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Política
Ribamar Silva
Em uma concorrida sessão solene na 
Câmara Municipal de Caraguatatuba, o 
vereador Ribamar Silva, presidente da 
Câmara de Osasco, foi agraciado com o 
título de Cidadão Caraguatatubense.

DISPUTA ELEITORAL

Tarcísio de Freitas fará 
palestra em Barueri
O pré-candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participa no dia 13 de julho, 
às 9h, de uma palestra em Barueri. O evento é organizado pela Federação das Associações Comerciais SP

llO evento é organizado pela 
Regional Administrativa – (RA 
04) da Federação das Associa-
ções Comerciais do Estado de 
São Paulo (FACESP), que além 
de Barueri, contempla mais 
15 cidades da região (Araçari-
guama, Caieiras, Carapicuíba, 
Cotia, Embu, Embu Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, 
Jandira, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, Santana de Parnaí-
ba, São Lourenço da Serra, Ta-
boão da Serra, Vargem Grande 
Paulista).

O evento será realizado no 
dia 13 de julho (quarta-feira), a 
partir das 9 horas, no Blue Tree 
Premium Alphaville (Alameda 
Madeira, 398, Alphaville). 

Tarcísio vai  expor suas 
ideias sobre o Estado e ouvir 
perguntas de empresários e 
de outros representantes da 
FACESP e da ACIB – Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Barueri, que tem recebido 
os pré-candidatos ao Governo 
de São Paulo numa série de 
encontros. A palestra será gra-
vada e exibida pela CONECTV 
e redes sociais da ACIB.

As vagas são limitadas e 
os empresários interessados 
em participar do Encontro 

devem preencher o formulá-
rio:  https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc95_

QW_2LyvFB8zFXuDRNwbeo-
8JEQt3cDi2DUQTzb-6IWkbg/
viewform

llNa segunda-feira, 27, o pre-
sidente da Câmara de Diadema 
e pré-candidato a deputado 
estadual pelo PT, visitou apoia-
dores e veículos de comunicação 
de Osasco

Josemundo Dário Queiroz 
conhecido no meio político como 
Josa Queiroz (PT) está em seu 
terceiro mandato de vereador na 
Câmara Municipal de Diadema 
e atualmente ocupa a presidência 
daquela Casa de Leis.

A política está enraizada em 
Josa, pois seu pai, conhecido 
em Diadema e região como Zé 
do Norte, foi vereador daquele 
município em cinco mandatos.

Formado em Gestão e Pla-
nejamento Ambiental, Josa 
Queiroz é casado e pai de dois 
filhos. Já foi presidente do PT de 
Diadema e secretário Municipal 
de Habitação no período de 

2001 a 2008, onde como titular 
da pasta em parceria como o 
governo Lula, promoveu a en-
trega de 3080 moradias, além de 
implantar o primeiro programa 
de regularização fundiária de 
Diadema.

Em sua última eleição a vere-
ador no ano de 2020, Josa foi re-
eleito com 4024 votos e segundo 
ele, poderia ter um voto a mais, 
já que não pode comparecer à 
votação por estar internado com 
a Covid-19, permanecendo por 
18 dias no hospital.

Em Osasco, o ex-vereador 
Roberto Trapp, ex-secretário da 
prefeitura e ainda ex-presidente 
do IPMO, será o coordenador 
do pré-candidato Josa Queiroz, 
a deputado estadual. Um apoio 
de peso ao pré-candidato já que 
Trapp tem larga experiência na 
lide política.

llO governador Rodrigo Gar-
cia liberou no último domin-
go (26) a construção de 550 
moradias para a população de 
baixa renda de Carapicuíba e 
o atendimento habitacional de 
150 famílias que vivem em área 
de risco, além da reforma de 121 
domicílios no município

Rodrigo também autorizou 
o início das obras do viaduto 
Carapicuíba, parte do Corre-
dor Metropolitano Itapevi-São 
Paulo e que irá ligar o Terminal 
de Carapicuíba ao Terminal 
Luiz Bortolosso (km 21) em um 
percurso de 2,2 km.

“Com o Viver Melhor, pela 
primeira vez, o Governo de 
São Paulo vai poder entrar na 
casa das pessoas, que estão em 
situação delicada, e fazer melho-
rias. As casas serão reformadas 
completamente pelo Estado, 
sem custos às famílias”, afirmou 
Rodrigo.

Pelo Programa Nossa Ca-
sa-CDHU, foi autorizada, em 
terreno doado pela prefeitura, a 
construção de 354 apartamentos 
destinados ao reassentamento 
de famílias removidas da área 

em que será construído o viadu-
to Carapicuíba. Serão investidos 
R$ 54,2 milhões na obra e, até o 
empreendimento ser concluído, 
as famílias recebem auxílio mo-
radia no valor de R$ 400.

O governador também au-
torizou o aporte complementar 
de R$ 12,9 milhões para viabili-
zar a retomada e conclusão do 
empreendimento Carapicuíba 

I (Pequiá), composto por 196 
apartamentos. Os recursos serão 
repassados pela CDHU para 
a prefeitura, responsável pela 
execução das obras, que dispo-
nibilizará R$ 4,4 milhões como 
contrapartida para a finalização 
do empreendimento.

Foi ainda realizado convênio 
entre a CDHU e a prefeitura 
para atendimento habitacional 

definitivo, por meio de carta 
de crédito, de 150 famílias que 
residem em área de risco às 
margens do Córrego Cadaval. 
Serão liberados R$ 27 milhões 
para as famílias adquirirem as 
novas moradias, com apoio da 
área social da CDHU.

Carapicuíba também rece-
berá o Programa Viver Melhor, 
destinado à recuperação interna 

e externa de domicílios pre-
cários. Foram liberados R$ 2 
milhões para a reforma de 121 
moradias situadas no núcleo 
habitacional Cadaval.

Mobilidade
Com o viaduto Carapicuíba, 

o trecho do Corredor Metro-
politano seguirá pelas avenidas 
Governador Mario Covas, De-
sembargador Dr. Luís Eduardo 
Cunha de Abreu e avenida dos 
Autonomistas. Além do elevado, 
as obras preveem a readequação 
do viário ao longo do trecho e 
duas estações de embarque e 
desembarque.

“Demos um passo importan-
te para o corredor ficar pronto, 
melhorar a fluidez do trânsito e 
a segurança do transporte”, disse 
o governador. “E, mais impor-
tante, é que essas obras geram 
empregos aqui em Carapicuíba”.

O investimento previsto 
nas obras do viaduto é de R$ 
66,9 milhões, com previsão 
de conclusão dos serviços no 
final de 2023. O trecho terá 
em circulação 30 linhas in-
termunicipais operadas pelo 
Consórcio Anhanguera e 16 
linhas municipais de Carapi-
cuíba. O sistema metropolitano 
na Área 2 de concessão (região 
de Osasco), gerenciado pela 
EMTU, conta com 167 linhas 
que transportam diariamente 
321 mil passageiros.

ELEIÇÕES 2022

HABITAÇÃO

Tarcísio de Freitas foi ministro de Infraestrutura na gestão do presidente da República Jair Bolsonaro

O governador 
Rodrigo 
Garcia 
anunciou o 
invesimento 
de R$ 54,2 
milhões na 
obra

O pré-
candidato 
a deputado 
estadual 
pelo PT é 
presidente 
da Câmara 
de Diadema

Josa Queiroz recebe 
apoio de lideranças 
políticas de Osasco

Governo de São Paulo libera construção de 
550 moradias e de viaduto em Carapicuíba

Rodrigo Garcia 
anunciou também o 
início das obras do 
Viaduto Carapicuíba

550
MORADIAS

O governador Rodrigo Garcia  
liberou ainda a construção de 
550 moradias para população 
de baixa renda de Carapicuíba
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PRÉ-CANDIDATOS

Encontro de Ribamar Silva e Gerson 
Pessoa reúne mais de 700 lideranças
A atividade realizada na noite de segunda-feira, 27, no Centro Empresarial de Osasco, foi a primeira pós planejamento dos projetos de Ribamar Silva e Gerson 
Pessoa para Osasco. Na oportunidade centenas de lideranças se reuniram para prestigiar o evento que contou com a participação do prefeito Rogério Lins

llEntre os participantes, presen-
ça dos pré-candidatos Ribamar 
Silva a deputado federal e Ger-
son Pessoa a deputado estadual, 
prefeito Rogério Lins, vereadores 
Adauto Tô Tô, Zé Carlos Santa 
Maria, Julião, Paulo Junior, Fabi-
nho Chirinhan , Pelé da Cândida 
e Josias da Juco, ex-vereadores 
Toniolo, Ricardo Silva, Marcos 
Arruda, Daniel Matias, Rogério 
Silva e Miazaki, ex-prefeito Jorge 
Lapas e os secretários municipais 
Lau Alencar, Waldyr Ribeiro, 
Gelso Lima, Sérgio Di Nizo, José 
Carlos Vido, Claudio da Locadora 
e Luciano Camandoni.

O primeiro a falar com o pú-
blico presente foi Lau Alencar, 
presidente do PSD de Osasco. “É 
importante esse chamamento, 
esse encontro, para a gente se 
organizar, turbinar os nomes de 
nossos pré-candidatos, Ribamar 
Silva (PSD) e Gerson Pessoa(PO-
DEMOS). Os dois são soldados 
do prefeito Rogério Lins. Temos 
carência de representação em 
Brasília e um filho de Osasco 
vai conseguir chegar lá. Vamos 
fazer a multiplicação, arregaçar 
as mangas em prol desses dois 
pré-candidatos”.

Para o ex-prefeito Jorge Lapas 
e atual secretário executivo do 
CIOESTE – Consórcio Intermu-
nicipal da Região Oeste Metropo-
litana de São Paulo, que reúne 12 
municípios, Ribamar e Gerson são 
pessoas com grande capacidade 
de realizações. “Nossa região tem 
3 milhões de pessoas e poucos 
deputados. Precisamos ter uma 
representação do tamanho de 

Osasco e certamente, os dois vão 
fazer a diferença”.

Vereador Josias da Juco afir-
mou participar para provar o quan-
to vai trabalhar pelos pré-candida-
tos. “Riba é meu amigo e o Gerson 
é de confiança do prefeito. Ribamar 
chegou rápido na Câmara e, em 
poucos meses, foi líder do prefeito 
e chegou à presidência da Casa. E 
para que ele chegue mais longe, 
precisamos juntar nossas forças”.

Gerson Pessoa (PODEMOS)
“Hoje, juntos com a força desse 

exército, se Deus quiser, Osasco 
terá um representante na Assem-
bleia Legislativa e outro na Câmara 
dos deputados. O nosso principal 

cabo eleitoral é o prefeito Rogério 
Lins.  Nossa cidade sofre muito 
com a falta de representatividade. 
Muitos não querem saber de polí-
tica, não há interesse de escolher 
o melhor nome, o melhor projeto 
e como consequência, ficamos 
quatro anos sem representantes 
no legislativo estadual e federal. 
São dois projetos alinhados, ca-
minhando em sintonia com o 
Rogério Lins e não vai dar errado. 
Precisamos de vocês na luta, no 
convencimento. Queremos vocês 
alinhados conosco, com nossos 
projetos, comprometidos e que 
utilizem as redes sociais para atrair 
mais pessoas. Espero contar com 
vocês nessa missão”.

Ribamar Silva (PSD)
 “Essa é a oportunidade de 

encontrar amigos de todas as 
regiões da cidade. A palavra que 
tenho a vocês é gratidão por com-
parecerem neste bate-papo. Com 
esse exército a gente não consegue 
perder nenhuma eleição. Gerson 
conseguiu atrair empresas para 
cá e hoje Osasco é a cidade que 
mais gera empregos no Brasil. O 
prefeito Rogério Lins é meu irmão, 
meu parceiro. A cidade chegou 
onde está por outros prefeitos e 
vereadores trabalharem pelo seu 
desenvolvimento e também gra-
ças à administração do Rogério 
contando com o apoio da Câmara. 
Tenho gratidão por tudo que o 

prefeito fez e continua fazendo pela 
melhoria de vida dos osasquenses. 
É importante ter representantes 
que tenham ligação com o prefei-
to e com a cidade e lutando pela 
transformação da vida das pessoas. 
Quero ser, caso confirmado como 
candidato e eleito, um soldado de 
Osasco e da região. Não sou um 
aventureiro. Hoje 83% de nossos 
eleitores não definiram seus can-
didatos e esse  exército vai sair de 
casa em casa, conversar com os 
amigos e falar da importância de 
termos representantes. Aqui só 
temos formadores de opinião e é 
impossível perdermos com esse 
time. Hoje sirvo minha cidade e 
gostaria de servir nosso estado e o 
país. Prefeito, em 2023 você deverá 
ter dois soldados, um em Brasília e 
outro na Assembleia de São Paulo. 
Gratidão a todos que aqui estão e 
que querem o melhor para nossa 
cidade”.

Prefeito Rogério Lins
“Temos um desafio pela fren-

te. Que Deus possa nos conduzir 
neste processo que vai ser de 
suma importância para Osasco 
e região.  O Gerson está há mui-
to tempo a meu lado. Fomos 
parceiros na iniciativa privada 
e ele sempre esteve comigo nos 
bastidores. Contem comigo 
Gerson e Ribamar. Sabemos que 
há muito a ser feito em Osasco 
e que há muita gente nos aju-
dando. A cooperação de cada 
um de vocês está  fazendo uma 
cidade melhor e ela só tem 60 
anos. Imagine se consigamos 
consolidar as eleições do Gerson 
e do Ribamar? O nosso projeto é 
de amor por Osasco, deixar um 
legado às próximas gerações. 
Eu não tenho um compromis-
so com o Ribamar, tenho uma 
aliança, tenho uma história com 
essa cara. É mais forte o que nos 
une dos que querem nos dividir. 
Imagine o Riba na Câmara Fede-
ral. No primeiro mês já vai estar 
despachando com os ministros, 
almoçando com os ministros e 
jantando com o Presidente. Com 
ele teremos mais creches, mais 
habitações, mais saneamento, 
mais segurança e mais prosperi-
dade a nosso povo. Não podemos 
sair daqui sem termos vontade 
de ganhar a eleição, a gente tem 
que estar com apetite e a fórmula 
é o convencimento. Agora é a 
hora do bom jogador entrar em 
campo. Temos aqui um time 
de vitoriosos em prol de nossos 
pré-candidatos Gerson Pessoa e 
Ribamar Silva. Vamos ser agen-
tes multiplicadores e encerrando, 
não sou general mais sim um 
soldado de vocês Gerson e Riba”.

llNa terça-feira, 28/6, em um 
encontro com lideranças de 
Osasco e região, Reinaldo Mota 
(Patriotas) oficializou sua pré-
-candidatura a deputado federal. 
O evento, realizado no Padroeira 
Gastrobar, contou com partici-
pação do prefeito Rogério Lins 
(Podemos) e do pré-candidato a 
deputado estadual Gerson Pessoa 
(Podemos).

Em seu discurso, Reinaldo 
Mota agradeceu o apoio dos 

amigos e lideranças e afirmou 
que pretende trabalhar para o de-
senvolvimento da região. “Muito 
obrigado a todos que têm nos 
apoiado. Nosso objetivo é ajudar 
Osasco e região avançarem, sem-
pre pensando nas pessoas. Tenho 
certeza de que, com deputados 
em Brasília e aqui em São Paulo, 
nossa cidade avançará ainda 
mais”, disse.

Gerson Pessoa ressaltou a 
importância que tem a repre-

sentatividade nos legislativos 
estadual e federal, para uma 
cidade populosa como Osasco e 
desejou sucesso ao pré-candidato 
à Câmara dos Deputados. “Esse 
projeto não é só do Reinaldo, é 
um projeto da cidade e é impor-
tante a gente sempre frisar isso. 
Desejo muito sucesso, conte com 
a gente, meu amigo”, reforçou 
o ex-secretário de Tecnologia, 
Inovação e Desenvolvimento da 
Prefeitura de Osasco.

O prefeito afirmou que a 
política precisa de pessoas como 
Reinaldo. “Você é uma pessoa 

do bem, que se preocupa com 
as pessoas, um pai de família e 
a política precisa de gente como 

você. Tenho certeza que você fará 
a diferença. Sucesso!”, finalizou 
Rogério Lins.

Contem comigo 
Gerson e Ribamar. 
Sabemos que há 
muito a ser feito 
em Osasco e que 
há muita gente 
nos ajudando. A 
cooperação de cada 
um de vocês está  
fazendo uma cidade 
melhor”

“

Rogério Lins,
prefeito de Osasco

ELEIÇÕES 2022

O prefeito Rogério Lins reinterou seu apoio as pré-candidaturas de Ribamar Silva e Gerson Pessoa

Durante encontro para oficializar sua pré-candidatura, Reinaldo Mota agradeceu o apoio de amigos e lideranças 

Ao lado de Lins e Gerson Pessoa, 
Reinaldo Mota oficializa pré-
candidatura a deputado federal 
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Foram apresentadas 
propostas para a 
internacionalização
do CiOeste

O encontro reuniu 
representantes de 
nove partidos da 
cidade de Osasco

llA Câmara Municipal de 
Osasco aprovou as Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 
para o exercício de 2023 e ou-
tros sete projetos, durante a 20ª 
Sessão Ordinária e a 5ª Sessão 
Extraordinária, realizadas nesta 
terça-feira (28).

O presidente da Câmara, 
vereador Ribamar Silva (PSD), 
convocou a Sessão Extraordi-
nária para garantir que a LDO 
pudesse ser votada dentro do 
prazo fixado pelo Regimento 
Interno da Câmara, ou seja, o 
final do primeiro semestre.

Em mais de oito horas de 
trabalhos, os vereadores discuti-
ram e votaram sete projetos, com 
destaque para a LDO e a Emenda 
à Lei Orgânica que torna imposi-
tivas as emendas parlamentares 
ao orçamento.

Aprovada em duas votações, 
com 14 e 16 votos favoráveis, 
respectivamente, a LDO é o do-
cumento que estabelece as metas 
e prioridades para o exercício 
fiscal do ano seguinte. O projeto 
aprovado prevê para 2023 um 
orçamento de R$ 4,73 bilhões 
– valor 15,9% maior do que o es-
timado para o exercício de 2022. 
As áreas de maior investimento a 
Educação (R$ 1,4 bilhão), Obras 
e infraestrutura (R$ 1,1 bilhão) e 
a Saúde (R$ 1 bilhão).

DESTAQUE NACIONALORÇAMENTO

Barueri fica em quarto em Ranking 
do Sebrae de desenvolvimento
O município de Barueri conquistou o quarto lugar em todo o Brasil no Índice Sebrae de Desenvolvimento Local (ISDEL), feito pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O índice tem o objetivo de aferir o desenvolvimento das cidades brasileiras.

llA cidade ficou atrás apenas 
das capitais São Paulo e Curitiba 
(PR) e do município paulista de 
São Caetano do Sul no ranking 
nacional, estando à frente de 
várias capitais e municípios de 
grande e médio portes, alguns 
deles centrais em suas respecti-
vas regiões metropolitanas.

O ISDEL é uma medição que 
tem por objetivo aferir o estágio 
de desenvolvimento das cidades 
brasileiras. O estudo posiciona 
os territórios numa escala de 0 
a 1, de modo que quanto mais 
próximo de 1, maior o nível de 
desenvolvimento econômico. 
Mede 106 variáveis, agrupadas 
em indicadores, sendo com-
posto por cinco itens que dão 
a média final na avaliação da 
cidade: capital empreendedor, 
tecido empresarial, governança 
para o desenvolvimento, orga-
nização produtiva e inserção 
competitiva. 

Plano de gestão
“Barueri está sempre lide-

rando os principais índices 
brasileiros com relação à força 
econômica e de trabalho. Não é 
por acaso. O plano dessa gestão 
é muito focado no desenvolvi-
mento”, disse o secretário de 
Indústria, Comércio e Trabalho 
de Barueri (Sict), Joaldo Macedo 

Rodrigues, o Magoo.
O município teve as maiores 

pontuações nos itens “Inserção 
competitiva” (0.851) e “tecido 
empresarial” (0.830). As demais 
notas foram as seguintes: “ca-
pital empreendedor” (0.618), 
“governança para o desenvolvi-
mento” (0.729) e “organização 
produtiva” (0.39). Na média 
geral, Barueri marcou 0.734. 
A capital São Paulo, melhor 
colocada no ranking geral, teve 
0.785, seguida por Curitiba e São 
Caetano, com 0.749.

O item “Inserção Competi-
tiva” compõe um conjunto de 
ações necessárias para que a 
cidade se posicione no sentido 

de dinamizar sua economia, 
tornando-se atrativa a investi-
mentos. O foco do quesito está 
no modo como o município se 
relaciona com parceiros e inves-
tidores além de suas fronteiras. 

Redes formais e informais 
No quesito “Tecido Empresa-

rial” o que interessa são as redes 
formais e informais de empre-
endedores, que atuam coleti-
vamente tanto para promover 
quanto proteger os negócios 
dos atores envolvidos. Também 
mede a facilidade de interlocu-
ção entre o grupo. 

“Não temos medido esforços 
para cumprir esses objetivos e os 
resultados vêm aparecendo fre-
quentemente. Fomos destacados 
mesmo durante a pandemia e 
enfrentando a crise mundial, si-
nal de que estamos no caminho 
certo”, completa Magoo.

Os convidados 
levaram 
propostas 
atendendo 
sugestões do 
GT de Turismo 
do CiOeste

PARCERIA

llNa terça-feira, 28/06, acon-
teceu mais uma reunião do GT 
de Turismo do CiOeste, com 
representantes de várias cidades 
que compõem o Consórcio e 
a participação de membros de 
universidades convidadas, que 

em breve serão parceiras do 
grupo de municípios no projeto 
de alavancar o turismo na região. 
Estavam presentes os professores 
José Maria Souza, das Faculdades 
Integradas Rio Branco, Katherine 
Silva, da Fatec São Roque e Juliana 
Carvalho da Faculdade Lusófona. 

Os convidados levaram à 
reunião propostas de trabalho 

executadas junto a seus alunos, 
atendendo a sugestões apontadas 
pelo GT de Turismo do CiOes-
te. Foram expostas excelentes 
ideias de fomento às atividades 
turísticas na região. Entre as 
apresentações, alunos da Fa-
tec São Roque mostraram um 
aplicativo de dispositivo móvel 
voltado ao turismo nas cidades, 

com informações aos turistas, 
campos para avaliação dos ser-
viços, mapas com localização 
dos pontos e navegação por GPS, 
entre outras utilidades. Também 
foram apresentadas propostas 
para a internacionalização do 
CiOeste, devido ao potencial 
econômico e populacional do 
grupo de cidades que a entidade 

reúne; treinamento aos servi-
dores municipais; produção de 
material bilíngue para divulgação 
do Cioeste; criação de ComTur 
em todas as cidades; produção de 
um inventário turístico da região, 
entre outras contribuições.

“É bom ver que o CiOeste e 
as cidades podem contar com a 
participação de tanta gente ca-

pacitada e com vontade de fazer 
pela região. O Consórcio foi cons-
tituído para articular políticas 
públicas de maneira integrada, 
com a finalidade de potencializar 
essas políticas e promover desen-
volvimento regional de maneira 
sustentável. Na fase atual, estamos 
nos abrindo para tratar com ins-
tituições, como foi com a OAB e 

agora as universidades”, salientou 
Jorge Lapas, secretário executivo 
do CiOeste. 

“Foi uma reunião muito boa, 
com cada um apresentando seu 
entendimento. Estamos em fase 
de amadurecimento da parceria, 
que será formalizada em breve, 
fazendo uma verdadeira revolu-
ção no GT de Turismo. O apoio 
das universidades, com seus 
alunos empenhados e motivados, 
nos levará a mudanças muitos 
significativas para a nossa comu-
nidade e sem custo para o CiO-
este. Os alunos também ganham, 
com a oportunidade de realizar 
atividade prática no setor, poder 
amadurecer conhecimentos pro-
fissionais e ainda podem fazer ne-
twork e acumular bagagem para 
ampliar o currículo”, avaliou 
Evaldo Almeida,  coordenador 
de turismo do CiOeste e secre-
tário de turismo de Carapicuíba. 

GT de Turismo do CiOeste se reúne com 
representantes de cidades e universidades

Câmara 
de Osasco 
aprova 
LDO para 
o Exercício 
de 2023

“

João Macedo Rodrigues,
secretário de Indústria, 
Comércio e Trabalho de 
Barueri

Fomos destacados 
mesmo durante 
a pandemia e 
enfrentando a crise 
mundial, sinal de 
que estamos no 
caminho certo”

Barueri ficou atrás apenas de duas capitais e municípios de grande porte como São Caetano do Sul

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.
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Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir a credencial do benefi ciário

Cidades
Varíola dos Macacos

A Secretaria de Estado da Saúde confi rmou o 
primeiro caso de varíola dos macacos em um 

morador de Itapevi. Com esse, subiu para 24 os 
casos confi rmados da doença no estado.  A pasta 
também informou que 12 casos são importados e 

outros 12 são autóctones, cujos vínculos não foram 
identifi cados e seguem em investigação.

BARUERI FRIO

As vagas reservadas para pesso-
as com deficiência e idosos foram 
criadas para facilitar o seu dia a dia. 
Mesmo garantido por lei, esse direito 
é desrespeitado. De janeiro a maio de 
2022, foram aplicadas 552 autuações 
em condutores que estacionaram 
em vagas reservadas em Barueri. Um 
bom aumento em comparação ao 
mesmo período do ano passado, com 
224 infrações. Ao todo, ocorreram 
778 noti� cações em 2021.

“A pessoa que não se enquadra 
nos critérios, precisa respeitar essa 
vaga, ela não pode ser ocupada nem 
por um minuto, é uma questão de 
cidadania. Isso gera uma série de 
di� culdades àqueles que são os reais 
bene� ciados. Além de ser uma viola-
ção de um direito garantido por lei”, 
ressalta Valter de Oliveira, secretário 
de Mobilidade Urbana de Barueri.

Você sabia que as pessoas com 
TEA (Transtorno do Espectro Au-
tista) podem usar as chamadas vagas 
especiais para estacionamento? Esse 
direito está instituído na Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, conforme a lei de número 
12.764, de dezembro de 2012.

Esses espaços ainda são indicados 
pelo Símbolo Internacional de Acesso 
– representado por um pictograma 
branco de uma pessoa na cadeira de 
rodas com o fundo azul – que garante a 
utilização das vagas de estacionamento 
públicos e privados como shoppin-
gs, farmácias, supermercados, entre 
outros, para pessoas com de� ciência, 

mobilidade reduzida e idosos.
A Lei leva o nome de Berenice Pia-

na, militante pelos direitos das pessoas 
com o transtorno do espectro autista, e 
diz que pessoa com TEA é considerada 
uma pessoa com de� ciência para todos 
os efeitos legais. Com isso, faz valer o 
que a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 
determina sobre as áreas de estaciona-

mento abertas ao público que obriga 
a criação de vagas sinalizadas à pessoa 
com de� ciência e próximas ao acesso 
de circulação de pedestres.

Alguns locais com vaga reser-
vada também são sinalizados com o 
símbolo mundial da conscientização 
do Transtorno do Espectro Autista, 
representado por uma � ta quebra-

-cabeça. Mas, mesmo que a vaga ex-
clusiva para pessoas com de� ciência 
não tenha este símbolo, a pessoa com 
TEA pode utilizá-la, desde que esteja 
com a credencial no veículo. Regra 
esta, válida para todas as pessoas 
bene� ciadas pela Lei.

Vale lembrar, a identi� cação do 
símbolo do TEA foi determinada pela 
lei municipal de número 2.608, de 
maio de 2018, que estabelece o acrés-
cimo da � gura do laço nas placas que 
dão prioridade no atendimento na 
cidade em diversos próprios públicos.

Credencial
Os veículos estacionados nas va-

gas reservadas devem exibir a creden-
cial do bene� ciário. Para solicitá-la 
basta procurar o setor verde do Ganha 
Tempo e apresentar o laudo médico 
com o número do CID (Classi� cação 
Estatística Internacional de Doenças) 
atualizado em até 12 meses; compro-
vante de residência e documentos 
originais com foto. O Ganha Tempo 
funciona de segunda a sexta-feira das 
8h às 16h e � ca na avenida Henriqueta 
Mendes Guerra, 550, no Centro. 
Informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 4199-1333.

Mais três bairros foram con-
templados com a Campanha do 
Agasalho Tudo Novo. Na terça-fei-
ra, dia 28, agasalhos e cobertores fo-
ram entregues no Jardim dos Altos, 
nas proximidades dos predinhos, e 
na quarta-feira, dia 29, foi a vez do 
Jardim Belval e do Votupoca. O 
vice-prefeito, Beto Piteri, participou 
da entrega junto com a presidente 
do Fundo Social, Sônia Furlan e a 
secretária de Assistência e Desen-
volvimento Social, Adriana Bueno 
Molina. Piteri disse que lembra-
va-se do início da construção dos 
prédios que marcou o surgimento 
do Bairro. Sônia Furlan contou que 
a Campanha do Agasalho estava 
sendo feita há quase um mês e que 
cada roupa e cobertor novos tra-
ziam o carinho do governo.

A presidente do Fundo Social 
disse que estava feliz em retornar ao 
bairro que tanto gostava. No total, 
foram entregues 550 cobertores, 
320 mantas e 1.362 peças novas 
de roupa. Na tarde de quarta-feira, 
moradores das proximidades da 
Avenida Grimaldo Tolaini (traves-
sas e vielas) foram contemplados 
com 300 cobertores, 250 mantas 
e 1.219 peças de agasalhos novos.

552 pessoas foram multadas por 
estacionar em vagas reservadas
O condutor que infringe essa regra, considerada gravíssima, é punido com uma multa no valor de R$293,47 e sete pontos 
na carteira de habilitação. Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir a credencial do benefi ciário

Campanha 
do agasalho 
de Barueri 
chega a 
mais três 
bairros

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

CULTURA
CONHECIMENTO
OPORTUNIDADES

NUMA PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE 
OSASCO E O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, CHEGOU A FÁBRICA DE CULTURA 4.0, 
UM NOVO E FANTÁSTICO ESPAÇO VOLTADO AO 
CONHECIMENTO, COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO
PARA JOVENS DOS 8 AOS 21 ANOS. 

FÁBRICA DE CULTURA 4.0
++
++
++

+!+!osasco éosasco é

ROBÓTICA

DRONE

GAMES

WEBDESIGN

MÚSICA

DANÇA

TEATRO

E MUITO MAIS!

92 CURSOS GRATUITOS
         DE 1.800 VAGAS++

cultura, lazer e qualidade de vida para você.++ #+1daculturadeoz

INSCRIÇÕES ABERTAS

+Leia     sobre a Fábrica de 
Cultura acessando o QR Code 
ou consulte mais informações 
na Central 156 (3651-7080).

+
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Prefeito Marcos Neves inaugura CEEAC 
Planalto com público de seis mil pessoas

llEm grande evento que con-
tou com público de mais de 
seis mil pessoas e a presença do 
governador Rodrigo Garcia, o 
prefeito Marcos Neves inaugu-
rou no domingo, dia 26, o maior 
complexo educacional da histó-
ria da cidade, o CEEAC – Centro 
de Educação, Esporte, Arte e 
Cultura, no Jardim Planalto.

A festividade teve início 
pela manhã, com apresenta-
ções artísticas. A solenidade 
de inauguração contou com 
a presença de vereadores, do 
deputado estadual André do 
Prado, e das deputadas federais 
Renata Abreu e Bruna Furlan. 
Ao fazer uso da palavra, o pre-
feito Marcos Neves lembrou 

que a obra era a concretização 
de um sonho: “desde quando 
era vereador, passava por esse 
local e sonhava em fazer aqui 
uma grande obra de educação, 
com qualidade, que motivasse 
nossas crianças. Um equipa-
mento com a qualidade que 
nossa população merece”. 

Complexo
O CEEAC – Centro de Edu-

cação, Esporte, Arte e Cultura 
é uma inovação na rede muni-
cipal de ensino. Além de uma 
escola com capacidade para mil 
estudantes, o complexo envolve 
ainda um ginásio de esportes 
com duas quadras, um teatro e 
uma piscina coberta e aquecida.

O governador Rodrigo Garcia elogiou a grande conquista e anunciou mais benefícios para Carapicuíba. Autorizou o início de obras para 354 unidades habitacionais, 
destinadas ao atendimento das famílias removidas da área para a implantação do Viaduto Carapicuíba, que irá ligar o centro da cidade à rodovia Castello Branco

O prefeito 
Marcos Neves 
inaugurou 
o complexo 
no último 
domingo (26)

llEm Osasco, cerca de 35% da 
população já reside em condo-
mínios e tomou posse no último 
sábado, 25, a nova diretoria da 
Associação de Condomínios 
Comerciais e Residenciais de 
Osasco e Região – ACMOR. A 
cerimônia aconteceu no Osasco 
Prime Center (Pátio Osasco), 
local onde a entidade passará a 
ter sua sede. 

Diversas autoridades mu-
nicipais estiveram presentes no 
evento, entre elas os secretá-
rios Municipais Waldir Riberio 
(Obras e Serviços) e Lau Alencar 
(Transportes e Mobilidade Urba-
na).  Também síndicos e empre-
sários parceiros da Associação.

O administrador de em-
presas, João Pereira Lima, foi 
reconduzido à presidência do 
órgão, que tem como principal 
meta representar com excelên-
cia os condomínios comerciais 
e residenciais, além de buscar 
constantemente o desenvolvi-
mento dos profissionais, síndicos 
e subsíndicos, através de cursos 
de capacitação, palestras, con-
gressos, workshops, promovendo 
conhecimento e gerando opor-
tunidade de negócios. “Estamos 
dispostos a atender empresas, 
condomínios e projetos atuantes 
no município de Osasco e na 
região. Temos o compromisso 
de fazer um trabalho que facilite 
o intercâmbio de síndicos com 
os órgãos públicos e também 
promover ações que proporcio-
nem economia aos condomínios, 
e consequentemente aos seus 
moradores.  Nosso lema é ter 
condomínios econômicos, sus-

tentáveis e harmoniosos”, disse 
o presidente.

O secretário de Obras salien-
tou que, como a verticalização 
das cidades, é imprescindível que 
existam entidades empenhadas 
em colaborar com esses novos 
condomínios. “Cerca de 40% da 
população de Osasco já reside 
em condomínios. Este número 
já é suficiente para que tenhamos 
uma atenção especial e passemos 
a cuidar e colaborar com suas 
gestões”, argumentou Waldir 
Ribeiro. 

Por sua vez, Lau Alencar, que 
assumiu o cargo de 1º conselhei-
ro da ACMOR, afirmou que um 
aspecto muito importante a ser 
observado nos condomínios é 
a segurança. “Temos procurado 

cada vez mais empreendermos 
esforços para que a população 
tenha maior sensação de segu-
rança na cidade e isso também 
passa pela orientação de cidadãos 
residentes em condomínios”, 
lembrou o conselheiro.

Ao final da cerimônia, o pre-
sidente ressaltou que a ACMOR 
tem buscado entrar em contato 
com o máximo de síndicos da 
região e afirmou que está à dis-
posição para atender aos que 
necessitarem de apoio  nas áreas 
jurídica, manutenção predial, 
serviços públicos, meio ambiente, 
coleta de resíduos, contratos , en-
tre outros. Para isso, já conta com 
mais de 20 empresas parceiras.  
Os contatos da ACMOR são: 11 
988557117 e www.acmo.org.br

Nova diretoria da Associação 
de Condomínios de Osasco e 
região (ACMOR) toma posse

A posse da nova diretoria ocorreu no Osasco Prime Center, local onde a entidade passará a ter sua sede

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

CONSULTAS MÉDICAS

+ DE 3.000 EXAMES

RAIO-X

ULTRASSONOGRAFIA

COLPOSCOPIA

MAPA/HOLTER/ECG

Temos procurado 
cada vez mais 
empreendermos 
esforços para que 
a população tenha 
maior sensação de 
segurança na cidade 
e isso também passa 
pela orientação de 
cidadãos residentes 
em condomínios”

“

Lau Alencar
secretário municipal e 1º 
conselheiro da ACMOR

Tarifas de pedágios não 
serão reajustadas neste 
ano no Estado de SP
llA Secretaria de Logística 
e Transportes anunciou nesta 
quinta-feira (30) que não vai 
reajustar neste ano as tarifas 
de pedágios cuja mudança nos 
valores estava prevista para esta 
sexta (1º). A atualização seria 
de 10,72% (IGPM) a 11,73% 
(IPCA) – dependendo do inde-
xador do contrato de concessão 
– para perdas inflacionárias 
ocorridas nos últimos 12 meses 
(de junho/2021 a maio/2022). A 
decisão acontece por causa da 
atual conjuntura econômica e do 
custo Brasil, com a alta desenfre-
ada dos preços, em especial, de 
combustíveis.

“Anunciei há pouco que não 
haverá reajuste de pedágio nas 
rodovias paulistas. Diante da alta 
desenfreada dos preços, princi-
palmente dos combustíveis, é 
impensável onerar o bolso dos 
paulistas”, disse Rodrigo Garcia.

O reajuste anual das tarifas 
de pedágio se refere às estradas 
administradas pelas 18 con-
cessionárias pertencentes ao 

Programa de Concessões Rodo-
viárias do Estado de São Paulo 
está previsto em contrato, das 
quais 17 teriam os valores das 
tarifas atualizados neste dia 1º 
de julho e uma (Entrevias) no 
dia 6 de julho.

Conforme preveem os con-
tratos, as concessionárias são 
responsáveis por uma série 
de investimentos que trazem 
benefícios aos usuários, através 
de melhor segurança e conforto 
nas estradas.

Desde 2019, o Programa de 
Concessões de SP proporcionou 
investimentos de mais de R$ 28,8 
bilhões em obras, operação e 
manutenção dos 11,1 mil quilô-
metros de malha concedida. São 
intervenções como duplicações, 
modernizações de dispositivos, 
melhorias na segurança viária, 
implantação de novas faixas de 
rolamento e de marginais, entre 
outras benfeitorias e serviços. Já 
o valor aplicado na malha desde 
o início do Programa já ultrapas-
sa os R$ 186 bilhões.
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Gabriela Aimee representará 
Osasco na fase final

As atividades acontecerão de forma presencial seguindo os protocolos de segurança e serão gratuitas

Toda a comunidade abraçou a ideia e passou a colaborar para que a ação fosse um sucesso

A iniciativa é da Escola 
João Baptista de Brito, 
localizada no bairro da 
Vila Yara, em Osasco

Gent ad utem quas ex 
eos doluptae la dolorro 
volorep elenectatur 
repudamusto corit

FAZER O BEM

ll Formar jovens autônomos, 
competentes e solidários são pre-
missas do Programa de Ensino 
Integral do qual a Escola João 
Baptista de Brito localizada na Vila 
Yara, na cidade de Osasco faz parte. 
Entre as estratégias para atingir tal 
objetivo as escolas de Programa 
de Ensino Integral possuem uma 
disciplina em sua grade curricular 
denominada como: Eletiva, na 
qual os estudantes manifestam 
os seus sonhos e interesses e com 
a orientação e mediação destes, 
os professores idealizam projetos 
permitindo com que os jovens 
estudantes vivenciem novas ex-
periências relacionadas aos seus 

Projetos de Vida. Dentro deste 
cenário, nasceu a eletiva: Medicina 
Social, voltada para aqueles,  cujo 
Projeto de Vida estivesse ligado a 
área da saúde ou da prática social. 
Ao longo do semestre, algumas 
atividades foram desenvolvidas 
explorando diferentes aspectos 
ligados ao social, entretanto uma 
ideia levantada pelas alunas Isa-
belle Victória é Raphaelly Vitória,  
chamou a atenção dos professores 

responsáveis,  Rosana de Cássia 
e Elivelton, pois, a sugestão  era 
de entregar sopa para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social.

 Logo, toda a comunidade es-
colar abraçou a ideia e colaborou 
de diferentes formas para que a 
ação social ganhasse forma e pu-
desse ser de fato concretizada. Em 

posse das doações de alimentos, 
panelas e embalagens,  chega a vez 
de receber também a contribuição 
dos familiares das estudantes que 
engajaram-se voluntariamente 
de diferentes formas, cedendo a 
casa, fogão, gás e o dia dedicado 
ao voluntariado, assim a sopa foi 
preparada com muitos sabores 

envolvido de muito amor, sendo 
servida em uma tarde típica de 
inverno com temperaturas baixas, 
para pessoas em vulnerabilidade 
social  situados na região central 
da cidade de Osasco, no qual re-
ceberam não só os alimentos  e as 
roupas, bem como uma boa dose 
de amor e cuidado com o próximo. 

Alunos e professores de escola de Osasco 
entregam sopas no centro da cidade

RECREAÇÃO JOGOS ESCOLARES

llAs férias estão chegando e a 
Prefeitura de Osasco, por meio do 
Departamento de Planejamento, 
Gestão e Educação Ambiental 
(DPGEA) da Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEMARH), preparou uma pro-
gramação especial para as crianças 
se divertirem durante as férias 
escolares. Serão duas semanas de 
atividades divididas entre dois 
parques da cidade.

As atividades ocorrerão de 
forma presencial e a entrada é 
gratuita. Todas as medidas de 
segurança contra a covid-19 serão 
aplicadas, como o uso obrigató-
rio de máscaras e álcool em gel 
durante toda a atividade. Outras 
informações pelo telefone 3652-
9109 ou e-mail: dpgea.semarh@
osasco.sp.gov.br, ou nas redes 
sociais @semarhosasco.

lProgramação
11 a 15 de julho
Parque Nelson Vilha Dias 
(Jardim Rochdale)
Avenida das Esmeraldas, 100 
– Mutinga
Horário: 14h às 16h
Programação: Jogo 

eco trilha, produção de 
brinquedos com material 
reciclável, plantio de mudas 
em garrafa pet, gincana 
de perguntas e respostas 
e outras dinâmicas 
educativas 

18 a 22 de julho
Parque Municipal Chico 
Mendes (City Bussocaba)
Rua Lázaro Suave, 15 – City 
Bussocaba
Horário: 14h às 16h
Programação: Jogo eco trilha, 

trilha interpretativa, visita ao 
orquidário, cine ambiental, 
produção de brinquedos com 
material reciclável, plantio de 
mudas em garrafa pet, gincana 
de perguntas e respostas e 
outras dinâmicas educativas

llOs “Jogos Escolares do Estado 
de São Paulo – JEESP” inclui 32 
modalidades para os segmentos 
convencional e do paradesporto 
(paralímpico), e são elas: Atletismo, 
Atletismo Paralímpico, Badminton, 
Basquete 3×3 em cadeira de rodas, 
Basquetebol, Bocha Paralímpica, 
Ciclismo, Damas, Futebol de 5 Pa-
ralímpico, Futebol de 7 Paralímpico, 
Futsal, Ginástica Artística, Ginástica 
Rítmica, Goiabal Paralímpico, Hal-
terofilismo Paralímpico, Handebol, 
Judô, Judô Paralímpico, Karatê, 
Luta Olímpica, Natação, Natação 
Paralímpica, Parabadminton, Para-
taekwondo, Taekwondo, Tênis de 
Mesa, Tênis de Mesa Paralímpico, 
Tênis em cadeira de rodas, Vôlei de 
Praia, Voleibol, Voleibol sentado e 
Xadrez.

No dia 12 de maio a equipe do 
JGV disputou um afunilamento 
nos Jogos Escolares ocorridos na 
escola de xadrez França Garcia , com 
jogos acirradíssimos no tabuleiros. 
Seguindo com as conquistas, a aluna 
Gabriela Aimee Scarpini da Silva, 
segundo ano C, na modalidade Xa-
drez Individual Feminino dos jogos 
escolares de São Paulo passou para a 
fase final do torneio e representará a 
cidade de Osasco. Com invictas vitó-
rias a Gabriela relata sobre a última 
partida desta ocasião:

“Iniciei a com tranquilidade, mas 
no decorrer da partida percebi que 
as minhas peças não estavam coesas 
e faltava desenvolvimento. Minha 
adversária era muito forte e tomou 
a iniciativa rapidamente. Tive que 
passar o meio jogo na defensiva e es-
perando um contra jogo. Fiquei feliz 
quando vi uma chance de reverter a 
partida.”

O professor de Português e trei-
nador de xadrez, Cleiton Oliveira, 
relata sobre as conquistas adquiridas:

“Estamos satisfeitos com nosso 
trabalho e orgulhosos da nossa equi-
pe e, principalmente, empolgados 
com a possibilidade de novos adeptos 
e a solidificação do xadrez como 
uma ferramenta de aprendizado nas 
escolas estaduais”

E para contextualizar a prática 
enxadrísticas nas escolas de São Paulo 
o professor também relata:

“O xadrez é um esporte de in-
contáveis benefícios pedagógicos, 
além de trazer uma linda metáfora 
sobre a vida e a maneira estratégica 
que devemos levá-la. Nas escolas esse 
jogo oferece um misto de curiosidade 
e admiração, e infelizmente tem um 
parâmetro estereotipado de ser um 

jogo só para alunos mais destacados, 
os ditos: inteligentes. Não concorda-
mos com tais parâmetros. Criamos 
uma equipe que desenvolve as ha-
bilidades enxadrísticas progressiva-
mente, com muita resiliência e com-
promisso, passo a passo entendendo 
os conceitos básicos, intermediários e 
profiláticos do jogo. O jogo de xadrez 
desenvolve o raciocínio lógico e o 
nível de concentração dos estudantes, 
contribuindo para o aprendizado em 
sala de aula. O xadrez é importante 
na educação, pois, além de abordar 
um esporte saudável, acaba também 
despertando simpatia nos educandos 
e auxiliando em aspectos cotidianos. 
A proposta pedagógica de inserir 
o jogo de xadrez no processo de 
ensino-aprendizagem visa preparar 
o aluno para que seja capaz de tomar 
decisões em situações que exigem 
o raciocínio rápido, e em busca de 
formar cidadãos íntegros através de 
uma atividade lúdica”.

A saber, Osasco tem um históri-
co de conquistas nessa modalidade 
de esporte da mente. Renato Quinti-
liano, nascido e morador da cidade, 
tornou-se o 15° Grande Mestre (GM) 
de xadrez desta pátria. Este é o maior 
título que um enxadrista pode alcan-
çar na sua carreira, honraria de mérito 
que poucos no mundo possuem pela 
estrema dificuldade de conquistá-la.

Os professores participantes 
desse projeto, Cleiton Oliveira e Davi 
Gonçalves , garantem a continuidade 
desse trabalho e a demanda de alunos 
interessados por xadrez, segundo eles, 
vem crescendo exponencialmente.

A coordenadora da P.E.I Jose 
Geraldo Vieira, Carina Santana, rela-
ta: “Essa é a primeira conquista nesse 
segmento da escola José Geraldo 
Vieira, mas vamos dar sequência a 
esse trabalho e conquistar um lugar 
de destaque no cenário enxadrístico”, 
promete.

Dois parques receberão 
atividades de férias
As atividades acontecerão no Parque Nelson Vilha Dias, no Jardim Rochdale, e no Parque Municipal 
Chico Mendes, no City Bussocaba. Serão duas semanas de atividades divididas entre os parques

Aluna de escola pública 
chega na final de 
campeonato de xadrez



____________________________
ACEITOACEITO
Doação de micro-Doação de micro-
-ondas e geladei--ondas e geladei-
ra. F. 94719.7021ra. F. 94719.7021
____________________________
ANDADORANDADOR
Para criança R$ Para criança R$ 
20,00 F. 3691.341220,00 F. 3691.3412
____________________________
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
____________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG, Rá-De som LG, Rá-
dio, CD e Blue-dio, CD e Blue-
tooth R$ 780,00 tooth R$ 780,00 
F. 4198.3648F. 4198.3648
____________________________
AQUÁRIOAQUÁRIO
Com 70 litros, com Com 70 litros, com 
móvel. R$ 500,00 móvel. R$ 500,00 
F. 99837.3000F. 99837.3000
____________________________
BANCOBANCO
Para jard im ou Para jard im ou 
sacada, madeira sacada, madeira 
mac iça ,  enver -mac iça ,  enver -
nizado, fabrica-nizado, fabrica-
ção própria. R$ ção própria. R$ 
250,00 cada. F. 250,00 cada. F. 
3699.67583699.6758
____________________________
BANHEIRABANHEIRA
Bur igo t t o  pa ra Bu r i go t t o  pa ra 
bebê, para de-bebê, para de-
s o c u p a r  l u g a r s o c u p a r  l u g a r 
R $  7 0 , 0 0  F. R $  7 0 , 0 0  F. 
3608.27073608.2707
____________________________
BATEDEIRABATEDEIRA
P h i l c o ,  n o v a , P h i l c o ,  n o v a , 
R$ 300,00.  Fv. R$ 300,00.  Fv. 
3681.96483681.9648
______________________________

______________________________
BICICLETABICICLETA
E r g o m é t r i c a E r g o m é t r i c a 
em ótimo esta-em ótimo esta-
do R$ 750,00 F. do R$ 750,00 F. 
94140.530094140.5300
______________________________
BICICLETABICICLETA
Para criança de até Para criança de até 
8 anos R$ 50,00 F. 8 anos R$ 50,00 F. 
3916.51673916.5167
______________________________
BOTABOTA
Três pares de Três pares de 
b o t a s  c o t u r n o b o t a s  c o t u r n o 
alto R$ 200,00 F. alto R$ 200,00 F. 
4198.36484198.3648
______________________________
CADEIRACADEIRA
De escritório, gi-De escritório, gi-
ratória, bom esta-ratória, bom esta-
do, encosto alto, do, encosto alto, 
preta, bem bara-preta, bem bara-
to R$ 200,00. F to R$ 200,00. F 
98635.910298635.9102
______________________________
CAIXA D´ÁGUACAIXA D´ÁGUA
De 500 l i tros , De 500 l i tros , 
Acqualimp, nova. Acqualimp, nova. 
R $  2 8 0 , 0 0  F. R $  2 8 0 , 0 0  F. 
97312.113097312.1130
______________________________
CAIXA DE SOMCAIXA DE SOM
Amplificadora com-Amplificadora com-
pleta para propa-pleta para propa-
ganda com veí-ganda com veí-
culo R$ 500,00 F. culo R$ 500,00 F. 
97568.102097568.1020
______________________________
CAIXACAIXA
Térmica  semi -Té rm ica  semi -
nova R$ 50,00 nova R$ 50,00 
F.98077.8539F.98077.8539
______________________________
CALÇASCALÇAS
Jeans, 20 unidades, Jeans, 20 unidades, 
nº 38, R$ 100,00 F. nº 38, R$ 100,00 F. 
3691.34123691.3412
__________________________

__________________________
CAMACAMA
D e  s o l t e i -D e  s o l t e i -
r o  R$  150 ,00 . r o  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
D e  s o l t e i r o , D e  s o l t e i r o , 
c o m  c o l c h ã o , c o m  c o l c h ã o , 
R $  2 0 0 , 0 0 R $  2 0 0 , 0 0 
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 E bonés de rock 
a  par t i r  de  R$ a  par t i r  de  R$ 
45 ,00  cada.  F. 45 ,00  cada.  F. 
93243.111293243.1112
______________________________

______________________________
CELULARCELULAR
LG K10 com 16 giga, LG K10 com 16 giga, 
2 chips R$ 300,00 F. 2 chips R$ 300,00 F. 
98048.290298048.2902
______________________________
CELULARCELULAR
LG K11 com 32 giga, LG K11 com 32 giga, 
2 chips R$ 550,00 2 chips R$ 550,00 
F.98077.8539F.98077.8539
______________________________
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, giga de memória, 
2 chips R$ 350,00 2 chips R$ 350,00 
F. 98048.2902F. 98048.2902
______________________________
CELULARCELULAR
Moto G4 Plus com Moto G4 Plus com 
32 giga de memória, 32 giga de memória, 
2 chips R$ 400,00 F. 2 chips R$ 400,00 F. 
95493.274995493.2749
______________________________

______________________________
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
S a m s u n g  J 2 S a m s u n g  J 2 
com 16 giga, 2 com 16 giga, 2 
chips R$ 280,00 chips R$ 280,00 
F.98077.8539F.98077.8539
______________________________
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 forro, De casal com forro, 
bom estado, para bom estado, para 
desocupar lugar  R$ desocupar lugar  R$ 
120,00 F. 3608.2707120,00 F. 3608.2707
______________________________
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
De antiguidade, ori-De antiguidade, ori-
ginal. R$ 130,00 F. ginal. R$ 130,00 F. 
95818.534595818.5345
______________________________

______________________________
DOAÇÃODOAÇÃO
Aceito doação de Aceito doação de 
uma geladeira. F. uma geladeira. F. 
96567.167096567.1670
______________________________
DVDDVD
500 DVDs com capa 500 DVDs com capa 
dura R$ 3,00 cada F. dura R$ 3,00 cada F. 
4162.19444162.1944
______________________________
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 con-sala, bem con-
servada, para de-servada, para de-
socupar espaço socupar espaço 
R$ 400,00. Fone R$ 400,00. Fone 
99508.988899508.9888
______________________________
FOGÃOFOGÃO
Continental em bom Continental em bom 
estado R$ 400,00 F. estado R$ 400,00 F. 
3608.27073608.2707
______________________________
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
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 VN Metalfrio, modelo VN 
50L, 497 litros, ten-50L, 497 litros, ten-
são 220w, branca e são 220w, branca e 
vermelha. R$ 500,00 vermelha. R$ 500,00 
– F. 94133.2828– F. 94133.2828
______________________________
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 esta-Em bom esta-
do R$ 400,00 F. do R$ 400,00 F. 
96366.1023 após às 96366.1023 após às 
10 horas10 horas
______________________________

__________________________
JAQUETAJAQUETA
Nova,  tamanho Nova,  tamanho 
M R$ 90,00 F. M R$ 90,00 F. 
94966.727594966.7275
__________________________
MALAMALA
De viagem com De viagem com 
rod inha ,  nova , r od i nha ,  nova , 
R $  2 5 0 , 0 0 .  F. R $  2 5 0 , 0 0 .  F. 
94601.119494601.1194
__________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De Costura an-De Costura an-
t iga para cole-t iga para cole-
cionadores, sua cionadores, sua 
escrita é à mão escrita é à mão 
ainda. R$ 100,00 ainda. R$ 100,00 
F. 94025.8487 – F. 94025.8487 – 
Obs. Só comigo Obs. Só comigo 
ela tem 55 anosela tem 55 anos
__________________________
MÁQUINAMÁQUINA
D e  l a v a r  r o u -D e  l a v a r  r o u -
pa, 11 kg, Bras-pa, 11 kg, Bras-
temp,  rev isada temp,  rev isada 
R $  5 0 0 , 0 0  F. R $  5 0 0 , 0 0  F. 
97568.102097568.1020
__________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar roupas, De lavar roupas, 
13 qui los,  E le-13 qui los,  E le-
trolux R$ 800,00 trolux R$ 800,00 
F.99521.9581F.99521.9581
__________________________
MÁSCARAMÁSCARA
R e s p i r a d o r a R e s p i r a d o r a 
p a r a  n a t a ç ã o , p a r a  n a t a ç ã o , 
nova, R$ 100,00 nova, R$ 100,00 
F. 3656.5542F. 3656.5542
__________________________
PANELASPANELAS
Vár ias  pane las Vár ias  pane las 
industriais, pre-industriais, pre-
ços a combinar. ços a combinar. 
F. 94510.1743F. 94510.1743
__________________________
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
C o m  m ú s i c a s C o m  m ú s i c a s 
sertanejas, rock, sertanejas, rock, 
f o r r ó ,  e t c .  R $ f o r r ó ,  e t c .  R $ 
45 ,00  cada  F. 45 ,00  cada  F. 
93243.111293243.1112
____________________________
PENDRIVEPENDRIVE
Com várias mú-Com várias mú-
sicas R$ 45,00 F. sicas R$ 45,00 F. 
4198.36484198.3648
____________________________
PORTAPORTA
De alumínio com De alumínio com 
batente, semino-batente, semino-
va R$ 100,00 F. va R$ 100,00 F. 
3691.34123691.3412
____________________________
PRATELEIRAPRATELEIRA
Duas unidades, Duas unidades, 
de metal, de 0,90 de metal, de 0,90 
m de comprimento m de comprimento 
x 0,45 de largura x 0,45 de largura 
e 1,65 m de altu-e 1,65 m de altu-
ra R$ 800,00 F. ra R$ 800,00 F. 
3699.59193699.5919
____________________________
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
____________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De ar R$ 50,00 F. De ar R$ 50,00 F. 
95818.534595818.5345
____________________________
REFLETORESREFLETORES
Cinco unidades Cinco unidades 
com lâmpada R$ com lâmpada R$ 
90 ,00  cada  F. 90 ,00  cada  F. 
4162.19444162.1944
____________________________
SANDUICHEIRASANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00 Comum R$ 30,00 
F. 96659.1078F. 96659.1078
____________________________

__________________________
SAPATOSSAPATOS
Em bom es ta -Em bom es ta -
d o  R $  6 0 , 0 0 d o  R $  6 0 , 0 0 
cada e botas R$ cada e botas R$ 
90 ,00  cada.  F. 90 ,00  cada.  F. 
93243.111293243.1112
__________________________
SERRA CIRCU-SERRA CIRCU-
LARLAR
Dewalt para ma-Dewalt para ma-
deira. R$ 400,00 deira. R$ 400,00 
F. 99837.3000F. 99837.3000
__________________________
SINALIZADORSINALIZADOR
C o m  s i r e n e C o m  s i r e n e 
p a r a  g a r a g e m p a r a  g a r a g e m 
R $  1 3 0 , 0 0 .  F. R $  1 3 0 , 0 0 .  F. 
95818.534595818.5345
__________________________
SOMSOM
To c a  C D ,  A M /To c a  C D ,  A M /
FM R$ 100,00 F. FM R$ 100,00 F. 
94601.119494601.1194
__________________________
TANQUETANQUE
De roupa ,  pe -De  roupa ,  pe -
queno, semino-queno, semino-
vo. R$ 120,00 F. vo. R$ 120,00 F. 
97312.113097312.1130
__________________________
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”
P a n a s o n i c  e m P a n a s o n i c  e m 
b o m  e s t a d o b o m  e s t a d o 
R $  2 5 0 , 0 0  F. R $  2 5 0 , 0 0  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

CORREIO
p a u l i s t aSexta-feira, 1 de julho de 202208

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

VENDO IMÓVEL NOVENDO IMÓVEL NO
JD. BELA VISTA/OSASCOJD. BELA VISTA/OSASCO

São 3 casas sendo a Casa 1 térrea com 3 dorms., sala, São 3 casas sendo a Casa 1 térrea com 3 dorms., sala, 
coz., wc social, lavanderia, despensa e quintal. Casa 2 é coz., wc social, lavanderia, despensa e quintal. Casa 2 é 
um sobrado com 2 dorms., sala, coz., 2 wc e lavanderia, um sobrado com 2 dorms., sala, coz., 2 wc e lavanderia, 
precisa de reforma. Casa 3 é um sobrado com 3 dorms., precisa de reforma. Casa 3 é um sobrado com 3 dorms., 
sala, coz., 2 wc, escritório, churrasqueira e lavanderia. sala, coz., 2 wc, escritório, churrasqueira e lavanderia. 
Garagem para 10 carros sendo 3 cobertas. Terreno de Garagem para 10 carros sendo 3 cobertas. Terreno de 

418 m², valor R$ 1 milhão, documentos OK. Tratar com a 418 m², valor R$ 1 milhão, documentos OK. Tratar com a 
proprietária (19) 99267.6997 whatsproprietária (19) 99267.6997 whats

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

APTO LAPA DE BAIXO 78 M² - APTO LAPA DE BAIXO 78 M² - Vago, sem Vago, sem 
condomínio, valor R$ 330.000,00 – aceito carro e condomínio, valor R$ 330.000,00 – aceito carro e 

financiamentofinanciamento
APTO QUITINETE NA LEOPOLDINAAPTO QUITINETE NA LEOPOLDINA - Com 32 m²,  - Com 32 m², 

locado por R$ 1.200,00 livre Valor R$ 230.000,00locado por R$ 1.200,00 livre Valor R$ 230.000,00
SOBRADO EM QUITAÚNA EM CONDOMÍNIOSOBRADO EM QUITAÚNA EM CONDOMÍNIO

R$ 430.000,00 - Ok para financiamento.R$ 430.000,00 - Ok para financiamento.
Tratar fone 11 95349.4568Tratar fone 11 95349.4568

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
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Hoje inicio a minha coluna 
comentando os principais assun-
tos da semana que passou.

SONIA ABRÃO:
A apresentadora da Rede 

TV, teve muitas razões para 
comemorar o dia mais feliz da 
sua vida, o motivo de sobra para 
comemorar foi o casamento do 
seu único � lho, Jorge Abrão no 
último sábado. A cerimônia foi 
realizada pelo padre Antônio 
Maria que aconteceu na Igreja 
Nossa Senhora do Sion, no bairro 
de Higienópolis em São Paulo, 
uma das mais tradicionais da 
capital paulista.

MORRE A JORNALISTA 
ANDRÉA FASSINA:

Aos 52 anos, morreu no úl-
timo sábado a jornalista Andréa 
Fassina, editora e apresentadora 
da “TV Justiça” . Ela sofreu um 
infarto e não resistiu. A notícia 
foi divulgada nas redes sociais da 
emissora de TV. Andréa, deixa 
o marido Rinaldo de Oliveira e 
uma filha de 21 anos, Lorena. 
Com passagens em São Paulo e 
Brasília, a jornalista passou por 
vários veículos de comunicação 
como GNT, Rádio CBN, SBT, 
Bandeirantes e Record.

KLARA CASTANHO:
Depois que a atriz fez sua 

revelação tomar conta da Web, o 
Conselho Regional de Enferma-
gem de São Paulo (Coren-SP) se 
manifestou. Segundo o órgão que 
anunciou no dia de ontem que 
vai apurar a denúncia da atriz, 
que teria sido abordada por uma 
enfermeira, que teria ameaçado 
divulgar para a imprensa infor-
mações sobre a entrega para a 
adoção de um bebê fruto de um 
estupro. A posição do Conselho 
Regional veio depois que a atriz 
de 21 anos, publicou o relato em 
suas redes sociais e revelou que 
foi estuprada, engravidou e deci-
diu entregar o bebê diretamente 
para adoção. 

CLAUDIA LEITTE:
Participou durante todo o 

mês de junho das festividades 
juninas do nordeste brasileiro 
se apresentando diretamente de 
Serra Talhada, no sertão Per-
nambucano, onde realizou um 
show histórico para mais de 20 
mil pessoas na Estação do Forró, 
pontos de eventos da cidade. Po-
rém a polêmica que vem tirando 
a cantora do sério é ela não ser 

natural da Bahia como é público 
e notório Claudia Leitte é carioca, 
mas escolheu a cidade nordestina 
para ser sua terra natal.

ELIANE GIARDINI:
Que está solteira e protago-

niza uma peça de teatro com o 
título de “Intimidade Indecente” 
. Aos 69 anos de idade afirma 
estar passando longe de uma crise 
existencial. Em ótima forma, ela 
completará 70 anos em outubro 
e se diz estar muito bem. Na peça 
apresentada em São Paulo, ela 
sobe no palco ao lado de Marcos 
Caruso para interpretar um casal 
na faixa de 60 anos devido à forte 
a� nidade. Solteira desde o térmi-
no do seu casamento de 20 anos, 
o também ator Paulo Betti, com 
quem tem duas � lhas. Eliane no 
momento está solteira e questio-
nada pela coluna, disse não estar 
procurando pretendente.

LUCIANA GIMENEZ 
ROUBADA:

A apresentadora, que está 
em Londres com seu � lho Lucas 
Jagger, passou por momentos 
difíceis no último sábado ao ser 
assaltada na capital Londrina. 
Muito embora não se abalou, 
seguiu em frente marcando pre-
sença  no show do Mick Jagger, 
pai de Lucas . Nas redes sociais 
mostrou um pouco do show.

SUZANA PIRES:
Após ter três projetos de no-

velas rejeitados pela Globo entre 
2017 e 2020, Suzana Pires � nal-
mente estreou como autora prin-
cipal. A Disney aprovou o argu-
mento de uma série apresentada 
por ela. A produção vai começar 
em 2023 e vai ao ar no Star+, Stre-
aming com foco no público adulto 
e que conta com diversos eventos 
esportivos da ESPN.

A TV ABERTA PERDE 
AUDIÊNCIA AOS 
DOMINGOS:

Em pesquisa realizada pela 
coluna no último � nal de semana, 
foi constatado que aos domingos 
a TV aberta, vem caindo de audi-
ência, em decorrência do cresci-
mento da TV a cabo no país. No 
último domingo o placar foi esse:

Globo:        10.6
SBT:             8.4
Record:        7.2
Band:           6.4
Cultura:        0.6
Gazeta:        0.3
Rede TV:      0.0

Os bastidores 
da TV

Tony Auad
tony.auad@gmail.com

Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

CONCEIÇÃO 
MOREIRA

COMISSÃO DIREITOS HUMANOS

ACEO RECEBE 
PROFESSOR LUIZ MARINS

A mesa composta por nada mais, nada 
menos, que com os famosos e atuantes, 

convidado especial e palestrante que 
encantou a todos os presentes professor 

Dr. Luiz Almeida Marins Filho, Dr. 
Amir Gomes dos Santos, Presidente da 

Associação Comercial e Empresarial de 
Osasco, Paulo Contim, Diretor da TV 

Osasco, Prefeito Rogério Lins, Denis Mello 
da Diretoria da ACEO e Rafael Verneque 
Paes, Presidente do Sincomercio-Osasco 

e Secretário Adjunto da Secretaria de 
Tecnologia e Inovação de Osasco.

Tudo Bem Divertido
O artista não apoia o político X 
ou Y e aí os admiradores do político 
diminuem o talento do famoso. 
Coisa mais boba.

Aconteceu com a ótima Elba 
Ramalho. Que para alguns, agora 
não tem mais talento.

Aproveitando...
Saudade de quando um show 

era apenas para cantar e ser feliz.
Não tem nada a ver, mas...
Pouco ligo ou me importo com 

que torcida de futebol grita dentro 
de estádio. 

Só para citar mesmo.
E mais uma coisinha que lem-

brei.
Todo mundo tem uma opinião 

sensata sobre um assunto que não 
requer opinião sensata. Principal-
mente nas redes sociais.

E neste momento...
Vejo pessoas reclamando que 

nada acontece em “Pantanal”, Glo-

bo. A novela não pode virar um 
pântano.

O que me causa risos?
Chatos reclamando da forma 

que o Silvio Santos edita o seu pro-
grama. Será que um dia eu também 
vou querer ensinar o Mestre fazer 
televisão? Jesus! Cada bobagem.

Já que o assunto é SBT...
Quanto mais leio gente xingan-

do o Ratinho, mais gosto dele.
Já o que sempre irritou minha 

pessoa...
Música antiga alterada para 

agradar o politicamente correto.
O que eu não entendo?
No meio do “Cidade Alerta” 

entra o “Jornal da Record”.
E quando aquele assunto velho 

do nada ressuscita e vira “polêmica”? 
E sempre com um fundo político. 
Não caio nesse papo bobo.

Já minha saudade vai para...
Atriz Yara Cortes.

Márcio
Torvano
jornal@correiopaulista.com

O Rotariano não para e desta vez esteve 
visitando as instalações do Projeto 

“Associação Espaço Curumin” e sua Mentora, 
Dona Piedade, orgulhosa a� rma que a 

entidade tem como meta principal “Acolher no 
Presente para um Futuro Melhor”.

RAFAEL PINTER

Membro atuante do 
“Circolo Italiano di 
Osasco” e esposa do 
presidente Paulo Fiorita, 
que fez questão de abraçá-
la carinhosamente, recebeu 
muitas mensagens de 
carinho em comemoração 
por mais um ano de vida.

É uma das Comissões mais atuantes da OAB Osasco e seu presidente Dr. 
Paulo Cesário e os membros do “NÚCLEO POP/RUA” vem realizando 
reuniões com Entidades e Associações com atenções voltadas para um 

grande evento, o “Dia de Luto/Dia de Lutas” dedicado aos moradores em 
situação de rua, que acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de agosto próximo.

A “Brasil Game Show” é a maior feira de jovens com novidades do mercado 
de jogos eletrônicos do país, unindo todo o mundo ecossistema digital 

com jogos, varejo, estúdios, torneios, e muito mais. A 12ª edição da BGS 
acontecerá entre 06 a 12 de outubro no “Expo Center Norte” – Rua José 
Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme/SP no horário das 13 às 21 horas. 

Maiores detalhes dos participantes através do  www.brasilgameshow.com.br

Esteve recebendo incontáveis cumprimentos 
pelo seu aniversário e claro, dois dos mais 
especiais foram dos seus grandes amigos 
prefeito Rogério Lins e o presidente da 

Câmara vereador Ribamar Silva. Como 
Vereador em Osasco, Fabio vem realizando 

exemplar trabalho pela cidade. 

Apresentadora do 
famoso programa da 

Rádio Nova Difusora/
FM, “Sintonizados”, 

comemorou com muita 
alegria e beijocas mais 

uma rosa em seu jardim 
e foi também muito 

abraçada por toda a sua 
carinhosa família.

Jovem entusiasta vem dedicando e 
dividindo parte do seu tempo com 
as atividades como presidente do 
Sincomércio-Osasco, diretor do Fe-
Comércio e com intensas agendas e ações 
como secretário adjunto da Secretaria de 
Tecnologia e Inovação da pujante Osasco.

O jovem casal de Arandú/SP Cleusa Maria 
Mané Cerqueira e o ex-vereador de Osasco 

Manoel Edvan Mané Cerqueira, estará 
brindando com alegria seus aniversários neste 
sábado.  As beijocas e o “parabéns a você” pra 
lá de especiais � carão por conta dos Herdeiros 

Elizangela, Gabriela e Guilherrme.

Assoprou mais uma velinha na primavera 
da vida e recebeu incontáveis mensagens 
de amigos rotarianos, colegas de trabalho 
e familiares. A beijoca muito especial � cou 

por conta dos Príncipes Herdeiros.

FABIO CHIRINHAN

CLEUSA E MANÉ

GISELI ESTEVES

BGS

ANALU ROSSI

RAFAEL VERNEQUE PAES
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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!

llElas estão enfeitando os dias de 
Osasco. Desembarcaram segunda-
-feira em Guarulhos, viagem que 
teve inicio um dia antes - mais de 
5h partindo de Nairobi ao Qatar e, 
de Doha, mais de 14h até São Paulo.

A seleção do Quênia está reu-
nida após os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, agora por outra causa 
- planejamento para o Mundial e 
por Paris 2024. No comando desse 
projeto ousado está Luizomar de 
Moura, técnico do Osasco e que 
assume a causa sob chancela da 
Federação Internacional de Vôlei 
- ele soma com o local Paul Bitok, 
treinador reverenciado no país e 
verdadeiro soldado dessa causa que 
é a seleção feminina.

Quando Luizomar se apresen-
tou em Nairobi para a Olimpíada, 
sabia que iniciava uma corrida con-
tra o tempo - mas daria para cum-
prir dois ou três meses de apronto 
em Osasco antes de Tóquio. No 
entanto, não é preciso dizer que o 
quadro da pandemia era tenso e 
que impediu tudo.

Então, Luizomar e a seleção 
partiram para o Japão sem um pre-
paro de qualidade - por mais que 
tenha acrescentado na performan-
ce coletiva, significaria quase nada 
diante das potências olímpicas.

Quando despediu-se do Quê-
nia para retomar o expediente no 
vôlei osasquense, o técnico sabia 
que em breve estaria de volta à 
Mama África e, então, nada de 
adeus: “Logo nos veremos aqui 
novamente.”

Campeonato Paulista, depois 
Superliga... Tão logo a agenda dessa 
temporada é fechada, Luizomar 
abre outra, a do projeto Quênia. 
Chegava a hora de mudar de uni-
forme - no começo de maio ele se 
apresentava novamente em Nairobi 
e, agora, para um planejamento de 
alto padrão com o colega Paul Bitok.

Após a final da Liga Africana 
vencida pelo Kenya Commercial 
Bank, Luizomar convocou a nova 
seleção, mesclando novatas com 
outras que estiveram em Tóquio. 
Por fim, ele traça com a Fivb e com 
a Federação de Vôlei do Quênia a 
estratégia de alto rendimento para 
o Mundial - planejamento em 
Osasco.

É por isso que a seleção está 
para dois meses de camp na cidade 
e com Luizomar projetando ao 
menos quatro amistosos com os 
principais da Superliga. No en-
tanto, tudo isso à parte, estar em 
Osasco tem significado além para 

as Rainhas Africanas - elas sabem 
o que venceram até o embarque, 
das barreiras sociais que pesam 
muito e, por isso, comemoram cada 
manhã de Brasil.

POR UM FIO
E há outro motivo especial para 

essa celebração diária, pois por 
muito pouco o sonho de Luizomar 
e da seleção não toma match point 
implodindo tudo - a Fivb garantia 
parte da missão Osasco, a fatia de-
terminante ficaria para o governo. 
Então, é divulgado que o Ministé-
rio do Esporte está falido, que não 
há recursos, nenhum xelim (moeda 
local) para o vôlei.

Luizomar havia agendado via-
gem para o Brasil dia 18, não deu; 
à espera de resposta, adia por 24h 
e para tomar outro ace. Então, mo-
mentos tensos assim e sob ultimato 
- sem aporte estatal o planejamento 
seria abortado porque a Fivb não 
teria como bancar tudo.

Quinta-feira passada foi deci-
siva porque o sonho estava mesmo 
por um fio. Então surge um benfei-
tor para salvar a pátria - a Mozzart 
Bet que já havia assinado parceria 
com a seleção para após a estadia no 
Brasil, amplia contrato e antecipa 
orçamento que viabiliza tudo. Sim, 
a casa de apostas chega salvando no 
último momento. 

“Ano passado vocês me fizeram 
sentir-me em casa”, diz Luizomar 
de Moura às Rainhas Africanas, 
referindo-se ao período olímpico; 
“... queremos que vocês sintam-se 
em casa aqui em Osasco.”

Certo, esse bem-vindo vale 
para a estadia e não entra em 
quadra, pois no trabalho diário 
o anfitrião ostenta divisas de co-
mandante. A primeira semana da 
seleção tem sido de adaptação, a 
partir da próxima ele pesa a carga 
para 60 dias de imersão de vôlei, 
alto padrão diário e no modo Osas-
co de jogar.

llTrabalho intenso e longo, 
agora chega a hora. A ginástica 
de trampolim já fechou agenda no 
Pan-americano do Rio de Janeiro, 
a próxima a entrar é a ginástica 
rítmica, modalidade que tem a 
ver com Osasco.

A técnica da seleção brasileira 
é Juliana Coradine, ela comanda 
sete meninas nesse apronto que 
vem desde março em Aracaju. 
Osasco tem a ver porque uma 
das atletas do Brasil é da ginástica 
rítmica local, Laura Gamboa.

Junto com o elenco, ela faz os 
ajustes finais porque o embarque 
para o Rio será domingo agora - a 
seleção se aloja, depois faz o re-
conhecimento na Arena Carioca 

e, pronto, terça-feira a ginástica 
rítmica estreia.

Laurinha de Osasco tem 13 
anos, está na modalidade desde os 
7 e vem arrebatando títulos sobre 
títulos. Por conta da excelência 
de trabalho, agora ela é seleção 
brasileira. 

O Pan de Ginástica começou 
com a de trampolim, a rítmica vai 
de 5 a 10 e a artística fecha de 14 
a 17. Depois dessa competição, a 
seleção da técnica Coradine man-
tém o apronto para o Sul-ameri-
cano da Colômbia em outubro.

Laurinha de Osasco forma 
o Brasil do Pan com Eloah de 
Oliveira/MG, Lavínia Rocha/
MG, Isadora Bedushi/SC mais 
Nícole Vasques, Yumi Rodrigues 
e Fernanda Heinneman - todas 
do Paraná.

RAINHAS AFRICANAS
mais que camp em Osasco,
é sobre conquistas e sonho
A seleção de vôlei feminino do Quênia desembarcou em Osasco e está se planejando para o Mundial e 
as Olimpíadas de Paris. A frente desse ousado trabalho está o técnico de Osasco Luizomar de Moura

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Homenagem
A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da 
Prefeitura de Osasco realizou na manhã de terça-
feira, 28/06, uma cerimônia para homenagear os 
atletas que representaram a cidade nos Jogos da 
Terceira Idade de Santo André (JOTISA) e nos Jogos 
da Melhor Idade (JOMI) de 2022.

O técnico de Osasco, Luizomar de Moura, está a frente do ousado trabalho com a seleção do Quênia

Vitória Moura marcou 19 pontos contra a equipe do São José

BASQUETE

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

llNo jogo de ida deu Bradesco 
Osasco, agora vem a segunda 
partida final da Copa São Paulo e 
a vantagem está para a equipe do 
Jardim Cipava. Do outro lado vem 
o raçudo São José, precisando se 
reabilitar para forçar o terceiro e 
decisivo jogo do playoff.

Nesta sextona, portanto, pla-
car em contagem no Cipava para 
Bradesco Osasco x São José às 
16h. Anteontem em São José dos 
Campos, jogão abrindo a final e 
com a equipe da casa atuando no 
limite - com apenas oito atletas.

Com todo elenco à disposição 
(doze), o técnico Elvis Luís traba-
lhou legal a rodagem, apostando 
tanto na qualidade do time como 
no natural cansaço do São José.

Mas o primeiro tempo foi osso 
para o favorito Bradesco porque as 
meninas da casa sobraram na gar-
ra e fecharam na cola, 25 a 26. Isso 
mesmo, o time osasquense toma 
aquele susto do limitado São José.

No entanto, na etapa final 
o roteiro foi outro, as minas do 
Cipava apertaram geral, fizeram 
valer a qualidade e abriram boa 
vantagem - a casa até que reagiu 

na valentia mas sem conseguir 
evitar o zerar dos cronômetros, 
Bradesco 65 a 55.

A 10 Vitória Moura assina a 
cesta com 19 pontos; outro grande 
nome do jogo e com dois a menos, 
Brendha foi o destaque do São José 
que agora parte por sobrevivência.

Para anotar: nesta sextona, 
16h no Jardim Cipava, o Bradesco 
Osasco pode soltar o grito cam-

peão caso leve o placar; se o São 
José disser não, nada disso, força 
o terceiro jogo - sábado às 11h na 
mesma quadra.

E para fechar: a Copa São Pau-
lo é categoria adulta e a presença 
da equipe osasquense pode estar 
sinalizando ponto batido para 
a sequência da temporada - vai 
pintar Bradesco Osasco no Cam-
peonato Paulista?

Sextona com Bradescão 
a 40 minutos do título 
da Copa São Paulo 

Laurinha de Osasco 
segue domingo com 
a seleção brasileira ao 
Pan do Rio de Janeiro

GINÁSTICA RÍTMICA


