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POLÍTICA

Lula vai se casar em
festa de arromba assim
que deixar a prisão

Não vai ter lua de mel: Vivendo um romance há dois anos, o
ex-presidente Lula pretende, ao sair da cadeia, casar-se e dar uma
festa de arromba

Lula pretende se casar. A consorte é vinte e um anos mais nova
do que o pretendente, é socióloga, trabalha há dezesseis anos na
Itaipu Binacional e mora em Curitiba, no Paraná, o que a permite
visitar o ex-presidente com freqüência. Os dois estão juntos há
aproximadamente dois anos.

Fonte: Último Segundo - iG

Ex-presidente está em um relacionamento há quase 2 anos

Foto: Instituto Lula/Ricardo Stuckert
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Ação conjunta recupera lago
e nascente no condomínio

São Fernando em Barueri

A Prefeitura de
Barueri (por meio das
secretarias municipais

de Recursos Naturais e
Meio Ambiente, de

Serviços Municipais, de
Obras e de Governo)
realizou, em conjunto
com os moradores do

São Fernando Residên-
cia e com a Sabesp, a

recuperação ambiental
do lago do condomínio.

Reintegração na Cohab
de Carapicuíba deixa área
devastada. Tudo abaixo!

A reportagem do Jornal A Cidade, esteve na área da reintegração de posse na cohab 5, em Carapicuíba
após uma semana do ocorrido. O cenário é devastador.

2º Batalhão
de Polícia do

Exército
recebe

homenagem
na Câmara
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Fotos: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)
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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
das 7 horas, com distribuição de 200 se-
nhas. O telefone para mais informações é
4164-5481.

Ainda dá tempo:
Prefeitura de
Carapicuíba prorroga
prazo do Refis 2019

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

Por meio do Requerimento
n° 79/2019, aprovado nessa ter-
ça-feira (17), durante a 28ª Ses-
são Ordinária da Câmara Muni-
cipal, a vereadora Cida Carlos
(PT) está pedindo à Prefeitu-
ra diversos dados de 2018
sobre a Educação em Carapi-
cuíba. Entre eles, o número
de estudantes matriculados na
Rede Municipal de Ensino, o
total de professores, pagens,
ADEBS, coordenadores, direto-
res e vice-diretores, entidades
conveniadas e o montante rece-
bido do Fundo de Educação Bá-
sica (Fundeb).

Durante a 28ª Sessão Ordinária
da Câmara de Carapicuíba, realizada
nessa terça-feira (17), o vereador
Flavinho Ampermag (Patriota) apre-
sentou a Indicação n° 593/2019, que
sugere à Prefeitura que pavimente e
ilumine as travessas da Rua Oiticica
(Jardim Maria Beatriz). A saber: tra-
vessas Jair Ribeiro, Irani Vieira da
Silva, Moacir Marche e Benedito
Afonso.

Já por meio da Indicação n° 594/
2019, o parlamentar solicita ma-
nutenção e pavimentação do es-
cadão existente na Estrada do Pe-
quiá e a Rua Jácomo Benedetti
(Vila Leopoldina). Ambas as In-
dicações seguem agora para as mãos
do prefeito Marcos Neves (PV).

Vereador Flavinho Ampermag sugere
pavimentação e iluminação em travessas
da Rua Oiticica, no Jd. Maria Beatriz

Foto: Divulgação / CMC

Flavinho Ampermag é o autor das Indicações n  593/
2019 e 594/2019

Vereador também pede atenção da Prefeitura para escadão da Vila Leopoldina

A Vereadora Néia Costa atualmente filiada
ao PSB ainda não definiu os rumos de sua candi-
datura a reeleição, sem apoio do partido ao qual é
filiada e foi eleita, Néia deve deixar a sigla e bus-
car uma nova agremiação para a disputa das elei-
ções em 2020. “Ainda estou analisando, já re-
cebi convite de diversos partidos, mas ainda
não defini nada”, diz Néia.

Quanto ao apoio a candidatos a prefeito, Néia
também se mostra aberta a escutar as propostas
para a cidade, salienta que não pertence a grupo
nenhum e que espera o momento adequado para
tomar essa decisão. “Veja bem, não posso hoje
dizer que vou sair candidata com fulano ou
com ciclano, não sei ainda, preciso ouvir as
pessoas que estão mais próximas, conversar
com cada candidato e ver qual a melhor esco-
lha, preciso sempre pensar no povo e no pro-
jeto, antes de pensar em mim”, destaca Néia.

Néia diz não ter problema em dialogar com
todos, desde que o candidato se comprometa a
dar oportunidade aos vereadores de opinar e mos-
trar qual o melhor caminho para a cidade. “Di-
zem que meu problema com o atual prefei-
to é pessoal, se enganam, meu problema
com o prefeito vem muito de encontro com
as necessidades da população, meu proble-
ma com ele é de gestão, é com escolha er-
rada de secretários que não estão nem ai
são contra o povo, a visão dele é diferente
da minha, ele quer gerir a cidade come-
çando por um lado e eu pelo outro. Sempre
vou dar prioridade ao povo, ao atendimento
com respeito ao próximo, se ele compreender
isso e escutar um pouco mais os vereadores,
tenho certeza que quem vai sair ganhando é a
população”, disse a vereadora.

Sobre um eventual apoio a Sergio Ribeiro (PT)
e Professora Sônia (PSD), a vereadora também
se mostrou tranquila e diz esperar um diálogo pró-
ximo sobre os projetos para a cidade. “Da

Vereadora Néia Costa diz que
ainda não definiu os rumos de
sua candidatura a reeleição e
nem que grupo deve apoiar

mesma maneira que não tenho nada pes-
soal contra o atual prefeito, também não
tenho nada contra o Sergio Ribeiro e o PT,
ele tem me procurado para conversar mas
não sei ainda se é a melhor opção. Quan-
to a Professora Sônia, acho interessante a
possibilidade de termos uma prefeita na cida-
de, uma mulher nos representando, mas tam-
bém preciso saber melhor quais são as pro-
postas dela e quem vai formar um eventual go-
verno com ela, as vezes o grupo atrapalha mais
do que ajuda né”, finalizou a vereadora.

Néia Costa esta em seu primeiro manda-
to, hoje conta com suas redes sociais para
divulgar seu trabalho e como ferramenta para
receber denuncias e fazer também, seu face-
book possui vídeos e posts que somam milhões de
acessos.

ATUAÇÃO DOS VEREADORES

Vereadora Cida Carlos
solicita dados sobre a Educação
de Carapicuíba em 2018

Foto: Divulgação / CMC

Cida Carlos é vereadora na Câmara Municipal de
Carapicuíba

O vereador Joel Madeireira
(PROS) apresentou, na 28ª ses-
são ordinária da Câmara Muni-
cipal de Carapicuíba, a indicação
de número 595/2019, solicitan-
do ao prefeito Marcos Neves
(PV) a reabertura do Teatro Jor-
ge Amado, localizado na Ave-
nida Mirian, 86, no Centro.
Para o vereador, a medida é
uma forma de revelar talen-
tos, ocupar os jovens e ins-
trumentar o processo cultural
da juventude. A indicação segue
para análise da prefeitura.

Vereador Joel Madeireira
solicita a reabertura do
Teatro Jorge Amado
“Espaço, que já abrigou inúmeras apresentações artísticas, está fechado há
anos, isso é uma vergonha, espero que o sr. Prefeito tome uma atitute urgente e
resolva essa questão”, afirmou na Tribuna o vereador Joel Madeireira

Foto: Divulgação / CMC

Vereador Joel Madeireira durante última sessão da Câ-
mara Municipal de Carapicuíba

Só falta você
anunciar no

Jornal
A Cidade
Chame o
Paraíba
97523-1207
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Na última semana o Prefei-
to de Santana de Parnaíba, El-
vis Cezar, acompanhou o jura-
mento à bandeira dos cerca de
600 jovens parnaibanos na Are-
na de Eventos Dr. Antonio Tito
Costa,

Realizada pela Junta de Ser-
viço Militar de Santana de Par-
naíba, a cerimônia contou com
a presença do Prefeito, do de-
legado da 3ª Delegacia de Ser-
viço Militar, 1º Tenente Gleds-
ton, além dos demais represen-
tantes do exército, Guarda Mu-
nicipal e membros do executi-
vo municipal.

 “Nós temos trabalhado mui-
to para gerar vagas de empre-
go, onde esses jovens, que ju-
raram a bandeira, possam ter
oportunidades de emprego e de
estudo, por meio dos nossos 10
polos universitários”, comentou
durante a cerimônia, o Prefeito
Elvis Cezar.

Após a execução do Hino
Nacional foi feito o juramento
à Bandeira pelos rapazes nasci-
dos em 2001, que receberam a
dispensa do Serviço Militar, de
acordo com o Parágrafo 6º, do
artigo 107, e com os artigos 216
e 217 do Regulamento da Lei
do Serviço Militar.

O certificado de dispensa do
Exército é um documento ne-
cessário para quem deseja pres-
tar concurso público, tirar pas-
saporte e título de eleitor, obter
carteira profissional, registro ou
diploma de profissões liberais e
exercer qualquer função ou car-
go público.

Prefeito Elvis Cezar prestigia

cerimônia de juramento à

Bandeira na Arena de Eventos

Prefeito Elvis Cezar acompanha cerimônia de Juramento a Bandeira dos 600 jovens parnaibanos

Foto: Sandro Almeida
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Cardoso Veículos
completa 20 anos

A Cardoso Veículos foi fundada em
1999, este ano completa 20 anos, é dirigi-
da pela família que por vez, presta a cada
cliente a dedicação de um excelente aten-
dimento, e traz para o ambiente comercial
o habito e bons costumes como transpa-
rência, idoneidade, sinceridade e honesti-
dade tornando assim qualquer negociação
eficaz e segura.

“Para nós é motivo de muito orgulho
a Cardoso Veículos está completando 20
anos, em um ramo de atividade super
competitivo, isso nos deu força, sabedo-
ria e vontade de oferecer sempre o que a
de melhor para os nossos clientes. Deixo
aqui a minha gratidão à todos que esti-
veram conosco no decorrer desta cami-
nhada, e que venham mais e mais déca-
das de clientes satisfeito com a Cardoso
Veículos”, Afirma o Diretor Marcos

“Nosso crescimento segue pautado na
ética, na inovação e no investimento em
melhorias. Mas principalmente, acredi-
tando nas pessoas e fortificando os la-
ços com cada um que nos dão à honra de
atendê-los”, concluí o Diretor Marco
Aurélio.

“Estreito relacionamento e satisfação da
nossa marca com os nossos clientes é a
garantia de satisfação e a realização de
bons negócios. É por essa razão que a
Cardoso Veículos se tornou referência
familiar na aquisição de veículos”, com-
pleta o Gerente Sidinei Mendonça

A Cardoso Veiculos está localizada na
Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, 125,
131, 137 e 151 - Carapicuíba - SP
Tel.: 96485-3232

Parte da equipe Cardoso Veículos: Alisson, Marcos, Sidinei, Raphael, Mattos e Marco Aurélio

Fábio Mendonça (Jornal A Cidade), Sidinei, Marcos, Marco Aurélio, Mattos, Raphael e Jonathan
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FRANGO CAIPIRA

A PARTIR DE

R$ 10,00

TEMOS GALINHA

CAIPIRA E CODORNA

ABATIDA

A Prefeitura de Barueri (por meio das se-
cretarias municipais de Recursos Naturais e
Meio Ambiente, de Serviços Municipais, de
Obras e de Governo) realizou, em conjunto
com os moradores do São Fernando Residên-
cia e com a Sabesp, a recuperação ambiental
do lago do condomínio. Houve preservação de
nascentes, canalização do esgoto, ligação das
casas à rede de coleta da Sabesp e revitaliza-
ção das encostas através de arborização.

O projeto começou devido ao despejo ile-
gal de esgoto no córrego que fica nos arredo-
res e adentra o condomínio. Durante o perío-
do de chuvas, as águas levavam os dejetos para
o local provocando a contaminação de nascen-
tes e do lago, além de alagamentos, mau chei-
ro e até a queda de um muro de contenção.

A solução adotada ocorreu com o trabalho
das três esferas: sociedade civil (condomínio),
Prefeitura e Sabesp (concessionária responsá-
vel pela distribuição de água e pela coleta e
tratamento de esgoto). A separação do esgoto
das águas, bem como a limpeza e recuperação

Ação conjunta recupera lago e nascente
no condomínio São Fernando em Barueri

Fotos: Fernando Foca / Secom

do lago, além da revitalização dos arredores ficou a
cargo das secretarias municipais.

No caso da coleta e tratamento de esgoto, a res-
ponsabilidade passou para a concessionária, e aos
moradores couberam as ligações de esgoto e a con-
servação das áreas recuperadas.

O secretário de Recursos Naturais e Meio Ambi-

ente, Marco Antônio de Oliveira (Bidu), ressaltou que
a área estava muito degradada. “Antigamente isso era
um esgoto, morrendo peixes, um cheiro horrível e,
hoje, olha a maravilha que está aqui. E ainda não
finalizamos, depois da recuperação, vamos plantar
muitas árvores e vamos deixar muito bonito isso aqui”,
explicou.

MEIO AMBIENTE
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A reportagem do Jornal A Cidade, foi
procurada pelos moradores do bairro Vila
Eunice em Jandira, que reclamam da fal-
ta de atenção por parte da prefeitura em
relação ao  esgoto a céu aberto atrás da
Quadra de esportes Adriano Margarido
Pires.

“É freqüente ver crianças entrando
no esgoto para pegar bolas que caem
no local por falta de uma cobertura ade-
quada na quadra”, desabafa o mora-
dor local.

Essa cobrança já vem sendo feita a
muito tempo pelos moradores que que-
rem uma solução por parte da prefeitura.

Febre Tifoide, Cólera e Hepatite A são
algumas das principais doenças que são
causadas pelo contato com a água de es-
goto.

Moradores da Vila Eunice em Jandira reclama
da falta de atenção da Administração Municipal

(no destaque), garoto dentro do corrégo a céu aberto, para recuperar a bola

Moradores convivem com a sujeira  e mau cheiro do corrégo

O alambrado da quadra está furado em vários locais
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 Em Sessão Ordinária realizada nes-
ta quinta-feira (12), os vereadores apro-
varam dois projetos de lei de autoria do
Executivo. O Projeto de Lei nº 93/2019,
visa a abertura de crédito adicional es-
pecial ao orçamento vigente para a Se-
cretaria de Saúde.

Já o Projeto de Lei nº 106/2019 per-
mite a contratação de operação de cré-
dito junto à Caixa Econômica Federal,

Vereadores
aprovam abertura
de crédito adicional

O 2º Batalhão de Polícia do Exército
recebeu o reconhecimento do legislativo
municipal, devido a um gesto “inusita-
do” do soldado Lucas Tadeu Oliveira Me-
deiros no desfile de 7 de Setembro, que
aconteceu no último sábado na Avenida
dos Autonomistas.

Percebendo que seu companheiro de
trabalho, o cão policial Hunter, não
estava se sentindo bem, Tadeu o car-
regou nos braços durante todo o per-
curso. O pastor belga, que tem seis
anos de serviço e pesa 25 kg, já par-
ticipou de inúmeros eventos do Exérci-
to, mas, devido ao barulho excessivo,
se mostrou inquieto.

A imagem viralizou nas mídias so-
ciais como uma demonstração de pro-
fissionalismo e sensibilidade. Segun-
do o coronel José Paulo da Silva
Neto, comandante do 2º BPE, este
procedimento é padrão, uma vez que
cabe ao condutor garantir o bem-estar
do animal e que, para que sejam efici-

no âmbito do programa FINISA – Fi-
nanciamento à Infraestrutura e ao Sane-
amento.

O projeto visa a implantação de cam-
pos de futebol, Cidade da Polícia, nova
alça de acesso da Rodovia Castelo Bran-
co para Osasco, programa de recapea-
mento asfáltico e do sistema viário e vi-
aduto de acesso ao conjunto habitacio-
nal de interesse social Miguel Costa.

2º Batalhão de Polícia do Exército
recebe homenagem na Câmara

Projetos seguem agora para o Executivo

entes no trabalho, é importante que se
construa um vínculo afetivo entre eles.

“Esta é uma atitude muito natural, já
que temos carinho pelos animais”, ex-
plicou. A ação foi bem-sucedida tanto
que, ao final do evento, Hunter já esta-
va mais tranquilo e até brincava.

O vereador Josias da Juco (PSD),
proponente da Moção de Aplauso,
elogiou a atitude tomada e o fato de
a proteção animal estar presente no
Exército do país. Em seguida, entre-
gou as honrarias aos homenageados.

ENTRETENIMENTO / LAZER NA CIDADE
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Reintegração na Cohab de Carapicuíba
deixa área devastada. Tudo abaixo!

A reportagem do Jornal A Cidade, esteve na área da reintegração de posse na cohab 5, em Carapicuíba
após uma semana do ocorrido. O cenário é devastador. Acompanhe com exclusividade as imagens.

A área que era ocupada por cerca de 600 famí-
lias, foi desocupada com a  ordem da justiça via
reintegração de posse no dia 12 de setembro.

Há vários anos as famílias ocupavam uma área
que pertence a Cohab de São Paulo, na Cidade de
Carapicuíba, a pergunta que muitas pessoas da ci-
dade nos questionou foi: Será que está correto a
Cohab que pertence a Prefeitura de São Paulo, ter
uma área na cidade de Carapicuíba há décadas e
sem projeto habitacional local?.

Nossa equipe quando estava no local fazendo
imagens e vídeo da área devastada, fomos aborda-
dos por um grupo de ex-moradores do local que
estavam indignados com a situação da desocupa-
ção e desabafaram: “O pessoal da prefeitura fez
um acordo com a gente para pagar o caminhão
da mudança, e quando fomos ver nada disso
aconteceu, minhas coisas estava tudo separada
e quando percebi a máquina já estava derruban-
do tudo que via pela frente, foi horrível, uma fal-
ta de humanidade terrível deste pessoal, que não
tem coração, meu neto chorando, o pessoal gri-
tando com a gente e falando para sair que iam
derrubar tudo, meu Deus!”, desabafou a senho-
ra Maria do Carmo de 68 anos.

Tentamos o contato com a Secretaria de Habi-
tação de São Paulo/Cohab, via telefone não con-
seguimos e via site, preenchemos o formulário no
campo imprensa com a seguinte pergunta: A Se-
cretaria de Habitação de São Paulo (Cohab), tem
projeto Habitacional para a área desocupada no dia
12 de setembro na Cohab de Carapicuíba? - Até o
fechamento desta edição não tivemos resposta.

Acompanhe o vídeo da área após uma semana de
desocupação no Face: jornalacidadeoficial

O Jornalista Fábio Mendonça (Jornal A Cidade), esteve na área desocupada após uma semana

Fotos: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)

Por Fábio Mendonça


