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SELEÇÃO BRASILEIRA

Osasco torce
por seus
filhos na
Copa do
Mundo
do Qatar
O técnico Tite convocou os 26 atletas
que defenderão a seleção canarinho na
Copa do Mundo do Qatar. A competição começa no dia 20, mas o Brasil
estreia apenas no dia 24 contra a Sérvia. Rodrygo, Ederson e Antony são
osasquenses e foram convocados
por Tite. Página 10
OSASCO

SUSTENTABILIDADE

Barueri investe em prédios com
captação de energia solar e água
de chuva através de cisternas
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Família Acolhedora comemora
três anos formando famílias
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MOBILIDADE

Parque Imperial ganhará nova
ligação viária com Tamboré
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Sem Mordaça
Insegurança
No último mês de setembro o número de homicídios no Estado de
São Paulo cresceu 11%. O furto de veículos teve uma alta de 22% e estupros subiu mais de 12%. Já furtos e roubos em geral, principalmente
de celulares, além de sequestros, também tiveram altas expressivas. O
que fazer? A primeira coisa é o Congresso Nacional promover uma
mudança geral na legislação penal que está ultrapassada.
Mexerico?
Comentários que circulam pelos bastidores da política, principalmente entre os opositores do prefeito Rogério Lins, dão conta que breve
um secretário municipal de Osasco terá sua prisão decretada e deverá
dar muitas explicações à justiça. Será verdade? Ou simplesmente são
intrigas promovidas e difundidas por alguns adversários políticos, cujo
o objetivo é tentar tumultuar e diminuir o sucesso do atual governo,
que segundo pesquisas é aprovado por quase 85% da população?

Fale com o Correio
Envie suas denúncias,
reclamações , sugestões e elogios
sobre serviços públicos ou
privados 98980.2449
jornal@correiopaulista.com

Teleton
No último final de semana a 25ª Edição do Teleton, no SBT, bateu
recorde de arrecadação com mais de R$ 34 milhões em prol da AACD.
A empresa Ekko Group com vários empreendimentos em Osasco
também se fez presente e cooperou com R$ 1,250 milhão à campanha.
Curiosidade
Dificilmente você encontrará em um único shopping, três academias em pleno funcionamento como ocorre no Continental Shopping,
o segundo shopping mais antigo de São Paulo (1975), o mais antigo
é o Iguatemi São Paulo (1966). No Continental temos as Academias
Bluefit, Bio Ritmo e Boa Forma Natação. E por esses dias, após quinze
anos sem salas de cinema, o Continental Shopping vai inaugurar cinco
modernas e confortáveis salas.
Libaneses no Brasil

EDUARDO METROVICHE

SOS Sanitário
Osasco a segunda economia do Estado de São Paulo e com uma
das maiores populações do país, possui o segundo local mais movimentado comercialmente do Brasil, o Calçadão da Antônio Agu. Só
que as milhares de pessoas que transitam diariamente pelo Calçadão
e até mesmo as que utilizam o Terminal Antônio Menck, quando
necessitam de utilizar um sanitário só há uma saída, ir até o Osasco
Plaza Shopping ou contar com a boa vontade de algum comerciante
e nem sempre isso é possível. Para atenuar essa situação, a prefeitura
de Osasco poderia edificar um amplo banheiro com condições de
atender com dignidade os cidadãos que frequentam o centro da cidade.
Brasilidade
Na manhã da segunda-feira, 31 de outubro, o deputado estadual
Marmo Cezar (PDT), ex-prefeito de Santana de Parnaíba, colocou a
seguinte mensagem em sua rede social: “O país mostrou ao mundo
uma grande democracia. Acabou, somos todos brasileiros. É hora de
unirmos a nação”.
Não foi 100%
Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco do último
dia 27, foi aprovado uma Moção de Apoio ao presidente da República
Jair Messias Bolsonaro (PL), propositura apresentada pelo vereador
Ralfi Silva (Republicanos). Após discussão a propositura recebeu
votos contrários dos vereadores Emerson Osasco (REDE) e Juliana
da Ativoz (PSOL).

O programa Nossa História realizou a sua 62ª Edição e nesta
quinta-feira, 10, em frente ao dispositivo da Câmara Municipal de
Osasco foi celebrada a Colônia Libanesa de Osasco. A jornalista e
colunista social Nancy Nasser, representando a Colônia Libanesa de
Osasco hasteou a Bandeira do Brasil, o empresário Munir Bechara,
também representante dos libaneses na cidade hasteou a bandeira
do Estado de São Paulo e Rudy El Azzi, Cônsul-Geral do Líbano em
São Paulo, hasteou a bandeira do seu país. Nancy, emocionada com a
homenagem não conteve as lágrimas. Só para saber, segundo o Cônsul,
o seu país tem atualmente entre 4 a 5 milhões de habitantes e no Brasil
são mais de 8 milhões de libaneses descendentes e que participam da
grandiosidade de nosso país.
EDUARDO METROVICHE

Vai mudar
O atual secretário de Cultura de Osasco, Claudio da Locadora, deve reassumir
sua cadeira de vereador no legislativo osasquense, cadeira atualmente ocupada pelo
suplente Delbio Teruel. Inclusive, segundo
notícias, Claudio é um dos postulantes
à presidência da Câmara para o biênio
2023/2024. Segundo informações Delbio
deverá assumir uma função no gabinete
do deputado estadual eleito Gerson Pessoa,
a partir de 15 de março de 2023. Ainda se
especula quem será o próximo secretário
de Cultura a ser nomeado pelo prefeito.

OPINIÃO

Um PIB para
cada Brasil
Rafael Cervone(*)
Engenheiro e empresário

Embora no acumulado de
janeiro a agosto deste ano o PIB
brasileiro tenha crescido 2,76%,
o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do Banco Central,
divulgado nesta terceira semana
de outubro, acendeu uma luz de
alerta. É preciso atenção com o
recuo de 1,13% em agosto, na
comparação com julho, a maior
retração mensal desde março
de 2021, quando foi registrada
queda de 3,6%.
Numa análise mais aprofundada, cabe refletir sobre o baixo e
instável crescimento econômico
brasileiro nas últimas quatro
décadas. Se nos últimos dois
anos enfrentamos a pandemia
e os impactos da guerra entre
Rússia e Ucrânia, é preciso lembrar que, antes desses eventos
conjunturais, vínhamos sofrendo
uma retração, nível pequeno de
investimentos e alto desemprego.
A verdade é que já entramos perdendo na luta contra a Covid-19.
Nos 40 anos que antecederam
2022, a expansão de nosso PIB
foi muito atrelada a condições
favoráveis do mundo e a algumas
medidas econômicas pontuais.
Mesmo nessas circunstâncias,
crescemos abaixo do que poderíamos e aquém de vários outros
países. Em compensação, padecemos muito com as crises externas
e tanto quanto com as numerosas
que enfrentamos internamente.
Considerando nosso potencial,
não podemos seguir patinando
e andando de lado. Não há mais
como adiar um projeto eficaz de
desenvolvimento.
A letargia econômica tem
afastado o Brasil dos padrões
necessários à redução das desigualdades e transição a um
patamar de renda alta. Uma
causa diagnosticada com clareza
para nosso baixo crescimento é
a desindustrialização. Cabe lembrar que a manufatura liderou a
expansão do PIB até a década de
1980, quando sua participação
foi superior a 20%. Mas, vem
perdendo espaço, tendo chegado
a 11,3% em 2021.
Não é mera coincidência
a queda de nossos índices de
crescimento ser simultânea à
retração fabril. Há uma direta
relação de causa-efeito nesses
indicadores. Agora, sem mais
adiamentos, precisamos de uma
agenda contemporânea de política industrial, contemplando
novos desafios, como o caráter
sustentável, inclusão social e
incorporação dos novos paradigmas tecnológicos.
O Brasil precisa crescer pelo

menos 3% a 4% ao ano. Além do
motor industrial, são prementes
educação e saúde de qualidade,
fomento da economia verde, na
qual temos imenso potencial,
e atendimento à agenda ESG
(Environmental, Social and Governance) pelos distintos setores
de atividade. Nada disso será possível sem as reformas administrativa e tributária, adiadas desde
a promulgação da Constituição
de 1988, e uma forte atuação
do Estado como articulador de
investimentos e intermediador
do processo de desenvolvimento,
com equilíbrio fiscal e menos
ônus para a sociedade.
Eis os compromissos inadiáveis dos governos federal e
estaduais e legislaturas que iniciam seus mandatos em janeiro
próximo. Precisamos decidir
qual Brasil queremos: o que continuará, como nas últimas quatro
décadas, com nível pequeno de
investimentos, desemprego alto
e baixa competitividade/produtividade; ou uma nação dinâmica,
próspera e capaz de prover bem-estar ao seu povo. Para cada uma
dessas duas possibilidades de país
teremos o PIB correspondente,
ou seja, aquele que seremos capazes de fomentar. Para a indústria
paulista, a escolha é clara: não
devemos nos resignar à armadilha da renda média. Já perdemos
tempo demais na conquista do
desenvolvimento.
*Rafael Cervone, engenheiro e
empresário, é o presidente do
Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (CIESP).
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Emidio no Governo Federal
O deputado estadual reeleito Emidio de Souza,
ex-prefeito de Osasco, anunciou que fará
parte da equipe liderada pelo ex-governador
Geraldo Alckmin para o grupo de transição que
trabalhará nos Direitos Humanos.

LGBTQIA+

Cioeste promove encontro de Políticas
Públicas para Mulheres e Gênero
O objetivo é garantir a participação da população na defesa da empregabilidade, empreendedorismo, saúde (principalmente em atenção a mulheres e homens trans),
educação e demais políticas, que atendam às questões inclusivas de gênero e diversidade sexual, com resistência a possíveis retrocessos das atuais conquistas.
llNa terça-feira, 08/11, o CiOeste promoveu um encontro na
sede da Associação Comercial
e Industrial de Barueri (ACIB)
de Políticas Públicas para Mulheres e Gênero, com deputadas
eleitas. Organizado pelo (Grupo
de Trabalho) GT de Gênero e
tendo as coordenadoras Luciana Ribeiro (SEMUD Osasco) e
Ângela Maluf (vice-prefeita de
Cotia e secretária de Direitos Humanos) como anfitriãs, o evento
reuniu importantes nomes da
luta da mulher e da população
LGBTQIA+ da região, para debater a viabilidade da criação de
um Conselho Regional para este
recorte da população, por meio
do CiOeste.
Na abertura, Ângela contagiou a todos com seu entusiasmo.
“Nós LGBT existimos e quando
começamos a falar, temos uma
força. Ninguém faz nada sozinho. Nossos direitos têm que ser
preservados”, salientou. Luciana
afirmou que o GT surgiu de um
grupo pioneiro que procurou os
prefeitos da região, já apresentando o projeto da Casa Abrigo

O evento
reuniu
importantes
nomes da luta
da mulher e
da população
LGBTQIA+ da
região

(conquista do CiOeste por meio
do GT) e outros que estão em
andamento.
Na ocasião, o diretor do
CiOeste Mauro Sérgio (Comunicação) falou sobre as dificuldades
que a entidade enfrentou nos dois

últimos anos de pandemia. “Mesmo assim, seguimos com tantas
conquistas, evoluindo nas questões inclusivas, com os GTs de
Gênero e de Igualdade Racial. Tenho muita honra em ajudar por
meio do Consórcio. Aprendemos

com vocês a cada dia”, disse.
Foi composta uma mesa de debate para abordar as dificuldades e
lutas da população representada
no encontro, com a participação
de Ângela Maluf; Alexandra
Pericão (Comissão da Diversi-

dade Sexual e de Gênero da OAB
Cotia), Mônica Godoi (advogada
e presidente da Comissão de
Diversidade Sexual e Gênero
da OAB Osasco), Vitor Teixeira
(advogado e Coordenador Estadual de Políticas Públicas para

LGBTQIA+), Mônica Araújo
(Conselho estadual LGBTQIA+
de São Paulo) e Maria Clara
Gianne (médica sanitarista).
Carlos Abraão, diretor de
projetos do CiOeste e mediador
do debate, destacou a importância que o consórcio de municípios dá à causa das minorias,
salientando que, além de auxiliar
os GTs na construção de políticas
públicas, a entidade também leva
à sua TV CiOeste, uma programação para a população LGBT e
para os pretos. “Somos o único
consórcio de municípios no Brasil que tem este espaço para a voz
das minorias”, destacou.
Os parlamentares presentes
foram Tainara Faria, vereadora
de Araraquara eleita deputada
estadual; Juliana Cardoso, vereadora em São Paulo eleita deputada federal; Higor Andrade,
do mandato AtiVoz, de Osasco.
Estavam presentes ainda representantes das deputadas federais
Renata Abreu e Carla Morando.
Também participou do evento
a assessora do CiOeste, Letícia
Galdino.

LEGISLATIVO

Barueri deve arrecadar
R$ 4,8 bilhões aponta
Lei Orçamentária Anual
llO plenário da Câmara de
Barueri aprovou na sessão de
quinta-feira, 3, em primeira votação, o Projeto de Lei
86/2022, que trata do orçamento municipal para 2023.
O texto, de autoria do prefeito,
estima a receita (total a ser arrecadado pela Prefeitura) e fixa
as despesas da municipalidade
no ano que vem.
Para se tornar a Lei Orçamentária Anual de 2023, a ma-

téria precisa passar por nova
votação pelos parlamentares.
A previsão apresentada pelo

Antes de entrar em
votação, o projeto de lei
foi objeto de audiência
pública na Câmara
Poder Executivo é de arrecadar
R$ 4,8 bilhões, incluindo o or-

çamento da previdência social
dos servidores públicos.
Antes de entrar em votação, o projeto de lei havia sido
objeto de audiência pública
na Câmara. Em 27 de outubro, a Comissão de Finanças e
Orçamento da Casa apresentou oficialmente a proposta à
população. O procedimento
é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal
Complementar 101/2000).

CÂMARA

Orçamento 2023 de Osasco deve
girar em torno de R$ 4,9 bilhões
llO Projeto da Lei Orçamentária Anual (PL 75/2022) estima
a receita e fixa as despesas da
administração pública para o
exercício de 2023 no município
de Osasco.

A Lei Orçamentária
Anual estima as receitas
e fixa as despesas para
o próximo ano
O texto, de autoria do Poder
Executivo, projeta um orçamento estimado em R$ 4,9 bilhões
para o ano que vem.
A proposta já passou por
Audiência Pública da Secretaria
de Planejamento e, após a Audiência a ser realizada pelo Legislativo, deve seguir para ajustes.
A votação no Plenário da Câmara Municipal está programada para o dia 29 de novembro, a
partir das 9h30.

A votação no Plenário da Câmara está programada para o dia 29

A Lei Orçamentária Anual estima as receitas com os
impostos e fixa as despesas da
cidade para o ano subsequente.
A aprovação definitiva da LOA
deve ocorrer impreterivelmente
até o fim de cada ano.
É por meio da LOA que são
destinados os recursos para
cada área dos serviços muni-

cipais como, por exemplo, a
educação, o transporte, a saúde
e a zeladoria. Antes de o projeto
ser aprovado em Plenário, a
Comissão de Finanças e Orçamento, responsável em analisar
a proposta, realiza Audiências
Públicas gerais e temáticas
para ouvir as demandas da
população.

O texto, de autoria do prefeito,estima a receita total a ser arrecadada e fixa as despesas no ano que vem
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Gelado
A EMTU cadastrou 10 ônibus zero km que
já estão rodando na frota intermunicipal
operada pela Viação Osasco, do Consórcio
Anhanguera. Os novos veículos têm arcondicionado, elevador para pessoas com
deficiência e motor traseiro, mais silencioso.

Cidades
LIMPEZA

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

Barueri e Osasco terão
feriados prolongados
Os serviços essenciais permanecerão funcionando normalmente nas duas cidades durante o feriadão. É o caso
dos prontos-socorros, da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e dos agentes de trânsito, SAMU e hospitais.

Osasco inicia Operação
de Prevenção e Combate
às Enchentes de Verão
A Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria de Serviços
e Obras, iniciou na terça-feira,
08/11, a Operação de Prevenção e
Combate às Enchentes. A primeira
ação aconteceu em um trecho do
Braço Morto do Rio Tietê, no
Jardim Rochdale, que ainda não
foi canalizado. No local será feito
o desassoreamento, alargamento
e limpeza do córrego. Nos próximos meses, a Prefeitura realiza
a limpeza de córregos, bocas de
lobo e bueiros.

A primeira ação
aconteceu em um trecho
do Braço Morto do Rio
Tietê, no Rochdale
O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou o início
dos trabalhos e destacou que são
serviços que visam a prevenção
de enchentes. Ele também fez um
apelo para que a população contribua e não jogue entulho, móveis e
lixo nos rios, nem nas ruas.
“É preocupante porque apenas
em um pequeno trecho, encontramos sofás, pneus, restos de

“

Contribua com a
nossa cidade para
que a gente não tenha
problemas futuros
com as enchentes. O
combate às enchentes
também
dependa das atitudes
de cada um.”

Rogério Lins,
prefeito de Osasco

construção civil. Em Osasco temos
um canal de atendimento que é
a Central 156, o munícipe pode
acionar e a Prefeitura vai gratuitamente retirar e dar destinação
correta. Ou seja, contribua com
a nossa cidade para que a gente
não tenha problemas futuros com
as enchentes, mesmo depois de
fazer esse trabalho preventivo. O
combate às enchentes também
depende das atitudes de cada
um”, disse.

  No dia 15 de novembro
(terça-feira) celebra-se no Brasil
a Proclamação da República, um
feriado nacional. Em Barueri, seguindo o Decreto nº 9.467, de 18
de novembro de 2021, a data será
marcada por um feriado prolongado, uma vez que o município
declarou a segunda-feira, dia 14,
como dia sem expediente.
Em 21 de novembro (segunda-feira) haverá um ponto facultativo municipal: é o Dia de Nossa Senhora da Escada, padroeira
da Aldeia de Barueri, oficializada
por meio da Lei 21/67. O ponto
facultativo nessa data foi determinado pelo Decreto 8.281/2015.
Tanto no feriado prolongado
da Proclamação da República (de 12 a 15/11) quanto no
ponto facultativo do dia 21 as
repartições públicas municipais
estarão fechadas. É o caso do
Ganha Tempo, das Unidades
Básicas de Saúde, das Secretarias
Municipais e outros órgãos cuja
atividade não seja de natureza
ininterrupta. Os serviços retornarão na quarta-feira (dia 16) e
no dia 22 (terça-feira) a partir
das 8h.
Vacina Covid
A UBS Benedito de Oliveira
Crudo, que está atendendo no 1º
andar do Centro de Especialidades, na região central, continuará
disponibilizando a vacina contra
a Covid-19 a todos os públicos
preconizados, aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h.
Parques abertos
Os parques também estarão

Em Barueri tanto no feriado prolongado quanto no ponto facultativo as repartições públicas estarão fechadas.
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DE SETEMBRO
Em 21 de novembro (segunda-feira) haverá um ponto
facultativo municipal: é o Dia
de Nossa Senhora da Escada, padroeira da Aldeia de
Barueri.

abertos para garantir a diversão
das famílias. O Parque Municipal
Dom José, na Vila Porto, funcionará das 6h às 20h; o Parque
Ecológico Tietê, em Alphaville,
abrirá das 7h às 17h; já o Parque
Taddeo Cananéia, no Parque Imperial, estará aberto das 6h às 18h.
OSASCO
A Prefeitura de Osasco informa que não haverá expediente
no Paço Municipal e repartições
públicas nos próximos dias 14

e 15/11, em virtude do ponto
facultativo e do feriado da Proclamação da República, respectivamente, conforme consta no
Decreto nº 13.203, publicado na
Imprensa Oficial do Município
do dia 07 de janeiro de 2022.
O expediente no Paço Municipal e repartições públicas
volta a funcionar na quarta-feira,
16/11, a partir das 8h.
Os serviços considerados
indispensáveis funcionarão normalmente, como a Guarda Municipal, Demutran, SAMU, Defesa
Civil, Hospital Municipal Antônio Giglio, Maternidade Amador
Aguiar, Prontos-Socorros, UPAs,
PPAs e Serviços de Acolhimento
Institucional.
SERVIÇO
Abre: As unidades administrativas que prestam serviços
essenciais e obrigatórios à população ou cujas atividades não possam ser interrompidas em razão
do princípio da continuidade dos

serviços públicos funcionarão
normalmente. São eles:
Guarda Municipal, Serviços
de Trânsito (Demutran), SAMU,
Defesa Civil, Hospital Municipal
Antônio Giglio, Maternidade
Amador Aguiar, Prontos-Socorros (PSs), Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), Postos de
Pronto Atendimento (PPAs) e
Serviços de Acolhimento Institucional (antigo albergue).
Fecha: Não haverá expediente
nos seguintes pontos da cidade:
Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Fundo
Social, Espaço Mãos do Futuro,
Casa da Mulher, Centro de Referência da Mulher Vítima de
Violência (CRMVV), Centro de
Especialidades Odontológicas,
Portal do Trabalhador, unidades
dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades do
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de
Referência em Direitos Humanos
e Banco de Alimentos.

SUB-20

Atletismo de escola pública é destaque em torneio esportivo
da Associação Cultural Esportiva NIPO Brasileira de Osasco
No último dia 22/10/2022,
sábado, houve torneio esportivo
de atletismo na ACENBO associação cultural esportiva NIPO
brasileira de Osasco- Integração
BUNKYO. A Escola Estadual
José Geraldo Vieira teve participação com os alunos competindo
na companhia de outras instituições e classificou todos seus participantes: Geovane William de
Jesus dos Santos conquistou o 1°
lugar com o tempo de 05´19´´64;
Hiago Henrique dos Santos, o 6°
lugar com tempo de 05´59´´40;
Miguel Penaforte, o 9° lugar com
o tempo de 06´16´´93; Miguel
Franco, o 15° lugar com o tempo
de 06´44´´72.
A equipe concorreu com a
categoria sub 20 uma prova de
meio fundo 1.500 metros, ou
seja, três voltas completas na
pista de atletismo.

Geovane
William de
Jesus dos
Santos, Hiago
Henrique
dos Santos, o
Professor
Davi Gonçalves da Silva,
Miguel Penaforte e Miguel
Franco

O clima foi de muita expectativa, tendo em vista que o
time veio de momentos de alter-

nância entre treinos e paradas
regenerativas. Embora, houve
mudanças de data e horário do

evento devido às fortes chuvas
no início do mês, o comitê esportivo da associação decidiu

realizar o evento mais seguro
com as pistas secas.
A equipe de atletismo JGV

juntamente o com o Professor
Davi Gonçalves da Silva (CREF
081561-G/SP), grande motivador e encorajador, sente-se
agradecida a todos da associação
Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco e ao incentivo
da Diretora: Simone Tavares
Techima, Vice direção: Agnes
Gomes Silva, Coordenação
Geral: Carina Santana Silva
Lopes, Professor Coordenador:
Mirailton dos Santos.
Dessa forma a escola e todos
seus atores acreditam, de acordo
com o currículo Paulista, que
o desempenho da atividade
física, traduz a ideia de que a
linguagem humana é produto
da cultura e que a comunicação
é um processo cultural...” por
isso práticas como esta, promovida pela ACENBO, fazem toda
diferença para juventude.
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Barueri investe em cisternas
e captação de energia solar
Hoje existem 10 unidades municipais equipadas com energia fotovoltaica e cisterna (sistema que capta e armazena água da chuva), outras duas com cisterna e coletor
solar para aquecimento de água e uma com energia fotovoltaica. Em outros cinco prédios em construção estão previstos também a instalação desses sistemas.
  Economizar energia elétrica,
aproveitar melhor a água e, de quebra, ajudar o meio ambiente. As
Secretarias de Recursos Naturais e
Meio Ambiente (Sema) e de Obras
(SO) da Prefeitura de Barueri estão
trabalhando juntas para implementar esses objetivos. Elas estão
aumentando a instalação de painéis
solares e cisternas em prédios públicos da cidade, além de mapear
as edificações que já possuem esses
equipamentos.
A Câmara Municipal, a Praça
das Artes, recém-inaugurada, os três
Caps (Centros de Atenção Psicossocial), além de algumas Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e
Ensino Fundamental) são exemplos
de prédios públicos que já utilizam
energia solar e água da chuva.
“É uma iniciativa importante
incorporar critérios de sustentabilidade às obras e prédios públicos.
Sustentabilidade não é apenas um
slogan da Administração Municipal,
mas um valor agregado ao município e queremos com isso servir de
exemplo à população”, afirmou o
secretário da Sema, Marco Antônio
de Oliveira (Bidu).
Município VerdeAzul
O levantamento de informações
sobre os painéis solares e cisternas nos prédios municipais feitos
pela Sema faz parte do Programa
Município VerdeAzul do Estado
de São Paulo (PMVA). No último
ciclo do Programa, que encerrou

17
ODS

Barueri também é signatária
dos 17 ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização
das Nações Unidas), Agenda
2030.

em setembro deste ano, foi enviado
um relatório com informações detalhadas que traz as diretivas sobre
o uso de energia elétrica renovável
de baixo impacto ambiental e uso
racional da água.
Existem duas leis municipais que
servem de incentivo a essa prática: a
Lei 2.664/2019 e a Lei 2.607/2018 (a
chamada lei do IPTU Verde).
A lei aprovada em 2019 “dispõe
sobre a instalação de sistema de
captação de energia solar e de sistema
de captação (...) de águas pluviais
nas construções de novos prédios
públicos municipais”.
Seu artigo 1º determina que “as
construções de prédios públicos
municipais utilizarão, preferencialmente, sistema de captação de
energia solar e sistema de captação,
armazenamento e utilização de
águas pluviais”.
A lei do IPTU Verde ainda precisa de regulamentação e “dispõe sobre
isenção no valor do imposto sobre
a propriedade predial e territorial

urbana – IPTU, para os imóveis edificados que adotem medidas efetivas
de uso de energia verde, economia de
água e reciclagem de resíduos sólidos
e dá outras providências.”
ODS – Desenvolvimento
Sustentável
Barueri também é signatária
dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU
(Organização das Nações Unidas),
Agenda 2030. O uso de painéis solares e cisternas está alinhado com pelo
menos quatro Objetivos: Água potável e Saneamento; Energia Acessível
e Limpa; Cidades e comunidades
sustentáveis; Ação contra a mudança
global do clima.

O local terá
também duas
salas de aula
de teatro, seis
salas de aula
para dança, 12
para oficinas
de artes visuais
e plástica,
oficinas de
cenários e de
figurinos

A Câmara
Municipal,
a Praça das
Artes, os três
Caps, além
de algumas
Emeiefs são
exemplos
de prédios
públicos que
já utilizam
energia solar e
água da chuva

ambiente, alimentação saldável e
sobre a reutilização e reciclagem de
materiais.
Como parte das oficinas está o
cultivo de uma horta e de um pomar criado recentemente. “É com

a captação da água da chuva que
as pessoas que fazem o acompanhamento conosco irrigam tanto a
horta quanto o pomar”, afirmou a
coordenadora técnica do CAPS III,
Kathya Bertolini.

A lei determina
que “‘as
construções
de prédios
públicos
municipais
utilizarão,
sistema de
captação de
águas pluviais
em prédios
novos

O Caps AD III (Álcool e Drogas), da Secretaria de Saúde, que
atende pessoas dependentes de
substâncias psicotrópicas, mantém
uma série de terapias e oficinas que
ajudam em reflexões sobre o meio

VSTIBU 2023.1
LINH
INSCRIÇÕES
ABERTAS
TÉCNICO

MODULAR
CURSOS:
Administração
Análises Clínicas
Contabilidade
Design de Interiores
Edificações
Eletroeletrônica
Enfermagem
Farmácia
Informática

Informática para Internet
(Web Design)
Manutenção e Suporte
em Informática
Publicidade
Química
Redes de Computadores
Segurança do Trabalho
Serviços Jurídicos
Telecomunicações
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CANGURU

Família Acolhedora formou
35 famílias em três anos
A pessoa interessada em participar não precisa ser casada. No entanto, é necessário que tenha uma rede de
apoio familiar, como pais ou irmãos. O interessado não pode estar inscrito em programas de adoção.

Shopping União
de Osasco prepara
chegada do Papai
Noel de helicóptero
e com show do Bita
llA figura mais icônica e carismática do Natal está prestes a chegar ao
Shopping União, e em grande estilo!
De helicóptero, o Papai Noel pousará no shopping no próximo sábado
(19), às 12h. A ação promete muita
emoção para todos os visitantes que
acompanharem a chegada triunfal.
O público poderá se divertir ainda
com as apresentações infantis do
Show do Bita e da equipe Circo
Show, que têm início às 10h. O
evento é gratuito.

Os visitantes poderão
conferir ainda a
sofisticada decoração
de Natal do shopping.
Após a chegada, o Papai Noel
atenderá a todos para fotos no
Trono, localizado no Piso Voegeli,
próximo aos elevadores. A partir das
14h, os pequenos poderão se divertir
ainda com personagens natalinos,
que também farão registros fotográficos com os visitantes.
Oficinas natalinas. Entre 14h30
e 18h30, serão promovidas as Oficinas de Natal para produção de velas
de Natal e maquiagem artística, em
dois pontos do Piso Autonomista,
com intervalo das 16h às 16h30. As

oficinas serão voltadas aos pequenos
de 4 a 10 anos, acompanhados de um
adulto responsável. As inscrições
ocorrem somente presencialmente.
Serão turmas de até 6 crianças, com
duração de aproximadamente 25
minutos cada sessão.
Show do Bita. Para abrir os
festejos, o Show do Bita será o
grande destaque da manhã no
shopping. Com uma linguagem
irreverente e educativa, o Show do
Bita conta com seres verdes superengraçados chamados Plots, mas
o personagem de bigode laranja e
cartola na cabeça, o Bita, é o grande
personagem do show. São histórias musicais encantadoras, que
unem educação e alegria. Junto
com os amiguinhos Lila, Dan e
Tito, Bita vive grandes descobertas
e compartilha momentos com
amor e solidariedade.
Decoração de Natal. Os visitantes poderão conferir ainda
a sofisticada decoração de Natal
do shopping. Nesse ano, o tema
escolhido é o “Jardim de Natal”,
com cenários interativos e pontos
de iluminação, ideais para registros fotográficos incríveis para as
famílias. O Shopping União traz a
magia do Natal para Osasco, com
detalhes encantadores e floridos de
um lúdico jardim.

llDezenas de famílias participaram
segunda-feira, 07/11, da cerimônia
de comemoração dos três anos de
implantação do programa Família
Acolhedora – Canguru, comandado
pela Secretaria de Assistência Social
da Prefeitura de Osasco.
O evento aconteceu no Buffet
Platinum, Vila Campesina, e contou
com as presenças de José Carlos Vido,
secretário da Pasta, Fábio Grossi
(Meio Ambiente), Pedro Sotero (Habitação), as vereadoras Elsa Oliveira,
Juliana Ativoz, e Márcia Favorin,
supervisora técnica do programa, que
visa, entre outras ações, o atendimento de crianças e adolescentes que por
alguma razão de quebra de vínculo
precisaram ser afastadas judicialmente de suas famílias. Desde a criação,
em 2019, o programa já formou 35
famílias. No momento são 26 famílias
acolhendo 21 crianças/adolescentes
de zero a 18 anos.
Elizangela Alves e o esposo Ney
estão no programa desde o início e
caminham para o nono acolhimento.
O mais recente é o da pequenina M.,
de apenas seis meses, que está com o
casal há um mês e meio. “É uma gratidão muito grande. A gente se sente
realizado por poder contribuir com
algo de bom para a formação deles
como cidadãos”, disse Elizangela.
Já o casal Denise Sanches e Renato entrou no programa em julho
deste ano e, desde setembro, acolhe
os irmãos R., 3 anos, e G., 6 anos.
Eles têm apenas um filho, o também
pequenino P., 4 anos.
No espaço kids do buffet deu para
perceber que o trio já está bastante
entrosado. Onde um vai os outros
dois seguem atrás. “É assim o tempo
todo. São muito companheiros. Eu e
meu marido já fazíamos um trabalho
social em algumas comunidades aqui

Os pais biológicos só podem visitar os filhos na sede do serviço mediante agendamento prévio

mesmo de Osasco e, assim que soubemos do programa, fomos buscar
informações e decidimos participar.
Vimos que era uma oportunidade
de fazer algo para ajudar a mudar essa
realidade (de crianças e adolescentes
que tiveram de ser separados dos pais
biológicos). Aí decidimos abraçar essa
causa”, comentou Denise.
As crianças/adolescentes permanecem acolhidos na casa de famílias
voluntárias pelo tempo que for necessário, até que a Vara da Infância
e Juventude decida o desfecho do
acolhimento.
As famílias têm apenas a guarda
provisória das crianças e, em caso de
viagem com as mesmas, precisam
solicitar autorização judicial. Os acolhedores recebem mensalmente uma
ajuda de custo de cerca de R$ 1.300
para cuidar das crianças 24 horas
por dia, inclusive finais de semana e
feriados.
Pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a medida prote-

tiva de acolhimento não deve ultrapassar um ano e meio. No entanto,
observa-se que o acolhimento de
bebês e crianças costuma durar poucos meses, enquanto o acolhimento
de adolescentes pode se estender até
completarem a maioridade.
Programa
As famílias acolhedoras passam
por avaliação criteriosa para que
se defina se reúnem as condições
necessárias para que sejam aceitas
no programa. Todo o processo de
seleção e qualificação dura cerca de
dois meses, tempo em que as famílias
passam por entrevistas e verificações
do histórico familiar, inclusive antecedentes criminais.
Durante todo o acolhimento, assistentes sociais fazem o acompanhamento periódico da rotina da criança/
adolescente. Também são realizados
encontros mensais entre as famílias
acolhedoras, para compartilharem
como vem sendo essa experiência.

Uma psicóloga e uma assistente
social fazem visitas regulares às casas
das famílias acolhedoras. As crianças
também são ouvidas rotineiramente
(sem a presença da família) para que
se saiba como estão sendo tratadas no
lar temporário.
Os pais biológicos só podem
visitar os filhos na sede do serviço
mediante agendamento prévio, desde
que não haja restrição judicial, resguardado o sigilo sobre a residência
das famílias acolhedoras.
Serviço
Para aderir ao programa é preciso
atender a alguns requisitos: morar em
Osasco, ter mais de 25 anos, não ter
interesse em adoção, estar em boas
condições de saúde física e mental, ter
uma rede de apoio familiar e disponibilidade para participar do processo
de habilitação e das atividades do
serviço, entre outros. Outras informações pelo telefone (11) 99689-6568
ou 2183-6723.

ACESSO

Barueri terá nova ligação viária
ao Parque Imperial e Tamboré
llA Prefeitura de Barueri, por meio
da Secretaria de Obras, criou um
importante projeto para implantar
uma nova via de acesso ao Parque
Imperial - ligando a rua Tomé de Souza, no bairro, com a avenida Ceci, no
Tamboré. O benefício visa dar maior
agilidade no tráfego de veículos e
ampliar o desenvolvimento da região.
Está em fase de licitação, com prazo de
entrega previsto de 365 dias a partir da
ordem de início de execução da obra.
A construção da nova via é mais
uma alternativa como forma de
aumentar o escoamento do tráfego,
além de favorecer a prestação de serviços públicos, limpeza pública (coleta

de lixo), serviços de saúde, segurança
e transporte coletivo. Atualmente
a principal via de entrada e saída
do Parque Imperial é a rua Duarte
da Costa, com acesso à rua Chico
Mendes e avenida João Rodrigues
Nunes (divisa com a vizinha cidade
de Osasco).
O novo projeto de ligação do
Parque Imperial compreende um
trecho de 1.400 metros de extensão
ao lado do rodoanel Governador
Mário Covas, pista com quatro faixas
de rolamento (sentido duplo, com
3,5 metros cada uma), passeio de
pedestres e ciclovia (destino Parque
Imperial, porém do lado do muro

que fica no entorno de residências no
bairro Tamboré).
Para o secretário Beto Piteri, a
nova via será a realização de um projeto que já estava em estudo há alguns
anos pela Prefeitura. “É mais um investimento na mobilidade urbana de
Barueri, um projeto que vai impactar
positivamente a vida dos moradores
do Parque Imperial. Interligação muito boa com o Tamboré e, daí então,
com outras regiões da cidade. Uma
obra pensada para facilitar a fluidez
do trânsito e o desenvolvimento da
região, beneficiando diretamente o
acesso das famílias que moram na
parte baixa do bairro”, disse Piteri.

Novo caminho
O estudo para implantação do
projeto viário foi intensificado pela
Prefeitura por entender a necessidade
de um novo caminho de acesso ao
Parque Imperial, já que o bairro não
pode ter apenas uma única entrada e
única saída, pois dificulta a circulação
de motoristas e pedestres pela região
dividida pela rede de transmissão de
energia elétrica. “Isso tudo traz transtorno para quem mora na parte baixa
do bairro. Com essa obra de ligação
direta com o Tamboré, cria-se uma
mobilidade com alternativa maior de
tráfego em horários de pico”, pontuou
Ronaldo Dantas de Lima, diretor da
Coordenadoria de Obras Viárias e
Hídricas da Secretaria de Obras.
De acordo com o diretor, a gestão
municipal entende ainda que o Parque Imperial tem uma vida própria,
um comércio ativo, com movimentação de compra e venda de produtos.

O novo projeto de ligação compreende um trecho de 1.400 metros

“E todo mundo transitando pelo
mesmo caminho gera um conflito
muito grande de trânsito. Essa obra
vai propiciar às pessoas terem um

rápido acesso ao bairro. Provocará
um crescimento mais organizado
e valorizado do bairro”, completou
Ronaldo.
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RESERVA GOLF SHOPPING

DENISIA DANTAS
Assessora exemplar da atuante vereadora
Elsa Oliveira, comemorou mais um ciclo
do sucesso de sua vida com saboroso bolo
de chocolate com direito a velinha e tudo.
Os cumprimentos, mensagens, abraços
e beijos almejando felicidades ficaram
por conta de todos da equipe da Câmara
Municipal de Osasco, amigos e familiares.

E Osasco não para de crescer
com seu desenvolvimento, seu
progresso! Muito em breve será
inaugurado o point que será o
mais badalado pela Sociedade
Osasquense, o “Reserva Golf
Shopping”, um novo complexo
de compras na Vila São
Francisco, como mostra a
imagem ilustrativa do projeto.
O lob contará com mais de 100
lojas famosas, restaurantes de
alta gastronomia e diversas
opções de lazer e serviços. A
eficiente equipe da “EKKO
GROUP” informa que a
infraestrutura, paisagem
segurança no seu entorno serão
de primeiro mundo.

CIESP – CASTELO - PROMOVE
PALESTRA SOBRE ENERGIA SOLAR

SARGENTO EVANDRO LACERDA
Formado em Direito, seus 5.1 foram comemorados com muitos brindes junto
a sua turma de colegas da Universidade Anhanguera. O local escolhido do
Osasquense foi o “Bar e Choperia Hora Extra” na Vila Campesina em Osasco
que caprichou no atendimento e claro, no bolo e “Parabéns à Você”

Ronaldo Koloszuk, Presidente do Conselho Administrativo da
ABSOLAR e Diretor Titular da CIESP-Castelo Osasco, palestrou para
empresários, autoridades e convidados sobre um dos temas de maior
relevância no País no momento, a ENERGIA SOLAR. O empresário
comenta que …”neste almoço de networking explanamos que é possível
sim diminuir em quase 90% do consumo da conta de energia para
as empresas associadas e Órgãos Governamentais. A “Associação
Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica” muito em breve passará de
terceiro para segundo lugar no ranking da fonte de energia mais barata
do País. O Brasil acordou para todos os seus benefícios e acreditamos
na força geradora de conhecimento desses encontros e palestras para
solidificar ainda mais a indústria local”… Segundo o empresário Tadeu
Rocha, vice-Diretor do CIESP-Castelo …¨o objetivo principal desse
almoço é promover o networking entre empresários de Osasco e região,
gerando grande oportunidade de negócios”

DR. JOÃO
PUCCIARIELLO
PETEZ
Foi o anfitrião do
sucesso do mega evento
organizado pela
Prefeitura de Osasco,
“A Inovação e o Futuro
na Luta contra a
Fome”. O ponto alto das
palestras que contou
com grandes nomes
das maiores empresas
de Osasco e região foi o
comprometimento do
Município ao “Pacto
de Milão sobre Política
de Alimentação”, para
com os “Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável” e com a
importantíssima “Agenda
2030 da ONU”.

ROTARY CLUB SP/PQ CONTINENTAL

ATRIZ JULIA NERI
A princesa, aluna dedicada da Fundação
Bradesco e formada em teatro musical pela
“Teemn Broadwing” coroada pela magnífica
apresentação no Teatro Gazeta com o
espetáculo musical “Chicago e Fhashdance”
vem conquistando os palcos de Osasco e
São Paulo junto a “Equipe Atores Unidos”.
Empolgada, reuniu amigos para festejar no
“Cia Boliche” do Shopping União em Osasco,
suas treze primaveras, cantar parabéns e
assoprar velinhas.

Um dos clubes de prestação de serviços e ações sociais mais atuantes da zona
oeste da Capital Paulista, realizou três eventos que reuniu a Sociedade de
Osasco e Região. Sua atuante presidente Débora Chiavone e competente
Diretoria organizou com méritos sua feijoada anual na sede do Clube dos
Fiscais no Parque dos Príncipes e com parte da renda arrecadada realizou a
“II Festa do Dia das Crianças” em parceria com a “4ª CIA do 23º BPM/M”
da Polícia Militar do Parque Continental que disponibilizou atrações
infantis e exposição de viaturas e equipamentos com doces e sorvetes para a
petizada que ficou tão contente que ano que vem terá repeteco. Realizaram
também a “Campanha Doe Sangue, Doe Vida” com o apoio do Shopping
Continental onde arrecadaram dezenas de bolsas de sangue e plaquetas.
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Para anunciar
ligue: 3681-0914
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENTIDADE: JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO - CNPJ:47.361.100/0001-07
PERIODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/01/2021 A 31/12/2021
RECEITA BRUTA OPERACIONAL
SUBVENÇÕES
BOLSA ESTAGIO - PMO
GRATIFICAÇÕES

4.630.717,44

CONTRIBUIÇÕES
APRENDIZES
ASSOCIADOS
NF PAULISTA
BOLSA ESTAGIO EMPRESA
RECEITAS DIVERSAS-OUTRAS
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AGUA E ESGOTO
ANUIDADE DE CARTAO DE CREDITO
ASSISTENCIA CONTÁBIL
ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS
ASSISTENCIA TÉCNICA
CARTÓRIO
COPA E COZINHA
CORREIOS E POSTAIS
CERTIFICADO DIGITAL
DEPRECIAÇÃO
ENERGIA ELETRICA
GRAFICA
IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO
INTERNET
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
SEGUROS DIVERSOS
TELEFONE
XEROX/AUTENTIC/RECONHEC FIRMAS
SEGURO DE VIDA
GASTOS CARTAO DE CREDITO
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
INFORMATICA
CESTA BASICA
REFEIÇÕES E LANCHES
DESPESAS COM PESSOAL
13º SALARIO
CONVENIO MEDICO
SALARIOS E ORDENADOS
AVISO PREVIO INDENIZADO
VALE TRANSPORTE
FÉRIAS
EXAME MEDICO PERIODICO
UNIFORMES PROFISSIONAIS

Total Subvenções

2.689.336,54
62.704,82
2.752.041,36

Total Contribuições

81.873,90
2.550,00
995,25
1.702.344,09
60.406,65
1.848.169,89

Total Despesas Administra�vas

4.710.535,42
2.808,55
192,00
16.186,35
178,00
660,00
6,77
864,25
99,55
227,00
46.764,72
8.355,94
858,00
1.960,02
1.708,82
1.935,58
3.303,56
6.982,18
5.783,28
31,02
19.643,82
1.439,10
900,00
2.390,21
12.066,60
43,65
135.388,97

ENCARGOS SOCIAIS
FGTS
INSS EMPRESA
DESPESAS OPERACIONAIS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CONSERVAÇAO E LIMPEZA
ESTACIONAMENTOS
LICENÇA E SEGURO DE VEICULOS
MATERIAL DE USO E CONSUMO
REPARO E MANUT.DE MAQ.E EQUIP.
REPARO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
SERVIÇOS MEDICOS
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES
PEDAGIOS
DESPESAS PESSOAL S/VÍNCULO
BOLSA DE ESTAGIO - EMPRESAS
BOLSA DE ESTAGIO - PREFEITURA

DESPESAS TRIBUTARIAS
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA
PIS SOBRE FOLHA
TAXAS DIVERSAS
IPVA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL

DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS
DOAÇOES
IMPOSTOS NÃO PROVISIONADOS
RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS ATIVOS
DESCONTOS OBTIDOS
RECEITAS DIVERSAS
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
REND.APLIC. FINANCEIRA
SUPERAVIT / DEFICIT
DEFICIT DO PERIODO

Total Despesas Encargos

19.877,43
54.458,84
74.336,27

Total Despesas Operacionais

6.443,13
1.419,90
18,50
2.211,49
4.614,02
2.738,00
834,00
71,54
550,00
9,00
18.909,58
1.477.159,46
2.441.235,80
3.918.395,26

Total Despesas S/Vínculo

DESP C/SERV VOLUNTÁRIOS
ASPIRANTES
APRENDIZES

DESPESAS FINANCEIRAS
BANCARIAS -BRADESCO
BANCARIAS -BANCO DO BRASIL
IOF
JUROS DE MORA

Total Despesas Pessoal

17.457,99
45.876,02
275.363,80
2.014,63
23.517,82
15.750,23
242,98
51.178,75
431.402,22

Total Serv.Voluntários

20.118,00
29.302,19
49.420,19

Total Despesas Tributárias

3.741,59
1.977,85
11.412,21
1.183,03
10,38
18.325,06

Total Despesas Financeiras

5.324,94
4.708,83
59,90
30.538,04
40.631,71

Total Despesas Não Dedu�veis

400,00
23.326,16
23.726,16
94,06
304,10
398,16

Total Receitas Financeiras

2.670,74
27.437,29
30.108,03

Total Receitas Diversas

-79.817,98
Osasco 31 de Dezembro de 2021

Presidente
DANIELA YURI BARBOSA DE ANDRADE CUNHA
CPF: 143.448.138-71

Conselho Fiscal
ANTONIO PEREIRA LAPAS
CPF: 476.725.288-15

Tesoureiro
VITOR MANOEL DA CONCEIÇÃO CABELEIRA
CPF: 894.289.438-00

Contadora
Cláudia Gomes dos Santos Michele�
CRC-SP nº. 1SP200429/O-0
CPF/MF: 133.172.838-07

BALANÇO PATRIMONIAL - ENTIDADE: JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO - CNP: 47.361.100/0001-07
End: Rua Rubens do Amaral, 180- Bela Vista - CEP: 06070-210- Municipio: Osasco - UF - SP
Periodo: Janeiro a Dezembro de 2021
Data do encerramento 31/12/2021
Dt.Registro: 19/08/2017
NIRE: 185394
ATIVO
2.413.265,02
PASSIVO
2.413.265,02
ATIVO CIRCULANTE
2.413.265,02
PASSIVO CIRCULANTE
2.413.265,02
DISPONIVEL
507.417,92
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
26.157,49
CAIXA GERAL
138,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
24.241,88
CAIXA
138,39
13º SALARIO A PAGAR
BANCOS C/MOVIMENTO
226,28
FGTS A RECOLHER
2.148,44
BCO DO BRASIL S/A
INSS A RECOLHER
6.611,55
BANCO BRADESCO
224,28
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER
182,56
BANCO BRADESCO - 44053-1
1,00
SALARIOS A PAGAR
15.299,33
BANCO BRADESCO -45053-7
1,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS
1.915,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
507.053,25
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER
1.279,34
BCO BRADESCO S/A
428.706,43
IRRF S/13º SALARIO
636,27
BCO DO BRASIL S/A
73.078,35
CONTAS A PAGAR
BANCO BRADESCO S/A
5.268,47
CONTAS A PAGAR
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
654.814,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
305.803,88
APLIC FINANC RENDA FIXA
584.348,46
RESULTADO DO EXERCICIO FUTURO
305.803,88
BCO DO BRASIL S/A
584.348,46
RECEITAS ANTECIPADAS
305.803,88
ADIANTAMENTOS
4.035,81
RECEITAS DO EXERCICIO FUTURO
305.803,88
ADTO. DE SALARIOS
350,00
PATRIMONIO LIQUIDO
2.081.303,65
ADTO.DE FÉRIAS
3.685,81
RESERVAS E OUTROS
655.603,91
REAVALIAÇÃO ATIVOS PROPRIOS
655.603,91
ESTOQUES
66.430,25
SUPERAVIT E DEFICIT
1.425.699,74
ESTOQUE DE UNIFORMES
66.430,25
SUPERAVIT PERIODO
154.700,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.251.032,58
DEFICIT NO PERIODO
-234.518,79
IMOBILIZADO
1.250.032,58
SUPERAVIT ACUMULADOS
1.505.517,72
IMOVEIS
804.449,91
IMOVEIS
804.449,91
MOVEIS E UTENSILIOS
115.465,41
MOVEIS E UTENSILIOS
4.210,12
MOVEIS E UTENSILIOS -DENTISTA
108.670,68
Presidente
MOVEIS E UTENSILIOS -BANDA
3.878,90
DANIELA YURI BARBOSA DE ANDRADE CUNHA
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS
1.294,29
CPF: 143.448.138-71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
135.564,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.305,91
INSTRUMENTOS MUSICAIS -BANDA
96.645,00
Conselho Fiscal
MAQUINAS E EQUIPS- DENTISTA
30.193,60
ANTONIO PEREIRA LAPAS
MAQUINAS E EQUIPS - BANDA
5.719,40
CPF: 476.725.288-15
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQ E EQUIP
1.299,15
VEICULOS
74.774,40
VEICULOS
124.500,00
Tesoureiro
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS
49.725,60
VITOR MANOEL DA CONCEIÇÃO CABELEIRA
COMPUTADORES E PERIFERICOS
78.206,80
CPF: 894.289.438-00
COMPUTADORES
105.061,80
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES 26.855,00
INSTALAÇOES
41.571,30
Contadora
INSTALAÇÕES
41.571,30
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS MICHELETTI
INTANGIVEL
1.000,00
CRC-SP nº. 1SP200429/O-0 - CPF/MF 133.172.838-07
BENS INCORPOREOS
1.000,00
Osasco 31 de Dezembro de 2021

___________________
ACEITO
Doação de roupas para recém-nascido.F.95695.0813
___________________
ÁLBUM
Da Copa do Mundo de
2010, completo, em perfeito estado. R$ 400,00
F. 99199.4755
___________________
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 Eletrolux, grande, cinza R$ 110,00 F.
3686.7224
___________________
BACIA
Massageadora para os
pés Techline. R$ 120,00
F. 3682.4194
___________________
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
___________________
BOLSA
Em crochê R$ 35,00 F.
94779.7021
___________________
BOTA
De motoqueiro, cano
longo, nº 42. R$ 80,00
F.94779.7021
___________________
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
___________________
CABECEIRA
De cama preto/branco
R$ 100,00 F. 94779.7021
___________________
CABECEIRA
De cama, seminova R$
100,00 F.93090.5754
___________________
CADEIRA
Para escritório com rodinhas, nova, cap.60
quilos. R$ 200,00 F.
94151.2782
___________________
CAFETEIRA
Mondial, preta, grande.
R$ 45,00 F. 3686.7224
___________________
CAIXA D´ÁGUA
Aqualimp 500 litros, nova,
sem uso. R$ 200,00 F.
97312.1130
___________________
CAIXA
Térmica seminova R$
50,00 F.98077.8539
___________________
CAMA
Auxiliar, de solteiro, em
madeira, R$ 200,00
F.98726.3439
___________________
CAMA
De solteiro, de madeira e
feito à mão, com colchão
R$ 300,00 F. 96061.7656
___________________
CAMISAS
E bonés de rock a partir
de R$ 45,00 cada. F.
93243.1112
___________________
CANETA
De bancada R$ 200,00 F.
97713.1225
___________________
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
___________________

Bota-Fora

___________________
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
__________________
CIRCULADOR
De ar, formato torre,
Mondial com 3 velocidades, sem uso R$ 120,00
F.3682.4194
__________________
COBERTOR
De casal, novo, R$ 80,00
F. 97226.4227
__________________
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
__________________
CORTINA
Branca, de renda, pra
cozinha com 3 metros
de comprimento e 1,20
de largura. R$ 110,00 F.
96865.8503
__________________
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
__________________
DVD
500 unidades, vários,
com capa dura R$ 3,00
cada. F. 93272.4403
__________________
ESCADA
De ferro, 7 degraus,
nova, R$ 120,00 F.
97312.1130
__________________
ESTANTE
Em cor mogno, linda.
R$ 400,00 F.97315.0830
__________________
FIGURINHAS
Vendo 551 ﬁgurinhas novas da Copa do Mundo
Catar 2022. R$ 400,00
F. 97312.1130
__________________
FITAS
De filmadora antiga,
mais ou menos 40 unidades R$ 800,00 F.
3605.3624
__________________
FOGÃO
De inox, Continental, 5
bocas, seminovo. R$
650,00 F. 99613.0521
__________________
FOGÃO
Esmaltec de 5 bocas. R$
250,00 F. 96810.2594
__________________
FOGAREIRO
De gás, 3 kg, R$ 70,00
F. 99613.0521
__________________
FORNO
De Bier Estética R$
320,00 F. 94151.2782
__________________
FORNO
Elétrico Philco R$
400,00 F. 3681.9648
__________________
FREEZER
Brastemp, bom funcionamento. R$ 600,00 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 est a d o R $ 3 5 0 , 0 0 F.
94966.7275
__________________
GELADEIRA
Consul em bom est a d o . R $ 1 8 0 , 0 0 F.
98752.7319
__________________
GELADEIRA
Continental cor branca,
280 litros, R$ 300,00 F.
3683.0430
__________________

CHÁCARA COND. FECHADO
KM 68 DA CASTELO
Área do terreno 2.000 m² e AC. 300 m². São 6
dormitórios sendo 4 suítes, piscina 4 x 8, campo
telado, área de churrasqueira. R$ 680.000,00.

Fone (11) 98665.7114
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

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

3683-3375 • 97780-0850 • 94153-3191 • 95076-9464
__________________
GELADEIRA
Continental duplex, nova
R$ 800,00 F. 95985.6443
____________________
GRADE
De ferro medindo 1,80 m
x 1,80 m R$ 250,00 D.
93272.4403
____________________
GRILL
George Foreman na caixa.
R$ 300,00 F. 94137.3214
____________________
GUARDA-ROUPA
De 4 portas R$ 300,00 F.
96028.3711
____________________
GUARDA-ROUPA
De madeira maciça, R$
600,00 F. 99613.0521
____________________
GUARDA-ROUPA
Usado com 3 módulos R$
150,00 F. 93090.5754
____________________
JANELA
De sala com vidros e com
mais ou menos 2 m². R$
200,00 F. 3605.3624
____________________
LIQUIDIFICADOR
Master, R$ 35,00, F.
3686.7224
____________________
MACA
Para massagem e estética. R$ 180,00 F.
97272.1552
____________________
MADEIRAS USADAS
100 Peças de eucalipto
e tábuas de 30 cm, lote
a retirar. R$ 500,00 F.
98665.7114
____________________
MALA
De viagem, nova com
rodinhas R$ 200,00 F.
96659.1078
____________________
MALAS
De viagem, uma azul e
outra vermelha e uma
delas sem rodinhas. R$
200,00 F.98752.7319
____________________
MÁQUINA
De costura industrial R$
300,00 F. 3691.3412
____________________
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
De lavar roupas, capacidade 5 kg, Brastemp. R$
400,00. F. 97315.0830
___________________
MÁQUINA
Interloque em bom
estado R$ 600,00 F.
94966.7275
___________________
MARTELETE
De 3KG por R$ 450,00 F.
99837.3000
___________________
MESA
Em bom estado R$ 45,00
F. 93090.5754
___________________
MOTOR
De bancada, R$ 500,00
F. 97713.1225
___________________
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
___________________
POLTRONA
De corino, bege, em
bom estado R$ 200,00.
F. 94916.6644
___________________
PORTA
De alumínio tamanho
padrão, para sala, R$
200,00 F. 98726.3439
___________________

QUER
VENDER
RÁPIDO?

___________________
PORTA
Duas portas de madeira, cor branca, uma
com 2,08 x 0,81m e
outra de 2,085 x 0,72
m, R$ 200,00 cada. F.
94748.2192
___________________
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$ 200,00 F. 96659.1078
___________________
RACK
Cor madeira com duas
portas de vidro. R$
250,00. F. 97315.0830
___________________
RACK
Em madeira e com duas
portas de vidro, muito
bonito. R$ 350,00 F.
96865.8503
___________________
REFLETOR
Cinco refletores com
lâmpadas. R$ 90,00
cada. F. 93272.4403
___________________
ROUPAS
100 peças de roupas de
crianças R$ 100,00 F.
3691.3412
___________________
SAPATOS
Em bom estado R$ 60,00
cada e botas R$ 90,00
cada. F. 93243.1112
___________________
SAPATOS
Novos, vários pares, nº
43 R$ 60,00 cada. F.
96659.1078
___________________

____________________
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
Acompanha aparelho DVD
R$ 450,00 F. 94601.1194
____________________
TERNO
Completo, tamanho médio
R$ 70,00 - F. 94601.1194
____________________
TV 20” PANASONIC
R$ 250,00 F. 94601
____________________
TV 29”
Samsung, tubo, ótimo estado R$ 150,00 F. 95818.5345
____________________
TV 29” SONY DE TUBO
R$ 150,00 F.95818.5345
____________________
UMIDIFICADOR
De ar ultrassônico da techline, novo, na caixa R$
120,00 F. 3682.4194
____________________
VENTILADOR
Novo, 53 cm, na caixa. R$
80,00 F. 97312.1130
____________________
VESTIDOS
De festa, lindos, várias
cores, R$ 150,00 cada. F.
96865.8503
____________________
VIDRO
De 2,00 metros temperado
R$ 100,00 F. 3691.3412
____________________
VIDRO
De 2,10 x 0,98 m e outros
num total de dez unidades,
com mão francesa. R$
400,00 F. 94916.6644
____________________

BALANÇO

ANUNCIE NO
CORREIO
PAULISTA

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. A JUVENTUDE CIVICA DE OSASCO - AGENTE DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, denominação
embasada na Lei Federal nº 6494/77 na condição de associação civil sem ﬁns econômicos, com sede à
Rua Rubens do Amaral, nº 180 Bela Vista- Osasco- São Paulo, iniciou suas atividades em 20/07/1976
tem como objetivo Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
2. As receitas da entidade são apuradas por meio de subvenções governamentais, não governamentais,
doações e contribuições associativas.
3. As despesas da empresa são apuradas através de notas ﬁscais e recibos enviados pela entidade.
4. A tributação da entidade é realizada da seguinte forma: IRPJ – Isentas. Se apurar ganho de capital
proveniente de aplicações ﬁnanceiras de renda ﬁxa ou de renda variável, sofrerá tributação de imposto de
renda. (RIR/99, art.174). CSSL – Isentas. PIS-Caso possua funcionários está obrigada ao recolhimento
PIS folha a alíquota de 1%(.) Art. 13º, MP 2158-35/01). COFINS – Caso auﬁra receitas estranhas ao
objeto social sofrerá tributação a alíquota de 7,6% ($2º, Art.47, IN SRF nº247/2002).
5. Os recursos oriundos de subvenções públicas deverão ser aplicados no município de sua sede, porém
se houver unidade prestadora de serviços a ela vinculada, deverá ser aplicado no âmbito do Estado.
6. A depreciação dos ativos imobilizados está de acordo com a obrigatoriedade do reconhecimento
com base em estimativa de sua vida útil, onde foram aplicadas as alíquotas mensais sobre o valor de
aquisição do bem conforme a legislação.
7. A entidade é optante pelo regime tributário do LUCRO PRESUMIDO.
8. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e ﬁnanceiras foi elaborado com
observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
9. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
10. Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
11. As aplicações ﬁnanceiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas
dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
12. Os ajustes de contas caso efetuados, foram aplicados para correção de saldos das contas.
13. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a Norma Brasileira deContabilidade.
14. O valor das subvenções recebidas do poder público é RS 2.752.041,36
15. O valor das contribuições recebidas R$ 1.848.169,89
16. A entidade iniciou suas atividades no dia 26/04/1962.

Fabricação própria por
encomenda de balanço com
madeira maciça, envernizado.
Valor a combinar com
sr. Orlando. Fone 3699.6758

CORREIO

Sexta-feira, 11 de novembro de 2022
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São Silveira
No próximo dia 11 de dezembro ocorre a Corrida
de São Silveira, a mais tradicional da Zona Oeste da
Grande São Paulo. As inscrições da Categoria Principal
(para moradores de Barueri) nas modalidades corrida
e caminhada serão nos dias 10, 11, 16, 17 e 18 de
novembro no Ginásio Poliesportivo José Corrêa

É O BRADESCO OSASCO

PÓDIO

por acesso à elite paulista, minha gente!

O time tem a chance de subir para a elite do Vôlei Paulista em 2023, atualmente a divisão conta com o
time de Barueri dirigido por José Roberto Guimarães e o Osasco dirigido por Luizomar de Moura.
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

llAs duas próximas semanas
são de decisão para o Bradesco
Osasco na Copa Piratininga. O
nome pode não dizer, mas trata-se da divisão de acesso à elite
do vôlei paulista. Repetindo: a
equipe do Jardim Cipava entra
em quadra por qualificação ao
estadual 2023 e para formar
com Osasco, Sesi Bauru, Barueri,
Pinheiros...
Para chegar lá, tem que pas-

sar pelo duríssimo Sesi Sorocaba.
O regulamento da Federação
Paulista de Vôlei não facilita e
apenas o campeão sobe. No mais,
o playoff final da Copa Piratininga será em melhor de dois jogos
e valendo o Golden Set.
Explicando: em caso de vitória para cada lado, logo após o
jogo 2 entra o set tira-teima para
desempatar e eleger o campeão
que estará na elite paulista ano
que vem.
Como Sorocaba tem melhor
campanha, leva a vantagem de

Osasquense fica com
a prata na Taça Brasil
Master de Atletismo

+ BRADESCO OSASCO

llNo último final de semana,
o atleta osasquense Dermânio
Lima, foi medalha de Prata na
Taça Brasil Master de Atletismo
em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

CAMPANHA
l 26 DE JULHO:SOROCABA 1 X 3 BRADESCO OSASCO
l 6 DE AGOSTO: BRADESCO OSASCO 3 X 2 REALIZAR DE SANTOS
l 25 DE SETEMBRO: AMÉRICA DE RIO PRETO 3 X 2 BRADESCO OSASCO
l 1º DE OUTUBRO: BRADESCO OSASCO 3 X 0 LOUVEIRA

Dermânio disputará o
20º Campeonato SulAmericano de atletismo
Master em Bogotá

SEMIFINAL
l DIA 25: REALIZAR DE SANTOS 3 X 1 BRADESCO OSASCO
l DIA 29: BRADESCO OSASCO 3 X 1 REALIZAR DE SANTOS
l NO GOLDEN SET: BRADESCO OSASCO 1 X 0
FINAL
l 19 DE NOVEMBRO: 18H BRADESCO OSASCO X SESI SOROCABA
l DIA 26: 16H SESI SOROCABA X BRADESCO OSASCO
l

17H GOLDEN SET - SE NECESSÁRIO

O primeiro jogo da decisão será no Jardim Cipava em Osasco

decidir tudo em casa. O Bradesco
Osasco abre o playoff dia 19 no
Jardim Cipava; o jogo 2 fica para

dia 25 na casa do adversário e,
reforçando, com direito a Golden
Set se for o caso.

Nos dois dias de competição, Dermânio participou das
provas de 800 e 5000 metros
rasos, obtendo a segunda colocação nos 800 metros com o

tempo de 2m39s e ficou na 8ª
colocação nos 5000 metros, com
o tempo de 23m54s, somando
nove pontos para o FAE Osasco, clube ao qual defende.
A competição serviu como
preparação para o 20º Campeonato Sul-Americano de atletismo Master, que será realizado
em Bogotá na Colômbia, de 20
a 27 de novembro.
O atleta está inscrito para
o Sul-americano em quatro
provas, mas o foco estará nas
provas dos 800 e 1500 metros
rasos. Dermânio tem grande
chance de trazer medalha mesmo tendo que encarar a altitude
de 2.640 metros.

VIVI
ODA
ESTREIA
como adulta em Portugal, leva o 3º lugar
geral e agora tem Seleção Brasileira
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

llUma medalha de prata, duas
de bronze e o terceiro lugar final. Atleta de Guaratinguetá mas
competindo por Osasco desde
2014, a supercampeã Vivi Oda
abre a temporada internacional
na Europa com três pódios mais o
terceiro lugar na contagem geral da
categoria Sênior (adulta).
Ela tem apenas 17 anos e assina
os primeiros movimentos nessa
nova etapa profissional - e como
convocada pela seleção principal
do Brasil. No entanto, esse torneio
internacional foi entre clubes e Vivi
medalhou representando Osasco
sob comando da técnica Carol
Nogueira.
O Guimagym Cup terminou
domingo em Guimarães, uma das
grandes cidades do Vale do Ave em
Braga e que realiza a copa desde
2018 - e não é exagero chamar o
Guimagym de Copinha. Por exemplo: foram 16 países representados
por 32 equipes.
O Brasil teve outras delegações
mas Vivi era Osasco no desfile de
abertura entre competidoras de

ACM, MUITO
MAIS DO QUE
VOCÊ IMAGINA!
Vivi Oda compete por Osasco desde 2014 e estreou como adulta

Armênia, Cabo Verde, Egito, Espanha, Finlândia, Israel, Itália, Coreia
do Sul, Kwait, Letônia, Mongólia,
Montenegro, Noruega, Ucrânica
e Portugal.
No mano a mano da competição, ela foi contra 18 atletas de onze
países. Então, vale ou não vale dizer
que o Guimagym é mesmo uma
Copinha? Isso à parte, o que fica
para Vivi é estrear com pódio: prata
na Fita, bronze com Bola e Maças;

na contagem geral, terceira colocada atrás da italiana Viola Sella e da
portuguesa Joana Pinheiro.
Certo, temporada internacional em modo On e que projeta a
atleta para outra grande estreia a
caminho - Vivi Oda na Seleção
Brasileira Adulta. Isso mesmo, a
supercampeã de Osasco se apresenta na última semana do mês e
embarca com a delegação para o
Sul-americano da Colômbia.

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

@

11 3685 8900
www.acmsaopaulo.org
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OSASCO
NO QATAR
Nascidos em Osasco, os três atletas representarão a cidade na Copa do Mundo
que começa no próximo dia 20, o Brasil faz a estreia no dia 24 contra a Sérvia.
EDERSON - Goleiro
ROCHDALE
Ederson seguiu jovem para
o futebol europeu. Aos 15 anos,
chegou ao Benfica (POR). Seu
desempenho impressionante e
ascensão meteórica chamaram a
atenção do técnico Pep Guardiola, que o levou para o Manchester
City (ING). Ele está no time
desde 2017 e seu contrato vai até
2026. Em 2018, o goleiro Ederson
foi convocado para a Copa do
Mundo da Rússia e ficou como
reserva de Alisson.
A primeira vez que defendeu
o gol da seleção brasileira foi em
10/10/2017 em um jogo contra o
Chile. Naquele dia, o placar foi
de Brasil 3 x 0 Chile.

Ederson é um dos destaques do Manchester City de Pep Guardiola

Rodrygo: cria
do Santos
que brilha
com a camisa
merengue do
Real Madrid

RODRYGO - Atacante
PRESIDENTE ALTINO
Rodrygo nasceu em Osasco,
no dia 9 de janeiro de 2001. Aos 11
anos, foi contratado pelo Santos e
passou a jogar nas categorias de
base do clube. No mesmo ano, se

tornou o jogador brasileiro mais
jovem a assinar um contrato com
com a Nike.
Em julho de 2017, assinou seu
primeiro contrato profissional,
válido por cinco anos com multa
rescisória de 50 milhões de euros.

Quatro meses depois, fez sua
estreia pela equipe principal em
partida pelo Brasileirão.
Ao fazer o segundo gol da
vitória do Santos sobre o Nacional, Rodrygo tornou-se o jogador
brasileiro mais novo a marcar um
gol na história da Copa Libertadores da América, em março de 2018.
Rodrygo foi contratado pelo
Real Madrid por 45 milhões de
euros em junho de 2018, aos 17
anos. Inicialmente, iria jogar pela
equipe B do clube merengue, mas,
após duas partidas, foi promovido para o time principal.
Em novembro de 2019, ao
marcar um hat-trick contra o
Galatasaray, Rodrygo se tornou o
brasileiro mais novo a marcar um
gol na Champions League. Além
disso, se tornou o segundo mais
jovem da história da competição,
atrás de Raúl González, a marcar
um hat-trick em uma partida e o
mais novo a fazer um hat-trick
perfeito (de perna esquerda, de
direita e de cabeça).
Na temporada 2019-2020,

Rodrygo conquistou o primeiro
título com a camisa do Real
Madrid. Com destaque na campanha de LaLiga, o jovem levantou o troféu ao lado dos demais
brasileiros do elenco merengue.
. Devido à sua boa atuação no
Real Madrid, Tite convocou Rodrygo para a Seleção Brasileira
principal, em outubro de 2019.
ANTONY - Atacante
SANTO ANTÔNIO
Antony Matheus dos Santos,
mais conhecido como Antony
ou Antony Santos, nasceu em 24
de fevereiro de 2000 na cidade
de Osasco.
O ponta-direita do Manchester United e da Seleção Brasileira
começou sua carreira de jogador
de futebol nas divisões de base do
São Paulo, onde conquistou diversos títulos, incluindo a Copa São
Paulo de Futebol Júnior de 2019.
Antony assinou com o São
Paulo seu primeiro contrato. No
clube holandês, Antony marcou
25 gols em 82 jogos e ganhou dois
títulos do Campeonato Neerlan-

Antony é destaque no Manchester

dês (Eredivisie) e uma Copa dos
Países Baixos.
O jogador paulista despertou

o interesse do Manchester United, que o contratou em setembro
de 2022 por 82 milhões de libras
esterlinas, a terceira maior transferência pelo clube, atrás apenas
das contratações de Paul Pogba e
Romelu Lukaku e a maior transferência de um jogador saído da
Eredivisie.
Em junho de 2021, Antony
foi convocado para a disputa do
torneio de futebol masculino dos
Jogos Olímpicos 2020 de Tóquio,
disputados em 2021. Ele foi titular
em todos os seis jogos da vitoriosa
campanha da Seleção Brasileira
Olímpica. Foi dele o passe para
Malcom fazer o gol do título
contra a Espanha na prorrogação.
Ele fez sua estreia para a
Seleção Brasileira principal em
outubro de 2021, na vitória de
3 a 1 sobre a Venezuela, em
partida pela eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.
Ele entrou como substituto aos
32 minutos do Segundo Tempo
e marcou seu primeiro gol pela
seleção principal com apenas 15
minutos em campo.

FUTEBOL

Brasília de Carapicuíba lembra
o Peñarol e está nas semifinais
do Amador do Estado de SP
Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

llO nome traz a Capital Federal, as cores lembram o Peñarol
do Uruguai mas quem é de
Carapicuíba sabe que o time em
campo é o Esporte Clube Brasília
fundado em 1974.
Sim, um veterano do futebol
amador, 48 anos completados em
março. E após essa longa estrada

na várzea, o Brasília de Caracas
está numa jogada show de bola entrou no Campeonato Amador
do Estado e nesse domingão abre
as semifinais contra o Bandeirante de Brodowski.
O Amador Paulista é torneio
tiro curto, tanto que a primeira
fase pagou apenas dois jogos: a
moçada de Carapicuíba estreou
em 16 de outubro contra João
Ramalho e levou o placar por 1

a 0 na casa adversária; na rodada
seguinte o Brasília folgou, retornando sábado passado contra o
New Boys.
Pela primeira vez jogando em
casa, decidiu muito de boa com 2
a 0. Então, festa da classificação
na conta e semana de apronto
para as semifinais - abre no Estádio Municipal, depois segue
para o confronto decisivo no
campo rival.

Após longa estrada na várzea, o Brasília de Caracas abre as semifinais contra o Bandeirante de Brodowski

CONSULTAS MÉDICAS
+ DE 3.000 EXAMES
RAIO-X

ULTRASSONOGRAFIA
COLPOSCOPIA
MAPA/HOLTER/ECG

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

