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Venha aproveitar as ofertas da LUXY Multimarcas -  Estr. das Acácias, 340 -     94829-3671

O DONO DA LOJA ENLOUQUECEU!
3 CAMISETAS POR R$ 90,00
TEM MAIS OFERTA! CORRA E APROVEITE!

Rogério Bil

Estr. do Jacarandá, 3.500
(Ao lado do Mercado Cardoso)

98933-3588

A Prefeitura lança o Programa de Re-
cuperação Fiscal para promover a quitação
dos débitos com o município. Por meio
do Refis, dívidas do IPTU e ISS podem ser
pagas em até 60 parcelas com taxas mais
baixas, ou à vista com 100% de desconto
nos juros e multas. O prazo inicia no dia
1º de agosto de 2019. Aproveite!

Com o Refis o cidadão pode pagar o
imposto atrasado à vista ou parcelado. Os
descontos são aplicados sobre os juros e
multas cobrados pelo atraso no pagamen-
to, mas o valor do imposto permanece o
mesmo. Quanto menos parcelas, maior o
desconto. Confira:

Parcela única à vista, desconto de 100%
De 2 a 10 parcelas, desconto de 75%
De 11 a 24 parcelas, desconto de 60%
De 25 a 36 parcelas, desconto de 40%
De 37 a 60 parcelas, desconto de 20%
Os descontos nos juros e multas vari-

am de acordo com o número de parcelas.

Prefeitura lança Refis 2019 com até
100% de desconto em juros e multas

O valor de cada parcela não pode ser infe-
rior a R$ 50,00 para pessoa física e R$
150,00 para pessoa jurídica.

Para fazer a adesão do programa é pre-
ciso comparecer na Secretaria de Receita
e Rendas na Rua Célio Meucci, 64 - Vila
Caldas, de segunda a sexta-feira, a partir das
9 horas, com distribuição de 150 senhas.
O telefone para mais informações é 4164-
5481.

Confira os documentos necessários:
IPTU – Pessoa Física
- Espelho do IPTU de 2019;
- Cópia e original do RG e CPF;
- Cópia do comprovante de endereço recente (conta de água, luz ou telefone);
- Documento de propriedade do imóvel
- Poderão ser solicitados outros documentos, conforme Decreto 4.893/2019

ISS – Pessoa Jurídica
- Cópia do CNPJ;
- Cópia do Contrato Social;
- Espelho do IPTU de 2019;
- Poderão ser solicitados outros documentos, conforme Decreto 4.893/2019

Construindo a cidade que sonhamos
A população de Carapicuíba faz parte da administração municipal. O pagamento de

dívidas com a prefeitura aumenta o orçamento que é revertido em benefícios para os
moradores. Os principais investimentos são feitos nas áreas de saúde e educação.
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Viaduto sobre a Alameda Araguaia foi

liberado pelo Prefeito Rubens Furlan

Mais uma obra da administração
Rubens Furlan que chega para
melhorar o trânsito na região de
Alphaville/Tamboré

No dia 10/07, as 17h, o prefeito Ru-
bens Furlan realizou a liberação do trá-
fego do Viaduto sobre a Alameda Ara-
guaia, em Aphaville, com objetivo de re-
duzir o tempo para quem trafega na re-
gião de Alphaville e Tamboré.

O investimento tem como objetivo
desafogar o fluxo de entrada e saída de
veículos na região, estendendo-se a San-
tana de Parnaíba, sem a necessidade de
tráfego pela alameda Rio Negro e aveni-
da Piracema.

O Demutran, órgão vinculado à Se-
cretaria de Segurança e Mobilidade Ur-
bana, prevê que 20% dos veículos dei-
xarão de passar pelo Km 21 da rodo-
via Castello Branco (saída e entrada
pela avenida Piracema) e pelo Km
23 (região da alameda Rio Negro).
Os motoristas terão como nova opção
o acesso pelo Km 22 (para quem vai e
volta) pela avenida Sylvio Honório Ál-
vares Penteado.

Ainda segundo o Demutran, o moto-
rista demorava de 15 a 20 minutos para
cruzar a alameda Araguaia e, com o
novo viaduto, o tempo médio será de
5 a 8 minutos. “Essa é uma obra que
demorou por conta de algumas inter-
ferências. E uma delas foi o aterra-
mento de muitos fios da Eletropaulo
(atual Enel), mas todos os obstá-
culos foram removidos. Estamos fe-
lizes porque entregaremos mais uma
melhoria do sistema viário da região
de Alphaville”, destacou o prefeito de
Barueri Rubens Furlan.

Estrutura
Denominado Antonio Furlan (de

acordo com a lei 2.501, de 20 de
março de 2017), o complexo se des-
taca pelo formato em “S” e comple-
menta o minianel viário formado pela
interligação envolvendo a alça de
acesso, viaduto sobre a rodovia Cas-
tello Branco, avenida Sylvio Honó-
rio Álvares Penteado e avenidas Tu-
cunaré e Paiol Velho.

A obra foi construída pelo siste-
ma de pré-moldado, com duas faixas
de rolagem em cada sentido e pistas
elevadas. Soma 7,3 metros de largu-
ra, tem extensão total de 680 metros
e 11 metros de altura variável.
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3ª Copa Willian Teixeira de Futebol
segue a todo vapor em Carapicuíba

Fora o Baile F.C.

NO DIA 07 DE SE-
TEMBRO DE 2017 AMI-
GOS MORADORES DA
RUA "BEVERLY", NO
PARQUE FLÓRIDA, SE
JUNTAM E FORMAM
O TIME LOCAL "UNI-
DOS DA BEVERLY",
NO INTUÍTO DE TRA-
ZER INCLUSÃO,
UNIÃO E ALEGRIA
AOS QUE ALÍ MO-
RAM. COMEÇAMOS
NO FUTEBOL SOCIETY
FAZENDO BOAS

CAMPANHAS  E LEVANDO MUITAS
ALEGRIAS AQUEL AS PESSOAS QUE
NOS ACOMPANHAM NOS JOGOS. AS-
SIM LOGO DESPERTOU A VONTADE
DE MIGRARMOS PRA O FUTEBOL DE
CAMPO TAMBÉM, HOJE DISPUTA-
MOS O CAMPEONATO LOCAL "COPA
WILLIAN TEXEIRA" ONDE EM TÃO
POUCO TEMPO JÁ NOS SAGRAMOS
CAMPEÕES EM 2018, E OUTROS CAM-
PEONATOS INTER MUNICIPAIS, TE-
MOS DE OBJETIVO DE CRESCER NO
FUTEBOL AMADOR DE CARAPICUÍ-
BA E FAZER A VÁRZEA MAIS FORTE
NO GERAL.   DIRETORIA U.D.B.

Atual campeão da Copa William Teixeira

Está a todo vapor na cidade de
Carapicuíba, a 3ª Copa Willian Tei-
xeira de Futebol, várias equipes
estão participando ativamente para
poder chegar na final e poder le-
vantar a tão disputada taça.

O nome da Copa Willian Tei-
xeira, que já está em sua 3ª edição,
faz homenagem ao morador da ci-
dade de Carapicuíba, Willian Tei-
xeira que é idealizador dos proje-
tos esportivos nos bairros  e gran-
de incentivador da comunidade em
unir as pessoas através do esporte.

 “Incentivo ao esporte tanto
com a escolinha como com cam-
peonato adulto, sempre procuro
ajudar a comunidade, principal-
mente incentivar as crianças a ter
um lazer, pelo menos uma hora de
prática esportiva diária é essen-
cial para o crescimento saudá-
vel”, afirma Willian Teixeira

Rogério

Oliveira
Carapicuíba - SP

Locutor,  Vendedor,  Apresentador  de ofertas rádio e TV,
rádio Indoor para lojas e  eventos

11 971463642
20 anos de experiência e  alegria com você !

Rogério

Oliveira
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FRANGO CAIPIRA

A PARTIR DE

R$ 10,00

BIOGRAFIA

JECIVALDO ALBUQUERQUE ALEXANDRE, nasceu em 18/10/
1971, natural de Ipaumirim-CE, sendo o filho primogênito, de outros 5
filhos dos trabalhadores rurais Vicente Albuquerque e Maria do Socorro.

Jecivaldo veio sozinho para o Estado de São Paulo em 1989, aos 18
anos, onde inicialmente fixou residência no município de Guarulhos.

Após residir em algumas regiões da Grande São Paulo, em 2000, Jeci-
valdo fixou residência em Carapicuiba, onde reside com sua família.

Em São Paulo trabalhou em diversos ramos de atividade até que em
2004, após a sua participação efetiva nas assembleias realizadas pelo Sin-
dicato dos Vigilantes de Osasco, juntamente com outros colegas, resolve-
ram encabeçar uma chapa para constituir uma nova diretoria à entidade
sindical.

Desde então Jecivaldo Albuquerque é diretor do Sindicato dos Vigilan-
tes de Osasco e sempre atuou efetivamente em diversas conquistas que
hoje a categoria dos vigilantes tem, a exemplo do ticket refeição, da insti-
tuição do adicional de periculosidade, da obrigatoriedade de uso de cole-
te a prova de balas pelos vigilantes e, em especial, ao respeito ao profissi-
onal da vigilância privada.

Paralelamente a sua vida profissional, Dr. Jecivaldo sempre esteve en-
volvido na política e em várias questões sociais de Carapicuíba como
eleitor e munícipe.

Ao longo dos anos, Dr. Jecivaldo foi buscar conhecimento técnico, ten-
do se formado em Direito e hoje atua também como advogado.

 DR. JECIVALDO
SAIBA QUEM É

Instagram: @Elizabeth.araujo.982

Elizabeth Araújo

A verdadeira MULHER de destino é aquela
que tem consciência que com Deus ela pode

tudo e que pra ter vitórias só é preciso
confiar e perdoar sempre.

Para a Mulher de destino não há nada
impossível, com a sua FÉ tudo é possível!!!

“Os verdadeiros
vencedores sabem

que grandes
conquistas exigem

grandes
sacrifícios, mas

mesmo assim
nunca desistem

de lutar”.



Vera
Proprietária

Reformas de Safás
e Estofados em Geral

Estrada do Jacarandá, 2057
Carapicuíba - SP

“Sorrir é,
e sempre será,

o melhor
remédio”.

Chico Anysio
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Mosquitos no quarto
Joãozinho chamou o pai no meio

da noite e disse:
- Pai, tem muitos mosquitos no

meu quarto!
- Apague a luz que eles vão embo-

ra, filhote! — diz o pai, carinhosamen-
te.

Logo depois apareceu um vaga-
lume. O menino chamou o pai outra
vez:

- Pai, socorro! Agora os mosqui-
tos estão vindo com lanternas!

Mulheres no céu
Piada para WhatsApp

Chegaram 100 mulheres no céu e
Deus disse:

- Quem já mexeu no celular do mari-
do escondido chegue mais perto.

Noventa e nove mulheres se aproxi-
maram, só uma ficou.

E Deus disse:
- Traga a surda também!

Reações do álcool
Na aula de química o professor pergunta:
- Quais as principais reações do álcool?
O aluno responde:
- Chorar pela ex, achar que esta rico, ficar valente e pegar mulher feia...
Professor:  - Tirou 10!
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HIPERTENÇÃO

DIABETES

ASMA

DISLI PIDEMIA
COLESTEROL

ATENOLOL 25MG C/ 30 ................................................ GRATUITO
CAPTOPRIL 25MG C/30 ................................................ GRATUITO
CLORID. DE PROPANOLOL 400MG C/30 ............................ GRATUITO
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 ................................... GRATUITO
LOSARTANA 500MG C/30 .............................................. GRATUITO
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG C/30 ............................... GRATUITO

CLORID. METFORMINA 500MG C/30 ................................ GRATUITO
CLORID. METFORMINA 850MG C/30 ................................ GRATUITO
CLORID. METFORMINA XR 500MG C/30 ............................ GRATUITO
GLIBENCLAMIDA 5MG C/ 30 .......................................... GRATUITO
INSULINA NPH / IREGULAR ........................................... GRATUITO

SULF DE SALBUTAMOL 100MG  SPRAY ............................. GRATUITO

SINVASTATINA 10MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO
SINVASTATINA 20MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO
SINVASTATINA 40MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO

Mediante apresentação de receita válida 180 dias e doc. c/ foto. O paciente precisa estar presente para
retirar os medicamentos ou eleger um representante com procuração devidamente reconhecida em cartório.

A Prefeitura de Carapicuíba
aderiu à campanha nacional de
combate às hepatites virais - ‘Ju-
lho Amarelo’. Durante o mês, a
Secretaria de Saúde realizará pa-
lestras para orientar a população
sobre os tipos de hepatite, sinto-
mas, formas de contágio, preven-
ção, além de conscientizar sobre
a importância do diagnóstico pre-
coce da doença.

A hepatite é uma inflamação
no fígado causada por vírus ou
pelo uso de remédios, álcool e
outras drogas, além de doen-
ças autoimunes, metabólicas e
genéticas. Geralmente a pes-
soa não apresenta nenhum sin-
toma, o que aumenta os riscos da
inflamação evoluir para quadros
mais graves, como cirrose e até
câncer.

Campanha ‘Julho Amarelo’ traz palestras sobre

hepatites virais e testes rápidos em Carapicuíba

Neste sábado, dia 13, pessoas
de todas as idades poderão reali-
zar o teste rápido de hepatite C na
Policlínica (R. Itajubá, s/n – Pq.
Santa Tereza), das 9 às 16 horas.
O exame também está disponível

no Naic (Núcleo de Atendimento
à Infectologia de Carapicuíba) to-
das as segundas e terças-feiras,
das 10 às 17 horas. Para realizar
o teste rápido, o munícipe deve
levar o RG e cartão SUS.

Aniversário
da Preta

A equipe do Jornal A Cidade, fa-
miliares e amigos parabenizam a que-
rida aniversariante Preta, que comple-
tou 71 anos no dia 10 de julho. Felici-
dades!!! Deus ilumine seus caminhos
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