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Osasco quer zerar a fila
de espera por exames
Mais de 130 mil exames
entre tomografias, mamografias, raio-x, ressonâncias e ultrassonografias foram realizados em
Osasco, sendo uma média
mensal de 1,7 mil mamografias, 400 ressonâncias,
6 mil ultrassonografias,
700 tomografias e outros
10 mil exames de raio-x.
O prefeito Rogério Lins
disse que pretende zerar
a fila de exames neste ano
na cidade. Páginas 5
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Sem Mordaça
estadual. Rogério Santos já teve seu nome confirmado pelo MDB
estadual como candidato.

Futurista

Fale com o Correio
Envie suas denúncias,
reclamações , sugestões e
elogios sobre serviços
públicos ou privados
98980.2449
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Ser ou não ser

Curiosidade 2
Num país com cerca de 52% constituído por mulheres, a representação feminina no cenário político brasileiro é pequena. Por
isso temos que aplaudir aquelas que se dispõe a concorrer a algum
cargo político. Nestas eleições se apresentam como pré-candidatas
de Osasco, Ana Paula Rossi (PL) a estadual e Carol Cerqueira (União
Brasil), Prof. Tereza (PSB), Mônica Veloso (PDT) e Tandara Caixeta
(MDB) como prováveis candidatas à Câmara Federal. Na quarta-feira, Tandara foi oficializada como candidata a deputada federal.
Curiosidade 3
Com raras exceções os pré-candidatos aos legislativos estadual e
federal, em suas andanças, encontros e manifestações, não deixam
transparecer quais são ou serão, caso sejam confirmados oficialmente
na disputa eleitoral, os seus candidatos ao governo do Estado de São
Paulo e à presidência da República. A maioria quer agradar gregos
e troianos e se preocupar apenas com o próprio umbigo.
É oficial
Na inauguração no último sábado da Maior Creche do Brasil
que fica na zona Norte de Osasco, ao discursar em nome dos vereadores presentes na cerimônia, o vereador Carmônio Bastos além
de dimensionar o quanto o prefeito Rogério Lins vem realizando
em prol do osasquense, entusiasmou-se e lançou Lins como futuro
candidato a governador de São Paulo em 2026.

Em seu terceiro mandato como deputada federal, Bruna Furlan,
vice-presidente Nacional do PSDB, já decidiu há alguns meses que
irá concorrer neste ano à deputada estadual, inclusive com diversas
dobradas com prováveis candidatos a deputado federal já confirmadas. Porém, corre nos bastidores dos Tucanos, que a deputada
entre outras é sondada como candidata a vice do pré-candidato a
governador Rodrigo Garcia (PSDB), fato que poderá ou não ser
confirmado até 5 de agosto. Independentemente de ser ou não ser
candidata a vice-governadora, Bruna Furlan segue firme trabalhando
sua pré-candidatura a deputada estadual.

Dentro ou fora
Começou na quarta-feira, 20 e segue até 5 de agosto, o período
das convenções partidárias para a definição de quais serão os candidatos de cada legenda para concorrer nas eleições gerais de 2 de
outubro próximo. Em Osasco entre pré-candidatos a deputados
estaduais e federais conhecemos cerca de 30, mas certamente nem
todos serão oficializados.
Passe livre

Na Convenção Estadual do MDB realizado na quarta-feira, 20,
foram oficializados os três primeiros candidatos de Osasco ao legislativo Estadual e à Câmara Federal nas eleições gerais deste ano. O
vereador Rogério Santos foi confirmado como candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo, a campeã olímpica Tandara Caixeta
e o ex-secretário municipal de Osasco, Marcelo Silva (Marcelão),
foram confirmados como candidatos à Câmara Federal.

“

“Por que a decepção dói tanto?
Porque ela nunca vem de um
inimigo. E aos poucos a vida vai
me mostrando por quem devo
lutar e de quem devo desistir.”

Vereadora Lúcia da Saúde (PODEMOS) protocolou na Câmara
Municipal de Osasco, uma indicação de projeto para o Executivo de
isenção de passagens de ônibus aos pacientes, com consulta marcada,
com médicos especialistas da rede pública de Saúde no município de
Osasco, desde que os mesmos comprovem a necessidade de obter tal
benefício mediante um cadastro antecipado na secretaria de Saúde.
Curiosidade 1
Dos atuais 21 vereadores de Osasco, um terço do legislativo
pretende concorrer nas eleições de outubro próximo, a saber: Délbio
Teruel (União Brasil), Michel Figueredo (Patriota) e Ribamar Silva
(PSD) são pré-candidatos a deputado federal. Já Ana Paula Rossi
(PL), Emerson Osasco (Rede), Ralfi Silva (Republicanos) e Rogério
Santos (MDB) se apresentam como pré-candidatos a deputado
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Em casa
O prefeito de Barueri Rubens Furlan que passou por
uma cirurgia na última semana, recebeu alta nesta
quarta, 20, e vai continuar seus cuidados médicos
em casa. Furlan deve voltar ao comando da cidade
no mês de agoto.

ENCONTROS

Gerson Pessoa participa de reuniões
com moradores do Piratininga e Cipava
O pré-candidato a deputado estadual do Podemos Gerson Pessoa vem participando de algumas reuniões com moradores de diversos bairros da cidade
de Osasco. O candidato também recebeu o apoio de Michel Figueiredo que vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal pelo Patriotas.
llO ex-secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de Osasco e pré-candidato a deputado
estadual pelo Podemos, Gerson
Pessoa realizou na quarta-feira,
13, o encontro do PGP (Plano
Gerson e Pessoas) no Jardim Piratininga. A reunião contou com a
presença de moradores do bairro
e diversas lideranças, incluindo
os vereadores Carmônio Bastos,
Adauto, Ribamar Silva e Délbio
Teruel, sendo os dois últimos pré-candidatos a deputado federal,
além do presidente do Podemos
Osasco, Gelso Lima, e outras
autoridades.
Em seu discurso no PGP,
Gerson Pessoa discorreu sobre
sua experiência na gestão pública
e disse estar preparado para lutar
por Osasco e região na Alesp.
“Nós somos uma potência econômica para o Estado de São Paulo e
até mesmo para o país. Por isso é
importante que tenhamos representantes daqui lá em Brasília e
na Alesp, para trazer os recursos
e serviços que estão disponíveis
para os nossos municípios e que
muitas vezes não chegam na
região, por falta de representati-

SAIBA +

Os pré-candidatos Gerson Pessoa e Ribamar,prefeito Rogério Lins e lideranças da cidade

vidade. Vamos lutar pelo nosso
povo. Esse é o nosso objetivo”,
afirmou o pré-candidato.
Jardim Cipava
Na quarta-feira, 20, acompanhados do prefeito de Osasco,
Rogério Lins, o pré-candidato a
deputado estadual pelo Podemos,
Gerson Pessoa, e o vereador e
pré-candidato a deputado federal
pelo PSD, Ribamar Silva, participaram de um encontro com
lideranças e moradores do Jardim

Cipava. Por meio do diálogo com
diversos segmentos da sociedade,
os pré-candidatos devem elaborar
as propostas de campanha para
Osasco e região. A atividade foi
organizada por Laércio Mendonça, primeiro suplente a vereador
do PSD.
O prefeito Rogério Lins afirmou que os pré-candidatos estão
preparados para representar
Osasco e que cabe à população
escolher representantes que ajudarão o município a continuar

avançando. “A gente quer sempre
o melhor para a nossa cidade. Mas
precisamos nos conscientizar que
esse melhor passa pela política.
Quando escolhemos representantes certos, a cidade avança.
Por isso, precisamos começar a
refletir o futuro que queremos
para Osasco. Hoje, temos duas
pessoas capacitadas para andarem ao lado da nossa gestão e dar
continuidade no que fizemos até
aqui”, disse o chefe do Executivo
osasquense em seu discurso.

Na quarta-feira, 13, o pré-candidato a deputado estadual pelo
Podemos, Gerson Pessoa participou da plenária realizada
por Michel Figueiredo, vereador e pré-candidato a deputado
federal pelo Patriotas. A atividade, que aconteceu no Jardim
Umuarama, em Osasco, também contou com a presença de
Gelso Lima, presidente do Podemos no município.

LEGISLATIVO

CCJ da Câmara de Osasco analisou cerca de
100 projetos no primeiro semestre de 2022
llDurante o primeiro semestre
de 2022, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
Municipal de Osasco analisou
cerca de 100 projetos. O levantamento da quantidade de projetos
foi feito por assessores da Comissão de Constituição e Justiça do
Legislativo Osasquense.
Comissão mais importante
de qualquer órgão legislativo, a
CCJ é uma das comissões permanentes da Câmara. Entre as
suas funções estão a verificação
da efetividade legal e jurídica de
uma lei, da redação dos textos e

a indicação de quem é a iniciativa do projeto. Há projetos de
iniciativa do Legislativo e projetos de iniciativa do Executivo.
O relator é o protagonista da fase
de proposição - ele tem como
dever apresentar um parecer
sobre a questão tratada. Este
parecer é votado pela Comissão,
após ser apresentado e discutido.
Ou seja, a função do relator envolve um estudo sobre o tema,
para então apresentar essas informações de modo a justificar
o seu parecer, que será votado.
A função do relator é zelar pela

constitucionalidade do projeto,
garantindo que ele não está ferindo nenhuma legislação superior estadual ou federal. Em seguida, o

Moderação de
honrarias concedidas
pela Casa foi um dos
projetos em destaque
projeto é debatido pela Comissão.
Neste momento, os membros debatem sobre o parecer feito pelo
relator. O formato da discussão

e da votação de cada projeto é
definido pelo regimento interno.
Poucos projetos não são analisados pela Comissão de Constituição e Justiça. Somente o
Orçamento municipal não é examinado por esta comissão. Fora
esses projetos, todos os outros
sofrem escrutínio da CCJ.
Reunindo-se às quartas-feiras,
a CCJ analisou Projetos de Lei
da Casa, do Poder Executivo e
Projetos de Decretos Legislativos.
Dentre as atividades da CCJ, a
Comissão trabalhou em um Projeto de Resolução para modificar

a concessão de honrarias. A ideia
é uniformizar os critérios de concessão e moderar a quantidade de
honrarias concedidas.
Na reunião de 04 de julho,
a CCJ recebeu membros da Comissão de Direitos Humanos da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) de Osasco. O objetivo foi
aproximar as duas entidades e
debater ações e projetos em benefício de Osasco. O presidente da
Câmara Municipal, Ribamar Silva
(PSD), prestigiou a reunião. “A
CCJ tem um papel fundamental
nesta Casa, e está fazendo um

trabalho maravilhoso, discutindo
os projetos e dando pareceres
relevantes, seguindo a legislação
e contribuindo para o desenvolvimento de Osasco”, disse ele.
Josias da Juco (PSD), relator da
CCJ, destacou que a comissão tem
aberto espaço para a participação
de entidades da sociedade civil. O
presidente da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Paulo Cesário,
falou sobre algumas ações propostas pela OAB ao município, como a
realização do Fórum Inter-Religioso e ações de esclarecimento sobre
direitos humanos.
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Tandara Caixeta é candidata
a deputada federal pelo MDB
A atleta jogou em Osasco, no Vôlei Amil, Praia Clube, Minas, Guangdong Evergrande (China), Sesc-Rio,
entre outras equipes. Tandara Caixeta, que ainda está em atividade será candidata pelo MDB.
Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

A jogadora de Vôlei Tandara
Caixeta é candidata a deputada
federal pelo MDB, engana-se
quem acha que a política é algo
novo na vida da atleta, que já foi
campeã olímpica e mundial pela
seleção brasileira e ex- jogadora
do Vôlei de Osasco. “ A Tandara
faz política há algum tempo, através do Instituto Tandara Caixeta,
nos últimos seis anos eu e o meu
marido Cleber temos esse projeto. Queremos transformar vidas
através do esporte”. O instituto
trabalha com crianças e jovens
de 6 a 18 anos. “Nós colocamos o
esporte como meio para formar

o cidadão. Temos atendimento
psicológico e tudo mais, eu chego
onde o governo ou a prefeitura
não chega. Eu nasci em Brasília,
berço da política, conversávamos
muito sobre política, meus pais
sempre apoiaram minha entrada
nesta área. Através da política
quero dar novas oportunidades
às pessoas através do esporte.”
Tandara é moradora de Osasco há 12 anos. “Foi a cidade que
eu abracei, eu me sinto bem, a
qualidade de vida aqui é maravilhosa, eu aprendi a gostar de
Osasco. Minha família inteira
gosta daqui, sempre fui muito
bem acolhida pelas pessoas em
todos os lugares desta cidade”.
Ela entrou para o MDB e recebeu um convite para conversar
com o prefeito de Osasco Rogério
Lins. “O Rogério disse que tinha
um projeto legal para mim e achei
interessante, amadurecemos algumas ideias e resolvi conciliar
a política com minha carreira,

“

Desde o
início o
preconceito com
mulheres
existe,
a cada
dia lutamos para
mostrar
nosso
valor, eu
sou movida a
desafios”
Tandara
Caixeta,
candidata a
deputada

não vou parar de jogar, mas eu
quero me doar ainda mais para
a sociedade. O meu propósito é
se dedicar às pessoas.” Tandara
acredita que sua fama de atleta
deve ajudar nesta disputa. “Eu
costumo dizer que se eu fizer 80%
do que fiz na quadra na política,
eu serei muito forte. Eu quero
me dedicar de corpo e alma para
isso.” As bandeiras levantadas
pela atleta estão ligadas ao esporte, terceiro setor e educação.
“Eu luto pela obrigatoriedade
da educação física nas escolas,
hoje as escolas não valorizam
as quadras, pode ver que muitas
não tem mais esses espaços e se
tem elas estão destruídas, quando
recebem valores para reformas,
eles usam na compra de equipamentos de informática, não
existe mais incentivo para jogos
escolares. Temos que potencializar nossas crianças no esporte.”
Quando questionada sobre
como enfrentar mais esse desafio

em sua vida? Tandara diz que
gosta de ser desafiada. “Desde
o início o preconceito com mulheres existe, a cada dia lutamos
cada vez mais para mostrar nosso
valor, eu sou movida a desafios. O
meu desafio é mostrar meu lado
de política e não o de atleta, eu
quero uma oportunidade para
fazer a diferença na vida das
pessoas.”
A campanha da candidata
do MDB será potencializada
principalmente nas cidades da
região oeste, como Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia, Jandira,
Itapevi e Santana de Parnaíba.
Quando questionada sobre a
opção pelo cargo de Deputado
Federal, Tandara disse que foi
uma escolha dela. “Nós estamos
desenvolvendo, junto ao Instituto Tandara Caixeta, um trabalho
em todo o Estado de São Paulo e
quero levar para todo o país, ser
deputada federal me dará uma
visão macro.”

Renata Abreu
recebeu várias
lideranças da
cidade, entre
eles, o prefeito
de Osasco
Rogério Lins

SAIBA +
Tandara Alves Caixeta atuou como oposta da Seleção
Brasileira de Vôlei. Ela foi considerada uma das atacantes
com maior potência no Voleibol Mundial, conseguindo
atingir em seus ataques mais de 105km/h. Ela tem um
alcance no ataque de 3.05 m e quando bloqueia 2.97m.
Disputou sua primeira Superliga em 2005, aos 16 anos,
pela equipe Brasil Telecom, alcançando a 6ª posição
na competição por duas temporadas. Na temporada
2007/2008, a jogadora foi contratada pela equipe Finasa/

Osasco, no time paulista conquistou seu primeiro título - Campeonato Paulista 2007 - e foi vice-campeã da
Superliga. Ela ganhou vários títulos pelo Osasco.
Em 2011 foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira, conquistando o ouro no Pan-Americano
de Guadalajara e tornando-se Campeã Olímpica em
2012, em Londres. Ganhou Montreux Volley Masters 2013
e 2017, Copa dos Campeões em 2013 e Grand Prix2011,
2012, 2013, 2014, 2016 e 2017

CIDADE INTELIGENTE

Barueri participa de
evento em Brasília
voltado à política de
integração digital

A CÂMARA

NÃO

PARA!

DURANTE O RECESSO DE JULHO, SÓ AS
SESSÕES EM PLENÁRIO FICAM SUSPENSAS.

O atendimento na Câmara segue
funcionando normalmente, inclusive
nos gabinetes dos vereadores.
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O administrador do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), Jonatas Randal, e o secretário de
Comunicação, Thazio Gomiero, receberam o troféu “Destaque” do “Painel Cidades Inteligentes e Digitais”.

Barueri participou no último
mês de junho, em Brasília, do
“Painel Cidades Inteligentes
e Digitais” promovido pela
Frente Parlamentar Mista da
Inteligência Artificial, voltado para prefeitos, vereadores,
secretários, gestores e pessoas
interessadas no tema. O objetivo foi “apresentar caminhos da
transformação digital na gestão
pública”.
No final do evento, o administrador do Centro de Inovação
e Tecnologia (CIT), Jonatas
Randal, e o secretário de Comunicação, Thazio Gomiero,
representantes da Prefeitura

de Barueri, receberam o troféu
“Destaque” do “Painel Cidades
Inteligentes e Digitais”.

O Painel trouxe
palestras, cases de
sucesso na gestão
pública municipal
O Painel trouxe palestras, cases de sucesso na gestão pública
municipal e contou com certificação pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV).
O administrador do CIT
apresentou o case “O futuro é

agora e o Futuro é Barueri”, que
trata do ecossistema de transformação digital da cidade, com a
implementação de fibra ótica,
data centers, cadastro do cidadão, rede Wi-Fi grátis, semáforos inteligentes, APP Barueri,
incubadora de empresas, entre
outras iniciativas.
“A tecnologia só pode se
tornar importante quando as
pessoas se beneficiam dos serviços que essas tecnologias se
propõem; se não for para servir
as necessidades humanas, não
terá a devida importância, por
mais robusta que venha a ser”,
afirmou Randal.

Acompanhe nossas redes sociais.
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Comunidade
Barueri promove no domingo o “Juventude junto
com a Comunidade”, gratuito, o evento reunirá
diversas atrações e serviços, como cama elástica,
escorregador e piscina de bolinhas. Além disso,
haverá oferta de serviços de saúde e acolhimento
psicológico. As atividades ocorrerão na Av.
Exército Brasileiro, no Jardim Audir.

Cidades
SAÚDE

PET

O prefeito de Osasco, Rogério Lins visitou na manhã de quarta-feira, 20, as dependências do
Centro de Diagnósticos de Osasco, localizado na Rua Cônego Afonso, 57, no Centro da cidade.

Barueri abre agenda
para vacinação
antirrábica em agosto

A meta é zerar a fila de
espera para exames do
município, diz Rogério
llDe acordo com balanço apresentado pelos gestores, a unidade
realizou somente no primeiro
semestre deste ano, por meio
do SUS, mais de 130 mil exames
entre tomografias, mamografias,
raio-x, ressonâncias e ultrassonografias, sendo uma média mensal
de 1,7 mil mamografias, 400
ressonâncias, 6 mil ultrassonografias, 700 tomografias e outros
10 mil exames de raio-x .
A unidade é exclusiva para
atendimento aos munícipes de
Osasco e foi equipada com o que
existe de mais moderno na área
de saúde, sendo um aparelho de
ressonância magnética de 1,5T
de última geração, um aparelho
de tomografia computadorizada
Multislice de 64 canais, dois
aparelhos de mamografia com
digitalização e com tecnologia
para que o exame seja o menos
incômodo possível. Além disso
há toda estrutura nas salas para
melhor acolhimento da mulher,
11 aparelhos de ultrassonografia,

Os veículos estacionados nas vagas reservadas devem exibir a credencial do beneficiário

llDo dia 25 a 29 de julho a Secretaria de Saúde de Barueri, por meio
da Coordenadoria de Vigilância em
Saúde, abre novo agendamento para
a aplicação da vacina contra raiva
em cães e gatos de Barueri. Para
agendar ligue para (11) 4198-5679.

Os cães das raças
“pitbull”, “rottweiller”
e “mastim” precisam
estar com focinheira

No primeiro semestre foram realizados, por meio do SUS, mais de 130 mil exames no Centro de Diagnósticos

sendo realizados ultrassons em
todas as modalidades, incluindo
Obstétrica Fetal e Vascular.

“A meta é zerar a fila de espera para exames do município
até o final do ano e automatizar

a marcação de exames pelo SUS
na cidade”, destacou o prefeito
Rogério Lins.

As vagas são limitadas (cerca de 100
por semana).
Os munícipes que o fizerem
precisam estar atentos à data e aos
horários marcados para não perder
o dia da imunização do seu pet. Caso
não possa comparecer na data, deve
acionar o DTCZ (Diretoria Técnica
de Controle de Zoonoses) pelo tele-

fone já informado para que a vacina
seja disponibilizada a outro.
No dia da imunização os animais devem ser levados por pessoas
maiores de 18 anos.
O animal precisa ter mais de
três meses de idade, estar em boas
condições de saúde. As fêmeas com
suspeita de gestação e animais em
processo de recuperação não podem
tomar a vacina contra raiva.
Sob os cuidados do Departamento Técnico de Controle das
Zoonoses, o agendamento acontece
sempre na última semana de cada
mês. Quando a última semana for
mais curta, é realizado na penúltima
semana. As campanhas de vacinação antirrábica foram suspensas
definitivamente no Estado de São
Paulo, já que a variante 2 da raiva foi
eliminada no Estado. A imunização
pode ser feita ao longo do ano no
município de Barueri.
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Barueri promove melhoria
em acesso que passa por
baixo da linha do trem
Com grande circulação de pessoas, a região é bem servida por estabelecimentos comerciais, como lojas de
roupas, restaurantes, açougue, ótica, farmácia, entre outros. A passagem tem pouco mais de 28 metros.

Alunas das Oficinas de
Artes se apresentarão
no Arraiá de Barueri
llEm Barueri, as festas juninas vão até a última semana
de julho. O Arraiá de Barueri,
que acontece no sábado (23) e
domingo (24), promete movimentar a cidade neste fim de
semana.

Os figurinos do show
foram produzidos
pelas crianças com a
ajuda da professora
As principais atrações são
Gustavo Mioto e Xande de
Pilares, mas artistas locais e
alunos das oficinas de artes
da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) também serão
destaque no evento.
No sábado, às 16h, 150
alunas do curso de danças brasileiras sobem ao palco com
uma série de coreografias em
homenagem às festas juninas.
Na sequência, às 18h, sobe
ao palco o Forró Pede +, com
Zé Elias, Erizana Sallys e JM
dos Teclados. Nascido em

2009, o grupo já abriu shows
de grandes nomes, como Marília Mendonça e Gustavo
Lima. No repertório, composições próprias como “Astrinha
do Papai” e sucessos de outros
autores vão esquentar a galera
para a entrada de Gustavo
Mioto às 20h.
No domingo, a festa começa às 16h30 com o Pagode
do Zóio. O cantor é um dos
grandes nomes do samba e do
pagode de Barueri. Já passou
por diversos grupos musicais,
mas há cinco anos começou
um projeto solo que vem ganhando destaque. Zóio, que já
cantou com Xande de Pilares,
vai agitar o público até a entrada do astro às 18h.
O Arraiá de Barueri é
imperdível para quem gosta
de festa e alegria. Quem quiser conferir é só chegar em
frente ao ginásio de esportes
José Corrêa, na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo.
Sábado (23), a partir das 16h,
e domingo (24), a partir das
16h30.

OSASCO

Quermesse da Catedral
de Santo Antônio
terá entrada gratuita
llHá muitas opções de doces,
lanches, salgados típicos de festa
junina até refeições completas
como lasanha, macarronada,
nhoque, entre outros pratos. Para
as crianças a parada obrigatória
é na barraca dos doces onde há
deliciosos bolos, maçã do amor,
doces diversos e o queridinho da
quermesse: morango no espeto
coberto com chocolate. Depois de
apreciar os doces nada melhor do
que brincar na barraca da Pescaria,
Boca do Palhaço ou se arriscar no
Jogo das Argolas! Já para quem
não dispensa os quitutes salgados
há opções de coxinhas, fogazzas,
cachorro quente, pastel, lanches
de pernil, calabresa, espetinhos
de churrasco e muitas outras
gostosuras. Tudo produzido pelas
mãos de nossas queridas voluntárias. Mas se você não abre mão
de uma refeição completa pode
experimentar as massas: macar-

ronada com almôndegas, ao sugo,
lasanha, nhoque, panquecas e se
aquecer com um delicioso vinho
quente ou quentão.
Para os adultos, após as 18
horas é hora de se divertir com o
Bingo que oferece muitos prêmios
e diversão garantida para quem
gosta de brincar e ao mesmo tempo ajudar nas obras da Igreja Mãe
da Diocese de Osasco.
No penúltimo fim de semana
da Quermesse de Santo Antônio,
ela estará com a entrada gratuita
durante todo o período.
lServiços
Quermesse da Catedral de
Santo Antônio
Quando: Até dia 31 de julho de
2022- aos sábados das 10 às
22h e domingos das 8 às 22h
Onde: No estacionamento da
Catedral- Av. Santo Antônio,
1090 – Vila Osasco

llAntes era um local desgastado, mas graças à intervenção da
Secretaria de Obras da Prefeitura
de Barueri, a passagem inferior
entre as ruas Anhanguera (Corredor Oeste) e João Pessoa, no
Centro (ao lado do Terminal
Rodoferroviário Gualberto Tolaini) ganhou nova cara, mais
moderna. O local é usado por
muitos pedestres, pois passam
por baixo da linha férrea, encurtando o acesso entre as duas ruas.

“

A reforma
proporciona a
todos que utilizam a
passagem, conforto
e segurança”
Beto Piteri,
secretário de Obras e viceprefeito de Barueri

O secretário de Obras, Beto
Piteri, ressalta a importância da
intervenção. “A reforma proporciona a todos que utilizam a passagem, conforto e segurança, sem

Foram usados no local chapas de aço escovado, forro metálico tipo colmeia e painel de concreto 3D

falar que o local ficou muito mais
bonito e funcional”, afirmou.
As melhorias na passagem,
que tem pouco mais de 28 metros
de comprimento, foram: pintura,
troca de forro, revisão nas instalações elétricas, nova iluminação,
troca de revestimento, melhoria
na impermeabilização e execução
de novo piso.

Foram usados ainda para
um acabamento decorativo
de chapas perfuradas (com
iluminação de LED verde),
chapas de aço escovado, forro
metálico tipo colmeia, painel
de concreto 3D na parede
interna, entre outros, além de
piso tátil (referência de trajeto
para pessoas com deficiência

visual) e rampa de acesso para
cadeirante.“Ficou maravilhosa”, afirma Amanda Guedes,
da loja de roupas bem ao lado
da passagem. Ela disse que gostaria muito que o local permanecesse limpo e sem pichações,
caso contrário, estragaria o
revestimento nas paredes instalados com a reforma.

VIVER MELHOR

Carapicuíba lança programa
de reforma de residências
llA Prefeitura de Carapicuíba,
em parceria com o Governo do
Estado, lançou na terça-feira, 19,
o Programa Viver Melhor, que
proporciona reforma completa
nas residências. O primeiro
bairro contemplado na cidade é
a Vila Silviania.

Nesta fase, 121
famílias serão
contempladas
com as
reestruturações
de suas
residências.

O primeiro bairro
contemplado na
cidade é a Vila
Silviania.
O propósito do programa é
promover a reforma interna e
externa das casas que estejam em
situações precárias. Nesta fase,
121 famílias serão contempladas
com as reestruturações de suas
residências e após essa primeira
etapa, mais 244 casas que estão
no perímetro serão beneficiadas.
“É mais uma importante iniciativa do governador Rodrigo Garcia
para beneficiar as famílias que
mais precisam. Vamos continuar
as obras de canalização do córrego Cadaval e os moradores do entorno estão sendo contemplados

com o Programa Viver Melhor”,
afirma o prefeito Marcos Neves.
Criado em 2021, durante a
pandemia, o projeto foi pensado
para melhorar a situação das
famílias que tenham renda de
até cinco salários mínimos, e
estejam em estado de vulnerabilidade, salubridade e regularização fundiária. Serão três etapas:
vistoria da moradia para analisar

CONSULTAS MÉDICAS
+ DE 3.000 EXAMES
RAIO-X

as necessidades, assinatura do
termo de adesão e a execução
dos serviços.
A CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo)
é a responsável pela realização
dos serviços, a reforma conta
com: colocação de piso, revestimento, instalações elétricas
e hidráulicas, janelas, portas,

impermeabilização, reparação
de telhados, drenagem, a ligação
com a rede de água e esgoto e a
melhorias nos acessos às casas.
Com todas as melhorias as
residências terão mais ventilação,
maior comodidade, menos umidade nos cômodos, entre outros
benefícios. E tudo isso terá um
custo zero para as famílias contempladas no programa.

ULTRASSONOGRAFIA
COLPOSCOPIA
MAPA/HOLTER/ECG

11 3681-7144/11 96664-8064
Av. Maria Campos, 698 - Centro - Osasco
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Escolas de Barueri passam
por reforma no recesso
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Além dos serviços de manutenção que acontecem em todos os prédios escolares, seis escolas da rede passam
por reforma geral no sistema de hidráulica, elétrica, pintura, novo piso e ampliação de alguns ambientes.
Mesmo no período do recesso
escolar a rede municipal de ensino
está movimentada. É que as unidades estão recebendo importantes
serviços empreendidos pela Secretaria de Obras de Barueri, como
reparos e reformas, para que no
retorno das aulas os alunos e toda
a comunidade escolar encontrem
os ambientes de ensino ainda mais
agradáveis.
De acordo com o secretário de
Educação, Celso Furlan, os investimentos para oferecer a melhor
educação para os alunos de Barueri
são constantes. “Nossa preocupação
vai desde o conteúdo pedagógico,
passando pela merenda de qualidade, equipamentos tecnológicos e
prédios confortáveis e modernos”,
disse.
As escolas que estão passando
por reformas são: Emef Alexandrino da Silveira (Jardim Silveira),
Emef José Domingos da Silveira
(Jardim Mutinga), Maternal José
Martinho (Parque Imperial), Emef
Alcino Francisco (Jardim Silveira),
Complexo Maria Meduneckas
(Jardim Silveira), Maternal Egle
(Jardim Audir), Emef Onofra (Parque Viana).

Barueri instala totens
para recarga de
celular pela cidade
  Os moradores de Barueri
que frequentam as repartições
públicas da Prefeitura vão ter à
disposição o serviço para recarga

No totem há
também um visor
digital onde serão
vinculadas notícias

Desde o início do ano, cerca de 30 escolas receberam reforma geral na cidade de Barueri

Desde o início do ano, cerca de
30 escolas receberam reforma geral.
Para o secretário de Obras, Beto
Piteri, os investimentos em Educação estão entre as prioridades do
governo. “Nossos prédios escolares
são os mais modernos e completos
para oferecer conforto e qualidade

para que nossos alunos tenham a
melhor aprendizagem possível”,
avaliou.
Com o objetivo de oferecer os
melhores ambientes de ensino para
todos os alunos da rede, mais cinco
escolas passam por reconstrução
e ampliação. São elas: Emeieif

Francisco Zacarioto (Jardim Maria
Helena), Construção da Maternal
do Parque Viana, Construção da
Maternal do Jardim Reginalice, Reconstrução da Emef Jorge Augusto
(Engenho Novo) e Ampliação da
Emef EIvani Maria Paes (Jardim
Boa Vista).

de aparelho celular, tablets e notebooks, além de mais um meio
para receber informações atualizadas. Estão sendo instalados em
180 pontos da cidade totens com
visor digital, um equipamento
moderno, de uso gratuito e que
poderá evitar o desconforto do
smartphone “sem bateria”.
Em cada totem há 12 compartimentos, sendo oito deles

para carregar celulares e quatro
para tablets e notebooks. Esses
compartimentos são dotados de
pequenas portas que são trancadas mediante senha criada na
hora pelo próprio usuário. Para
destrancar, basta digitar a senha.
O equipamento disponibiliza
cabos para vários tipos de celulares, tanto Android quanto iOS, e
mostra o tempo necessário para
o carregamento completo da
bateria.
Na parte superior do totem
há também um visor digital onde
serão vinculadas notícias atualizadas on-line sobre os acontecimentos, prestação de contas e
serviços públicos da Prefeitura.
Os totens estarão em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Secretarias, hospitais, escolas, entre
outros pontos da municipalidade.

EDUCAÇÃO

Maior creche do Brasil é inaugurada em Osasco
A Prefeitura de Osasco inaugurou
no sábado, 16/7, no Jardim Piratininga
(Avenida Getúlio Vargas, 990, na zona
Norte), o Mundo da Criança, maior
creche do Brasil e que vai atender em
período integral mais de 1.300 alunos,
de 4 meses a 4 anos (berçário 1 e 2 e maternal 1 e 2). “O sonho transformou-se
em realidade. Entregamos a maior
creche do Brasil, com 1.300 vagas em
período integral e amplo complexo de
lazer. Tem amor em cada pedacinho
dessa unidade. Quando assumi a
gestão tínhamos um déficit de quase
12 mil vagas em creches na cidade,
hoje, com essa entrega, teremos um
déficit de 2 mil e não vamos parar de
trabalhar enquanto não zerarmos a fila
de vagas por creche em Osasco. Que
Deus nos permita seguir nessa nossa
missão de fazermos de Osasco uma
cidade cada vez melhor!”, ressaltou o
prefeito durante discurso.
A maior creche do País recebeu
o nome do professor Guaçu Piteri (in
memoriam), ex-deputado estadual
e ex-prefeito de Osasco, pai do atual
secretário de Educação, Cláudio Piteri.
Emocionado, Cláudio, que estava
acompanhado de sua família, agradeceu o carinho do prefeito Rogério Lins
e o apoio da Câmara Municipal pela
homenagem.
“A vida da gente impõe desafios e
momentos inesquecíveis. Quem teve
a oportunidade de conviver com o
Guaçu Piteri, conheceu um homem
de várias facetas: figura pública, amigo,
homem que honrava a palavra, Guaçu
esposo, pai, sogro e avô, sempre amoroso com todos. Há 1 ano e um mês ele
nos deixou. Obrigado, prefeito Rogé-

“

A creche
oferecerá
ensino do
Sistema
Positivo,
mais de 6
mil refeições
por dia
atendendo
às crianças
em período
integral.

O sonho
transformou-se
em realidade.
Entregamos a
maior creche do
Brasil com 1.300
vagas em período
integral e amplo
complexo de lazer”
Rogério Lins,
prefeito de Osasco

rio Lins, por estar sempre do meu lado.
A Fito e o Ito foram duas instituições
que meu pai tinha orgulho de ter criado enquanto prefeito do município,
porque proporcionou a inclusão de
milhares de jovens no mercado de
trabalho. E, agora que estou secretário
de Educação de seu governo, tenho
orgulho de saber que estamos dando
um salto de qualidade no ensino
infantil. As crianças terão aqui um
atendimento com tudo de melhor do
ponto de vista da Educação. Sabemos
do esforço que foi para entregar essa
creche, então conte sempre com meu
apoio”, reforçou Piteri.
O prefeito Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, entregaram
à família um quadro de Guaçu Piteri
pintado pela artista plástica, Gladys
Ometto. O secretário agradeceu o
presente, ressaltando que agora seus
pais estarão juntos aqui e por toda a

eternidade”, fazendo referência aos
seus nomes eternizados na creche e
na rua ao lado da creche, Guaçu Piteri
e Graciela Flores Piteri, respectivamente”.
Samara S. Silva, mãe da Flora S.Silva, de 3 anos, aprovou a nova Creche
Guaçi Piteri. “São vários fatores que me
agradam: é mais perto da minha residência (IAPI), a creche é bem maior,
a escola vai ser tecnológica, ela vai ter
mais oportunidades, então creio que
isso ampliará o conhecimento dela e
das crianças daqui”.
O casal Marinalva dos S. Magalhães e José N. da Silva, não são de
Osasco. Ela é do Butantã, e ele de Embú
das Artes. Souberam da inauguração
pelas redes sociais e amigos osasquen-

ses e resolveram conhecer a creche.
“Estamos encantados com tudo. Nos
surpreendemos com o investimento
feito na infraestrutura e o foco na
criança, pois é a partir da primeira infância que começa o desenvolvimento
e aqui elas terão muitos estímulos”,
comentou Marinalva.
Infraestrutura
O projeto da creche Mundo da
Criança - Guaçu Piteri foi concebido

visando a sustentabilidade do prédio,
que conta com captação de água
de chuva para reuso (28 mil litros),
tratamento de esgoto (33 mil litros)
e cerca de mil metros quadrados de
cobertura com painéis para captação
de energia solar.
A quantidade de energia gerada
vai depender da incidência de sol,
mas estima-se que chegue a cerca de
25 kwh (quilowatts hora). A estrutura
também prima pela acessibilidade. Os

corredores (interno e externo) têm piso
rodo-tátil e os banheiros adaptados
para PCDs (pessoas com deficiência).
As janelas das salas receberam
placas de isolamento acústico para
evitar o ruído externo, em razão da
proximidade da escola com a avenida
e um conjunto habitacional. O prédio
também terá gerador mecânico de 450
quilovolt ampere que será acionado
em caso de falta de energia elétrica.
As atividades recreativas estão
garantidas com a instalação de três
miniparques temáticos (Castelo,
Aquaplay e Floresta), uma miniquadra
de futebol com grama natural e duas
quadras poliesportivas que poderão ser
usadas pela comunidade local.
Em uma área de 1.500 m² vai
funcionar a horta da escola, onde serão
plantados hortaliças e legumes para
uso da própria comunidade escolar.
A creche tem 70 salas, sendo 38 de
aula, berçário, fraldários, sala de amamentação, lactário, ambulatórios, duas
salas de informática, uma sala multimídia, sala de professores, secretaria,
almoxarifados e brinquedoteca, dois
solários, cozinha, padaria, refeitório,
playground, anfiteatro com capacidade para 100 pessoas e vestiários. A
creche oferecerá ensino do Sistema
Positivo, mais de 6 mil refeições por
dia atendendo às crianças em período
integral.

08

CORREIO

Sexta-feira, 22 de julho de 2022

p a u l i s t a

Bota-Fora

Para anunciar
ligue: 3681-0914
_______________
APARELHO
De som LG com Bluetooth e rádio, com
CD e FM R$ 800,00
F. 93243.1112
_______________
APARELHO
De som LG, Rádio,
CD e Bluetooth R$
780,00 F. 4198.3648
_______________
AQUÁRIO
Com 70 litros, com
móvel. R$ 500,00 F.
99837.3000
_______________
BANCO
Para jardim ou sacada, madeira maciça, envernizado,
fabricação própria.
R$ 250,00 cada. F.
3699.6758
_______________
BANHEIRA
Burigotto para bebê,
para desocupar
lugar R$ 70,00 F.
3608.2707
_______________
BATEDEIRA
Philco, nova, R$
300,00. F. 3681.9648
_______________
BICICLE5
Ergométrica em ótimo estado R$ 750,00
F. 94140.5300
_______________
BICICLETA
Para criança de até
8 anos R$ 50,00 F.
3916.5167
_______________
BOTA
Três pares de botas coturno alto R$
200,00 F. 4198.3648
_______________
CADEIRA
De escritório, giratória, bom estado, encosto alto,
preta, bem barato R$ 200,00. F
98635.9102
_______________
CADEIRA
De escritório, grande, com rodinhas R$
75,00 F. 3686.7224
_______________
CADEIRA
Duas unidades para
crianças em veículo,
uma R$ 100,00 e
outra R$ 200,00. F.
99515.6709
_______________
CAIXA D´ÁGUA
De 500 litros , Acqualimp, nova. R$ 280,00
F. 97312.1130
_______________
CAIXA DE SOM
Amplificadora completa para propaganda com veículo R$ 500,00 F.
97568.1020
_______________
CAIXA
Térmica seminova R$ 50,00
F.98077.8539
_______________
CAMA
De solteiro R$ 150,00.
F.96567.1670
_______________
CAMA
Box solteiro mais
colchão R$ 300,00
F. 3682.4528
_______________
CAMA
De madeira maciça, de solteiro, R$
100,00 F. 3686.7224
_______________
CAMA
De solteiro, de
madeira e feito
à mão, com colchão R$ 300,00 F.
96061.7656
________________

________________
CAMA
Solteiro mais colchão R$ 250,00 F.
3682.4528
_______________
CAMISAS
E bonés de rock a
partir de R$ 45,00
cada. F. 93243.1112
_______________
CARRINHO
De açaí com guarda-chuva R$ 500,00 F.
96061.7656
_______________
CDs
Cem (100) unidades e 5 caixa para
guardar R$ 150,00
F. 96360.3935
_______________
CELULAR
LG K10 com 16
giga de memória, 2
chips R$ 300,00 F.
98048.2902
_______________
CELULAR
LG K11 com 32 giga,
2 chips R$ 550,00
F.98077.8539
_______________
CELULAR
Moro E5 Play com 16
giga de memória, 2
chips R$ 480,00 F.
98048.2902
_______________
CELULAR
Moto E4 com 16
giga de memória, 2
chips R$ 350,00 F.
98048.2902
_______________
CELULAR
Moto G4 Plus com
32 giga de memória,
2 chips R$ 400,00 F.
95493.2749
_______________
CELULAR
Moto G5 Plus com
32 giga de memória,
2 chips R$ 500,00 F.
95493.2749
_______________
CELULAR
Samsung
J2
com 16 giga, 2
chips R$ 280,00
F.98077.8539
_______________
CELULAR
Samsung J7 Duo
com32 giga de memória, 2 chips R$
450,00 F.95493.2749
_______________
COLCHÃO
De casal com forro,
bom estado, para
desocupar espaço R$ 120,00 F.
3608.2707
_______________
COLCHÃO
De casal, Probel,
praticamente novo,
de mola R$ 800,00
F. 96592.4892
_______________
DIVERSOS
2 guarda-roupas casal em bom estado,
2 camas de casal
em bom estado,
1 cômoda com 4
gavetas e 1 micro-ondas, R$ 650,00
F. 96916.6767
_______________
DOAÇÃO
Aceito doação de
uma geladeira. F.
96567.1670
_______________
DVD
500 DVDs com capa
dura R$ 3,00 cada F.
4162.1944
_______________
ESCADA
Artmix 7 degraus, cor
alumínio, capacidade 120 kg, nova R$
150,00 F.97312.1130
________________

TERRENO ESPETACULAR 1000 M²
Plano, 20 x 50 m, totalmente murado, com muro
de arrimo, no sentido Bairro Catarina, Km 68 da
Castello Branco, com árvores frutíferas.
Preço super especial R$ 90.000,00. Tratar com
o proprietário sr. Orlando no fone 3699.6758

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

VENDE-SE UMA CASA
Com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e lavanderia
com churrasqueira + uma área (dá pra fechar um
cômodo). Valor R$ 160.000,00 Endereço Rua
Mário de Andrade, Jardim D´Ávila, Osasco. Tem
mais 7 casas no quintal bem sossegado.
Tel: (11) 94082.5925 com Francisco
APTO LAPA DE BAIXO 78 M² - Vago, sem
condomínio, valor R$ 330.000,00 – aceito carro e
financiamento

VENDO LINDO
APARTAMENTO EM OSASCO
Com 125 metros quadrados em prédio com duas unidades por andar (13 andares), duas salas, cozinha, área de
serviço, lavado, despensa, três dormitórios, três banheiros,
duas vagas de garagem, três sacadas e muitos armários.
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, A MELHOR DA CIDADE
R$ 820.000,00 e aceita apartamento
de menor valor como parte de pagamento.

Tratar com o proprietário (11) 98709.8299

CRIADOURO ESTRELA
VENDA DE CANÁRIOS COR E PORTE
PET CENTRAL OSASCO
RUA BATISTA DE AZEVEDO, 205 – CENTRO – OSASCO
EM FRENTE AO MERCADÃO MUNICIPAL
WHATS (11) 98771.0732 – LUIZ

VENDO IMÓVEIS
Terreno de 300m²
com 8 casas
Em Barueri
Valor R$ 430.000,00
Casa antiga no
centro de Barueri
terreno de 360 m².
alor R$ 550.000,00

Tratar fone 11 95349.4568

VENDO EM TORRE DE PEDRA
• Casa com 2 dorms., sala, coz., 2 wc, terreno 1.700 m²,
a 300 metros do centro
• Casa com 2 dorms., sala, coz., wc, terreno de 300 m²
• Casa com 3 dorms., sala, coz., 2 wc, terreno de 2.000 m²
• Casa com 3 dorms., sala, coz., 3 wc, terreno de 6.000 m²
• Lote de 1.100 m² a 300 metros do centro

Tratar fones (11) 99676.8119 e (11) 99834.7727

________________
ESMERILHADEIRA
Black & Decker 110
volts. R$ 200,00. F.
99837.3000
________________
FERRO
Elétrico Black & Decker à vapor R$ 30,00
F.3686.7224
________________
FOGÃO
Continental em bom
estado R$ 400,00 F.
3608.2707
________________
FOGÃO
Dako em ótimo estado R$ 200,00 F.
97166.2815
________________

________________
FOGÃO
Industrial 6 bocas
em perfeito estado R$ 700,00 F.
94510.1743
________________
FORNO
Elétrico Philco R$
400,00 F. 3681.9648
________________
FREEZER
Brastemp em bom
funcionamento R$
400,00. F 94966.7275
________________
FREEZER
Duplo, branco, 220
volts R$ 700,00 F.
94510.1743
________________

________________
FREEZER
Horizontal, novo,
R $ 1 . 0 0 0 , 0 0 F.
3681.9648
________________
FREEZER
Industrial de 600
litros R$ 800,00 F.
99521.9581
________________
GELADEIRA
Consul em bom estado R$ 300,00 F.
94966.7275
________________
GELADEIRA
Continental duplex,
nova R$ 800,00 F.
95985.6443
________________

________________
GELADEIRA
Em ótimo estado, funcionando, Brastemp
R $ 2 0 0 , 0 0 F.
98635.9102
______________
GELADEIRA
Metalfrio, modelo
VN 50L, 497 litros, tensão 220w,
branca e vermelha. R$ 500,00 – F.
94133.2828
______________
GRADE
De ferro de 1,80 x
1,80 m R$ 250,00
F. 4162.1944
________________

Área de 3.180 m²
Valor R$ 2.450,00 o m²
Área de 1.850 m²
Valor R$ 1.300,00 o m²

Tratar fone 9 7687.7709

APTO QUITINETE NA LEOPOLDINA - Com 32 m²,
locado por R$ 1.200,00 livre Valor R$ 230.000,00
SOBRADO EM QUITAÚNA EM CONDOMÍNIO
R$ 430.000,00 - Ok para financiamento.

Terreno no centro
de Barueri com 246 m²
Valor R$ 550.000,00

CHÁCARA COND.FECHADO
KM 68 DA CASTELO
Área do terreno 2000 m² - área construída
300 m² com 6 dormitórios sendo 4 suítes,
piscina 4 x 8, campo telado, área de
churrasqueira, R$ 680.000,00.
Fone (11) 98665.7114
________________
JAQUETA
Nova, tamanho
M R $ 9 0 , 0 0 F.
94966.7275
_____________
MÁQUINA
De costura industrial, R$ 300,00 F.
3691.3412
_____________
MÁQUINA
De costura reta
industrial em
perfeito estado
de funcionamento e revisada.
R $ 8 5 0 , 0 0 F.
99541.6058
_____________
MÁQUINA
De lavar roupa, 11
kg, Brastemp, revisada R$ 500,00
F. 97568.1020
________________

_______________
MÁQUINA
De lavar roupas,
13 quilos, Eletrolux R$ 800,00
F.99521.9581
_______________
PANELAS
Várias panelas industriais, preços
a c o m b i n a r. F.
94510.1743
_______________
PATINETE
Em bom estado R$ 100,00. F.
3916.5167
_______________
PENDRIVE
Com músicas sertanejas, rock, forró,
etc. R$ 45,00 cada
F. 93243.1112
_______________
PENDRIVE
Com várias músicas R$ 45,00 F.
4198.3648
_______________
PRATELEIRA
Duas unidades, de
metal, de 0,90 m de
comprimento x 0,45
de largura e 1,65 m
de altura R$ 800,00
F. 3699.5919
________________

________________
PURIFICADOR
De água em bom
estado R$ 150,00.
F.3916.5167
______________
PURIFICADOR
De água em bom
estado R$ 250,00
F. 96659.1078
______________
REFLETORES
Cinco unidades com
lâmpada R$ 90,00
cada F. 4162.1944
______________
ROUPAS
Um fardo, para
criança, masculino, tamanho,
R $ 1 0 0 , 0 0 F.
3691.3412
______________
SANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00
F. 96659.1078
______________
SAPATOS
Vários pares número 43 F. 97166.2815
______________
SAPATOS
Em bom estado R$
60,00 cada e botas
R$ 90,00 cada. F.
93243.1112
________________

________________
SERRA CIRCULAR
Dewalt para madeira. R$ 400,00 F.
99837.3000
________________
TANQUE
De roupa, pequeno,
seminovo. R$ 120,00
F. 97312.1130
________________
TERNO
Completo R$ 70,00
F. 97166.2815
________________
TV 14”
R $ 1 5 0 , 0 0 F.
96659.1078
________________
TV 20”
Panasonic R$ 250,00
F. 96659.1078
________________
TV 29”
R $ 1 0 0 , 0 0 F.
3691.3412
________________
VINIL
26 unidades por R$
30,00 F. 96360.3935
________________
ZIPER
560 unidades de
até 20 cm, várias
cores, R$ 150,00F.
96360.3935
________________

ANÚNCIOS
GRÁTIS

Anuncie gratuitamente no Bota-Fora,
produtos, novos e usados, no valor
de no máximo R$ 800,00.
F. 3681-0914 ou pelo WhatsApp 98980.2449.
Para anunciar no bota-fora ligue de
segunda, terça ou quarta-feira das 8h às 17h.
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Os bastidores
da TV
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nancy.nasser@yahoo.com.br

propriedades que incluiu a Som
Livre, parte de sua sede e antenas
de transmissão. A Globo também
foi criticada por abrir mão da
Copa Libertadores e Campeonatos regionais de futebol, além da
Fórmula 1. Já o SBT e a Record
também promoveram cortes e
reduziram os grandes salários.
Na Record, saíram Marcos Mion,
Xuxa e Sabrina Sato, entre outras.
No SBT até executivos próximos
a Silvio Santos deixaram a empresa.
Hoje, à medida que o cenário
econômico piora e aumentam as
chances de uma recessão global
nos próximos meses, as empresas
que conseguiram reforçar o caixa
e aproveitar a melhora da receita
neste primeiro semestre parecem
ter acertado. Já quem não conseguiu reforçar seu caixa, se vê
obrigado a fazer cortes ou buscar
novas fontes de receita. A Band,
por exemplo, irá voltar a apresentar a programação religiosa
de R.R. Soares . Por enquanto na
faixa da manhã, mas se a conta
apertar, há boas chances de Faustão ir aos domingos e o pastor
voltar para o horário nobre.
Porém, há de se analisar que
no caso da CNN houve uma
recente mudança na direção do
canal. A coluna teve informação
através do Ricardo Feltrim que a
avaliação da emissora, a estrutura
antiga era grande demais e fora
da realidade do mercado de TV a
cabo. Em razão disso, os cortes já
estavam previstos que são ajustes
naturais.

DELEGACIA SECCIONAL
DE POLÍCIA - OSASCO
Que trabalho plausível! O
Delegado Mauricio Guimarães
Soares junto com sua dinâmica
Equipe de Delegados,
Investigadores e Funcionários
arrecadaram junto com a
Sociedade Civil 800 cobertores
de casal que doaram para a
CUFA , entidade que atende a 33
Comunidades de Osasco.

EDER MÁXIMO
Quem vira a folhinha esta
semana é o secretário Eder
Máximo. Comemorando
apenas 36 anos, o B2,
como também é conhecido,
acumula imensa
responsabilidade como
titular da Secretaria de
Planejamento da Prefeitura
de Osasco e, interinamente,
o comando da Secretaria de
Comunicação. É também
apresentador do programa
“Oz Pod” da TV Osasco.

ELAINE UCHOA MOREIRA
Servidora Pública de Osasco, dedicada, super profissional e querida por todos emocionada
balbuciou durante o Parabéns à Você ... “Essa foi a receita para ter um aniversário
maravilhoso, estar cercada de amigos. Só tenho a agradecer os vídeos, mensagens, abraços
e beijos recebidos como gesto de carinho por mim. Vocês são meu maior presente”.

PIATO BINI PIZZARIA

Márcio
Torvano

NANCI BOBBIS
MARQUES

jornal@correiopaulista.com

Uma Televisão Fria
e Calculista
E quando um grande nome
deixa uma emissora, o sujeito roda
por várias e várias emissoras.
Atualmente acontece isso com
o Casagrande. Está em tudo que
é canto.
Vai estrear na Globo...
“Pipoca da Ivete”.
Pela propaganda que vi, é um
programa de gincana com a Ivete
Sangalo.
Já disse e repito, esse tipo de
atração da certo no SBT. Na Globo
não combina.
Sobre música...
Não tenho nada contra música
que fala de política. Agora, ir em
um show para ver o artista xingando político, eu evito. E plateia gritando bobagem também é horrível.
Prefiro apenas cantar boas
canções.
Uma constatação...
Roda, roda, roda e o SBT repri-
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Nancy Nasser

Tony Auad
tony.auad@gmail.com

Hoje inicio a minha coluna
comentando os cortes na CNN,
Band e outras emissoras que
evidenciam problemas das Tvs
na grande realidade do momento.
Enquanto isso Globo, SBT e Record cortam custos para otimizar
suas operações.
Nos últimos dias CNN e
Band realizaram demissões em
suas equipes e intensificaram os
esforços de cortes de custos em
suas produções. Ironicamente,
as duas empresas estão entre as
que mais investem em conteúdo
audiovisual de qualidade nos
últimos meses.
A CNN, desde sua estreia há
dois anos, recrutou a peso de ouro
estrelas de canais concorrentes,
particularmente da Globo. A
Band investiu milhões para trazer
Faustão e sua produção, abrindo
mão da programação religiosa
de R.R. Soares no horário nobre,
deixando de faturar do religioso
cerca de R$8 milhões por mês
(Valor que recebia pelo aluguel
do horário de segunda a sexta).
Como a conta não fechava, e
as expectativas não se concretizaram, a CNN e a Band se viram
forçadas a mudar de estratégia e
cortar custos. O movimento de
investimento em boa medida foi
na contramão dos concorrentes.
A Globo, por exemplo, sofreu duras críticas por demitir boa parte
de suas estrelas desde 2021. Hoje,
só recebe salários na emissora
quem está no ar.
A emissora carioca também
promoveu uma intensa venda de
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sa aquelas mesmas novelas. Jesus!
Um canal de YouTube que
eu gosto?
Canal do Júlio Ettore. Fala
muito de música nacional.
O Júlio é filho do jornalista
Carlos Nascimento. E a cara do
Rafinha Bastos.
E quando o jornalista fala bem
de um clube de futebol só para
ficar bem com a torcida? Temos
até isso. Eu prefiro ser sincero.
Sempre.
Uma questão.
Você se diverte com o trabalho
do artista ou é influenciado pelo
artista?
Vou pedir de novo.
Que “O Céu é o Limite”, Rede
TV, volte com regras e disputas do
passado. Era muito melhor. Essa
nova versão é fraca.
E minha saudade vai para...
Nicette Bruno.

Sabemos que é uma das
Funcionárias Públicas mais
queridas de Osasco e que por
estes dias este comemorando
mais um ano de vida e foram
incontáveis os cumprimentos
de felicidades e muita saúde de
amigos, colegas e com a beijoca
pra lá de especial da filha
amada Thyena. Até foi alvo de
atenções do famoso programa
“OzPod” da TV Osasco.

Encontro de amigos que movimentou o point do bairro
do Rochdale em Osasco. Sob a maestria do empresário
Marcelo Bini e sua Equipe pra lá de eficiente. Foram
momentos de muito lazer e descontração.

FRANCISCO CHAGAS LIMA
Que honra, que orgulho!
O chefe da Junta Militar
de Osasco foi um dos
homenageados no
“Programa Osasco Nossa
História” realizado em
Cerimônia oficial na
Câmara Municipal de
Osasco.

MARIA CÂNDIDA
QUADROS
Festejou seu niver junto a
sua linda Família. Muitos
foram as mensagens de
carinho e felicidades ao
comemorar mais uma
primavera da vida.

MISS & MISTER OSASCO 2022
CPA-M8 - POLICIA MILITAR
O Comando de Policiamento da Área Metropolitana 8
realizou com méritos a entrega de mais de seis toneladas
de alimentos arrecadados durante o evento “Noite com
Amigos” realizado no “Viola Véia Bar”, para o “Fundo
Social de Solidariedade de Osasco”.

Com certeza as conceituadas Juradas: Jornalista Nancy
Nasser, Vice Prefeita de Osasco Ana Maria Rossi e a
Psicologa Dra. Sara Resende, do cobiçado e tradicional
“Concurso Miss & Mister Osasco – Melhor Idade
2022” foram os alvos das atenções para classificar os
vencedores. Um evento e tanto que aconteceu junto com a
reinauguração do Centro de Eventos Pedro Bortolosso.
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Lanterna
O Oeste Barueri empatou com a Portuguesa em 1 a 1.
A partida foi disputada na Arena Barueri e foi válida pela
terceira rodada da Copa Paulista. Com o resultado, a
Lusa fica na vice-liderança do grupo 3 da competição
e soma quatro pontos - um a menos do que o São
Caetano, primeiro colocado. O Rubrão, que possui três
pontos, permanece na lanterna da chave.

Esporte

FORA DO LIBERATÃO

BASQUETE

RAINHAS AFRICANAS CURTEM

música e cozinham pratos típicos
As quenianas estão no Brasil para uma fase de treinamento visando o Mundial de 23 de setembro a 15 de
outubro que acontece na Europa. O time é treinado por Luizomar de Moura, o mesmo técnico de Osasco.

Com Araraquara
eliminado na LBF

Bia de Osasco
projeta Paulista
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

O Sesi Araraquara fez uma
temporada monstrona na fase
de grupos da Liga de Basquete
Feminino, chegou às quartas de
final com sobra e partiu para as
semifinais naquela moral. Mas parou aí, eliminado pelo Vera Cruz
Campinas na série melhor de três.
Após uma vitória para cada
lado, segunda-feira rolou o ter-

Bia foca os treinos
para o Campeonato
Paulista que começa
no dia 19 de agosto
ceiro e decisivo duelo e a equipe
campineira fechou o garrafão por
70 a 62, classificação festejada na
casa araraquarense.
Na equipe do Sesi tem mãos
de Osasco, a armadora Beatriz
Aneas, 20 anos apenas e cumprindo a segunda temporada
profissional. Crescendo nas bases

do Bradesco no Jardim Cipava,
após oito temporadas de base foi
contratada por Araraquara - é a
atual campeã paulista e, além desse
título festejado ano passado, levou
o prêmio de revelação.
Sobre o jogo de segunda-feira,
ela teve dificuldades e não conseguiu superar o ferrolho campineiro - assim como todo elenco.
Verdade que Araraquara fez um
primeiro tempo no mano a mano,
só que na etapa final perdeu o gás
diante de um Vera Cruz bombando condicionamento físico. Nos
últimos minutos a casa buscou o
empate para forçar prorrogação
mas ficou a oito pontos disso.
Agora, Bia foca os treinos para
o Campeonato Paulista. Começa
em 19 de agosto com sete equipes
- Araraquara, Santo André, Vera
Cruz, Ituano, Catanduva, Pindamonhangaba e Sorocaba.
Catanduva e Vera Cruz abrem
a temporada estadual em jogo isolado, na sequência tem Sorocaba
x Ituano, Pinda x Santo André;
o Sesi Araraquara estreia dia 24
contra Sorocaba.

No primeiro
amistoso
entre Osasco
e Quênia, o
placar ficou
em 3x0.
Parciais de 25
a 22, 25 a 19 e
25 a 23.

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

A seleção do Quênia cumpre a
terceira semana de Osasco, camp
de treinos visando o Mundial de
23 de setembro a 15 de outubro
nos Países Baixos e na Polônia.
Após os trabalhos de adaptação,
hora de mostrar serviço.
Sexta-feira passada teve o
primeiro amistoso e as Rainhas
Africanas partiram para cima do
poderoso Osasco. E olha que elas
deram trabalho nos dois primeiros sets mas, é claro, o placar foi
do monstrão por 25 a 22, 25 a 19
e 25 a 23.
Alguma dúvida que as meninas do Quênia comemoraram
muito esses números? Sim, enfrentaram uma camisa poderosa
e mostraram bom volume de
jogo no ataque e no block. E tem
segundo amistoso agendado no
mesmo Liberatão de Presidente
Altino.
FORA DE QUADRA
Costumes absolutamente
nada a ver com o jeitinho brasileiro, como as Rainhas Africanas
estão se virando fora de quadra?
Problema algum, são grudadas o
tempo todo e fazem do hotel uma
extensão de Nairobi.
Elas curtem as músicas de
lá, dançam a alegria de sempre e
vivem com orgulho os costumes
tradicionais. As rainhas requebram muitos folclores mas também vão de afro-house, chakacha,

semba e até de kizomba que é
angolana.
Certo, e o que elas comem?
Já estão acostumada ao paladar
brazuca? Claro que as rainhas
curtem os restaurantes mas também cravam um ace à parte
nesse set gourmet - gostam de
cozinhar e três pratos típicos são
match point no apê: ugali, peixe
e sukuma wiki.
O peixe elas trabalham à
vontade, sem nenhum mistério
sherloquiano. Já o ugali é uma
especiaria muito popular entre
os atletas quenianos - aqueles que
levam tudo na corrida. Esse prato
é estiloso, vitaminado e exige
mais atenção.
E o leitor quer saber quem são
as mãos nesse fogão? A oposto
Sharon Chepchumba, a líbero
Aggripina Kundu, a oposto Violet
Makuto e a ponteira Meldine Sande assinam o cardápio. Elas prepa-

ram o ugali que é típico do Quênia
com farinha de milho ao refogado
de carne e peixe defumado.
O refogado fica tipo um molho com tomates, pimentões
(verde, amarelo e vermelho),
cenoura, espinafre, coentro,
salsinha, azeite e uma pitada de
bicarbonato. É servido tendo a
farinha ao lado no prato.
Já o sukuma wiki é à base de
couve, também tradicional de
longas eras e cai bem quando servido com o ugali. Durante o cozimento vai cebola e especiariais,
prato que tem selo queniano da
gema e direto no apê das rainhas.
DE VOLTA À QUADRA
Até o fechamento desta matéria estava agendado amistoso
com o Sorocaba; de lá, as Rainhas
Africanas seguiriam para Saquarema. No Rio, dois amistosos com
a seleção brasileira sub 21.

Paul Bitok é o técnico local da
seleção, ele dobra comando com
Luizomar Moura nesse projeto
que tem chancela da Federação
Internacional de Vôlei e confirmou amistoso com Sorocaba e a
ida para Saquarema. Quanto ao
bis com o time de Osasco, fica
para a outra sexta, 29.

Movimento em Foco busca o bi no

FESTIVAL DE DANÇA
ACM, MUITO
MAIS DO QUE
VOCÊ IMAGINA!

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

@

11 3685 8900
www.acmsaopaulo.org

DE JOINVILLE
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Joinville veste-se de dança
até o final do mês, são mais de 20
palcos para todas versões dessa
arte que faz parte do coletivo
humano. Bailarinos de todo País
concentram-se nesse cartão postal de Santa Catarina que também
recebe grupos do México e do
Canadá.
Se rola campeonato profissional, tem Osasco num desses
palcos - com toda moral na performance do Estúdio Movimento
em Foco, moçada que arrebentou
na edição 2021 com o primeiro
lugar. Isso mesmo, então é partir
em busca do bi. O grupo vem
desde 2018 com balé, jazz e dança
contemporânea, projeto do coreógrafo e diretor artístico Lucas
Mendes.
BAILARINO É ATLETA?
A dança baila em parceria
com o esporte. Pode não parecer,
mas é isso mesmo - o dançarino precisa de muita explosão
física, força e plasticidade que
só o treino muito pesado pode
resultar. Do balé clássico à dança
urbana, o grau de dificuldade é
insano.
Voltando ao coreógrafo Lucas
Mendes. O moço vive a dança des-

Rum es escia nessit esequib
usandaeptio occusapit lam aut

O coreógrafo Lucas busca o bi no Festival de Dança em Joinville

de os 13 anos, tem o nome estampado na arte e também ligado ao
esporte de alta performance. Como
assim? Não foi dito que a dança tem
um quê de atleta? Então, o bailarino
foi convidado pela Confederação
Brasileira de Ginástica e integrou
a comissão técnica da seleção de
ginástica rítmica.
Muitos da ginástica são da
dança, sendo que a rítmica mais
ainda porque tem o balé como
fundamento. Mas é claro, cada
palco com o próprio show e, aqui
nesta página, o coreógrafo Lucas

Mendes prefere não esticar esse
papo. Diz apenas que está concentrado no festival, justificando
o trabalho de alto nível que faz
na academia que fica no Km 18
em Osasco.
Agora, no palco sobem apenas os competidores da elite,
aqueles bailarinos top. Lucas
Mendes embarca com o grupo
campeão nessa sexta e o Movimento em Foco vai para os aplausos quarta-feira, 27, sétima noite
do Festival de Dança de Joinville.
Lembrando, em busca do bi.

