
O levantamento foi di-
vulgado recentemente 
pela Fundação Seade 
(Sistema Estadual de 
Análise de Dados) rela-
tivo ao ano de 2021. O 
resultado coloca Barueri 
na quarta melhor posi-
ção entre os municípios 
do Estado de São Paulo 
com mais de 200 mil 
habitantes, à frente de 
cidades como Santo An-
dré, Campinas e Taubaté. 
Barueri é ainda a que 
ostenta a melhor marca 
entre as cidades da região 
Oeste da Grande São 
Paulo, que inclui Osasco, 
Santana de Parnaíba, Ita-
pevi, Carapicuíba, Jan-
dira e Pirapora do Bom 
Jesus. Página 5
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Parceiro

Na última segunda feira a convite do prefeito Rogério Lins, o 
deputado estadual eleito Gerson Pessoa se reuniu com os secretários 
municipais e secretários adjuntos da prefeitura de Osasco e reforçou 
o compromisso com a cidade onde recebeu mais de 110 mil votos, 
sendo um interlocutor da municipalidade com o governo do Estado. 
A posse dos deputados estaduais será em 15 de março próximo.

Adeus manjericão
Já soube de furtos bem inusitados mas nunca de um acontecido na 

última semana do ano. Simplesmente um frondoso pé de manjericão, 
até com as raízes, foi levado pelo gatuno do jardim da sede do Correio 
Paulista. Será que ele iria utilizar as folhas em um banquete, replantar 
ou seria pura maldade?

Subsídio futuro

A Resolução 04/2022 da Câmara Municipal de Osasco de 22 de 
dezembro e publicada na edição 2364 da Imprensa O� cial do Municí-
pio de Osasco – IOMO, de 28 de dezembro de 2022, � xou o subsídio 
mensal dos vereadores de Osasco no valor de R$ 24.754,00 para o 
período de 1º de janeiro de 2025 e término em 31 de dezembro de 2028.

Poder feminino
O governo do presidente Lula conta com 37 Ministérios e as mu-

lheres estão no comando de 11 pastas. Já no governo de São Paulo, 
o governador Tarcísio nomeou entre as 23 secretarias, um total de 5 
mulheres como secretárias Estaduais. Contudo ainda é pouco o espaço 
reservado às mulheres, cujo eleitorado total no Brasil é superior a 50%. 

Demorou mas chegou
Depois de 10 anos os subsídios mensais do prefeito, vice-prefeita 

e secretários municipais de Osasco foram reajustados para o exercício 
de 2023 pela Lei 5.220 de 28 de dezembro de 2022. Traduzindo, desde 
2012 até 2022, não houve nenhum reajuste nos subsídios menciona-
dos. Pela lei citada a partir deste mês de janeiro, o subsídio mensal 
do prefeito é de R$ 35,462,00, da vice R$ 24.754,00 e dos secretários 
municipais R$ 24.754,00.

Coruja

O time de basquete de Osasco, cujo mascote e alcunha é uma 
Coruja, vai participar do Brasileirão de Basquete Masculino 2023 com 
início previsto para o mês de março. Estes são os demais participantes: 
Praia Clube (MG), Blumenau (SC), Cruzeiro (MG), Vitória (BA), 
Brusque (SC), Araraquara, Santos, Liga Sorocaba e Pindamonhangaba.

Elogio

Segundo Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, prefeito de 
São Roque, Gilberto Kassab é o maior estrategista do Brasil. Comen-
tário feito na sede do CIOESTE no último dia 12, quando a entidade 
recepcionou Kassab, presidente Nacional do PSD e atual Secretário de 
Governo e Relações Institucionais do governo do Estado de São Paulo.

 Governador
No mesmo evento na sede do CIOESTE, o deputado estadual eleito 

Gerson Pessoa (PODEMOS) entre outras a� rmações, disse “Quem 
sabe com o apoio do Kassab, a nossa região terá um governador do 
Estado, não só por sua força na economia do Brasil mas também por 
sua grande população”. E entre os prefeitos e demais autoridades 
presentes no CIOESTE, a grande maioria dirigiu os olhares para o 
prefeito de Osasco, Rogério Lins. Quem sabe?

Tiozinho
Segundo ele próprio disse, o Tiozinho ou melhor, o prefeito 

Rubens Furlan, atualmente exercendo o sexto mandato na pujante 
Barueri, a� rmou: “estou otimista com relação ao governo que se 
inicia do Tarcísio de Freitas e mais ainda pelo Kassab ter assumido 
essa função de secretário de Governo e Relações Institucionais, pois 
ele sempre foi ligado aos prefeitos e não tenham dúvidas de que ele 
fará o melhor pelos municípios”.

Tirar o chapéu
“Nós prefeitos participantes do CIOESTE atuamos em grupo com 

relação aos investimentos e melhorias à nossa região. Nosso oráculo 
no CIOSTE é o prefeito Furlan e na política nosso oráculo é o Gilberto 
Kassab”, a� rmou o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

Mudança
Provavelmente no próximo mês de fevereiro, com a presença 

a ser con� rmada do governador Tarcísio de Freitas, o CIOESTE, 
atualmente com o prefeito Josué Ramos, de Vargem Grande Paulista 
na presidência, irá inaugurar sua sede própria e segundo apurado 
nos bastidores, deverá ser um dos andares do Shopping Iguatemi, de 
Barueri, com área superior a 700 metros quadrados.

É de Osasco

Na edição da última sexta-feira, 13, foi publicado no Diário O� -
cial da União, decreto do presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva e do ministro Alexandre Padilha, nomeando o osasquense 
Valmir Prascidelli secretário Especial de Assuntos Parlamentares da 
Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

214 anos
O Banco do Brasil foi fundado em 1808 com a vinda da família real 

ao país e desde então, a presidência desta instituição bancária sempre 
foi ocupada por homens. Após este longo período, na última segunda 
feira uma mulher tomou posse na presidência do banco, a funcionária 
de carreira do BB desde 2000, Tarciana Medeiros.

Na minha época, 
infl uenciadores eram 
meu pai, minha mãe e 
meus professores.
Hoje são pessoas vazias 
querendo mostrar que 
são cheias”

“
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Gilberto Kassab participou da Assembleia de prefeitos a convite do presidente da entidade, Josué Ramos

FOTO: ROBSON COTAIT

Política
Merecimento

Pessoa de confi ança do prefeito Marcos 
Neves, experiente, prestativo, dedicado e 

conhecedor da comunidade de Carapicuíba, 
Ronaldo Soares foi nomeado Secretário 

Municipal de Assistência Social

Também estiveram presentes empresários, diretores e o secretário executivo do CIOESTE Jorge Lapas, o 
presidente do PSD Osasco e secretário Lau Alencar, o vereador Ribamar Silva (PSD), entre outras autoridades.

O novo secretário de governo 
do estado de SP, Gilberto Kassab 
(PSD), da equipe do governador 
recém empossado, Tarcísio de 
Freitas, participou da primeira as-
sembleia de prefeitos do CIOESTE 
do ano de 2023.

A presença do ex-prefeito de 
São Paulo se deu em atenção a 
convite feito no � nal de 2022 pelo 
presidente da entidade, o prefeito 
de Vargem Grande Paulista, Josué 
Ramos. “A primeira visita do Kas-
sab como secretário de governo 
é esta no CIOESTE e serve para 
demonstrar o espírito de governo 
municipalista do governador Tar-
císio”, disse Josué, destacando que 
após o primeiro turno das eleições, 
o governador comprometeu-se 
em manter em andamento todos 
os compromisso assumidos pelos 
governos anteriores. 

Gilberto Kassab disse que Tar-
císio estará presente em Barueri 
para a inauguração da nova sede 
do CIOESTE, que está providen-
ciando a aquisição de uma sede 
própria. “Poderemos, neste dia 
realizar uma reunião de trabalho 
para os líderes da região poderem 
expor as questões que mais os 
preocupam, e darmos início a uma 

gestão compartilhada, próxima 
e e� ciente”, disse o fundador do 
PSD, reforçando que estará ativo 
nesta ligação do governo com a re-
gião. “Quando juntamos esforços, 
as coisas funcionam muito melhor 
e este é o meu papel, de procurar 
fortalecer todos as ligações da 
região com o governo do estado.

O secretário de governo tam-
bém elogiou o novo presidente do 
CIOESTE. “Josué é bom gestor e 
também um bom político. Quem 
não o conhece, vai � car surpreso 
com a capacidade dele, que ago-
ra está conduzindo este que é o 
principal consórcio do estado em 
termo de peso e de número de 
população”, disse, salientando que 

seu gabinete estará aberto para os 
prefeitos consorciados à entidade. 

Os prefeitos aproveitaram a 
presença de Kassab para apre-
sentar demandas, como Rubens 
Furlan, de Barueri, que pediu 
participação do governo estadual 
na reta � nal da obra do Hospital 
Regional em sua cidade, iniciada 
pelo governo do estado e assumida 
posteriormente pela prefeitura. 

Cada prefeito presente teve sua 
vez de fala. O pedido de auxílio para 
o Hospital de Barueri apareceu em 
outras pautas, assim como a solici-
tação da continuidade das obras da 
Castello em Osasco e em Barueri

O prefeito de Jandira, Dr. Sato, 
pediu apoio do governo estadual 

para a construção de um hospital 
de baixa e média complexidade 
em sua cidade, obra que ainda 
será iniciada. Solicitou também 
apoio para a construção de alça 
de acesso em sua cidade à Rodovia 
Castello Branco e um viaduto para 
o Corredor Oeste.

Rogério Lins, prefeito de Osas-
co, lembrou que além do Hospital 
em construção em Barueri, a 
unidade regional já existente em 
Osasco encontra-se com espaços 
ociosos que podem ser utilizados 
para atender mais e melhor à 
população. Sua fala foi endossada 
pela do deputado estadual Gerson 
Pessoa, representante do Legislati-
vo na reunião.

A aprovação da LOA 2023 
no � nal de 2022 permite que a 
Prefeitura de Osasco execute 
os programas que bene� ciam a 
população. Um deles é o Férias 
na Escola, desenvolvido pela Se-
cretaria de Educação, em parceria 
com a empresa Planeta Educação.

O vereador Paulo Júnior este-
ve na Secretaria de Educação, no 
início da semana e conversou com 
responsável pelos programas da 
Educação, Acácio Silva, e com o 
secretário em exercício, José Toste 
Borges, O parlamentar ressaltou a 
importância do programa para a 
sociedade.

“O programa ‘Férias na Es-
cola’’, realizado pela prefeitura 
de Osasco em parceria com a 
empresa  Planeta Educação, tem 
alcançado o seu objetivo, propor-
cionando as nossas crianças uma 
programação diversi� cada com 
atividades pedagógicas, recrea-

tivas e culturais. Oportunidade 
tanto para os alunos como para 
os pais para continuar suas rotinas 
de trabalho durante as férias das 
crianças”, diz o vereador Paulo 
Junior.

Gerente de Programas Gover-
namentais, Acácio Lopes da Silva, 
a� rma que neste recesso o Férias 
na Escola superou as expectativas, 
atraindo mais de cinco mil alunos 
e que mesmo as reformas plane-
jadas em algumas escolas, não 
houve prejuízo das ações.

“Nós deixamos algumas esco-
las como polos de referência, para 
que os alunos das escolas que estão 
em reforma pudessem ser aten-
didos e participar do Programa. 
Nossa expectativa era atender cin-
co mil alunos, mas ultrapassamos 
esse número. Um programa como 
esse é importantíssimo para os 
alunos e para toda a comunidade”, 
comentou Acácio Silva.

Gilberto Kassab participa 
de Assembleia no Cioeste

REUNIÃO DE PREFEITOS OSASCO 

Vereador Paulo Júnior visita 
Secretaria de Educação e 
elogia “Férias  na Escola”
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O anuncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins na última quarta-feira (18)

O Horta da Gente faz parte do Programa ReNascer que acolhe ex-moradores em situação de rua

CIDADANIA SOCIAL

A Junta do Serviço Militar 
de Osasco informa que já está 
disponível o alistamento militar 
para jovens nascidos no ano de 
2005 e residentes no município. 
O prazo para se alistar segue até 
30 de junho. O alistamento mi-
litar agora é feito no site: www.
alistamento.eb.mil.br

No momento do alistamen-
to será necessário ter em mãos 
o número de CPF e informar 
endereço residencial, um e-mail 
válido e um número de celular 
para contato.

Os cidadãos que não pos-
suem CPF ou nasceram em 
anos anteriores devem procurar 
a Junta de Serviço Militar (Rua 
Melvin Jones, 161 – Centro), 
até o dia 30/6/2023 para realizar 
o alistamento. Para mais infor-
mações ligue: (11) 3654-3508.

Serviços
Alistamento militar para 
osasquenses nascidos no 
ano de 2005
Período: 1/1 a 30/6
Alistamento online: www.
alistamento.eb.mil.br
Junta de Serviço Militar de 
Osasco: Rua Melvin Jones, 
161, Centro
Atendimento: segunda a 
sexta, das 8h às 16h
Contato: (11) 3654-3508

Os projetos sociais desenvolvi-
dos pelo Fundo Social de Solidarie-
dade Estrela Guia, da Prefeitura de 
Barueri, surpreendem mais a cada 
ano. Tanto pelos grandes resultados 
que obtém quanto pelo ineditismo. 
Em 2022 não foi diferente. Cada vez 
mais a solidariedade se estabelece 
como uma marca da cidade.

ReNascer 
O Programa ReNascer, dire-

cionado a ex-moradores de rua 
acolhidos pela Cáritas – Casa São 
Francisco de Assis, foi idealizado 
pelo Fundo Social e bene� ciou, em 
5 turmas, 119 bolsistas que � zeram 
cursos e atividades laborais na 
Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social (Sads), Cepad I 
e II e Parque Ecológico.  

Horta da Gente 
Além da plantação tradicional 

que originou a Horta da Gente, em 
2022 foi implantado o sistema de 
hidroponia. Sucesso absoluto! A 
produção de novembro de 2022 
atendeu a mil famílias e a expecta-
tiva é que aumente gradativamente 
até alcançar 7 mil famílias em 2023. 

As verduras e os legumes orgâ-
nicos são cultivados pelos bolsistas 
do ReNascer e compõem a chama-
da cesta verde, que é distribuída pela 
Sads às famílias mais vulneráveis 
socialmente. 

Campanha do Agasalho
A Campanha do Agasalho de 

Barueri “Tudo Novo” terminou em 
agosto, após dois meses de distri-
buições por toda a cidade. No total 
foram entregues 67.857 peças de 
agasalhos, cobertores e mantas, que 
aqueceram 18.296 famílias de Ba-
rueri. Foram atendidos 12 bairros e 
17 Organizações da Sociedade Civil. 

As famílias vulneráveis social-
mente foram indicadas pela Sads 
através dos seis Centros de Refe-
rência de Assistência Social (Cras) 
e do Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social (Creas) 
e receberam as roupas e cobertores 
em suas casas. Foram retomadas 
as distribuições presenciais nos 
bairros e também em organizações 
da sociedade civil. 

Mães Cuidadoras e Empório 
dos Sonhos 

Mães de � lhos com de� ciência 
precisavam trabalhar em suas 
casas para gerar renda e, ao mes-
mo tempo, cuidar de seus � lhos. 
Nasceu então o Programa Mães 
Cuidadoras em 2017. A primeira 
turma transformou-se no Empó-
rio dos Sonhos e hoje essas mães 
são microempreendedoras com 
empresa estabelecida no ramo 
alimentício. Vendem seus pro-
dutos pelas redes sociais e aceitam 
encomendas.  

Núcleos de Moda / Confecção
O ano começa com três Núcle-

os de Moda a todo vapor. Um, na 

sede da Sads, chamado de Central. 
Outros dois localizados no Parque 
Imperial e no Vale do Sol. 

Além de aquecer milhares de 
famílias durante o inverno, o tra-
balho dos Núcleos e da Confecção 
está literalmente na moda. 

Bazar 
O Bazar Permanente do Fundo 

Social de Solidariedade é aberto ao 
público duas vezes por semana. 
Tudo o que o Fundo Social recebe 
de doação é comercializado a preços 
muito acessíveis. A renda obtida 
é destinada a vários projetos do 
Fundo Social. 

O Bazar funciona às terças e 
quintas-feiras, das 9h às 16h. O 

endereço é avenida 26 de Março, 
1.125, no Jardim São Pedro. Aceita 
doações de itens em bom estado 
de conservação, como roupas, 
calçados, acessórios, móveis, eletro-
domésticos, brinquedos, utensílios 
domésticos, artigos de decoração, 
entre outros. 

As doações podem ser entre-
gues no Espaço Colaborativo ou 
retiradas mediante agendamento 
pelo telefone/WhatsApp: (11) 
4199-2818. 

Espaço Colaborativo
Alunos(as) que se formam 

nos cursos de geração de renda 
oferecidos pela Sads têm no Espaço 
uma grande oportunidade de gerar 
renda. Ele é disponibilizado por 
tempo determinado para que essas 
pessoas atendam seus clientes com 
serviços de manicure, pedicure, ca-
beleireira e design de sobrancelhas, 
por exemplo. 

Campanhas 
As campanhas lideradas pelo 

Fundo Social de Solidariedade em 
prol de instituições que não estão na 
nossa cidade, mas cuidam da nossa 
gente (AACD e Graacc), foram um 
grande sucesso. No � nal de outubro 
de 2022, Barueri entregou à AACD, 
R$ 127.618,05. 

Um recorde absoluto de soli-
dariedade foi divulgado em 27 de 
agosto durante o McDia Feliz. Na 
ocasião, Barueri entregou ao Graacc 
R$ 477.632,00. 

Osasquenses 
nascidos no 
ano 2005 já 
podem fazer 
o alistamento 
militar

Por mais um ano a solidariedade 
se mantém como marca de Barueri

DESTAQUE

Prefeito Rogério Lins 
anuncia aumento 
do efetivo da GCM
O prefeito anunciou que em fevereiro, será aumentado  em 50% o efetivo de Guardas Civis 
Municipais  que irão para as ruas após meses de treinamento para reforçar a segurança

O prefeito de Osasco, Rogério 
Lins (Podemos), informou, na 
última quarta-feira (18), que vai 
aumentar em 50% o efetivo da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
nas ruas da cidade a partir de 
fevereiro.

Lins destacou que a administra-
ção municipal trabalha para ampliar 
os investimentos em segurança 
pública. “Ampliaremos também 
o número de viaturas novas e 
modernas para combatermos a 

criminalidade”, declarou o prefeito, 
nas redes sociais.

Reunião no Cioeste
Na quarta-feira (18), também  

aconteceu na sede do CiOeste, reu-
nião do Grupo de Trabalho (GT) 
das Guardas Municipais composto 
por comandantes e representantes 
de Guardas Civis Municipais de ci-
dades da região, sob coordenação do 
inspetor Miguel Arcanjo Maidana, 
comandante da GCM de Osasco.

Na oportunidade, foi formada 
uma comissão para participar de 
reunião no ministério da Justiça, 
em Brasília. Entre as propostas 
discutidas também consta a re-
gulamentação com padronização 
nacional da carteira funcional dos 
Guardas; o modelo do uniforme; 
de� nir a padronização dos códigos 
de ocorrência das Guardas e a cria-
ção de um centro regional de for-
mação integrado para treinamento 
dos GCMs.

Cidades
Vacinação antirrábica

Nos dias 21 e 28 de janeiro a imunização contra 
raiva vai contar com mais um reforço em Barueri. 

Serão dois sábados em que o Departamento Técnico 
de Controle de Zoonoses disponibilizará vacinação 

para cães e gatos das 8h30 às 15h30, em sua sede: 
rua Anhanguera, 200, na Vila São Francisco, 

próximo à estação da CPTM de Barueri

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

CONSULTAS MÉDICAS

+ DE 3.000 EXAMES

RAIO-X

ULTRASSONOGRAFIA

COLPOSCOPIA

MAPA/HOLTER/ECG

O diretor de Comunicação do 
CIOESTE, Mauro Sérgio ressaltou 
que já está em fase de implantação

o primeiro Sistema de Co-
municação Avançado (LTE), 
uma solução que faz integração 

imediata entre as  GCMs das 
cidades, por rádio e transmissão 
via rede wi-fi e 4G. Na ocasião 
foi definida também a criação da 
Câmara Técnica de Segurança do 
CiOeste.

50%
DE AUMENTO

O aumento de efetivo da 
Guarda Civil Municipal 
de Osasco  será de 50% 
já a partir do mês de 
fevereiro
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Mutirão de Saúde em 
Osasco realiza mais de 
2,5 mil atendimentos

SAÚDE AGILIDADE

Barueri registra a menor 
taxa de mortalidade 
infantil de sua história
No ano de 2021, aponta o Seade, dos 5.168 nascimentos em Barueri, houve 36 mortos. O levantamento 
foi divulgado recentemente pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados)

A exemplo de importantes ci-
dades do Brasil e do mundo que 
priorizam investimentos em saúde 
de qualidade, Barueri alcança a mais 
baixa taxa de mortalidade infantil da 
história recente da cidade: 6,97 óbitos 
por mil nascidos vivos. O levanta-
mento foi divulgado recentemente 
pela Fundação Seade (Sistema Esta-
dual de Análise de Dados) relativo ao 
ano de 2021. A taxa é ainda melhor 
que a registrada em 2020, quando foi 
de 7,10 mortes por mil.

Esse resultado coloca Barueri 
na quarta melhor posição entre os 
municípios do Estado de São Paulo 
com mais de 200 mil habitantes, à 
frente de cidades como Santo André, 
Campinas e Taubaté.

Barueri é ainda quem ostenta 
a melhor marca entre as cidades da 
região Oeste da Grande São Paulo, 
que inclui Osasco, Santana de Par-
naíba, Itapevi, Carapicuíba, Jandira e 
Pirapora do Bom Jesus.

De acordo com o Comitê de 
Prevenção à Mortalidade Infantil e 
Materna, da Secretaria de Saúde, a 
taxa de mortalidade infantil alcançada 
é o resultado do comprometimento 
do município com a saúde materno 
infantil.

“É um grande resultado que 
reflete o cuidado que a Prefeitura 
de Barueri tem com o atendimento 
multipro� ssional que começa ainda 
antes de a mulher engravidar, com o 
planejamento familiar, até o � nal da 
primeira infância, quando a criança 

tem acesso não apenas à saúde, mas 
à educação e cultura”, resume a dire-
tora técnica da Saúde da Criança na 
Coordenadoria de Atenção Básica à 
Saúde (Cabs), Vera Freire Gonçalves.

No ano de 2021, aponta o Seade, 
dos 5.168 nascimentos em Barueri, 
houve 36 mortos. Nas palavras do 
Comitê de Prevenção, “a mortalidade 
infantil é sempre um acontecimento 
ruim (...), mas a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) estabelece como 
número aceitável a morte de 10 bebês 
a cada mil nascidos vivos”.

Programa bem-sucedido
O Programa implementado na 

cidade é constituído por pro� ssionais 
de várias áreas e especialidades em 

um atendimento de pré-natal de alta 
qualidade:
Assistência à saúde da mulher;
Acompanhamento constante da 
mãe do feto desde o momento em 
que a gravidez é con� rmada;
Acolhimento da criança dentro da 
Atenção Básica no grupo de pediatria 
(incluindo núcleos ambulatoriais 
de alto risco que acolhem todas as 
crianças prematuras ou que tiveram 
intercorrência durante o parto);
Prioridade e regularidade de con-
sultas até os dois primeiros anos;
Cuidados no aleitamento materno.

De acordo com Fernanda Lucas 
Medeiros, à frente da Cabs, a orga-
nização dos serviços de saúde afeta 
diretamente a saúde materna e in-

fantil. Ela frisa as melhorias realizadas 
recentemente para aprimorar ainda 
mais esse atendimento. 

“A Cabs vem garantindo o acesso 
e, por conseguinte, as intervenções. 
Uma primeira ação foi a reorgani-
zação das agendas, de tal forma que 
esse público-alvo tenha garantia de 
agendamento de consulta em 30 dias. 
Nessa organização de agenda dos 
pediatras da rede se garantiu agenda 
para o incentivo ao aleitamento 
materno e menores de um ano dia-
riamente. ”, detalha Fernanda.

É importante ressaltar que o 
sistema de Saúde de Barueri no 
atendimento de crianças é referência 
para alta complexidade e alto risco na 
obstetrícia. 

O terceiro mutirão da Saúde, 
organizado pela Secretaria de 
Saúde da Prefeitura de Osasco, 
realizou no � m de semana, 14 e 
15, 2.656 atendimentos (consultas, 
exames e serviço de enfermagem) 
na Policlínica Leonil Crê Borto-
losso, localizada no Jardim Pirati-
ninga, na zona Norte. Os atendi-
mentos foram nas especialidades 
de o� almologia (434 pacientes), 
cardiologia (258), endocrinolo-
gista (136), reumatologista (70) 
e urologia (45). Outros 430 pa-
cientes procuraram os serviços de 
enfermagem.

Além das consultas, também 
foram realizados exames como 
tonometria e refração ocular (434 
cada um); antropometria (136), 
ecocardiograma (258) e densi-
tometria óssea (21), totalizando 
1.283 exames.

Os mutirões da Saúde visam 
agilizar o atendimento a muníci-
pes que aguardam consultas por 
especialidades na rede municipal 
aumentando a oferta de vagas, 
diminuindo assim o tempo de 
espera. A ação conta com apoio 
do Legislativo Municipal, por 
meio da destinação de emendas 

parlamentares.
“Os mutirões são muito im-

portantes e oportunos num mo-
mento pós-pandemia, em que 
o serviço de saúde teve um acú-
mulo de casos de especialidades 
represados e essa estratégia visa 
recuperar esse tempo e atender 
com mais brevidade os pacientes. 
A ação  multidisciplinar nesses 
mutirões é o diferencial, pois além 
de atender um número maior de 
pacientes, traz mais qualidade ao 
atendimento, com mais resolu-
tividade e efetividade aos casos 
atendidos”, avalia o secretário de 
Saúde, Fernando Machado.

Os agendamentos para os 
Mutirões da Saúde são feitos pela 
Central de Regulação de Vagas 
da Secretaria de Saúde. Mesmo 
com agendamento con� rmado, o 
total de ausências no sábado foi de 
32,7%, e no domingo, 36,8%. Para 
os próximos mutirões, a Secretaria 
de Saúde recomenda que, no dia 
agendado, caso o munícipe não 
possa comparecer à consulta, que 
seja feito o cancelamento com 
antecedência para que a vaga seja 
destinada a outra pessoa. O telefo-
ne para contato é (11) 3699-8900.
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__________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG, Rá-De som LG, Rá-
dio, CD e Blue-dio, CD e Blue-
tooth R$ 780,00 tooth R$ 780,00 
F. 4198.3648F. 4198.3648
__________________________
AQUÁRIOAQUÁRIO
De 72 litros, ma-De 72 litros, ma-
d e i r a  m a c i ç a .  d e i r a  m a c i ç a .  
R $  5 5 0 , 0 0 .  F. R $  5 5 0 , 0 0 .  F. 
99837.300099837.3000
__________________________
ASPIRADORASPIRADOR
D e  p ó  E l e t r o -D e  p ó  E l e t r o -
lux R$ 95,00 F. lux R$ 95,00 F. 
3686.72243686.7224
__________________________
BACIABACIA
M a s s a g e a d o r a M a s s a g e a d o r a 
para os pés Te-para os pés Te-
chline. R$ 120,00 chline. R$ 120,00 
F. 3682.4194F. 3682.4194
__________________________
BATEDEIRABATEDEIRA
P h i l c o ,  n o v a , P h i l c o ,  n o v a , 
R $  3 0 0 , 0 0 .  F. R $  3 0 0 , 0 0 .  F. 
3681.96483681.9648
__________________________
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 ót imo esta-em ót imo esta-
do R$ 650,00 F. do R$ 650,00 F. 
94140.530094140.5300
__________________________
BONÉSBONÉS
E Camisetas de E Camisetas de 
Rock, R$ 50,00 Rock, R$ 50,00 
F.4198.3648F.4198.3648
__________________________
BOTIJÃOBOTIJÃO
De gás de 13 kg, De gás de 13 kg, 
vazio, R$ 120,00 vazio, R$ 120,00 
F. 96810.2594F. 96810.2594
__________________________
CADEIRACADEIRA
De cabeleireiro, De cabeleireiro, 
duas  un idades duas  un idades 
por R$ 600,00 F. por R$ 600,00 F. 
95364.779695364.7796
__________________________
CADEIRACADEIRA
D e  e s c r i t ó r i o D e  e s c r i t ó r i o 
t i p o  p o l t r o n a t i p o  p o l t r o n a 
com rodinhas R$ com rodinhas R$ 
50 ,00  cada .  F. 50 ,00  cada .  F. 
3686.72243686.7224
__________________________
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
__________________________
CANETACANETA
D e  b a n c a d a D e  b a n c a d a 
R $  2 0 0 , 0 0  F. R $  2 0 0 , 0 0  F. 
97713.122597713.1225
______________________________

______________________________
CAPACETECAPACETE
Da marca  B lu Da  marca  B lu 
e um par de lu-e um par de lu-
vas R$ 300,00 F. vas R$ 300,00 F. 
94601.119494601.1194
____________________________
CARRINHOCARRINHO
D e  a ç a í  c o m D e  a ç a í  c o m 
g u a r d a - c h u -g u a r d a - c h u -
va R$ 500,00 F. va R$ 500,00 F. 
96061.765696061.7656
____________________________
CARRINHOCARRINHO
De bebê, femini-De bebê, femini-
no. R$ 100,00. F. no. R$ 100,00. F. 
3916.51673916.5167
____________________________
CELULARCELULAR
LG K10 com 16 LG K10 com 16 
giga de memória, giga de memória, 
2 chips R$ 300,00 2 chips R$ 300,00 
F. 98048.2902F. 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 2 chips R$ 480,00 
F. 98048.2902F. 98048.2902
____________________________
CELULARCELULAR
Moto E4 com 16 Moto E4 com 16 
giga de memória, giga de memória, 
2 chips R$ 350,00 2 chips R$ 350,00 
F. 98048.2902F. 98048.2902
____________________________
CELULARCELULAR
Moto G4 Plus com Moto G4 Plus com 
32 giga de memória, 32 giga de memória, 
2 chips R$ 400,00 2 chips R$ 400,00 
F. 95493.2749F. 95493.2749
____________________________
CELULARCELULAR
Moto G5 Plus com Moto G5 Plus com 
32 giga de memória, 32 giga de memória, 
2 chips R$ 500,00 2 chips R$ 500,00 
F. 95493.2749F. 95493.2749
____________________________
CELULARCELULAR
S a m s u n g  J 2 S a m s u n g  J 2 
com 16 giga, 2 com 16 giga, 2 
chips R$ 280,00 chips R$ 280,00 
F.98077.8539F.98077.8539
____________________________
CELULARCELULAR
S a m s u n g  J 7 S a m s u n g  J 7 
Duo com32 giga Duo com32 giga 
de memór ia ,  2 de memór ia ,  2 
chips R$ 450,00 chips R$ 450,00 
F.95493.2749F.95493.2749
____________________________
CIRCULADORCIRCULADOR
De ar, formato tor-De ar, formato tor-
re, Mondial com 3 re, Mondial com 3 
velocidades, sem velocidades, sem 
uso R$ 120,00 uso R$ 120,00 
F.3682.4194F.3682.4194
______________________________

______________________________
COBERTORCOBERTOR
De casal, novo, R$ De casal, novo, R$ 
80,00 F. 97226.422780,00 F. 97226.4227
______________________________
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 3 pra cozinha com 3 
metros de compri-metros de compri-
mento e 1,20 de mento e 1,20 de 
largura. R$ 110,00 largura. R$ 110,00 
F. 96865.8503F. 96865.8503
______________________________
DIVERSOSDIVERSOS
2 guarda-roupas ca-2 guarda-roupas ca-
sal em bom estado, sal em bom estado, 
2 camas de casal em 2 camas de casal em 
bom estado, 1 cômo-bom estado, 1 cômo-
da com 4 gavetas e da com 4 gavetas e 
1 micro-ondas, R$ 1 micro-ondas, R$ 
650,00 F. 96916.6767650,00 F. 96916.6767
______________________________
DVDDVD
500 unidades, vá-500 unidades, vá-
rios, com capa dura rios, com capa dura 
R$ 3,00 cada. F. R$ 3,00 cada. F. 
93272.440393272.4403
______________________________

______________________________
FITASFITAS
D e  f i l m a d o r a D e  f i l m a d o r a 
antiga, mais ou antiga, mais ou 
menos 40 unida-menos 40 unida-
des R$ 800,00 F. des R$ 800,00 F. 
3605.36243605.3624
____________________________
FOGÃOFOGÃO
De 4 bocas, aço De 4 bocas, aço 
inoxidável,  com inoxidável,  com 
pequeno defe i -pequeno defe i -
to. R$ 350,00 F. to. R$ 350,00 F. 
97440.607797440.6077
____________________________
FOGÃOFOGÃO
De 5 bocas, Es-De 5 bocas, Es-
maltec, R$ 230,00 maltec, R$ 230,00 
F. 96810.2594F. 96810.2594
____________________________
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 Bier  Estét i -De Bier  Estét i -
ca R$ 320,00 F. ca R$ 320,00 F. 
94151.278294151.2782
____________________________
FORNOFORNO
E l é t r i c o  P h i l -E l é t r i c o  P h i l -
co R$ 400,00 F. co R$ 400,00 F. 
3681.96483681.9648
____________________________
FREEZERFREEZER
Brastemp,  bom Bras temp,  bom 
func ionamento , func ionamento , 
vertical R$ 450,00 vertical R$ 450,00 
F. 94966.7275F. 94966.7275
____________________________
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 Consul em bom 
estado R$ 300,00 estado R$ 300,00 
F. 94966.7275F. 94966.7275
____________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Cont inenta l  cor Cont inenta l  cor 
branca,  280 l i -branca,  280 l i -
tros, R$ 300,00 F. tros, R$ 300,00 F. 
3683.04303683.0430
____________________________
GELADEIRAGELADEIRA
C o n t i n e n t a l C o n t i n e n t a l 
d u p l e x ,  n o v a d u p l e x ,  n o v a 
R $  8 0 0 , 0 0  F. R $  8 0 0 , 0 0  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 F. m R$ 250,00 F. 
93272.440393272.4403
______________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
De madeira maci-De madeira maci-
ça, R$ 600,00 F. ça, R$ 600,00 F. 
99613.052199613.0521
______________________________
LAVATÓRIOLAVATÓRIO
D e  c a b e l e i r e i -D e  c a b e l e i r e i -
ro R$ 400,00 F. ro R$ 400,00 F. 
95364.779695364.7796
______________________________
MALAMALA
De viagem, nova De viagem, nova 
c o m  r o d i n h a s c o m  r o d i n h a s 
R $  2 0 0 , 0 0  F. R $  2 0 0 , 0 0  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 in-De costura reta in-
dustrial em perfeito dustrial em perfeito 
estado de funcio-estado de funcio-
namento e revisa-namento e revisa-
da. R$ 850,00 F. da. R$ 850,00 F. 
99541.605899541.6058
______________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar roupas, De lavar roupas, 
13 qui los,  Ele-13 qui los,  Ele-
trolux R$ 800,00 trolux R$ 800,00 
F.99521.9581F.99521.9581
______________________________
MARTELETEMARTELETE
D e  3 K G  p o r D e  3 K G  p o r 
R $  4 5 0 , 0 0  F. R $  4 5 0 , 0 0  F. 
99837.300099837.3000
______________________________
MOTORMOTOR
D e  b a n c a d a , D e  b a n c a d a , 
R $  5 0 0 , 0 0  F. R $  5 0 0 , 0 0  F. 
97713.122597713.1225
______________________________
NOTEBOOKNOTEBOOK
Mais impresso-Mais impresso-
ra HP Windows ra HP Windows 
10,  R$ 550,00 10,  R$ 550,00 
F.3685.2012F.3685.2012
______________________________
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 em bom estado 
R$  200 ,00 .  F. R$  200 ,00 .  F. 
94916.664494916.6644
______________________________

______________________________
PORTAPORTA
De alumínio comple-De alumínio comple-
ta medindo 2,10 m x ta medindo 2,10 m x 
0,80 m R$ 300,00 F. 0,80 m R$ 300,00 F. 
98726.343998726.3439
______________________________
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 estado R$ 200,00 
F. 96659.1078F. 96659.1078
______________________________
RACKRACK
Em madeira e com Em madeira e com 
duas portas de duas portas de 
vidro, muito boni-vidro, muito boni-
to. R$ 350,00 F. to. R$ 350,00 F. 
96865.850396865.8503
______________________________
RÁDIO RELÓGIORÁDIO RELÓGIO
Em bom esta-Em bom esta-
do. R$ 300,00. F. do. R$ 300,00. F. 
3916.51673916.5167
______________________________
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
Novos, vários pa-Novos, vários pa-
res, nº 43 R$ 60,00 res, nº 43 R$ 60,00 
cada. F. 96659.1078cada. F. 96659.1078
______________________________
SERRASERRA
Maki ta  de 220 Maki ta  de 220 
volts. R$ 280,00 F. volts. R$ 280,00 F. 
99837.300099837.3000
______________________________
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 . P a n a s o n i c . 
R $  2 5 0 , 0 0 . R $  2 5 0 , 0 0 . 
F.3916.5167F.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
______________________________
VESTIDOSVESTIDOS
De festa, lindos, De festa, lindos, 
várias cores, R$ várias cores, R$ 
150,00 cada. F. 150,00 cada. F. 
96865.850396865.8503
______________________________
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, 20 de janeiro de 202306

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

COM 2 CASAS DE 3 CÔMODOS ECOM 2 CASAS DE 3 CÔMODOS E
1 CASA COM 4 CÔMODOS E GARAGEM.1 CASA COM 4 CÔMODOS E GARAGEM.

VALOR R$ 260.000,00.VALOR R$ 260.000,00.
ACEITO NEGOCIAÇÃO.ACEITO NEGOCIAÇÃO.

JD CONCEIÇÃO, OSASCO.JD CONCEIÇÃO, OSASCO.
CONTATO: 99624-3053CONTATO: 99624-3053

VENDO IMÓVEL PARA RENDAVENDO IMÓVEL PARA RENDA

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

No Cemitério No Cemitério 
Alphacampus, Estrada Alphacampus, Estrada 

Barueri/Itapevi, nº 498, em Barueri/Itapevi, nº 498, em 
Jandira. Quadra Palmeiras, Jandira. Quadra Palmeiras, 
Jazigo C, 6 gavetas, sem Jazigo C, 6 gavetas, sem 

uso. Melhor quadra.uso. Melhor quadra.
Preço a combinar, abaixo Preço a combinar, abaixo 

da tabela. Tratar com da tabela. Tratar com 
Benedicto fone 96916.6767Benedicto fone 96916.6767

VENDE-SE JAZIGOVENDE-SE JAZIGO

Área do terreno 2.000 m² e AC. 300 m². São Área do terreno 2.000 m² e AC. 300 m². São 
6 dormitórios sendo 4 suítes, piscina 4 x 8, 6 dormitórios sendo 4 suítes, piscina 4 x 8, 

campo telado, área de churrasqueira.campo telado, área de churrasqueira.
R$ 630.000,00R$ 630.000,00

Fone (11) 98665.7114Fone (11) 98665.7114

CHÁCARA COND. FECHADO

KM 68 DA CASTELO
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AÇÃO SOCIAL

Anjos da Guarda Ambiental cresce a 
cada dia e se destaca em Osasco e região
A importância da associação Anjos da Guarda Ambiental pode ser medido pela quantidade de jovens que por ela foram e são atendidos e que, a cada 
ano a entidade se fortalece com outros projetos sendo viabilizados sob a presidência de um incansável e dedicado presidente, Comandante Nunes

llA associação Anjos da 
Guarda  Ambienta l  é  uma 
entidade sem fins lucrativos 
e que  foi fundada em 2009 
por José Nunes dos Santos, 
conhecido em Osasco e região 
como Comandante Nunes ou 
Bispo Nunes.

O objetivo da entidade é 
contribuir para a capacitação 
e formação intelectual, moral, 
cívica, física e profissional 
dos jovens e ao longo dos 
anos, desde a sua fundação, 
já beneficiou mais de 8.000 
jovens.

Atualmente em atividade 
são 800 componentes na An-
jos da Guarda Ambiental e 
destes, 180 prestam serviços 

à Prefeitura de Osasco como 
estagiários.

O competente profissional 
na área jurídica, advogado 
Dr.Flavio Christensen, presi-
dente de honra da associação 
Anjos da Guarda Ambiental, 
juntamente com o Coman-
dante  Nunes,  preparam um  
projeto denominado “Jovens 
do Amanhã -JAM”, cuja fina-
lidade é beneficiar centenas 
de osasquenses.

Na presidência da enti-
dade, o Comandante Nunes, 
tem ao seu lado, no fortale-
cimento da entidade, o apoio 
diuturno de Sueli, que é sua 
esposa e vice-presidente da 
Anjos da Guarda Ambiental.
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Comandante 
Nunes 
presidente 
da Anjos 
da Guarda 
Ambiental e 
o presidente 
de honra da 
instituição 
Dr. Flavio 
Christensen 
estão 
preparando 
o projeto 
“Jovens do 
Amanhã”

A entidade Anjos da Guarda Ambiental é um programa social de sucesso na comunidade de Osasco e região

Os participantes da Anjos da Guarda Ambiental contam com a parceria da Guarda Civil Municipal de Osasco

A vice-presidente Bispa Sueli com o presidente Nunes

Comandante Nunes, acima de tudo um idealista e responsável por um 
projeto de suma importância aos jovens
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Os bastidores 
da TV

Tony Auad
tony.auad@gmail.com

Uma televisão que admiro
Praticamente não assisto “Big 
Brother”, Globo, mas continuo tor-
cendo pelo rejeitado, pelo cancelado. 
Aquele que o mimimi odeia.

E ainda sobre o “Big Brother”...
Queria ver uma edição Retrô. 

Que fosse uma repetição do pri-
meiro. Com regras daquela época.

No SBT...
A emissora vai transmitir no-

vamente “Um Maluco no Pedaço”. 
Clássico seriado com o ator Will 
Smith. Não tem como, bateu uma 
saudade de um repeteco do “Cha-
ves”.

Mudando de assunto...
Leio artistas que eu gosto fa-

lando mal da Cássia Kis que eu 
também gosto.

Pouco importa a opinião de cada 
um, pre� ro o trabalho do artista.

Um famoso que eu gosto de 
assistir suas entrevistas?

Sidney Magal.

E neste momento...
Vejo uma reportagem sobre um 

famoso que já faleceu. Odeio repor-
tagem � ngindo ser legal, mas que 
no fundo quer manchar a imagem 
do morto.

E quem é muito bom?
Celso Portiolli.
Jornalismo esportivo com hu-

mor. Gosto. Gosto muito. Adoro.
Já falei e vou repetir.
O “Esporte Espetacular” da Glo-

bo não pode ter quadros regionais. 
É bem melhor contar histórias na-
cionais. Dos quatro cantos do país.

Só para citar...
Parece que os “� scais de velório” 

deram uma sumida.
Só para citar...
Jornalistas estão falando pouco 

de miséria no Brasil. Estranho. Ou 
não!?

E minha saudade vai para...
Jornalista Goulart de Andrade.

Hoje inicio a minha coluna 
comentando o novo reality culi-
nário que tem estreia marcada 
para dia 29 de janeiro na Globo. 
Essa programação, é a grande 
aposta da emissora na sua grade de 
programação para esse primeiro 
trimestre de 2023.

Trata-se do reality “Minha 
Mãe Cozinha Melhor Que a Sua 
” com Leandro Hassum e Paola 
Carosella. Depois de quase quatro 
anos, o humorista está de volta 
à Globo em um papel completa-
mente diferente do que costumava 
fazer na emissora. 

Desta vez, de uma maneira 
diferente, até porque ele vai apre-
sentar um programa voltado para 
a família nas tardes de domingo. 
Comediante nacionalmente co-
nhecido, Hassum estará à frente 
do reality ” Minha Mãe Cozinha 
Melhor Que a Sua”. Ele estará 
ao lado da ex-Masterchef, Paola 
Carosella.

Segundo Hassum, é realmente 
uma novidade estar apresentando 
um reality de culinária nas tardes 
de domingo, mas é um desafio 
além de ser tudo muito novo onde 
um novo aprendizado nos faz 
crescer pro� ssionalmente. Espero 
entregar o trabalho com a mesma 

competência que faço há 32 anos.
Desde que saiu da Globo, 

Hassum não parou. Só na Net� ix, 
emplacou quatro projetos: Um 
deles foi o sucesso “Tudo Bem No 
Natal Que Vem” (2020), � lme do 
humorista que foi visto por mais 
de 26 milhões de contas. Na TNT, 
ele se arriscou como apresentador 
do Talk Show “Tá Pago”, mas não 
deu muito certo, aliás apresenta-
ção não é sua praia, mas os gênios 
da Globo acham que sim.

De volta ao Grupo Globo, pro-
tagonizou “Família Paraíso” no 
Multishow, a produção também 
foi exibida na TV aberta. Agora, 
precisa ouvir a orientação da dire-
ção no ponto eletrônico. Terá que 
se adaptar usando esse método de 
orientação.

Segundo o próprio Leandro 
Hassum, ele nunca fez programa 
para crítico, sempre fez para o seu 
público, mas a improvisação nos 
dará o direito de aprender mais. 
Sei que terei que me entregar 
mais e como sou uma pessoa 
colaborativa tenho certeza que 
vai dar certo.

Frase Final:  A Vida é como 
uma gangorra, as vezes estamos 
por cima, outras por baixo, mas a 
luta continua.

Márcio
Torvano
jornal@correiopaulista.com

Alexandre Frassini
jornal@correiopaulista.com

A segunda 
temporada 
do Programa 
Rangô do Alê 
vai mostrar 
como 
cozinhar no 
tacho

Ano Novo começando e 
o Rango do Alê e o Correio 
Paulista trazem a vocês que-
ridos leitores da nossa Coluna 
Gastronomica uma novidade. 
Agora vocês vão poder assistir 
a Segunda Temporada do Pro-
grama Rango do Alê aqui no 
Correio Paulista. O Programa 
que é sucesso na TV Osasco e 
na WebTV AlleTV do Allianz 
Parque, traz aos telespectado-
res receitas tradicionais, outras 
um pouco diferentes e curiosi-
dades de cada prato. 

“O Programa Rango do Alê, 
nunca teve a intenção de se 
enquadrar no padrão dos pro-
gramas televisivos tradicionais. 
Pelo contrário, na temporada 

inicial ,  não tinhamos nem 
cozinha. Preparávamos tudo 

numa bancada e num fogão 
de camping. Assim gravamos 
cerca de 60 programas. É o 
estilo de improvisação que 
eu gosto, que me indentifi-
co e que chamo de culinaria 
underground.  Mas mesmo 
tendo esse conceito diferente, 
a responsabilidade e o respeito 
pela arte de cozinha é preser-
vada.”, resenha o apresentador 
e colunista do Rango do Alê, 
Alexandre Frassini.

Sempre visando inovar, os 
programas dessa segunda tem-
porada vai ensinar os telespec-
tadores a cozinhar no Tacho. 
As receitas vão variando de 
pratos tradicionais como Baião 
de Dois, Paella Caipira e Arroz 
Primavera até outros nem tão 
tradicionais assim como La-
sanha de Abobrinha, Rolê de 
Espaguete e ShakShuka.

“A especialidade do nosso 

trabalho em festas e eventos 
é cozinhar em tachos. Então 
tive a idéia de preparar um 
programa com esse estilo. Não 
é o tacho grande que costuma-
mos utilizar, mas já da para 
ter uma idéia e é um tamanho 
ideal para uma familia gran-
de. Acredito que trazer esse 
estilo para o Correio Paulista 
vai estimular ainda mais as 
pessoas que querem cozinhar 
por prazer ou mesmo se espe-
cializar para entrar no ramo 
gastronômico. E eu estarei 
aqui estreitando esses passos e 
tirando duvidas para ajudar.” 
conclui Alexandre.

Então fique atento e acom-
panhe nossas atualizações. Vai 
ter Rango do Alê no Correio 
Paulista!

Serviços
intagram.com/rangodoale

Correio 2

UMA NOVIDADE PRA QUEM QUER APRENDER A

COZINHAR NO TACHO
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Nancy Nasser
nancy.nasser@yahoo.com.br

AV. ESTÁCIO DE SÁ, 1881 - GRANJA VIANA, COTIA–SP
Intermediação: Realização:

*A piscina poderá ser adquirida no momento da compra, com custo adicional. **As Casas possuem 02 vagas, com exceção das casas 03, 08, 09, 10, 11, 25, 51 a 61 que possuem 03 vagas. Os móveis, utensílios e vegetação não fazem parte do contrato. 
Acabamentos serão entregues conforme Memorial Descritivo do empreendimento. As medidas da planta são de face a face de paredes, sujeitas a variação em decorrência da execução e dos acabamentos a serem utilizados. As informações contidas 
nesse material, não devem ser consideradas como parte integrante de qualquer contrato. As ilustrações, artes, fotos, mobiliário que farão parte desse empreendimento constam do Memorial Descritivo, Memorial de Incorporação, Convenção de 
Condomínio e do compromisso de compra e venda. A vegetação foi representada em seu porte adulto e será atingido anos após a entrega do empreendimento. O porte da vegetação na entrega será de acordo com o projeto de paisagismo. Ekko Vendas 
LTDA. ME Cresci J 34937. Impresso em Janeiro de 2023.

ekkogroup.com.br
END. DO EMPREENDIMENTO

Av. José Giorgi, 1785
Granja Viana - Cotia - SP

EKKO STORE
GRANJA VIANA

VISITE
O STAND:
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Qualidade de vida 
é viver ao lado da natureza

Casas Duplex
e Tr ip lex Gourmet

1631 14 e m²

3 Dorms (1 suíte) + lavabo
Opção kit piscina*
2 Vagas**

Festejou seus 6 aninhos ao lado dos pais 
Isis (Gigi) e Paulo, dos avós Amarília e 
David, amigos e primos. O “Parabéns a 

você” � cou por conta do show musical da 
“Banda Sonaciona” e tudo aconteceu no 
“Bar do Lindinho” no km 18 em Osasco.

Vem realizando trabalho espetacular 
à frente do “CEU José Saramago” 

em Osasco e o espetáculo “Natal do 
Reencontro 2022” foi esplendoroso. Esta 

semana recebeu incontáveis abraços, 
beijos e mensagens pelo seu niver.

Diretor do “Lions 
Clube de Osasco” 
e proprietário da 
“Valcar Mecânica” 
fez questão de 
receber a todos que 
compareceram no 
“Bar do Alemão”, 
no KM 18, para 
festejar seu niver. 
Toda a organização 
e o pic pic � caram 
por conta de sua 
namorada, a 
dinâmica Luciana.

Contabilista e 
empresário é 

Diretor do “Lions 
Clube de Osasco” e 
foi muito lembrado 
pela amada esposa 

Katia, filhas, 
genros e netos. A 

Família Contábil 
Jaguaré também 
marcou presença 

no “Parabéns 
a você” e nos 

cumprimentos de 
aniversário.

Realizando trabalho 
exemplar junto aos 
jovens da cidade, 
Francisco das 
Chagas, outorgou 
com a bandeira 
da “3ª Delegacia 
da Junta Militar 
– Osasco” em 
agradecimento ao 
apoio e parceria 
constantes do 
“Osasco Plaza 
Shopping”, 
na pessoa de 
seu atuante 
superintendente 
David Rocha.

Férias é no maior parque de diversões 
de São Paulo que tem opções para a 

toda a Família: arvorismo, trampolim, 
in� áveis, piscinão de bolinhas, 

simuladores, boliche, patinação, praça 
de alimentação entre outras atrações 

e, estacionamento gratuito. Muito 
bem instalados num mega espaço, na 
Marginal Pinheiros, bem ao lado do 
Parque Burle Max é realmente uma 

excelente distração. E tem mais, com 
um hipermercado e uma churrascaria 

ao lado, os pais podem deixar seus 
herdeiros se divertindo enquanto 

realizam compras. O “Park Morumbi” 
localiza-se na Av. Major Sylvio de 

Magalhães Padilha, 16.671

PEDRO HENRIQUE
VIEIRA DE CARVALHO

STEPHANE E 
PEDRO

JUNTA MILITAR 
DE OSASCO

CARLOS 
ROBERTO 
FERNANDES

FREILOIR 
GARCIA 

REDONDO

PARK MORUMBI

O príncipe completou 11 anos e recebeu cumprimentos dos amigos, familiares 
e a beijoca para lá de especial � cou por conta de sua mãe Andressa, do papai 
famoso e amante dos esportes radicais Jotaerre e da irmã Lívia.

A princesa e 
o príncipe são 
filhos da atuante 
vereadora Ana 
Paula Rossi e 
comemoram com 
muita alegria, bolo, 
beijos e abraços a 
maioridade com 
os seus 21 anos de 
muita luz. O beijão 
bem carinhoso ficou 
por conta dos avós 
corujas Ana Maria 
Rossi, vice-prefeita 
de Osasco e o ex-
prefeito da cidade e 
ex-deputado federal 
Francisco Rossi.

GABRIEL BIRELLO

ELIZABETH LOPES PARRO



A equipe do Bradesco 
Osasco estreia neste 
sábado (21) às 17h 
contra o Sesi Bauru
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Esporte
Novo patrocínio
O Osasco/São Cristóvão Saúde terá uma novidade 
a partir de hoje (20), contra o Sesi Bauru, no interior 
paulista, pela segunda rodada do returno da Superliga 
feminina 2022/23. Trata-se de uma estreia na camisa: 
a Lorenzetti, líder no segmento de duchas, chuveiros, 
torneiras elétricas e aquecedores de água a gás

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Com base em alto 
padrão, novato Ska 
supera antigões da 
região na Copa SP

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

E DESFILA SEU NOVO MANTO
DO PAULISTA A3 NESTA SEXTA
O Osasco Audax amargou um rebaixamento na temporada passada e agora sonha com novo acesso 
para a Série A2 do Campeonato Paulista. A estreia será contra o Itapirense neste domingo (22)

AUDAX ESTREIA DOMINGO

llA diretoria está cravando que 
a temporada será de acesso - o 
Osasco Audax estreia domingo 
no Paulista A3 sob lema de retor-
no à divisão imediata da elite. O 
campeonato começa nesta sexta 
com dois jogos, outros quatro 
rolam sábado e a equipe da Vila 
Yolanda fica para o dia seguinte.

Antes de seguir para Itapira, 
nesta sextona o elenco tem pas-
sarela na sala de eventos da pre-
feitura de Osasco - apresentação 
do novo manto. Para diretoria 
e jogadores, uniforme zero bala 
chega com boas energias para as 
quatro linhas.

A apresentação do visual 
2023 está agendada para as 19h 
de hoje mas não aberto ao torce-
dor em geral - a Sala Osasco esta-
rá recebendo apenas convidados. 
Então, evento restrito.

Linha Do Tempo
Lembrando o Audax, foi 

surpreendente em maio de 2016 
ao chegar à final do Campeonato 
Paulista contra o Santos; no ano 
seguinte caiu no Grupo D com 
Santos, Ponte Preta e Mirassol, 
ficou em último lugar e, portanto, 
rebaixado.

Em 2018, Paulistão A2 e nova 
queda ao terminar a 1ª fase em 
15º e penúltimo lugar. Com chu-
teiras da humildade, encara a A3 
do ano seguinte e fica em 8º lugar 
na 1ª fase; avança às semifinais e 
chega à disputa do tílulo.

Decisão em maio de 2019, 
primeiro jogo dia 1ª no Rochda-

lão para 2 a 2; quatro dias depois 
na volta em Monte Azul, partida-
ça com 2 a 0 e troféu levantado 
- Audax campeão e retorno à A2.

Em 2020, campanha preo-
cupante mas de segurança para 
continuar na divisão de acesso 
- 13º lugar; mas na A2 de 2021 
o Audax correu mais riscos e 
terminou a primeira fase em 
antepenúltimo lugar.

Por fim, na temporada do 
ano passado o time desce mais 
um degrau - penúltimo colocado 
e rebaixamento na conta. Então 
é isso, o Audax repete o Paulista 
A3 mas avisando que vai recu-
perar os degraus perdidos nessa 
escada do futebol - ano que vem 
A2 e com o ousado sonho de 
voltar à elite.

llO projeto é novo, vem de 2019 
assinado pelo pentacampeão Ed-
mílson de Moraes em Santana de 
Parnaíba. Na temporada passada 
o Ska Brasil cumpriu temporada 
de sucesso e inicia o ano festejan-
do chegada à quarta fase da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior.

Sim, o novato do futebol 
deixou para trás os antigões da 
região Audax e Oeste - o time de 
Osasco caiu logo na primeira fase, 
o de Barueri seria eliminado pelo 
próprio Ska que fechou a Copinha 
com quatro vitórias e um empate.

Isso mesmo, nada de derrota 
no tempo regulamentar do tor-
neio. Na última atuação, domingo 
passado contra o Inter de Porto 
Alegre, despediu-se com zero a 
zero no período normal, caindo 
nas penalidades por 5 a 4.

E todo mundo viu, o Ska teve 
o gol da vez nos acréscimos finais 
mas parou no goleiro João Vítor - 
grande destaque colorado.

Lembrando o Ska, na 1ª fase 
estreou com 2 a 0 no Paraná 
Clube, dia 3; três dias depois, 2 
a 1 no Aster/ES e, seguindo em 
casa, dia 9 despachou o Vitória 

da Bahia por 2 a 0.
Continuando: na sexta pas-

sada recebeu o vizinho Oeste 
Barueri para 1 a 0, no último 
domingo mandou jogão contra 
o Inter - zero a zero que levou 
às penalidades vencidas pela 
equipe gaúcha.

A campanha do novato Ska 
superando os antigões da região, 
justifica-se pelo trabalho forte nas 
bases. Na temporada passada, por 
exemplo, vice-campeão paulista 
sub 17. E mais: complementando 
o trabalho de formação, campeão 
do Paulista Feminino Divisão 
Especial. 

Então, não é só a rapaziada 
mandando forte no Ninho da 
Águia em Santana de Parnaíba, 
as meninas estão nesse planeja-
mento e a modalidade projeta 
voo ainda mais alto. Certo, nesse 
quesito o Ska do penta Edmílson 
ganha mais vitrine que os vizi-
nhos Audax e Oeste.

Ainda sobre o feminino, ou-
ve-se que após o título da Divi-
são Especial a diretoria estaria 
rascunhando o alto rendimento 
da categoria, ou seja, elenco pro-
fissional de ponta a ponta - se não 
para a temporada de agora, para 
a de 2024.

llA divisão de acesso do vôlei 
feminino brasi leiro começa 
nesta sextona com três jogos. É a 
Superliga B que promove os dois 
finalistas à elite nacional. Uma 
das camisas mais tradicionais da 
competição, o Bradesco Osasco 
está nessa campanha mas até 
certo ponto.

O que acontece é que a 
equipe do Jardim Cipava tem 
um teto competitivo no vôlei 
profissional em razão da cidade 
ser histórica com o Osasco do 
técnico Luizomar Moura. Isso 
resume a praia l imitada do 
Bradescão na Superliga B.

Sempre uma grande e for-
tíssima competidora na fase de 
classificação, a partir daí a equi-
pe segue até a porta de acesso e, 
como acontece toda temporada, 
dá um jeito de não avançar.

Fato, qual seria o impacto 
na cidade se a equipe do Ci-
pava subisse à elite? Primeiro, 
bateria de frente com o con-

sagrado vôlei do Liberatão de 
Presidente Altino; segundo, 
não teria reduto à altura da 
Superliga - onde o Bradesco 
mandaria jogos?

Certo, como não há esse 
planejamento de acesso, então a 
Superliga B chega sempre como 
importante vitrine de mercado 
para as meninas que sonham 
com um dos grandes da elite.

Mas é fato, o trabalho do 
Bradesco Osasco segue todo 
alto nível que a divisão exige. 
Além dos treinos diários, sába-
do passado e já no fechamento 
da pré-temporada, esteve em 
Taubaté para um amistoso de 

apenas três sets -Taubaté levou 
o placar por 2 a 1.

Esta semana foi de últimos 
ajustes no Jardim Cipava por-
que agora o jogo é valendo - o 
Bradesco Osasco estreia nesse 
sábado .

O campeonato começa com 
a fase de classificação, depois já 
parte para semifinal e final. Na 
primeira fase, turno único e as 
quatro melhores avançam - o 
time de Osasco sempre chega 
nessa praia, nunca avança.

As duas melhores da semi-
final vão à disputa do título e, 
logicamente, festejando acesso 
à Superliga.

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!

BRADESCO OSASCO
ESTREIA NA SUPERLIGA B
E COMO SEMPRE: NADA DE ACESSO

SAIBA +
PAULISTA A3 - 1ª rodada
l Hoje, 20 - 20h
Bandeirante de Birigui x Marília
Barretos x Suzano

l Sábado, 21 - 15h
Desportivo de Porto Feliz x Capivariano
Rio Preto x São Bernardo

l Sábado, 21 - 16h
Prudente x Votuporanguense

lSábado, 21 - 18h
Sertãozinho x Bragantino

l Domingo, 22 - 10h
Matonense x são José
Itapirense x Audax

A equipe osasquense estreia no Campeonato Paulista A3 com novo uniforme neste domingo (22)

A competição serve como importante vitrine para a elite do vôlei


