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Prefeitura vai aumentar 
capacidade de escoamento 
do Córrego da Maria Campos

PREVENÇÃO

Pág. 6

Nesta semana, o prefeito 
de  Ba r uer i  Rubens 
Furlan ao lado de seu vice 
Beto Piteri e a secretária 
de Comunicação Juliane 
Walker promoveram 
u m a  c o l e t i v a  d e 
i m p r e n s a .  F u r l a n 
anunciou entregas que 
devem acontecer nos 
próximos dias, entre 
elas, UBSs, complexo 
esportivo no Jardim 
S i l v e i r a ,  o br a s  d e 
contenção de enchentes, 
a retomada de uma 
escola estadua l que 
e s t ava  aba ndonad a 
e  pr i ncipa l mente  a 
f ina lização do novo 
Hospital Regional da 
região oeste.
Página 5

Inaugurado em 1995, o com-
plexo comercial tem uma área 
de 16,8 mil metros quadrados. 
O shopping atende, em média, 
três milhões de pessoas por 
mês e tem atualmente 129 
lojas, entre elas, Casas Bahia, 
Marisa, Lojas Americanas e 
Riachuelo.  Página 4

74 ANOS

Rubens Furlan anuncia entregas 
no mês de aniversário de Barueri

Osasco 
Plaza 
Shopping 
permanece 
interditado 
após parte 
do teto 
desabar
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CORREIO
P A U L I S T A



Sexta-feira, 10 de março de 202302 CORREIO
P A U L I S T A

Editora Correio do Povo S/S Ltda. • CNPJ 59.061.457/0001-59 - Fundado em 26 de julho de 1991

Rua Machado de Assis, 526 - Centro - Osasco - SP - CEP: 06018-025 • Fone: 3681.0914 - 98980-2449 • jornal@correiopaulista.com • www.correiopaulista.com

Diretor: Wanderley Berrocozo - wanderley@correiopaulista.com

Jornalista Responsável: Wanderley Berrocozo (MTB nº 67.446/SP)

Editor: Robson Donizete - jornal@correiopaulista.com

Designer Gráfi co: Gustavo Prachedes - arte@correiopaulista.com

Impressão: Mar Mar Gráfi ca

Colaboradores:  Marcio Silvio e Nancy Nasser

As matérias, colunas ou artigos assinados não representam, necessariamente,

a opinião deste jornal, sendo de inteira responsabilidade dos autores.

Os colunistas e colaboradores não possuem vínculo empregatício com o jornal.

CORREIO
P A U L I S T A

Sem Mordaça
Fale com o Correio 

Envie suas denúncias, 
reclamações , sugestões e elogios 

sobre serviços públicos ou 
privados 98980.2449

jornal@correiopaulista.com

Sugestão
São centenas de crianças com seus pais, mães, familiares, que 

todas as manhãs se postam em frente ao portão de entrada da Creche 
Mundo da Criança Guaçu Piteri, à Avenida Getúlio Vargas, 990, no 
Jardim Piratininga, Osasco, esperando a abertura. Essa via tem um 
trânsito intenso e qualquer descuido com uma criança pode ser fatal. 
Não seria melhor a entrada das crianças na maior creche do Brasil 
ser realizada pela Avenida Graciela Flores de Piteri? 

Persistência

Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É com esse 
princípio que o vereador Guto Jose (PODE) fez uma indicação na 
sessão da terça-feira, 28 de fevereiro, da Câmara de Carapicuíba, 
sugerindo ao prefeito o funcionamento de uma Feira Noturna na 
cidade. Este projeto já foi solicitado também nos anos 2021 e 2022 
mas sem resposta do executivo.

Em alta
Na Série A do futebol brasileiro, os times de São Paulo represen-

tam 25% do total, ou seja 5 entre os 20 participantes do Campeonato 
Brasileiro de 2023, a saber Bragantino, Corinthians, Palmeiras, San-
tos e São Paulo. Na série B os clubes representantes do nosso estado, 
em busca da elite do futebol,  são seis e representam 30% do total de 
20. São eles; Botafogo SP, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino 
e Ponte Preta. 

Novo edil

O vereador Adauto Tô Tô (PDT) pediu licença da Câmara de 
Osasco por trinta e um (31) dias e com isso, assumiu sua cadeira 
desde o último dia 3 de março, o seu suplente, o sociólogo, nascido 
em Osasco, Eron Gregório Silveira (foto), conhecido no meio político 
como Eron do PDT.

Chegou o dia
 Na próxima quarta-feira, 15 de março, os 94 deputados e deputa-

das estaduais eleitos em 2 de outubro de 2022, para a 20ª Legislatura 
da Assembleia Legislativa de São Paulo, tomarão posse e, entre eles,  
os representantes de nossa região, a saber: Bruna Furlan (PSDB), 
Emidio de Souza (PT), Gerson Pessoa (PODEMOS) e Rogério 
Santos (MDB). 

Vida importa
Na sessão ordinária de terça-feira, 7, a Câmara Municipal de 

Osasco aprovou em segunda votação o projeto de lei 66/2022 apre-
sentado pelo vereador Carmônio Bastos, projeto este que segue 
para ser sancionado ou não pelo prefeito Rogério Lins. O texto 
deste projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de a� xação de cartazes 
explicativos, que demonstrem a aplicação da Manobra de Heimlich 
em todos os estabelecimentos comerciais em que haja consumo 
de alimentos. Esta manobra com a utilização das mãos para fazer 
pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, pode provocar uma 
tosse forçada e que faz com que o objeto seja expulso dos pulmões 
e com isso, evitar a morte da pessoa.

Homenagem
Na sessão ordinária da última terça-feira, 7, da Câmara Municipal 

de Carapicuíba, foi aprovado o projeto de lei 3121/2023 apresentado 
pelo vereador Dr. João Naves (PSDB), denominando Fuad Gabriel 
Chucre o Sistema Viário Central da Cidade. O ex-prefeito de Cara-
picuíba por três mandatos, Fuad Gabriel Chucre faleceu no último 
dia 31 de janeiro. O projeto aprovado segue para sanção ou não do 
prefeito Marcos Neves.

Ocupação
A Capelinha no bairro Helena Maria, em Osasco, inclusive pon-

to de referência na zona norte da cidade, uma obra projetada por 
aquele que foi um dos maiores arquitetos do país, Oscar Niemeyer, 
está servindo de abrigo e moradia a algumas pessoas. 

Acredite que quiser

Na coletiva à imprensa na última quarta-feira, o prefeito de 
Barueri Rubens Furlan, que está cumprindo o 6º mandato a frente 
do executivo municipal e com quase 50 anos na vida pública, não 
deixou claro que pretende se aposentar da política ao � nal deste 
seu mandato, a� nal ela está em seu sangue desde 1976 quando foi 
eleito vereador e não será surpresa alguma,  se Furlan ao � nal deste 
mandato, concorrer ou participar ativamente de um novo cargo ou 
função em outra esfera de governo.  Pendurar as chuteiras não bate 
com o per� l deste homem público.

Casa Civil

Tramita na Câmara de Osasco, projeto do executivo que cria 
uma nova secretaria municipal, a Casa Civil e caso aprovado e san-
cionado pelo prefeito, notícias que circulam nos bastidores é que o 
vereador, atual vice-presidente do legislativo, Ribamar Silva, será o 
titular desta nova pasta. 

Ainda respira
Mais um ano em que o futebol pro� ssional em Osasco decepciona. 

Nesta edição acreditávamos que o Osasco Audax, participando da Sé-
rie A3, iria retomar o caminho que o levou até a ser vice-campeão do 
Paulistão 2016;  Em campo o time não foi bem e agora só restam dois 
jogos para que escape da queda à Segunda Divisão, a última divisão do 
futebol pro� ssional de São Paulo. Neste domingo, 12, às 18 horas, o time 
de Osasco vai enfrentar o Bandeirante, em Birigui e no sábado, 18, às 15 
horas, o adversário será o Desportivo Brasil, no estádio do Rochdale.

Desabamento

Parte da laje do estacionamento do Osasco Plaza Shopping 
desabou com quatro veículos na quarta-feira, 8. Felizmente não 
houve vítimas, só danos materiais. Para prevenir a vida dos lojistas, 
funcionários e frequentadores, a prefeitura de Osasco cassou o 
Alvará de Funcionamento do Shopping, interditando-o por tempo 
indeterminado, até que laudos técnicos garantam a segurança no 
local.  Os maiores prejudicados com o desabamento são as centenas 
de lojistas, seus funcionários e os prestadores de serviços.

Atropelamento
Na tarde deste quinta-feira, 9, um cidadão foi atravessar a Rua Salem 

Bechara, em frente à Madeireira Nicola, já que seu veículo estava estacio-
nado no outro lado da rua, na Madeireira Osasco mas seu pé se enroscou 
na � ação telefônica caída na calçada, ele se desequilibrou e foi atingido por 
um carro, sorte que o mesmo estava com velocidade reduzida. O cidadão 
sofreu várias escoriações mas sem gravidade aparente.  Depois de quase 
meia hora foi socorrido pelos Bombeiros e Samu.

Convocamos a todos os ex-empregados da Lonaflex, que tiveram contratos
rescindidos a partir de 1993, para que se apresentem à GMEDSE - CLINICA
MÉDICA DE SAUDE OCUPACIONAL, Av. João Batista, Nº 27, Bairro Centro, na
cidade de Osasco/SP, CEP 06097-100, para o controle de exames ocupacionais
pós-demissionais, previstos na Legislação Trabalhista, sem custo ao ex-funcionário.
É necessário estar munido de Carteira Profissional que comprove o vínculo
empregatício com a Lonaflex.

AGENDE SEU HORÁRIO: (11) 3683-8165 / 3685-3396 com Lídia.

ATENDIMENTO: Seg à sex das 7h30min às 12h40min

Em caso de dúvidas, consulte o CEREST pelo fone: (11) 3685.1027 ou o 
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco pelo fone: (11)3651.7200.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERA
DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, APROVAÇÃO DE
ESTATUTO SOCIAL, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRIGENTES

Aparecido Ribeiro Júnior, componente do movimento pró-Associação Residencial e 
Empresarial São Francisco – ARESF, juntamente com  outros membros da sociedade civil, 
convidam e convocam todos os interessados em participar da Assembleia Geral de criação 
e constituição da Associação Residencial e Empresarial São Francisco – ARESF, nos ter-
mos do art. 53 do Código Civil, a ser realizada às 10 horas do dia 17 de março de 2023, na 
Avenida Doutor Martin Luther King, nº 630, Vila Yara, Osasco, SP, com qualquer número de 
pessoas, onde instalar-se-á a Assembleia Geral para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

01 – constituição e criação da Associação;
02 – apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – eleição de sua primeira Diretoria e órgãos dirigentes;
04 – posse dos eleitos;
05 – outros assuntos pertinentes com os interesses da Associação.

Os interessados em concorrer na primeira eleição dos membros da Diretoria e órgãos diri-
gentes da Associação deverão compor sua Chapa e fazer sua inscrição com a Comissão 
Organizadora Pró-Associação no momento da Assembleia Geral.

Osasco, 9 de março de 2023.

Aparecido Ribeiro Júnior
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O prefeito Rogério Lins e o vereador Ribamar Silva durante apresentação do programa Passe Emprego.

Os presidentes 
das Câmaras 
da região 
oeste 
apoiaram a 
iniciativa de 
Josué.

FOTO: ROBSON COTAIT

Política
Projeto

A Câmara Municipal de Osasco iniciou, na 
terça-feira, 7, durante a 8ª Sessão Ordinária, 
o processo de votação do projeto de lei que 

cria o Programa Avançar Osasco. O texto 
prevê a anistia de débitos anteriores a 2007 e a 

renegociação de débitos posteriores a 2008.

O vereador Ribamar Silva que deixou a presidência da Câmara no fi nal do 
ano passado, tem um relação grande de amizade com o prefeito de Osasco. 

Nos últimos dias vem circu-
lando a informação que Ribamar 
Silva deve assumir uma secre-
taria na administração Rogério 
Lins. A pasta em questão é a 
da Casa Civil. Um projeto na 
Câmara de Osasco prevê a cria-
ção dessa secretaria, ela seria 
responsável pela intermediação 
entre o executivo e o legislativo 
osasquense e leva a crer que já 
nasce com bastante muscula-
tura e poder. A secretaria deve 
também fazer articulação com 

o Congresso Nacional, Assem-
bleia Legislativa, secretariado 
estadual e Ministérios do go-
verno Lula.

Importante lembrar que na 
eleição de 2022, Ribamar obteve 
65.219 votos a deputado federal 
pelo PSD.

O que chama atenção neste 
bastidor político é que durante 
a apresentação no Programa 
Passe Emprego da prefeitura 
na terça-feira, 7, em Osasco, o 
prefeito Rogério Lins chamou 

o vereador de Ribamar Kassab 
Silva, uma referência ao homem 
forte de Tarcísio de Freitas no 
governo estadual, Gilberto Kas-
sab. Ribamar seria para Rogério, 
o que Kassab é para Tarcísio no 
Governo do Estado.

Em uma outra fala, a do 
secretário do Trabalho Gelso 
Lima, ele disse que Gansinho 
assumiria como vereador no 
lugar de Rogério Santos, que foi 
eleito deputado estadual e que o 
suplente Laercio Mendonça as-

sumiria uma vaga na casa de leis 
osasquense também, no caso de 

Laercio, a vaga em questão seria 
a de Ribamar. Mais um indício 

que Ribamar deve assumir a se-
cretaria assim que ela for criada.

Ribamar Silva pode
ser secretário da
Casa Civil de Osasco

NOVA SECRETARIA

Na sexta-feira, 3 de março, 
aconteceu, na sede do CIOES-
TE, reunião com a presença 
dos presidentes das Câmaras 
Municipais das cidades que 
compõem o Consórcio, sob 
coordenação do presidente da 
entidade, prefeito Josué Ramos, 
de Vargem Grande Paulista. 

Também presente, o secre-
tário executivo  Jorge Lapas e 
diretores do consórcio. 

Na oportunidade, Josué 
informou que encontra-se em 
tramitação a compra de uma 
nova sede para o CIOESTE 
e que neste novo local será 
disponibilizado um espaço 
para que todos os vereadores 
possam utilizar como extensão 

de seus gabinetes, no intuito 
de fortalecer as discussões 
regionais. 

A previsão é que o processo 
de compra da nova sede seja 
concluído no primeiro semes-
tre. O local também terá um 
auditório para promoção de 
cursos voltados aos servidores 
públicos. 

Josué sugeriu ainda a re-

tomada da Câmara Oeste de 
Vereadores. Ressaltou as par-
cerias em andamento com os 
governos federal e estadual, 
lembrando que as cidades que 
compõem o CIOESTE somam 
hoje cerca de 3 milhões de 
habitantes, o que consolida o 
consórcio como o maior do 
Brasil. “Pretendemos trabalhar 
para buscar soluções regionais 

e o apoio dos vereadores é fun-
damental”, afirmou. 

Os presidentes das Câ-
maras apoiaram a iniciati-
va de Josué.  Em suas falas, 
todos ressaltaram a impor-
tância da união em prol da 
defesa de projetos regionais. 
Ficou acordado que será rea-
lizada uma reunião no dia 13, 
para a eleição do presidente e 

membros da Câmara Oeste.
Estiveram presentes no en-

contro,  os presidentes das Câ-
maras, Toninho Furlan (Barue-
ri); Carmônio Bastos (Osasco); 
Dr. Marco Dal Bello (Araçari-
guama); Thiaguinho Silva (Ita-
pevi); Marcinho Prates (Cotia); 
Rafael  Tanzi (São Roque); 
Rodrigo Brito (Pirapora do 
Bom Jesus); Silvio Cabeleireiro 

(Jandira) e Djalma Cabeleirei-
ro (Vargem Grande Paulista). 

Também estiveram presen-
tes os vereadores de Osasco, 
Fabinho Chirinhan e Julião;  
Marcia Bortolanza, empresá-
ria de Barueri; Marcelo Da-
maslino, ouvidor de Itapevi; 
Jairo Camilo, coordenador de 
comunicação de Itapevi, entre 
outras autoridades.

RETORNO

Josué Ramos, presidente do Cioeste, articula com presidentes das 
Câmaras Municipais retomada da Câmara Oeste de Vereadores

Será realizada uma 
reunião no dia 13, para a 
eleição do presidente e 
membros da Câmara
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O piso do estacionamento cedeu e cinco veículos caíram próximo a praça de alimentação do shopping

O local ficará interditado por tempo ilimitado

 O candidato 
a uma vaga 
de emprego 
receberá 
uma carta de 
encaminha-
mento para 
as entrevistas 
juntamente 
com o cartão

Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

SOS

llA Prefeitura de Osasco reali-
zou terça-feira, 7/3, o lançamento 
do programa Passe Emprego, des-
tinado a moradores do município 
desempregados e aos alunos que 
participam dos cursos de qualifi-
cação profissional da Secretaria 
de Emprego, Trabalho e Renda 
(Setre).  

A cerimônia aconteceu na sala 
de reunião anexa ao gabinete do 
prefeito Rogério Lins, que acom-
panhou o evento juntamente com 
a vice-prefeita Ana Maria Rossi, 
o secretário da Pasta, Gelso de 
Lima, demais secretários muni-
cipais, vereadores, representantes 
de sindicatos de trabalhadores e 
de empresas de ônibus da cidade. 

Terão direito ao benefício (um 
Cartão Bem das linhas municipais 
com direito a quatro passagens) 
munícipes que já tenham cadastro 
ou que venham a se cadastrar para 
vagas de emprego em qualquer 
uma das três unidades do Portal 
do Trabalhador da cidade. Rece-
berão o cartão os desempregados 
que forem chamados pelo Portal 
para processo seletivo das em-

presas recrutadoras. O candidato 
a uma vaga de emprego receberá 
uma carta de encaminhamento 
para as entrevistas juntamente 
com o cartão, disponibilizado 
pelas empresas de ônibus munici-
pais em parceria com a Prefeitura. 
O benefício, segundo a Setre, 
entra em vigor nos próximos dias. 

No caso dos alunos que parti-
cipam dos cursos de qualificação 
da Setre, serão disponibilizadas no 
Cartão Bem 10 passagens, uma de 
ida e outra de volta, já que as aulas 
acontecem cinco dias da semana. 

Caso a pessoa seja encaminha-
da para entrevista de emprego e 
não compareça, a Secretaria de 
Emprego, Trabalho e Renda será 
informada pela empresa sobre o 
não comparecimento do candi-
dato e o cartão, que é numerado, 
será automaticamente bloqueado. 
O bloqueio será solicitado pela 
Setre às empresas de ônibus. 

Conforme explicou Gelso de 
Lima durante a cerimônia, a ini-
ciativa da Prefeitura foi pensada 
porque verificou-se que muitas 
pessoas recebiam encaminha-

mento para o processo seletivo 
das empresas e não compareciam 
porque não tinham dinheiro para 
a passagem de ônibus.  

“Notamos que o não com-
parecimento era muito grande. 
Diante dessa situação, em 2021 
começamos a discutir uma ma-
neira de minimizar essa situação e 
propusemos essa parceria com as 
empresas de ônibus (Auto Viação 
Urubupungá e Viação Osasco) 
para validar esses créditos no 
Cartão Bem. Tivemos relatos de 
pessoas que se deslocavam a pé 

para o processo seletivo e levavam 
duas camisas. Iam com uma e 
vestiam outra quando chegavam 
na empresa, porque já chegavam 
suadas. Não era possível que uma 
cidade com o tamanho de Osasco, 
uma das maiores do país, não 
tivesse uma política pública para 
essa situação. Agradeço ao prefei-
to, que apoiou a ideia e bancou o 
projeto, e também à Câmara dos 
Vereadores, que foi unânime em 
aprová-lo”.    

“É um presente de Deus ocu-
par esse cargo e ter a oportunida-

de de servir e ajudar a melhorar a 
vida das pessoas. Esse é mais um 
dia com uma ação importante, 
que transformou uma ideia em 
realidade. Agradeço a todos os 
servidores de todas as secretarias 
que se empenharam para viabi-
lizar esse programa e também 
aos vereadores, que nos ajudam 
muito com a aprovação de pro-
jetos que contribuem para tornar 
a cidade cada vez melhor”, disse 
o prefeito. 

 Regras 
Para ter direito ao programa, 

além de desempregada, a pessoa 
não pode estar recebendo se-
guro-desemprego, deve morar 
em Osasco e a distância entre o 
local onde mora e o da entrevista 
deve ser superior a 3 quilômetros. 
Essa regra também se aplica aos 
alunos dos cursos de qualificação 
oferecidos pela Setre. Caso a 
pessoa tenha alguma renda (há 
casos em que a pessoa recebe, 
por exemplo, o Bolsa Família), 
ela não pode ser superior a meio 
salário-mínimo.  

Desempregados de Osasco terão passe emprego

DESABOU

Prefeitura de Osasco cassa alvará de 
funcionamento do Plaza Shopping
O shopping após o acidente permaneceu fechado para segurança dos usuários do local e lojistas. A  administração do local se diz comprometida em 
identificar as causas do ocorrido. A Perícia Técnica, da Polícia Civil, que apurará as causas do acidente realizou uma inspeção no local nesta quinta-feira, 9.

3
QUILÔMETROS

A pessoa não pode estar re-
cebendo seguro-desempre-
go, deve morar em Osasco e 
a distância entre o local onde 
mora e o da entrevista deve 
ser superior a 3 quilômetros

llPor volta das 14h30 desta quar-
ta-feira, 8, equipes de segurança 
do Osasco Plaza constataram uma 
fissura na laje do corredor principal 
do estabelecimento. A segurança 
acionou a administração e providen-
ciou o isolamento da área.  A fissura 
formada na laje provocou o rompi-
mento de uma rede de água. . A laje, 
construída 10 anos atrás para fechar 
uma claraboia, desabou, levando 
com ela cinco veículos que estavam 
na área de estacionamento, no piso 
superior. Clientes do Shopping saí-
ram correndo do local com medo de 
uma tragédia ainda maior. Em 1996, 
uma explosão provocou a morte de 
42 pessoas e qualquer movimento 
fora do normal, provoca nos usu-
ários, a lembrança da tragédia que 
marcou talvez o dia mais triste da 
cidade de Osasco.

Equipes do Corpo de Bombeiros 
e da Defesa Civil foram acionadas, 
isolaram o shopping e verificaram 
as instalações. O acidente não pro-
vocou vítimas.

O prefeito de Osasco, Rogério 

Lins, anunciou que o alvará de funcio-
namento do Osasco Plaza Shopping, 
onde houve desabamento da laje 
do estacionamento, está cassado. O 
Novo documento só será liberado 
após relatórios do CREA, Polícia 
Civil, Defesa Civil e laudo técnico 
comprovando a ausência de riscos no 
local. “A segurança dos funcionários 
e dos consumidores está em primeiro 

lugar. Só iremos liberar a documenta-
ção após a constatação da ausência de 
riscos. O shopping ficará totalmente 
interditado”, anunciou o prefeito.

A Perícia Técnica, da Polícia 
Civil, que apurará as causas do 
acidente realizou uma inspeção no 
local nesta quinta-feira, 9. Após a 
realização da Perícia Técnica é que 
a equipe técnica da Defesa Civil, em 

conjunto com a equipe do CREA, 
avaliará as condições da construção 
após o desabamento;

O Shopping Osasco Plaza está 
com a documentação correta junto 
à Prefeitura e também com o AVCB 
(Corpo de Bombeiros) em dia.

NOTA SHOPPING
O Osasco Plaza Shopping infor-

ma que a queda de uma parte da laje 
ocorrida na tarde desta quarta-feira 
(8/3) não deixou vítimas ou feridos. 
O local foi isolado antes da queda, 
assim que o risco foi identificado pela 
administração. O empreendimento 
foi interditado para garantir a segu-

rança de colaboradores e clientes. A 
administração segue comprometida 
em identificar as causas do ocorrido 
e dar o suporte necessário aos lojistas 
e frequentadores para reestabelecer 
a normalidade o mais rapidamente 
possível.

Cidades
Curso Barueri

“Boas práticas na manipulação de alimentos” será o 
tema do curso gratuito que a Prefeitura de Barueri, 

por meio da Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde, da Secretaria de Saúde, promove no dia 13 

de abril, das 13h30 às 17h, no auditório da Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
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O prefeito Rubens Furlan disse que sua maior vitória neste mandato foi a construção do Hospital Regional

O prefeito ao 
lado do vice 
prefeito Beto 
Piteri e de sua 
secretária de 
Comunicação 
Juliane 
Walker

A Secretaria de Receita e Rendas, na Rua Joaquim das Neves, 211

Robson Donizete
jornal@correiopaulista.com

IMPOSTO

llA Prefeitura de Carapicu-
íba abriu período para solici-
tação de isenção do IPTU. Os 
moradores têm até o dia 30 de 
junho para fazer o pedido. Para 
isso, o munícipe deve aces-
sar o Facilita Digital https://
bityli.com/SD7xI ou também 
pode comparecer na Secretaria 
de Receita e Rendas, na Rua 
Joaquim das Neves, 211, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas.

Quem pode pedir isenção 
do IPTU:

Aposentados apresentar o 
DCB- Declaração de Crédito 

de Benefício do INSS;
Segurados em gozo de au-

xílio doença;

Deficiente físico ou mental 
(com laudo médico comproba-
tório da deficiência, emitido há 
12 meses anteriores ao reque-
rimento);

Viúvos (homens a partir 

dos 65 anos e para mulheres 
acima dos 60 anos);

Proprietário de imóvel de 
até 250 metros quadrados;

Usufrutuários e pensio-
nistas

Homens a partir dos 65 
anos e para mulheres acima 
dos 60 anos, e quem recebe até 
um salário mínimo tem direito 
a 100% de isenção.

Já quem recebe três salários 
mínimos tem direito a 50% de 
isenção.

Os documentos necessários 
são:

- Cópias do RG e CPF

- Cópia da Certidão de Nas-
cimento ou casamento

- Cópia da Certidão de 
Óbito do cônjuge

- Comprovante de residên-
cia (água ou energia elétrica - 
com até 60 dias) do requerente 
ou procurador (apresentar 
procuração)

- Cópia do espelho do IPTU 
do ano corrente ou Certidão 
de Isenção de período anterior

- Comprovante de rendi-
mento familiar - com prazo 
de até 60 dias, previsto naLei 
nº 3538/2018

- Cópia do contrato de 

compra e venda - cessão de di-
reitos ou matrícula do imóvel

- Declaração de residir no 

imóvel e não possuir outra pro-
priedade em todo o território 
nacional

Moradores de Carapicuíba podem 
pedir isenção do IPTU até 30 de junho

O morador precisa 
acessar o Facilita Digital 
e verificar as regras de 
como solicitar a isenção

74 ANOS

Barueri vai ganhar unidades de saúde, 
esportiva e educacional no aniversário
O prefeito Rubens Furlan comemora as entregas que a prefeitura fará neste ano principalmente na área da saúde e educação. O prefeito projeta o 
futuro e sonha com a cura do filho. Furlan respondeu perguntas sobre as novidades que serão apresentadas na cidade no aniversário de 74 anos.

llO prefeito Rubens Furlan con-
cedeu neste semana uma entrevista 
coletiva ao lado do vice- prefeito Beto 
Piteri e da sua secretária de Comu-
nicação Juliane Walquer . A pauta 
principal da coletiva foi o número de 
obras que serão entregues nos próxi-
mos dias.”Temos que continuar os 
investimentos na cidade constan-
temente, e não podemos parar de 
investir na Saúde, na Educação, na 
segurança e qualquer outra área da 
cidade”, comentou Rubens Furlan. 

Na área da saúde, o destaque 
ficou para a UBS Bairro dos Altos. 
“É uma bela unidade de saúde que 
vai atender toda aquela região, nós 
vamos ter a capacidade de fazer mais 
exames de especialidades.” Ela será 
inaugurada no dia 25. A obra é a 19ª 
UBS da rede de saúde municipal de 
Barueri. A unidade do Bairro dos Al-
tos tem dois pavimentos com 1.431 
metros quadrados de área construída 
em terreno de 2.847 metros quadra-
dos, na rua Cícero Borges de Moraes, 
em frente à Emeief Professor Eneias 
Raimundo da Silva e à Maternal 
Evelyn Mosse Barreiros. Outras uni-
dades que serão entregues são a do 
Parque Imperial, Parque Boa Vista, 
uma nova UBS no Jardim Belval e a 
reforma da atual, o Jardim Líbano 
também deve receber uma nova 
Unidade de Saúde. “O sistema de 
saúde de Barueri está praticamente 

completo, tudo para os moradores 
serem atendidos. O Hospital Fran-
cisco Moran coma a inauguração do 
Hospital Regional será uma unidade 
de saúde  de média complexidade.”

O Hospital Regional que será 
entregue ainda este ano será uma 
obra que vai desafogar o sistema de 
saúde de Barueri e de outras cidades 
da região. “Essa obra foi uma briga 
que tenho há décadas, desde a minha 
juventude, como não conseguíamos 
fiz o Hospital Francisco Moran, mas 
depois de muita luta e com a ajuda da 

minha filha a deputada federal Bruna  
Furlan, nós conseguimos junto ao 
governo João Dória a realização da 
obra. A prefeitura vai entregar a parte 
que lhe cabe em julho, o Estado vai 
equipar, eu tenho certeza que a obra 
vai terminar pois é a prefeitura que 
está finalizando o Hospital. Os equi-
pamentos mobiliários estão sendo 
comprados, o Estado vai contratar 
uma OS que vai ser responsável pela 
administração do local. A unidade é 
de alta complexidade e vai atender 
pessoas de todas as cidades da região. 
É a obra que eu mais vibro neste 
mandato, eu lutei muito por ela”. 

Furlan preocupado com os mo-
radores da terceira idade de Barueri 
disse que vai fazer uma nova Casa 
de Repouso na cidade. “Atualmente 
temos um asilo que atende 40 pessoas 
na cidade, um lugar fechado, escuro, 
prédio antigo, estou fazendo atrás do 
Senai um novo espaço para atender 
esse pessoal. Em cinco meses devemos 
entregar um prédio bem confortável, 
com bastante espaço com pista de 
caminhada, muito verde, para o idoso 
fazer movimento, eles terão mais 
conforto nesta nova unidade.” 

Na área da Educação, Furlan 
anunciou a retomada do Ivani Ma-
ria Paes. “Nós reformamos a escola 
inteira, o governo do Estado tinha 
ficado com ela, mas ficou abando-
nada, nós retomamos a unidade, 
fizemos todas as reformas e agora ela 
vai atender alunos do 1º e 2º graus, 
a escola ficou linda, na semana que 

vem começamos as aulas lá, uma 
escola para três mil alunos.”

Na área de Esportes, Furlan disse 
que o novo complexo esportivo do 
Jardim Silveira é algo de primeiro 
mundo. “Temos um ginásio de 
esportes para três mil pessoas, lá 
nós vamos ter todas as modalidades 
esportivas, os alunos da rede muni-
cipal terão uma segunda jornada, ela 
optará pela parte cultural na Praça 
das Artes ou na área esportiva como 
no complexo do Jardim Silveira.” 
O prefeito de Barueri anunciou a 

construção do Parque da Juventude 
com pista de skate, quadras, campos, 
ela será entregue no aniversário de 
Barueri no ano de 2024. Com rela-
ção a Arena Barueri, o prefeito disse 
que as negociações para entregar o 
estádio à iniciativa privada estão em 
andamento, mas sem muita pressa.

Na área da segurança, Furlan 
disse que uma cerca eletrônica com 
câmeras de monitoramenteo será 
instalada nos limites do muncípio 
para melhorar a segurança das pesso-
as que trabalham e moram na cidade.

Na infraesttrutura, piscinões 
estão sendo construídos para acabar 
com os alagmentos e inundações 
da cidade. “Nós começamos com o 
piscinão da Vila Márcia, 80% já está 
pronta, se não fosse ele, nós tínhamos 
tido mais de um metro de inundação, 
tivemos 10 centímetros. Barueri foi 
o que menos sofreu com as chuvas 
deste ano. Fizemos também um pis-
cinão no Jardim Silveira no córrego 
Laranja Azeda, lá será um piscinão 
coberto com um campo de futebol 
em cima. Na avenida Piracema no 

bairro do Tamboré, a prefeitura fez 
uma galeria grande e lá vamos fazer 
mais uma obra de captação da água 
que desce da Alameda Araguaia para 
diminuir o problema de inundação.”

Com relação ao futuro, Furlan 
disse que quer terminar seu sexto 
mandato em paz. “Quero concluir 
todos os projetos que comecei, no fu-
turo serei um morador que vai ajudar 
muito a cidade.” O prefeito não falou 
com todas as letras, mas é sabido que 
Beto Piteri, seu vice-prefeito, será seu 
candidato a prefeito em 2024.

Em certo momento da entrevista 
Rubens Furlan se emocionou ao 
falar do seu filho Rubinho Furlan. 
O jovem enfrenta uma batalha numa 
luta contra o câncer. “Eu sempre fui 
muito intenso na vida, pensei que 
já tinha passado por tudo, eu não 
conhecia a tristeza como ela é, com 
o advento da doença do meu filho, eu 
nunca senti uma tristeza tão grande, 
e se Deus me der a glória de curar 
meu filho, vai ser o maior presente 
que eu vou ter na minha vida”, fina-
lizou  o prefeito.

“

Rubens Furlan,
prefeito de Barueri

Eu sempre fui muito 
intenso na vida, 
pensei que já tinha 
passado por tudo, 
eu não conhecia a 
tristeza como ela é, 
com o advento da 
doença do meu filho, 
eu nunca senti uma 
tristeza tão grande, 
e se Deus me der a 
glória de curar meu 
filho, vai ser o maior 
presente que eu vou 
ter na minha vida”

11 3681-7144/11 96664-8064
Av. Maria Campos, 698 - Centro - Osasco
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As palestras serão 
ministradas por 
pastores e especialistas 
em missões cristãs

A Prefeitura também 
fará um alargamento 
de cerca de 1,5 metro 
no córrego

Sônia Furlan, primeira dama de Barueri e presidente do Fundo Social

Todo o trecho do córrego a ser refeito tem 27 metros de extensão por 3,5 metros de altura. 

Mulheres 
entre 50 e 
69 anos não 
precisam 
de pedido 
médico, 
devem levar 
apenas o 
RG e Cartão 
SUS.

BARUERI

PREVENÇÃO

RELIGIÃO

Sônia Furlan: a mulher
que inspira solidariedade
Sônia está à frente da presidência do Fundo Social de Solidariedade de Barueri pela sexta vez e seu 
trabalho é reconhecido dentro e fora da cidade, além de servir como exemplo para outros municípios. 

llAs ações e os projetos desen-
volvidos pelo Fundo Social de 
Solidariedade Estrela Guia, de 
Barueri, levam ajuda a milhares 
de famílias e inspiram diversas 
cidades brasileiras. Por trás deles, 
porém, existe um olhar apurado 
e engajado que consegue como 
ninguém ativar a empatia. Sônia 
Furlan representa como ninguém 
a sensibilidade e a força femini-
nas que fazem toda a diferença no 
contexto social.

Há 40 anos olhando além 
Era 1983 quando a pequena 

Barueri tinha 34 anos e Rubens 
Furlan assumia pela primeira 
vez a chefia do poder executivo 
municipal. Com apenas 22 anos, 
Sônia Furlan ocupava a “presi-
dência da Promoção Social”.   

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Barueri só seria criado 
por lei em 1987 e a jovem, que 

já era mãe, comemorava, pois 
através do Fundo Social poderia 
receber doações e ajudar mais 
pessoas.  

“A pasta da Assistência So-
cial sempre teve prioridade no 
governo. Entendo que as pessoas 

vulneráveis socialmente neces-
sitam de uma rede de proteção 
para garantir que vivam com 
segurança.  As necessidades são 
imensas: do direito à alimentação 
até moradia e boas condições de 
habitação”, pontua Sônia, cujo 
trabalho desenvolvido sempre foi 
de caráter voluntário.   

Tocando vidas 
“Acredito que pude contri-

buir atuando em parceria com 
diversas Secretarias para garan-
tir esses direitos idealizando, 
articulando e apoiando a criação 
d e  p r o g r a m a s  f u n d a m e n t a i s 
que atingissem principalmente 
a mulher, que é a coluna da fa-
mília e, portanto, da sociedade 
também”, diz.  

Sônia Furlan destaca a força 
que esse trabalho ganhou com 
a criação de algumas Secretarias 
Municipais e outros órgãos que 

atuam diretamente nas causas 
sociais. “Ao longo dos anos, com 
a criação da Secretaria da Mulher, 
da Secretaria dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, da De-
legacia da Mulher, da assistência 
judiciária gratuita, do Parque da 
Maturidade, da inclusão social 
pela moradia, do cooperativis-
mo, da capacitação técnica para 
geração de renda, enfim, criou-se 
uma estrutura para atender essa 
população tão necessitada de 
ajuda”.  

Para a presidente do Fundo 
Social, o envolvimento da cidade, 
seja por meio da sociedade civil, 
das empresas e das instituições, é 
muito importante e o que torna 
as campanhas solidárias mais 
abrangentes e efetivas na luta 
contra as desigualdades. 

“Agradeço a Deus pela opor-
tunidade de poder ajudar, como 
voluntária,  ao longo de mui-

tos anos, para a diminuição da 
desigualdade social  no nosso 
município. Um abraço fraterno 
a todas as mulheres, que lutam 

diariamente, enfrentando todo 
tipo de dificuldade, com garra, 
força, sensibilidade e fé. Deus nos 
abençoe”, finaliza Sônia. 

llA Prefeitura de Osasco ini-
ciou terça-feira, 07/03, as obras 
de recomposição do muro de 
contenção das margens do cór-
rego da Avenida Maria Campos, 
na pista sentido Largo de Osas-
co, no trecho próximo à cabe-
ceira do Viaduto Ignês Colino, 

no Centro.  
De acordo com o engenheiro 

Alexandre Fonseca, da EEC En-
genharia e Construção, empresa 
responsável pela obra, antes a 

contenção do córrego era feita 
com o chamado gabião (pedras 
e telas de aço). Agora, a nova 
estrutura será de concreto, per-
mitindo que o escoamento da 
água seja mais rápido. 

A Prefeitura também fará 
um alargamento de cerca de 
1,5 metro no córrego e também 
substituirá o gabião por concre-
to armado, no sentido contrário 
em direção a Prefeitura. O alar-
gamento ampliará o limite de 
vazão das águas.  

Todo o trecho a ser refeito 
(as duas margens do córrego) 
tem 27 metros de extensão por 
3,5 metros de altura. “A cada 2 
metros serão instalados perfis 
(barras metálicas), assim como 
no topo da estrutura.  E tudo 

será preenchido com concreto. 
As obras devem durar de 60 a 
90 dias”, explicou o engenheiro.  

O córrego tem cerca de 12 
metros de largura em alguns 
trechos e, a exemplo dos demais 
córregos da cidade, desde o perí-
odo anterior às chuvas de verão 
é regularmente limpo pela Se-
cretaria de Obras da Prefeitura. 

O prefeito Rogério Lins e o 
secretário de Serviços e Obras, 
Waldyr Ribeiro, acompanharam 
o início das intervenções no 
local. “É mais uma importante 
obra de infraestrutura visando 
minimizar os efeitos da chuva 
em nossa  cidade e  melhorar 
a qualidade de vida da nossa 
população”,  disse o chefe do 
Executivo.      

llNos dias 16 a 18 deste mês 
de Março a Assembleia de Deus 
Belém Osasco realizará um Sim-
pósio de Missões, o evento será 
um ciclo de palestras e ministra-
ções sobre a missão da igreja em 
Osasco e região.

Segundo os organizadores 
serão três dias de imersão em 
Missões ensinando e preparando 
os evangélicos presentes para 
conhecer sobre evangelização 
e àqueles que desejarem iniciar 
os estudos para atuarem como 
missionários locais, estaduais e 
internacionais.

As palestras serão ministra-
das por pastores e especialistas 
em missões cristãs, além disso, o 
evento traz como novidade uma 
palestra sobre a igreja e as redes 

sociais como ferramenta de evan-
gelização e missões.

O Pastor da Igreja José Amaro 
da Silva comentou que “o objetivo 
principal é a formação de obreiros 
missionários para que eles possam 
pregar o evangelho, e o simpósio 
é o evento para quem busca esse 
aprendizado e preparação.”

O valor do investimento para 
participação no Simpósio é de R$ 
30,00 para custeio do material de 
apoio e as inscrições podem ser 
feitas até dia 15 de março através 
do Whatsapp (11) 96256-3621.

O Pastor Joel Moisés deixou 
o convite aberto a todos os evan-
gélicos da A.D Belém e de outras 
igrejas a participarem do evento 
que tem como tema a conscien-
tização missionária, segundo ele 
“missão é sair das 4 paredes das 
igrejas para pregar o evangelho de 
Jesus e seus ensinamentos.”

O evento acontecerá na As-
sembleia de Deus em Osasco, 
localizada na Rua Alice Manholer 
Piteri, nº 307 – Bela Vista – Osas-
co/SP.

Córrego Maria Campos em Osasco ganhará estrutura 
para permitir escoamento da água mais rápido

Assembleia de Deus 
em Osasco realizará o 
Simpósio de Missões

Agradeço a Deus 
pela oportunidade de 
poder ajudar, como 
voluntária, ao longo 
de muitos anos, para 
a diminuição da 
desigualdade social”

“
Sônia Furlan,
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Barueri



llOs poetas cantam que a mulher 
é capaz de fazer o tempo parar e a 
página de esporte do Correio Pau-
lista não ousa ir contra. Então, hoje 
ainda é 8 de março que celebra o 
Dia Internacional da Mulher e, cla-
ro, há o que ser dito sobre algumas 
da região que são top do esporte 
brasileiro e mundial.

Mas antes, uma breve parada 
Itapetim, cidadezinha pernambu-
cana e berço de Otacílio Batista em 
setembro de 1923 - ele rasgaria o 
chão nordestino com rimas e so-
noridade poéticas até alcançar Rio 
de Janeiro e São Paulo.

Cantador e violeiro ilustre, al-
cançou Rio de Janeiro e São Paulo 
até, falecendo em 2003 aos 79 anos. 
O poeta deixa um legado extraordi-
nário como repentista, mais de 50 
anos de inspiração. Mas o que isso 
tem a ver com 8 de março?

No início dos anos 80, Otacílio 
Batista vinha curtindo muito o su-
cessão de Gilberto Gil com Super-
-homem, canção lançada em 1979 
exaltando a mulher e inspirada no 
filme do super-heroi da Marvel um 
ano antes. Nessa toada, o pernam-
bucano se imortalizaria ao escrever 
‘Mulher nova, bonita e carinhosa’ 
colocando Menelau, Alexandre, 
Cervantes e Lampião aos pés do fe-
minino à voz de Amelinha em 1982.

E por que falar dessas músicas? 
Porque entram em quadra com as 
atletas da região nesse 8 de março 
esticado por elas aqui - são canções 
que cabem muito bem como flores 
ornamentando a data. Com o cená-
rio pronto, hora de falar dessas atle-
tas que o Correio Paulista seleciona 
no Dia Internacional da Mulher.

CRIS DE OSASCO
Lenda do nosso futebol, Cris-

tiane Rozeira de Souza Silva é a 
maior artilheira olímpica desde 
2012 com 14 gols. Aos 19 anos ela 
se apresentava na Rua Javari, início 
como profissional com a camisa 
do Juventus; em 2005 já pintava 
no mercado internacional, na 
temporada seguinte partiria para o 
futebol alemão.

A atacante rodou o mundo e 
defendeu grandes clubes no Brasil. 

Hoje é referência no Santos e vem 
de uma temporada fortíssima como 
artilheira do Campeonato Paulista e 
também do Campeonato Brasileiro 
- foram 19 gols no estadual e 13 no 
nacional do ano passado.

Cris de Osasco (38 anos em 
maio) é bicampeã da Libertadores 
2009 e 10, campeã da Copa do Bra-
sil 2009 e campeã paulista 2020 com 
o Santos; com a seleção brasileira 
tem o ouro no Pan 2007 no Rio e o 
ouro no Pan de Toronto 2015. De 
quebra, tricampeã da Copa Améri-
ca 2010, 14 e 18.

Atleta olímpica, prata em Ate-
nas 2004 e em Pequim 2008; na 
Copa do Mundo 2007, também 
medalha de prata com o Brasil. E 
quando todos apostavam em Cris 
de Osasco na última Olimpíada em 
Tóquio, a Confederação Brasileira 
de Futebol decide anular a atacante 
- cortada por ser considerada fora 
do padrão da seleção.

Mas a resposta dela foi dentro 
das quatro linhas como artilheira 
do Paulista e do Brasileiro, também 
eleita Melhor Jogadora do estadual 
e Craque da Galera.

O Santos tem dois jogos pagos 
no Campeonato Brasileiro, 4º lugar 
com uma vitória e um empate. Cris 
de Osasco ainda não debutou na 
temporada e busca o primeiro gol 
nesse domingão contra a Ferrovi-
ária de Araraquara, às 11h na Vila 
Belmiro.

VIVIAN DE OSASCO

Uma das caras novas do São 
Paulo no Campeonato Brasileiro, 
a meio Vivian Cardoso realiza um 
sonho vestindo o manto tricolor. 
Claro, ela entrou no futebol tendo 
Cris de Osasco como referência.

A história dela vem de quando 
tinha 9 anos numa escolinha de 
futebol só para categoria masculina 
- foram quatro anos nessa batalha 
até ir para uma própria do femini-
no. Das quebradas de Osasco, aos 
17 anos a mocinha iniciava carreira 
profissional no São Bernardo.

Tal qual a mestrona Cris, ela 
também foi para a Rua Javari e 
defendeu o Juventus - quatro tem-
poradas na Moóca até assinar o 
primeiro contratão, com o Botafogo 
Carioca.

Campeã em 2020 e se consa-
grando com um dos gols do título, 
na temporada seguinte transfe-
riu-se para o Real Brasília do Dis-
trito Federal para ser campeã do 
Candangão. Por fim, agora está na 
vitrine do futebol brasileiro com o 
manto são-paulino.

No próximo dia 1º ela completa 
26 anos e sabe que está na melhor 
fase da carreira. Vivian de Osasco 
estreou sábado passado no Brasilei-
ro e na primeira vitória tricolor, 2 a 
0 no Ceará. A equipe do Morumbi 
está em 5º lugar com quatro pontos 
e tem a terceira rodada neste do-
mingão, às 19h contra o Cruzeiro 
em Cotia.

 BIA DE OSASCO

Bicampeã paulista, a armadora 
Beatriz Aneas é Osasco no fortíssi-
mo Sesi Araraquara que varreu o 
estadual de 2021, repetindo o título 
na temporada passada.

Jogadora das bases da seleção 
brasileira, neste mês ela completou 
21 anos e segue como aposta seca 
de Araraquara que agora disputa a 
Liga de Basquete Feminino.

Bia de Osasco está nesse garra-
fão nacional que largou no meio da 
semana - na segunda rodada, dia 19, 
ela forma com Araraquara contra 
Blumenau. Outras seis equipes 
movimentam a LBF: Santo André, 
Catanduva, Ituano, Campinas, 
Sampaio/MA, Mesquita/RJ.

Ainda sobre a jovem armadora, 
cumpriu todas as categorias de 
base do Bradesco no Jardim Ci-
pava - oito temporadas rompendo 
no basquete e vencendo tudo. Em 
2020, Bia de Osasco foi chamada 
pelo Sesi Araraquara, primeiro 
contrato profissional.

KIKA DE OSASCO

Entre as melhores líberos do 
vôlei brasileiro, ela varria na Su-
perliga até romper o Aquiles em 
novembro, lesão grave que põe fim 
à temporada da atleta de Osasco 
que hoje defende o Esporte Clube 
Pinheiros.

Erica Motta Lima é a Kika, cria 
do Bradesco do Cipava desde as 
bases em 2012. Crescendo barbari-
dade em quadra, partiu como pro-
fissional defendendo o Fluminense 
na Superliga B até cravar ace ao 
assinar com a equipe da cidade - em 
2017 se apresentava no Liberatão de 
Presidente Altino.

Após quatro temporadas na re-
serva, Kika de Osasco tem proposta 
da vez para ser titular no Pinheiros. 
Se o primeiro ano no azul e preto 
foi em altíssimo nível, ela vinha 
mantendo a pegada na Superliga 
até a lesão no pé esquerdo.

A líbero de 26 anos já passou 
pelo procedimento operatório e 
segue os trabalhos de reabilitação na 
fisioterapia do clube. Expectativa de 
retorno fica mesmo para o final do 
ano mas Kika de Osasco avisa que 
vai antecipar isso, que volta ao jogo 
em seis meses.

TAI DE JANDIRA
Ponteira fortíssima que acaba 

de completar 22 anos, Tainara 
Lemes Santos é uma das mãos 
pesadas do vôlei brasileiro. Cria do 
extinto Grêmio Recreativo Barueri, 
em 2019 foi grande destaque das 
novinhas que levaram o título do 
Campeonato Paulista.

Natural de Jandira, a atacante 
chamou atenção do vôlei de Osasco 
e transferiu-se para o Liberatão de 
Presidente Altino para ser nova-
mente campeã paulista; a tempora-
da seguiu com a Superliga e, após, 
acerto da hora com o Praia Clube.

Ponteira agressiva nas bases 
da seleção, debutou na principal 
em 2019 com prata na Liga das 
Nações; no ano passado, prata no 
Mundial. Com o Praia, campeã do 
Sul-americano 2021 e, na terça pas-
sada, vice da Copa Brasil - a equipe 
de Uberlândia caiu de 3 a 1 para o 
campeão Minas Tênis em Jaraguá 
do Sul/SC.

Tai de Jandira já tem Mundial 
de Clubes no histórico e nesse 
sabadão forma com o Praia contra 
Osasco pela Superliga: oitava roda-
da do returno da fase de classifica-
ção, jogaço às 21h30 no Liberatão 

de Presidente Altino. Ela é a oitava 
maior pontuadora do nacional 
com 262.

DIANA DE BARUERI
A seleção brasileira precisa de 

uma central na altura de 1m94. Por 
isso mesmo que o técnico José Ro-
berto Guimarães trabalha o vôlei de 
Diana Duarte Alecrim, paredaço de 
24 anos e que é esperança de block 
na rede do Brasil.

Diana vem das bases do Grêmio 
Recreativo Barueri, chegou à sele-
ção juvenil em 2016 para medalha 
de ouro no Sul-americano; um ano 
antes ela teve o Mundial em Lima.

Nessa mesma temporada e com 
22 anos, a central fechava com o 
vizinho Bradesco Osasco para a 
Superliga B. No ano seguinte, Diana 
voltaria à amarelinha para o Mun-
dial Juvenil no México. Ainda em 
2017, proposta do São Caetano e ela 
parte feliz para o primeiro contrato 
profissional.

Foram duas temporadas no 
Sanca até retornar ao vôlei de Ba-
rueri, onde teve a primeira janela 
para a seleção brasileira principal 
em 2021. Nesse ínterim, a torre 
Diana seria ouro no Pan-americano 

Júnior de Cali e, também, eleita e 
melhor jogadora.

Ela deve seguir com o técnico 
José Roberto para o vôlei turco. 
Mas por ora, a central segue forte 
na equipe barueriense que é a 8ª da 
Superliga com 23 pontos para sete 
vitórias e onze derrotas.

Pela sétima rodada do returno 
da fase de classificação do nacional, 
dia 1º a equipe venceu o Sanca por 
3 a 2; Barueri tem a oitava rodada 
nessa segunda (13) contra Maringá.

Cantando ‘Super-homem’ e 
‘Mulher nova’, esta página fecha a 
conta do 8 de março apresentando 
as atletas top da região - mulheres 
que são espelho para a meninada 
das bases, todas projetando o futu-
ro no esporte de alto rendimento. 
Bons exemplos e referências não 
faltam.

CORREIO
p a u l i s t a Sexta-feira, 10 de março de 2023 07

Esporte
Osasco no topo
A motociclista osasquense Gabrielly Lewis, 19 anos, 
representante do programa bolsa atleta, da Secretaria 
de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de 
Osasco, foi campeã no domingo, 26/02, da 1ª etapa 
do SBK de Motovelocidade, categoria 400 cup, no 
Autódromo de Interlagos, em São Paulo. 

Márcio Silvio
jornal@correiopaulista.com

A PÁGINA CRAVA 8 DE MARÇO POR ELAS
mulheres da região que são atletas top do Brasil
Nesta semana foi comemorado o dia internacional da mulher. A área esportiva é um campo que elas estão cada vez mais alcançando objetivos, antes 
nunca atingidos, e a região tem verdadeiros nomes de destaque que estão em suas modalidades levando o poder da mulher ao lugar mais alto do pódio.

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!



ClassificadosPara anunciar
ligue: 3681-0914

CORREIO
p a u l i s t aSexta-feira, 10 de março de 202308

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
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

ORDEM DOS EMANCIPADORES DE OSASCO
Órgão de Utilidade Pública – Decreto 4400 de 20/08/1980
Rua Virginia Aurora Rodrigues, 413, centro – Osasco/SP

CNPJ 96.498.746/0001-46 Fundada em 19/02/1974

ORDEM DOS EMANCIPADORES DE OSASCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DAS ELEIÇÕES

De acordo com o artigo 20 do Estatuto Social, ficam convocados todos os 
membros das categorias Fundadores, Titulares, Sucessores, Honorários e 
Simpatizante; em pleno gozo de seus direitos a comparecerem no dia 29 
de Abril de 2023, às 18 horas, na sede da Entidade, à Rua Virginia Aurora 
Rodrigues, 413, Centro -  Osasco – SP, a fim de cumprirem a seguinte 
Ordem do Dia: Eleição do Presidente e Vice-Presidentes (1º e 2º), Eleição 
do Conselho Consultivo, Eleição do Conselho Fiscal.

Assuntos Gerais. A reunião será aberta, em primeira convocação com a 
presença de metade mais um dos associados e não havendo quórum, (15) 
quinze minutos após, com qualquer número e as decisões homologadas 
sempre por maioria de votos.

Osasco, 23 de fevereiro de 2023

Lázaro Antônio Suave
Presidente

____________________________________
ANDAIMEANDAIME
São 8 peças por R$ São 8 peças por R$ 
700,00. F. 3692.2223700,00. F. 3692.2223
____________________________________
APARELHOAPARELHO
De som LG, Rádio, CD De som LG, Rádio, CD 
e Bluetooth R$ 780,00 e Bluetooth R$ 780,00 
F. 4198.3648F. 4198.3648
____________________________________
AQUÁRIOAQUÁRIO
De 72 litros, madeira De 72 litros, madeira 
maciça.  R$ 550,00. F. maciça.  R$ 550,00. F. 
99837.300099837.3000
____________________________________
BACIABACIA
Massageadora para os Massageadora para os 
pés Techline. R$ 120,00 pés Techline. R$ 120,00 
F. 3682.4194F. 3682.4194
____________________________________
BATEDEIRABATEDEIRA
Philco, nova, R$ 300,00. Philco, nova, R$ 300,00. 
F. 3681.9648F. 3681.9648
____________________________________
BICICLETABICICLETA
Aro 16, seminova R$ Aro 16, seminova R$ 
250,00 F. 3916.5167250,00 F. 3916.5167
____________________________________
BICICLETABICICLETA
Caloi R$ 180,00 F. Caloi R$ 180,00 F. 
95312.802095312.8020
____________________________________
BICICLETABICICLETA
Ergométrica em ótimo Ergométrica em ótimo 
estado R$ 650,00 F. estado R$ 650,00 F. 
94140.530094140.5300
____________________________________
BONÉSBONÉS
E Camisetas de Rock, E Camisetas de Rock, 
R$ 50,00 F.4198.3648R$ 50,00 F.4198.3648
____________________________________
BOTIJÃOBOTIJÃO
De gás de 13 kg, vazio, De gás de 13 kg, vazio, 
R$ 120,00 F. 96810.2594R$ 120,00 F. 96810.2594
____________________________________
CADEIRACADEIRA
De cabeleireiro, duas De cabeleireiro, duas 
unidades por R$ 600,00 unidades por R$ 600,00 
F. 95364.7796F. 95364.7796
____________________________________
CADEIRACADEIRA
Jogo de 4 cadeiras Jogo de 4 cadeiras 
giratórias Begatto, cor giratórias Begatto, cor 
verde. R$ 800,00. Fone verde. R$ 800,00. Fone 
99886.4222. Parcelo em 99886.4222. Parcelo em 
até 3 vezes no créditoaté 3 vezes no crédito
____________________________________
CAIXACAIXA
Térmica seminova R$ Térmica seminova R$ 
50,00 F.98077.853950,00 F.98077.8539
____________________________________
CALÇADOSCALÇADOS
Masculinos seminovos, Masculinos seminovos, 
número 43, de R$ 40,00 número 43, de R$ 40,00 
a 50,00 F.94779.7021a 50,00 F.94779.7021
____________________________________
CAMACAMA
De solteiro, laqueada, De solteiro, laqueada, 
branca, novíssima, no branca, novíssima, no 
plástico, montada com plástico, montada com 
colchão D20 novo, R$ colchão D20 novo, R$ 
600,00 F. 99886.4222. 600,00 F. 99886.4222. 
Parcelo em até 3 vezes Parcelo em até 3 vezes 
no créditono crédito
____________________________________
CANETACANETA
De bancada R$ 200,00 De bancada R$ 200,00 
F. 97713.1225F. 97713.1225
____________________________________
CAPACETECAPACETE
Da marca Blu e um par Da marca Blu e um par 
de luvas R$ 300,00 F. de luvas R$ 300,00 F. 
94601.119494601.1194
____________________________________
CAPACETECAPACETE
Taurus número 58 para Taurus número 58 para 
motoqueiro R$ 100,00 F. motoqueiro R$ 100,00 F. 
94779.702194779.7021
____________________________________
CAPACAPA
De chuva para moto-De chuva para moto-
queiro tamanho GG R$ queiro tamanho GG R$ 
150,00 F. 94779.7021150,00 F. 94779.7021
____________________________________
CARRINHOCARRINHO
De açaí com guarda-De açaí com guarda-
-chuva R$ 500,00 F. -chuva R$ 500,00 F. 
96061.765696061.7656
____________________________________
CARRINHOCARRINHO
De bebê, feminino. R$ De bebê, feminino. R$ 
100,00. F. 3916.5167100,00. F. 3916.5167
____________________________________
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 16 Moro E5 Play com 16 
giga de memória, 2 giga de memória, 2 
chips R$ 480,00 F. chips R$ 480,00 F. 
98048.290298048.2902
____________________________________
CELULARCELULAR
Moto E4 com 16 giga Moto E4 com 16 giga 
de memória, 2 chips R$ de memória, 2 chips R$ 
350,00 F. 98048.2902350,00 F. 98048.2902
____________________________________
CELULARCELULAR
Moto G4 Plus com 32 Moto G4 Plus com 32 
giga de memória, 2 chips giga de memória, 2 chips 
R$ 400,00 F. 95493.2749R$ 400,00 F. 95493.2749
____________________________________
CELULARCELULAR
Moto G5 Plus com 32 Moto G5 Plus com 32 
giga de memória, 2 chips giga de memória, 2 chips 
R$ 500,00 F. 95493.2749R$ 500,00 F. 95493.2749
____________________________________
CELULARCELULAR
Samsung J2 com 16 Samsung J2 com 16 
giga, 2 chips R$ 280,00 giga, 2 chips R$ 280,00 
F.98077.8539F.98077.8539
____________________________________
CELULARCELULAR
Samsung J7 Duo com32 Samsung J7 Duo com32 
giga de memória, 2 chips giga de memória, 2 chips 
R$ 450,00 F.95493.2749R$ 450,00 F.95493.2749
______________________________________

______________________________________
CIRCULADORCIRCULADOR
De ar, formato torre, De ar, formato torre, 
Mondial com 3 velocida-Mondial com 3 velocida-
des, sem uso R$ 120,00 des, sem uso R$ 120,00 
F.3682.4194F.3682.4194
______________________________________
COBERTORCOBERTOR
De casal, novo. R$ 80,00 De casal, novo. R$ 80,00 
F. 97226.4227F. 97226.4227
______________________________________
COLCHÃOCOLCHÃO
De casal, Probel, prati-De casal, Probel, prati-
camente novo, de mola camente novo, de mola 
R$ 800,00 F. 96592.4892R$ 800,00 F. 96592.4892
______________________________________
DIVERSOSDIVERSOS
2 guarda-roupas casal 2 guarda-roupas casal 
em bom estado, 2 camas em bom estado, 2 camas 
de casal em bom estado, de casal em bom estado, 
1 cômoda com 4 gavetas 1 cômoda com 4 gavetas 
e 1 micro-ondas, R$ e 1 micro-ondas, R$ 
650,00 F. 96916.6767650,00 F. 96916.6767
______________________________________
DOA-SEDOA-SE
Telhas usadas, antigas. Telhas usadas, antigas. 
F. 99917.5518 F. 99917.5518 
______________________________________
DVDDVD
500 unidades, vários, 500 unidades, vários, 
com capa dura R$ 3,00 com capa dura R$ 3,00 
cada. F. 93272.4403cada. F. 93272.4403
______________________________________
FITASFITAS
De filmadora antiga, mais De filmadora antiga, mais 
ou menos 40 unidades ou menos 40 unidades 
R$ 800,00 F. 3605.3624R$ 800,00 F. 3605.3624
______________________________________
FOGÃOFOGÃO
De 4 bocas, aço ino-De 4 bocas, aço ino-
xidável, com pequeno xidável, com pequeno 
defeito. R$ 350,00 F. defeito. R$ 350,00 F. 
97440.607797440.6077
______________________________________
FOGÃOFOGÃO
De 5 bocas, Esmaltec, De 5 bocas, Esmaltec, 
R$ 230,00 F. 96810.2594R$ 230,00 F. 96810.2594
______________________________________
FOGÃOFOGÃO
De inox, Continental, 5 De inox, Continental, 5 
bocas, seminovo. R$ bocas, seminovo. R$ 
650,00 F. 99613.0521650,00 F. 99613.0521
______________________________________
FORNOFORNO
De Bier Estética R$ De Bier Estética R$ 
320,00 F. 94151.2782320,00 F. 94151.2782
______________________________________
FORNOFORNO
Elétrico Philco R$ 400,00 Elétrico Philco R$ 400,00 
F. 3681.9648F. 3681.9648
______________________________________
FREEZERFREEZER
Brastemp, vertical, em Brastemp, vertical, em 
bom estado. R$ 600,00 bom estado. R$ 600,00 
F. 94966.7275F. 94966.7275
______________________________________
FREEZERFREEZER
Horizontal, novo, R$ Horizontal, novo, R$ 
1.000,00 F. 3681.9648 1.000,00 F. 3681.9648 
______________________________________
FREEZERFREEZER
Industrial de 600 litros Industrial de 600 litros 
R$ 800,00 F. 99521.9581R$ 800,00 F. 99521.9581
______________________________________
FREZERFREZER
Eletrolux R$ 400,00 F. Eletrolux R$ 400,00 F. 
95312.802095312.8020
______________________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Continental cor branca, Continental cor branca, 
280 litros, R$ 300,00 F. 280 litros, R$ 300,00 F. 
3683.04303683.0430
______________________________________
GELADEIRAGELADEIRA
Continental duplex, nova Continental duplex, nova 
R$ 800,00 F. 95985.6443R$ 800,00 F. 95985.6443
______________________________________
GRADEGRADE
De ferro medindo 1,80 De ferro medindo 1,80 
m x 1,80 m R$ 250,00 F. m x 1,80 m R$ 250,00 F. 
93272.440393272.4403
______________________________________
GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA
De madeira maciça, R$ De madeira maciça, R$ 
600,00 F. 99613.0521600,00 F. 99613.0521
______________________________________
LAVATÓRIOLAVATÓRIO
De cabeleireiro R$ De cabeleireiro R$ 
400,00 F. 95364.7796400,00 F. 95364.7796
______________________________________
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 reta industrial De costura reta industrial 
em perfeito estado de em perfeito estado de 
funcionamento e re-funcionamento e re-
visada. R$ 850,00 F. visada. R$ 850,00 F. 
99541.605899541.6058
______________________________________
MÁQUINAMÁQUINA
De lavar roupas, 13 qui-De lavar roupas, 13 qui-
los, Eletrolux R$ 800,00 los, Eletrolux R$ 800,00 
F.99521.9581F.99521.9581
______________________________________
MARTELETEMARTELETE
De 3KG por R$ 450,00 De 3KG por R$ 450,00 
F. 99837.3000F. 99837.3000
______________________________________
MOTORMOTOR
De bancada, R$ 500,00 De bancada, R$ 500,00 
F. 97713.1225F. 97713.1225
______________________________________
NOTEBOOKNOTEBOOK
Mais impressora HP Mais impressora HP 
Windows 10, R$ 550,00 Windows 10, R$ 550,00 
F.3685.2012F.3685.2012
______________________________________
PENDRIVEPENDRIVE
Com várias músicas R$ Com várias músicas R$ 
45,00 F. 4198.364845,00 F. 4198.3648
______________________________________
POLTRONAPOLTRONA
De corino, bege, em De corino, bege, em 
bom estado R$ 200,00. bom estado R$ 200,00. 
F. 94916.6644F. 94916.6644
______________________________________
PORTAPORTA
De alumínio completa De alumínio completa 
medindo 2,10 m x 0,80 m medindo 2,10 m x 0,80 m 
R$ 300,00 F. 98726.3439R$ 300,00 F. 98726.3439
______________________________________

____________________________________
PRATELEIRAPRATELEIRA
Duas unidades, de me-Duas unidades, de me-
tal, de 0,90 m de compri-tal, de 0,90 m de compri-
mento x 0,45 de largura mento x 0,45 de largura 
e 1,65 m de altura R$ e 1,65 m de altura R$ 
800,00 F. 3699.5919800,00 F. 3699.5919
____________________________________
PURIFICADORPURIFICADOR
De água em bom estado De água em bom estado 
R$ 200,00 F. 96659.1078R$ 200,00 F. 96659.1078
____________________________________
RÁDIO RELÓGIORÁDIO RELÓGIO
Em bom estado. R$ Em bom estado. R$ 
300,00. F. 3916.5167300,00. F. 3916.5167
____________________________________
REFLETORREFLETOR
Cinco refletores com Cinco refletores com 
lâmpadas. R$ 90,00 lâmpadas. R$ 90,00 
cada. F. 93272.4403cada. F. 93272.4403
____________________________________
SAPATOSSAPATOS
Novos, vários pares, nº Novos, vários pares, nº 
43 R$ 60,00 cada. F. 43 R$ 60,00 cada. F. 
96659.107896659.1078
____________________________________
SERRASERRA
Makita de 220 volts. R$ Makita de 220 volts. R$ 
280,00 F. 99837.3000280,00 F. 99837.3000
____________________________________
SMARTPHONESMARTPHONE
Asus Zen 32 GB com mi-Asus Zen 32 GB com mi-
cro SD 64 GB, seminovo, cro SD 64 GB, seminovo, 
na caixa, com película R$ na caixa, com película R$ 
700,00. F. 99886.4222700,00. F. 99886.4222
____________________________________
SOMSOM
Acompanha apare-Acompanha apare-
lho DVD R$ 450,00 F. lho DVD R$ 450,00 F. 
94601.119494601.1194
____________________________________

______________________________________
TERNOTERNO
Completo, tamanho Completo, tamanho 
médio R$ 70,00 - F. médio R$ 70,00 - F. 
94601.119494601.1194
______________________________________

______________________________________
UMIDIFICADORUMIDIFICADOR
De ar ultrassônico da De ar ultrassônico da 
techline, novo, na caixa techline, novo, na caixa 
R$ 120,00 F. 3682.4194R$ 120,00 F. 3682.4194
______________________________________

______________________________________
VIDROVIDRO
De 2,10 x 0,98 m num total De 2,10 x 0,98 m num total 
de dez, com mão francesa. de dez, com mão francesa. 
R$ 400,00 F. 94916.6644R$ 400,00 F. 94916.6644
______________________________________
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ED CARLOS

MARIA E ADÃO FERREIRA

CATI COMEMORA 23 ANOS

Que foi também um Juquinha, hoje Vereador Josias da 
Juco, festejou de maneira ímpar mais um ano de vida e 

realizações. Tem muita História pra contar e como Vereador 
atuante da Câmara Municipal de Osasco, vem realizando 

excepcional trabalho junto à população.

E o jovem casal de pais, avós, bisavós e tataravós vem 
arrasando os corações de todos de sua Família e em 
especial o do seu filho Renato Ferreira, jornalista 
na cidade de Osasco. Incontáveis beijos e abraços 

marcaram os seus aniversários.

Advogado e Diretor 
atuante da OAB de 
Osasco, Dr. Molico como é 
carinhosamente abraçado 
e clamado por todos, foi 
honrosamente homenageado 
pela Loja Maçônica “Acácia 
de Alphaville nº 288” pelos 
seus 25 anos de dedicação 
com o “Título de Maçon 
Emérito”, durante a Festiva 
dos 37 anos da Instituição. 

Famoso cantor da “Jovem 
Guarda” tem como seu 
amigo especial o Rei 
Roberto Carlos assoprou 
velinhas de seu níver ao 
lado de sua dedicada esposa 
Vânia. O “parabéns a você” 
� cou por conta dos amigos e 
clientes que compareceram 
no seu “Restaurante Ed 
Carnes”.

Que não cabe em si de 
tanto orgulho com o 
lançamento de mais 
um livro. Reitor da 
Universidade Anhanguera 
conclui mais um best seller 
de sua carreira, que será 
lançado muito em breve 
com uma inesquecível 
tarde de autógrafos, virá 
com o título “Dilemas 
da Pesquisa Cientí� ca 
no Brasil” pela Editora 
Atena. 

Empresário e Diretor do Rotary Clube SP/Pq 
Continental esteve de aniversário e foi muito 
cumprimentado por todos e em especial pela 

sua linda Família e Rotários. 

Sempre merecedor de aplausos o “Centro de Atenção à Terceira Idade” da 
Secretaria de Assistência Social vem dando atenção especial a todos que 

dedicaram suas vidas para suas famílias e ajudaram a fazer a história de 
Osasco, como é o caso da centenária Dona Lourdes Raimunda da Silva. O 

mega evento contou com presenças ilustres e destacaram-se o Secretário José 
Carlos Vido e o Deputado Estadual Gerson Pessoa. 

JOSIAS DO NASCIMENTO

AGNALDO ANDRADE ROCHA
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