F.
95818.5345
_____________
SOM
To c a C D , A M /
FM R$ 100,00 F.
94601.1194
_____________
TANQUE
De roupa, pequeno, seminovo. R$ 120,00 F.
97312.1130
______________

QUER
VENDER
RÁPIDO?
ANUNCIE
NO
CORREIO
PAULISTA
LIGUE:

3681
0914
______________
TERNO
C o m p l e t o
R $ 7 0 , 0 0 F.
97166.2815
_____________
TOALHAS
Várias para festas de casamento. R$ 800,00 F.
99311.6144
_____________
TV 14”
R $ 1 5 0 , 0 0 F.
96659.1078
_____________
TV 20”
Panasonic em
bom estado
R $ 2 5 0 , 0 0 F.
96659.1078
_____________
TV 20”
P a n a s o n i c
R $ 2 5 0 , 0 0 F.
94601.1194
_____________
TV 20”
Turbo, Philips,
antiga. R$ 100,00
F. 99772.8543
_____________

CHÁCARA COND.FECHADO
KM 68 DA CASTELO
Área do terreno 2000 m² - área construída
300 m² com 6 dormitórios sendo 4 suítes,
piscina 4 x 8, campo telado, área de
churrasqueira, R$ 680.000,00.
Fone (11) 98665.7114

ANÚNCIOS GRÁTIS
Anuncie gratuitamente no
Bota-Fora, produtos, novos
e usados, no valor de no
máximo R$ 800,00. F. 36810914 ou pelo WhatsApp
98980.2449. Para anunciar no

bota-fora ligue segunda, terça
ou quarta-feira das 8h às 17h.
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Flag Football
No dia 19 de junho às 13h, a equipe do Osasco Soldiers
entra em campo pela semana 6 do Campeonato
Paulista de Flag Football da FeFaSP contra o Jundiaí
Cerberus. A partida será realizada em Jundiaí no
Centro Esportivo Antônio Marcussi localizado na Rua
Setembrina Queiroz Telles, 201 – Vila Cristo Redentor.

Esporte
TRADIÇÃO

Bases varrendo geral e uma das promessas é

Luzia Nezzo, paredão de 17 anos e 1,99m
A central Luzia Nezzo, campeã paulista sub-19 no ano passado com o Epson Barueri tem 1,99m de altura.O técnico da Seleção Brasileira José
Roberto Guimarães acompanha de perto a jogadora de Barueri. Atualmente a central está servindo a Seleção Brasileira Sub 18.
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

llO vôlei profissional está em férias mas o torcedor segue antenado
no mercado, ligado nas saídas e
chegadas - a região tem Osasco e
Barueri. Mas o que seria do profissional se as bases não varressem
as quadras desde sempre... É o que
acontece agora, enquanto as celebridades da modalidade curtem
merecido descanso.
A Federação Paulista de Vôlei
manda o Campeonato Estadual e o
Campeonato Metropolitano, reunindo categorias partindo da sub
13 até a sub 21. Sim, tem meninas
da região nessa parada e com três
camisas representadas - Barueri,
Epson Barueri e Bradesco Osasco.
O torcedor pode sacar que
nessas bases não há o poderoso
Osasco porque o projeto do clube
é apenas para o alto rendimento,
não tem trabalho de escolinha.
Então, quando quer rejuvenescer
o elenco com alguma juvenil, entra
no mercado.

1,99
METROS
Um verdadeiro paredão,
a jogadora
está entre
as maiores
atletas da
modalidade
no Brasil na
atualidade.
Ela joga atualmente no
Barueri.

O Bradesco do Jardim Cipava
não tem nada a ver com o profissional de Osasco e guinda meninas
para o clube que se interessar; já
as duas camisas de Barueri são
maternais que dão prioridade ao
profissional da casa.
Mas o papo aqui são as bases
nos dois campeonatos da Federação Paulista, categorias iniciantes
até as que já são janelas para o
profissional. E uma das promessas
é a central Luzia Nezzo, campeã
paulista ano passado com o Epson
Barueri Sub 19 e que continua na
camisa.
Nezzo é verdadeiro paredão
com 1m99 e já muito bem observada por José Roberto Guimarães
- a central vem servindo a Seleção
Brasileira Sub 18 e na expectativa
de estar na lista final para o Mundial do México em setembro.
A menina tem 17 anos e, repetindo, 1m99. Natural de Londrina,
a paranaense é pedra sendo lapidada nas bases de Barueri e que
logo deve pintar no profissional
comandado por José Roberto.

SAIBA +
CAMPEONATO METROPOLITANO
SUB 13 - dia 25
14h no Jd Cipava: Bradesco Osasco x Santo André
SUB 14 - dia 23
17h30 no Belval: Barueri x Santo André
18h Paineiras x Bradesco Osasco
SUB 15 - dia 21
18h no Jd Cipava: Osasco x Realizar de Santos
SUB 15 - dia 24
16h30 Pinheiros x Barueri
CAMPEONATO ESTADUAL
SUB 17 - domingo, 18
15h no Sportville: Epson Barueri x Realizar de Santos
SUB 17- dia 30
18h São Bernardo x Bradesco Osasco
SUB 19 - dia 21
19h no Jd Cipava: Bradesco Osasco x Diadema
SUB 19 - dia 23
17h Regatas Campinas x Epson Barueri
SUB 21 - dia 24
18h Sesi Sorocaba x Epson Barueri
SUB 21- dia 25
15h no Jd Cipava: Bradesco Osasco x Pinheiros
Natural de Londrina, a paranaense faz sucesso nas bases de Barueri

BASQUETE

Bia de Osasco na constelação do
Jogo das Estrelas nesse domingão
llArmadora de 20 anos, segunda
temporada no Sesi Araraquara, Beatriz Aneas é das bases do Bradesco
Osasco e cumpre a segunda temporada no Sesi Araraquara - atual
campeão paulista e que lidera a
Liga de Basquete Feminino.
Após oito anos aprimorando
o jogo no clube do Jardim Cipava,
ela foi sondada pela diretoria do
Sesi e hoje posa entre os grandes

nomes do time. Bia de Osasco vem
construindo a carreira com bom
planejamento e com foco olímpico
- não poderia ser diferente.
Agora ela conquista mais uma
vitrine de projeção e que confirma
a fase de sucesso no garrafão do Sesi
Araraquara - está entre as 32 atletas
no Jogo das Estrelas que acontece
domingo no Rio de Janeiro.
Essa constelação foi escolhida

por dez treinadores da LBF para
quatro equipes de oito, cada qual
homenageando um técnico: Time
Arilza Coraça, Time Antônio Carlos Barbosa, Time Edson Ferreto e
Time Antônio Carlos Vendramini.
O Jogo das Estrelas tem outras
atrações como Desafio de Habilidades, Três Pontos e Enterradas.
Para cada prova, as jogadoras
foram escolhidas conforme os ín-

dices da LBF. Bia de Osasco curte
aquela alegria por entrar na quadra
da Arena Carioca 1 no Parque
Olímpico.
O show começa às 9h desse domingão com Festival de Basquete
para Crianças; às 10h30 tem Desafio 3x3, às 12h entram em cena as
feras para os desafios Enterradas,
Habilidades e Três Pontos. Por
fim, às 14h rola o Jogo das Estrelas.

RENATO QUINTILIANO

do sonho moleque à patente máxima do xadrez
llDesde sempre ele estuda o xadrez porque vê a modalidade quase
como ciência. Renato Quintiliano é
pesquisador de cada lance, vai atrás
de todas possibilidades, projeta
outras variantes, calcula e também
apaga tudo se for o caso.
Não fosse assim ele não chegaria a Mestre Fide em 2013 aos
21 anos; dois anos depois, Mestre
Internacional. Ele era um garoto
que aos dez anos já causava por aí,
verdadeiro ratinho de campeonato:
“Podia ser pra jogar em Osasco,
no Clube de Xadrez de São Paulo,
no Borba Gato, em São Bernardo,
em Guarulhos ou qualquer outro
lugar...”.
No entanto, é fato que Renato
Quintiliano (a partir de agora será
apenas Quinti na matéria) nunca
perdeu a empolgação - quando
chegou a Mestre Fide tornou-se
ainda mais imparável; como Mestre Internacional, maratonista do
tabuleiro. Os olhos fixos daquele
garoto de 10 anos babavam em
duas letras que identificam os
monstros do xadrez - ao ver as
iniciais GM precedendo os ídolos,
Quinti dizia que chegaria lá.
Por fim, em fevereiro aconteceria o Magistral 60 Anos pelo
aniversário de Osasco e Quinti não
perderia por nada - outra grande
chance pelo sonho. Prata da casa,
foi para o tabuleiro e bateu nove
rodadas para sete pontos contra

ACM, MUITO
MAIS DO QUE
VOCÊ IMAGINA!

Renato é um
dos maiores
nomes
do Xadrez
brasileiro na
atualidade

verdadeiros zangões do xadrez.
“Depois de tantas viagens, tantas
voltas e torneios, quis o destino
que o sonho de ser GM fosse concretizado aqui, na melhor cidade
do mundo, Osasco”, exclamaria o
realizado Quinti, então aplaudido
como novo Grande Mestre (Internacional).
Certo, o sonho moleque que
vinha buscando estava pago mas,
como já foi dito, Quinti é imparável
- de lógica spockiana, não sossegou
até a conta bater. E o que faltava
então, já que havia conquistado a
última estrela do xadrez? Ele queria
ver as iniciais oficializadas como
que batizando-lhe o nome.
Sim, uma coisa é conquistar os
números, outra coisa é receber a patente. “Aquele menino tinha vários
sonhos e chegar a Grande Mestre
Internacional, com certeza era um
deles”, destaca. Desde fevereiro

nessa vigilância, Quinti finalmente
abre champanhe no final de maio
- vendo o perfil que qualifica os
monstros do xadrez internacional,
lê em voz alta o sonho realizado:
GM Renato Quintiliano.
“Uma coisa que a gente percebe
com o passar dos anos...”, comenta o agora oficialmente cravado
Grão-mestre Renato Quintiliano,
15º da linhagem no Brasil: “... é
que sobra pouco tempo pra ficar
pensando nos sonhos, às vezes
a gente precisa até deixar eles de
lado, adiar um pouco, deixar pra
depois. Mas quem conheceu aquele
menino não vai me deixar mentir e
pode atestar que ele era insistente,
às vezes até meio pentelho de tão
insistente; e obviamente ele nunca
me deixaria esquecer desse sonho,
nem abandoná-lo. Até porque ele
sempre soube que era possível e que
esse dia chegaria.”

Atividades para
toda as idades.
:: Natação :: Esportes :: Ginástica
:: Musculação :: Treinamento Funcional
#VEMPRAACM
ACM OSASCO
AVENIDA DAS FLORES, 453

@

11 3685 8900
www.acmsaopaulo.org
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FOTOS: FÁBIO NUNES

Wanderley Berrocozo
wanderley@correiopaulista.com

A edição deste ano aconteceu
no domingo, 12, Dia dos Namorados, com largada e chegada no
estacionamento descoberto do
shopping, um espaço grandioso,
provavelmente o maior de Osasco
para a realização de eventos de
grande porte.
A organização da 11ª Volta
da União com Caminhada 4K e
Corrida 9k bem como toda a estrutura colocada à disposição dos
participantes, foram impecáveis.
No final os cinco primeiros na
Corrida, tanto no masculino como
no feminino, foram agraciados
com troféu, brindes e prêmio
em dinheiro com valores de R$
500,00, R$ 750,00, R$ 1.000,00, R$
1.300,00 e R$ 1.500,00, pela ordem
do 5º ao 1º. Além disso tanto no
feminino como no masculino, os
dois primeiros também receberam
voucher do Outback de R$ 400,00
e vale-compra do Makro de R$
200,00.
No encerramento do evento
que já virou tradição em Osasco, foram sorteados brindes aos
participantes da Caminhada e
da Corrida.

SAIBA +
Pódio Feminino

1500

1º - Jaciane Araujo
2º - Nilva Nunes
3º – Alice YuriFonseca

REAIS

4º - Maria Silvania da Silva
Os prêmios em dinheiro variaram R$ 500, R$ 750, R$ 1.000,
R$ 1.300 e R$ 1.500

As premiações aos cinco melhores atletas femininos e masculinos foram feitas pelo secretário de
Esporte do Município de Osasco,
Rodolfo Cara, superintendente do
Shopping União João Carlos Alves
Feitosa, presidente da Associação
dos Lojistas David Macedo Appel,
gerente operacional do União João
Paulo Cunha, diretor da Associação dos Lojistas José Pereira da Silva e Mônica Duarte, supervisora
de marketing do Shopping União.

5º - Margarete Pereira

11ª VOLTA DA UNIÃO
teve mais de 1800 participantes
O evento está inserido no Calendário Esportivo Oficial de Osasco e nos 13 anos do Shopping União só não foi realizado
em 2020 e 2021 em razão da pandemia da Covid-19 e no domingo Dia dos Namorados, o clima foi todo especial.

SAIBA +
Pódio Masculino
1º - Gilmar Silvestre Lopes
2º - Wendel Souza
3º - André de Santana
4º - Rafael de Novais
5º - Leonardo Santana

CONSULTAS MÉDICAS
+ DE 3.000 EXAMES
RAIO-X

ULTRASSONOGRAFIA
COLPOSCOPIA
MAPA/HOLTER/ECG

11 3681-7144/11 96664-8064
Av. Maria Campos, 698 - Centro - Osasco

