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Chegou o momento que o Mundo para tudo para 
acompanhar a maior competição de futebol. No Brasil, 
não é diferente, o Correio Paulista aprofunda um pouco 

mais a questão gastronômica. Você sabe quais são os 
pratos principais na Sérvia, Suíça e Camarões? Não? O 
Correio Paulista vai te deixar com água na boca. Página 7
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Sem Mordaça
Fale com o Correio 

Envie suas denúncias, 
reclamações , sugestões e elogios 

sobre serviços públicos ou 
privados 98980.2449
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Vai faltar espaço
No centro de Osasco, Calçadão da Antônio Agu e proximidades, 

observa-se que brevemente não comportará mais barracas, carrinhos 
e toda espécie de vendedores ambulantes, pois atualmente o local 
ocupado por centenas de barracas e a� ns, a cada dia recebe novos 
vendedores autorizados ou não pelo setor competente da prefeitura.

Ostentação
Roupas, sapatos, tênis, relógios, veículos, mansões, aviões e hos-

pedagens em hotéis, resorts em paraísos naturais, tudo com preços 
exorbitantes, inacessíveis à grande maioria do povo brasileiro, são 
divulgados pelas mídias sociais, na maioria das vezes por emergentes.  
Uma pessoa que recorre à ostentação é conhecida na maioria das ve-
zes como fútil, um exibicionista que gosta de mostrar luxo, poder ou 
riqueza, demonstrando falta de humildade, modéstia e simplicidade. 

Respeito

Nas eleições gerais deste ano em um país democrático que é o Brasil, 
onde há que se respeitar a opinião e decisão de cada brasileiro, o ex-pre-
feito de Osasco Francisco Rossi e seu � lho Francisco Rossi Junior não 
defenderam a mesma bandeira, o pai apoiou a reeleição do presidente 
Bolsonaro e o � lho o candidato Lula. Agora há uma coisa que pai e � -
lho têm em comum, torcer pelo Palmeiras. No último jogo em casa no 
Brasileirão 2022 do campeão Palmeiras, pai e � lho estiveram no Allianz 
Parque.  Junior é assíduo no Allianz mas seu pai estreou naquele dia.

 Justíssimo
Prefeito de Osasco sanciona Lei 5202 de 11 de novembro deste ano, 

referente projeto de lei apresentado pelo vereador Michel Figueredo 
e aprovado na Câmara Municipal, obrigando as unidades de saúde 
públicas e privadas do município, a � xar cartazes informando a prio-
ridade especial de atendimento às pessoas maiores de 80 anos, exceto 
em caso de emergência.

Parou por quê?
Há poucos anos, com o objetivo de revitalizar o Bairro Bon� m, bem 

próximo ao centro de Osasco, foi demolido o prédio que por dezenas de 
anos abrigou a Cerâmica Hervy e no local começou a construção de um 
prédio que abrigaria o novo Paço e Câmara Municipal, inclusive com 
um grande teatro, restaurante, etc. Com a nova Prefeitura, os munícipes 
seriam bene� ciados com a maioria dos serviços disponíveis em um só 
local e a prefeitura com a economia de boa parte dos aluguéis pagos 
atualmente. Tudo ia bem, até que, as obras foram paralisadas e hoje, 
na proximidade onde foram demolidos três prédios abandonados, o 
chamado Conjunto Nova Grécia, temos um novo prédio abandonado. 
Qual o destino daquele que um dia seria o Paço Municipal de Osasco? 

Pedreira
O futebol pro� ssional em Osasco estará em campo a partir de 22 

de janeiro com o Audax. A competição da Série A3 do Campeonato 
Paulista vai até 14 de maio e terá a participação de 16 times que vão 
entrar em campo em busca de uma das duas vagas de acesso à Série 
A2 de 2024. Na estreia no domingo, 22, o Audax encara o Itapirense 
fora de casa e na quarta-feira, 25, recebe o Sertãozinho no Estádio do 
Rochdale. Esperamos que o Audax se recupere dos insucessos dos 
últimos anos e volte a trilhar o caminho de sucesso que o levou até 
ser vice-campeão do Paulistão 2016.

Incorporação
O Podemos da presidente Nacional da agremiação, deputada 

federal Renata Abreu, incorporou o Partido Social Cristão (PSC) e 
na próxima legislatura que se inicia em 2023, o Podemos com 18 
deputados terá a oitava maior bancada na Câmara Federal à frente do 
PSDB e do PDT. No senado o Podemos terá 7 senadores.

Em Osasco
Eles foram adversários nas eleições municipais de 2020 na disputa a 

prefeito de Osasco. Rogério Lins é � liado no PODEMOS e atualmente 
Dr.Lindoso está no  PSC. Com a incorporação anunciada do PSC pelo 
Podemos o que se pergunta é, qual será a decisão de Lindoso? 

Cotados
Vários vereadores manifestaram o desejo de concorrer à presi-

dência da Câmara de Osasco para o biênio 2023/2024 mas dois deles 
despontam como favoritos a ocupar a cadeira do atual presidente 
Ribamar Silva. Carmônio Bastos, do Podemos e Cláudio da Locadora, 
do União Brasil, seguem � rmes em suas pretensões. São reuniões e 
mais reuniões com lideranças políticas, com vereadores e até com o 
prefeito Lins, em busca de apoios.

Reclamação
Munícipes reclamam que nas atuais praças esportivas revitalizadas 

no governo do prefeito Rogério Lins, inclusive com gramado sintético, 
alambrados, vestiários e iluminação, as crianças das comunidades 
não têm acesso aos gramados para lazer quando não há atividades 
nos campos, pois os mesmos só podem ser utilizados por equipes de 
futebol com horários determinados e autorizados pelos “responsáveis” 
das unidades esportivas, que traduzindo as praças esportivas são 
todas dos moradores de Osasco que contribuem com seus impostos 
à municipalidade.

CMTO na pauta
Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco da última 

terça-feira, o presidente Ribamar Silva na sessão expediente disse que 
vem recebendo reclamações dos munícipes com relação ao transporte 
urbano municipal, cuja gestora é a CMTO.  “Há algum tempo havia 
um projeto para extinguir a CMTO. Se ela não tiver competência 
para cuidar dos problemas, precisamos levantar os custos da CMTO 
e se vale a pena manter essa empresa ou o transporte urbano passar a 
ser gerenciado pela SETRAN. Seguramos esse projeto de extinção da 
CMTO mas está na hora de colocar esse projeto para andar”, a� rmou 
Ribamar Silva.

A bajulação a um político 
é a moeda falsa que só 
circula por causa da 
vaidade humana”

“

“Pessoas podem
te deixar na
mão. Deus nunca!”

“

Há mais de três dé-
cadas o jornal Correio 
Paulista circula por 
Osasco e região e nos 
últimos anos, a exemplo 
de outros jornais im-
pressos, vem sofrendo 
discriminação por parte 
de algumas autoridades, 
que desdém da impor-
tância e credibilidade 
dos mesmos junto à co-
munidade.

Jornal impresso é um 
meio de comunicação 
com um papel funda-
mental na disseminação 
da informação, ajudan-
do a escrita e a lingua-
gem, além de formar 
cidadãos críticos.

A e� ciência de infor-
mação que um jornal 
impresso traz, faz com 
que con� emos cada vez 
mais na transparência 
e na credibilidade de 

uma notícia. Não po-
demos deixar de citar 
a valorização do jornal 
impresso para a história 
da cidade.

Enfim, o jornal im-
presso é um veículo im-
prescindível para que a 
sociedade receba infor-
mação de qualidade e 
para que se mantenha 
a democracia em nosso 
país.

Por tudo isso, consi-
deramos importante a 
presença do jornal im-
presso em nossa região, 
pois é essa produção de 
material de qualidade 
pro� ssional e com cre-
dibilidade, que pode 
tornar um lugar mais 
bem informado e com 
sentido de comunidade.

Finalizando, mesmo 
com a tecnologia que 
temos hoje, o jornal im-
presso nunca perderá o 
seu posto.

A importância 
de um jornal 
impresso junto 
à comunidade

EDITORIAL
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Política
Novo Valor
A Câmara de Barueri aprovou, o novo valor da 
Ufib (Unidade Fiscal do Município de Barueri), 
que será de R$ 44,56 a partir de 1º de janeiro de 
2023. De acordo com a mensagem enviada pelo 
prefeito com o Projeto de Lei Complementar 
30/2022, o índice de reajuste foi de 5,79%

FOTOS: ITALO SILVA

LEGISLATIVO

Ribamar Silva se consolida como
uma grande liderança da região Oeste
O presidente da Câmara de Osasco teve a maior votação para deputado federal entre os candidatos moradores das cidades da região no pleito deste ano. Ribamar 
entra para a história política de Osasco, como um dos poucos candidatos osasquense que ultrapassou a fronteira dos 60 mil votos para deputado federal.

ll65.219 votos essa foi a votação 
de Ribamar Silva para deputado 
federal em outubro, números 
que consolidam o político como 
uma liderança na região oeste. O 
candidato do PSD foi elogiado 
pelo presidente nacional da le-
genda pela sua expressiva votação. 
“Ribamar foi um gigante nessas 
eleições e ainda tem grandes 
chances de assumir uma cadeira 
no Congresso Nacional e assim 
confiamos que irá acontecer”, 
afirmou Gilberto Kassab.

Riba, como é conhecido pelos 
amigos, nasceu em Osasco, mais 
precisamente no Hospital das 
Damas, atual Nossa Senhora de 
Fátima no centro da cidade, cres-
ceu no bairro do Cipava, zona sul 
da cidade, Ribamar sempre foi 
dos bastidores, ajudou diversos 
candidatos a se elegerem, mas 
essa história começou a mudar 
quando ele ganhou a primeira 
eleição que disputou em sua vida. 
Em 2016, ele foi eleito vereador 
de Osasco, em 2020 foi reeleito 
como o mais votado da cidade 
com 5.998 votos entre os mais de 
800 candidatos. Foi presidente da 
Câmara em duas oportunidades. 
Nesta eleição veio, talvez, o seu 
maior desafio político, tentar 
uma vaga na Câmara dos Depu-
tados, Ribamar teve uma votação 
expressiva com 65.219 votos, 
atualmente, ele está na segunda 
suplência, mas uma questão 
jurídica envolvendo o primeiro 
suplente deve impedir a candi-
datura e ela deve ser inde-
ferida, consequentemente 
Ribamar seria o primeiro 
suplente do PSD e com 
todas as movimentações 
políticas que aconte-
cem e acontecerão em 
Brasília nos próximos 
dias e meses, o osas-
q u e n s e  d a 
gema 

poderá assumir uma cadeira 
logo em 2023 ou nos próximos 
anos. “Quando você vai para uma 
disputa eleitoral, você coloca seu 
nome para apreciação da popula-
ção, eu saio dessa eleição muito 
feliz, fui o deputado federal mais 

votado da cidade, 
eu fui o quinto 

mais votado 
do partido, se 
você pegar a 
lista de vo-
tação, você 
verá que tive 
mais votos 
que candi-
d a t o s  c o m 

m a n d a t o s , 
deputados 

que fizeram história na política 
brasileira, foi uma experiência 
extremamente positiva, temos 
grandes chances de assumir o 
mandato, eu estou tranquilo e 
sei da minha missão.”

O resultado da eleição alça 
Ribamar a ser um novo líder na 
região oeste. “Atualmente não 
temos uma representatividade 
no Congresso Nacional, não 
tem um político que more em 
Osasco e represente a cidade, não 
tem por enquanto, eu acredito 
que logo estaremos lá. Se for da 
vontade de Deus, eu logo estarei 
em Brasília, e se não for, eu conti-
nuarei meu trabalho aqui, eu fui 
eleito para ser vereador de Osas-
co, quero ajudar o prefeito e a 
cidade, quero servir pelo avanço 
da minha cidade. Eu tenho que 
agradecer todos que acreditaram 
em mim, a minha equipe, tenho 
que agradecer aqueles que não 
me abandonaram, tenho muito 
orgulho da minha votação, um 
vereador de Osasco, que morou 
no CDHU do Recanto das Rosas, 
que não era conhecido e hoje é 
respeitado por todos e conhecido 
por muitos.”

O governador eleito Tarcísio 
de Freitas tem como vice Felicio 
Ramuth que é do PSD, o presi-
dente nacional do partido Gil-
berto Kassab também está bem 
presente no governo de transição 
e deve ter uma representativi-
dade muito grande no governo 
de Tarcísio, Ribamar destaca 
o tamanho do seu partido. “O 
PSD saiu muito grande dessa 
eleição, não só no estado como 
no Brasil, o Kassab é o maior 
articulador político do pais. Eu 
venho falando muito com ele e 
com o Tarcísio. Eu falo com o 
governador eleito dia sim, dia 
não, ele é muito acessível, ele 
fará história no governo e tenho 
certeza que ele terá uma projeção 
nacional. Ele é gestor e político, 
isso faz a diferença.”

Ribamar como presidente 
da Câmara ressalta que em seu 
mandato que chega ao fim no 
mês de dezembro muitos proje-
tos foram votados para melhorar 
a qualidade de vida do morador 
de Osasco. “Nesses dois últimos 
anos pautamos projetos para o 
crescimento da nossa cidade, 
tudo que acontece na cidade, 
passa pela Câmara, hoje a ava-
liação do governo é boa porque a 
Câmara Municipal permitiu que 
o prefeito executasse, o Rogério 
sonha os projetos, elabora e nós 
damos o veredito, nós sempre 
aprovamos, pois é sempre para 
o crescimento da cidade, hoje 
Osasco é notícia no Estado e no 
Brasil, tudo isso passou pela 

Câmara. Tenho prazer de 
estar nesta legis-

latura e estar 
como presi-
dente é um 
privilégio, 
é um pra-
z e r  p a r a 
mim.”

R i -
b a m a r 
volta aos 
bastidores 
p a r a  a r -
ticulação 
n o s  p r ó -
ximos dias 
d o  n o v o 
presidente 
da Câmara 

de Osasco para o mandato de 
2023 e 2024. “Eu quero ajudar, 
quero entregar a Câmara muito 
organizada, pegamos a Câmara 
num momento muito contur-
bado e de várias especulações, o 
ex-presidente que passou pegou 
a Câmara com várias dificul-
dades e não conseguiu tocar a 
Câmara com pacificação, eu tive 
essa missão, na minha gestão o 
Promotor não visitou a casa de 
leis osasquense, conseguimos 
humanizar o legislativo, quero 
entregar uma Câmara respeitada 
pela cidade e pelo meio político. 
Nós vivemos em harmonia com 
executivo.”

Ribamar sai maior do que 
entrou em 2022? “Não tenho 
dúvida, entrei com um legado 
político e saio com outro, fi-
quei muito orgulhoso, poucos 
vereadores da cidade de Osas-
co foram para um pleito de 
deputado e saíram com mais 
de 60 mil votos, nós saímos 
maiores, mas saio com bas-
tante humildade, tivemos essa 
confiança do público devido 
a nossa seriedade do trabalho 
que estamos fazendo na cidade. 
Meu agradecimento a Deus e 
a população. O meu pedido 
a Deus é que eu possa seguir 
servindo a nossa população, 
sempre entregando o melhor 
que eu possa oferecer. Eu tenho 
gratidão a Deus por ter me 
dado mais uma oportunidade 
de estar aqui, assim que eu 
venci a última eleição de ve-
reador, eu peguei Covid-19, a 
mesma sorte que Deus me deu, 
a minha irmã não teve (A irmã 
de Ribamar Silva pegou Covid 
e não resistiu), eu acredito que 
a missão dela tinha terminado 
e a minha continua, vou lutar 
todos os dias para transformar 
a vida das pessoas”, finaliza 
emocionado o presidente da 
Câmara de Osasco.

SAIBA +
Ribamar Antônio da Silva nasceu em 27 de maio de 
1975, na cidade de Osasco. É filho de Davi Antônio da 
Silva e Carmelita Vieira da Silva e sua família é composta 
por quatro irmãos. Iniciou sua vida pública aos 15 anos, 
ajudando o então Vereador Ludval Santos de Oliveira. 
Engajou-se nas questões sindicais e, no ano de 2004, foi 
Diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios de 
Guarulhos (SINDIFICIO), onde permaneceu até o ano de 
2008, foi convidado pela Federação dos Trabalhadores 
em Serviços, Asseio e Conservação Ambiental, Urbana 
e Áreas verdes no Estado e São Paulo (FEMACO) para 
assumir o cargo de Diretor. No ano de 2013, recebeu 
convite para ser Chefe de Gabinete do Deputado Federal 
Roberto Santiago, exercendo a função até fevereiro de 
2015. Nesse período, contribuiu para trazer recursos 
para Osasco, estimados em mais de R$ 8 milhões, que 
foram aplicados em diversas obras de asfalto, 
reforma do Ginásio Poliesportivo da Vila 
Ayrosa, além de inúmeros inves-
timentos em saúde e 
educação. Em 2016 
foi eleito verea-
dor e em 2020 
reeleito.

Eu tenho gratidão 
a Deus por ter me 
dado mais uma 
oportunidade de 
estar aqui, assim 
que eu venci a 
última eleição 
de vereador, eu 
peguei Covid-19, a 
mesma sorte que 
Deus me deu, a 
minha irmã não 
teve, eu acredito 
que a missão dela 
tinha terminado e 
a minha continua, 
vou lutar todos 
os dias para 
transformar a vida 
das pessoas”

“

Ribamar Silva,
presidente da Câmara de 
Osasco

65.219
VOTOS

Na eleição para deputado 
federal, Ribamar Silva teve 
65.219 votos. A votação 
deixou o osasquense como 
segundo suplente no PSD 
com grandes chances de 
assumir a primeira suplência 
Ribamar foi o 5º mais votado 
em seu partido no estado de 
São Paulo.
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Foi apresentado também 
o LTE, uma solução que 
faz integração imediata 
entre as GCMs via rádio.

Cioeste realiza encontro 
das Guardas Civis 
Municipais da região

Pedagoga Helena Maria Ferrari faz 
aniversário e ganha festa dos amigos

Cidades
O maior do Brasil

A APAS Regional Osasco aceitou o desafi o de 
montar o maior cachorro-quente do País, que 
foi feito durante o APAS EXPERIENCE2022, e 

cumpriu com rigor as exigências, entrando para o 
RankBrasil (sistema de homologação de Recordes 

exclusivamente brasileiro) pelo maior cachorro-
quente, medindo 11 metros e 30 centímetros.

CIDADES EXCELENTES

PARABÉNS

INTEGRAÇÃO

Barueri é destaque em 
geração de empregos
A capacidade de gerar novos postos de trabalho fez Barueri se tornar destaque no Prêmio Cidades Excelentes. 
Dos municípios acima de 100 mil habitantes, Barueri é o que tem a melhor taxa de ocupação de emprego

Barueri se posiciona à frente 
de municípios como São Caetano 
do Sul, no ABC Paulista, com taxa 
de ocupação de 74,7%, Florianó-
polis (SC), com 66%, e Vitória 
(ES), com 65,6%. A taxa de 111% 
significa que a cidade emprega 
mais gente que sua população 
economicamente ativa, sendo 
assim, muitas pessoas que moram 
em outras cidades vêm trabalhar 
em Barueri.

O Prêmio Band Cidades Ex-
celentes utiliza indicadores do 
IGMA (Índice de Gestão Munici-
pal Aquila). A iniciativa é do Gru-
po Bandeirantes de Comunicação 
e do Instituto Aquila.

Os principais objetivos do 
Prêmio são “reconhecer boas prá-
ticas e iniciativas pioneiras de ges-
tão pública municipal e incentivar 
a implementação de iniciativas de 
gestão públicas”.

De acordo com o secretário de 
Indústria, Comércio e Trabalho 
(Sict) de Barueri, Joaldo Macedo 
Rodrigues (Magoo), “o destaque 
que Barueri recebeu reforça o 

compromisso de trabalhar para 
o aprimoramento do ambiente 
socioeconômico da cidade. Por 
isso a Prefeitura sempre procu-
ra facilitar a criação de novos 
postos de trabalho e de tornar 
mais adequadas as condições de 
funcionamento das empresas no 
nosso município”.

Todos os municípios brasilei-
ros são analisados pelos critérios 
do IGMA. O índice é consolidado 
através da análise de seis pilares e de 
62 indicadores selecionados sobre:
 Governança, Eficiência Fiscal e 
Transparência;
 Educação;
 Saúde e Bem-estar;
 Infraestrutura e Mobilidade; 

 Sustentabilidade;
 Desenvolvimento Socioeconô-
mico e Ordem Pública.

  Aliada dos empregadores
A questão da empregabilidade é 
prioritária na gestão da Prefeitura 
de Barueri. É por isso que a Casa 
do Trabalhador, ligada à Sict, 
oferece gratuitamente serviços 
de recolocação profissional aos 
moradores da cidade.

Para a supervisora da Casa 
do Trabalhador, Luciane Lopes 
da Silva, a entidade tem sido bem 
flexível neste segundo semestre 
na disponibilidade de agendas 
para processos de contratação 
realizados. “Com a procura de 
grandes empresas pelo nosso 

serviço ficamos com a agenda 
bem concorrida, e mesmo assim 
conseguimos atender a todos”, 
ressalta Luciane.

A responsável pelas contra-
tações da empresa B2W, Shirley 
Jamile Pessoa, utiliza os serviços 
da Casa do Trabalhador e elogia 
a iniciativa da Prefeitura. “Sem a 
Casa do Trabalhador não conse-
guiríamos captar bons profissio-
nais”, afirma.

Louise Veloso, da Empresa 
Umana, também recomenda os 
serviços. Para ela é muito impor-
tante a parceria que se estabelece 
na divulgação das vagas e pela 
disponibilidade de locais para a 
realização dos processos seletivos.

Na quarta-feira, 23, acon-
teceu a reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) das Guardas Mu-
nicipais, com a presença dos 
Comandantes e técnicos das ci-
dades que compõem o Consórcio. 

O secretário Executivo  da en-
tidade, Jorge Lapas falou sobre 
os avanços do GT em 2022. Foi 
apresentado também o primeiro 
Sistema de Comunicação Avan-
çado (LTE), uma solução que 

faz integração imediata entre as 
GCMs via rádio, com todos os 
municípios, operando via rede 
wi-�  e 4G. 

Após implementação, o siste-
ma digital  vai ajudar na elucidação 
de diversos casos ao facilitar a 
comunicação imediata entre as 
GCMs. 

O Diretor de Comunicação do 
CiOeste, Mauro Sérgio ressaltou 
que o Consórcio promoverá trei-
namento aos Agentes de Trânsito 
no início de dezembro, benefi-
ciando mais de 500 servidores. 
Também participou do encontro, 
o Comandante da Guarda Muni-
cipal de Sorocaba, Davi Oliveira 
Dutra e o Diretor Jurídico do 
CiOeste, Caian Zambotto.

Quem ganhou aplausos e 
muito carinho na última terça-
-feira (22/11) foi a esposa do ex 
vereador Mário Luiz Guide, a 
pedagoga Helena Maria Ferrari, 
que já foi Secretária Municipal de 
Cultura e Secretária Municipal 
de Promoção Social em Osasco. 
Ao lado do maridão e cercada 

por amigos e companheiras de 
trabalho, apagou mais uma ve-
linha! Há quase 40 anos Helena 
coordena uma rede de creches 
comunitárias,  sendo uma das 
fundadoras da AME – Associa-
ção de Mulheres pela Educação, 
AMDC – Associação de Mu-
lheres em Defesa da Criança e 

AMUNO – Associação das Mães 
Unidas do Jardim Novo Osasco, 
entidades sem fins lucrativos que, 
juntas, atendem mais de 1.500 
crianças em regime integral e 
semi-integral. Parabéns Helena, 
pelo aniversário e pelo trabalho 
social que desenvolve em nossa 
cidade!!

Os principais objetivos do Prêmio são “reconhecer boas práticas e iniciativas pioneiras de gestão pública”

Informação com

credibilidade

e seriedade
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ENCONTRAENCONTRAENCONTRAENCONTRAENCONTRAENCONTRAENCONTRAENCONTRAENCONTRA

AQUI!AQUI!AQUI!correiopaulista.com

o seu portal de notícias
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Osasco terá maior evento 
católico das Américas

Escola no Vila Yara 
promove evento 
sobre o mês da 
Consciência Negra

A cidade espera contar com mais de 15 mil pessoas, onde toda a Diocese juntamente do clero e  a RCC 
participarão do evento, que deve atrair mais de 50 caravanas de outros estados e cidades ao evento. 

Durante todo o 
ano foi trabalhada a 
valorização da cultura 
afrodescendente

llNo próximo domingo (27) 
Osasco recebe o evento Hallel, 
organizado pela Paróquia Santa 
Gema Galgani junto com a RCC 
(Renovação Carismática Católi-
ca).  O festival que acontece na 
Concha Acústica da Fito terá 
shows de bandas católicas brasi-
leiras, internacionais, pregações 
e missas. Também será possível 
encontrar produtos católicos e 
uma grande praça de alimen-
tação para que todos possam se 
divertir

Pela 1ª vez na cidade, o Hallel 
Osasco, com uma estrutura de 
concha acústica para 20 mil pes-
soas, diversas tendas módulos 
para crianças, loja da Comuni-
dade Bethania, um teatro ex-
clusivo para ser utilizado como 
capela, um ginásio de esportes 
coberto para a feira vocacional 
e muitas outras atividades.

O que é o Hallel
H a l l e l  é  u m a  p a l a v r a  d e 

origem hebraica que significa 
“Cânticos de louvor a Deus”. O 
primeiro Hallel aconteceu em 
1988, criado pela missionária 
Maria Theodora Lemos Silveira, 
chamada de Tia Lolita e hoje é 
considerado um dos maiores 
festivais de música católica da 
América Latina.

“Quando a renovação caris-
mática católica fez 10 anos na 
diocese de Franca, procurávamos 
uma maneira de celebrar com os 
jovens. Veio a inspiração de fazer 
um evento, onde a música cristã 
fosse o motivo para chamar a ju-
ventude para um outro anúncio, 
diferente do que havia no “Rock 
in Rio”. O que sentimos era que 
Jesus queria aqueles jovens ou-
vindo falar de paz, alegria, espe-
rança e muito amor”, explicou o 

idealizador do evento na cidade 
Fábio Drummer.

Além de Franca,  o  Hallel 
também já ocorreu em várias 
cidades do país, como: Brasília, 
Maringá, Londrina, São Carlos 
e  também em países  como a 
Colômbia,  Chile  e  Paraguai . 
O evento conta com um palco 
c e n t r a l ,  o n d e  a c o n t e c e m  o s 
shows, e espaços para formações 
(módulos).

lServiços
1º Hallel Osasco
Onde: Concha Acustica da 
Fito – Avenida das Flores, 701 
– Jardim das Flores
Quanto: A entrada é gratuita,  
se possível doe um kilo de 
alimento não perecível
Quando: Domingo, dia 27 de 
novembro 
Horário: Das 8 às 21 horas

llNo dia 18 de novembro de 
2022, aconteceu a apresentação 
dos trabalhos de Educação para 
Relações Étnico Raciais (ERER) na 
PEI EE João Baptista de Brito – Vila 
Yara, Osasco. Foi um importante 
momento de integração entre 
as famílias, que vieram visitar a 
exposição dos trabalhos e toda a co-
munidade escolar. Pensar em uma 
educação antirracista foi o objetivo 

central destas ações, que se inicia-
ram em fevereiro deste mesmo ano, 
quando os professores se reuniram 
e elaboraram um planejamento 
de ações que foram realizadas no 
decorrer do ano letivo de 2022 e 
contaram com protagonismo juve-
nil dos estudantes da unidade que 
se envolveram em todas as etapas. 
Estas ações sustentam-se nas leis 
federais que modificam a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira (LDBN) em seu artigo 26, 
as Leis 10.639/03 e a Lei 11.645/08, 
que criam a obrigatoriedade do 
ensino e estudo das culturas africa-
nas, afrodescendentes e indígenas. 
Todas as áreas de conhecimento 
trabalharam temas relativos à valo-
rização da cultura afrodescendente 
e indígena durante o ano letivo e a 
culminância foi excepcional. 

A escola contou com salas 
temáticas que ofereceram Oficina 
de Turbantes, Estudo de Fós-
seis sobre a Origem do Mundo, 
Exposição de Poesias Africanas, 
Mostras de Arquitetura Africana, 
Contextualização da História 
do Jazz e Blues, Releitura de li-
vros e contos, Roda de Capoeira, 
Discussões sobre preconceito, 
Cantos africanos e Indígenas, 
Culinária Africana, e a presença 
de palestrantes da UNEGRO para 
conscientização dos estudantes. A 
escola finalizou o dia consciente 
que os trabalhos foram significa-
tivos e que a educação antirracista 
deve continuar a ser trabalhada 
largamente na educação brasileira.
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“

Fábio Drummer, 
idealizador do evento

Quando a renovação 
carismática católica 
fez 10 anos na 
diocese de Franca, 
procurávamos uma 
maneira de celebrar 
com os jovens. Veio 
a inspiração de fazer 
um evento, onde a 
música cristã fosse o 
motivo para chamar 
a juventude para 
um outro anúncio, 
diferente do que havia 
no “Rock in Rio”
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ll Para celebrar as festas de 
fim de ano, o Shopping União, 
centro de compras mais completo 
da região oeste de São Paulo, 
anuncia a campanha “O Natal 
do União vai encantar você”, 
com o sorteio de três automóveis, 
além da ação Comprou Ganhou, 
com Panettones Panco de 400g, 
limitado a 1 (um) por CPF.

Veja como participar: A cada 
R$ 300,00 em compras nas lojas e 
quiosques participantes, entre os 
dias 17 de novembro de 2022 e 30 
de dezembro de 2022, o cliente 
deve cadastrar suas notas fiscais.

O cadastro deve ser feito no 
Balcão de Autoatendimento, 
localizado no Piso Autonomis-
tas, ou via aplicativo Connect 
Shopping. Após a confirmação 
do cadastro, os clientes receberão 
um ou mais números da sorte, de 

acordo com o que tiverem direito, 
e um QR Code para a retirada do 
Panettone Panco, que deverá ser 
apresentado nas lojas de troca, 
localizadas nos pisos Voegeli e 
Autonomistas do Shopping, pró-
ximo aos elevadores. A entrega 
dos panettones ocorre até o final 
do período ou enquanto durar o 
estoque.

Os veículos serão sorteados 
no dia 04 de janeiro de 2023, via 
Loteria Federal.

Consulte regulamento e lojas 
participantes das ações no site 
https://www.shoppinguniao.
com.br/

Ganha Tempo deve 
realizar cerca de 500 mil 
atendimentos em 2022
Muitos serviços podem ser feitos e agendados pelo portal do Ganha Tempo agilizando ainda mais os 
atendimentos presenciais. Alguns serviços pontuais, contudo, não têm o recurso do agendamento on-line

300
REAIS

A cada R$ 300,00 em com-
pras nas lojas e quiosques 
participantes, entre
os dias 17 de novembro de 
2022 e 30 de dezembro de 
2022, o cliente deve cadas-
trar suas notas fiscais.

llAté o final deste ano, o Ganha 
Tempo da Prefeitura de Barueri 
deverá chegar perto dos 500 mil 
atendimentos. Esse número traduz 
as facilidades proporcionadas pelo 
órgão na realização de serviços 
municipais e estaduais. É o caso 
da emissão de documentos (como 
RG), solicitação de melhorias como 
poda de árvores e limpeza de cór-
regos, além de busca e processo 
seletivo para vagas de emprego (re-
alizados pela Casa do Trabalhador).

O diretor do Ganha Tempo, 
Celso Miguel de Oliveira, explica 
que nos últimos anos foram criados 
vários recursos digitais para que o 
cidadão possa solicitar ou mesmo 
resolver pendências com a Prefeitu-
ra sem precisar sair de casa, basta ter 
acesso ao portal (por smartphone 
ou pelo computador com acesso à 
internet).

“Esses recursos foram criados 
principalmente depois da pande-
mia da Covid-19, que obrigou o 
confinamento das pessoas e fez com 
que o serviço público organizasse 
o atendimento por outros meios”, 
afirmou.

Até o dia 31 de outubro deste 
ano, o Ganha Tempo realizou 
371.333 atendimentos, com média 
diária de 1,6 mil. Para se ter uma 
ideia da mudança no perfil do órgão 
municipal, em 2016 o número de 
atendimentos presenciais no ano 
ultrapassou a casa do milhão (1,17 
milhão). Atualmente, boa parte 
desses atendimentos são realizadas 
remotamente.

Se não puder comparecer, 
cancele

A direção do Ganha Tempo re-
comenda para aqueles que agendam 
o atendimento pelo portal e por 

algum motivo não podem compa-
recer no dia e horário marcados, 
que façam o cancelamento a fim de 
que a vaga vá para outra pessoa. O 
cancelamento também é feito pelo 

portal ou pelo telefone (11) 4199-
1333. O Ganha Tempo fica na Av. 
Henriqueta Mendes Guerra, 550, 
no Centro.

Atendimento ágil
O eletricista Durval de Oliveira 

costuma usar os serviços do Ganha 
Tempo e os classificou como “ex-
celentes”. Morador da Vila Pouso 
Alegre, recentemente esteve no 
órgão para abrir uma empresa MEI 
(Microempreendedor Individual) 
e para requisitar a segunda via 
do RG.

Sonieuda Rodrigues, moradora 
do bairro Engenho Novo, esteve 
no Ganha Tempo para tirar o RG 
do neto, Marcelo Henrique. Ela 
fez pré-agendamento para o aten-
dimento e disse que a espera não 
estava longa. “Assim como das ou-
tras vezes que vim, têm demorado o 
tempo necessário”, afirmou.

Horários durante a Copa 
do Mundo

Durante os dias dos jogos da 
Seleção Brasileira na Copa do 
Mundo de Futebol 2022, os serviços 
do Ganha Tempo prestados pela 
Prefeitura de Barueri não terão 
expediente, de acordo com o De-
creto Municipal Nº 9.693, de 17 de 
novembro de 2022. Contudo, ou-
tros serviços prestados que não são 
municipais, como os da Lotérica, 
Banco Santander e Cartório Civil, 
terão expedientes com início às 8h 
ou às 9h e se encerram às 12h ou às 
15h, conforme o órgão

A circulação de público deve aumentar em torno dos 12%.

Até o dia 31 de outubro, o Ganha Tempo realizou 371.333 atendimentos

EXPECTATIVA

llA cidade mais cobiçada da 
região oeste da Capital Paulista já 
se prepara para receber os turistas 
que anualmente chegam para 
realizar suas compras Natalinas. 
Comerciantes e Lojistas amam 
esta época do ano em que viven-
ciam Consumidores em busca de 
presentes para familiares, amigos 
e colegas de trabalho. 

Quem chega em Osasco já 
pode visitar o “Castelo de Luzes” e 
realizar suas compras no “Osasco 

Plaza Shopping” que está com 
lindíssima decoração de Natal 

que inclui foto com Papai Noel e 
até um “Poço dos Desejos” onde 
ao jogar uma moedinha além de 

fazer um pedido ao Bom Velhinho 
ainda contribuiu com o montante 
que será doado ao Fundo Social 
de Solidariedade da Prefeitura 
de Osasco. A “Caixa do Correio” 
onde são depositados os pedidos 
de Natal são distribuídas a Volun-
tários da Sociedade Civil para que 
os Sonhos de Natal de algumas 
Crianças possam se realizar.

David Rocha, superintenden-
te do Shopping mais tradicional 
de Osasco estima que terão um 

crescimento de 3 a 4% nas vendas 
e a circulação de público que está 
em busca de preço, qualidade 
e conforto aumento em torno 
dos 12%.

E o “Osasco Plaza Shopping” 
não para por aí, não! A Promo-
ção “Natal Iluminado” está de 
volta no período de 17/10/2002 
à 31/01/2023 e, a cada R$ 200,00 
em compras ,  o  Consumidor 
concorre a 01 apartamento e a 
10 vale-compras no valor de R$ 
1.000,00 cada. Aos domingos o 
estacionamento é gratuito e a sua 
troca do cupom fiscal vale 03 para 
a promoção.

Vendas de Natal deverão crescer 
4% no Osasco Plaza Shopping

Shopping União 
de Osasco sorteará 
três automóveis 
neste fim de ano

Os visitantes poderão 
conferir ainda a 
sofisticada decoração 
de Natal do shopping.

O shopping fará o sorteio 
de 1 apartamento e 10 
vale-compras no valor
de R$ 1.000,00 cada
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Sérvia, uma culinária ofensiva 
e cheia de variedades táticas

Suiça, Defesa e Tradição, mas 
quando ataca é chocolate

Camarões mostra entrosamento,  
força e ousadia que surpreende

Durante a Copa do Mundo 2022, nossa coluna vai passear pela gastronomia de alguns países participantes desse grande evento. Vamos 
mostrar um pouco das curiosidades, histórias, sabores e receitas diferentes que fazem parte desse grande encontro de temperos 

mundiais. E vamos com as três culinárias, ou melhor, as três seleções que enfrentaremos na primeira fase da Copa do Mundo do Qatar.

E para começar bem essa aventura 
gastronômica nada melhor do que 
conhecer o segredo da diversidade da 
culinária do nosso primeiro adversá-
rio, a Sérvia.

A história da Sérvia é cheia de 
con� itos, invasões e conquistas. Tur-
cos, Gregos, Bulgáros, Hungáros, 
Austríacos, entre outros � zeram parte 
de períodos turbulentos desse belo país 
do leste europeu. E todos esses con� i-
tos, deixaram um pouco de in� uência 
gastronômica na culinária local. Por 
isso se diz que a cozinha Sérvia é de 
muita diversidade.

A carne faz parte essencial nos 
pratos locais.  Carne bovina, suína, 
cordeiro, aves, javali estão entre as 
carnes mais apreciadas. E aí vai uma 

variedade de preparos que vai do 
grelhado ao cozido.

As massas e pães também estão 
muito presentes no dia a dia dos Sér-

vios. O cardápio de massas ainda passa 
por deliciosos strudels e tortas. Tortas, 
aliás é um dos fortes dessa diversidade, 
e vai desde a salgada, agridoce e a doce, 
como queijo com espinafre, maçã com 
creme de queijo ou recheado com doce 
de cereja.

Mas nem só de carne e massas vive 
a culinária de lá. Peixes e frutos do mar 
fazem um papel importante. E aí entra 
o segundo mais longo rio da Europa. O 
imponente Rio Danúbio corta parte 
do país, oferecendo um cardápio de 
peixes variados com mais de 80 tipos 
catalogados. Entre eles o mais popular 
é o Salmão. Marisco e Lagostas tam-
bém criam pratos típicos que também 
enriquecem a Gastronomia local.

Mas nada se compara a paixão 

que o Sérvio tem pelo Pimentão. Ele é 
o astro principal de todo país. Tem de 
todo tipo, grelhado, cozido, defumado, 

desidratado, na geleia, nos temperos, e 
de todos os tipos e jeitos que você pode 
imaginar. É o país do Pimentão.

Seguimos a nossa saga em des-
vendar a Gastronomia dos Países da 
Copa, e dessa vez vamos falar de nos-
so segundo adversário. A bela Suiça.
Aliás, é bem fácil fazer uma analogia 
do Futebol com a Gastronomia 
Suiça, ja que o estilo futebolístico 
suiço é conhecido por terem uma 
defesa difícil de entrar que resultam 
em jogos truncados e resultados de 
poucos gols, a História da Culinária 
local conta um posicionamento 
bem assim também. Ao contrário da 
Sérvia, como já contei por aqui, que 
foi in� uenciada gastronomicamente 
pelos invasores e mudanças geo po-
líticas de épocas, a Suiça preservou 
sua tradição, não permitiu perder 
suas origens e se fechou. As poucas 
in� uências que recebeu e foram bem 
vindas foram de seus vizinhos de 
fronteira, França, Alemanha e Itália. 

Ao sul na fronteira com a Itália, 
é fácil encontrar sabores típicos do 
norte italiano, com carne e cultivo da 
uva. Já ao leste, divisa com a França, o 
fondue e o queijo raclette derretido à 
maneira local, são facilmente encon-
trados. E ao norte, na fronteira com a 
Alemanha, comem-se os spätzle, do-
ces à base de maçã entre outros, que 
estão presentes na cozinha alemã.

Os queijos suíços são um dos 
mais famosos do mundo e mais uma 
vez, se você acompanha a história 
do mundo dos queijos, vai se lem-
brar de alguns suiços que custam 
mais de 10 mil reais, só meio quilo.
Mas eu posso falar de tudo aqui, e 
nada vai se comparar ao principal 
produto Suiço, o Chocolate. E agora 
uma provocação a você querido lei-

tor. Como um país que não tem um 
pé de Cacau, se tornou o Chocolate 
mais famoso e desejado do Mundo? 
Para t irar  esa dúvida recor-
ri ao site www.agro20.com.br, 
e descobri algo bem curioso.
“Apesar de a Suíça não ser o pri-

meiro país europeu a produzir 
chocolates, foi a primeira a utilizar 
o processo conhecido como con-
chagem. O processo de concha-
gem do chocolate foi criado em 
1879 pelo suíço Rodolphe Lindt, 
que modificou completamente 

a forma de produzir chocolates. 
A conchagem é um processo 
bastante longo, podendo durar 
horas e até mesmo dias. Primeira-
mente, as amêndoas de cacau são 
torradas e moídas. Logo depois, 
são submetidas ao refinamento 
e, em seguida, são transformadas 
em barras. Em terceiro lugar, o 
chocolate é derretido, transfor-
mando-se em um líquido quente. 
Esse líquido, então, é submetido 
à mistura, agitação e aeração.
O processo de conchagem é es-
sencial  para que o chocolate 
suíço resulte em uma iguaria 
suave, equilibrada e cremosa.
A Lindt, uma das gigantes suíças e 
pioneira na utilização da concha-
gem, adiciona manteiga de cacau 
pura à concha, garantindo, assim, 
um chocolate mais suave.

O Terceiro adversário do Bra-
sil é também o mais interessante 
do grupo quanto a sua Culinária. 
Conhecido no futebol por ser uma 
equipe que sempre tem talento, 
força e empolgação, muitas vezes 
peca na medida. Já na parte gastro-
nômica eles tambem são empolga-
dos, talentosos e diria até ousados, 
in� uenciados principalmente pela 
culinária francesa e adaptadas com 
os ingredientes locais. 

Os itens tradicionais à mesa são 
o arroz, mandioca, batata, banana 

e o feijão. Entre os pratos típicos 
temos o Ndolé, camarões ou peixe 

apimentado preparado com Ver-
nonia e servido com amendoins, 

banana e mandioca. Cuscuz de 
milho servido com molho de pei-
xe, peixe defumado com gombô. 
o Fufu, um massa feita a partir 
de água e mandioca, servida com 
acompanhamentos, o Bobolo feito 
de mandioca e moldada em formato 
de pão. 

As sobremesas da sua cozinha 
são consideradas as mais saboro-
sas da cozinha africana, devido à 
grande in� uência das sobremesas 
francesas, como as bolachas de bata-
ta-doce, os bolos de arroz e o Ekoki 

feito com feijão 
seco,  pimen-
tão e banana.
M a s  n e m  s ó 
dos tradicionais 
ingredientes a 
cozinha cama-
ronesa é rica. 
T e m  p r a t o s 
mais exóticos 
com carne de 
porco espinho 
e crocodilos.
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Por Alexandre Frassini



________________________________
ÁLBUMÁLBUM
Capa dura comple-Capa dura comple-
to Copa do Mun-to Copa do Mun-
do do Qatar 2022. do do Qatar 2022. 
R$ 600,00 F. (11) R$ 600,00 F. (11) 
2750.18962750.1896
________________________________
ÁLBUMÁLBUM
Da Copa do Mundo Da Copa do Mundo 
de 2010, completo, de 2010, completo, 
em perfeito esta-em perfeito esta-
do. R$ 400,00 F. do. R$ 400,00 F. 
99199.475599199.4755
________________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG com Blue-De som LG com Blue-
tooth e rádio, com CD tooth e rádio, com CD 
e FM R$ 800,00 F. e FM R$ 800,00 F. 
93243.111293243.1112
________________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG, Rádio, De som LG, Rádio, 
CD e Bluetooth R$ CD e Bluetooth R$ 
780,00 F. 4198.3648780,00 F. 4198.3648
________________________________
APARELHOAPARELHO
De telefone Maxtel, De telefone Maxtel, 
novo, R$ 45,00 F. novo, R$ 45,00 F. 
98184.456498184.4564
________________________________
AQUÁRIOAQUÁRIO
De 72 litros, madeira De 72 litros, madeira 
maciça.  R$ 550,00. maciça.  R$ 550,00. 
F. 99837.3000F. 99837.3000
________________________________
ASPIRADORASPIRADOR
De pó Eletrolux, De pó Eletrolux, 
grande, cinza R$ grande, cinza R$ 
110,00 F. 3686.7224110,00 F. 3686.7224
________________________________
BACIABACIA
Massageadora para Massageadora para 
os pés Techline. R$ os pés Techline. R$ 
120,00 F. 3682.4194120,00 F. 3682.4194
________________________________
BANHEIRABANHEIRA
Burigotto para bebê, Burigotto para bebê, 
para  desocupar para  desocupar 
lugar R$ 70,00 F. lugar R$ 70,00 F. 
3608.27073608.2707
________________________________
BATEDEIRABATEDEIRA
Philco, nova, R$ Philco, nova, R$ 
300,00. F. 3681.9648300,00. F. 3681.9648
________________________________
BICICLETABICICLETA
Aro 16, semino-Aro 16, semino-
va R$ 250,00 F. va R$ 250,00 F. 
3916.51673916.5167
________________________________

______________________________
BICICLETABICICLETA
E r g o m é t r i c a E r g o m é t r i c a 
em ó t imo es ta -em ó t imo es ta -
do R$ 650,00 F. do R$ 650,00 F. 
94140.530094140.5300
______________________________
BOLSABOLSA
Em crochê R$ 35,00 Em crochê R$ 35,00 
F. 94779.7021F. 94779.7021
______________________________
BOTABOTA
D e  m o t o q u e i -D e  m o t o q u e i -
ro ,  cano longo, ro ,  cano longo, 
nº 42. R$ 80,00 nº 42. R$ 80,00 
F.94779.7021F.94779.7021
______________________________
BOTABOTA
Três pares de bo-Três pares de bo-
tas coturno al to tas coturno al to 
R $  2 0 0 , 0 0  F. R $  2 0 0 , 0 0  F. 
4198.36484198.3648
______________________________
CABECEIRACABECEIRA
De cama preto/De cama preto/
branco R$ 100,00 branco R$ 100,00 
F. 94779.7021F. 94779.7021
______________________________
CADEIRACADEIRA
P a r a  e s c r i t ó -P a r a  e s c r i t ó -
rio com rodinhas, rio com rodinhas, 
nova, cap.60 qui-nova, cap.60 qui-
los. R$ 200,00 F. los. R$ 200,00 F. 
94151.278294151.2782
______________________________
CAFETEIRACAFETEIRA
Mond ia l ,  p re ta , Mond ia l ,  p re ta , 
grande. R$ 45,00 grande. R$ 45,00 
F. 3686.7224F. 3686.7224
______________________________
CAIXA D´ÁGUACAIXA D´ÁGUA
Aqualimp 500 li-Aqualimp 500 li-
t ros, nova, sem tros, nova, sem 
uso. R$ 200,00 F. uso. R$ 200,00 F. 
97312.113097312.1130
______________________________
CAIXACAIXA
T é r m i c a  s e m i -T é r m i c a  s e m i -
nova R$ 50 ,00 nova R$ 50 ,00 
F.98077.8539F.98077.8539
______________________________
CAMACAMA
Auxiliar, de soltei-Auxiliar, de soltei-
ro, em madeira, R$ ro, em madeira, R$ 
200,00 F.98726.3439200,00 F.98726.3439
______________________________
CAMISASCAMISAS
E bonés de rock a E bonés de rock a 
partir de R$ 45,00 partir de R$ 45,00 
cada. F. 93243.1112cada. F. 93243.1112
________________________________

________________________________
CANETACANETA
De bancada R$ De bancada R$ 
200,00 F. 97713.1225200,00 F. 97713.1225
________________________________
CARRINHOCARRINHO
De açaí com guarda-De açaí com guarda-
-chuva R$ 500,00 F. -chuva R$ 500,00 F. 
96061.765696061.7656
________________________________
CELULARCELULAR
LG K10 com 16 giga de LG K10 com 16 giga de 
memória, 2 chips R$ memória, 2 chips R$ 
300,00 F. 98048.2902300,00 F. 98048.2902
________________________________
CELULARCELULAR
LG K11 com 32 giga, LG K11 com 32 giga, 
2 chips R$ 550,00 2 chips R$ 550,00 
F.98077.8539F.98077.8539
________________________________
CELULARCELULAR
Moro E5 Play com Moro E5 Play com 
16 giga de memória, 16 giga de memória, 
2 chips R$ 480,00 F. 2 chips R$ 480,00 F. 
98048.290298048.2902
________________________________
CELULARCELULAR
Moto E4 com 16 Moto E4 com 16 
giga de memória, 2 giga de memória, 2 
chips R$ 350,00 F. chips R$ 350,00 F. 
98048.290298048.2902
________________________________
CELULARCELULAR
Moto G4 Plus com Moto G4 Plus com 
32 giga de memória, 32 giga de memória, 
2 chips R$ 400,00 F. 2 chips R$ 400,00 F. 
95493.274995493.2749
________________________________
CELULARCELULAR
Samsung J2 com Samsung J2 com 
16 giga, 2 chips R$ 16 giga, 2 chips R$ 
280,00 F.98077.8539280,00 F.98077.8539
________________________________

________________________________
CELULARCELULAR
Moto G5 Plus com Moto G5 Plus com 
32 giga de memória, 32 giga de memória, 
2 chips R$ 500,00 F. 2 chips R$ 500,00 F. 
95493.274995493.2749
________________________________
CELULARCELULAR
Samsung J7 Duo Samsung J7 Duo 
com32 giga de me-com32 giga de me-
mória, 2 chips R$ mória, 2 chips R$ 
450,00 F.95493.2749450,00 F.95493.2749
________________________________
CIRCULADORCIRCULADOR
De ar, formato torre, De ar, formato torre, 
Mondial com 3 velo-Mondial com 3 velo-
cidades, sem uso R$ cidades, sem uso R$ 
120,00 F.3682.4194120,00 F.3682.4194
________________________________
COBERTORCOBERTOR
De casal, novo, R$ De casal, novo, R$ 
80,00 F. 97226.422780,00 F. 97226.4227
________________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal com forro, De casal com forro, 
bom estado, para de-bom estado, para de-
socupar espaço R$ socupar espaço R$ 
120,00 F. 3608.2707120,00 F. 3608.2707
________________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal, Probel, De casal, Probel, 
praticamente novo, praticamente novo, 
de mola R$ 800,00 de mola R$ 800,00 
F. 96592.4892F. 96592.4892
________________________________
CORTINACORTINA
Branca, de renda, Branca, de renda, 
pra cozinha com pra cozinha com 
3 metros de com-3 metros de com-
primento e 1,20 de primento e 1,20 de 
largura. R$ 110,00 largura. R$ 110,00 
F. 96865.8503F. 96865.8503
________________________________

________________________________
DIVERSOSDIVERSOS
2 guarda-roupas 2 guarda-roupas 
c a s a l  e m  b o m c a s a l  e m  b o m 
estado, 2 camas estado, 2 camas 
de casal em bom de casal em bom 
estado, 1 cômo-estado, 1 cômo-
da com 4 gave-da com 4 gave-
tas e 1 micro-on-tas e 1 micro-on-
das, R$ 650,00 F. das, R$ 650,00 F. 
96916.676796916.6767
____________________________
DVDDVD
500 unidades, vá-500 unidades, vá-
r i os ,  com capa r i os ,  com capa 
dura R$ 3,00 cada. dura R$ 3,00 cada. 
F. 93272.4403F. 93272.4403
____________________________
ESCADAESCADA
De ferro, 7 degraus, De ferro, 7 degraus, 
nova, R$ 120,00 F. nova, R$ 120,00 F. 
97312.113097312.1130
____________________________
ESTANTEESTANTE
Em co r  mogno , Em co r  mogno , 
linda. R$ 300,00 linda. R$ 300,00 
F.97315.0830F.97315.0830
____________________________
FIGURINHASFIGURINHAS
Vendo 551 f igu-Vendo 551 f igu-
r inhas novas da r inhas novas da 
C o p a  d o  M u n -C o p a  d o  M u n -
do  Ca ta r  2022 . do  Ca ta r  2022 . 
R $  4 0 0 , 0 0  F. R $  4 0 0 , 0 0  F. 
97312.113097312.1130
____________________________
FITASFITAS
D e  f i l m a d o r a D e  f i l m a d o r a 
ant iga,  mais  ou ant iga,  mais  ou 
menos 40 unida-menos 40 unida-
des R$ 800,00 F. des R$ 800,00 F. 
3605.36243605.3624
________________________________

________________________________
FOGÃOFOGÃO
De inox, Continen-De inox, Continen-
tal, 5 bocas, semi-tal, 5 bocas, semi-
novo. R$ 650,00 F. novo. R$ 650,00 F. 
99613.052199613.0521
______________________________
FORNOFORNO
De B ier  Es té t i -De B ier  Es té t i -
ca R$ 320,00 F. ca R$ 320,00 F. 
94151.278294151.2782
______________________________
FORNOFORNO
Elétrico Philco R$ Elétrico Philco R$ 
400,00 F. 3681.9648400,00 F. 3681.9648
______________________________
FREEZERFREEZER
Bra s te mp ,  b o m B ra s te mp ,  b o m 
f u n c i o n a m e n -f u n c i o n a m e n -
to. R$ 600,00 F. to. R$ 600,00 F. 
94966.727594966.7275
______________________________
FREEZERFREEZER
Horizontal, novo, Horizontal, novo, 
R$ 1 .000 ,00  F. R$ 1 .000 ,00  F. 
3681.9648 3681.9648 
______________________________
FREEZERFREEZER
Industrial de 600 Industrial de 600 
litros R$ 800,00 F. litros R$ 800,00 F. 
99521.958199521.9581
______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Consul em bom es-Consul em bom es-
tado R$ 350,00 F. tado R$ 350,00 F. 
94966.727594966.7275
______________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Cont inen ta l  co r Con t inen ta l  co r 
b ranca ,  280  l i -b ranca ,  280  l i -
tros, R$ 300,00 F. tros, R$ 300,00 F. 
3683.04303683.0430
________________________________

________________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Continental duplex, Continental duplex, 
nova R$ 800,00 F. nova R$ 800,00 F. 
95985.644395985.6443
____________________________
GRADEGRADE
De ferro medin-De ferro medin-
do 1,80 m x 1,80 do 1,80 m x 1,80 
m R$ 250,00 D. m R$ 250,00 D. 
93272.440393272.4403
____________________________
GRILLGRILL
George Foreman George Foreman 
na caixa. R$ 300,00 na caixa. R$ 300,00 
F. 94137.3214F. 94137.3214
____________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
D e  4  p o r t a s D e  4  p o r t a s 
R $  3 0 0 , 0 0  F. R $  3 0 0 , 0 0  F. 
96028.371196028.3711
____________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
De madeira maci-De madeira maci-
ça, R$ ça, R$  ________ ________
6 0 0 , 0 0  F . 6 0 0 , 0 0  F . 
99613.052199613.0521
____________________________
JANELAJANELA
De sala com vidros De sala com vidros 
e com mais ou me-e com mais ou me-
nos 2 m². R$ 200,00 nos 2 m². R$ 200,00 
F. 3605.3624F. 3605.3624
____________________________
LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR
Master, R$ 35,00, Master, R$ 35,00, 
F. 3686.7224F. 3686.7224
____________________________
MACAMACA
Para massagem e Para massagem e 
estética. R$ 180,00 estética. R$ 180,00 
F. 97272.1552F. 97272.1552
________________________________

________________________________
MADEIRAS USA-MADEIRAS USA-
DASDAS
100 Peças de euca-100 Peças de euca-
lipto e tábuas de 30 lipto e tábuas de 30 
cm, lote a retirar. R$ cm, lote a retirar. R$ 
500,00 F. 98665.7114500,00 F. 98665.7114
________________________________
MALAMALA
De viagem, nova com De viagem, nova com 
rodinhas R$ 200,00 F. rodinhas R$ 200,00 F. 
96659.107896659.1078
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De costura indus-De costura indus-
trial R$ 300,00 F. trial R$ 300,00 F. 
3691.34123691.3412
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De costura reta indus-De costura reta indus-
trial em perfeito esta-trial em perfeito esta-
do de funcionamento do de funcionamento 
e revisada. R$ 850,00 e revisada. R$ 850,00 
F. 99541.6058F. 99541.6058
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar roupas, 13 De lavar roupas, 13 
quilos, Eletrolux R$ quilos, Eletrolux R$ 
800,00 F.99521.9581800,00 F.99521.9581
________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
Interloque em bom Interloque em bom 
estado R$ 600,00 F. estado R$ 600,00 F. 
94966.727594966.7275
________________________________
MARTELETEMARTELETE
De 3KG por R$ De 3KG por R$ 
450,00 F. 99837.3000450,00 F. 99837.3000
________________________________
MOTORMOTOR
De bancada, R$ De bancada, R$ 
500,00 F. 97713.1225500,00 F. 97713.1225
________________________________
NOTEBOOKNOTEBOOK
Mais impressora Mais impressora 
HP Windows 10, R$ HP Windows 10, R$ 
550,00 F.3685.2012550,00 F.3685.2012
________________________________
PENDRIVEPENDRIVE
Com músicas ser-Com músicas ser-
tanejas, rock, forró, tanejas, rock, forró, 
etc. R$ 45,00 cada F. etc. R$ 45,00 cada F. 
93243.111293243.1112
________________________________
PENDRIVEPENDRIVE
Com várias mú-Com várias mú-
sicas R$ 45,00 F. sicas R$ 45,00 F. 
4198.36484198.3648
________________________________
POLTRONAPOLTRONA
De corino, bege, De corino, bege, 
em bom estado R$ em bom estado R$ 
200,00. F. 94916.6644200,00. F. 94916.6644
________________________________

________________________________
PORTAPORTA
De alumínio tamanho De alumínio tamanho 
padrão, para sala, R$ padrão, para sala, R$ 
200,00 F. 98726.3439200,00 F. 98726.3439
________________________________
PORTAPORTA
Duas portas de ma-Duas portas de ma-
deira, cor branca, deira, cor branca, 
uma com 2,08 x uma com 2,08 x 
0,81m e outra de 0,81m e outra de 
2,085 x 0,72 m, 2,085 x 0,72 m, 
R$ 200,00 cada. F. R$ 200,00 cada. F. 
94748.219294748.2192
________________________________
PRATELEIRAPRATELEIRA
Duas unidades, de Duas unidades, de 
metal, de 0,90 m de metal, de 0,90 m de 
comprimento x 0,45 comprimento x 0,45 
de largura e 1,65 m de largura e 1,65 m 
de altura R$ 800,00 de altura R$ 800,00 
F. 3699.5919F. 3699.5919
________________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De água em bom De água em bom 
estado R$ 200,00 F. estado R$ 200,00 F. 
96659.107896659.1078
________________________________
RACKRACK
Em madeira e com Em madeira e com 
duas portas de vi-duas portas de vi-
dro, muito bonito. R$ dro, muito bonito. R$ 
350,00 F. 96865.8503350,00 F. 96865.8503
________________________________
RACKRACK
Lindo com duas portas Lindo com duas portas 
de vidro. R$ 280,00. de vidro. R$ 280,00. 
F. 97315.0830F. 97315.0830
________________________________
RÁDIO RELÓGIORÁDIO RELÓGIO
Em bom estado. R$ Em bom estado. R$ 
300,00. F. 3916.5167300,00. F. 3916.5167
________________________________
REFLETORREFLETOR
Cinco refl etores com Cinco refl etores com 
lâmpadas. R$ 90,00 lâmpadas. R$ 90,00 
cada. F. 93272.4403cada. F. 93272.4403
________________________________
ROUPASROUPAS
100 peças de rou-100 peças de rou-
pas de crianças R$ pas de crianças R$ 
100,00 F. 3691.3412100,00 F. 3691.3412
________________________________
SAPATOSSAPATOS
Em bom estado R$ Em bom estado R$ 
60,00 cada e botas 60,00 cada e botas 
R$ 90,00 cada. F. R$ 90,00 cada. F. 
93243.111293243.1112
________________________________
SAPATOSSAPATOS
Novos, vários pares, Novos, vários pares, 
nº 43 R$ 60,00 cada. nº 43 R$ 60,00 cada. 
F. 96659.1078F. 96659.1078
________________________________

________________________________
SERRASERRA
Mak i ta  de  220 Mak i ta  de  220 
volts. R$ 280,00 F. volts. R$ 280,00 F. 
99837.300099837.3000
______________________________
SOFÁ-CAMASOFÁ-CAMA
De casal R$ 350,00 De casal R$ 350,00 
F. 96028.3711F. 96028.3711
______________________________
SOFÁSOFÁ
Grande e um pe-Grande e um pe-
queno R$ 250,00 queno R$ 250,00 
F.96028.3711F.96028.3711
______________________________
SOMSOM
Acompanha apare-Acompanha apare-
lho DVD R$ 450,00 lho DVD R$ 450,00 
F. 94601.1194F. 94601.1194
______________________________
TERNOTERNO
Completo, tamanho Completo, tamanho 
médio R$ 70,00 - F. médio R$ 70,00 - F. 
94601.119494601.1194
______________________________
TV 20”TV 20”
P a n a s o n i c .  R $ P a n a s o n i c .  R $ 
250,00. F.3916.5167250,00. F.3916.5167
______________________________
UMIDIFICADORUMIDIFICADOR
De ar ultrassônico De ar ultrassônico 
da techline, novo, da techline, novo, 
na caixa R$ 120,00 na caixa R$ 120,00 
F. 3682.4194F. 3682.4194
______________________________
VENTILADORVENTILADOR
Novo, 53 cm, sem Novo, 53 cm, sem 
uso, na caixa. R$ uso, na caixa. R$ 
80,00 F. 97312.113080,00 F. 97312.1130
______________________________
VESTIDOSVESTIDOS
De festa, l indos, De festa, l indos, 
várias cores, R$ várias cores, R$ 
150,00 cada. F. 150,00 cada. F. 
96865.850396865.8503
______________________________
VESTIDOSVESTIDOS
Longo, de festa, vá-Longo, de festa, vá-
rias cores R$ 150,00 rias cores R$ 150,00 
cada. F. 97315.0830cada. F. 97315.0830
______________________________
VIDROVIDRO
De 2,00 metros tem-De 2,00 metros tem-
perado R$ 100,00 F. perado R$ 100,00 F. 
3691.34123691.3412
______________________________
VIDROVIDRO
De 2,10 x 0,98 m De 2,10 x 0,98 m 
e outros num total e outros num total 
de dez unidades, de dez unidades, 
com mão france-com mão france-
sa. R$ 400,00 F. sa. R$ 400,00 F. 
94916.664494916.6644
______________________________

Bota-ForaPara anunciar
ligue: 3681-0914

CORREIO
P A U L I S T ASexta-feira, 25 de novembro de 202208

Na Rodovia dos Imigrantes, ao lado do MC Donald´s Na Rodovia dos Imigrantes, ao lado do MC Donald´s 
com três (3) casas boas, rua asfaltada e iluminada, com três (3) casas boas, rua asfaltada e iluminada, 

ônibus na porta, em Riacho Grande/SBC, com ônibus na porta, em Riacho Grande/SBC, com 
quadra society e salão de festas. Troca-se por casa quadra society e salão de festas. Troca-se por casa 

em lugar de meu interesse.em lugar de meu interesse.
Aceita-se contraproposta, valor R$ 250.000,00. Aceita-se contraproposta, valor R$ 250.000,00. 

Tratar com Edson no tel. 98154.6272 whats.Tratar com Edson no tel. 98154.6272 whats.

VENDO CHÁCARA COM 6.640 M²VENDO CHÁCARA COM 6.640 M²

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

Fone (11) 98665.7114Fone (11) 98665.7114

CHÁCARA COND. FECHADO

KM 68 DA CASTELO

ANÚNCIOS 
GRÁTIS

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

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

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

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

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA, A MELHOR DA CIDADE

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

Tratar com o proprietário  (11) 98709.8299

TONINHO MUNDIAL IZATOTONINHO MUNDIAL IZATO
CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURACONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA

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

3683-3375 • 97780-0850 • 94153-3191 • 95076-94643683-3375 • 97780-0850 • 94153-3191 • 95076-9464

Fabricação própria por 
encomenda de balanço com 

madeira maciça, envernizado.
Valor a combinar com

sr. Orlando. Fone 3699.6758

BALANÇO
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Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

ANOSCARFERNANDA LOPES

ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO

Marcou presença na famosa “Corrida da Track & Fields” que foi realizada com sucesso no último domingo 
no Parque Villa Lobos na Capital Paulista. A Ekko Group, incorporadora de alto padrão é líder no mercado 
imobiliário na região de Osasco e Granja Viana, que já inicia sua expansão para Alphaville e São Paulo, através 
de sua competente equipe de Ceo e Gestores tem sido parceiros presentes patrocinando eventos sociais e esportivos.

Seu Presidente, Eng. Civil Leandro Azeredo Fogaça, ao lado de autoridades, 
convidados, amigos e associados inaugurou a aconchegante sede da AEAO 

no KM 18 em Osasco, o auditório que já está sendo utilizado para palestras, 
cursos e muito em breve terão ensino superior, já credenciados pelo MEC. 

Constantemente incentivam os alunos a contribuírem com uma cesta básica 
para as ações sociais da AEAO, que muitas vezes custeia o curso.

Com a presença do prefeito Rogério Lins, Secretários 
e Convidados inaugurou o tão aguardado espaço 
“Centro Dia da Pessoa Idosa” em sua sede à Rua 

Ana Martinelli Lovera, 34 no Jardim Umuarama em 
Osasco. Eventos, cursos, atenções, festas típicas e até 
passeios são promovidos pela Presidente Dra. Elza 
Aoki e a vice-Presidente Dra. Conceição Ferreira 
Hipolito como entretenimentos e valorização as 

pessoas da melhor idade.

Vem realizando trabalho 
fantástico à frente do Teatro 
Municipal Glória Giglio em 
Osasco. Recentemente, junto 
com sua atuante equipe 
estiveram à frente das obras de 
reforma de sua reinauguração 
e empolgada vem organizando 
eventos, shows e espetáculos 
ali promovidos pela Secretaria 
de Cultura do Município. 
E ela já informa que no 
próximo dia 21 de dezembro 
a “Filarmônica de Artes 
Osasco” sob a regência do 
Maestro Alessandro Ferreira 
estará abrilhantando o palco 
do Teatro com o famoso 
espetáculo “Queen Synphonic 
Rock n Roll” com ingressos no 
site: https:/tiketera.com.br/

EKKO GROUP

VELSINDA RONCONI DEZEN

É atuante membro da ACEO-Mulher e da AMEEA 
(Europa-África) e como representante das mulheres 
empreendedoras esteve recentemente em Portugal 

participando do megaevento que tem o intuito 
de unir empoderadas do mundo todo para troca 
de experiências e ideias sobre a importância da 

Mulher na Sociedade. O próximo deverá acontecer 
aqui no Brasil.

Promoveu com sucesso um dia de palestras com pro� ssionais das áreas da saúde, direito e 
moda para mais de cinquenta mulheres e adolescentes que são assistidas pela “Ong Protetoras 
do Bem” que tem sua sede localizada na divisa de Osasco com Barueri. A festiva presidida pela 
sua Presidente Adriana Vasconcellos Soares também foi marcada pela homenagem merecida 
ao ex Prefeito e Deputado Francisco Rossi de Almeida, Diretor da Rádio Nova Difusora de 
Osasco e sua atuante Família em comemoração aos “ 100 anos do Rádio no Brasil”.

EMBAIXADORA TÂNIA SALES

Mãe do empresário Carlos Henrique 
Dezen da “Senator Turismo”, que também 
é diretor da Associação Comercial e 
Empresarial de Osasco e que esteve de 
aniversário estes dias, nasceu em Cândido 
Mota, morou em Botucatu em um orfanato 
por cinco anos quando, saiu e casou -se com 
Santo Dezen e juntos escolheram Osasco 
para construir sua Família. Os � lhos Paulo 
e Carlos são osasquenses e como guerreira e 
empoderada que é Velsinda que sempre teve 
espírito empreendedor, abriu a empresa da 
família “Chaveiro Yara” há 49 anos. No dia 
do seu aniversário recebeu beijocas muito 
especiais dos quatro netos e quatro bisnetos.

ROTARY CLUB BARUERI EMPRESARIAL



Os osasquenses 
Antony e Rodrygo 
entraram no segundo 
tempo da partida

CORREIO
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Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

Esporte

ACM OSASCO
AVENIDA DAS FLORES, 453

11 3685 8900
www.acmsaopaulo.org@�����������

#VEMPRAACM

Atividades para
toda as idades.

:: Natação :: Esportes :: Ginástica
:: Musculação :: Treinamento Funcional

ACM, MUITO
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA!

A polonesa Malwina Smarzek

Kickboxing
Os osasquenses conquistaram 19 medalhas (13 
ouros, 4 pratas e 2 bronzes), entre os dias 16 e 
20/11, durante as disputas do 11º Campeonato 
Pan-Americano de Kickboxing, em Cascavel, no 
Paraná. A competição reuniu 668 pessoas, entre 
atletas e dirigentes de 18 países.

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

em Las Vegas pelo inglês e até surgir na tela do UFC 

Jornalista, ela já foi dublê da saudosa apresentadora Hebe Camargo. No UFC, foi repórter de grandes lutas 
como Belfort contra Anderson Silva. É a primeira mulher correspondente internacional do UFC para o Brasil.

EVELYN DE OSASCO

MALI SENDO REINVENTADA

llAos 10 aninhos ela já mandava 
bem como radialista na Vegas 
FM, rádio montada pelo pai em 
Osasco e onde se divertia. Co-
meço de tudo, a partir daí Evelyn 
Rodrigues nunca mais deixaria 
esse palco até pisar na Vegas real 
em 2009.

Certo, quando isso rolou não 
havia nada de imprensa porque 
mudou-se para estudar - ter inglês 
fluente. Mas como já era jorna-
lista, oportunidades apareciam 
e ela cuidou de alinhar pontas 
com veículos do Brasil - logo 
estaria assinando matérias como 
correspondente, sedimentando a 
estrada.

Ousando como repórter em 
Vegas, Evelyn de Osasco ganharia 
fama como dublê de Hebe Camar-
go num show em que a celebridade 
encenaria casamento com Roberto 
Carlos - também dublê. Isso foi em 
março de 2011. 

A moça crescia velozmente, 
terceirizava produções e dava os 
primeiros passos no mundo do 
MMA - um mês antes de ser Hebe 
Camargo, teria o Ultimate Fight 
Championship caindo nas mãos.

Estamos em fevereiro de 2011 

e o UFC fecha Las Vegas, edição 
126 com Ânderson Silva x Vitor 
Belfort. Sempre muito esperta e 
bem relacionada na imprensa, 
Evelyn consegue janela nesse 
grande evento, ainda que sem 
noção alguma desse mundo. 

Foi na coragem de sempre, 
facilmente tricotou contatos para 
marcar território e enquadrar o 
octógono mais famoso do planeta 
até consagrar-se como primeira 
mulher correspondente interna-
cional do UFC para o Brasil.

Mas para chegar a esse pó-
dio, Evelyn transformou-se em 

verdadeira ratinha de academia 
acompanhado treinos, familiari-
zando-se com os bastidores da luta 
e com o dia a dia dos atletas que 
formavam o grid do UFC.

Entrando com matérias quen-
tíssimas sempre, não demorou 
para ela crescer na telinha e con-
quistar todo respeito do mundo 
- portas abertas como queridinha 
das celebridades.

Retornando ao período pré-
-Vegas e quando ainda semeava 
o futuro, cabe dizer que Evelyn 
marcou pautas como foquinha 
(jornalista iniciante) em Osasco, 

temporada curta mas que foi de-
grau importante nessa construção.

Fato, Evelyn Rodrigues é hoje 
uma faixa-preta enquanto jor-
nalista mas mantendo a mesma 
pegada de quando brincava de ser 
repórter na Vegas FM.

Muito versátil, cobre vários 
temas além da luta como corres-
pondente da Globo. “Eu nunca 
tive medo”, resume quando per-
guntada sobre deixar o Brasil . 
Hoje ela assina Evelyn Rodrigues 
Kappert, casada há cerca de sete 
anos em Las Vegas com Brandon 
Kappert.

no Liberatão após Rússia, blitz 
da torcida e corte do Mundial

llNada de tabela, classificação 
ou rodada da Superliga aqui. O 
papo fecha na polonesa Malwina 
Smarzek que se apresentou em 
agosto no Liberatão de Presidente 
Altino como grande reforço do 
Osasco comandado por Luizomar 
Moura.

Em junho ela completou 26 
anos, tem 1m91 e é natural de Łask, 
região central da Polônia com me-
nos de 17 mil habitantes. Ponteira 
e oposto, figura entre os grandes 
nomes do país como atleta da 
seleção. Bem rodada no vôlei inter-
nacional, Malwina responde como 
Mali e rapidamente se ambientou 
aos costumes brasileiros - mas 
chegou com feridas emocionais 
importantes. Meses atrás ela estava 
na Sibéria quando a Rússia invadia 
a Ucrânia...

Depois de fechar temporada 
no italiano Novara em 2021, Mali 
assina com o Lokomotiv e parte 
para jogar muito em quadras rus-
sas. Mas o país já riscava faca com 
a Ucrânia desde 2014, rixa que iria 
às vias de fato em fevereiro último.

Com a guerra, Mali passa a 
sofrer pressão para abandonar a 
Rússia. No entanto, responde que 
está lá apenas para jogar vôlei e sem 
nada a ver com política. Mas não 
deu, o clima fica tenso e ela rompe 
com o Lokomotiv, ação incentivada 
por retorno à Polônia como reforço 
do Rzeszów para os playoffs da 
Tauron e para ser campeã nacional.

No entanto, mesmo no vôlei 
doméstico a ponteira não teve paz, 
sofreu barbaramente sob torcedo-
res militantes e isso pesou forte. 
Então ela parte em férias, isola-se 
nas montanhas da Itália enquanto 
amarga outro corte sem anestesia - 

fora da seleção para o Campeonato 
Mundial.

Nos altos da Itália, tentava 
esquecer-se do vôlei curtindo mon-
tanhismo, radicalizou no visual e 
ficava naquela de paz interior. Mas 
é fato, Mali sabia da realidade ao 
voltar - que estaria desvalorizada 
no mercado.

Foi nesse cenário de isolamento 
que entra Osasco mudando tudo 
para ela, abrindo importante jane-
la. A polonesa reconhece o momen-
to, valoriza a vitrine internacional 
e pronto, tudo logo ajustado e 
assinado.

Recuperando A Estrela
Quando se apresentou no Li-

beratão, a ponteira estava mesmo 
fora de forma, peso bem abaixo dos 
80kg oficiais. Primeiras avaliações 
e o preparador físico Marcelo 
Vitorino cuidou de bolar o plane-
jamento de recuperação.

Quanto ao jogo, o técnico Lui-
zomar não forçava nada, acionava 
a ponteira aos poucos no Campeo-
nato Paulista porque Mali também 
estava fora de ritmo - tanto que 
não estreou na Superliga em 28 de 
outubro, vitória por 3 a 2 no Sesc 
Flamengo.

Já na segunda rodada, dia 4 e 
na derrota para o Sesi Bauru (1 a 
3), Mali trabalhou mas sem pon-
tuar; dia 10 e na terceira rodada (3 
a 1 Pinheiros), marcaria tímidos 
três pontinhos para debutar no 
nacional.

Até a quarta rodada cinco dias 
depois, muito trabalho físico e a 
polonesa já mostra mais braço na 
vitória sobre o Minas por 3 a 1 - o 
técnico Luizomar valoriza os dez 
pontos de Mali. Por fim, rodada de 
sexta-feira passada nos 3 a 2 sobre 
São Caetano, ela avança para 19 
pontos. Sim, números crescentes.

Diz Aí, Professor Luizomar
A Mali é uma jogadora jovem 

e com grandes resultados pela 
seleção - maior pontuadora da 
Liga das Nações alguns anos atrás 
(361 em 2019). Ela pode voltar a ser 
uma jogadora top player, pra isso é 
preciso grande estratégia e é o que 
está acontecendo.

 
Preparador Vitorino

O condicionamento físico da 
Mali é progressivo e projetamos 
que ela chegue ao pico do alto 
rendimento já perto dos playoffs 
da Superliga.

Quando ela se apresentou, 
tinha força mas pouca massa 
muscular; tabalhamos potência 
de saque, potência de ataque e 
velocidade. Mas toda equipe está 
nessa crescente e nosso objetivo é 
que atinja a alta performance antes 
dos playoffs.

llNa estreia da Seleção Bra-
sileira na Copa do Mundo do 
Qatar, o time de Tite levou a 
melhor contra a Sérvia, depois de 
um primeiro tempo com poucas 
oportunidades reais, o segundo 
tempo mostrou a força do time 

canarinho. Com dois gols de 
Richarlyson, o segundo por sinal, 
talvez o mais bonito da Copa até 
agora, mostrou a força da jovem 
seleção. O Brasil espantou as 

zebras que assombraram Argen-
tina e Alemanha com derrotas 
na primeira rodada do mundial.

No segundo tempo, Osasco 
entrou em campo, aos 30 minu-
tos o osasquense Rodrygo entrou 
no lugar de Vinicíus Junior e aos 
34, Neymar deixou o campo 
com fortes dores no pé direito, 
até o fechamento dessa matéria, 
a comissão técnica não havia 
anunciado o estado de saúde 
do craque brasileiro. Antony 
substituiu o camisa 10. Os dois 
osasquenses ajudaram o time 
verde e amarelo a triunfar em seu 
primeiro desafio no Qatar.

Com um segundo tempo 
de encher os olhos da torcida, a 
Seleção volta a jogar na segun-
da-feira, às 13h, contra a Suíça. 
Uma vitória deixará o Brasil bem 
próximo da segunda fase.

QATAR 2022

Com dois osasquenses em 
campo, Brasil vence na
estreia da Copa do Mundo

 Evelyn 
Rodrigues 
é hoje uma 
faixa-preta 
enquanto 
jornalista mas 
mantendo 
a mesma 
pegada de 
quando 
brincava de 
ser repórter 
na Vegas FM


