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Dr. Lindoso é 
pré-candidato a 
deputado federal 
pelo PSC

Com mais de 1.300 vagas em período 
integral a unidade será a maior creche do 
Brasil. O “Mundo da Criança” da Zona 
Norte conta com 70 salas, sendo 38 salas 
de aula, berçário, fraldários, sala de ama-
mentação, lactário, ambulatórios, sala 
de informática, sala multimídia, sala de 
professores, secretaria, almoxarifados e 
brinquedoteca, e tem ainda dois solários, 
sistema sustentável de aproveitamento de 
energia solar e reuso de água, cozinha, 
refeitório, padaria, banheiros adaptados, 
playground e an� teatro. Página 6

Mundo da Criança, maior creche 
do Brasil, será inaugurada dia 2
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OSASCO

Número de pessoas 
que trocaram São 
Paulo pela região 
oeste aumentou 
depois da pandemia

Câmeras de 
segurança 
privada serão 
integradas
ao COI 
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BEM ESTAR

VIGIA OSASCO

MOBILIDADE
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Nova via facilita o acesso 
entre Alphaville e Parque 
dos Camargos em Barueri

A boa oferta de lançamentos de imóveis de alto 
padrão nas proximidades da capital paulista do-
tados de total infraestrutura, lazer, contato com a 
natureza, melhor qualidade de vida e, principal-
mente, com vias de fácil acesso à diversos pontos 
de São Paulo são os motivos. Página 5
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Apoio

Segundo o prefeito Rogério Lins, nunca em tempo algum, num 
período de apenas 75 dias, um governador de São Paulo esteve 
quatro vezes em Osasco e nunca para uma simples visita e sim para 
a concretização de alguma importante benfeitoria ao município. E 
concluiu Lins: “por isso o nosso apoio e da maioria dos prefeitos 
da região ao pré-candidato à reeleição governador Rodrigo Garcia”.

Honraria

O vereador Batista Comunidade (Avante) após constatar os 
benefícios que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) tem pro-
porcionado a Osasco, resolveu apresentar na Câmara Municipal,  
um projeto de decreto legislativo  concedendo Título de Cidadão 
Osasquense ao governador. A proposta apresentada depois de 
análises das comissões parlamentares, será colocada em votação.

O vilão
Nunca aconteceram tantos assaltos/sequestros como ocorre 

nos dias atuais. Com a utilização do meio de pagamento/trans-
ferência denominado PIX os bancos economizam, inclusive com 
funcionários, a vida financeira do cidadão foi facilitada mas em 
contrapartida, os aplausos maiores vem dos bandidos pela facili-
dade em surrupiar o dinheiro do cidadão.

Eis a razão!
O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,(PSB)  pré-

-candidato a vice presidente na chapa com Lula (PT), presente 
no Encontro Regional do PSB realizado na última terça-feira na 
Câmara de Osasco, juntamente com o pré-candidato a governador 
Márcio França (PSB), citou em seu discurso o educador Paulo Freire 
e a sua frase “É preciso unir os divergentes para melhor enfrentar 
os antagônicos”

Ela fez por merecer

Na sessão ordinária da Câmara de Carapicuíba da última ter-
ça-feira, foi aprovado Projeto de Decreto Legislativo 200/2022, 
apresentando pelo vereador Álvaro Abílio (DEM), concedendo 
título de Cidadã Carapicuibana à deputada federal Bruna Furlan 
(PSDB).

E ele também

 Na mesma sessão ordinária da terça-feira, 21, a Câmara de 
Carapicuíba aprovou Projeto de Decreto Legislativo 199/2022 
apresentado pelo vereador Flavinho Ampermag (Patriota) con-
cedendo título de Cidadão Carapicuibano ao prefeito de Barueri, 
Rubens Furlan (PSDB).

Tô de olho! 
Com o programa de monitoramento implantado pela prefeitu-

ra de Osasco denominado “Vigia Osasco”, a cidade será uma das 
mais monitoradas do Brasil. São centenas de câmeras inteligentes 
públicas ou privadas com compartilhamento junto ao Centro de 
Operações Integradas (COI) da prefeitura. Esse sistema vai permitir 
a ação preventiva e reativa dos agentes de segurança nas ocorrências 
detectadas pela cidade. 

Sobra coragem 

A cidade de Santana de Parnaíba é destaque no cenário político. 
Dois de seus moradores são pré-candidatos ao executivo nas elei-
ções programadas para este ano. O ex-prefeito Elvis Cezar (PDT) 
deverá concorrer ao governo do estado de São Paulo enquanto que, 
o empresário Pablo Marçal (PROS) tem como objetivo concorrer 
à presidência da República. 

Tradição

Nesta sexta-feira, 24, Dia de São João, Padroeiro de Barueri, 
acontece a já tradicional Queima de Fogos. A partir das 19h30, 
praça de alimentação com delícias juninas e muito mais e a Queima 
de Fogos às 21 horas. Local: Praça dos Estudantes em frente ao 
Ginásio José Corrêa. Participe. Imperdível!
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O encontro reuniu 
representantes de 
nove partidos da 
cidade de Osasco

Política
Bruna Furlan é de Carapicuíba
A Câmara Municipal aprovou, nessa terça-feira 
(21), durante a 21ª Sessão Ordinária, o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 200/2022, que concede título 
de Cidadã Carapicuibana à deputada federal Bruna 
Furlan (PSDB). A propositura é uma iniciativa do 
vereador Álvaro Abílio (DEM).

REGIONAL

PSB reúne Alckmin, Márcio França e 
pré-candidatos  em encontro em Osasco
Organizado pelo professor Mário Luiz Guide, diretor nacional da Fundação João Mangabeira, o evento aconteceu na Câmara de Osasco com a participação de mais de 
200 pessoas. Estiveram presentes vereadores, presidentes de diretórios, militantes de vários segmentos e lideranças da região Oeste da Grande São Paulo e da Capital

llCom as presenças do ex-
-governador Márcio França, 
pré-candidato ao governo de São 
Paulo e do ex-governador Geraldo 
Alckmin, pré-candidato a vice-
-presidente na chapa do ex-pre-
sidente Lula, o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) promoveu um 
encontro em Osasco que reuniu 
lideranças de várias cidades da 
região e da Capital (SP).

Entre os pré-candidatos à 
deputado federal pelo PSB esta-
vam a professora Tereza Santos 
(Osasco), doutor Evilásio Farias 
(Taboão da Serra), Pedro Mori 
(Santana de Parnaíba), Iracilda 
Tataxina (Carapicuiba), Fran-
cisco da Silva Monteiro (Guaru-
lhos), Flávio Santana (Indiaporã) 
e Fábio Ely Ramos. Entre os es-
taduais estavam a professora Ca-
mila Godoy (Itapevi), Eduardo 
Nascimento (Cotia), Alexandre 
Pimentel (Carapicuiba), Vagner 
Barbosa (Osasco), Professor 
Moreira (Taboão da Serra), Isaias 
Oliveira (Cotia), Felipe Sorocaba 
(Sorocaba), Camila Tapia, Aécio 
Freitas, Carmem Silva, Paulo Ce-
sar, Fabio Ely Ramos, Peterson 
Ruan e Alexandre Gasparini (SP/
Capital). 

O ex-governador Márcio 
França iniciou sua fala afir-
mando que estamos vivendo 
um período de readaptação 
pós-pandemia onde o papel de 
um líder se tornou ainda mais 
significativo, sendo fundamen-
tal o candidato estar bem pre-
parado para o cargo que deseja 
assumir. 

Na sua avalição, o ex-gover-
nador João Doria (PSDB) não 
estava preparado e nem tinha 
experiência necessária para as-

sumir o governo do Estado, co-
meteu vários erros consecutivos 
durante a pandemia e deixou 
São Paulo com uma série de 
problemas graves.  “Fechamos 
70 mil comércios, milhares de 
pessoas perderam o emprego, 
75% da população de São Paulo 
está negativada e o número de 
moradores de rua aumentou 
muito”, lamentou França.

Para ele, o desafio em São 
Paulo é devolver aos paulistas a 
esperança perdida. “São Paulo é 

um estado muito grande, muito 
forte, muito rico e o que se es-
pera é que ele esteja um passo a 
frente de outros lugares que tem 
muito mais dificuldades que a 
gente”, disse.

Quanto a aliança do PSB 
com o PT em nível nacional, 
França não tem dúvidas que 
o partido fez a parceria certa. 
“Alckmin é um homem público 
experiente, preparado, que teve 
sensibilidade e coragem para 
tomar a decisão de formar uma 
Frente Democrática pelo Brasil 
em torno de Lula. “Temos po-
sições divergentes, mas de res-
peito à democracia”, finalizou.

Já o ex-governador Geraldo 
Alckmin disse estar muito feliz 
no PSB, um partido com mais 
de 80 anos, que tem história, 
tem programa e propostas. “Me 
sinto em casa”, ressaltou. “Se há 
80 anos já era importante ter um 
partido comprometido com o so-
cial, que nasceu dos movimentos 
trabalhistas e causas sociais, 
hoje é muito mais importante 
porque o desiquilíbrio entre o 
capital e o trabalho se acentua 
a cada dia”, afirmou. Para ele 
o mundo está mais rico e muito 
mais desigual, “é a luta política 

que pode criar um Estado mais 
justo, um desafio do ponto de 
vista social enorme”, disse 
Alckmin.

Na sua opinião, a política 
hoje está de ponta cabeça, “te-
mos um presidente da República 
que foi eleito e trabalha contra 
a democracia, a Funai contra o 

índio, o Ibama contra a natureza, 
a Cultura contra o artista, é ina-
creditável”, ressaltou Alckmin. 
“Quando vejo o Bolsonaro dizer 
que não acredita na urna eletrô-
nica, ele não acredita é no voto 
do povo porque sabe que não tem 
merecimento”, afirmou.

O ex-governador disse ainda 
que sempre disputou eleição 
contra o PT, contra o Lula, “mas 
há momentos que é preciso dar 
as mãos para poder avançar”. 
Ele citou uma frase do educa-
dor brasileiro Paulo Freire. “É 
preciso unir os divergentes para 
enfrentar os antagônicos” e foi 
aplaudido calorosamente pelos 
presentes.  “Fiquei muito hon-
rado em representar o PSB na 
chapa presidencial para ajudar o 
Brasil”, disse.

Alckmin também fez questão 
de declarar seu apoio a pré-can-
didatura de Márcio França ao go-
verno do Estado. “Aqui em São 
Paulo, o nosso líder tem nome 
e sobrenome. É Márcio França 
aqui e Lula lá!”, ressaltou.

A professora Tereza, pre-
sidente do PSB de Osasco, en-
cerrou o encontro dizendo que é 
preciso unir forças para sair da 
situação crítica que vive o país. 
“Não acho justo um país tão rico 
viver essa situação de miséria 
que estamos vivendo”,  e se diz 
incomodada com essa situação. 
“Sou pré-candidata a deputada 
federal porque acredito na po-
lítica, mesmo sabendo que sou 
uma gota no oceano quero fazer 
a diferença, quero lutar por mais 
creches para a mãe trabalhadora, 
por salários mais dignos para os 
professores e comida na mesa 
do povo trabalhador”, ressaltou. 
“Junto com os pré-candidatos, 
Marcio França e Alckmin tra-
çaremos um novo caminho para 
o Brasil”, finalizou repetindo a 
frase dita por Eduardo Campos. 
“Não vamos desistir do Brasil”.

Alckmin é um 
homem público 
experiente, 
preparado, que 
teve sensibilidade 
e coragem para 
tomar a decisão 
de formar 
uma Frente 
Democrática pelo 
Brasil em torno de 
Lula”

“

Márcio França,
sobre aliança do PSB com PT

llNo domingo, 19/6, Gerson 
Pessoa, ex-secretário de Tecnolo-
gia, Inovação e Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de 
Osasco e pré-candidato a depu-
tado estadual, esteve no Centro 
de Tradições Nordestinas (CTN), 
no bairro do Limão, na Capital, 
onde participou de um encontro 
de lideranças do Podemos com 
o governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) e a primeira-dama do 
estado, Luciana Garcia.

A visita ao CTN foi orga-
nizada pela deputada federal e 

presidente Nacional do Podemos 
Renata Abreu. O local foi fundado 
pelo pai da parlamentar, José de 
Abreu, falecido no último dia 
03. No encontro, o governador 
Rodrigo Garcia e a comitiva 
conheceram as instalações do 
espaço que é símbolo da cultura 
nordestina em São Paulo, e que 
inclui a Capela Imaculada Con-
ceição, criada em homenagem a 
Frei Damião e à Nossa Senhora 
da Conceição.

“Foi muito bom conhecer 
um pouco mais do CTN, princi-

palmente da cultura nordestina, 
da qual já tenho grande proxi-
midade por causa dos meus pais, 
que nasceram no Nordeste. E se 
nossa região é a potência que é 
hoje, a gente deve muito ao povo 
nordestino, que ajudou a cons-
truir as cidades e trouxe para cá 
seus costumes e nos ensinou suas 
artes e o modo alegre de encarar 
a vida”, afirmou Gerson Pessoa.

O Centro de Tradições Nor-
destinas está localizado na Rua 
Jacofer, 615 – próximo à ponte 
Júlio de Mesquita Neto.

TRADIÇÕES NORDESTINAS

Gerson Pessoa participa de 
encontro com Rodrigo Garcia e 
lideranças do Podemos no CTN

Rodrigo Garcia, 
Renata Abreu, 
Gerson Pessoa 
e lideranças do 
Podemos

O encontro 
reuniu pré-
candidatos 
na Câmara 
de Osasco na 
última terça-
feira (21)

Geraldo 
Alckmin e 
Marcio França 
participam 
de Encontro 
Regional em 
Osasco 
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Carol Cerqueira é pré-candidata a deputada federal pelo União Brasil

O encontro reuniu 
representantes de 
nove partidos da 
cidade de Osasco

Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com
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Dr. Lindoso é pré-candidato 
a deputado federal pelo PSC
Lindoso já foi vereador de Osasco, disputou eleições para deputado estadual e para prefeito, neste ano em 
um novo partido, o pré-candidato, se eleito, quer lutar pela saúde, trabalho, emprego, segurança e educação

Elissandro Lindoso, ou Dr. 
Lindoso, como é mais conhecido 
na região oeste é pré-candidato 
a deputado federal. O médi-
co oftalmologista confirmou a 
informação nesta semana. Ele 
deixou o Republicanos, partido 
pelo qual disputou a prefeitura de 
Osasco em 2020 e obteve 66.543 
votos e neste ano será candidato 
pelo PSC. “Eu aceitei o desa� o 
do PSC, eu não seria candidato 
a deputado, o nosso projeto é 
a prefeitura de Osasco, mas eu 
não poderia deixar a cidade de 

Osasco sem um deputado fede-
ral, há muito tempo não temos 
deputados federais na cidade, nós 
sempre votamos em candidatos 
de fora e a cidade acaba perdendo 
representatividade na Câmara 
dos Deputados. Vamos trabalhar 
para representar a cidade da 
melhor forma. É melhor ter um 
deputado de Osasco do que ter 
um de fora, quando eleitos, eles 
dizem que mandam emendas 
para cá, mas é tudo balela, eu 
saio da minha zona de confor-
to, para ser o representante da 
cidade no Congresso para que 
possamos trazer investimentos 
para a cidade.”

Lindoso foi vereador de Osas-
co, eleito em 2016 com 6214 vo-
tos, essa votação lhe deu o título 
de campeão de votos no pleito. 
Ele foi eleito também presidente 
da Câmara pelos seus colegas 
de legislatura. “Durante muitos 
anos um presidente da Câmara 
de Osasco tinha as contas rejei-
tadas, eu quebrei um ciclo que se 
perpetuava há décadas na cidade, 
eles tinham as contas rejeitadas 
pelo Tribunal de Contas do Es-
tado e � cavam inelegíveis, eu tive 
todas as contas aprovadas pelo 
TCE-SP.” Em 2018, Lindoso foi 
candidato a deputado estadual, 
obteve 30.457 votos. De acordo com o pré-candi-

dato a deputado federal, acon-
teceram algumas mudanças em 
sua vida nos últimos anos. “Eu 
acho que estou mais focado, mais 
empenhado, mais experiente e 
observo mais a situação daqueles 
que mais precisam.”  Lindoso se 
emociona ao falar dos cinco dias 
que ficou internado em uma 
UTI com Covid-19. “Foram dias 
terríveis, só Deus sabe o que eu 
passei naquele quarto de UTI. 
Muitas pessoas morreram com 
essa doença. Deus me deu mais 
uma oportunidade, Deus tem um 
projeto na minha vida. Eu quero 
aproveitar essa chance que Deus 
me deu para lutar pelas pessoas 
que mais precisam.”

Lindoso foi convidado para 
o PSC pelo seu amigo Gilberto 
Nascimento, presidente da sigla. 
“O partido já estava comigo em 

2020, o meu vice era do PSC, é a 
mesma linha ideológica do Re-
publicanos, meu antigo partido. 
Eu vou focar minha campanha 
mais em Osasco, mas também 
tenho amigos que vão me ajudar 
na Capital e em Sorocaba.” Com 
relação as dobradas, Lindoso dis-
se que tem muitas conversas em 
andamento. “Tenho falado com 
a Bruna Furlan, candidatos aqui 
de Osasco, teremos tudo fechado 
em julho. Teremos aqui em Osas-
co mais de uma dobrada.”

O pré-candidato defende 
algumas bandeiras nas eleições 
deste ano. “Nós temos proble-
mas crônicos que precisamos 
resolver, minhas bandeiras nesta 
campanha são: primeiro a da 
Saúde, olha como está a saúde 
da cidade, minha crítica não é 
destrutiva, mas sim construtiva, 

queremos melhorar para todos. 
Se eu puder trazer 1,5, 10 milhões 
de reais para ajudar a Maternida-
de Amador Aguiar, o Hospital 
Antônio Giglio, as UPAS, as 
35 UBSs, eu vou trazer, pois eu 
moro aqui, eu vivo aqui  e é aqui 
que meus � lhos moram. Temos 
também a questão da Economia, 
combustível, gás está tudo muito 
caro, precisamos de alternativas, 
nunca recebi tantos pedidos de 
cestas básicas e botijão de gás 
como estou recebendo agora. E 
outra bandeira que vou trabalhar 
é a questão do emprego, tem 
muita gente desempregada, é só 
você andar por aí, que vai ver a 
quantidade de gente desempre-
gada.” Lindoso também elencou 
entre suas prioridades se eleito 
as bandeiras da Segurança e a 
Educação.

“

Dr. Lindoso,
pré-candidato a deputado

Vamos trabalhar 
para representar a 
cidade da melhor 
forma.É melhor ter 
um deputado de 
Osasco do que ter 
um de fora”

AGENDE SEU HORÁRIO: (11) 3685.4685, com Luís Felipe

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.

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.

Dr. Elissandro Lindoso é pré-candidato a deputado federal pelo PSC

O pré 
-candidato e 
sua esposa 
Loraine em 
eventos pela 
cidade de 
Osasco

A Secretaria de Serviços e Obras, através da Diretoria Geral de Serviços Funerários, 
no uso das atribuições legais;

RESOLVE:
Convocar os concessionários de jazigos em estado de abandono para realizarem no prazo improrrogável de 60 dias a partir de sua 

publicação, a manutenção e reformas necessárias, conforme dispõe o artigo 28 da Lei nº 960 de 04 de novembro de 1970, com 
alteração dada pelo artigo 1º da lei nº 2.280 de 04 de julho de 1990

MARIO JOSE BARDUCHI RUA 01 – TERRENO 25

BRASILINA CAMARGO RUA 01 – TERRENO 03

ADRIANO JOSE CORREA RUA 04 – TERRENO 32

FERNANDO RODRIGUES DE CASTRO RUA 04 – TERRENO 48

ROSANGELA APARECIDA GOMES RUA 05 – TERRENO 18

SEBASTIÃO DOS SANTOS RUA 05 – TERRENO 31

NICOLAU STASENKO QUADRA 01 – TERRENO 45

MARIE HONSELO BEZDJIAN QUADRA 01 – TERRENO 135

LAZARA ADELAIDE PICOLLO RODELI QUADRA 01 – TERRENO 136

YUGAPETI ISRAELIAN BENJAIAN QUADRA 02 – TERRENO 29

TEOLINDA KASSARJIAN QUADRA 02 – TERRENO 76

JURANDIR CIANI QUADRA 02 – TERRENO 93

ROBERTO GIACOMELLO QUADRA 02 – TERRENO 104

ANA KULCSAN QUADRA 03 – TERRENO 114

OLINTO GIUSTI QUADRA 03 – TERRENO 134

ANTÔNIO AMANCIO RAMOS QUADRA 04 – TERRENO 12

EMILIA FINCO QUADRA 04 – TERRENO 37

BELMIRO VITORIANO DA SILVA QUADRA 04 – TERRENO 38

ALZIRA PRADO SANTOS QUADRA 04 – TERRENO 99

LUIZA DE OLIVEIRA BOMFIM QUADRA 04 – TERRENO 129

MARIA GOUVEIA DE SOUZA QUADRA 04 – TERRENO 145

JOÃO PANTANO QUADRA 05 – TERRENO 47

NIVALDO LACERDA DE MORAIS QUADRA 05 – TERRENO 58

ERNESTO DOS SANTOS QUADRA 05 – TERRENO 88

NICOLETA BONIFACIO QUADRA 06 – TERRENO 23

VICTORIO MARTONI QUADRA 06 – TERRENO 31

BENEDITA DA COSTA SILVA QUADRA 06 – TERRENO 39

CATHARINA VETTORE QUADRA 06 – TERRENO 58

VITORIO FAZIO QUADRA 07 – TERRENO 42

ANTHERO VIEIRA CAPELLA QUADRA 07 – TERRENO 70

ALEXANDRE FERREIRA QUADRA 07 – TERRENO 101

MARLU JORDAN NEVES QUADRA 07 – TERRENO 110

RAMON GUILHEN RAVASCO QUADRA 07 – TERRENO 115

FELICIO RODRIGUES DIAS QUADRA 07 – TERRENO 119

ANASTÁCIA JUR QUADRA 8 - TERRENO 16

CAROLINA MARIA ALMEIDA QUADRA 8 - TERRENO 24

STEFAN BARBARIAN QUADRA 8 - TERRENO 40

TETSUZI TOYOYAMA QUADRA 9 - TERRENO 2

JULIO DE OLIVEIRA QUADRA 9 - TERRENO 19

ALFRIEDE KORBMACHER QUADRA 9 - TERRENO 27

MAURO MARIANO FILHO QUADRA 10 - TERRENO 2

LUIZ JUNCEIRO MOTTA QUADRA 10 - TERRENO 22

IRINEU DOS SANTOS QUADRA 11 - TERRENO 23

RENATO REIS QUADRA 11 - TERRENO 35

VALMIRA ALVES DE ANDRADE QUADRA 11A -TERRENO 81

LUIZ CUNHA PEREIRA QUADRA 12 - TERRENO 65

MANOEL DOS SANTOS DEVEZA QUADRA 12 - TERRENO 76

MAXIMILIANO BELTRAME QUADRA 13 - TERRENO 83

CANJI UEKITA QUADRA 14 - TERRENO 5

MARIA DA MOTTA IVO QUADRA 14 – TERRENO 30

AMADOR WILSON BARREIROS NETO QUADRA 14 - TERRENO 52

SIDNEY GUIMARÃES QUADRA 14 - TERRENO 74

ERNESTO GOMES DE SÁ QUADRA 14 - TERRENO 77

JULIÃO CARRETO PALHARES QUADRA 14 - TERRENO 82

ADEMAR CLEMENTINO DA SILVA QUADRA 14 - TERRENO 113

MAFALDA AVENA VECCHI QUADRA 15 – TERRENO 78

JANDIRA DE SOUZA QUADRA 15 – TERRENO 98

JOSE CARDOSO DE ALBUQUERQUE SIMÃO QUADRA 15 – TERRENO 106

MARIA MAKARAUSKY QUADRA 15 – TERRENO 232

JOSÉ HILÁRIO SCHIMIDT QUADRA 16 - TERRENO 34

ALBINA BENINI BERALDI QUADRA 16 - TERRENO 63

MARIETTA DE CEZARE QUADRA 16 - TERRENO 89

OTÁVIO MATTOS QUADRA 16 - TERRENO 105

MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA MEGNIS QUADRA 17 - TERRENO 24

LOURIVALDO HELODORO TEIXEIRA QUADRA 18 - TERRENO 56

SHIGERU SHIBASAKI QUADRA 18 - TERRENO 97

MARIA FRANCISCA DA SILVA QUADRA 18 - TERRENO 108

JOSÉ MONTILHA CASTILHO QUADRA 18 - TERRENO 135

ERNESTINA BASÍLICO CIOFFI QUADRA 18 - TERRENO 159

TAKAMITSU KAMETANI QUADRA 18 - TERRENO 171

JERSIA SILVA TIROLLA QUADRA 18 - TERRENO 191

LUZIA APARECIDA MACHADO QUADRA 18 - TERRENO 204

FRANCISCO RODRIGUES RAMALHO QUADRA 18 - TERRENO 243

YON MOREIRA QUADRA 18A – TERRENO 28

GERCY DE VASCONCELOS QUADRA 18A – TERRENO 32

LUIZ TACHINARDI QUADRA 18A – TERRENO 32A

FELIZARDO DE SOUZA BRANDÃO QUADRA 18A – TERRENO 35

ALBINO MANZOLLI QUADRA 18A – TERRENO 53

UMBELINA FERARRI BATISTA QUADRA 18A – TERRENO 175

EMILIA LARDON RODRIGUES QUADRA 18A – TERRENO 182

KHALIL BEM IBRAIM ELAYOHTI QUADRA 19 – TERRENO 06

MARIA DA SOLIDADE BRAZ QUADRA 19 – TERRENO 10

WALDEMAR DE PAULA LIMA QUADRA 19 – TERRENO 12

TEREZA SANTOS QUADRA 19 – TERRENO 21

HERCULANO RUBIM TOLEDO FILHO QUADRA 19 – TERRENO 47

ERNESTINA RAMOS QUADRA 20 – TERRENO 29

ALUIZO DE SOUZA SOARES QUADRA 20 – TERRENO 61

JOÃO CARLOS GONCALVES QUADRA 20 – TERRENO 111

JANDIRA ILHAREO MOURÃO QUADRA 20 – TERRENO 124

ITAMAR MARCONDES DE GODOY QUADRA 20 – TERRENO 273

JOAQUIM LAGE QUADRA 20 – TERRENO 387D

JORGE PEREIRA DA SILVA QUADRA 20 – TERRENO 296

HENRIQUE DIAS FRANCO QUADRA 20 – TERRENO 337

MARIA APARECIDA LAGNER PEREIRA QUADRA 20 – TERRENO 343

FRANKLIN FLORIANO POMPEU QUADRA 20 – TERRENO 354

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PORTELA QUADRA 20 – TERRENO 359

ARLINDO CARDENAL QUADRA 20 – TERRENO 387D

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Osasco, 25 de maio de 2022.

MARCIZE GARCIA
Diretora do Departamento de Administração Funerária

WALDYR RIBEIRO FILHO
Secretário Municipal de Serviços e Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 2º CHAMADA

PORTARIA INTERNA Nº 006 DE 25 DE MAIO DE 2022.
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O prefeito Rogério Lins durante apresentação do Vigia Osasco

Cidades
Antirrábica

A Secretaria de Saúde, por meio da Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde, começa na próxima 

semana (de 27 de junho a 1º de julho) o 
agendamento para vacinação antirrábica para cães 
e gatos em Barueri. Para não perder a oportunidade 

de imunizar o seu pet o agendamento deve ser 
feito pelo telefone (11) 4198-5679. 

VIGIA OSASCO NOVOS HÁBITOS

llO prefeito de Osasco, Rogério 
Lins, esteve na Central de Operações 
Integradas (COI), quarta-feira, 22, 
para anunciar a ampliação do serviço 
de videomonitoramento em todos os 
bairros do município, por meio do 
Programa Vigia Osasco.

Implantado pelo Decreto Muni-
cipal nº 13221/2022, o Vigia Osasco 
está em funcionamento desde janeiro 
e visa obter maior gerenciamento, 
monitoramento e controle inteligente 
das imagens capturadas de câmeras 
de segurança pública ou privada do 
município, diretamente integradas 
ao COI, contribuindo com as ações 
preventivas e reativas de segurança 
pública, aumento da segurança e 
bem-estar da população.

“Nossa Central de Operações vai 
passar por uma ampliação de equi-
pamentos para atender ao programa 
Vigia Osasco, uma importante ferra-
menta que une poder público, popula-
ção e setor privado. Agora Osasco será 
uma das cidades mais monitoradas do 
Brasil. O Vigia Osasco trará mais cen-
tenas de câmeras inteligentes ao nosso 
COI e, além disso, compramos mais 
armamentos e mais viaturas e teremos 
mais 160 policiais, que estão ingres-

sando na GCM. Os investimentos em 
segurança continuam”, comentou o 
prefeito Rogério Lins.

Outra novidade é a implantação 
do aplicativo “Vigia Osasco”, que segue 
em fase de testes e tem mostrado bons 
resultados. Elaborado em parceria 
entre as Secretarias de Segurança e 

Controle Urbano (Secontru) e de Tec-
nologia, Inovação e Desenvolvimento 
Econômico (Setide), e disponível para 
smartphone, o aplicativo permitirá fa-
zer o monitoramento e a vigilância em 
tempo real de ruas e avenidas ligadas ao 
Programa. Casos suspeitos poderão ser 
denunciados à Central por meio de um 

botão de alerta.
Os interessados em aderir ao Vigia 

Osasco deverão possuir o kit do Pro-
grama Vigia Osasco, descrito no Ane-
xo I do Decreto nº 13221/2022, com 
as diretrizes apontadas no Anexo II, 
conforme orientação disponibilizada 
pela Secretaria de Segurança e Contro-
le Urbano, além de atenderem a todas 
as exigências estabelecidas pela muni-
cipalidade, que inclui autorização de 
acesso, placa de identificação de adesão 
ao programa e concessão de imagens 
captadas por seus equipamentos de 
segurança, pois essas imagens serão 
integradas à Plataforma de Videomo-
nitoramento da Central de Operações 
Integradas da Prefeitura para que os 
agentes de segurança do município 
possam atuar preventivamente ou re-
ativamente nas ocorrências detectadas.

“Com o uso da tecnologia, por 
meio de videomonitoramento e co-
municação eficiente, ampliaremos 
nossos pontos de interesse para di-
recionar esforços atendendo casos 
que realmente precisam de atenção, 
incluindo áreas de maior vulnera-
bilidade”, reforçou o secretário de 
Segurança e Controle Urbano, José 
Virgolino de Oliveira.

llA pandemia trouxe muitas refle-
xões e aprendizados para os brasilei-
ros. O isolamento social, o trabalho 
remoto e a necessidade de ficar em 
casa com a família por mais tempo, 
despertaram o desejo da sociedade 
em apreciar melhor cada cômodo do 
lar e, também, as áreas que compõem 
os arredores de sua região. A boa 
oferta de lançamentos de imóveis 
de alto padrão nas proximidades 
da capital paulista dotados de total 
infraestrutura, lazer, contato com a 
natureza, melhor qualidade de vida 
e, principalmente, com vias de fácil 
acesso à diversos pontos de São Paulo, 
foram grandes estímulos para que as 
pessoas reavaliassem os conceitos de 
moradias atuais e migrassem para 
regiões em expansão.

Para se ter ideia, o crescimento 
da população entre 2010 e 2021 em 
Santana do Parnaíba foi de 33,3%, 
seguido de 28,2% em Cotia, 16,2% em 
Barueri e 5,2% em Osasco. Em 2020 

a Ekko Group desenvolveu o projeto 
Ekko Granja Viana, complexo de ca-
sas horizontais, totalmente adaptados 
à nova rotina da população, que foi 
um grande sucesso já no lançamento 
de seu primeiro condomínio, o Ekko 
Live Granja Viana 1, com 50% de 
vendas em apenas 4 horas e 65% das 
casas comercializadas somente no 
primeiro final de semana de abertura, 
em novembro do mesmo ano. De-
pois disso, o Ekko Live Granja Viana 
2 foi lançado em julho de 2021, e, em 
novembro, o Ekko Live 3.

A Ekko Group, desde 2017, é a 
incorporadora líder em lançamen-
tos nas cidades de Osasco e Cotia 
e segue em expansão para cada vez 
mais contribuir de forma positiva 
neste segmento. O momento é de 
crescimento e novas regiões se inte-
gram ao portfólio da incorporadora 
como é o caso de Alphaville, que 
chega como grande destaque para a 
Ekko Group .

COI integrará câmeras 
de segurança privada
O Vigia Osasco está em funcionamento desde janeiro e visa obter maior gerenciamento, monitoramento e 
controle inteligente das imagens capturadas de câmeras de segurança pública ou privada do município

Pandemia eleva número 
de pessoas que trocam São 
Paulo pela região oeste
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BARUERI

EDUCAÇÃO

Nova via facilitará acesso entre 
Alphaville e Jardim dos Camargos

llA Prefeitura de Barueri, por 
meio da Secretaria de Obras, libe-
rou na terça-feira, dia 21, a ligação 
da Avenida Mario Sadanori Doi 
(conhecida como avenida Café 
do Ponto) com Alphaville, através 
da alça da Ponte Antonio Macedo 
Arantes/Alameda Tocantins. A 
obra é uma nova entrada e saída 
para a Rodovia Castello Branco.

Para o secretário de Obras, 
Beto Piteri, esse investimento 
significa, mais do que nunca, 
muito mais desenvolvimento para 
Barueri. “Além de gerar empregos 
diretos e indiretos, uma obra des-
sa magnitude atrai novos polos 
industriais, chama riquezas para 
a nossa cidade. É muito mais do 
que ampliar acessos e melhorar 
o trânsito, é o retrato de Barueri 
e sua vocação para o desenvolvi-
mento”, disse Piteri.

A via foi planejada para fa-
cilitar o acesso direto do Jardim 
dos Camargos (bairro Boa Vista) 
com a Alameda Tocantins, em Al-
phaville. O intuito da Prefeitura é 
desafogar o trânsito na região em 
horários de pico. Assim, o moto-

rista pode trafegar no sentido de 
ida e volta, passando pela nova 
Praça das Artes (complexo Cul-
tural), sem a necessidade de tra-
fegar em grande parte da Rua da 
Prata, que recebeu intervenções 
de reconfiguração geométrica na 

altura da Avenida Sebastião Da-
vino dos Reis, próximo ao Centro 
de Diagnósticos. 

O novo trecho de ligação da 
Avenida Mário Sadanori Doi com 
Alphaville reforça o trabalho da 
Prefeitura de Barueri em vários 

locais do município, em razão 
do crescimento regional por 
conta do número de empresas 
e condomínios residenciais que 
tem aumentado de uma forma 
considerável o fluxo de veículos, 
requerendo mais investimentos 

na malha viária da cidade. 
Para implantação da nova 

via, a Prefeitura desapropriou um 
antigo prédio particular de um 
cemitério vertical em terreno que 
teria ainda um crematório - proje-
to que não chegou a ser totalmente 

desenvolvido para tal finalidade.

Acesso à Castello Branco
O projeto da avenida Mário 

Sadanori Doi com Alphaville já é 
uma antecipação da Prefeitura de 
Barueri em relação à construção 
das novas marginais da Castello 
Branco, investimento anunciado 
pelo governador do estado, Rodri-
go Garcia, no dia 24 de maio. “É 
uma obra muito bonita e impor-
tante para ligação do bairro Boa 
Vista, Centro, Alphaville e região. 
Vai ajudar bastante na mobilidade 
do trânsito em nossa cidade. Te-
mos como meta oferecer maior 
conforto, segurança e fluidez no 
tráfego”, destacou  Beto Piteri.

O acesso à Rodovia Castello 
Branco será o mesmo já existente 
no Km 26A, ao lado da Praça Cin-
quentenário (alusiva aos 50 anos 
de Barueri). O trevo já dá acesso a 
Alphaville, ao Centro de Barueri, 
a São Paulo e ao interior.

Em frente à Praça das Artes, a 
Prefeitura de Barueri implantou 
uma sinalização na Rua da Prata 
com a nova avenida.

O trecho completo da nova avenida passa a somar 960 metros, sendo 280 metros novos de extensão e 680 metros já existentes. A via de mão dupla foi 
ampliada e conta com 14 metros de largura. Para ligação, a Prefeitura de Barueri construiu ainda duas alças centrais na Ponte Antonio Macedo Arantes.

Para 
implantação 
da nova via, 
a Prefeitura 
desapropriou 
um antigo 
prédio 
particular de 
um cemitério 
vertical 

A informação da inauguração foi confirmada pelo secretário de Educação de Osasco Cláudio Piteri

l l A segunda unidade do 
Mundo da Criança em Osasco 
será inaugurada no dia 2 de ju-
lho. A unidade fica na Avenida 
Getúlio Vargas, 990, no Jardim 
Piratininga, em frente ao novo 
Hospital da Criança. Ela é 
considerada a maior creche do 
Brasil.

Além de toda a infraestru-

tura moderna e inovadora, que 
segue os padrões do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FDNE), a unidade 
terá capacidade para atender 
mais de mil crianças dividi-
das em meio período e tempo 
integral.

O “Mundo da Criança” da 
Zona Norte conta com 70 salas, 
sendo 38 salas de aula, berçário, 
fraldários, sala de amamenta-
ção, lactário, ambulatórios, sala 

de informática, sala multimídia, 
sala de professores, secretaria, 
almoxarifados e brinquedoteca, 
e tem ainda dois solários (um 
coberto e um a céu aberto), sis-
tema sustentável de aproveita-
mento de energia solar e reúso 
de água, cozinha, refeitório, 
padaria, banheiros adaptados, 
playground, anfiteatro com 
capacidade para 100 pessoas, 
vestiários, uma quadra e um 
campo de futebol.

Maior creche do Brasil 
será inaugurada no dia 
2 de julho em Osasco

Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

SEGURANÇA

O prefeito Rogério Lins, ao lado de Bruno Lima, do secretário Virgolino e autoridades da cidade de Osasco

llNa segunda,20, a GCM de 
Osasco recebeu 239 pistolas 
.40 (ponto quarenta) e outras 
10 Carabinas Tática Taurus 
calibre .40 (ponto quarenta). 

O novo armamento da cor-
poração foi adquirido por meio 
de uma emenda parlamentar 
no valor de R$ 1,5 milhão do 
deputado estadual, o Delegado 
Bruno Lima. “Sabemos do tra-
balho do prefeito com relação 

a segurança pública da cidade, 
como sou da área de seguran-
ça, vamos ajudar a cidade e a 
região com essa entrega.”

“Esse é mais um importante 
investimento em armamen-
to para a nossa GCM, uma 
corporação forte e aguerrida, 
formada por homens e mu-
lheres, que cuida da cidade há 
32 anos. A Guarda de Osasco 
merece todo nosso respeito. 
Avançamos muito nos últimos 
anos, com infraestrutura, equi-
pamentos e Plano de Carreira, 

mas ainda avançaremos muito 
mais. Tenho o maior orgulho 
desse efetivo e a tranquilida-
de de saber que a cidade está 
bem protegida”, destacou o 
prefeito.

Segundo o Coronel Virgo-
lino, secretário de segurança 
da cidade de Osasco, “Só te-
mos a agradecer ao deputado, 
estamos investindo muito na 
segurança da cidade, é uma das 
maiores entregas que nós re-
cebemos para fortalecer nosso 
trabalho.”

GCM Osasco recebe mais de 240 novas armas
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Hoje inicio a minha colu-
na comentando os principais 
assuntos da semana.

SIMARIA
A cantora anunciou ofi-

cialmente o término do seu 
casamento com Vicente Earg. 
O casal que estava junto havia 
14 anos já vinha enfrentando 
crises. Antes de revelar pu-
blicamente a separação, eles 
tiveram o primeiro término 
em 2015, quando ela estava 
grávida do segundo f i lho. 
Além disso, o processo que 
os dois travam na justiça pela 
divisão de bens expôs um bar-
raco entre ele e uma babá na 
porta da escola das crianças.

LUCIANO SZAFIR
Recebeu alta no último 

domingo após ter sido inter-
nado às pressas com um qua-
dro  de Suboclusão intestinal. 
O ator deixou o Hospital Vera 
Cruz, em Campinas, no inte-
rior do Estado de São Paulo, 
onde havia dado entrada na 
últ ima sexta-feira após se 
sentir mal.A informação foi 
confirmada pela sua assesso-
ria de imprensa.

ÂNGELA LEAL
Que se destacou ao ser a 

principal protagonista da pri-
meira versão de “O Pantanal” 
em 1990,na Rede Manche-
te, onde interpretou Maria 
Bruaca. A atriz reconhece 
a importância do papel e se 
orgulha do legado deixado 
por ela na sua interpretação 
em Pa nta na l .  Porém,  e la 
confirma que hoje com 74 
anos não quer ser atriz. Ape-
nas apoia sua filha, a atriz 
Leandra Leal. Ângela, hoje 
administra um Teatro em São 
Paulo e considera sua carreira 
encerrada.

MARCIUS MELHEM
Ainda muito apreensivo 

entre as revelações expostas 
que revelou sua preocupação 
por ser citado por relações 
abusivas com funcionárias da 
TV Globo. No depoimento à  
Polícia Civil, uma mulher que 
não quis ser identificada con-
tou que o ex-diretor da Globo 
passou a insinuar que ela não 
tinha talento, além de bloque-
ar projetos que ela estava en-
volvida. Ele contesta e acusa 
também Dani Calabresa de 
mentir sobre reclamações de 
assédio. Na justiça vou provar 
tudo afirmou.

BAND FATURA ALTO
A Rede Bandeirantes e 

a Fórmula 1 mantiveram os 
mesmos moldes de sociedade 
no novo contrato fechado na 
última semana. A emissora 
dividirá com a Liberty Media 
as vendas de publicidades. A 
projeção de faturamento é de 
R$ 360 milhões, o dobro do 

arrecadado do atual acordo.

PADRE FÁBIO DE MELO
Surgiu com o rosto bem 

inchado durante uma apre-
sentação no programa “Altas 
Horas” na Globo e quando 
questionado revelou aos teles-
pectadores que o inchaço é de-
corrente dos efeitos colaterais 
dos medicamentos que toma 
para controlar a doença de 
Meniere. A patologia que não 
tem cura, afeta diretamente 
os ouvidos e deve ser tratada 
o quanto antes, já que sua 
evolução pode causar perda 
auditiva. Para os neurologis-
tas os sintomas dessa doença 
são os “Zumbidos” crônicos 
onde o problema tem origem 
no Labirinto.

 PROGRAMA “ QUAL 
VIAGEM”

Que é exibido todas às 
sextas-feiras pela Rede CNT 
de Televisão, às 23h15, mu-
dou de horário na grade de 
programação da emissora por 
um mês, ele passará a ser exi-
bido no mesmo dia às 20h45. 
Essa determinação, foi para 
atender a IURD (Igreja Uni-
versal do Reino de Deus) que 
tem contrato com a emissora 
e terá que exibir um evento 
produzido por ela.

TODAS AS FLORES
Será a próxima novela da 

Globo escrita por João Ema-
nuel Carneiro. A produção 
inicialmente iria para o ar 
no horário das 21h00 com o 
nome de “Olho por Olho” para 
ser exibida no Globo Play. Já 
na TV aberta a história deverá 
ser exibida em dezembro deste 
ano. Regina Casé, será a pro-
tagonista principal.

 SÍLVIO SANTOS DE-
SESPERADO

O homem do baú, está 
inconformado com a queda 
de audiência de sua emisso-
ra. O dono do SBT, já cogita 
contratar outros apresenta-
dores e entre essas contra-
tações estão Sonia Abrão, 
José Luiz Datena entre ou-
tros. Um dos programas que 
provavelmente passará por 
mudanças será o programa 
de Carlos Massa, o Ratinho. 
A audiência não está agra-
dando o patrão até porque 
o ano passado o programa 
fechou com a média de 5,4, 
uma queda de 4 pontos em 
três anos.

Os bastidores 
da TV

Tony Auad
tony.auad@gmail.com

Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

CANTORA 
FERNANDA 
LOPES

ASSIL APARECIDO KRAIDE

VEREADOR
RIBAMAR SILVA

Realizando excepcional 
trabalho na Casa de Leis 
de Osasco, o Presidente 
festejou seu aniversário 

recebendo visitas e 
incontáveis mensagens 
lhe parabenizando. O 

parabéns especial foi do 
Bobby, seu mascote.

“A Justiça divina 
é a única que 
pode nos dar 
esperança”.

Cirurgiões do Hospital São Luiz Osasco 
Grupo Rede D’Or com muita precisão, 
Dr. André é muito procurado em sua 
“Clínica AS” na Rua Padre Damaso, 
156 no centro da cidade e seu filho na 

Clínica de Cirurgia Plástica na Rua Ana 
Pereira Melo, 253 na Vila Campesina 

DR.ANDRÉ SACCO E
DR. ANDRÉ CARRON SACCO

FRANCISCO
ROSSI JUNIOR
O torcedor do Palmeiras 
e jornalista da Rádio 
Nova Difusora/FM 
esteve de aniversário 
e os cumprimentos de 
seu Pai, o ex Prefeito e 
Deputado Francisco Rossi, 
de sua Mãe, vice-prefeita 
Ana Maria e das irmãs 
Vereadora Ana Paula e a 
apresentadora Ana Lúcia 
foram pra lá de especiais. 

A Família Seferian e seus Cuidadores da 
“Fazenda Danpris-Santa Adélia” estão 
envaidecidos com a classi� cação e o 
“Troféu da Terceira Melhor Barbara Fiv 
Junq 295” que receberam. 

CONSTRUTORA DANPRIS

Ela é a 
progenitora do 

Secretário de 
Administração de 

Osasco, Claudio 
Monteiro Junior, 

e celebrou seu 
aniversário e a 

vida com muitas 
beijocas.

DILMA BATISTA MONTEIRO

E a festa foi de arrasar! Empresário do 
“Trio Los Angeles” recebeu incontáveis 

cumprimentos e abraços pelo níver que foi 
muito comemorado. Mas a beijoca pra lá de 

especial foi do Marcio Mendes.

Comprometido durante anos com a 
saúde da população osasquense e alvo de 

atenções nos meios políticos sempre tem 
um tempinho para enaltecer seu � lho 

querido, Dr. Carlos Gaspar Jr e sua � lha 
amada, ex-Vereadora Karen Gaspar.

WAGNER FABRIS

Entre as classi� cadas 
no “� e Voice Kids 
2022” para o time de 
Maiara e Maraisa, 
não só vem fazendo 
sucesso nas redes 
sociais, mas também 
fez muitas amizades 
nos bastidores do 
programa.

Vem realizando exemplar gestão junto 
com sua dinâmica Diretoria e como 

Presidente do Siemaco, constantemente 
tem um tempinho nas atenções e 

incentivos para com seus herdeiros.

DR. CARLOS GASPAR



______________________________
ACEITOACEITO
Doação de micro-Doação de micro-
-ondas e geladeira. -ondas e geladeira. 
F. 94719.7021F. 94719.7021
______________________________
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 De som LG com 
Bluetooth e rá-Bluetooth e rá-
dio,  com CD e dio,  com CD e 
FM R$ 800,00 F. 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
Burigotto para bebê, Burigotto para bebê, 
para desocupar para desocupar 
lugar R$ 70,00 F. lugar R$ 70,00 F. 
3608.27073608.2707
______________________________
BATEDEIRABATEDEIRA
Philco, nova, R$ Philco, nova, R$ 
300,00. F. 3681.9648300,00. F. 3681.9648
______________________________
BICICLETABICICLETA
Aro 26 em bom es-Aro 26 em bom es-
tado R$ 250,00 F. tado R$ 250,00 F. 
99131.148399131.1483
______________________________
BICICLETABICICLETA
Ergométrica em óti-Ergométrica em óti-
mo estado R$ 780,00 mo estado R$ 780,00 
F. 94140.5300F. 94140.5300
______________________________
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, girató-De escritório, girató-
ria, bom estado, en-ria, bom estado, en-
costo alto, preta, bem costo alto, preta, bem 
barato R$ 200,00. F barato R$ 200,00. F 
98635.910298635.9102
______________________________
CAIXA D´ÁGUACAIXA D´ÁGUA
De 500 litros , Acqua-De 500 litros , Acqua-
limp, nova. R$ 280,00 limp, nova. R$ 280,00 
F. 97312.1130F. 97312.1130
______________________________
CAIXA DE SOMCAIXA DE SOM
Amplificadora com-Amplificadora com-
pleta para propa-pleta para propa-
ganda com veí-ganda com veí-
culo R$ 500,00 F. culo R$ 500,00 F. 
97568.102097568.1020
______________________________
CAMACAMA
De solteiro R$ 150,00. De solteiro R$ 150,00. 
F.96567.1670F.96567.1670
______________________________
CAMACAMA
Box solteiro mais Box solteiro mais 
colchão R$ 300,00 colchão R$ 300,00 
F. 3682.4528F. 3682.4528
______________________________
CAMACAMA
De solteiro, com De solteiro, com 
colchão, R$ 200,00 colchão, R$ 200,00 
cada cama.  F. cada cama.  F. 
97607.692497607.6924
______________________________
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 a E bonés de rock a 
partir de R$ 45,00 partir de R$ 45,00 
cada. F. 93243.1112cada. F. 93243.1112
______________________________
CELULARCELULAR
LG K10 com 16 LG K10 com 16 
giga de memória, 2 giga de memória, 2 
chips R$ 300,00 F. chips R$ 300,00 F. 
98048.290298048.2902
______________________________
CELULARCELULAR
Moro E5 Play com Moro E5 Play com 
16 giga de memória, 16 giga de memória, 
2 chips R$ 480,00 F. 2 chips R$ 480,00 F. 
98048.290298048.2902
______________________________

________________________________
CELULARCELULAR
Moto E4 com 16 Moto E4 com 16 
giga de memória, 2 giga de memória, 2 
chips R$ 350,00 F. chips R$ 350,00 F. 
98048.290298048.2902
________________________________
CELULARCELULAR
Moto G4 Plus com Moto G4 Plus com 
32 giga, 2 chips R$ 32 giga, 2 chips R$ 
400,00 F. 95493.2749400,00 F. 95493.2749
________________________________
CELULARCELULAR
Moto G5 Plus com Moto G5 Plus com 
32 giga de memória, 32 giga de memória, 
2 chips R$ 500,00 F. 2 chips R$ 500,00 F. 
95493.274995493.2749
________________________________
CELULARCELULAR
Samsung J7 Duo Samsung J7 Duo 
com32 giga de me-com32 giga de me-
mória, 2 chips R$ mória, 2 chips R$ 
450,00 F.95493.2749450,00 F.95493.2749
________________________________

________________________________
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
______________________________

______________________________
CRONOMETROCRONOMETRO
D e  a n t i g u i d a -D e  a n t i g u i d a -
d e ,  o r i g i n a l . d e ,  o r i g i n a l . 
R $  1 5 0 , 0 0  F. R $  1 5 0 , 0 0  F. 
95818.534595818.5345
__________________________
DOAÇÃODOAÇÃO
Aceito doação de Aceito doação de 
uma geladeira. F. uma geladeira. F. 
96567.167096567.1670
__________________________
DVDDVD
500  DVDs  com 500  DVDs  com 
capa dura R$ 3,00 capa dura R$ 3,00 
cada F. 4162.1944cada F. 4162.1944
__________________________
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 
sala, bem conserva-sala, bem conserva-
da, para desocupar da, para desocupar 
espaço R$ 400,00. espaço R$ 400,00. 
Fone 99508.9888Fone 99508.9888
______________________________
FOGÃOFOGÃO
Continental em bom Continental em bom 
estado R$ 400,00 F. estado R$ 400,00 F. 
3608.27073608.2707
______________________________
FOGÃOFOGÃO
Com 4  bocas , Com 4  bocas , 
Dako, R$ 100,00 F. Dako, R$ 100,00 F. 
98343.913998343.9139
______________________________
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 Philco R$ Elétrico Philco R$ 
400,00 F. 3681.9648400,00 F. 3681.9648
______________________________
FREEZERFREEZER
Brastemp em bom Brastemp em bom 
f u n c i o n a m e n -f u n c i o n a m e n -
to R$ 400,00. F to R$ 400,00. F 
94966.727594966.7275
______________________________
FREEZERFREEZER
Duplo, branco, 220 Duplo, branco, 220 
volts R$ 700,00 F. volts R$ 700,00 F. 
94510.174394510.1743
______________________________

______________________________
FREEZERFREEZER
Horizontal, novo, Horizontal, novo, 
R$ 1.000,00 F. R$ 1.000,00 F. 
3681.9648 3681.9648 
______________________________
FREEZERFREEZER
Industrial de 600 Industrial de 600 
litros R$ 800,00 F. litros R$ 800,00 F. 
99521.958199521.9581
______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Consul em bom es-Consul em bom es-
tado R$ 300,00 F. tado R$ 300,00 F. 
94966.727594966.7275
______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Continental duplex, Continental duplex, 
nova R$ 800,00 F. nova R$ 800,00 F. 
95985.644395985.6443
______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
D e  3 6 0  l i -D e  3 6 0  l i -
t ros R$ 500,00 t ros R$ 500,00 
F.99131.1483F.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
______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Metalfrio, modelo Metalfrio, modelo 
VN 50L, 497 l i-VN 50L, 497 l i-
tros, tensão 220w, tros, tensão 220w, 
branca e verme-branca e verme-
lha. R$ 500,00 – F. lha. R$ 500,00 – F. 
94133.282894133.2828
______________________________
GRADEGRADE
De ferro de 1,80 x De ferro de 1,80 x 
1,80 m R$ 250,00 1,80 m R$ 250,00 
F. 4162.1944F. 4162.1944
______________________________
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
Em bom es ta -Em bom es ta -
do R$ 400,00 F. do R$ 400,00 F. 
96366.1023 após às 96366.1023 após às 
10 horas10 horas
______________________________

______________________________
IMPRESSORAIMPRESSORA
Epson L200, ori-Epson L200, ori-
ginal, com tanque ginal, com tanque 
cheio de tinta da cheio de tinta da 
Epson. R$ 250,00 Epson. R$ 250,00 
F. 96354.1076F. 96354.1076
____________________________
JAQUETAJAQUETA
Nova ,  tamanho Nova ,  t amanho 
M R$ 90 ,00  F. M R$ 90 ,00  F. 
94966.727594966.7275
____________________________
MALAMALA
De viagem com De viagem com 
r o d i n h a ,  n o v a , r o d i n h a ,  n o v a , 
R $  2 5 0 , 0 0 .  F. R $  2 5 0 , 0 0 .  F. 
94601.119494601.1194
____________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De Costura antiga De Costura antiga 
para co lec iona-para co lec iona-
dores, sua escri-dores, sua escri-
ta é à mão ain-ta é à mão ain-
da. R$ 100,00 F. da. R$ 100,00 F. 
94025.8487 – Obs. 94025.8487 – Obs. 
Só comigo ela tem Só comigo ela tem 
55 anos55 anos
____________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar roupa, 11 De lavar roupa, 11 
kg, Brastemp, re-kg, Brastemp, re-
visada R$ 500,00 visada R$ 500,00 
F. 97568.1020F. 97568.1020
____________________________
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
____________________________
MÁSCARAMÁSCARA
Respiradora para Respiradora para 
na tação ,  nova , na tação ,  nova , 
R $  1 0 0 , 0 0  F. R $  1 0 0 , 0 0  F. 
3656.55423656.5542
____________________________
PANELASPANELAS
Vár ias  pane las Vá r i as  pane las 
industr ia is,  pre-industr ia is,  pre-
ços a combinar. F. ços a combinar. F. 
94510.174394510.1743
____________________________
PATINETEPATINETE
Em bom estado Em bom estado 
R $  1 0 0 , 0 0 .  F. R $  1 0 0 , 0 0 .  F. 
3916.51673916.5167
______________________________

______________________________
PENDRIVEPENDRIVE
Com músicas ser-Com músicas ser-
tanejas, rock, forró, tanejas, rock, forró, 
etc. R$ 45,00 cada etc. R$ 45,00 cada 
F. 93243.1112F. 93243.1112
______________________________
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 em bom De água em bom 
estado R$ 250,00 estado R$ 250,00 
F. 96659.1078F. 96659.1078
______________________________
REFLETORESREFLETORES
Cinco unidades com Cinco unidades com 
lâmpada R$ 90,00 lâmpada R$ 90,00 
cada F. 4162.1944cada F. 4162.1944
______________________________
SANDUICHEIRASANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00 F. Comum R$ 30,00 F. 
96659.107896659.1078
______________________________
SAPATOSSAPATOS
Em bom estado R$ Em bom estado R$ 
60,00 cada e botas 60,00 cada e botas 
R$ 90,00 cada. F. R$ 90,00 cada. F. 
93243.111293243.1112
______________________________
SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR
Dewalt para ma-Dewalt para ma-
deira. R$ 400,00 F. deira. R$ 400,00 F. 
99837.300099837.3000
______________________________

______________________________
SINALIZADORSINALIZADOR
Com sirene para Com sirene para 
garagem R$ 130,00. garagem R$ 130,00. 
F. 95818.5345F. 95818.5345
______________________________
SOMSOM
Toca  CD,  AM/Toca  CD,  AM/
FM R$ 100,00 F. FM R$ 100,00 F. 
94601.119494601.1194
______________________________
TANQUETANQUE
De roupa, pequeno, De roupa, pequeno, 
seminovo. R$ 120,00 seminovo. R$ 120,00 
F. 97312.1130F. 97312.1130
______________________________
TOALHASTOALHAS
Várias para fes-Várias para fes-
tas de casamen-tas de casamen-
to. R$ 800,00 F. to. R$ 800,00 F. 
99311.614499311.6144
______________________________
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”
P a n a s o n i c P a n a s o n i c 
R $  2 5 0 , 0 0  F. R $  2 5 0 , 0 0  F. 
94601.119494601.1194
______________________________

Bota-ForaPara anunciar
ligue: 3681-0914
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ANUNCIE NO

CORREIO 

PAULISTA

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

MASSAGEMMASSAGEM
ANTI STRESSANTI STRESS

Relaxante, terapêutica e Relaxante, terapêutica e 
drenagem linfática.drenagem linfática.

Próximo à Avenida FloraPróximo à Avenida Flora
Fone (11) 96796.6636Fone (11) 96796.6636

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  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

VENDE-SE UMA CASAVENDE-SE UMA CASA
Com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e Com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e 

lavanderia com churrasqueira + uma área (dá lavanderia com churrasqueira + uma área (dá 
pra fechar um cômodo). Valor R$ 160.000,00   pra fechar um cômodo). Valor R$ 160.000,00   

Endereço Rua Mário de Andrade, Jardim Endereço Rua Mário de Andrade, Jardim 
D´Ávila, Osasco. Tem mais 7 casas no quintal D´Ávila, Osasco. Tem mais 7 casas no quintal 

bem sossegado.bem sossegado.
Tel: (11) 94082.5925 com FranciscoTel: (11) 94082.5925 com Francisco

CHÁCARA COND.FECHADOCHÁCARA COND.FECHADO
KM 68 DA CASTELOKM 68 DA CASTELO

Área do terreno 2000 m² - área construídaÁrea do terreno 2000 m² - área construída
300 m² com 6 dormitórios sendo 4 suítes,300 m² com 6 dormitórios sendo 4 suítes,

piscina 4 x 8, campo telado, área de piscina 4 x 8, campo telado, área de 
churrasqueira, R$ 680.000,00.churrasqueira, R$ 680.000,00.

Fone (11) 98665.7114Fone (11) 98665.7114

GELADEIRAGELADEIRA
Metalfrio, modelo VN 50L,Metalfrio, modelo VN 50L,
497 litros, tensão 220w,497 litros, tensão 220w,

branca e vermelha. R$ 500,00branca e vermelha. R$ 500,00
F. 94133.2828 - 91275.3176F. 94133.2828 - 91275.3176



CORREIO
p a u l i s t a

Sexta-feira, 24 de junho de 2022 09

Esporte

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!

llEssa menina vem rompendo 
no boxe chinês que é o kickboxing 
do kung fu e não gosta de apelidos 
que são comuns no mundo da luta 
- nada de ser comparada a algum 
animal predador, a celebridades da 
trocação ou a qualquer outra coisa.

Ela é uma garotinha de 13 
anos e na maior simplicidade do 
mundo vai para os campeonatos, 
faz o que gosta e depois posta fotos 
campeãs. Jamilly Pereira Soares 
mora no Jardim D Ábril, zona Sul 
de Osasco, onde começou a treinar 
ainda bem criança.

No bairro, um projeto social 
levava artes marciais nas quebradas 
e Jamilly disse para a família que 
queria se matricular. Tinha 7 ani-
nhos e ficou feliz da vida ao receber 
uniforme de kung fu e amarrar 
a faixa-branca - seis anos depois 

tricampeã paulista, vice-campeã 
brasileira, número 1 do ranking 
infantil e, de quebra, Seleção Bra-
sileira de Kung Fu.

“Desde pequena ela se destacou 
com muita vontade e força”, anota o 
professor Lidio Belo. “Desde então, 
sempre trabalhamos juntos”. E o 
mestrão sabe muito bem como é 
isso, pois também começou nas 
artes marciais nessa idade. 

Hoje, aos 35 anos e com mais 
de 100 lutas amadoras, também 
tem taekwondo na estrada e for-
mação em judô, hapkido e boxe. 
Como iniciou garoto, ele se identi-
fica de cara com o aluninho tímido 
que se apresenta para a primeira 
aula - foi assim que olhou para 
aquela menina que entrava no 
tatame do projeto social no Jardim 
D Ábril seis anos atrás.

No final de semana teve Cam-
peonato Paulista de Kung fu em 
Lençóis Paulista, competições de 

taijiquan (popularmente chamado 
taichi) e de formas tradicionais da 
arte marcial chinesa; também rolou 
trocação do boxe chinês que é o 
sanda, modalidade que teve Jamilly 
de Osasco.

Não deu outra, mais uma me-
dalha de ouro para a galeira de 
títulos. “Agora ela vai com a Seleção 
Brasileira, primeiro tem o Cam-
peonato Pan-americano, depois 
o Sul-americano”, destaca mestre 
Lidio. O Pan será de 20 a 24 de julho 
em Brasília, o Sula está agendado 
para novembro. “Aos 13 anos, Ja-
milly é uma atleta de ponta do alto 
rendimento”, arremata o professor.

Jamilly é Brasil
Quando bateu o pé insistin-

do para treinar luta, a Jamilly 
de 7 aninhos nem sonhava que 
estaria abrindo uma estrada ex-
traordinária. Ela só queria estar 
ali e aprender kung fu. Mas é 

isso, projeto social esportivo abre 
portais e lança talentos em todas 
modalidades.

Nesse ínterim, o professor 
Lidio também cresce como forte 
empreendedor, hoje comanda uma 
grande academia onde aplica todo 
conhecimento dos longos anos de 
aprendizado e formação marcial. 
Mas ele faz questão de destacar que 
o projeto social segue como sempre, 
aula a aula com molecadinha da 
periferia.

O Centro de Treinamento 
Alta Performance fica no bairro 
Jaguaribe, espaço focado no alto 
rendimento da luta mas também 
com o kung fu tradicional. E nossa 
campeã? Daquele projeto social 
no Jardim D Ábril e faixa-branca 
tímida, agora Jamilly vai para os 
treinões insanos nessa nova casa e 
com um mundo de futuro a cada 
soco.

Mestre Lidio conta vários cam-

peões nos 18 anos como professor, 
mas Jamilly é a primeira que chega 
às luvas da seleção - e a menina 
está só no começo. Neste semestre 
tem o Mundial na Indonésia mas 
o  mestre informa: “Infelizmente 
ela não vai porque não abriram a 

categoria dela.”
O Centro de Treinamento Alta 

Performance fica na Avenida Flora 
1.257. Mais informações sobre o 
mestrão Lidio e a campeã Jamilly 
nas redes sociais ou direto pelo 
96746-4021.

JAMILLY DE OSASCO
É SELEÇÃO BRASILEIRA
Com apenas 13 anos a osasquense, moradora do Jardim D’Abril, coleciona títulos e luta desde os 7 anos, 
quando começou a treinar Kung fu. A garota é fruto de um projeto social realizado em seu bairro.

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Wanderley Berrocozo
wanderley@correiopaulista.com

llUma lenda no rádio esportivo 
de Osasco com a sua Equipe Fu-
racão faleceu na madrugada desta 
quarta-feira,22

 Baltazar nasceu em Tambaú 
e ainda pequeno chegou com seus 
pais em Osasco no ano de 1942, 
cidade que os acolheu e onde Bal-
tazar cresceu, estudou, trabalhou 
e se realizou como cidadão.

Formado em jornalismo e ad-

vocacia, sua grande paixão sempre 
foi o Rádio. Com seu parceiro e 
grande amigo Tony Marchetti, 
criaram a “Equipe Furacão de 
Esportes”, participando de oito 
Copas do Mundo, três Olimpía-
das e de centenas de transmissões 
internacionais.

Por muitos anos, Baltazar 
esteve presente no Correio Pau-
lista com a sua Coluna Check-up, 
que nos fazia viajar pelo mundo 
com as suas narrativas de viagens 
sobre dezenas de países. Além de 

radialista, jornalista, ele também 
foi escritor, o último livro foi lan-
çado ainda este ano e denominado 
“Malucos por Rádio”.

Na vida pública, Antonio Julio 
Baltazar, que recebeu o Título de 
Cidadão Osasquense, ocupou 
cargos de secretário Municipal 
tanto em Osasco como em Barueri 
e ainda foi no início dos anos 
80, Coordenador de Turismo do 
Estado de São Paulo. Por muito 
tempo foi diretor da Associação 
dos Cronistas Esportivos do Es-

tado de São Paulo (ACEESP). A 
Equipe Furacão sob seu comando, 
recebeu em 2006 o prêmio Ford de 
Jornalismo como a melhor equipe 
esportiva do Interior de São Paulo.

Há alguns meses, Baltazar vi-
nha necessitando de cuidados médi-
cos, passou por cirurgias, estava em 
recuperação mas na madrugada de 
quarta-feira (22) nos deixou. Balta-
zar foi casado com a saudosa Maria 
Hilda e deixa uma filha, a nossa 
amiga jornalista, publicitária e ba-
charel em Direito, Fátima Baltazar.

Morre Antônio Júlio Baltazar

O 
pentacampeão 
Edmilson 
é ídolo no 
Japão

MEMÓRIA

EXEMPLO

Bocha de Barueri vence Vila Mazzei
A Equipe do Barueri Esporte Forte recebeu a equipe 
do Vila Mazzei/Estrela Osasco pela 10ª rodada do 
Campeonato Paulista de Bocha Rafa na Cancha Parque 
dos Camargos. O Barueri Esporte Forte está em 5º lugar 
no Grupo Preto e enfrenta fora de casa, no próximo 
domingo, dia 26, o Vila Jaguara, que está em 8º 

A atleta vai disputar o Pan-americano, depois o Sul-americano. 

O jornalista durante mais de uma década foi colunista do Correio Paulista

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

llNeste ano o Brasil celebra 20 
anos do pentacampeonato mun-
dial, 30 de junho de 2002 no Japão, 
2 a 0 na Alemanha em Yokohama. 
Hoje empresário de sucesso no 
futebol, Edmílson Moraes estava 
lá e foi para o pódio. Agora ele co-
manda o FC Ska Brasil em Santana 
de Parnaíba, projeto que tem a ver 
com a Terra do Sol Nascente onde 
foi pentacampeão.

Edmílson pendurou as chu-
teiras em 2011 e logo passou a 
rascunhar esse futuro. Não demo-
raria para entrar em contato com 
japoneses da Skylight e, a partir daí, 
projeto realizado - o Ska é o primei-
ro clube com investidores japoneses 
no Brasil e o primeiro profissional 
de Santana de Parnaíba.

O penta é celebridade no Ja-

pão, tem um pezinho lá e sempre 
está entre os samurais reforçando 
o projeto e o investimento com 
intercâmbios - para os japoneses, 
o Ska é a principal referência do 
futebol no Brasil.

Sim, o clube tem tudo a ver 
com o Japão, tanto que na última 
rodada da Segunda Divisão entrou 
em campo homenageando os 114 
Anos da Imigração Japonesa com 
a faixa: O Ska Brasil nasceu desse 
laço de amizade.

Rodada de sábado passado e 
valiosa para os sonhos do time na 
Bezinha. Precisando do placar, fez 
2 a 1 no União Suzano para somar 
14 pontos em terceiro lugar no 
Grupo 6. Agora vem a décima e 
última rodada da fase de classifi-
cação e o Ska está na cola por uma 
das vagas.

Tem acima Colorado Caieiras 
com 16 pontos e Mauá com 18. 

Os dois primeiros se classificam e, 
então, hora de decisão para a mo-
çada do penta. No entanto, parada 
duríssima porque o pega desse 
sabadão é justamente contra o 
líder e, no mais, na casa do Mauá.

Pode explicar melhor? Sim! 
São seis grupos nessa fase, os dois 
primeiros avançam mais os qua-
tro melhores terceiros colocados. 
Então, se o Ska parar no Mauá, 
fica dependendo dessa segunda 
classificação - entre os terceiros.

O líder tem apenas uma derro-
ta para cinco vitórias e um empate, 
12 gols contra 7; o time de Parnaí-
ba chega com quatro vitórias, dois 
empates e três derrotas mas com 
a maior artilharia do grupo, 17 
gols (contra 8). Todos jogos desse 
sábado serão às 15h e, claro, um 
olheiro do Ska estará monitorando 
Caieiras x Jabaquara e torcendo 
para o Jabuca surpreender.

Penta Edmílson tem semana de 
Imigração Japonesa e de Ska 
por classificação na 2ª Divisão
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VAI ADORAR SER
BEM CUIDADA.

ESTILO MADAME

Quem ama cuida. Mostre todo o seu amor pelo seu pet! 

PARTICIPE DO MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO 
E CHIPAGEM DE CÃES E GATOS.

A castração é importante para a saúde do seu pet. Ela não só previne a gravidez, mas protege 

o animal de diversas doenças que podem matar, como o tumor. Nas fêmeas, a castração 
previne o câncer de mama e nos machos o de próstata. Por isso, quanto antes o seu pet for 

castrado melhor. E o chip ajuda a identificar o animal e o seu dono em caso de fuga ou roubo. 
Até o fim do ano serão realizadas mais de 5 mil castrações e chipagens de cães e gatos.

Faça o seu agendamento na Central 156. 


