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Mais de 60 casais oficializam união no

casamento comunitário de Santana de Parnaíba

Prefeito Elvis Cezar e 1ª Dama Selma Cezar ao lado dos
noivos durante a cerimônia do Casamento Comunitário 2019.
Mais de 60 casais participaram da 5ª edição do evento
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O prefeito de Barueri Rubens Furlan, durante discurso de inauguração do Centro de Diagnósticos com a presen-
ça do governador João Doria, prefeitos, deputados e várias autoridades municipais e de toda a região

Barueri terá
Hospital Regional
em parceira com
Governo do Estado

O prefeito de Barueri Rubens Furlan ressaltou que a instalação
do Hospital Regional é um sonho de toda a região oeste. “Barue-
ri é o centro geográfico desta região, então o hospital vai
ser erguido no Jardim Paulista, perto das divisas com Cara-
picuíba e Jandira. Vai atender desde doenças de alta com-
plexidade como câncer até as doenças mais simples.”

A expectativa é que o novo
hospital ofereça atendimento
para mais de 1,8 milhão de

habitantes dos sete
municípios da região

Campanha arrecada

dinheiro para

cadeirante em Osasco
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Prefeitura de
Carapicuíba
prorroga prazo
do Refis 2019

A Prefeitura de Carapicuíba prorrogou para até o dia 30 de setembro
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A Prefeitura de Carapicuíba prorrogou
até o dia 30 de setembro o prazo para qui-
tação de dívidas com o município. Trata-
se do Programa de Recuperação Fiscal
(Refis 2019), que possibilita o pagamen-
to de débitos do IPTU e ISS em até 60 par-
celas com taxas mais baixas, ou à vista com
100% de desconto nos juros e multas.

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.
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

Prefeitura de Carapicuíba
prorroga prazo do Refis 2019

das 7 horas, com distribuição de 200 se-
nhas. 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 imó-

vel;
- Poderão ser solicitados outros docu-

mentos, conforme Decreto 4.896/2019

ISS – Pessoa Jurídica
- Cópia do CNPJ;
- Cópia do Contrato Social;
- Espelho do IPTU de 2019;
- Poderão ser solicitados outros docu-

mentos, conforme Decreto 4.896/2019

 Se o nome do requerente não constar
como proprietário ou compromissário no
carnê de IPTU do ano corrente, deve apre-
sentar:

 - Cópia do espelho do IPTU do ano
corrente;

- Original e cópia do RG, CPF e com-
provante de endereço (com vencimento não
inferior a dois meses);

- Cópias do Contrato de Compra e Ven-
da ou Cessão de Direitos, com a sequência
de todos os adquirentes (com firma reco-
nhecida em cartório), ou da Escritura ou
ainda Certidão da Matrícula do Registro de
Imóveis (dentro da validade de 30 dias).

- Na hipótese de não ter os documen-
tos mencionados, apresentar declaração de
posse;

- Requerimentos assinados por Procu-

radores, apresentar também a procuração
(original e cópia), CPF e RG.

 Construindo a cidade que sonhamos
A população de Carapicuíba faz parte da

administração municipal. O pagamento de
dívidas com a prefeitura aumenta o orça-
mento que é revertido em benefícios para
os moradores. Os principais investimentos
são feitos nas áreas de saúde e educação.

APROVEITE
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Barueri terá Hospital Regional em
parceira com Governo do Estado

A cidade de Barueri vai ganhar um
Hospital Regional para atender a sua
população e a população dos municípi-
os vizinhos. A construção começa já
neste semestre.

A autorização para celebrar o con-
vênio com o município de Barueri foi
feita de forma eletrônica pelo gover-
nador de São Paulo, João Doria,
através de assinatura digital, duran-
te o evento inaugural do Centro de
Diagnósticos de Barueri, no final da tar-
de de sexta-feira (dia 23).

“O investimento previsto neste hos-
pital será de R$ 190 milhões, investi-
mento poderoso do qual o governo do
Estado de São Paulo aportará R$ 140
milhões e a Prefeitura de Barueri, de
forma generosa, responsável e compar-
tilhada, investirá R$ 50 milhões”, rela-
tou Doria. “Será o melhor hospital regi-
onal do Brasil.”

O governador também informou que
os primeiros atendimentos devem ser re-
alizados no ano de 2022 e a capacidade
será de 1.100 internações e 580 cirurgi-
as por mês.  Serão 320 leitos, 50 leitos
de UTI e oito salas cirúrgicas, além de
parque tecnológico de última geração
com acelerador linear, hemodinâmica,
tomógrafo, ressonância magnética, ma-
mógrafo e radiologia digital.

O prefeito de Barueri Rubens Fur-
lan ressaltou que a instalação do Hospi-
tal Regional é um sonho de toda a re-
gião oeste. “Barueri é o centro geo-
gráfico desta região, então o hospi-
tal vai ser erguido no Jardim Paulis-
ta, perto das divisas com Carapicuí-
ba e Jandira. Vai atender desde do-
enças de alta complexidade como
câncer até as doenças mais simples.”

A expectativa é que o novo hos-
pital ofereça atendimento para mais
de 1,8 milhão de habitantes dos sete
municípios da região: Barueri, Osas-
co, Carapicuíba, Jandira, Itapevi,
Santana de Parnaíba e Pirapora do
Bom Jesus.

O prefeito de Barueri Rubens Furlan, durante discurso de Inauguração do Centro de Diagnósticos com a presença do governador João Doria,
prefeitos, deputados e várias autoridades municipais e de toda a região

Ao lado governador Dória, prefeito Rubens Furlan, durante inauguração do maior Centro de Diagnósticos do Estado de São Paulo em Barueri
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Vera
Proprietária

Um projeto de lei do deputado estadual Cezar tramita na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com o pro-
pósito de compensar as cidades com perdas na arrecadação
do ICMS- Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e de Comunicação em razão da
transferência do fato gerador.

Trata-se do PL nº 979/2019 que diminui os efeitos nega-
tivos na queda de arrecadação pela chamada “guerra fiscal”
e obriga o Governo do Estado a promover ações compensa-
tórias e de minimização dos efeitos causados aos municípios
que tiverem reduções acentuadas que representem, no míni-
mo, 5% da perda anual da arrecadação do ICMS em função
da transferência de fato gerador para outra localidade no
Estado de São Paulo.

“Muitas empresas estão migrando para otimizarem suas
estratégias e se beneficiarem de incentivos oferecidos
por outros municípios. Assim, a cidade que perde uma
grande empresa para outra localidade tem queda na sua
arrecadação por mudança do fato gerador. Para não
prejudicar os serviços essenciais em função dessa redução
na receita, precisa haver uma parceria com o Estado para
equilibrar as contas das Prefeituras, auxiliando na recupera-
ção”, explicou Cezar.

A propositura prevê que as ações e mecanismos serão
fixados em termo de compromisso firmado através de
convênio entre Estado e Município, por um período de
36 meses, para execução de medidas compensatórias.
O valor equivalente a ser adotado pela evasão fiscal, por
mudança de empresa de grande porte, deve seguir os critéri-
os de 50% no primeiro ano, 30% no segundo ano e 20% no
terceiro ano.

Projeto de Lei do deputado
Cezar obriga Estado a
compensar município que
perde gerador de ICMS

ATUAÇÃO DO DEPUTADO

Para proporcionar qualidade de vida
e melhores condições visuais para os
moradores do município cadastrados nas
unidades assistenciais, o Prefeito Elvis
Cezar realizou, na última sexta-feira( 23/
08), no Clube C.A.S.A, mais uma en-
trega de óculos.

A cerimônia contou com a presença
de representantes do legislativo munici-
pal, do Secretário de Assistência Social,
Fábio Mendonça, dos coordenadores
dos núcleos assistenciais, além dos mu-
nícipes beneficiados com o recebimento
dos óculos.

“Isso representa uma gestão de efi-
ciência, que funciona, desde o atendi-

Prefeito Elvis Cezar realiza entrega

de óculos para 250 moradores da cidade

mento oftalmológico, na saúde, até a exe-
cução prática da política pública” , co-
mentou o Prefeito Elvis Cezar.

Depois de passarem por acompanha-
mento oftalmológico e identificadas as
necessidades de cada um os beneficiári-
os escolheram as armações e receberam
os óculos gratuitamente.

Elenice Molico falou da emoção em
retirar o seu óculos e elogiou a prefeitu-
ra pelo atendimento prestado: “Eu che-
go a ficar emocionada, tamanha a mi-
nha gratidão, pois é maravilhoso este
benefício que estamos recebendo”, fa-
lou a moradora do bairro Chácara das
Garças.

Prefeito Elvis posa ao lado das pessoas beneficiadas com os novos óculos de grau

Foto: Sandro Almeida
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LOJA 01 - Av. Marg. do Ribeirão, 125 - Pq. Jandáia - Carapicuíba - SP - Tels.: (11) 4202-8081 (MATRIZ)
                  (11) 94736-0047         (11) 96810-1427
LOJA 02 - Estr. das Acácias, 340 - Pq. Roseira - Carapicuíba - SP - Tels.: (11) 4202-8081
                  (11) 94736-0047         94800-9638
LOJA 03 - Rua Duarte da Costa, 654 - Pq. Imperial - Barueri - SP - Tel.: (11) 94750-0261
LOJA 04 - Av. Tenente Marquês, 4935 - Vl. Poupança - Santana de Parnaíba - SP -  (11) 94750-0261

FRANGO CAIPIRA

A PARTIR DE

R$ 10,00

TEMOS GALINHA

CAIPIRA E CODORNA

ABATIDA

 Com o objetivo de realizar o sonho
dos casais que desejam oficializar sua
união, no último sábado (24/08), o Pre-
feito de Santana de Parnaíba, Elvis Ce-
zar, juntamente com a Presidente do
Fundo Social de Solidariedade Selma
Cezar, em parceria com o Cartório Ro-
drigues Cruz, promoveram mais uma
edição do casamento comunitário, que
aconteceu na Arena de Eventos Dr. An-
tonio Tito Costa, no Campo da Vila.

“Uma grande cidade é formada de
grandes famílias e para mim é muito gra-
tificantes poder proporcionar esse mo-
mento que mostra como é importante
valorizar a família”, falou o Prefeito El-
vis Cezar.

A Primeira dama Selma Cezar,
falou da alegria em promover este
evento: “Eu fico muito feliz em rea-
lizar este sonho para estas famílias
pois é um momento de muita alegria
para todas as famílias parnaibanas”,
comentou a 1ª Dama.

Na ocasião estiveram presentes os
representantes do legislativo, além
dos familiares dos 60 casais que
acompanharam a cerimônia, que con-
tou com uma decoração especial, com
direito a tapete vermelho, mesa deco-

Mais de 60 casais
oficializam união no
casamento comunitário
de Santana de Parnaíba

rativa, cabine de fotos e a tradici-
onal  marcha nupcial  tocada ao
vivo, fazendo da cerimônia, um
momento inesquecível para todos
os recém-casados.

 “A cerimônia foi muito boa,
além das nossas expectativas e nós
só temos a agradecer ao prefeito por
realizar esse sonho para nós”, fala-
ram os noivos Nataly e Marcelo. Prefeito Elvis Cezar e 1ª Dama Selma Cezar ao lado dos noivos durante a cerimônia do Casa-

mento Comunitário 2019. Mais de 60 casais participaram da 5ª edição do evento

Fotos: Fabiano Martins
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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.

JORNAL A CIDADE - DISTRIBUIÇÃO NOS BAIRROS DA CIDADE

99800-2000
Anuncie!

Este Jornal Circula

Jogo festivo de futsal
entre Amigos do Vander

Carioca contra Amigos do
Simi, além futsal feminino

e das crianças

Neste domingo, 25, a
Prefeitura de Jandira, atraves
da Diretoria de Esportes, La-
zer e Recreação entregou a
população o Ginásio Polies-
portivo Vereador Manoel de
Jesus Marçola.

A solenidade contou a
presença da população e familiares do
homenageado, que fizeram questão de
vir acompanhar a inauguração de mais
um espaço de lazer e de esporte para o
jandirense.

Prefeitura de Jandira
entrega ginásio
poliesportivo na Àrea
de Lazer do Trabalhador

de esportes, e recentemente entregou o
novo estádio, com campo sintético, vesti-
ários e pista de atletismo, e em breve a ci-
dade também terá complexo aquático.

A população pode assistir jogos de
equipes masculina e feminina, e logo após
pode acompanhar o jogo principal que reu-
niu as equipes do Amigos do Vander Cari-
oca e Amigos do Simi.

O novo ginásio conta com uma qua-
dra poliesportiva, arquibancadas late-
rais, banheiros e vestiários masculino e
feminino.

Participaram da inauguração, autorida-
des municipais como secretários, direto-
res e também representantes do Poder Le-
gislativo.

Serviço
Ginasio Poliesportivo Vereador Mano-

el de Jesus Marçola

O prefeito Paulo Barufi, presente no
evento, falou sobre o homenageado e sua
contribuição para a cidade de Jandira “ Esse
ginásio é para a comunidade, e fiz questão
de homenagear o ex-vereador por saber
que ele foi importante para o progresso de
Jandira” disse.O prefeito lembrou que a
Prefeitura tem investido recursos para área

Local: Área de Lazer do Trabalhador
Mercedes Lovato de Lima,

Rua Antônio Bardella, s/n, Jardim São
Luiz

A Prefeitura de Jandira iniciou na úl-
tima semana, as obras da passarela que
ligara o bairro do Jd. Belmont a escola
Dorvalino Abíilio Teixeira, cruzando a
via expressa.

Essa importante obra é uma reivin-
dicação antiga da população, que desde
a construção da via expressa Mauri Se-
bastião Barufi, ainda na década de 80,
esperava que a Prefeitura pudesse fazer
essa obra.

Com o aumento no número de veí-
culos, a construção  é vital para o bair-
ro, haja vista, o grande número de pes-
soas, entre elas crianças, jovens e ido-
sos, que hoje cruzam a via expressa, sob
o risco de atropelamento. Em especial,
alunos da EE Dorvalino Abilio Teixeira

Prefeitura inicia obras da
passarela da via expressa,

no Jd. Santo Antonio
 Com a construção da passarela, a população terá mais segurança,

evitando possíveis acidentes ao atravessar a via expressa

que diariamente utilizam a via expressa
para descolamento em periodo de aulas.

Segundo técnicos da Prefeitura, a
obra iniciada neste mes de agosto,
tem prazo de termino em cerca de
14 meses, e irá mudar a realidade e
a paisagem daquela região, promo-
vendo segurança e conforto aos mo-
radores do Jd. Belmont, Jd. Santo An-
tonio e adjacências.

A melhor
divulgação
para o seu
produto

ou serviço
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• TRADIÇÃO

• MENOR PREÇO

• PONTUALIDADE

Só falta você
anunciar no

Jornal
A Cidade
Chame o
Paraíba
97523-1207

Sandra Andrade da Silva é
portadora de paralisia cerebral e

organiza vaquinha para pagar
cadeira de rodas

A cadeirante Sandra Andrade da
Silva, que vende doces nas ruas de
Osasco, é uma figura muito querida
dos funcionários e dos cidadãos que
frequentam a Câmara Municipal de
Osasco. A comerciante é portadora
de paralisia cerebral e frequenta o
Legislativo osasquense todas as ter-
ças e quintas-feiras. Ela lançou uma
campanha para arrecadar fundos
para custeio das despesas de sua
cadeira de rodas motorizada.

Sandra está pedindo ajuda onli-
ne, por meio do site Vakinha, para
que possa quitar a dívida da cadeira
de rodas e das altas despesas de
manutenção com o equipamento.

Segundo a ambulante, a cadeira
de rodas é hoje o principal meio que
dispõe para poder trabalhar. “Ela me
dá hoje maior mobilidade, para que
eu consiga pagar minhas despesas e
a prestação dela, preciso ir às ruas
vender as guloseimas nos pontos de
ônibus. A receita diária, hoje, não
permite que eu consiga quitar esta

Campanha arrecada dinheiro
para cadeirante em Osasco

dívida”, justifica.
Aos 49 anos de idade, Sandra tem

paralisia cerebral desde que nasceu.
A deficiência faz com que ela tenha
muitas dificuldades para falar e se
locomover.

Sandra recebe um auxílio da Pre-
vidência Social por ser portadora de
deficiência. No entanto, a cadeiran-
te usa o benefício para pagar uma
cuidadora, já que os problemas mo-
tores a impedem de realizar sozinha
atividades simples do dia a dia,
como ir ao banheiro, por exemplo.

Moradora do bairro Jardim Con-
ceição, Sandra é vendedora ambu-
lante desde quando morava em Fer-
raz de Vasconcelos, na Grande São
Paulo.

A ambulante mudou-se para
Osasco há 19 anos e, desde en-
tão, tem comercializado doces,
balas, chocolates, amendoins e
salgadinhos pelas ruas da cidade
para sobreviver.

O link para acessar o site Vakinha e colaborar com a Sandra é:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/uma-cadeira-para-a-

sandra?utm_campaign=whatsapp&utm_content=289213&utm_medium=website&utm_source=social-shares

Segundo a ambulante, a cadeira
de rodas é hoje o principal meio
que dispõe para poder trabalhar.
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