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PT lança candidatura de Lula para presidente
O PT promoveu, no último
domingo, cerca de 200 atos em
diretórios regionais de todo o
país, para o lançamento da candidatura do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva à Presidência da República, nas eleições
de outubro. Os eventos foram
realizados apesar de Lula estar
preso, em Curitiba, desde o dia 7
de abril, após condenação em 2ª
instância na Lava Jato. Além dessas manifestações em território
nacional, o PT também incluiu
na lista um ato realizado em Paris, na Praça do Trocadero.
Apesar da quantidade de manifestações em todo país, duas
delas tiveram mais expressão,
de acordo com o secretário
nacional de Movimentos Populares e Setoriais do PT, Ivan
Alex Teixeira Lima.

Segundo o dirigente nacional
petista, as manifestações no
centro de São Bernardo do
Campo, no ABC Paulista (principal reduto político de Lula),
e no auditório da Universidade
Federal da Bahia foram as que
reuniram mais militantes e tiveram maior expressão.
Apesar da disposição dos
petistas, o destino da candidatura de Lula formalmente ainda deve ser decidido na Justiça
Eleitoral. Na terça, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), por
unanimidade, rejeitou analisar a
consulta do deputado federal
Marcos Rogério (DEM-RO)
que questionou a Corte Eleitoral sobre a possibilidade de réus
em ações penais assumirem o
mandato de presidente da República. A discussão no plená-

rio durou menos de cinco minutos. Um eventual entendimento do TSE favorável à consulta poderia, em tese, ameaçar as candidaturas do ex-pre-

Aumento salarial anunciado
para servidores da prefeitura
de Osasco não se concretiza
O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou na última semana aumento salarial de 4,2%
para todos os funcionários da
prefeitura. A medida já valeria
para os vencimentos recebidos
no dia 30 de maio, o que não
aconteceu.
O índice apresentado pela
prefeitura e aprovado pela maioria absoluta dos funcionários,
durante assembleia geral
convocada pelo Sindicato dos
Servidores de Osasco e Cotia
(Sintrasp) e Associação dos
Professores de Osasco e Região (APOS), seria o segundo
maior no Estado e estaria acima da inflação dos últimos doze
meses que atingiu 2,76%, de
acordo com o IPCA do IBGE.

Em nota, a prefeitura explicou que "O reajuste salarial depende de aprovação na Câmara Municipal. mas que houve
atraso na negociação e não havia como efetivá-lo para pagamento no dia 30/5. Os valores
devidos ao funcionalismo serão
pagos com data retroativa".
Câmara aprova reajuste de
7% para servidores - Já os funcionários da Câmara de Osasco
terão reajuste salarial de 7%, retroativos a 1º de março. O aumento está previsto no decreto
legislativo 78/2018, de autoria
da Mesa Diretora e que foi
aprovado, na sessão desta terça-feira, por unanimidade, entre os 19 vereadores presentes.
O presidente não vota.

Na noite da sexta-feira, 25/
5, o pré-candidato a deputado
estadual pelo Podemos, Gelso
Lima, comemorou aniversário
em uma festa que reuniu mais
de mil pessoas no salão da Associação Atlética Floresta, no
Centro de Osasco, em meio a
muita alegria e demonstração de
apoio ao aniversariante para
enfrentar os desafios da empreitada que vêm pela frente.
No dia da festa, a cidade e o
país haviam se deparado com
a falta de gasolina nos postos
de combustível, a primeira
consequência da paralisação
dos caminhoneiros, mas ainda
assim a presença dos amigos
para abraçar o aniversariante e
comemorar sua nova idade se
deu maciçamente, o que Gelso
chamou de “privilégio de quem
tem amigos queridos e verda-

to de todos os funcionários.
Uma das medidas irá estimular
o consumo consciente de água,
com eliminação de materiais
que custam dinheiro e geram
resíduos sólidos. Também será
implantado o serviço de coleta
seletiva, tanto para funcionários
quanto para o público em geral.

deiros”.
Além da família, a esposa
Emília Cordeiro e os filhos
Guilherme, Gustavo, Giulia e
João Gabriel, a comemoração
ficou por conta de lideranças
da região, dirigentes sindicais,
presidentes de partidos políti-

cos, vereadores, familiares e
muitas pessoas queridas de relações do aniversariante,
construídas ao logo da vida e
de sua carreira política na cidade de Osasco.
Entre os presentes, o destaque foi o prefeito Rogério Lins,
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tava à consulta o indispensável
requisito da abstratividade. “O
pronunciamento do tribunal
poderia incidir sobre casos
concretos, antecipando enten-

GELSO LIMA MOSTRA FORÇA E REÚNE MAIS
DE MIL AMIGOS EM FESTA DE ANIVERSÁRIO

Câmara de Vereadores de
Osasco terá programa de
preservação ambiental
A Câmara de Vereadores de
Osasco vai implantar a partir
desse mês uma série de atividades que visam tanto economia de recursos quanto a gestão de resíduos sólidos.
A primeira etapa das medidas será interna com sessões
de conscientização e treinamen-

sidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP) e do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ).
Para o relator da consulta,
ministro Napoleão Nunes, fal-

dimento em matéria a ser debatida apenas na apreciação de
eventual pedido de candidatura”, disse Napoleão.
O ministro Tarcísio Vieira
concordou com o colega. “Não
convém responder a esse tipo
de consulta porque estaríamos
engessando a nossa própria atividade jurisdicional no momento próprio”, afirmou Tarcísio.
A própria área técnica do
TSE havia defendido a rejeição
(não conhecimento) da análise
da consulta, sob a alegação de
que os questionamentos formulados pelo deputado poderiam
antecipar “ilação sobre situação
concreta que somente poderá
ser aferida na data ou após a
realização do pleito eleitoral”.
O deputado federal Marcos
Rogério (DEM-RO) havia formulado quatro perguntas ao TSE,
entre elas se um réu em ação penal
na Justiça Federal poderia
candidatar-se à Presidência da
República e, caso fosse eleito e
persistisse na condição de réu,
se poderia assumir o mandato de
Presidente da República.
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que ao lado da esposa, Aline
Soares Lins, foi levar seu abraço e palavra fraterna, demonstrando, mais uma vez, apoio a
Gelso Lima neste novo momento em que importantes desafios políticos se aproximam.
“Agradeço ao Gelso por tudo o
que ele tem feito pelo nosso
projeto. Ele plantou muitas
amizades e coisas boas, por
isso tem uma boa safra para
colher. É a lei do retorno: quem
faz o bem colhe o bem”, disse
o prefeito, salientando a larga
experiência de gestão alcançada
por Gelso em sua trajetória política. “Depois de tanto trabalhar nos bastidores, chegou seu
momento de vir para a linha de
frente e alcançar um bom projeto em nome da nossa cidade.
Tenho certeza de que isso vai
acontecer”, completou.
Outra importante presença
foi a da deputada federal Renata Abreu, a quem Gelso se referiu como “uma liderança nacional de muita desenvoltura,

comprometida com o país e
com nossa região”. ”O Gelso é
um dos maiores articuladores
que conheci. Um homem à
frente do seu tempo, que acredita na política como ferramenta de transformação social para
o nosso país e tem experiência
e capacidade para ser um grande deputado estadual. Depois da
infeliz perda do deputado Celso Giglio, Osasco precisa de
um novo deputado estadual e
acho que o Gelso pode representar muito bem essa cidade
tão maravilhosa que é Osasco”,
expôs a parlamentar.
Presença marcante também
foi a do vereador e líder do prefeito na Câmara, Ribamar Silva, que falou ao microfone para
homenagear Gelso. “Você é um
cara que já fez muito pela nossa
cidade e hoje está em uma empreitada que não é fácil, mas
como acredito na lei do retorno,
nada mais justo do que você colher o que plantou. Desejo muito
sucesso para você”, disse.
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Andréa Bueno (PSDB) lidera pesquisa nas eleições
suplementares de Pirapora do Bom Jesus
No pleito que acontece neste domingo (03/06), candidata abre 9 pontos percentuais de vantagem sobre o ex-prefeito Gregório Maglio (MDB)

Registrado no
TSE sob o número
SP-04556/2016

Pirapora do Bom Jesus escolhe neste domingo (03/06)
o novo chefe do Executivo
Municipal. E na pesquisa da
empresa Propagare Digital, a
candidata Andréa Bueno
(PSDB) lidera todos os quadros de intenções de voto. O
levantamento feito entre 26 e
28 de maio aponta que Andréa
recebe 32,45% da preferência
do eleitorado, contra 23,18% de
Gregório Maglio (MDB), nas
pesquisas espontâneas.
Já a pesquisa estimulada, na
qual são apresentados os candidatos, coloca Andréa na liderança com 35,43% das intenções, seguida de Gregório,
com 28,48%. Os demais candidatos Alessandro Costa
(PR), Ademilson Marceneiro
(PSOL) e Neno (PDT) juntos
somam 20% da preferência
dos eleitores. Brancos e indecisos somam 15,89%.
O levantamento registrado
no TSE sob o número SP-

04556/2016 apresenta ainda
os índices de rejeição do eleitorado. Neste quesito, Gregório Maglio aparece com
26,49%; já Andréa registra
18,54%.
Eleições em 3 de junho
Raul Bueno (PTB) havia
sido eleito em 2016, vencendo o então prefeito Gregório
Maglio. No entanto, por decisão da Justiça, teve sua candidatura impugnada. Entre janeiro de 2017 e junho de 2018
a cidade de Pirapora foi comandada pelo presidente da
Câmara, Dany Floresti, aliado de Gregório. Com as eleições confirmadas para este
domingo (03/06), tendo como
principais candidatos o ex-prefeito Gregório e a esposa de
Raul Bueno, Andréa Bueno,
na segunda-feira toma posse
o prefeito (ou a prefeita) eleito (a) para cumprir o restante
do mandato (2017-2020).

INSCREVA-SE PARA AS
OFICINAS GRATUITAS
DE JUNHO DO SEBRAE
AQUI BARUERI
Quem não perde a oportunidade de adquirir conhecimentos já pode se inscrever nas
próximas oficinas oferecidas
pelo Sebrae Aqui – Barueri, que
acontecem nos dias 19 e 20 de
junho (terça e quarta-feira) e
são totalmente gratuitas.
Voltadas a pessoas física e
jurídica, as oficinas trazem temas relacionados ao empreendedorismo, visando preparar
cada vez melhor empresários,

autônomos e profissionais liberais, dentre outros. Pessoas que
estejam planejando empreender
também são bem-vindas.
As inscrições devem ser feitas pelo telefone 4199-1333 (ramal 303). O número também é
destinado a esclarecer dúvidas.
O Sebrae oferece duas opções de capacitação e os interessados podem participar de
ambas. “Fluxo de Caixa” é uma
delas, que acontecerá no dia 19

Registrado no
TSE sob o número
SP-04556/2016

de junho, e “Sei Formar Preço”, é a outra, que ocorrerá no
dia 20. As duas serão realizadas no auditório da Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social (av. 26 de Março, 1159, Centro), das 9h30 às
13h30.
SAIBA MAIS SOBRE
CADA OFICINA:
Fluxo de Caixa: Irá ensinar
a documentar e controlar a circulação do dinheiro na empresa, tomando decisões com base
em informações reais, para
melhorar a gestão financeira.
Sei Formar Preço: Irá oferecer as ferramentas necessárias para a formação de preços
de venda, entender a estrutura
dos gastos do negócio e,
assim, ter informações e dicas
para torna-lo mais rentável.

PÁGINA 4
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Doações e distribuições da Campanha do Agasalho não param em Barueri
A solidariedade na cidade de
Barueri está aquecendo muita
gente. As doações para a Campanha do Agasalho 2018 não
param e, neste mês, o Fundo
Social de Solidariedade Estrela
Guia recebeu recursos financeiros, cobertores e alimentos.
A secretária de Segurança e
Mobilidade Urbana de Barueri,
Regina Mesquita levou à sede da
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS),
400 cobertores e R$ 8 mil. Sônia
Furlan, presidente do Fundo, e
Adriana Bueno Molina, secretária da SADS receberam as
doações. Sônia detalhou que
parte dos cobertores atenderá
a pessoas em situação de rua.
“Quando abordados, muitos
não querem ir para o abrigo.

Daremos então um cobertor
para que essa pessoa se aqueça.” Já o dinheiro arrecadado
será utilizado para a compra de
roupas novas que serão distribuídas na Campanha do Agasalho. Regina explicou que o
dinheiro foi o resultado da Feijoada Beneficente, realizada pela
Secretaria de Segurança. “Era
a melhor coisa que tínhamos a
fazer. Nós vendemos os convites, compramos os produtos,
fizemos a feijoada e agora doamos para a Campanha do Agasalho”. Já o secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), Marco Antonio de
Oliveira (Bidu), entregou R$
3.760 e 280 quilos de alimentos. Ele explicou que os recursos foram arrecadados no Al-

moço Mineiro, realizado no restaurante Santo Matagal. Já os
alimentos foram obtidos através de diversos eventos realizados no Parque Municipal
Dom José.
Distribuições
As três primeiras entregas
foram feitas na Cáritas, Grupo
Vida e na Secretaria de Serviços Municipais. No dia 8 de
maio, os trabalhadores da
Cooperyara receberam 60 cobertores e roupas. No dia 10
foi a vez dos moradores da rua
Aracaju, no Chácaras Marco.
470 cobertores foram entregues. As distribuições foram
feitas pessoalmente pela presidente do Fundo Social e pela
secretária da SADS.

Arraiá de Barueri tem Elba Ramalho, Alceu Valença e Reforma Administrativa
reorganiza estrutura da
Geraldo Azevedo em “O Grande Encontro”
Os festejos juninos deste ano
organizados pela Secretaria de
Cultura e Turismo de Barueri
prometem ter a dimensão dos
grandes espetáculos da cidade.
Nos dias 9 e 10 de junho, a
população vai poder aproveitar
as inúmeras atividades do
Arraiá Barueri, com barracas de
comidas e bebidas típicas,
brincadeiras, dança de quadrilha, muito forró e dois grandes
shows. “O Grande Encontro”,
comandado pelos ícones da
música popular brasileira Alceu
Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, estará no Arraiá
cantando o melhor do Nordeste, em show totalmente gratuito. O trio se apresenta pela primeira vez na cidade no dia 9,
em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. O show
promete atrair uma plateia bem
variada e fazer o público dançar e cantar sucessos como
“Anunciação”, “Dia Branco”,
“Bicho de Sete Cabeças”, “Táxi

Prefeitura de Itapevi

Lunar”, “Morena Tropicana”,
“Chão de Giz”, “La Belle de
Jour” e “Frevo Mulher”, além
de rememorarem clássicos do
mestre do baião Luiz Gonzaga.

A cantora e multi-instrumentista Lucy Alves também
participará da festança apresentando o melhor do forró no dia
10. Lucy ficou nacionalmente

conhecida depois de atuar na
novela Velho Chico, da TV Globo. As festividades começam a
partir das 15h e a entrada é gratuita.

Barufi recebe Skaf na inauguração do "Sebrae Aqui" e do SESI Jandira
foto: Élcio Ferreira/PMJ

Em um só dia, a cidade de
Jandira recebeu dois importantes
equipamentos voltados ao seu
desenvolvimento social e econômico. No sábado (26/05), o prefeito Paulo Barufi recebeu a visita do presidente da FIESP (Federação das Indústrias de São Paulo), Paulo Skaf, que também é précandidato ao governo de São
Paulo. Na região central, a dupla
inaugurou o posto ‘Sebrae Aqui’,
na Casa do Trabalhador. A unidade tem o objetivo de oferecer
suporte, orientação e atendimento individual aos clientes interessados em abrir uma empresa e empresários que busquem atendimento em gestão nas áreas de
Administração, Marketing, Finanças, Empreendedorismo,
Agronegócios e Gestão de Pessoas. “O brasileiro é naturalmente empreendedor e aqui hoje teremos esse apoio ao micro-empresário, essa pessoa que quer
ser o seu próprio patrão. E o
Sebrae é um instrumento fundamental para o desenvolvimento
dos pequenos negócios no país
e não poderia ser diferente em
Jandira. Tenho certeza de que
muitos empreendedores ampliarão seus negócios com o apoio
do Sebrae em Jandira”, destacou
Paulo Barufi. Já no Jardim Mazé,

Fachada da Escola do SESI no Jardim Mazé, em Jandira
Paulo Skaf entregou a nova escola SESI de Jandira, com grande
festa para a comunidade. O prédio foi construído pela FIESP
com investimento de R$ 38,1 milhões, e a unidade atenderá inicialmente a 434 alunos no Ensino
Fundamental. “Esta escola que
Jandira recebe hoje certamente
pode ser comparada a qualquer
escola de ensino básico na Euro-

pa ou no Japão, por seu projeto
arquitetônico, por seus equipamentos de ponta, professores
qualificados e até a metodologia
de ensino”, destacou Skaf.
A nova escola é considerada
modelo por adotar o conceito
educacional ‘escola sem paredes’, trabalhando conteúdos
curriculares de modo livre tem
estrutura composta por térreo e
mais dois pavimentos, 18 salas

de aula, dois laboratórios de
informática, laboratório de física, laboratório de química e um
de ciência e tecnologia. Participaram das inaugurações o viceprefeito Manoel Domingues, os
vereadores Luciano Barbieri,
Markinhos e Toninho do Mirante, além de secretários e diretores municipais e representantes
do Senai, do Sebrae e da CIESPCastelo.

Além de reenquadrar o salário dos servidores municipais e
instituir o Plano de Carreira para
o funcionalismo, a Reforma Administrativa executada pela Prefeitura de Itapevi também vai
reestruturar as 16 secretarias do
município. Uma das principais
mudanças é a criação da secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, reflexo da preocupação do prefeito Igor Soares com o tratamento digno aos
animais de estimação de todos
os moradores de Itapevi. Tratase da primeira secretaria do tipo
em toda a Região Oeste.
”Respeitamos os animais e
vamos atuar para que eles tenham esse respeito na prática
em toda a cidade”, disse Igor.
“Isso significa não só tratar com
dignidade os animais que estão
nas ruas, mas também trabalhar
ativamente para que eles não sejam abandonados, dando suporte à população no trato aos
bichinhos”, afirma. As novas
pastas foram separadas em três
eixos. O primeiro deles é o de órgão estratégico, com as secretarias de Governo e de Planejamento, além do gabinete. O segundo
eixo, dos órgãos meio, compreende as pastas de Administração
e Tecnologia, Fazenda, Justiça e
Patrimônio e Suprimentos.
Finalmente, há o eixo de órgãos executivos finalísticos,
que engloba as seguintes secretarias: Desenvolvimento Social
e Cidadania, Educação, Esportes e Lazer, Infraestrutura e Serviços Urbanos, Saúde, Segurança e Mobilidade Urbana,
Cultura e Juventude, Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Urbano e Habitação,
além da pasta de Meio Ambiente e Defesa dos Animais.
Esta divisão foi feita considerando as funções distintas e necessidades de quadros funcionais diferenciados. Ao mesmo
tempo, foram definidos critérios de classificação em relação
ao perfil de atuação, com atividades de articulação (órgãos
estratégicos), cujo papel é essencialmente político, funções
executivas internas (órgãos
meio) e serviços oferecidos à
população (órgãos finalísticos).
A reforma integra a Lei Complementar 101/2018, e entra em vigor no dia 1º de junho - 30 dias
após ter sido publicada na edição 526 do Diário Oficial do
Município, em 2 de maio. A lo-

tação dos servidores e a
reestruturação das unidades
organizacionais serão realizadas
pela Secretaria de Administração
e Tecnologia em até 90 dias, a
contar também do dia 2 de maio.
Principais alterações
A Secretaria de Administração
e Tecnologia, considerada um
órgão de suporte, exercerá uma
função estruturante, fornecendo
recursos administrativos e
tecnológicos às demais pastas.
Já a Secretaria de Suprimentos,
inédita, terá em sua estrutura o
Departamento de Almoxarifado
Geral, que fazia parte da antiga
pasta da Administração. A nova
secretaria será responsável pela
aquisição, contratação e armazena-mento dos bens municipais.
A Secretaria de Cultura, por sua
vez, passa a ser independente,
ficando responsável pela articulação, elaboração, coordenação
e execução de atividades relacionadas à cultura e à juventude,
com caráter executivo finalístico,
absorvendo algumas atribuições
que existiam anteriormente nas
pastas de Educação e Esportes,
Lazer e Juventude.
A Reforma
A proposta da Prefeitura foi
enviada à Câmara Municipal em
2 de abril. Iniciado em junho de
2017, o trabalho foi realizado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
e resultou num documento com
diversas propostas para melhorar os serviços prestados pela administração municipal à população. Um dos principais objetivos
da Reforma Administrativa é tornar a gestão pública mais profissional e eficiente, evitando sua
contaminação por interesses políticos de ocasião. Por isso, o número de cargos em comissão, 292,
será reduzido para 184. Também
foi criado um limite máximo de 5%
para cargos em comissão. Na administração anterior, esse
percentual chegou a 20%. Ao
mesmo tempo, pelo menos 30%
dos cargos comissionados deverão ser preenchidos exclusivamente por servidores efetivos contra 5% previsto pela atual legislação, de 2011.
A reforma também criou as
funções de confiança que serão
ocupadas exclusivamente por
servidores de carreira. Além disso, a reestruturação criou uma
data-base anual obrigatória para
os servidores.
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Osasco Voleibol Clube anuncia o Audax como seu novo apoiador
NOVA EQUIPE ESTÁ EM FASE FINAL DE ESTRUTURAÇÃO E O TÉCNICO LUIZOMAR DE MOURA JÁ CONFIRMA AS RENOVAÇÕES DA LÍBERO
CAMILA BRAIT, DA PONTEIRA MARI PARAÍBA E DA LEVANTADORA CAROL ALBUQUERQUE. REFORÇOS SERÃO ANUNCIADOS EM BREVE
Campeã mundial, pentacampeã da Superliga, dona de 14
títulos estaduais e polo de uma
torcida apaixonada, Osasco é
considerada a capital mundial
do vôlei feminino. Por essa tradição e conquistas, o Osasco
Voleibol Clube vai, uma vez
mais, mostrar sua força nas
quadras brasileiras. Com apoio
do Audax, a equipe para a temporada 2018/19 está confirmada e em fase final de formação.
O novo projeto foi apresentado
na manhã desta terça-feira (29),
no Centro de Treinamento da
Vila Yolanda, onde o time que
passará a ser chamado de
Osasco-Audax recebeu mais de
40 jornalistas. Os primeiros nomes confirmados são a ponteira Mari Paraíba, a líbero Camila
Brait e a levantadora Carol
Albuquerque. O trio defendeu
a equipe de Osasco na temporada passada e tem grande identificação com a fanática torcida local. “Trabalhamos muito
nesse período para, primeiro,
manter o projeto e, na sequência, formar nosso grupo de atletas. Estamos em fase final de
renovações e novas contratações. Em breve teremos muitas e boas novidades e vamos
trabalhar para lutar pelo
heptacampeonato paulista consecutivo, para estar entre os
quatro finalistas da Superliga e,
a partir daí, lutar pelo título”,
garantiu o técnico Luizomar de
Moura. Para superar as dificuldades geradas pela crise econômica pela qual o passa o país,
o Osasco Voleibol Clube conta
com apoio irrestrito da Prefeitura. O prefeito Rogério Lins
(Podemos) assumiu o compromisso de manter o projeto e
amealhou apoio do empresariado local. “O vôlei feminino é

um fator de dificuldade. Mas a
tradição do nosso clube, tudo
que já fez pela cidade e pelo
Brasil, tem um peso enorme. E
esse peso se reflete no esforço
feito pela prefeitura, membros
do clube, e empresários para
seguirmos em frente. Estou
muito feliz por esse novo momento e só posso agradecer
toda a ajuda que recebemos”,
disse o treinador.

um verdadeiro patrimônio da
cidade de Osasco e jamais permitiríamos que um projeto de
tamanha importância e tradição
chegasse ao final. Nossos
munícipes e todos os amantes
do esporte pelo Brasil podem
ficar tranquilos, pois o ginásio
José Liberatti continuará sendo
palco de grandes espetáculos
esportivos. Agora é mais
Osasco do que nunca”, afirmou
o prefeito, se referindo a hashtag
#maisosascodoquenunca, sucesso nas redes sociais..
“Nós, do Audax, somos apaixonados por esporte. Até hoje,
investimos no futebol, mas
quando surgiu a oportunidade
de firmar essa parceria e aliar
o nosso clube a um projeto vencedor como o do vôlei feminino de Osasco, fizemos todos
os esforços para colaborar. O

resultado é essa parceria que,
tenho certeza, continuará a render conquistas para a cidade que
é considerada a capital do vôlei”, afirma o empresário
Gustavo Teixeira, diretor executivo do Audax, agremiação
com equipes masculina e feminina na disputa do Campeonato Paulista de futebol.
Com o apoio do poder público municipal, empresas locais
e Audax, o Osasco Voleibol Clube está em fase final de
estruturação da nova equipe.
Entre os primeiros nomes confirmados, Camila Brait comemora a continuidade do projeto. “Nós temos uma equipe de
tradição, que sempre briga para
estar no pódio em todos os
campeonatos que disputa. Tenho plena confiança que o novo
grupo manterá essa pegada e o

alto nível dignos da história de
Osasco. Não vejo a hora de iniciar os treinos para a nova temporada em Osasco, que é a minha casa, onde cheguei aos 18
anos e construí minha carreira
e família”, atestou a jogadora,
que já conquistou vários títulos defendendo a cidade, como
o Mundial de Clubes 2012, duas
Superligas, oito Paulistas, além
do tricampeonato da Copa Brasil. Em parceria com a Prefeitura de Osasco e o Audax, o
técnico Luizomar de Moura e a
diretoria do clube foram a campo em busca de apoio para
manter o projeto em pé. Agora,
prestes a anunciar a nova equipe, o treinador é enfático ao
ressaltar a importância da união
de forças para o sucesso. “Entendemos que a delicada situação pela qual passa o Brasil é

Força e Tradição - A força
do vôlei de Osasco apareceu na
temporada passada, quando
conquistou o hexampeonato
Paulista e o tricampeonato da
Copa Brasil. Além disso, chegou
à semifinal da Superliga e venceu
caro a vaga na decisão, no quinto
e último jogo da série contra o
Dentil/Praia Clube. “Nós temos
camisa, tradição e muito trabalho
no dia a dia. Tudo isso tem se
refletido, ao longo dos anos, em
grandes resultados, títulos, lugares no pódio e atuações memoráveis”, completa Luizomar.
Torcida número 1 - A tradição do vôlei de Osasco se mostram também fora de quadra.
Com arquibancadas cheias e
show de animação a cada partida no José Liberatti, a torcida
osasquense é a número 1 há
várias temporadas. Foi assim
também em 2017/18. Em 11
rodadas, 28.443 pessoas foram
ao ginásio incentivar a equipe
local. Nenhum clube do campeonato nacional teve números
tão expressivos. Na média,
Osasco recebeu mais de 2.500
torcedores por jogo no José
Liberatti, que tem capacidade
para 4 mil pessoas. Esse foi o
número registrado na partida
contra o Dentil/Praia Clube, dia
16 de fevereiro, quando, com

lotação máxima, o time osasquense bateu recorde ao registrar o maior público da temporada 2017/18 da Super-liga.
Para a temporada 2018/19, a
expectativa é para mais um
show da fanática e apaixonada
torcida de Osasco.
O treinador - O técnico
Luizomar de Moura tem uma
carreira vitoriosa na modalidade, com um título mundial, três
conquistas de Superliga, sendo
duas pelo time de Osasco
(2009/10 e 2011/12) e uma pelo
Flamengo (2000/01), em seu
primeiro ano como técnico. Ele
também é tricampeão da Copa
Brasil (2008, 2012 e 2018),
tetracampeão Sul-Americano
de Clubes (2009, 2010, 2011 e
2012), octacampeão Paulista
(2006, 2007, 2008, 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016), todos comandado o time osasquense.
Além da conquista do mundial
de clubes na temporada 2012/
13, chegou a mais duas finais,
em 2010/11 e 2014/15.
Luizomar comandou as seleções de base do Brasil de 2003
a 2016. Nesse período conquistou um recorde e até hoje é o
único treinador campeão mundial em todas as categorias. Ele
tem em seu currículo um
tetracampeonato mundial, sendo três pela seleção e um pelo
clube de Osasco. Também ganhou os títulos do Mundial
Infanto Juvenil, de 2005, na
China, do Mundial Juvenil, de
2007, na Tailândia, do Mundial
Infanto Juvenil, em 2009, também na Tailândia, e o do Mundial de Clubes, em 2012, no
Qatar, além do hexacampeonato
sul-americano pelas seleções de
base (2004, 2006, 2008, 2010,
2012, 2014).
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Curso de artesanato do
Shopping União de
Osasco ensina a fazer
camisetas customizadas
para a Copa do Mundo
Nas aulas de culinária, também marcadas para o mês de
junho, as alunas aprenderão a fazer petiscos para serem servidos durante as transmissões dos jogos
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CURSO DE ARTESANATO

12/6 DAS 14H ÀS 16H E DAS 18H ÀS 20H
Pulseira de macramê e pedraria: para as aulas, as alunas deverão levar uma caixa
de sapato.
14/6 DAS 14H ÀS 16H E DAS 18H ÀS 20H
Porta recado com o tema “coruja” em E.V.A: para as aulas, as alunas deverão levar
cola instantânea, tipo teck bond 3, e uma caneta.
15/6 DAS 14H ÀS 16H EDAS 18H ÀS 20H
Pintura em tecido com o tema “Minnie”: as alunas deverão levar para a aula uma
toalha de lavabo com barrado largo, stencil cantoneira pequeno, 1 pincel ref. 422-00,
1 pincel ref.151-0, 1 pincel ref. 157-6, 1 pincel ref. 151-8, 1 pincel ref. 454 -2, 1 pituá
ref. 803-4 e um pano para
limpar os pincéis.

19/6
Das 14h às 16h
Pão de mel de paçoca, trufa de milho e fudge de amendoim.
Das 18h às 20h
Jantar especial: as alunas aprenderão a fazer nhoque recheado com frango ao molho branco
e cuscuz de frango.
20/6
Das 14h às 16h
Bolo gelado embrulhado: as alunas aprenderão a fazer bolos com sabores de limão com
morango, brigadeiro com café e abacaxi com coco.
Das 18h às 20h - Bolinho de boteco: as alunas aprenderão a fazer bolinhos com sabores de
bacalhau, camarão e de feijoada.
21/6 - Das 14h às 16h
Bolos enamorados pelo mundo: as alunas aprenderão a fazer bolos tradicionais de vários países.
22/6
Das 14h às 16h
Especial festa junina: as alunas aprenderão a fazer fudge presente, chocolate quente cremoso
e trufa junina.
Das 18h às 20h - Sobremesas deliciosas: as alunas aprenderão a fazer torta delícia de maçã,
paçoca de capote e salame de chocolate.
25/6
Das 14h às 16h
Especial de caldinhos: as alunas aprenderão a fazer caldinhos de mandioca, abóbora com
gengibre e sopa cremosa de batata doce.
Das 18h às 20h - Especial festa junina: As alunas aprenderão a fazer paçoca caseira de
chocolate, bolo cremoso de fubá e coco e canjica salgada.
26/6
Das 14h às 16h
Especial inverno: as alunas aprenderão a fazer biscoito broa de fubá, cookie americano
tradicional e um prático chocolate quente.
Das 18h às 20h - Faça e venda: as alunas aprenderão a fazer cupcakes com sabores típicos
de festa junina.
28/6
Das 14h às 16h
Pão de azeitona com parmesão, pipoca ao pesto e pipoca doce com leite ninho.
Das 18h às 20h -Bolo junino: as alunas aprenderão a decorar bolos com tema junino..
29/6
Das 14h às 16h
Sobremesas de coco: as alunas aprenderão a fazer um prático cupcake de coco e uma
sobremesa gelada de prestígio com chocolate.
Das 18h às 20h - Bolo red velvet (veludo vermelho): as alunas aprenderão a preparar um
bolo decorado com brigadeiros e morango com recheio de chantininho.

PREFEITURA DE OSASCO
FAZ MAIS UMA ENTREGA DOS
UNIFORMES DE INVERNO
contou com a presença do
prefeito de Osasco, Rogério
Lins, e do secretário de Educação, José Toste. O prefeito explicou que o atraso na
entrega dos uniformes é reflexo da licitação. Lins disse que
essa situação não vai se re-

CURSO DE CULINÁRIA
18/6 DAS 18H ÀS 20H | Culinária vegetariana para iniciantes.

11/6 DAS 14H ÀS 16H E DAS 18H ÀS 20H
Camiseta Copa do Mundo: as alunas aprenderão a customizar camisetas, utilizando
a técnica de patch aplique. Para as aulas, é necessário levar uma camiseta em
malha branca e uma tesoura amolada.

Os jogos da Copa do Mundo estão chegando e para torcer como se deve, o Shopping União
de Osasco ensinará, em uma das aulas de artesanato que acontecem de 11 a 15 de junho, as
alunas a customizarem camisetas temáticas, utilizando a técnica de patch aplique. Entre outras
atividades estão a elaboração de pulseira de
macramé e pedraria, um porta-recado em E.V.A,
além de pintura em tecido com o tema da Minie.
No curso de culinária, com aulas agendadas
de 18 a 29, serão feitos bolinhos de boteco com
recheios de bacalhau, de camarão e de feijoada,
bastante propícios para serem servidos durante
as transmissões dos jogos do Brasil. Delícias
de festa junina, como pão de mel de paçoca,
trufa de milho, fudge de amendoim, entre outros.
As interessadas poderão se inscrever na Central de Cursos, localizada no Piso Avenida, corredor de serviços (próximo ao Poupatempo), de
segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30 e das
17h30 às 21h. Abaixo a programação completa:

Na sexta-feira, 25/5, a Prefeitura de Osasco fez a entrega de uniforme escolar de
inverno na Cemei Cristine
Aparecida de Oliveira
Braga, do Jardim de D’Abril.
A escola atende 173 crianças de 2 a 5 anos. O evento

Sábado, 2 de Junho de 2018

petir em 2019. “São 68 mil alunos beneficiados com o uniforme escolar. Essa é a primeira vez que isso acontece
na história da cidade. Beneficiamos também os alunos de
creche, que nunca havia recebido uniformes”, disse.
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Só isso? 10 minutos de exercícios por dia protegem o coração
PEQUENAS MUDANÇAS NA ALIMENTAÇÃO E NA ROTINA SEDENTÁRIA PODEM FAZER GRANDE DIFERENÇA NA SAÚDE

Engana-se quem pensa que
é preciso atividade física intensa para proteger a saúde.
De acordo com a campanha
da Fundação Britânica do Coração, apenas 10 minutos de
exercícios por dia já podem
reduzir o risco de ataque cardíaco e AVC. Fazer pequenas
mudanças graduais na alimentação e na rotina sedentária é
a chave para ser saudável. Os
dados são do jornal Daily
Mail. A proposta veio depois
que um estudo da fundação
mostrou piora nos hábitos dos
britânicos. Quase metade dos
adultos do Reino Unido (44%
por cento) disse que nunca faz
qualquer atividade física moderada. Mais de um em cada
oito (13%) passa mais de 8,5
horas por dia sedentário, um
valor superior à média

europeia.
As famílias também estão
comprando menos hortaliças
por pessoa, com um declínio
de 6% entre 2005 e 2012.
Agora, consomem mais do
que os níveis aceitáveis de gordura saturada e sal.
A pesquisa mostrou ainda
que 41% das pessoas estão
preocupadas com o efeito que
seus maus hábitos têm sobre
a saúde. Fora isso, 23% disseram que seus compromissos
familiares ou de trabalho atrapalham na busca por uma vida
saudável. Um em cada cinco
afirmou que perder a motivação é a maior barreira. Enquanto isso, um quinto revelou que, muitas vezes, fixa
metas para melhorar o estilo
de vida mas geralmente falha,
quando apenas 9% dizem ter

sucesso.
Entre as constatações estão
que 26% dos entrevistados
acham que seriam mais bemsucedidos na tentativa de melhorar a saúde se tivessem
mais dinheiro. Um quinto
acredita que seria mais saudável se pudesse compartilhar
mais atividades com um grupo ou o parceiro.
Pequenas quantidades de
exercício não devem ser encaradas como “sem sentido”,
disse o médico Mike Loosemore, consultor em medicina do exercício do Instituto do
Esporte, Exercício e Saúde.
“Vai melhorar a sua saúde, que
vai reduzir o seu risco de doença cardíaca, diabetes, que
vai diminuir o colesterol e o
risco de câncer, tornando-o
mais magro”, finalizou.

sultor de limpeza da Condor,
“Este é um erro grave. Usar a
esponja desta maneira contribui para a transferência de bactérias e fungos de um local para
o outro. As esponjas novas, inclusive, contem milhares de
germes por metro quadrado.
Por isso, o momento de trocar
a esponja é uma questão de bom
senso e vai depender se o item
é muito utilizado ou não. O recomendado é dispensar a esponja a cada sete dias. Outra
recomendação é ter uma para
as louças e outra para as panelas e pia”.

· Coloque a esponja em uma
xícara com água até cobrir o
produto. Deixe no microondas
por dois minutos. Segundo os
pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA), aquecer a esponja reduz em 99% a quantidade de bactérias, bolores e leveduras;
· Outra dica é aproveitar o ciclo de lavagem e secagem da
lava-louças e deixar a esponja
no compartimento de talheres.
Tem a mesma eficácia do microondas;
· Existe também uma opção
mais simples: deixar a esponja
de molho em um balde com
uma solução de 10% de água
sanitária e água quente por 10
minutos. Depois lave bem a
esponja com água corrente.

Esponjas:
as vilãs da
cozinha
SEM HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA,
O ITEM SE TORNA CRIADOURO
DE GERMES

Um estudo realizado pela
Fundação de Pesquisa para
Saúde e Segurança Social
(FESS) revelou que a cozinha
é área da casa com a maior
concentração de germes. Segundo a pesquisa, uma simples esponja para lavar louça
é o produto mais contaminado em uma cozinha, podendo
concentrar um criadouro de
micro-organismos em razão
do acúmulo de restos de alimentos e umidade.
É comum usar a mesma
esponja para lavar louças e
limpar outros ambientes da
cozinha, como mesa, armário,
fogão e, em alguns casos, até
mesmo o chão para retirar alguma sujeira. De acordo com
Artur Timerman, mestre em
infectologia pela USP e con-

Dicas de higienização:
· Sempre remova os restos
de comida da esponja;
· Torça o máximo possível e
deixe secar se for possível;

Cochilo curto melhora memória em cinco vezes, diz estudo
Um cochilo profundo de 45
minutos pode melhorar a memória em cinco vezes, concluiu um
estudo alemão publicado na revista Neurobiology of Learning
and Memory. De acordo com os
especialistas, o descanso ajuda
“significativamente” o cérebro
a guardar as informações recémadquiridas. O resultado é uma
ótima notícia para estudantes
que agora têm o aval médico
para descansar após as aulas e
principalmente depois de fazer
revisões para provas. As informações são do site inglês Daily
Mail. A pesquisa reuniu voluntários e deu a eles uma lista com
90 palavras e 120 pares de substantivos desconexos como “leite e táxi”. Depois, metade dormiu por 45 minutos, enquan-

to os outros assistiram a um
DVD. Na retomada do teste,
quem havia descansado lembrava muito mais palavras e
pares do que quem havia ficado diante da TV. Os médicos
responsáveis pelo estudo explicam que, durante o sono, o cére-

bro tem picos de atividade que desempenham papel importante na
consolidação de informações recentes. “A memória de quem dormiu após o teste foi igual ao início, como se tivessem acabado de
ver as palavras”, disse o professor Axel Mecklinger.
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Parabéns,
Glamurama!

Joyce Pascowitch
comemorou os 18
anos de seu site
Glamurama com
inscrível festa
nos Jardins, em
São Paulo.
Confira os
cliques!

ANIVERSÁRIOS

Por Ovadia Saadia

No próximo
dia 6, quem fica
mais jovem é o
ex-deputado federal
João Paulo Cunha.
A data será festejada
ao lados dos familiares
e dos amigos!

Na próxima segunda dia 4, quem
troca de idade é o vereador de
Osasco Tinha Di Ferreira
ADRIANA COLIN
E RENATO
FERNANDES

Hoje, dia 1/06, o jornalista e secretário
geral da AMECOM Osasco, Rodolfo
Andrade, troca de idade e irá receber
abraços dos amigos e familiares para comemorar seu níver.

Allianz Parque reúne Ivete Sangalo e Gilberto
Gil em show inédito de lançamento de novo espaço

Sonia Sahao, Joyce Pascowitch e Renato Fernandes

Jacquie Dalabona, Renato Fernandes, Adriana Colin e Laura Wie

O Allianz Parque conseguiu
reunir dois ícones da música
popular brasileira, Ivete Sangalo e Gilberto Gil, que subirão ao palco juntos no dia 1º
de junho, em São Paulo, para
realizar show inédito no lançamento oficial do Allianz Parque Hall, nova configuração
para apresentações da arena
multiuso.
Os ingressos para o espetáculo, apresentado pela SegurPRO, patrocínio da Johnson
& Johnson e apoio Prevent
Senior e GSH, continuam à
venda pelo site http://www.
eventim.com.br/
allianzparquehall e na bilheteria A do Allianz Parque (Rua
Palestra Itália, 214).
O espetáculo promovido
pelo Allianz Parque reunirá,

pela primeira vez, os dois artistas em um grande show, que
terá em seu repertório clássicos da música popular brasileira.
Allianz Parque Hall
Inovador e dinâmico espaço

para apresentações na capital
paulista, o Allianz Parque Hall
comporta até 11.185 espectadores. O palco dos eventos será
montado fora do gramado do
estádio de forma rápida, sem
comprometer a agenda dos jogos de futebol.

SERVIÇO:
DATA: 01/06/2018 - LOCAL: ALLIANZ PARQUE HALL
Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705
Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200
Horário: 18h30 (abertura dos portões)
Capacidade: 11.185 pessoas
Ingressos: de R$ 60 a R$ 340 (ver tabela completa)
Classificação etária: 16 anos. Menores entre 5 e 15 anos de idade,
acompanhados do responsável legal. *Sujeito à alteração Judicial.
ABERTURA DOS PORTÕES: 18h30
SHOW IVETE SANGALO E GILBERTO GIL: 21h30

