
A violência doméstica au-
mentou assustadoramente 
nos últimos anos, um dos 
motivos foi a pandemia. As 
cidades estão promovendo 
diversas ações para mudar 

esse quadro. Osasco vai inau-
gurar Botão do Pânico no ce-
lular para atender e socorrer 
mulheres vítimas  de violên-
cia doméstica com medidas  
protetivas. Página 5
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Secretaria municipal faz alerta 
sobre doença dos pombos

Diego começou com sua 
empresa em um em-
preendimento na rua 
Machado de Assis 
no centro de Osasco, 
em pouco mais de 15 
anos, transformou a 
EkkoGroup em re-
ferência no mercado 

imobiliário.  Página 6

Osasco terá 
Botão do 
Pânico para 
auxiliar 
mulheres 
vítimas de 
violência
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Barueri está entre as 100 
cidades mais Inovadoras 
no Uso de TI do Brasil

A volta do presidente 
Lindenberg, o pai do 
Grêmio Osasco

Diego Dias, 
um sonhador 
que está 
mudando a 

cara de 
Osasco
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À própria sorte
Leitor de nosso jornal desabafa e pede socorro. “em uma semana minha 

clínica na General Bittencourt, centro de Osasco, foi assaltada três vezes e 
nossos vizinhos também o foram, inclusive três residências. Essas foram 
as empresas assaltadas: Clínica Salutáris, Sorridents Osasco e Corretora 
de seguros”. Foram feitos vários boletins de ocorrência, mas sem nenhum 
resultado positivo. Onde anda a segurança?”. 

Tá no sangue
Ely Teruel (Podemos) é vereadora na capital paulista e seu marido, 

Fábio Teruel (MDB), radialista e evangelizador foi con� rmado como can-
didato a deputado federal nas eleições de outubro próximo. Ataíde Teruel 
(Podemos), morador de Osasco é deputado estadual, pai de Fábio Teruel 
e candidato à reeleição. 

Chute certeiro ou na trave?
Nesta semana foi perguntado a um conhecido analista político de 

Osasco qual ou quais candidatos de Osasco, segundo as suas análises, com 
maior chance de se eleger a deputado estadual em outubro próximo. O 
analista disse que Osasco pode ser surpreendido com a eleição de até cinco 
estaduais, fato nunca ocorrido em eleições anteriores e são esses, segundo 
ele, os favoritos; Ataíde Teruel (Podemos), Emidio de Souza (PT), Gerson 
Pessoa (Podemos), Ral�  Silva (Republicanos) e Rogério Santos (MDB). 
Porém há um detalhe a ser levado em conta, “resultado de eleição e minera-
ção só depois da apuração”. Portanto até o Dia D teremos muitas previsões, 
suposições e especulações. 

Chama que eu vou
Numa coletiva de imprensa com a presença entre outras dos candidatos 

Gerson Pessoa a deputado estadual e Renata Abreu à reeleição a deputada 
federal, ambos do PODEMOS, o prefeito Rogério Lins (Podemos) disse 
que se qualquer candidato ao legislativo de partido que apóia o seu governo 
solicitar,  ele irá com ele às ruas pedir apoio e que,  inclusive há alguns dias, 
participou de uma atividade com a Bruna Furlan e o Dr. André Sacco, na 
época pré-candidatos do PSDB, Bruna à estadual e André a federal. Lembrou 
que tem muito carinho e admiração tanto pela deputada Bruna Furlan como 
pelo seu pai, Rubens Furlan, prefeito de Barueri.

Mundo é dos vivos
Mensagem recebida de um leitor do CP. “A maioria dos brasileiros, 

viciados em seguir nas redes sociais os mais diversos in� uencers e a� ns, 
di� cilmente aproveitam alguma coisa dita ou mostrada por eles, mas em 
contrapartida, a grande maioria deles está voando baixo graças a seus 
seguidores. E o sucesso � nanceiro dos in� uencers você � ca sabendo por 

exposições na mídia de mansões, carrões, aviões, roupas e acessórios de 
grifes famosas, festas,  viagens internacionais com hospedagens que chegam 
a custar o olho da cara para os pobres mortais, ou seja com diárias que 
muitas vezes se equivalem a dois ou três (3) anos de salário de grande parte 
dos brasileiros. Enquanto o povo carrega o andor, com muito trabalho e 
enfrentando as intempéries que a vida lhe apresenta, in� uenciadores cur-
tem sem preocupação os prazeres que o dinheiro lhes proporciona e tendo 
apenas a preocupação de abastecer suas redes sociais para que a “peteca” do 
“bon-vivant” não caia. Segundo dados conhecidos, o Brasil já conta com 
mais de meio milhão de in� uencers digitais”.

Contramão
Segundo o colunista do UOL, Walter Casagrande, na Premier League, 

o VAR trabalha para o gol; no Brasil, é pelo impedimento. “Lá a linha de 
impedimento traçada é mais grossa e não se anula gols por causa do bico 
da chuteira, do joelho, nariz, ombro, orelha ou testa do jogador”. Pelo bem 
do espetáculo é preciso que o mesmo ocorra por aqui.

Inacreditável
Leitor nos envia mensagem sobre a surpresa que teve nesta semana.  

“Levei um aparelho de Tv para conserto e dois dias após, fui avisado pela 
empresa para ir busca-lo. Tudo estava funcionando perfeitamente e o pro-
� ssional nada cobrou, alegando apenas que por se tratar de um aparelho 
antigo, só foi necessário um ajuste nas peças.  Este é um fato raro nos dias de 
hoje e que precisa ser contado, vindo de uma pessoa que há quase 50 anos 
mantém sua empresa de conserto de TV, a Eletrônica São Paulo, à Avenida 
Internacional, 589-A, no Jardim Santo Antônio, em Osasco”. Dignidade, 
sempre!  Ainda há esperança!

Novidade
A vereadora osasquense Elsa Oliveira (Podemos) aceitou convite de sua 

agremiação política e foi con� rmada como segunda suplente do candidato 
ao Senado, Edson Aparecido, do MDB, caso o mesmo seja eleito nas eleições 
de outubro próximo.

Curiosidades
No dia 21 de março de 2018 aconteceu um desabamento no bairro Novo 

Osasco. Um vídeo do fato foi inserido no Facebook do Correio Paulista e 
este foi o resultado: 27.481.617 visualizações, 175.355 compartilhamentos, 
85.388 comentários e 296.123 reações. Vale lembrar que na época a grande 
mídia, sites dos mais diversos, utilizaram o material do CP. Nesta semana o 
que está bombando no site correiopaulista.com é a matéria do osasquense 
Alexandre Frassini com o título “As armadilhas vendidas nas prateleiras 
dos supermercados”, até o momento com mais de 200 mil visualizações.
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Dani Couto – artista visual

Há alguns dias Dani Couto esteve em Osasco e demonstrou sua arte 
em um painel no Residencial Milla Senior. A artista cresceu em Osasco e 
atualmente reside em São José dos Campos. É formada em Designer de 
Interiores e Artes Visuais. Até o começo deste ano conciliava ser professora 
de Arte com Pinturas de Paredes, mas decidiu estar integralmente onde seu 
coração bate mais forte, no mundo das tintas e cores. O seu sonho foi de 
viver de arte. Em 2018 fez um curso de Lettering que lhe abriu os olhos e as 
portas para onde nasceu para estar. Dani diz estar feliz fazendo o que ama, 
levando cores, despertando alegrias, contando histórias, tocando almas e 
conectando corações. Conheça o trabalho da Dani Couto acessando sua 
página no Instagram danicoutodesigner.
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Política
Educação
Emidio conquistou recursos para Reforma 
e modernização de 15 Escolas Estaduais de 
Osasco. O deputado do PT já beneficiou 17 
desde o início do mandato. Sua conquista para 
a cidade, em 2022, representa 10% de todas as 
emendas feitas para educação no Estado.  

LEGISLATIVO

Rogério Lins elogia postura de Ribamar 
Silva no comando da Câmara de Osasco
O prefeito de Osasco, Rogério Lins, elogiou o esforço do Legislativo em trazer empresas para a cidade e também na agilidade na aprovação de 
projetos para beneficiar a população. Ribamar Silva, presidente da Câmara osasquense agradeceu a visita do prefeito na Casa de Leis

llNa quarta-feira, 10, Gerson 
Pessoa, pré-candidato a depu-
tado estadual pelo Podemos, 
realizou o encontro do “Plano 
Gerson & Pessoas” no Rochdale. 
A primeira-dama Aline Lins, 
os candidatos a deputado fede-
ral Rosemeire Martins (PTB), 
Délbio Teruel (União Brasil) e 
outras lideranças  participaram 
da atividade. 

No bate-papo, o ex-secretá-
rio de Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de Osasco apresentou 
um pouco da sua trajetória na 
vida pública e disse qual será 
sua principal bandeira para o 
município, caso conquiste uma 
das cadeiras da Alesp. 

“Sendo deputado, minha 
principal bandeira aqui para a 
cidade será fortalecer a gestão 
do prefeito Rogério Lins. Vamos 
apoiar o trabalho que tem sido 

feito, pra que Osasco avance 
ainda mais em várias áreas. Se 
o município se desenvolveu 
bastante nos últimos seis anos, 
caso eleito, irei me empenhar na 
Alesp, para a cidade crescer ainda 
mais”, afirmou Gerson Pessoa.

Nos quase seis anos da gestão 
do prefeito Rogério Lins, várias 
obras têm sido realizadas na 
região do Rochdale, entre elas 
a canalização do Braço Morto 

do Rio Tietê, com novo sistema 
viário ao longo do trecho cana-
lizado do rio, a implantação da 
Fábrica de Cultura 4.0, entre 
outras intervenções.

RenovaBR
Ainda no encontro do PGP, 

Gerson recebeu troféu por sua 
participação no curso do Reno-
vaBR, uma das melhores escolas 
de líderes políticos do Brasil. Re-

presentando a instituição, Arthur 
Mello esteve no bate-papo.

Em sua fala, o candidato a 
deputado estadual ressaltou a im-
portância dos políticos estarem 
preparados para representar a 
população. “Eu acredito que sim, 
precisamos estar bem preparados 
para legislar e fazer a diferença na 
política. Eu agradeço muito ao 
RenovaBR pela oportunidade”, 
finalizou.

llO vereador Ralfi Silva (Repu-
blicanos) é candidato a deputado 
estadual. Ralfi que está em seu se-
gundo mandato como vereador é 
conhecido por defender as causas 
animais. O legislador se intitula 
como independente na Câmara 
de Osasco. “Não sou de oposição, 
voto sempre em projetos que aju-
dem a cidade de Osasco”. 

Ralfi Silva  teve na eleição de 
2018 14.715 votos, ele foi candi-
dato pelo Podemos. “O Republi-
canos deve eleger deputados com 
35 mil votos, o nosso trabalho é 
para receber 50 mil votos, mais da 
metade aqui em Osasco. Minha 
campanha é feita num raio de 100 
km. Tenho total apoio do Tarcisio 
e do Marcos Pereira” 

Ele terá seis dobradas, a prin-
cipal será com Marcos Pereira 
(presidente do Republicanos).

Ralfi apoiará para governador 
Tarcisio de Freitas e para Pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). “O 
presidente enviou mais de R$ 115 
milhões para investimento em 
ações contra a Covid-19 na cidade 
de Osasco, o Tarcisio, quando 
ministro da infraestrutura enviou 
R$ 130 milhões para canalização 
do Braço morto do Tietê, eles são 

meus candidatos.”
Para Osasco, o candidato, se 

eleito, deve lutar por um novo 
quartel do Corpo de Bombeiros, 
um Bom Prato, Ambulatório Mé-
dico de Especialidades (AME), 
reabrir o plantão do 1º e 10º DP. 
“Tenho esse compromisso com a 
cidade de Osasco, quero ampliar 
os Hospitais Veterinários para 
abrir 24 horas. Quero trabalhar 
pela implantação de hospitais 
veterinários em todo o Estado 
de São Paulo, quero ajudar na 
criação de hospitais veterinários 
gratuitos para animais de grande 
porte”, comenta o candidato

ROBSON COTAIT

CAMPANHA ELEIÇÕES

Gerson Pessoa realiza encontro com 
lideranças e moradores do Rochdale 

Ralfi Silva é candidato 
a deputado estadual 
pelo Republicanos

llA Câmara Municipal de 
Osasco retomou os trabalhos 
legislativos após o recesso re-
gimental nesta terça-feira (09). 
Como tradição, a 21ª Sessão 
Ordinária foi prestigiada pelo 
prefeito Rogério Lins (Pode-
mos) e pela vice, Ana Maria 
Rossi.

“Embora a Câmara seja um 
Poder independente, na sua 

pessoa, quero agradecer ao 
trabalho do Legislativo. Temos 

que ter gratidão com a Câmara 
por isso. Sua condução tem 

sido diferenciada, com diálogo 
e proatividade”, disse Lins.

“Não só eu,  mas muita 
gente está torcendo para que 
seu projeto dê certo, assim 
como o de outros candidatos 
da cidade. Queremos você em 
Brasília, viabilizando ainda 
mais projetos para Osasco”, 
disse Lins, sobre a candidatura 
de Silva para a Câmara Federal.

Ribamar Silva agradeceu 
a visita do prefeito. “Você 
sempre traz boas novas para a 
Câmara. A política serve para 
isso, para mudar a vida das 
pessoas. Cada pedido do Exe-
cutivo é analisado com cuidado 
por esta Casa”.

“Ficamos felizes em saber 
que cada projeto para bene-
ficiar a cidade passa por essa 
Câmara. Se tem mais asfalto 
na cidade, ficamos felizes. Se 
tem hospital novo, ficamos 
felizes. Se chegam empresas 
para gerar emprego, ficamos 
felizes”, disse Ribamar.

Gerson recebeu 
também o troféu por 
sua participação no 
curso do RenovaBR

O prefeito 
de Osasco 
Rogério Lins 
e o vereador 
e candidato 
a deputado 
federal 
Ribamar Silva 

A primeira-dama de Osasco Aline Lins, os candidatos a deputado federal Rosemeire Martins (PTB), 
Délbio Teruel (União Brasil) e outras lideranças participaram da atividade. na zona Norte de Osasco

Temos que ter 
gratidão com a 
Câmara por isso, 
Sua condução tem 
sido diferenciada, 
com diálogo e 
proatividade”

“

Rogério Lins,
Prefeito de Osasco
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Jonatas 
Randal, 
administrador 
do CIT que 
representou 
Barueri na 
entrega do 
prêmio 

Cidades
Juventude com a comunidade

A Prefeitura de Barueri volta a realizar no  sábado,  
13, das 14h às 18h, mais uma edição do evento 

“Juventude junto com a Comunidade” na Praça 
Darci Fortunato Novais, na Vila Porto. Serão ofertados 

serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia e acolhimento psicológico,  cortes 

de cabelo e modalidades esportivas

TECNOLOGIA

ABSURDO

 Barueri recebeu mais uma 
premiação: está entre “As 100+ 
Inovadoras no Uso de TI de 2022”, 
destacando-se entre as maiores 
organizações do País, incluindo 
indústrias, serviços, comércios e 
negócios tanto da iniciativa pri-
vada quanto governamental. A 
Prefeitura de Barueri ocupa a 66ª 
colocação, por meio do trabalho 
desempenhado pelo Centro de 
Inovação e Tecnologia (CIT). Os 
critérios da lista de classificação 
foram avaliados por júri multidis-
ciplinar, formado por especialistas 
em tecnologia, professores da 
FIAP (uma das mais reconhecidas 
instituições de ensino superior 
em tecnologia do Brasil e grande 
parceira da iniciativa).

Essa é a segunda vez que Barue-
ri compõe o grupo de destaque. Em 
2021, a Prefeitura também compôs 
o ranking na categoria Setor Públi-
co, ocupando o 58º lugar. 

Evento especial
O evento de premiação acon-

teceu durante o lançamento do 
Distrito Itaqui de Inovação e 
Tecnologia da IT Mídia, na Aldeia 
da Serra, reunindo empresários, 
representantes corporativos, au-

toridades e celebridades em um 
dia de atividades e celebrações 
voltadas ao futuro da Tecnologia 
da Informação.

“Barueri tem todo potencial 
para sediar esse grande projeto de 
instalação do Distrito Itaqui, um 
grande sonho que se torna real 
com esse novo Centro de Inova-

ção, Tecnologia e Preservação 
Ambiental. Já posso ver pro� ssio-
nais sendo capacitados aqui para 
serem absorvidos nas áreas de 
tecnologia em Barueri e em todo 
Brasil - e por que não pela América 
Latina também?”, declarou Jonatas 
Randal, administrador do CIT que 
representou Barueri na entrega do 

prêmio.
Jonatas prevê grandes ganhos 

nessa área para toda a região. “A 
exemplo do Vale do Silício, pode-
mos pensar em fomentar mão de 
obra e tecnologia para o mercado. 
Por que não? Precisamos sonhar 
e acreditar. Tudo é possível. Para-
béns!” comentou.

O Congresso Nacional apro-
vou a toque de caixa, o presi-
dente Bolsonaro sancionou e no 
último dia 5 foi promulgada a 
Lei 14.434/2022 estabelecendo 
Piso Nacional para enfermeiros 
(4.750,00), técnicos de enferma-
gem (3.325,00) e auxiliar de enfer-
magem (2.375,00), com entrada 
em vigor imediata para a iniciativa 
privada e para a pública e � lantró-
pica a partir de janeiro de 2023.

A Confederação Nacional de 
Saúde, Hospitais e Estabelecimen-
tos e Serviços (Cn Saúde) entrou 

com Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade – ADI no STF em face dos 
arts. 1º e 2º da Lei 14.434/2022, por 
vícios quanto à Constitucionalida-

de formal e material de referido ato 
normativo.

Segundo a Cn Saúde o processo 

legislativo transcorreu com mácu-
las formais de constitucionalidade, 
a saber: vícios de iniciativa, ofensa 
à autonomia orçamentária dos en-
tres subnacionais e falta de aponta-
mento das fontes de custeio para a 
implementação da medida e outras 
questões apresentadas na ADI.

Segundo a CN Saúde a con-
sequência imediata da citada lei 
é a produção de efeitos práticos 
adversos com a diminuição de fun-
cionários, fechamento de hospitais 
sobretudo os sem � ns lucrativos e 
os localizados em regiões menos 

favorecidas do país, repasse de 
custos aos clientes de planos de 
saúde. E tendo um aumento geral 
a menos de três meses das eleições, 
segundo a ADI, signi� ca abuso do 
poder político, com risco de dano 
irreparável e na sobrevivência 
de Centros de Saúde de menor 
dimensão.

Independentemente desta 
Ação proposta no STF, se vai ter 
ou não acolhimento, o que já está 
ocorrendo são demissões pelo 
país, principalmente em pequenas 
empresas de saúde e a� ns. 

Barueri está entre as 
cidades mais Inovadoras 
no uso de TI do Brasil
O ranking foi revelado na quinta-feira (dia 4) durante o IT Fórum Itaqui, que aconteceu em Barueri, na Aldeia 
da Serra. O Prêmio, idealizado pela IT Mídia, busca destacar aqueles que fazem melhor uso da tecnologia

A Cn Saúde
entrou com 
Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 

CUIDADO

Assim como os ratos, os pom-
bos são transmissores de doenças 
(mais de 20 tipos) e, mesmo com sua 
aparência inofensiva, podem apre-
sentar grandes perigos à saúde e aos 
processos produtivos de alimentos. 
Com ausência de predadores, gran-
de oferta de alimentos e a facilidade 
de abrigamento, o processo de pro-
criação dessa espécie é desenfreado. 
Diante dessa condição de repro-
dução descontrolada, os pombos 
podem ser considerados uma praga 
urbana, conforme alerta a equipe 
de especialistas do Departamento 
Técnico de Controle de Zoonoses 
de Barueri (DTCZ), ligado à Coor-
denadoria de Vigilância em Saúde, 
formada por médicos veterinários 
e biólogos.

Grandes problemas são causados 
pelas fezes desse animal. Quando se-
cam, acabam se misturando à poeira 
e ao ar, podendo ser inalada, o que 
ocasiona a transmissão de doenças 
por fungos e bactérias responsáveis 
por doenças nos aparelhos respira-
tório e digestivo. É o caso da Salmo-
nela, bactéria responsável por causar 
vômito e diarreia, e da Criptococose, 
que é uma doença respiratória grave 
e em casos extremos pode levar à 
pneumonia ou a meningite.

Estudos apontam que o aumen-
to das aves se deve a três fatores: a 
oferta de abrigo, por meio de tantas 
casas e prédios; a ausência de preda-
dores, como gaviões; e o fácil acesso 
a comida. Por isso, para evitar a 
proliferação, a primeira medida a ser 
tomada é não alimentar os pombos.

“Quando damos comida, os 
pombos acabam se acostumando e 
� cam alojados nas casas”, alertam os 
especialistas da Zoonoses. Com a fal-
ta de comida, as aves são forçadas a 
procurar alimento em outros locais. 
Muitas pessoas facilitam ao deixar 
a ração de animais espalhadas pelo 
quintal. “A ração do gato ou do ca-
chorro acaba sendo um atrativo para 
a ave”, destaca a equipe do DTCZ. 
Também é importante armazenar 
o lixo em lixeiras com tampa. Não 
varra as fezes secas dos pombos para 
evitar que a poeira, com esporos de 
fungo, seja inalada. O ideal é ume-
decê-las com água para removê-las 
e sempre utilizar máscara ou pano 
úmido cobrindo a boca e o nariz 
no momento da limpeza. O uso de 
água sanitária ou cloro também é 
recomendado, desde que aplicados 
seguindo as recomendações dos 
fabricantes para evitar acidentes e 
intoxicação.

Barueri alerta sobre 
doeças do pombo

Lei que estabeleceu piso nacional a 
profi ssionais de saúde é contestada no STF
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O aplicativo foi lançado na Semana Municipal de Conscientização e Combate à Violência Contra a Mulher

SIIM PROTEGE OSASCO

llNa abertura da Semana Munici-
pal de Conscientização e Combate à 
Violência Contra a Mulher, o prefei-
to de Osasco, Rogério Lins, lançou o 
aplicativo SIIM Protege, uma espécie 
de Botão do Pânico no celular para 
atender e socorrer mulheres vítimas 
de violência doméstica com medidas 
protetivas.

“Esse dispositivo é objetivo e 
rápido, porque as mulheres serão 
localizadas em tempo real por meio 
do geoprocessamento”, destacou o 
secretário de Tecnologia, Inovação 
e Desenvolvimento Econômico 
(Setide), Luciano Camandoni. 

Segundo o secretário de Segu-
rança e Controle Urbano, coronel 
José Virgolino, o botão do pânico 

é um instrumento extremamente 
importante no combate à violência 
contra a mulher, porque por meio 
de sua utilização será possível saber 
se as medidas protetivas estão ou 
não sendo cumpridas. “Caso um 
ex-companheiro ou um o ex-ma-
rido tentar se aproximar, a vítima 
terá condições de acionar a Guarda 
Municipal e a viatura mais próxima 
será deslocada para o local. Há dois 
meses o prefeito cobrou a equipe 
o desenvolvimento desse tipo de 
tecnologia de rastreamento para 
atender as mulheres”. 

Para a secretária Executiva de 
Política para Mulheres e Promoção 
da Diversidade, Cintia Correia, a 
atual administração municipal tem 

trabalhado incansavelmente para 
que as políticas de combate e enfren-
tamento à violência contra a mulher 
na cidade sejam efetivadas. “Só é pos-
sível garantir esse trabalho por meio 
de ações intersecretarias, com a Rede 
Lilás, com os conselhos municipais 
e todos que estão envolvidos no 
combate e no fortalecimento. Nossa 
responsabilidade é muito grande em 
relação à garantia da política pública 
e estamos comprometidos a atender 
as mulheres da nossa cidade”. 

De acordo com o prefeito Rogé-
rio Lins, as equipes da administração 
têm trabalhado todos os dias na 
construção de uma cidade com 
menos desigualdades e com mais di-
reitos garantidos a todas as mulheres. 

“Estamos avançando e os projetos 
estão saindo do pensamento e se 
transformando em realidade. Esse 
aplicativo é um desses projetos que 
vêm para melhorar a nossa comuni-
cação porque tem uma pronta res-
posta para as mulheres que passam 
por desafios e que sofrem qualquer 
tipo de violência”. 

Segundo ele, hoje, além da casa 
abrigo, Osasco também conta com 
uma parceria com o Instituto Avon, 
que oferece hospedagem em hotel e 
alimentação para mulher vítima de 
violência e seus filhos. “São serviços 
protetivos, de caráter sigiloso, para 
garantir a segurança das mulheres 
vítimas de toda forma de violência”, 
afirmou. 

llA Prefeitura de Osasco, por 
meio da Secretaria Executiva de 
Política para Mulheres e Promo-
ção da Diversidade, entregou na 
manhã de quarta-feira, 10/8, as 
novas instalações do Centro de 
Referência à Mulher Vítima de 
Violência (CRMVV) – Márcia 
Ribeiro, que passa a funcionar na 
Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 
234 – Vila Campesina. 

A entrega integra as ações da 
Semana Municipal de Conscien-
tização e Combate à Violência 
contra a Mulher, instituída no 
calendário oficial da cidade por 
meio da Lei nº 4899, de 24 de julho 
de 2018. 

Para a secretária Executiva de 
Política para Mulheres e Promoção 
da Diversidade, Cintia Correia, o 

CRMVV é a porta de entrada do 
atendimento que vai concretizar 
uma política pública de qualidade, 
por meio de um atendimento 
humanizado para as mulheres 
romperem um ciclo de violência. 
“Com esforço conjunto com toda 
sociedade, não devemos nos calar 
diante da violência”, frisou.  

O secretário de Governo, Sér-
gio Di Nizo, destacou que o novo 
espaço representa uma conquista, 
pois possibilita atender as mulhe-
res vítimas de violência em um 
ambiente mais amplo e acolhedor.  

Osasco terá Botão do 
Pânico para mulheres 
vítimas de violência
Para ter acesso ao SIIM Protege, a mulher recebe um link e preenche um cadastro, na sequência o 
App será instalado e entrará em funcionamento. Basta ela apertar para dar início ao monitoramento. 

A entrega integra as 
ações da Semana de 
Combate à Violência 
contra a Mulher

Novo espaço do 
Centro de Referência 
à Mulher Vítima de 
Violência é entregue

“

Rogério Lins,
prefeito de Osasco

Esse aplicativo vêm 
para melhorar a nossa 
comunicação porque 
tem uma pronta 
resposta para as 
mulheres que passam 
por desafios e que 
sofrem qualquer tipo 
de violência”

“
Cintia Correia,
secretária Executiva de 
Política para Mulheres

Com esforço conjunto 
com toda sociedade, 
não devemos nos 
calar diante da 
violência”
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A EkkoGroup tem ações 
divididas com 18 sócios 
e 36 gerentes que 
também são sócios

Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

NOVIDADE

EMPREENDEDORISMO

Vila São Franciso ganhará Shopping, 
parque e empreendimento imobiliário

Diego Dias e um sonho realizado

llMorar em um local com boa 
localização, serviços diversificados, 
segurança, infraestrutura completa 
e ter o privilégio do contato com a 
natureza é o desejo de grande parte 
da população que preza por melhor 
qualidade de vida e bem-estar. Para 
atender aos anseios de um estilo 
de vida contemporâneo e susten-
tável, a incorporadora  EKKO-
GROUP acaba de lançar a primeira 
fase do sofisticado Reserva Golf, 
um megaprojeto na região do São 
Francisco, área nobre de Osasco, 
São Paulo. Com um terreno de 336 
mil m² dentro do campo de golfe, o 
projeto abrigará torres residenciais 
de alto padrão, um shopping center 
e um parque aberto ao público de 
60 mil m2, área equivalente a 8 
campos de futebol, entre outras 
benfeitorias que irão embelezar e 
valorizar a região.

Intitulada ‘Reserva Golf Resi-
dence’, a primeira fase do projeto 
integrará duas torres residenciais 
com um shopping center. Entre as 
opções de lazer e serviços, encon-
tram-se as piscinas cobertas adulto 
e infantil; piscina descoberta; pool 
house (casa integrada à piscina); 
lounge externo; quadra de beach 
tennis e tênis de mesa, academia, 
área para prática de pilates, duas 
saunas (úmida e seca), espaço beau-
ty, que pode ser usado em serviços 
de beleza como manicure e trata-
mentos estéticos, coworking, duas 
brinquedotecas; bicicletário, mini-

mercado, lava rápido; ponto para 
carregamento de carros elétricos, 
entre outras utilidades. Com opções 
sofisticadas de compras, serviço e 
lazer, o Reserva Golf Shopping terá 
uma arquitetura e um paisagismo 
diferenciados em relação a outros 
centros de compras da região. Mais 
de 120 lojas estarão disponíveis ao 
público, além de gastronomia varia-
da, entretenimento, lazer, cinema, 
serviços e espaços abertos para o 
contato com a natureza.

Com o compromisso de ga-
rantir a sustentabilidade e a pre-
servação da fauna e flora da área, a 
EKKOGROUP criará um grande 
parque de preservação ambiental 

onde está localizado o maior nú-
mero de árvores nativas do campo 
de golfe, no qual as pessoas poderão 
praticar caminhadas, passear com 
as crianças e aproveitar a natureza. 
Com a preocupação de promover 
a interação comunitária, o projeto 
também prevê um parque linear, 
que também será aberto ao público 
para atividades de entretenimento 
e lazer, como equipamentos de 
ginástica, pista de skate, bicicleta e 
caminhada, além de playgrounds, 
espaços para pet, entre outras 
atividades.

O Reserva Golf contempla 
ainda revitalização e manutenção 
do campo de golfe, que se tornou 

uma referência para os moradores 
de Osasco e municípios vizinhos 
como um ponto de valor histórico. 
O São Francisco Golf receberá um 
design mais moderno, inspirado 
no projeto internacional “Augusta 
Golf Club”, na Geórgia (EUA). O 
projeto inclui o enriquecimento da 
vegetação, um novo lago e uma es-
trutura de lazer e serviços. A casa do 
escultor ítalo-brasileiro Victor Bre-
cheret também será parte integran-
te do projeto da EKKOGROUP e 
se tornará um centro cultural, com 
toda a sua área interna preservada 
como patrimônio histórico, trans-
formando-se em um acervo da 
família com obras do artista.

Entre as inovações e benfei-
torias que o Reserva Golf propor-
cionará à Vila São Francisco e ao 
município de Osasco, destacam-se 
as intervenções no sistema viário, 
feitas com base em estudos de 
especialistas da USP e sugestões 
de membros da comunidade, com 
o objetivo de mitigar a situação 
atual do trânsito na região e evitar 
impactos futuros. Entre as diversas 
medidas que estão sendo avaliadas 
pela prefeitura, para as quais a 
EKKOGROUP se compromete a 
assumir o custo de implantação e 
abrir mão de parte do terreno, o 
projeto contempla o alargamento 
da faixa veicular, a duplicação, a 

implantação de acessos e a travessia 
de pedestres ao longo da Av. Martin 
Luther King, bem como a abertura 
da via de ligação da rua Conde 
Eduardo Matarazzo com a Guido 
Manzoni e a implantação de um 
novo trecho e alargamento da rua 
Dr. Paulo Ferraz da Costa Aguiar. 
E, para assegurar a tranquilidade 
dos usuários e vizinhos, o projeto 
permitirá mais segurança à região, 
não só com a iluminação do novo 
campo de golfe e dos parques, mas 
também com vigilância por meio de 
câmeras e com a instalação de um 
posto da Guarda Civil Municipal, 
na Praça Luiz Antônio Braga.

“Com mais de 22 anos de his-
tória, a EKKOGROUP segue com 
o propósito de ousar e trazer ino-
vações para o mercado imobiliário 
sem perder a identidade de ser 
especialista em empreendimentos 
regionais. O complexo Reserva Golf 
é um grande marco não apenas para 
a região de Osasco, mas para todo o 
Brasil, destacando-se como o maior 
bairro planejado em desenvolvi-
mento hoje no país e equiparado 
a grandes projetos internacionais. 
Esse megaprojeto irá gerar cerca 
de 10 mil empregos e proporcio-
nará melhor qualidade de vida e 
bem-estar a mais de 2 mil famílias. 
Isso é motivo de orgulho para a 
empresa, que traz em seu DNA o 
propósito de transformar vidas e 
gerar oportunidades”, afirma Diego 
Dias, CEO da Ekko Group.

llDiego Dias, CEO da EKKO-
GROUP é o que podemos dizer 
de osasquense raiz, há exatos 
15 anos, sua empresa nascia 
através deu um lançamento na 
Rua Machado de Assis no centro 
de Osasco, a empresa que hoje 
é referência em construção na 
cidade e não para de crescer com 
mais de 32 projetos lançados. No 
lançamento do Reserva Golf, 
um megaprojeto na região do 
São Francisco, Diego disse que 
é um sonho realizado o novo 
empreendimento. “Nem nos 
melhores desejos e sonhos, nós 
vislumbrávamos um empreen-
dimento como. De fato, hoje 
estamos muito felizes com este 
momento, vivemos um momen-
to muito especial como empresa, 
estamos na contramão do merca-
do, sou muito grato a Deus por 

esse privilégio e a minha equipe 
excepcional que temos dentro da 
EkkoGroup.”

Diego gosta de cuidar de 
pessoas transformar a vida das 
pessoas que trabalham para ele 
e Osasco está na alma do jovem 
empresário. “Eu falo na empresa 
que esse empreendimento é muito 
especial, eu me emociono por 
cuidar disso, de cuidar de cada 
detalhe, minha família mora aqui, 
meus amigos moram aqui, tenho 
muito orgulho disso, tenho um 
carinho especial que não é finan-
ceiro.Meu pai e minha mãe mo-
ram aqui e quero honrá-los, tudo 
que fizeram por mim,  viemos 

de um berço muito simples, era 
muito difícil a minha vida, o que 
eu puder fazer por eles, eu farei.”

Mas qual o segredo da Ekko, 
que enquanto o mundo passa 
por uma recessão, a empresa não 
para de crescer? Diego contou um 
pouco dessa mágica. “Eu sempre 
falo que temos que estar no lugar 
certo e na hora certa, o mercado 
imobiliário aponta que é o alto pa-
drão que está vendendo mais, nós 
nos beneficiamos de uma conjun-
tura de fatores, começamos em 
2019 a desenhar uma cia de alto 
padrão e culminou que este ano a 
tendência era o alto padrão e nós 
lançamos um empreendimento 
que é um verdadeiro sucesso”, 
disse Diego.

A aposta no ramo deu certo. 
“Batemos vários recordes. No 
primeiro semestre nossa cia cres-
ceu 100% em relação ao primeiro 
semestre 2021, nós recebemos 
convites de pessoas que querem 

trabalhar conosco, nosso time 
tem 600 corretores ativos, de fato 
é um privilégio esse momento 
que estamos vivendo.” E qual o 
limite da Ekko, Diego disse que 
tem um sonho. “Queremos ser 
a maior cia do setor, colocamos 
como nossa visão, queremos 
contruir o ecossistema de maior 
valor de mercado. Estamos no 
caminho certo, estamos na 13ª 
posição no setor, no próximo 
ano devemos estar no top 10 e 
se Deus quiser, num prazo curto, 
estaremos entre as primeiras. 
Gosto de dividir a empresa, hoje 
temos ações divididas com 18 
sócios e 36 gerentes que também 
são sócios, é um modelo que cha-
mamos de partners, é um modelo 
único no mercado imobíliário, 
eu falo que quero mais donos do 
meu lado, sozinho não consigo 
chegar longe, com vários donos 
chego mais longe e no final tudo 
dá certo.”, finaliza Diego.

Com a chegada do Reserva Golf, a cidade de Osasco será beneficiada com diversas melhorias em infraestrutura como um novo centro cultural, 
parques, tecnologia para segurança e nova base da GCM, além da inauguração de um shopping center, que irão valorizar a Vila São Francisco 

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

O São Francisco Golf receberá um design moderno, inspirado no projeto internacional “Augusta Golf Club”

Diego Dias está no comando da Ekko desde o ínicio.

120
LOJAS

O Reserva Golf Shopping 
terá uma arquitetura e um 
paisagismo diferenciados em 
relação a outros centros de 
compras da região. Mais de 
120 lojas estarão disponíveis 
ao público, além de gastro-
nomia variada, entreteni-
mento, lazer, cinema, servi-
ços e espaços abertos.
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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!

llVirada de jogo na linha do tem-
po do Grêmio Esportivo Osasco - a 
diretoria fundadora de 2007 está de 
volta. No final do mês passado o 
presidente Lindenberg Pessoa in-
formava que reassumia a presidên-
cia e que outros dois fundadores do 
clube também voltavam - Venilton 
Montini e Luís Pires.

Com o Esporte Clube Osas-
co licenciando-se do futebol, no 
final de 2007 os três cravaram o 
nascimento do GEO. Sim, eles são 
os pais da criança e reassumem o 
papel já com lição de casa - retorno 
à Primeira Divisão.

O advogado Lindenberg Pessoa 
é voz na história do esporte osas-
quense. Nesses oito anos fora do 
comando do GEO, nunca se distan-
ciou enquanto torcedor e bombava 
nas redes sociais cobrando dirigen-
tes temporada a temporada.

Se em 2007 eles iniciaram o pro-
jeto do nada, os três pais reúnem-se 
nesse retorno igualmente a partir do 
zero - hoje com 14 anos de futebol, 
o GEO não tem mais quadro pro-
fissional, desativou tudo.

“Nós vamos visitar os clubes 
e formaremos o novo GEO com 
atletas locais. E vamos voltar à 1ª 
Divisão”, reforça o presidente, 
apontando para 2024 com a mesma 
motivação de quando falava do 
time pela primeira vez em 2007.

Lembrando, quando da fun-
dação, em seguida o time capturou 
dois acessos e em 2009 era Série 

A3 da 1ª Divisão. Não parou aí, 
fez uma campanha espetacular 
em 2010 com a disputa do título, 
ficando com o vice-campeonato e 
festejando acesso à Série A2.

Mas a bola do GEO na A2 foi 
desastrosa, rebaixado em último 
lugar - o clube já sofria com cortes 
de patrocinadores e, nesse ano, 
via entrar em campo um cara que 
mudaria tudo - Mário Teixeira, 
executivo do Bradesco e disposto a 
investir pesado. E fez isso mesmo.

Após o rebaixamento em 2010, 
no ano seguinte o GEO batalhou 
pelo retorno à A2 mas só consegui-
ria isso na temporada 2012, acesso 
com direito ao vice-campeonato da 
A3. Era 2013 quando o clube pisava 
novamente no campo da A2 mas 
para uma campanha fraca.

Nesse ínterim, aquele Mário 
Teixeira de 2010 já era senhor do 
futebol osasquense - havia compra-

do o GEO, o Osasco Futebol Clube 
e, em setembro comprava o Audax 
do Pão de Açúcar.

Então rebaixado a plano B pela 
nova diretoria, o GEO não teve 
elenco para a Série A2 e encarou a 
temporada com moleques do sub 
20 - não é preciso dizer que foi tiro 
na chuteira, rebaixamento sumário.

Nesse momento crítico, a rela-
ção de Lindenberg com o Audax era 
tipo a ferro e fogo, tensão pegando. 
Como bom advogado, ele brigava 
pelos direitos do GEO e ninguém 
calava o homem -  somente um che-
gou para peitar, o dito Mário Tei-
xeira com uma medida vapt-vupt: 
janeiro de 2014, email enviado 
anunciava demissão do presidente.

Foi assim mesmo, decisão via @ 
e Lindenberg Pessoa estava banido 
do GEO. De fora, ele acompanhava 
o clube penando na Série A3, em 
2018 se surpreenderia com a che-

gada de empresários de São Paulo 
para comprarem o clube do Audax 
que havia caído para a A3.

Como o mesmo CNPJ não 
pode assinar dois times numa 
divisão, então a venda do GEO foi 
válvula de escape. Lindenberg nun-
ca se calou diante disso, sempre foi 
artilharia pesada cobrando lugar ao 
sol para o clube. Por fim, dois anos 
atrás ele bravejava ainda mais ante 
o fundo do poço -  time rebaixado 
à lona do futebol.

Mas não basta cair, o Grêmio 
Osasco paga o segundo ano sem 
profissional em campo - não dispu-
tou a Bezinha 21 e não entrou nesta 
temporada. Esse é o cenário do 
retorno de Lindenberg e fundado-
res - reassumindo o leme do clube, 
os pais do GEO falam em resgate 
moral, reencontro com a torcida 
e com o Rochdalão novamente 
vestido de Osasco. 

presidente Lindenberg de volta
ao clube com fundadores de 2007
Depois do vice-campeonato paulista com o Osasco Audax em 2016, o futebol osasquense definhou, cada ano 
era um rebaixamento, o que era orgulho virou decepção, a retomada das glórias estão nas mãos de Lindenberg

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Primeira Derrota
Após uma série de 11 jogos sem perder, o time de Barueri 
conheceu sua primeira derrota na Copa Paulista 2022. 
Jogando fora de casa, no Estádio Anacleto Campanella, 
o Oeste Barueri foi superado pelo São Caetano por 2 a 1. 
O próximo compromisso do Oeste Barueri acontecerá 
na próxima quarta-feira, 17 de agosto às 19h00, contra a 
equipe do Água Santa, na Arena Barueri.

Lindenberg 
Pessoa 
retornou a 
presidência 
do Grêmio 
Esportivo 
Osasco

OS PAIS DO GEO

SAIBA +
JULIA E O BRASIL
l29 DE JULHO- Brasil 4 x 0 Tunísia
Julia de Jandira 1 x 0 Safa Ben Said
l30  DE JULHO - República Dominicana 0 x 4 Brasil
Raydly Almanzar 0 x 1 Julia de Jandira
lDIA 31 - Brasil 0 x 4 Bulgária
Julia de Jandira 0 x 1 Nurgyul
l1º DE AGOSTO - Montenegro 1,5 x 3,5 Brasil
Aleksandra Mitovic 1,5 x 1,5 Julia de Jandira
lDIA 2 - Índia (3ª seleção) 2 x 2 Brasil
- Eesha Karavade 1,5 x 1,5 Julia de Jandira
lDIA 3 - Brasil 1,5 x 2,5 Eslováquia
- Julia de Jandira 1,5 x 1,5 Eva Repkova
lDIA 5 - Moldávia 1,5 x 2,5 Brasil
Valentina Verbin 0 x 1 Julia de Jandira
lDIA 6 - Brasil 1,5 x 2,5 França
Julia de Jandira 1,5 x 1,5 Marie Sebag
lDIA 7 - Brasil 4 x 0 Islândia
Julia de Jandira 1 x 0 Lenka Ptacnikova
lDIA 8 - República Tcheca 2,5 x 1,5 Brasil
Julia Moysesian 1,5 x 1,5 Julia de Jandira
lDIA 9 - Brasil 3 x 1 Equador
Julia de Jandira 1,5 x 1,5 Carla Serrano

llO xadrez brasileiro evoluindo 
no tabuleiro mundial. Fim de 
peças na Olimpíada de Chennai, 
Índia, a seleção masculina fecha 
em 21º lugar com 7,5 pontos em 
onze rodadas; a feminina termina 
em 39º lugar com 6,5. 

Duas semanas de Olimpíada 
com as melhores cabeças do pla-
neta - e na seleção feminina do 
Brasil, o primeiro tabuleiro teve 
assinatura de Julia Alboredo, 25 
anos e de Jandira. Atual campeã 
nacional e número 1 da categoria, 
a mestrona foi mesmo muito 
agressiva, somou 7 dos 11 pontos 
possíveis com quatro vitórias, seis 
empates e apenas uma derrota.

Além dessa participação forte, 
Julia de Jandira cresce barbaridade 
no rating e volta para o Brasil qua-
lificada a Mestre Fide (Federação 
Internacional). Ela ultrapassa 
2.300 pontos e agora parte na 
captura da próxima divisa, patente 
de Mestre Internacional. Quanto 
ao título Fide, parece que há um 
protocolo de requisição à entidade 
para que o nome seja oficializado. 
Isso à parte, é xeque-mate que Julia 
de Jandira está qualificada. 

Sobre a Olimpíada, a fera diz 
que ser o primeiro tabuleiro da se-
leção foi o maior desafio da carrei-
ra. Em Chennai, ela formou com 
Kathie Librelato, Juliana Terao, 
Ellen Larissa e Vanessa Ramos.

só uma derrota e título Fide

JÚLIA DE JANDIRA NA 
OLIMPÍADA DE XADREZ
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

O Vôlei Osasco estreia 
nesta terça-feira (16) 
no Ginásio do Liberatti 
contra o Vinhedo

llO torcedor não se aguenta 
e conta os sets para chegada da 
temporada com o Campeonato 
Paulista que larga nesta sexto-
na, jogo isolado na zona Sul de 
Sampa às 20h: Pinheiros x São 
Caetano.

Na terça-feira, 16, a maior 
torcida do vôlei brasileiro cola 
no Liberatão de Presidente Alti-
no, estreia do poderoso Osasco 
contra o debutante Vinhedo às 
20h; na sequência, Sesi Bauru x 
São Carlos.

Certo, é a elite do vôlei esta-
dual que crava estreia de Barueri 
lá para o final do mês, dia 27 
contra o Sanca. Natural que 
todas atenções estejam nessa 
vitrine mas, contudo e entretan-
to, o Correio Paulista avisa aqui 
que está rolando um estadual 
tipo pré-elite por ser degrau de 

acesso. Não sabia?
É a Copa Piratininga, cate-

goria adulta. Sim, esse torneio 
dá acesso à Divisão Especial 
que começa nessa sexta. Agora, 
como essa janela não é muito 
divulgada, vai rolando meio que 
na surdina - mas tem a ver com 
o Osasco porque o Bradesco 
do Jardim Cipava está nessa 
quadra, já cumpriu dois jogos e 
conta duas vitórias.

Na estreia em 27 de julho o 
Bradescão fez 3 a 1 no Sesi Soro-
caba, sábado passado recebeu o 
Realizar de Santos e faturou no 
tie-break, 3 a 2. Sobre o calen-
dário, a Copa Piratininga dá um 
respiro longo para as meninas 
do Cipava, próxima rodada em 
6 de setembro contra Louveira.

Então é isso, se o time seguir 
forte e beliscar o acesso, vai dar 
Bradescão na próxima Divisão 
Especial e para bater de frente 
contra o já consagrado Osasco 
do Liberatão. No mais, a equipe 
tem a Copa Piratininga como 
apronto para a Superliga B.

Nesta sextona o Bradesco 
Osasco joga no Liberatão, às 
19h contra a seleção do Quênia,  
projeto do técnico Luizomar 
Moura.

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Estadual tem Osasco 
na elite e Bradescão 
na divisão de acesso

VÔLEI



__________________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG com Blue-De som LG com Blue-
tooth e rádio, com CD tooth e rádio, com CD 
e FM R$ 800,00 F. e FM R$ 800,00 F. 
93243.111293243.1112
__________________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG, Rádio, CD De som LG, Rádio, CD 
e Bluetooth R$ 780,00 e Bluetooth R$ 780,00 
F. 4198.3648F. 4198.3648
__________________________________
AQUÁRIOAQUÁRIO
Com 70 litros, com Com 70 litros, com 
móvel. R$ 500,00 F. móvel. R$ 500,00 F. 
99837.300099837.3000
__________________________________
ÁQUARIOÁQUARIO
De 72 litros com mó-De 72 litros com mó-
vel de madeira. R$ vel de madeira. R$ 
550,00, F. 4162.1944550,00, F. 4162.1944
__________________________________
ARMÁRIOARMÁRIO
De cozinha com duas De cozinha com duas 
gavetas e oito por-gavetas e oito por-
tas. R$ 250,00. F. tas. R$ 250,00. F. 
96028.371196028.3711
__________________________________
BANCOBANCO
Para jardim ou saca-Para jardim ou saca-
da, madeira maciça, da, madeira maciça, 
envernizado, fabrica-envernizado, fabrica-
ção própria. R$ 250,00 ção própria. R$ 250,00 
cada. F. 3699.6758cada. F. 3699.6758
__________________________________
BANHEIRABANHEIRA
Burigotto para bebê, Burigotto para bebê, 
para desocupar lugar para desocupar lugar 
R$ 70,00 F. 3608.2707R$ 70,00 F. 3608.2707
__________________________________
BATEDEIRABATEDEIRA
Philco, nova, R$ Philco, nova, R$ 
300,00. F. 3681.9648300,00. F. 3681.9648
__________________________________
BICICLETABICICLETA
Ergométrica em ótimo Ergométrica em ótimo 
estado R$ 750,00 F. estado 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 botas Três pares de botas 
coturno alto R$ 200,00 coturno alto R$ 200,00 
F. 4198.3648F. 4198.3648
__________________________________
BOTIJÃOBOTIJÃO
De gás vazio ca-De gás vazio ca-
pacidade 12 qui-pacidade 12 qui-
los R$ 150,00 F. los R$ 150,00 F. 
96810.259496810.2594
__________________________________
CADERNOSCADERNOS
Onze (11) cadernos Onze (11) cadernos 
novos R$ 80,00 F. novos R$ 80,00 F. 
94966.727594966.7275
__________________________________
CAFETEIRACAFETEIRA
Grande, Mondial, R$ Grande, Mondial, R$ 
40,00 F. 3686.722440,00 F. 3686.7224
__________________________________
CAFETEIRACAFETEIRA
R$ 50,00 F. 3686.3927R$ 50,00 F. 3686.3927
__________________________________
CAIXA D´ÁGUACAIXA D´ÁGUA
De 500 litros , Acqua-De 500 litros , Acqua-
limp, nova. R$ 280,00 limp, nova. R$ 280,00 
F. 97312.1130F. 97312.1130
__________________________________
CAIXACAIXA
Térmica seminova R$ Térmica seminova R$ 
50,00 F.98077.853950,00 F.98077.8539
__________________________________
CAMACAMA
De solteiro R$ 150,00. De solteiro R$ 150,00. 
F.96567.1670F.96567.1670
__________________________________
CAMACAMA
Box solteiro mais col-Box solteiro mais col-
chão R$ 300,00 F. chão R$ 300,00 F. 
3682.45283682.4528
__________________________________
CAMACAMA
De solteiro, de madei-De solteiro, de madei-
ra e feito à mão, com ra e feito à mão, com 
colchão R$ 300,00 F. colchão R$ 300,00 F. 
96061.765696061.7656
__________________________________
CAMACAMA
Solteiro mais col-Solteiro mais col-
chão R$ 250,00 F. chão R$ 250,00 F. 
3682.45283682.4528
__________________________________
CAMISASCAMISAS
E bonés de rock a par-E bonés de rock a par-
tir de R$ 45,00 cada. tir de R$ 45,00 cada. 
F. 93243.1112F. 93243.1112
__________________________________

__________________________________
CARRINHOCARRINHO
De açaí com guarda-De açaí com guarda-
-chuva R$ 500,00 F. -chuva R$ 500,00 F. 
96061.765696061.7656
________________________________
CDsCDs
Cem (100) unida-Cem (100) unida-
des e 5 caixas para des e 5 caixas para 
guardar R$ 150,00 F. guardar R$ 150,00 F. 
96360.393596360.3935
________________________________
CELULARCELULAR
LG K10 com 16 LG K10 com 16 
giga de memória, 2 giga de memória, 2 
chips R$ 300,00 F. chips R$ 300,00 F. 
98048.290298048.2902
________________________________
CELULARCELULAR
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, 2 giga de memória, 2 
chips R$ 350,00 F. chips R$ 350,00 F. 
98048.290298048.2902
________________________________
CELULARCELULAR
Moto G4 Plus com Moto G4 Plus com 
32 giga 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
Motorola Moto G7 Motorola Moto G7 
Play, 32 GB de me-Play, 32 GB de me-
mória e com biome-mória e com biome-
tria e da face filma em tria e da face filma em 
4K e fotos ultra HD. 4K e fotos ultra HD. 
A tela está um pouco A tela está um pouco 
trincado mas tudo trincado mas tudo 
funcionando perfei-funcionando perfei-
tamente. R$ 350,00 tamente. R$ 350,00 
F.97315.0830F.97315.0830
________________________________
CELULARCELULAR
S a m s u n g  J 2 S a m s u n g  J 2 
com 16 g iga,  2 com 16 g iga,  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
Ortopédico de soltei-Ortopédico de soltei-
ro, seminovo, medin-ro, seminovo, medin-
do 1,88 x 88 cm R$ do 1,88 x 88 cm R$ 
200,00. F. 3603.1752200,00. F. 3603.1752
________________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal com forro, De casal com forro, 
bom estado, para de-bom estado, para de-
socupar espaço  R$ socupar espaço  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
________________________________
DIVERSOSDIVERSOS
2 guarda-roupas ca-2 guarda-roupas ca-
sal em bom estado, sal em bom estado, 
2 camas de casal 2 camas de casal 
em bom estado, 1 em bom estado, 1 
cômoda com 4 ga-cômoda com 4 ga-
vetas e 1 micro-on-vetas e 1 micro-on-
das, R$ 650,00 F. das, R$ 650,00 F. 
96916.676796916.6767
________________________________
DOAÇÃODOAÇÃO
Aceito doação de Aceito doação de 
uma geladeira. F. uma geladeira. F. 
96567.167096567.1670
________________________________
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
______________________________
FERROFERRO
Elétr ico Black & Elét r ico Black & 
Decker à vapor R$ Decker à vapor R$ 
30,00 F.3686.722430,00 F.3686.7224
______________________________
FILTROFILTRO
De água R$ 45,00 De água R$ 45,00 
F. 3686.7224F. 3686.7224
______________________________
FOGÃOFOGÃO
Dako em ótimo es-Dako em ótimo es-
tado R$ 200,00 F. tado R$ 200,00 F. 
97166.281597166.2815
________________________________

________________________________
FOGÃOFOGÃO
Esmaltec de 5 bocas Esmaltec de 5 bocas 
com pequeno defei-com pequeno defei-
to na dobradiça R$ to na dobradiça R$ 
280,00 F. 96810.2594280,00 F. 96810.2594
________________________________
FOGÃOFOGÃO
Industrial 6 bocas em Industrial 6 bocas em 
perfeito estado R$ perfeito estado R$ 
700,00 F. 94510.1743700,00 F. 94510.1743
________________________________
FORNOFORNO
Elétrico Philco R$ Elétrico Philco R$ 
400,00 F. 3681.9648400,00 F. 3681.9648
________________________________
FREEZERFREEZER
Brastemp em bom Brastemp em bom 
funcionamento R$ funcionamento R$ 
450,00. F 94966.7275450,00. F 94966.7275
________________________________

________________________________
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 li-Industrial de 600 li-
tros R$ 800,00 F. tros R$ 800,00 F. 
99521.958199521.9581
________________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Consul em bom es-Consul em bom es-
tado R$ 350,00 F. tado R$ 350,00 F. 
94966.727594966.7275
________________________________

______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
C o n t i n e n t a l  c o r C o n t i n e n t a l  c o r 
b r anc a ,  280  l i -b r anc a ,  280  l i -
tros, R$ 500,00 F. tros, R$ 500,00 F. 
3683.04303683.0430
______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Continental duplex, Continental duplex, 
nova R$ 800,00 F. nova R$ 800,00 F. 
95985.644395985.6443
______________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
De 4 portas R$ 300,00 De 4 portas R$ 300,00 
F. 96028.3711F. 96028.3711
______________________________
JOGO DE SOFÁJOGO DE SOFÁ
De 2 e  3  luga-De 2  e  3  luga-
res .  R$  250 ,00 res .  R$  250 ,00 
F.95826.1966F.95826.1966
________________________________

________________________________
MALAMALA
De viagem com ro-De viagem com ro-
dinhas, nova, R$ dinhas, nova, R$ 
250,00 F. 94601.1194250,00 F. 94601.1194
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De costura reta indus-De costura reta indus-
trial em perfeito esta-trial em perfeito esta-
do de funcionamento do de funcionamento 
e revisada. R$ 850,00 e revisada. R$ 850,00 
F. 99541.6058F. 99541.6058
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De fazer chinelo com De fazer chinelo com 
6 formas R$ 500,00,  6 formas R$ 500,00,  
F. 4162.1944F. 4162.1944
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar roupas, 13 De lavar roupas, 13 
quilos, Eletrolux R$ quilos, Eletrolux R$ 
800,00 F.99521.9581800,00 F.99521.9581
________________________________
PANELASPANELAS
Várias panelas indus-Várias panelas indus-
triais, preços a com-triais, preços a com-
binar. F. 94510.1743binar. F. 94510.1743
________________________________

______________________________
PATINETEPATINETE
E m  b o m  e s t a -E m  b o m  e s t a -
do R$ 100,00. F. do R$ 100,00. F. 
3916.51673916.5167
______________________________
PENDRIVEPENDRIVE
Com músicas ser-Com músicas ser-
tanejas, rock, forró, tanejas, rock, forró, 
etc. R$ 45,00 cada etc. R$ 45,00 cada 
F. 93243.1112F. 93243.1112
______________________________
PENDRIVEPENDRIVE
Com várias músi-Com várias músi-
cas R$ 45,00 F. cas R$ 45,00 F. 
4198.36484198.3648
______________________________
PRATELEIRAPRATELEIRA
Duas unidades, de Duas unidades, de 
metal, de 0,90 m de metal, de 0,90 m de 
comprimento x 0,45 comprimento x 0,45 
de largura e 1,65 m de largura e 1,65 m 
de altura R$ 800,00 de altura R$ 800,00 
F. 3699.5919F. 3699.5919
______________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De água em bom De água em bom 
estado R$ 150,00. estado R$ 150,00. 
F.3916.5167F.3916.5167
______________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De água em bom De água em bom 
estado R$ 250,00 estado R$ 250,00 
F. 96659.1078F. 96659.1078
______________________________
SANDUICHEIRASANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00 F. Comum R$ 30,00 F. 
96659.107896659.1078
________________________________

________________________________
SAPATOSSAPATOS
Em bom estado R$ Em bom estado R$ 
60,00 cada e botas 60,00 cada e botas 
R$ 90,00 cada. F. R$ 90,00 cada. F. 
93243.111293243.1112
______________________________
SAPATOSSAPATOS
Vários pares número Vários pares número 
43 F. 97166.281543 F. 97166.2815
______________________________
SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR
Dewalt para ma-Dewalt para ma-
deira. R$ 400,00 F. deira. R$ 400,00 F. 
99837.300099837.3000
______________________________
SOFÁ-CAMASOFÁ-CAMA
De casal R$ 350,00 De casal R$ 350,00 
F. 96028.3711F. 96028.3711
______________________________
SOFÁSOFÁ
Grande e um pe-Grande e um pe-
queno R$ 250,00 queno R$ 250,00 
F.96028.3711F.96028.3711
______________________________
SOMSOM
A u t o m o t i v o  K e -A u t o m o t i v o  K e -
nwood Ford original, nwood Ford original, 
toca CD, MP3, AM/toca CD, MP3, AM/
FM, painel removível FM, painel removível 
e com cabo chicotes e com cabo chicotes 
em ótimo estado. R$ em ótimo estado. R$ 
70,00. F.97315.083070,00. F.97315.0830
______________________________
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, pequeno, De roupa, pequeno, 
seminovo. R$ 120,00 seminovo. R$ 120,00 
F. 97312.1130F. 97312.1130
__________________________________
TECLADOTECLADO
Casio, grande, R$ Casio, grande, R$ 
180,00 F. 96164.4684180,00 F. 96164.4684
__________________________________
TERNOTERNO
Completo R$ 70,00 F. Completo R$ 70,00 F. 
97166.281597166.2815
__________________________________
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”
L G  R $  1 5 0 , 0 0 L G  R $  1 5 0 , 0 0 
F.96164.4684F.96164.4684
__________________________________
TV 20”TV 20”
Panasonic em bom Panasonic em bom 
estado R$ 250,00 F. estado R$ 250,00 F. 
96659.107896659.1078
__________________________________
TV 20”TV 20”
Panasonic R$ 250,00 Panasonic R$ 250,00 
F. 94601.1194F. 94601.1194
__________________________________
VENTILADORVENTILADOR
Industrial R$ 200,00 F. Industrial R$ 200,00 F. 
4162.19444162.1944
__________________________________
VINILVINIL
26 unidades por R$ 26 unidades por R$ 
30,00 F. 96360.393530,00 F. 96360.3935
__________________________________

Bota-ForaPara anunciar
ligue: 3681-0914

CORREIO
p a u l i s t aSexta-feira, 12 de agosto 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

• Casa com 2 dorms., sala, coz., 2 wc, terreno 1.700 m², • Casa com 2 dorms., sala, coz., 2 wc, terreno 1.700 m², 
a 300 metros do centroa 300 metros do centro
• • Casa com 2 dorms., sala, coz., wc, terreno de 300 m²Casa com 2 dorms., sala, coz., wc, terreno de 300 m²
• • Casa com 3 dorms., sala, coz., 2 wc, terreno de 2.000 m²Casa com 3 dorms., sala, coz., 2 wc, terreno de 2.000 m²
• • Casa com 3 dorms., sala, coz., 3 wc, terreno de 6.000 m²Casa com 3 dorms., sala, coz., 3 wc, terreno de 6.000 m²
• • Lote de 1.100 m² a 300 metros do centroLote de 1.100 m² a 300 metros do centro
Tratar fones (11) 99676.8119 e (11) 99834.7727Tratar fones (11) 99676.8119 e (11) 99834.7727

VENDO EM  TORRE DE PEDRAVENDO EM  TORRE DE PEDRA

VENDA DE CANÁRIOS COR E PORTE

PET CENTRAL OSASCO

RUA BATISTA DE AZEVEDO, 205 – CENTRO – OSASCO

EM FRENTE AO MERCADÃO MUNICIPAL

WHATS (11) 98771.0732 – LUIZ

CRIADOURO ESTRELA

ANÚNCIOS 
GRÁTIS

Anuncie gratuitamente no Bota-Fora, 
produtos, novos e usados, no valor

de no máximo R$ 800,00. 
F. 3681-0914 ou pelo WhatsApp 98980.2449.

Para anunciar no bota-fora ligue de
segunda, terça ou quarta-feira das 8h às 17h.

VENDO LINDO
APARTAMENTO EM OSASCO
Com 125 metros quadrados em prédio com duas uni-
dades por andar (13 andares), duas salas, cozinha, área de 
serviço, lavado, despensa, três dormitórios, três banheiros, 
duas vagas de garagem, três sacadas e muitos armários.

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, A MELHOR DA CIDADE

R$ 820.000,00  e aceita apartamento
de menor valor como parte de pagamento.

Tratar com o proprietário  (11) 98709.8299

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

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

o proprietário sr. Orlando no fone 3699.6758o proprietário sr. Orlando no fone 3699.6758

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

com churrasqueira + uma área (dá pra fechar um com churrasqueira + uma área (dá pra fechar um 
cômodo). Valor R$ 160.000,00   Endereço Rua cômodo). Valor R$ 160.000,00   Endereço Rua 
Mário de Andrade, Jardim D´Ávila, Osasco. Tem Mário de Andrade, Jardim D´Ávila, Osasco. Tem 

mais 7 casas no quintal bem sossegado.mais 7 casas no quintal 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

  VENDO IMÓVEIS  VENDO IMÓVEIS

Tratar fone 9 7687.7709Tratar fone 9 7687.7709

Terreno de 300m²Terreno de 300m²
com 8 casascom 8 casas
Em BarueriEm Barueri

Valor R$ 430.000,00Valor R$ 430.000,00

Casa antiga noCasa antiga no
centro de Baruericentro de Barueri
 terreno de 360 m².  terreno de 360 m². 
alor R$ 550.000,00alor R$ 550.000,00

Terreno no centroTerreno no centro
de Barueri com 246 m²de Barueri com 246 m²

Valor R$ 550.000,00Valor R$ 550.000,00

Área de 3.180 m²Área de 3.180 m²
Valor R$ 2.450,00 o m²Valor R$ 2.450,00 o m²

Área de 1.850 m²Área de 1.850 m²
Valor R$ 1.300,00 o m²Valor R$ 1.300,00 o m²
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Hoje inicio a minha co-
luna comentando os acordos 
milionários de publicidade 
que Galvão Bueno fechou em 
sua última Copa do Mundo 
onde o narrador mais popular 
do Brasil, deve encerrar a sua 
carreira.

Em preparação para cobrir 
sua 12º Copa do Mundo, desta 
feita no Qatar no Oriente Mé-
dio, a última pela Globo após 
41 anos de trabalho, Galvão 
Bueno está aproveitando para 
faturar alto com publicidade 
no período que vai estar no 
centro dos holofotes.

O principal nome espor-
tivo da Globo, líder de pro-
gramação, já fechou quatro 
contratos de campanhas para 
serem exibidas nos intervalos 
comerciais das transmissões. 
Existem negociações com mais 
empresas para serem fechadas.

A coluna teve informações 
seguras através de Notícias 
da TV, que empresas como 
a Ambev, Lojas Americanas, 
Johnny Walker e Tik Tok, 
já assinaram contrato com o 
narrador da Globo. No caso 
da Ambev, Galvão já está no ar 
com os comerciais da cerveja.

Além disso, o locutor terá 
outras quatro campanhas 
que serão exibidas durante o 
Mundial de Futebol no Qatar, 
com marcas: Pix Bet, Pos-

tos Petrobras e Visa. Galvão 
Bueno, já está gravando esses 
comerciais.

A coluna também apurou 
que existem mais negociações. 
Segundo Galvão, a ideia é 
passar dos dez acordos de pu-
blicidade já assinados. Hoje, já 
são oito campanhas assegura-
das  no mercado, a estimativa 
de valores é o mínimo de um 
milhão de reais para cada pa-
trocinador.

Além da publicidade, Gal-
vão Bueno também terá um 
documentário sobre sua úl-
tima Copa do Mundo, que 
já está sendo produzido pelo 
GloboPlay. Desde de julho, 
uma equipe grava todos os 
passos dele. No período do 
Mundial, o locutor terá uma 
espécie de BBB particular, com 
câmeras na sua cola durante 
24 horas.

A gravação do documen-
tário é uma das formas que a 
Globo encontrou para encer-
rar a passagem fixa de Galvão 
pela emissora após 41 anos de 
trabalho na emissora. O con-
trato se encerra no final deste 
ano e não será renovado. Com 
isso Galvão Bueno deverá ficar 
mais ativo nas redes sociais 
em 2023, onde fará algumas 
parcerias comerciais.

Frase Final:    O Tempo é o 
Senhor da Razão.

Os bastidores 
da TV

Tony Auad
tony.auad@gmail.com

Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

ROTARIANA
DEBORA CHIAVONE

SINDICALISTA LUIZ ARRAES

NILSON MARTINS

MARCO 
ANTÔNIO PINTER

É o point mais charmoso de Osasco e suas 
aconchegantes instalações estão no Piso 
Autonomistas/1º do Shopping União, bem 
em frente ao elevador panorâmico. Tudo 
delicioso, todos os produtos são artesanais 
e claro, com as receitas da Família, 
relatam entusiasmados os jovens sócios 
� ales e Maina. O cafezinho e o chocolate 
quente são tão irresistíveis que até a 
famosa In� uencer/Youtuber Sam Bechara 
levou seus pais para conhecer.

O Mundo da Televisão
O sujeito tem um programa 
de entrevista e conseguiu um 
bom entrevistado. Legal! Para-
béns para ele. Não sou professor 
de entrevista. E nem demonstro 
minha inveja.

Inveja, como diz o Milton 
Neves, é o mau hálito da alma.

Mudando de assunto...
Sou jornalista esportivo, 

entre outras poucas coisas. Uma 
coisa que ainda não sou (talvez 
um dia serei), é ser represen-
tante de torcida de futebol. 
Não nasci para agradar. Ser o 
porta-voz de uma turma. Não 
sou imprensa oficial.

Algo que me incomoda...
Quando um famoso (até 

anônimo) morre e vejo pessoas 
falsas dizendo que sempre ama-
ram o sujeito. Estranho que em 
vida eu não via esse amor todo.

Sobre novelas...
Leio muita gente curiosa 

para saber qual vai ser a subs-
tituta de “O Cravo e a Rosa” na 
Globo. Precisa ter uma subs-
tituta?

Foi uma novela jogada no 
meio do nada. Não é o “Vale a 
Pena Ver de Novo”. A Globo 
estava perdendo na audiência 
e ressuscitou essa ótima trama.

Será que uma substituta vai 
segurar a audiência?

Não tem nada a ver, mas...
Um clube de futebol recebe 

em seu estádio quem bem en-
tender. Nada contra.

E aquela dúvida permanece.
Qual o nome dos jornais 

locais da Globo São Paulo, SP1/
SP2 ou SPTV?

Não tem nada a ver, mas... 
(Parte II)

Regina Duarte vai ser eter-
namente uma atriz genial. Óti-
ma. Um exemplo.

E o famoso morreu...
Os programas de fofoca fa-

lam da herança do sujeito.
O que tenho mais saudade?
Do “Chaves” ou das novelas 

do Silvio de Abreu?
E minha saudade vai para...
O músico do sexteto do Jô, 

Bira.

Márcio
Torvano
jornal@correiopaulista.com

Assume a Presidência 
do Rotary Club SP/

Pq.Continental na Festiva 
de Posse que aconteceu nas 

aconchegantes dependências 
do Bu� et Platinum na Vila 
Campesina em Osasco. O 
concorridíssimo encontro 

que também foi para 
comemorar o aniversário 

de Debora reuniu o sempre 
Governador Jô Antiório, 
Companheiros, Amigos, 
Autoridades e Parceiros 
para, juntos, aplaudir e 

almejar sucesso a Gestão 
2022-2023 a Presidente e 
seus atuantes Diretores.

Sempre bela e elegante a vice-Prefeita de 
Osasco Ana Maria Rossi celebrou a vida 
em mais um aniversário e as mensagens 

de carinho e felicitações foram de Amigos, 
Colegas de Trabalho e de todos da linda 

Família que construiu ao lado do ex Prefeito 
Francisco Rossi. Recentemente arrecadou 

dezenas de cobertores que foram doados para 
Famílias menos favorecidas.

E a princesinha estudante no 
EMEF Marechal Bittencourt 
no centro de Osasco, recebeu 

incontáveis beijocas da 
mamãe Aryane, das avós 
Glória e Claudia e a mais 
especial foi do vovô coruja 

Dr. José Carlos Molico, 
Diretor da OAB Osasco. 

Jose Roberto Silva dos Santos 
é Sindicalista atuante, vice-
Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores da Construção 
Civil de Osasco e Região e 

Diretor do Jornal Folha Oeste 
fez questão de festejar e brindar 

seu niver junto com sua linda 
Família durante passeio no 

badalado “Osasco Plaza 
Shopping”.

E olhem só quem apagou velinhas no ciclo da 
vida, Claudio Magno, Chefe da Divisão dos 
Escrivões da Policia Civil no 8º DP (licenciado) 
e atualmente é Diretor da Secretaria Executiva 
da Pessoa com De� ciência de Osasco. Muitos 
projetos já estão esboçados, com atenções 
especiais e que muito em breve será divulgado. 
O abração especial � cou por conta do grande 
amigo João Lewis.

O jornalista político mais cobiçado de 
Osasco e região e que apresenta seu 

polêmico programa “Fala a Verdade”, um 
dos carros chefes da TV Osasco, comemorou 

mais uma primavera da vida e muitas 
foram as mensagens e abraços. Atenções 

merecidas foram da amada Helena Petrelli, 
que juntos fazem linda dupla musical.

Esteve de aniversário 
e recebeu muitos 

cumprimentos de 
amigos, familiares, 

da amada esposa 
Cida e o abração pra 

lá de especial e bem 
apertado foi do � lhão, o 
rotariano Rafael Pinter.

ANA MARIA ROSSI

CHAIÊ CHOCOLATE

ANA LUIZA MOLICO

ZE ROBERTO

Atuante no Brasil todo como Presidente da 
Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores 

em Postos de Combustíveis e realizando 
muitas atividades em Osasco e região 

junto com sua e� ciente Equipe de Diretores 
do SINPOSPETRO, reuniu Amigos e 

Associados no Clube de Campo em Caucaia 
do Alto/Cotia para um delicioso almoço de 

confraternização. O ex-Ministro Aldo Rebello 
fez questão de prestigiar o evento.

CLAUDIO MAGNO DA SILVA
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OSASCO
DESENVOLVE

NOVA ENTRADA 
DE OSASCO
Construção da alça de acesso 
ligando a Rodovia Castello 
Branco à Avenida Fuad Auada

MILHARES DE FAMÍLIAS 
BENEFICIADAS
ENTREGA PREVISTA 
JÁ PARA 2024

MUNDO DA 
CRIANÇA,
A MAIOR CRECHE 
DO BRASIL

+ DE 6 MIL 
REFEIÇÕES/DIA

USO DE
ENERGIA SOLAR

VAGAS PERÍODO 
INTEGRAL

+ DE 1.300 ALUNOSPARQUE ABERTO 
À COMUNIDADE NOS 
FINS DE SEMANA

VAMOS ZERAR A FILA DE VAGAS EM CRECHES ATÉ 2024!

Maior obra de combate às enchentes da 
história da cidade. Milhares de famílias 
deixaram as palafitas para morar em 
residências seguras

URBANIZAÇÃO 
INTEGRADA DO ROCHDALE

70 MIL FAMÍLIAS BENEFICIADAS DIRETAMENTE

HOSPITAL DA 
CRIANÇA E DA MULHER

EM BREVE

E MUITO MAIS!

POLO TECNOLÓGICO
Local para discutir melhorias 
de infraestrutura digital 
para a cidade e modernizar 
o ambiente de negócios

OSASCO FOI A QUE MAIS GEROU 
EMPREGOS NO PAÍS EM 2021

• MAIS SEGURANÇA 
   Projeto Vigia e Amanhecer Seguro

• UBSs E PRONTOS-SOCORROS REFORMADOS
• ASFALTO NOVO
• TABLETS E NOTEBOOKS NAS ESCOLAS
• MOCHILAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE
• FÁBRICA DE CULTURA

MAIS DE 100 MIL EMPREGOS GERADOS EM 2021
DESTINO DE 25% DOS UNICÓRNIOS

• Fonte: Caged

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

OSASCO: A PREFEITURA DO TRABALHO 
CONSTRUINDO A CIDADE DA FAMÍLIA!


