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SAÚDE

Barueri faz mutirão para
diminuir fila de cirurgias
Todos os finais de semana o Hospital
Municipal de Barueri Dr. Francisco
Moran realiza em torno de 30 procedimentos cirúrgicos, como o de hérnias
e retirada de vesícula. Muitos pacientes estão sendo encaminhados para os
hospitais gerais em cidades vizinhas,
uma vez que a Secretaria de Saúde de
Barueri também participa do Mutirão
das Cirurgias feito pelo governo do
Estado de São Paulo. Página 5
HABITAÇÃO

Parceria entre Prefeitura
e Estado reforma casas
na periferia de Osasco
Pág. 6

NOVIDADE

Vargem Grande Paulista vai
ganhar primeiro hospital
Pág. 4

Candidatos
da região
intensificam
trabalhos na
última semana
de campanha
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Mudança de Seções
Por decisão do TRE do Estado de São Paulo, eleitores
de Barueri cadastrados em seções de quatro escolas
da 199ª Zona Eleitoral, bem como em seções de três
escolas da 386ª Zona Eleitoral, precisarão se dirigir
a outros locais de votação nas eleições gerais deste
ano no próximo dia 2 de outubro.

Política
ENCONTRO

Os desafios da inclusão escolar,
neurodiversidade e autismo
A candidata Professora Tereza diz que atualmente a inclusão escolar tem sido um grande desafio para os profissionais da educação durante encontro
sobre Inclusão na Câmara Municipal de Osasco. “A maioria dos professores não possuem uma educação ou metodologia voltada à inclusão”, afirmou
ll“Os desafios da inclusão escolar,
neurodiversidade e autismo” foi
tema do encontro que aconteceu
na Câmara Municipal de Osasco
com a participação da Professora
Tereza, candidata a deputada federal, da jornalista Andréa Werner,
escritora, ativista dos direitos dos
autistas, e candidata a deputada
estadual por São Paulo, da gerente
de AEE (Atendimento Educacional
Especializado) da Secretaria de
Educação de Osasco, Tania Lemos,
da presidente da Associação de
Mulheres pela Educação, Maria
José da Silva Cruz e da professora
Lenice Melo.
O evento foi organizado e presidido pelo professor Mário Luiz
Guide, diretor nacional da Fundação João Mangabeira e teve início
com a explanação da candidata
Andréa, que falou da sua experiência como mãe do Theo, autista,
14 anos. Fundadora do Instituto
Lagarta Vira Pupa, que dá apoio às
famílias de pessoas com deficiência,
ela contou que entre as principais
dificuldades a serem trilhadas pelas
mães atípicas e famílias de pessoas

O evento aconteceu na Câmara de Osasco e teve a participação de Mario Luiz Guide e da candidata Tereza

com deficiência estão a demora
para conseguir um diagnóstico
apropriado no SUS, conseguir terapias, acompanhamento e a inclusão
escolar feita de verdade, considerada por ela como uma das barreiras

mais difíceis de serem quebradas.
Há 10 anos Andréa trabalha
acolhendo e informando famílias
de pessoas com deficiência, ela
conta que a maioria são formadas
por mães, muitas vezes ignoradas

pela própria família, pelo marido,
pelos amigos e pela sociedade que
não inclui. “A falta de políticas públicas do Estado agrava ainda mais
esse quadro”, ressalta a ativista. “As
pessoas com deficiência têm que

ser vistas como cidadãos que tem
direitos e minha luta é para que
esses direitos sejam cumpridos”,
destacou Andréa que recentemente,
junto com outras mães e entidades,
lutou fortemente para derrubar
o rol taxativo, uma lista da ANS
(Agência Nacional de Saúde) que
limitava a cobertura dos planos
de saúde a tratamentos, terapias
e medicamentos custeados pelos
planos. O esforço foi vitorioso e o
rol taxativo derrubado.
Já a professora Tereza, candidata a deputada federal, que tem
grande experiência com a educação
infantil e coordena há muitos anos
um trabalho de creches que atende
mais de 1.500 crianças, disse que
a inclusão escolar atualmente tem
sido um grande desafio para os profissionais da educação. “A maioria
dos professores não possuem uma
educação ou metodologia voltada à
inclusão”, afirmou. Ela acredita que
para a inclusão escolar acontecer
de verdade é preciso, em primeiro
lugar, investir na educação, na valorização dos professores, ampliar
a capacitação dos profissionais da

educação básica para que possam
adequar os materiais de ensino às
características e condições individuais de cada aluno.
A professora Tereza também
lamentou a demora para as famílias conseguirem um diagnóstico
e disse que na maioria das vezes
é a professora a primeira pessoa a
alertar a família sobre algo que não
está dentro dos padrões. “Ter um
diagnóstico rápido é fundamental
para o bom desenvolvimento dessa
criança e para direcionar o trabalho do profissional da educação”,
ressaltou a candidata a deputada
federal.
Juntas, Andréa e a professora
Tereza, se eleitas, disseram que
vão lutar para garantir urgência
na realização de exames genéticos
e diminuir o tempo de espera nas
filas para terapias no SUS e redes
conveniadas; licença diagnóstica
de 30 dias para a reestruturação
familiar quando há o nascimento
de uma criança com deficiência,
por renda básica para mães atípicas,
entre outras propostas voltadas
para a garantia da inclusão.

LEGISLATIVO

Zete faz um
trabalho social
de fornecer
marmitas e
cestas básicas
para pessoas
em situação
de rua ou em
vulnerabilidade
social.
Questionada
sobre o
porquê de
entrar na
política, a
Missionária
disse que quer
ajudar mais
pessoas

Candidata a deputada estadual Zete
Alves quer fazer a diferença na política

llA Missionária Zete Alves é
candidata a deputada estadual pelo
PL. Essa é a primeira experiência
política da moradora de Osasco.
Aos 47 anos, mãe de dois filhos,
a candidata é dona de uma vida
de superação, ela perdeu os pais,
viveu nas ruas, viu sua irmã ser
assassinada, foi traficante, foi presa
sete vezes, o primeiro crime foi aos
oito anos, ela furtou uma boneca,
na prisão Zete encontrou Jesus.

“Uma pessoa me disse para dar
glória a Deus várias vezes, depois
essa mesma pessoa pediu para eu
sempre dar Aleluia, fiz isso durante
uma noite inteira, no dia do meu
julgamento, o juíz disse que tinha
sonhado que um homem aparecia
para ele e pedia para que absolvesse
a senhora”, comenta a candidata.
Nascia ali a Missionária Zete Alves, ela foi inocentada dos crimes
que era acusada. ela já pregou

em diversos países como Estados
Unidos, Suíça, entre outros. Atualmente ela tem uma legião de fãs
nas redes sociais. “Eu quero fazer a
diferença na política. Pois sempre
que precisei de ajuda dos políticos,
eles me negaram. Eu quero ser
usada por Deus para ajudar as
pessoas, eu quero fazer diferente
na política”, comenta a candidata.
Entre as bandeiras defendidas
pela Missionária está a valoriza-

ção da família. “É inadmissível
uma menina usar o mesmo banheiro de um homem, não podemos liberar a maconha, imagina
o que vai acontecer com nossas
crianças e adolescentes.” Ela
luta pela igualdade. “Sou contra
as diferenças, já fui vítima dessa
desigualdade, algumas igrejas
não me deixaram pregar.” A missionária também tem projertos
com relação as mães solteiras.
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ELEIÇÕES 2022

Gerson Pessoa lutará por AME,
Bom Prato e escolas modernizadas
O candidato a deputado estadual pelo Podemos salienta a importância de eleger um deputado estadual para que os munícipios recebam mais recursos e
possam melhorar sua infraestrutura. Se eleito, Gerson lutará também por uma região mais forte politicamente, tanto na esfera estadual como federal.
Há um ano o então empresário
Gerson Pessoa mudava sua vida
completamente, ele aceitou o convite do prefeito de Osasco Rogério
Lins para assumir a Secretaria de
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da prefeitura.
Responsável por trazer grandes empresas de tecnologia à cidade, Gerson foi indicado pelo grupo político
do prefeito para tentar uma vaga
na Assembleia Legislativa de São
Paulo. E de lá para cá, o candidato
não parou mais. “Eu saio de casa às
4h30 da manhã e volto à 1h30 do
outro dia. Desde quando fui nomeado secretário, eu já pensava nesta
construção, fizemos a lição de casa,
você pegar uma pessoa anônima e
torná-la conhecida é muito difícil.
Hoje estou mergulhado nesse
momento, fiz o RenovaBR, escola
de política que prepara as pessoas
para serem líderes políticos, estou
conectado em vários líderes e tenho
o Rogério como um grande mestre.
Sei da minha responsabilidade,
sou muito compromissado com o
projeto da nossa cidade, estou preparado, caso Deus me permita e a
população vote no nosso projeto, eu
estou aqui. A nossa campanha está
leve, o clima está bom, a população
de Osasco está sendo maravilhosa
comigo, as pessoas estão entendo a
importância de termos um deputado estadual, meu sentimento é
de gratidão.”
O candidato Gerson Pessoa

O candidato
ao lado do
prefeito
Rogério
Lins durante
compromisso
de campanha

nasceu e foi criado em Osasco,
ele salienta que a falta de um deputado afeta as cidades da região.
“Nós perdemos muitos recursos
por não ter um deputado estadual
compromissado com nossos munícipios, o deputado traz recursos
para a prefeitura realizar as obras,
a nossa região é muito forte, temos
força econômica, 3% da riqueza
do país está aqui, nós temos uma
população muito grande, e qual
a força política que nós temos?”.
Sobre os projetos, se eleito,

Gerson diz que o primeiro é fortalecer a região politicamente
para que as cidades sejam mais
assistidas pelo governo estadual
e federal para que eles possam
mandar recursos para a região.
“É a hora da região se organizar,
nós precisamos ter mais de um
deputado, para trazermos mais
recursos para cá. Nossa região
poderia estar melhor se tivéssemos
mais deputados estaduais”. Gerson
também lutará na área da Saúde e
da Educação. “Nós estamos traba-

lhando para trazer a AME (Ambulatório Médico de Especialidades),
inclusive já conversamos e já temos
meio caminho andado com o governador Rodrigo Garcia para que
uma ala do Hospital Regional se
transforme em uma AME. Quero
também melhorar a infraestrutura
das escolas estaduais, queremos
levar o padrão das escolas municipais para as estaduais com
notebooks, lousas digitais, temos
que investir mais nas escolas,
para que os professores tenham

estrutura para oferecer um ensino
ainda melhor, além disso quero
mais unidades do Bom Prato, um
para a Zona Sul e outro para a zona
norte, quero aumentar o número
de casas reformadas gratuitamente
pelo Programa Viver Melhor.”
A Renata Abreu, presidente
nacional do Podemos, intercedeu
bastante pelo candidato Gerson
Pessoa. “Eu devo muito à Renata,
o marido dela, o Gabriel sairia
candidato, mas a Renata pediu
que ele não saísse e apoiasse a
minha campanha, esse apoio
resulta em cerca de 20 mil votos
na capital e em algumas cidades
do interior.” Os vereadores da
Câmara de Osasco Paulo Júnior,

Pelé da Cândida, Adauto Toto,
Laércio Mendonça, Josias da Juco,
Elsa Oliveira, Carmônio, Lúcia da
Saúde, Julião, Zé Carlos, Batista
Comunidade e Fabio Chirinian
apoiam a candidatura de Gerson
Pessoa. O prefeito Rogério Lins
participa ativamente da campanha. “O prefeito vem fazendo um
excelente trabalho na cidade e isso
vem abrindo caminhos para mim,
hoje empresas nos chamam para
conversar com os funcionários,
igrejas estão nos convidando para
falar da importância de ter um
deputado, isso é graças ao que o
Rogério vem fazendo nos últimos
anos. Ele é um parceiro de todas as
horas”, finaliza o candidato

Gerson Pessoa e a candidata a deputada federal Renata Abreu

PROPOSTA

Candidato André Sacco defende maior
investimento público em saúde mental
Os cuidados com a saúde
mental será uma das bandeiras
defendidas por André Sacco
(PSDB) na Câmara dos Deputados, em Brasília. Médico e
candidato a deputado federal,
Sacco assumiu o compromisso
de lutar para que as pessoas, em
especial as mais carentes, também possam cuidar da mente.

Estudos apontam o
aumento de casos de
ansiedade, insônia,
estresse e depressão
Em reunião com a psicóloga Adriana Santos, André Sacco se mostrou preocupado com
estudos que apontam o aumento de casos de ansiedade,

insônia, estresse e depressão,
principalmente, após o período
da pandemia da Covid-19.
“Nós assumimos um compromisso de tratar o assunto
saúde mental, trazê-lo à tona,
devido às grandes necessidades
que estamos observando, principalmente no pós-pandemia.
Vamos tratar deste assunto
com o respeito que o cidadão
merece”, afirmou André Sacco.
Ao anunciar em suas redes
sociais o compromisso de levar
o debate sobre a saúde mental ao Congresso Nacional, o
candidato a deputado federal
lembrou do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, uma das principais pautas
defendidas por psicólogos e
psiquiatras.
“A saúde mental também

“

Só vamos melhorar
o atendimento
oferecido à
população quando
a tabela SUS for
revisada, o que não
acontece há
mais de 15 anos.”
André Sacco, candidato a
deputado federal

está no foco das nossas atenções. Tenho dialogado com
especialistas no assunto, como
a psicóloga Adriana Santos,
assumindo o compromisso

de defender essa bandeira no
Congresso Nacional. Estamos
em setembro, mês de prevenção ao suicídio, ocasião propícia para debater a saúde mental
da nossa gente”, escreveu o
tucano.
Além da saúde mental,
André Sacco tem como uma
de suas bandeiras de campanha
a melhora do atendimento no
sistema público de saúde como
um todo. Ainda durante a pré-campanha o tucano já alertava
para a revisão da tabela SUS.
“Só vamos melhorar o atendimento oferecido à população
quando a tabela SUS for revisada, o que não acontece há
mais de 15 anos. Esse assunto
é urgente e eu vou batalhar
muito para que saia do papel”,
finalizou.

Candidato assumiu o compromisso de levar o assunto ao Congresso

CNPJ da candidata: 47.486.484/0001-94 | Federação PSOL-REDE | Valor: R$650,00

VOTE NA MELHOR
DEPUTADA
FEDERAL DE
OPOSIÇÃO
AO BOLSONARO.
Redes sociais:
@samiabomﬁm

Acesse:
samia5000.com.br
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Cidades

Semáforo
Depois de estudo realizado, visando a melhoria do
fluxo de veículos e da segurança viária da cidade,
a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria
de Mobilidade Urbana (Semurb), implantou um
sistema de controle semafórico na rotatória da
avenida Bariloche com a rua Ipanema e início da
avenida José Dias da Silva, no Jardim Maria Helena.

SAÚDE

RONDA ESCOLAR

Vargem Grande Paulista
terá seu primeiro hospital
Na segunda-feira, 19, o prefeito Josué Ramos e o médico e empresário Yeh Lun Chun confirmaram a boa
notícia à população vargem-grandense. O hospital será em um terreno localizado na Rodovia Bunjiro Nakao

Escolas de Osasco
serão vigiadas 24
horas por câmeras
de monitoramento
l l A Prefeitura de Osasco
segue investindo em câmeras
de monitoramento nas ruas
para garantir mais segurança
à população. Agora chegou a
vez das escolas, que também
contarão com a tecnologia para
garantir mais segurança aos
alunos, professores e demais
profissionais do ensino da rede
municipal.

A prefeitura de
Osasco também
realiza o Policiamento
Comunitário Escolar
O anúncio foi feito pelo
prefeito Rogério Lins na quin-

ta-feira, 15/9. Ele visitou uma
das escolas que já está com o
sistema funcionando, a CEMEI
Professor Alípio Pereira dos
Santos, no Jaguaribe.
“Iniciamos a implantação
de câmeras de segurança 24h
em nossas escolas. Todas elas
ligadas ao COI (Centro de Operações Integradas) da Guarda
Civil Municipal”, comentou
Lins.
Além do monitoramento
24h nas escolas, a prefeitura
também realiza o Policiamento Comunitário Escolar. Um
grupo de agentes da GCM faz
o patrulhamento reforçado nas
proximidades das escolas localizadas em áreas com maiores
índices de criminalidade.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Carapicuíba realiza
chamamento para
munícipes aptos ao
Programa Vale Gás
llA Prefeitura de Carapicuíba,
através da Secretaria de Assistência
Social, realizou um levantamento
por meio do Cadastro Único para
efetivar o chamamento das famílias, que estão aptas ao Programa
Vale Gás do Governo do Estado.
Esse subsídio foi criado para auxiliar munícipes que estão em
situação de vulnerabilidade.
O primeiro passo é consultar se o seu nome e número de
NIS constam na lista no site da

Prefeitura www.carapicuiba.
sp.gov.br. Após isso, você pode
realizar o cadastro no portal do
Governo do Estado, através do
link www.bolsadopovo.sp.gov.
br/portal/elegiveis/ValeGas ou
em um dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)
mais próximo de sua residência.
Vale lembrar que quem já tem o
benefício não precisa consultar
ou comparecer ao CRAS para
atualização cadastral.

llO evento com a presença do
prefeito Josué Ramos, do médico
e empresário Dr. Yeh, vereadores,
empresários, ex-prefeitos, convidados e funcionários públicos foi
realizado em frente às obras do
futuro Paço Municipal de Vargem
Grande Paulista e, na oportunidade,
o prefeito e o médico/empresário,
confirmaram que a cidade terá o
seu primeiro hospital de média e
alta complexidade com 150 leitos.
Segundo o prefeito, Dr. Yeh,
médico que tem uma linda história
em defesa da saúde, adotou Vargem
Grande Paulista e visionário como
é, vai edificar o primeiro hospital
da cidade, em um terreno localizado no Km 46 da Rodovia Bunjiro
Nakao.
Dr. Yeh agradeceu a confiança
e o atendimento do prefeito e fez
uma breve retrospectiva de sua vida.
“Nasci em Taiwan (China)
em 1954. Em 1975 com 21 anos
cheguei ao Brasil. Não escrevia, não
entendia e nem falava português.
Era cego, surdo e mudo. Mas com
muita luta e esforço fui aprovado
em 7 Faculdades de Medicina.
Montei meu primeiro serviço de
tomografia no Campo Belo (capital) mas na sequência casei com Ko
Chia Lin e meu sogro pediu para
que eu ficasse em Osasco.
Em 1991, inauguramos a Tomo
Med, o primeiro serviço de tomografia computadorizada desde o Rio
Pinheiros até às cidades da região
Oeste. Nesta época o Josué, inte-

O prefeito
Josué
Ramos e o
empresário
Yeh,
responsável
pela
construção do
Hospital

grante da Guarda Civil Municipal
de Osasco já me conhecia e foi nessa
cidade que nasceu seus dois filhos.
Neste local onde será construído
o Hospital, ao comprar o terreno
sinto que estou num paraíso, um
oásis. Neste ano fui homenageado
em Itapevi com o título de cidadão
devido ao Hospital Yes que lá montei. Mas voltando, em 2002, edificamos o Hospital Sino Brasileiro em
Osasco. Eu não tinha dinheiro, nem
experiência, dormi dentro do hospital por um ano, acredito ter sido
o único médico do mundo a agir
assim. Já fiz mais de 5 mil partos e
mais de 12 mil cirurgias vasculares.
Em 2015 negociamos o Sino
Brasileiro com a Rede D´Or (Hospital são Luiz) e em 2020 inaugu-

ramos o Hospital Yes em Itapevi. E
agora, não me faltando fé, coragem
e experiência e contando com o
apoio da prefeitura e de todos vocês,
vamos edificar o primeiro Hospital
de Vargem Grande Paulista”, encerrou o visionário empreendedor
da saúde, Dr. Yeh.
Já o prefeito Josué Ramos
assim se manifestou: “A primeira coisa foi acreditar em minha
pessoa como o Dr.Yeh acreditou.
Nessa área com mais de 800 mil
metros quadrados, onde será
construído o novo centro da cidade com Bancos, Restaurantes,
Shoppings, Paço Municipal com
obras já em andamento, entre
outros equipamentos, não poderia
deixar de lado a saúde da popu-

lação. Vargem Grande não tem
Hospital de referência de média e
alta complexidade. A vinda desse
hospital para nosso município
não será um ganho apenas à nossa
população mas para toda a região,
Ibiúna, Cotia, São Roque. Até hoje
precisávamos ir a São Paulo mas
vamos mudar essa realidade. Através da gestão pública e parcerias
com o empresariado podemos
mudar a vida de nossa população. O futuro hospital atenderá
particulares, convênios, SUS e terá
uma parceira com a nossa prefeitura. Vocês não tem noção da
simplicidade do Dr. Yeh. É dono
de hospital mas nunca deixou de
ser um médico de confiança”,
finalizou o prefeito Josué.

SAIBA +
Obras do Paço
Munipal de Vargem
Grande Paulista
Visando centralizar serviços
da prefeitura num só local,
facilitando a vida do cidadão
vargem-grandense e além de
economizar com aluguéis, a
administração do prefeito Josué Ramos está construindo o
Paço Municipal, na área onde
será o novo centro de Vargem
Grande Paulista. Em apenas
quatro meses de obras, o
ritmo de construção segue
acelerado.

Cidades
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INÉDITO

Barueri faz mutirão de
cirurgias para reduzir fila
De acordo com o levantamento do HMB, no primeiro fim de semana do mês foram realizadas 39 cirurgias.
No segundo, 24. Estão programados para os próximos fins de semana 30 e 24 cirurgias respectivamente
llA Prefeitura de Barueri deu
início neste mês de setembro a
um mutirão para diminuir ainda
mais o tempo de espera daqueles
pacientes que precisam passar
por uma cirurgia. Todos os finais
de semana o Hospital Municipal
de Barueri Dr. Francisco Moran
(HMB) realiza em torno de
30 procedimentos cirúrgicos,
como o de hérnias e retirada de
vesícula.
Muitos pacientes estão sendo
encaminhados para os hospitais
gerais em cidades vizinhas, uma
vez que a Secretaria de Saúde de
Barueri também participa do
Mutirão das Cirurgias feito pelo
governo do Estado de São Paulo.
“Estamos trabalhando firme
para diminuir o tempo de espera
para cirurgias na nossa cidade,
que aumentou por causa do
período da pandemia”, afirmou
o secretário de Saúde, Dionisio
Alvarez Mateos Filho.
O secretário lembra que no
período mais tenso da pandemia
do novo coronavírus os atendimentos ficaram muito restritos
em todas as especialidades, uma
vez que era necessário obedecer
ao distanciamento físico para
evitar contaminação.
O HMB continua realizando,
durante a semana, as cirurgias
regulares e de emergência. Nos
finais de semana, mesmo com
o mutirão, as cirurgias de emergência também continuam a ser
realizadas.
É importante ressaltar que

O diretor técnico do HMB,
Paulo Tierno, destaca que mensalmente são realizados ao todo
cerca de 1.200 procedimentos
cirúrgicos no hospital. “Após a
diminuição das internações por
Covid-19, o HMB se deparou
com demanda reprimida de
outras patologias. Com a ajuda
da Prefeitura retomamos o funcionamento pleno das atividades
cirúrgicas e estamos fazendo
todos os esforços para conseguir
atender a alta demanda reprimida”, disse.

Durante a semana o HMB continua realizando cirurgias normalmente

os pacientes na fila para cirurgia
passam antes por atendimento
em uma UBS (Unidade Básica
de Saúde), que encaminha para
o procedimento. O paciente é

ainda avaliado por um médico
cirurgião com auxílio de exames
de imagens (ultrassonografia,
tomografia etc.) e por um médico
anestesista.

Antes do imaginado
“Fiz cirurgia de vesícula no
dia 10, fui muito bem atendida
tanto pelos médicos quanto
pelos enfermeiros. Essa cirurgia
estava marcada para o dia 15 de
novembro, mas com o mutirão,
me chamaram e eu pude fazer
bem antes”, conta a costureira
Alice Ferreira da Mota, de 51
anos, moradora do Parque
Imperial.
Marcela Dias Brito, de 38
anos, moradora do Parque
Imperial, submeteu-se a uma
cirurgia de hérnia no dia 4. Ela
diz que o tempo entre o início
das consultas e dos exames foi
muito curto. “Era para eu ter
feito essa cirurgia em novembro
do ano passado, mas desisti
porque fiquei com medo. Mas
quando retomei o tratamento
neste ano, demorou apenas 15
dias para eles me chamarem
para o mutirão”, disse.

Osasco inaugura
Central de Serviços da
Pessoa com Deficiência
llA Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria Executiva da
Pessoa com Deficiência (SEPCD), inaugurou na quarta-feira,
21, dia em que se comemora
nacionalmente as lutas das
pessoas com deficiência, a Central de Serviços da Pessoa com
Deficiência de Osasco.
A Central de Serviços PcD é
algo inédito e será um local que
centralizará todos os serviços

O local também
fornecerá a Carteira da
Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista
ofertados no município, com
servidores capacitados para
atender, acolher e servir pessoas
com deficiência, seus familiares
e cuidadores.
A Central de Serviços PcD
está instalada na Secretaria
Executiva da Pessoa com Deficiência, localizada na Avenida

Analice Sakataukas, 204 – Bela
Vista.
O local conta com uma
Praça de Atendimento, triagem,
acolhimento, encaminhamentos e gestão de conflitos; Central
de Regulação de vagas para
PcDs e Gestão junto às Organizações Sociais de Saúde (OSS);
banheiros 100% acessíveis para
PcDs e colostomizados; auditório de capacitação continuada
para servidores e sociedades civil em libras e braile, atendendo
integralmente a Lei Municipal
5089/2020.
Além disso, oferecerá serviços como emissão de cartão de
estacionamento de vaga especial
para PcD, emissão da Carteira
de Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), Observatório
da Pessoa com Deficiência,
Grupo de Psicoeducação Familiar, atendimento integrado ao
COMPED (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência),
entre outros.
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VIVER MELHOR

Casas de Osasco são reformadas
através da parceria Estado e Município
Com recursos da agência de fomento Casa Paulista e execução da CDHU, o Viver Melhor tem por objetivo aprimorar as condições de habitabilidade,
salubridade, acessibilidade para famílias com renda de até cinco salários mínimos que residam em domicílios considerados inadequados.
l l A Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria de Habitação em
parceria com o governo do Estado,
está concluindo a reforma de 600
moradias do núcleo habitacional
AE, no Jardim Veloso, através
do Programa Viver Melhor. Para
Osasco, o programa destinou R$
10 milhões.
O programa realiza a melhoria
da casa das pessoas, com reforma
de banheiros, instalação elétrica,
hidráulica, ligação de esgoto, ventilação, entre outros. Criado em 2021,
durante a pandemia, o Programa

Viver Melhor é executado pela
CDHU e promove, sem custo para
as famílias, a recuperação completa
de domicílios em inadequação
habitacional em assentamentos precários situados em áreas regularizadas ou passíveis de regularização,
exceto locais de risco e de proteção
ambiental.
Os serviços executados pela
CDHU abrangem, entre outros, a
colocação de piso, revestimento,
instalação de esquadrias, impermeabilização, restauração de telhados,
reparos de drenagem, instalações

elétricas e hidráulicas, conexão
com rede de água e esgoto, melhorias em acessos e áreas comuns do
núcleo habitacional, entre outros.
As fachadas das casas também são
recuperadas e ganham pintura
colorida projetada para revitalizar
a paisagem local.
O trabalho desenvolvido pela
CDHU consiste em três etapas:
vistoria no local para avaliar a moradia e suas necessidades, coleta da
assinatura do morador no termo
de adesão e execução das obras de
melhoria.

ENCONTRO REGIONAL

Fernando Chucre é recebido no CiOeste e fala
sobre Resíduos sólidos e recuperação do Rio Tietê
O Renasce
prevê ainda desassoreamento
da Barragem
Edgard de
Souza até a
Barragem Móvel do Tietê

Com relação aos resíduos sólidos,
grande preocupação do CiOeste, que
tem buscado solução para toda a região, Chucre afirmou que o Estado tem
adotado uma estratégia de incentivar a
coleta de maneira regionalizada e que

irá financiar entidades consorciadas
para a realização de estudos que levantem o diagnóstico do problema
local, para serem definidas soluções
adequadas a cada região. “É importante
que seja com organização consorciada,

O time do WIA para Brasília

Valor R$ 650,00

llNa tarde da quarta-feira, 21 de
setembro, o secretário estadual de
Infraestrutura e Meio Ambiente de
São Paulo, Fernando Chucre, reuniu-se com secretários municipais
e técnicos de Meio Ambiente e de
Obras da região, na sede do CiOeste
(Consórcio Intermunicipal da Região
Oeste Metropolitana de São Paulo). O
secretário-executivo da entidade, Jorge
Lapas, abriu a reunião, destacando que
os temas seriam as recentes realizações
da Secretaria e as diretrizes e alternativas a respeito do destino final dos
resíduos sólidos.
O prefeito de Jandira, Henri Sato
também estava presente.

O time do LULA para
São Paulo
/

porque vocês têm todo um ponto de
vista estratégico, de redução de risco e
também de adoção de medidas mais
adequadas para a questão da disposição dos resíduo, de maneira articulada.
Além das usinas móveis, que foram
doadas para os Consórcios, também
vamos financiar os estudos”, disse.
Ainda sobre a região coberta pelo
CiOeste, disse que o governador irá
assinar contrato com o BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento), que prevê recursos da ordem de
R$500mi, para o projeto Renasce
Tietê, a ser empregado exclusivamente
na região do Alto Tietê, para recuperação de nascentes e de mata ciliar,
para reflorestamento e para todos os
investimentos necessários, inclusive
com relação a ocupações irregulares
nas nascentes. “É uma ação bastante
objetiva, que conta com recursos em

caixa”, disse.
O Renasce prevê ainda desassoreamento da Barragem Edgard de Souza
até a Barragem Móvel do Tietê, compreendendo 16,5km entre Santana de
Parnaíba a Osasco. Haverá investimentos voltados também a Guarulhos,
que hoje é uma das maiores fontes
poluidoras do rio Tietê, à Capital, Mogi
das Cruzes e Biritiba-Mirim, totalizando investimentos previstos de R$3,5bi
Sobre Infraestrutura na região,
destacou que o DAEE - Departamento
de Águas e Energia Elétrica realizou
desassoreamento no Rochdale e no
Bonança, em Osasco, realizou canalização no Ribeirão Vermelho, em São
Paulo e Osasco e fez obras de combate
às enchentes na região da Lagoa de
Carapicuíba.
Destacando as áreas cuidadas pela
secretaria – esgoto, abastecimento e

segurança hídrica, Fernando Chucre
lembrou que São Paulo tem hoje 4 milhões de hectares de áreas protegidas, o
que representa 20% de seu território, e
119 unidades de conservação administradas pela Fundação Florestal. “No último inventário florestal, constatamos
que foram recuperados cerca de 5% de
mata nativa”, disse o secretário, mostrando ainda em apresentação data
show que o Estado tem a mais limpa
do Brasil e uma das mais limpas do
mundo, com aproximadamente 60%
de participação de fontes renováveis.
Chucre disse ainda que o governo
estadual vai instalar mais de 80 usinas
fotovoltaicas (de energia solar) em
terrenos de propriedade do estado
para compensar parte do consumo de
energia elétrica dos prédios públicos
estaduais, projeto a ser desenvolvido
por meio de PPPs (parcerias público-privada).
O convidado falou sobre o programa Novo Rio Pinheiros, que promove
a recuperação do rio e que conectou
650 mil famílias à rede de coleta e de
tratamento de esgoto. Quantidade de
domicílios, segundo ele, comparável à
cidade de Porto Alegre, capital do Rio
Grande do Sul. O programa ainda
removeu 83 mil toneladas de lixo flutuante e 761 m³ de sedimentos.
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EDUCAÇÃO

Barueri supera cidades
da região Oeste no Ideb
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PREMIAÇÃO

Barueri investiu na implementação de laboratórios equipados de ciências, construiu polos do projeto Sala
Maker, somou 30 mil chromebooks, construiu escola e investiu na formação de seus professores.
llTodos os investimentos da
Administração de Barueri no
setor da Educação estão demonstrando resultados muito
positivos. Mais uma vez a cidade
garantiu o melhor desempenho
dentre as escolas públicas, de
acordo com o Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica 2021), divulgado na manhã de sexta-feira (dia 16) pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).
Segundo os resultados, Barueri superou a média nacional
no quesito que mediu a aprendizagem dos estudantes do 1º ao
5º ano. Enquanto Barueri obteve
a nota 6.4, a média nacional foi
de 5.8; a cidade de São Paulo,
por exemplo, foi avaliada em 5.7.
Já nos resultados que mediram a aprendizagem dos alunos
do 6º ao 9º ano, Barueri também
se destacou com a nota 5.7, a
maior entre todas as cidades
da região oeste e novamente o
município de São Paulo, que
ficou com média de 5.1.
Mesmo com pandemia
Apesar dos impactos negativos por conta da pandemia do
novo coronavirus, Barueri foi o
município que melhor superou
a fase crítica mundial e garantiu
a aprendizagem dos alunos, conquistando uma média maior do
que a nacional.
No período da pandemia, a
rede municipal de ensino criou

Barueri
superou a
média nacional
no quesito
que mediu a
aprendizagem
dos estudantes
do 1º ao 5º
ano

estratégias de investimentos
para garantir aulas on-line para
todos. Disponibilizou chromebooks para os estudantes, além
de internet e cestas básicas para
as famílias de alunos mais carentes. Também implementou
aulas de reforço em todas as
escolas da rede.
De acordo com o secretário
de Educação, Celso Furlan, em
todos os dias do ano uma grande
força-tarefa envolvendo toda
a equipe da Educação trabalha
para oferecer o melhor a cada
aluno. “Com a sensibilidade
da Administração Municipal,
os investimentos no setor da

educação não param. Temos
a felicidade de também contar
com o empenho dos professores
da nossa rede, que são extraordinários. Contamos com um verdadeiro exército de profissionais
apaixonados pela Educação, que
pensam em oferecer o melhor
para nossos estudantes. Saber
que superamos a média nacional, apesar da pandemia, só nos
dá mais forças para seguir o
trabalho”, disse.
Ideb é o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica,
criado em 2007, depois que a
Prova Brasil passou a ser censitária para o ensino fundamental,

ou seja, aplicada em todas as
escolas do país.
O Índice mede a qualidade
do ensino das escolas individualmente, das redes de ensino
(municipal, estadual, privada),
dos municípios, do estado e do
Brasil, em suas três etapas: anos
iniciais do ensino fundamental,
anos finais do ensino fundamental e ensino médio.
O Ideb é calculado e divulgado a cada dois anos, sempre em
anos pares, mas com dados do
ano anterior. Por isso temos resultados apenas dos anos ímpares. A última prova foi aplicada
em 2021, e a anterior, em 2019.

Osasco Plaza
Shopping sorteia
apartamento
llSeu superintendente David
Rocha, na presença de um júri
super selecionado com Autoridades e os Consumidores que
estavam presentes na Praça de
Eventos do Shopping, realizou o
tão aguardado sorteio da “Promoção Melhor Compra e Melhor Prêmio - Mães, Namorados e Pais 2022” - Cert. De Aut.
/ SECAP n.º 06.18843/2022. O
ápice do grande momento foi
quando a ganhadora do apartamento, Ivaneide S. de Queiroz
- Osasco/ SP recebeu a notícia
ao vivo via fone que tinha sido A ganhadora recebeu a notícia
contemplada. Foi emoção ge- do prêmio via telefone
ral! Outros dez Consumidores
ganharam “vales-compras” no SP, Verônica M. Cipriano de
valor de R$ 1.000,00 cada um: Itapevi/ SP, Adriana P. Vianna
Abel Rodrigues, Katia S. Souza, de Carapicuíba/ SP, Francilda
Gildo O. Almeida, Cristiane L. L. F da Silva de Jandira / SP e
Arraz, Gabriel de Souza S. Filho, Cesar A. Vieira de Carapicuíba
José I. Alves todos de Osasco/ / SP. Parabéns a todos!

AÇÃO SOCIAL

ONG Médicos do Mundo leva
atendimento a pessoas em
situação de rua em Osasco

CNPJ: 47.395.236/0001-38 - Valor R$ 650,00

llNo domingo, 18/09, aconteceu a segunda ação da ONG
Médicos do Mundo (World
Doctors) que leva atendimento
a pessoas em situação de rua.
O encontro ocorreu na Praça
Laurindo de Camargo, em
Presidente Altino, das 9h às
14h, em uma parceria com o
Insanos Moto Clube Brasil (o
maior moto clube do país), a
Secretaria Municipal de Saúde
e a Comissão de Direitos Humanos da OAB/Osasco. A entidade está presente em diversas
cidades e estados do Brasil, e
em Osasco é coordenada pelo
doutor Renato Bonin.

A Médicos do Mundo conta
com um grupo de voluntários de
todas as áreas da medicina humana e animal, além de oferecer
outros serviços como cuidados
com higiene, atendimento legal,

A Médicos do Mundo
conta com um grupo
de voluntários de todas
as áreas da medicina
serviços voltados à nutrição e
à pedagogia, em parceria com
outras ONGs. “Em junho deste
ano, falei com a coordenação

se era possível trazer essa ação
para Osasco. Aqui temos um
contingente de pessoas que
precisa dessa ajuda. Então, conseguimos o apoio da OAB, por
meio do doutor Paulo Cesário,
da Secretaria de Saúde de Osasco, e o apoio fundamental do
Moto Clube Insanos e do Moto
Clube Lokas. Sem o Insanos não
conseguiríamos desenvolver
essa ação em várias cidades de
São Paulo, pois eles que são os
responsáveis por toda a parte
logística e estrutural, incluindo
a montagem e a desmontagem
das tendas, mesas e macas.
Aqui em Osasco, contamos

44
99
“Esses são os
meus candidatos”
Rogério Lins
Prefeito de Osasco

O encontro ocorreu na Praça Laurindo de Camargo, em Presidente Altino em parceria com o Insanos Moto
Clube Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde e a Comissão de Direitos Humanos da OAB/Osasco

com o apoio imprescindível do
Ricardo, conhecido como Rica
junto com o Claudio Biscuola”,
destacou Bonin. A ação conta
com voluntários acadêmicos
de Medicina e Enfermagem

que ajudam no atendimento.
“É uma somatória de forças”,
destaca.
A ONG recebe doações por
meio do Pix: voluntariosderua.
sp@medicosdomundo.org.br

e também necessita de mais
médicos voluntários para as
próximas ações. Mais uma
edição do evento está agendada
para 16/10.Instagram: @medicosdomundo.brasil
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Bota-Fora

Para anunciar
ligue: 3681-0914

BALANÇO

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.

TONINHO MUNDIAL IZATO
CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA

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
Fabricação própria por
encomenda de balanço com
madeira maciça, envernizado.
Valor a combinar com
sr. Orlando. Fone 3699.6758
__________________
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
De 72 litros, madeira
maciça. R$ 550,00. F.
99837.3000
__________________
ASPIRADOR
De pó, grande, Eletrolux
R$ 90,00 F. 3686.7224
__________________
BANHEIRA
Burigotto para bebê,
para desocupar lugar
R$ 70,00 F. 3608.2707
__________________
BATEDEIRA
Philco, nova, R$ 300,00.
F. 3681.9648
__________________
BICICLETA
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
__________________
BOTIJÃO
De gás vazio capacidade 13 quilos R$ 140,00
F. 96810.2594
__________________
CAIXA
Térmica seminova R$
50,00 F.98077.8539
__________________
CALÇA
Masculina, azul e vermelha, nova, R$ 50,00
F. 94779.7021
__________________
CAMA
De solteiro R$ 150,00.
F.96567.1670
__________________
CAMA
Auxiliar, de solteiro, em
madeira, R$ 200,00
F.98726.3439
__________________
CAMA
Box solteiro mais colchão R$ 300,00 F.
3682.4528
__________________
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
__________________
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
_________________
COLETE
De motoboy, novo,
número GG R$ 50,00
F.94779.7021
_________________
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
u m a g e l a d e i r a . F.
96567.1670
_________________
FERRO
E l é t r i c o à v a p o r,
Walita, R$ 40,00 F.
3686.7224
_________________
FOGÃO
Dako em ótimo estado R$ 200,00 F.
97166.2815
_________________

PET CENTRAL OSASCO
CONSERTOS SINGER, ZIGUE-ZAGUE, INDUSTRIAL E
CASEIRAS EM GERAL - ATENDIMENTO A DOMICÍLIO

RUA BATISTA DE AZEVEDO, 205 – CENTRO – OSASCO

3683-3375 • 97780-0850 • 94153-3191 • 95076-9464

EM FRENTE AO MERCADÃO MUNICIPAL

_________________
FOGÃO
Esmaltec de 5 bocas. R$ 250,00 F.
96810.2594
_________________
FORNO
Elétrico Philco R$
400,00 F. 3681.9648
_________________
FREEZER
Brastemp em bom
estado R$ 450,00. F
94966.7275
_________________
FREEZER
Horizontal, novo, R$
1.000,00 F. 3681.9648
_________________
FREEZER
Industrial de 600
litros R$ 800,00 F.
99521.9581
_________________
GELADEIRA
Consul em bom estado R$ 300,00 F.
94966.7275
_________________
GELADEIRA
Consul em bom estado. R$ 180,00 F.
98752.7319
_________________
GELADEIRA
Continental cor branca,
280 litros, R$ 500,00 F.
3683.0430
_________________
GELADEIRA
Continental duplex, nova
R$ 800,00 F. 95985.6443
_________________
GUARDA-ROUPA
De 4 portas R$ 300,00
F. 96028.3711
_________________
MALA
De viagem com rodinhas, nova, R$ 250,00
F. 94601.1194
_________________
MALAS
De viagem, uma azul e
outra vermelha e uma
delas sem rodinhas. R$
200,00 F.98752.7319
_________________
MÁQUINA
De costura reta industrial em perfeito estado
de funcionamento e
revisada. R$ 850,00 F.
99541.6058
_________________

_________________
MÁQUINA
De lavar roupas, 13
quilos, Eletrolux R$
800,00 F.99521.9581
_________________
MÁQUINA
Interloque em bom
estado R$ 400,00 F.
94966.7275
_________________
MARTELETE
De 3KG por R$ 450,00
F. 99837.3000
_________________
MESA
De jantar com tampa
de vidro com 6 cadeiras
estofadas. R$ 300,00 F.
99194.7199
_________________
MOTOROLA
MOTO G7 Play com 32
giga com biometria. R$
350,00 F. 97315.0830
_________________
NOTEBOOK
De 2 giga, 500 HD, CCE
mais impressora HB,
R$ 650,00 F.3685.2012
_________________
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
_________________
PIA
De 1,5 m por R$ 80,00
F. 95826.1966
_________________
POLTRONA
De corino, bege, em
bom estado R$ 200,00.
F. 94916.6644
_________________
POLTRONA
Duas poltronas com
rodinhas para escritório R$ 60,00 cada. F.
3686.7224
_________________
PORTA
De alumínio tamanho
padrão, para sala, R$
200,00 F. 98726.3439
_________________

_________________
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
________________
RACK
Cor madeira com
duas portas de vidro. R$ 380,00. F.
97315.0830
________________
SANDUICHEIRA
Comum R$ 30,00 F.
96659.1078
_________________

_________________
SAPATO
Feminino Medora número 34 e 35 R$ 70,00
F. 94779.7021
_________________
SAPATOS
Em bom estado R$
60,00 cada e botas
R$ 90,00 cada. F.
93243.1112
_________________
SAPATOS
Vários pares número
43 F. 97166.2815
_________________
SERRA
Makita de 220 volts. R$
280,00 F. 99837.3000
_________________
SOFÁ-CAMA
De casal R$ 350,00 F.
96028.3711
_________________
SOFÁ
Grande e um pequeno R$ 250,00
F.96028.3711
_________________
SOM
Automotivo Ford original, toca CD e MP3,
ótimo estado R$ 70,00
F. 97315.0830
_________________
SOM
Toca CD, AM/FM, R$
100,00 F. 94601.1194
_________________
TERNO
Completo R$ 70,00 F.
97166.2815
_________________
TV 14”
R$
150,00
F.
96659.1078
_________________
TV 20”
Panasonic em bom
estado R$ 250,00 F.
96659.1078
_________________
TV 20”
Panasonic R$ 250,00
F. 94601.1194
_________________
VENTILADOR
Sagma de pedestal com
3 velocidades, com luz
de sensor e ﬁo de energia
reforçado, seminovo. R$
100,00 F.97315.0830
_________________
VESTIDO
Longo, de festa, várias
cores. R$ 150,00 cada.
F. 97315.0830
_________________
VIDRO
De 2,10 x 0,98 m e
outros num total de
dez unidades, com mão
francesa. R$ 400,00 F.
94916.6644
_________________

WHATS (11) 98771.0732 – LUIZ
ORDEM DOS EMANCIPADORES DE OSASCO
Órgão de Utilidade Pública – Decreto 4400 de 20/08/1980
CNPJ 96.498.746.0001-46
CONVOCAÇÃO
-ASSEMBLEIA GERAL –
A Ordem dos Emancipadores de Osasco, convoca todos os membros das categorias;
Fundadores, Sucessores e Simpatizantes para a Assembleia Geral a ser realizada no dia
29 de setembro de 2022, quinta-feira, às 18 horas em primeira chamada e às 18h30 em
segunda chamada, em sua sede social à Rua Virginia Aurora Rodrigues, 413 – Centro
– Osasco, para a leitura e aprovação das alterações do nosso “ESTATUTO”, adequando
à nova legislação do 3º Setor e a Lei 13.019 de 2014.
Sua presença é importante para os destinos da Ordem dos Emancipadores de Osasco.
Cordialmente
Lázaro A. Suave
Presidente
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Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

ORLANDO
ROBERTO DUTRA

EMPRESÁRIAS SOLIDÁRIAS
As empoderadas empreendedoras Patrícia Di
Nizo, Elis Regina Devechio, Fátima Trevisan e
Simone Neri promoveram um delicioso chá da
tarde nas aconchegantes dependências do “Studio
Concept” na Vila São Francisco em São Paulo. As
patrocinadoras: Loja Suprema, Clínica Simone
Neri e Grupo Devech, colaboraram para o sucesso
do disputadíssimo evento do qual parte da
renda arrecadada é revertida para Ações Sociais
direcionadas pelas “Empresárias Solidárias”.
Prestigiando com suas presenças estavam a vicePrefeita de Osasco Ana Maria Rossi e sua filha,
a apresentadora do Programa “Sintonizados” da
Rádio nova Difusora Analu Rossi.

Muito querido no Mundo
Sindical de Osasco e Região,
o “Tio” carinhosamente
conhecido por todos, esteve
festejando mais uma primavera
da vida. Flagrado pelo fotógrafo
João Ricardo enquanto recebia
cumprimentos e abraços bem
apertados da Família, dos
Amigos e dos Sindicalistas
do STILASP – Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de
Laticínios e Alimentação de São
Paulo, onde é vice-Presidente.

SÉRGIO ENRICO
GONÇALVES
DOS SANTOS

“RESERVA GOLF RESIDENCE”
RECEBE AS MENINAS DO VÔLEI
Foi um paparico só a visita das Campeãs no
mais badalado empreendimento da “Ekko
Group” na Vila São Francisco em São
Paulo. Todos que ali estavam participaram
de um delicioso café da manhã e fizeram
questão de posar para fotos. O anfitrião e
diretor da Incorporadora Roberto Farias
fez as honras e marcou presença com o
internacional Time de Vôlei Osasquesnse.

Ama o mundo dos games, mas
é muito dedicado aos estudos
e, ao que tudo indica, será um
Cientista bem-sucedido. Sua
Mãe Dra. Daniela Sinhorini
é quem está radiante com as
comemorações dos seus 14 anos
de vida ao lado do maridão,
o Administrador de Empresas
Sérgio Luiz.

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
O Supervisor de Atendimento às Empresas, Leonardo Filenti está empolgadíssimo com a
“Campanha Somos CIEE” e conta um pouquinho como funciona: ...” trata-se de um programa
que financia bolsas de estudos para jovens em situação de vulnerabilidade que buscam entrar
no ensino superior. Além disso, os candidatos escolhidos entre o público prioritário também
recebem auxílio financeiro para cobrir gastos com transporte e alimentação durante o curso.
Neste período os bolsistas contam com acompanhamento e suporte de uma equipe técnica
para garantir que seu desenvolvimento acadêmico ocorra da melhor forma possível. O projeto
é apoiado pelo Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e estamos abordando alguns
parceiros que se identifiquem com a causa ou que já foram estagiários/aprendizes, sabendo
a importância dos estudos e dos programas para inclusão no mercado de trabalho. O projeto
também poderá receber doações a partir de R$ 25,00/ ano, o que auxiliará na manutenção das
bolsas de estudos. Maiores detalhes: https://www.somosciee.ciee.org.br/o-que-e-o-somos-ciee/

ISABELLA DI NIZO
A jovem universitária que completou 20 primaveras por
estes dias, vem se destacando em Osasco ao acompanhar
sua Mãe, a sucedida Empresária Patrícia Di Nizo da
“Suprema” nas Ações Sociais da Cidade e também
acompanhando seu pai Sérgio Di Nizo nas andanças
políticas que antecedem as Eleições 2022.

JOSÉ SIDNEI
PRIZON
No dia do seu
aniversário a
família toda reunida
para preparar
um delicioso bolo
para a hora do
“Parabéns à Você”.
Foi muito abraçado,
mas a beijoca pra
lá de especial foi
da filha Janaina
da Secretaria de
Tecnologia, Inovação
e Desenvolvimento
Econômico de
Osasco.

THYENA CAROLINE
MARQUES
Jornalista e Assessora
do Vereador Fabio
Chirinhan esteve de
aniversário e muitos
foram as mensagens,
congratulações e
abraços. E quem fez
questão de lhe dar um
abraço muito amoroso
na Princesa foi sua Mãe
Nanci Bobbis.

MARCELO BINI
O encontro super badalado para festejar e brindar
ao seu aniversário aconteceu no “A Pimenteira” em
Osasco e contou com a presença de sua amada Família
e de Amigos. Os membros da “Azzurro Moto Clube”
fizeram questão de presenteá-lo com o mimo com a
jaqueta de couro do Grupo como o mais novo sócio
da turma. Os “parabéns a você”, a Dança do Ventre e
Grupo Musical coroaram o grande encontro de amigos.

A EXCLUSIVIDADE CHEGOU PARA FICAR
E VOCÊ MORAR,A UM ELEVADOR DE DISTÂNCIA
DO RESERVA GOLF SHOPPING.

APTOS.

4

177 M 208 M
2 A

3

SUÍTES

E

4

2

VAGAS*

H A L L P R I VAT I VO * E D E P Ó S I TO *
FOTO DO DECORADO DE 208 M 2

V I S I T E
AV. DR. MARTIN LUTHER KING, 1.499
V I L A S Ã O F R A N C I S C O – S Ã O PA U LO

O

D E C O R A D O

11 97570-5301

VENDAS:

REALIZAÇÃO:

E K KO G R O U P.C O M . B R

*Unidade de 4 vagas somente para Duplex e Maison, e existe a disponibilidade de vagas para aquisição **Hall privativo já incluso na área da unidade. ***Será entregue depósito de 2,80 m², a ser acrescentado na área privativa da unidade. Registrado na Matrícula 147.281 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Osasco. Todas as informações aqui anunciadas são referentes ao
empreendimento. Consulte material específico do produto para mais detalhes. As informações contidas nessa peça não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato. As ilustrações, artes, fotos, mobiliário, peças e decoração dos materiais de divulgação têm caráter exclusivamente promocional, o detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão
parte desse empreendimento constam do Memorial Descritivo, Memorial de Incorporação, Convenção de Condomínio e do Compromisso de Compra e Venda. A vegetação foi representada em seu porte adulto que será atingido anos após a entrega do empreendimento. O porte da vegetação na entrega será de acordo com o Projeto de Paisagismo. EKKO Vendas LTDA. – ME – Creci J-34937.
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Escolinhas de Esporte
Carapicuíba está com inscrições abertas para as
escolinhas de esportes. São mais de 400 vagas
divididas entre diversas modalidades. Os alunos
e responsáveis, no caso dos menores de idade,
interessados devem comparecer à Secretaria de
Esporte e Lazer, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16
horas. As vagas são limitadas.

Esporte
POLÔNIA

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Mestrões Denivaldo
e Dulce, técnicos no
Mundial de Karatê
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

llKaratecas do Brasil formam
tatame no VII Campeonanto
Mundial de Karatê na Polônia.
No comando da seleção nacional estão os mestres Denivaldo
Carvalho e Dulce Nakao, referências da arte marcial japonesa
a partir de Barueri - personalidades internacionais, tanto
que são técnicos da seleção
brasileira.
Estão presentes nos principais eventos do karatê seja no
Japão ou em qualquer outro país
- como acontece agora. O Mundial da Polônia tem chancela
da World Karate Organization
e rola neste fim de semana em
Kielce.
Retornando do Leste Eu-

llA A2F Arena ganha destaque
nacional a cada competição. Não
apenas mídias locais mas a grande
imprensa abre pautas por conta de
títulos em série dessa academia
que tem no comando o mestre
Gerson Teófilo. Ele é 3º Dan (faixa-preta terceiro grau) de kickboxing, técnico da seleção brasileira
e multicampeão como atleta.
A academia fica na zona Sul de
Osasco, hoje referência nacional
como celeiro de campeões. No
entanto, a A2F Arena tem mais
luvas para contar, pois além dos
pódios e de ser vitrine brasileira há
um berçário que justifica o sonho
do mestrão Gerson Teófilo.
Entre os atletas de elite, competidores de alto rendimento da
academia, há o batalhão rotineiro
de alunos treinando por qualidade
de vida ou pelo simples prazer de
lutar; e há uma terceira turma,
grupo que forma o berçario da
A2F Arena.
Não, não se trata das categorias
menores regulares mas de um projeto social que banca o kickboxing
de graça - para moçadinha sem

ropeu, os mestrões de Barueri
retomam expediente do karatê
nacional, organizam o Campeonato Brasileiro Full Contact
Shinkyokushinkai em Barueri
- local a ser confirmado mas
com data cravada para 27 de
novembro.

DE OSASCO
vai além dos pódios,
tem projeto social irado

O projeto Gigantes de Osasco acolhe atletas de famílias de baixa renda e que não
podem bancar mensalidade. Muitos dos alunos são das áreas de risco da cidade

Os mestres estão
sempre presentes em
diversos campeonatos
no mundo
Shihan Denivaldo Carvalho
é karatê 5º grau, a esposa Dulce
Nakao é 4º grau. Conheceram-se num tatame, naturalmente;
os filhos são todos faixas-pretas
e os netinhos já posam de kimono nos treinos.

KICKBOXING

Gerson Teófilo é 3º Dan (faixapreta terceiro grau) de kickboxing

condições de pagar. Sim, o Gigantes de Osasco é o tatame gratuíto
da academia, trabalho de inclusão
que o mestrão vê como medalha
olímpica.
Os casos de acolhimento contam atletas de famílias de baixa
renda e que não podem bancar
mensalidade. No mais, vários
desses alunos são de áreas de
risco. Isso à parte, todos treinam
barbaridade porque o Gigantes de
Osasco não dá mole, é projeto social mas muito irado na formação
competitiva.

Com a soma de todo esse
trabalho na A2F Arena, o mestrão tem atletas com luvas internacionais nas diversas balanças
do kickboxing. No início do
mês, por exemplo, a escola foi
com pelotão de competidores
para a Copa Brasil em Maringá
e retornou do Paraná com 32
medalhas de ouro, cinco de prata e cinco de bronze, 42 no total;
os campeões estão classificados
para o Pan-americano.
Enquanto pódios e medalhas
são notícias por todo país, o pro-

fessor Gerson Teófilo não perde o
foco social do kickboxing - sabe
que está contribuindo para o bom
caráter e pela qualidade de vida
dos pupilos. No mais, subir ao
pódio também acaba sendo mérito
dos próprios atletas que entendem
essa valorização, agarram a oportunidade e treinam duro dia a dia.
O projeto Gigantes de Osasco
compartilha tatame na A2F Arena
que fica na Avenida Analice Sakatauskas, 585 - mais informações:
96754-5776, 93475-6331 e redes
sociais.

VÔLEI FEMININO

Atual campeão e vice contra
eliminação na 1ª fase do Paulista
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

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

llO torcedor da região apostava
que as duas equipes chegariam de
boa às semifinais do Campeonato Paulista, agora fica na tensão
porque uma cairá no mata-mata
desta sexta-feira no Liberatão de
Presidente Altino.

Fosse uma decisão por vaga
à final, beleza pura e tudo dentro
dos conformes. Acontece que não,
o confronto é ainda na primeira
fase do estadual e o torcedor não
contava com isso.
Sim, é mata-mata por sobrevivência na raspa da fase de classificação entre Osasco e Barueri, atuais
campeão e vice do estadual.

Sim, Osasco levou o décimo
sexto título paulista muito de boa,
dificuldade zero. Mas agora o papo
é outro, o campeão está seriamente
ameaçado pelo vice e joga toda
sorte no mata-mata de hoje .
Quem avançar desse pega, vai
para o playoff semifinal contra o líder invicto Sesi Bauru; São Caetano
e Pinheiros formam o outro grupo.

