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Estão abertas, até 12 de novembro,
às 15h, as inscrições para o processo
seletivo da Escola Técnica Estadual
(Etec) Carapicuíba exclusivamente pelo
site www.vestibulinhoetc.com.br.

O Vestibulinho é para o primeiro se-
mestre de 2020. São oferecidas 400 va-
gas distribuídas entre os Ensinos Mé-
dio, Técnico, Integrado e Especializa-
ção Técnica.

Os cursos da modalidade ‘Ensino
Médio Técnico Profissional Novotec In-
tegrado’, são: Administração – manhã

Etec Carapicuíba
oferece 400 vagas
no vestibulinho

(40); Comunicação Visual – manhã (40);
Marketing – manhã (40) e Programa-
ção de Jogos Digitais – manhã (40).

Já os da modalidade ‘Ensino Técni-
co’, são: Administração - tarde/noite
(40); Administração Semipresencial EAD
(40); Comunicação Visual – tarde (40);
Multimídia – noite (40) e Processos Fo-
tográficos – tarde (40).

Para Desenvolvimento de Sistemas
são oferecidas 40 vagas – tarde (40).

Para mais informações acesse: https:/
/www.cps.sp.gov.br/vestibulinho/.

Por meio do requerimento 085/2019
a vereadora Professora Cida Lula Car-
los (PT) pede que a Câmara envie ofí-
cio à secretária Fabiana Marques para
dar esclarecimentos referentes às áreas
públicas e privadas do município que
serão desapropriadas.

Por meio de indicações apresentadas

Vereadora Cida Carlos
pede esclarecimentos
sobre desapropriações

em Carapicuíba
Câmara enviará ofício convidando secretária de Projetos

Especiais, Convênios e Habitação para falar do assunto

também na terça-feira (15), durante a
32ª Sessão Ordinária da Casa, a verea-
dora está solicitando à Prefeitura que im-
plante uma academia ao ar livre na Rua
Pilar do Sul (Cohab 2) e um playground
na Estrada do Jacarandá. Os documen-
tos serão enviados para análise do po-
der executivo municipal.

Cida Carlos é a autora do requerimento pedindo esclarecimentos sobre desapropriações

Fotolegenda: Divulgação / CMC



•Página 3ANO 10 | EDIÇÃO Nº 117 |19 À 31 DE OUTUBRO DE 2019 Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba informa que, na pró-
xima quinta-feira,(31/10) a par-
tir das 09h, será inaugurado na
Avenida Tenente Marques, o
novo prédio da Fatec Santana
de Parnaíba

O evento contará com a pre-
sença do Prefeito Elvis Cezar e
do Deputado Estadual Marmo
Cezar, além das autoridades mu-
nicipais e estaduais, para conhe-
cerem as dependências do novo
prédio que contará com cursos
voltados a indústria 4.0, com
moderna estrutura e ambientes
com capacidade para formar até
mil alunos por ano.

EVENTO: INAUGURA-
ÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA
FATEC 4.0

DATA/HORÁRIO:
DIA 31/10/2019 ÀS 09H

ENDEREÇO: AVENIDA
TENENTE MARQUES, 5136
– FAZENDINHA

Prefeito Elvis Cezar Inaugura novo prédio
da Fatec na quinta-feira (31/10) às 09h

Prefeito Elvis Cezar
inaugura o Museu da
Bíblia e lança o Plano
de Metas 2020/21 de
Santana de Parnaíba

A última segunda-feira (21) foi
mais um marco para a cidade de San-
tana de Parnaíba, pois foi realizada a
prestação de contas do Plano de Me-
tas 2018/19 e o lançamento do 2020/
21, na Arena de Eventos.

Inauguração do
Museu da bíblia

Na mesma noite também foi rea-
lizada a inauguração do Museu da
Bíblia, uma parceria entre a Prefei-
tura de Santana de Parnaíba e a So-
ciedade Bíblica do Brasil.
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A Prefeitura de Barueri se
prepara para receber cerca de
40 mil visitas durante as home-
nagens póstumas do feriado do
Dia de Finados. Uma equipe de
colaboradores está escalada
para auxiliar o público na loca-
lização dos túmulos, no Cemi-
tério Municipal Álvaro Quintei-
ro Vieira, na Vila São Francisco
(bairro Fazenda Militar).

O atendimento no sábado (2
de novembro), dia de maior
movimentação, será das 7 às 18
horas; no dia anterior (sexta-fei-
ra, 1º de novembro) e no do-
mingo (3 de novembro), o fun-
cionamento ocorrerá em horá-
rio normal.

Haverá uma tenda para in-
formações aos visitantes. Mas
quem quiser saber o local cor-
reto dos jazigos poderá consul-
tar a lista de sepultamentos atra-
vés do nome, filiação, ou data

Cemitério de Barueri se
prepara para receber 40 mil
visitas no Dia de Finados

do falecimento no portal de Ba-
rueri, no link  http://
portal.barueri.sp.gov.br/secreta-
rias/secretaria-servicos-munici-
pais/consulta-sepultados.

No sábado haverá missa de
hora em hora, a partir das 9h,

na praça em frente ao velório
do cemitério. Fora do comple-
xo, os organizadores montarão
um espaço especial com cerca
de 250 cadeiras para a celebra-
ção de missas pelos padres de
sete paróquias de Barueri.

Em Barueri, a exemplo do
ano passado, o Dia de Finados
terá operação especial nos ar-
redores do cemitério com apoio
da Guarda Municipal, do De-
mutran e de ambulâncias da
Secretaria de Saúde.

Serviço
O Cemitério de Barueri,

onde também fica a Praça da
Saudade, está localizado na Vila
São Francisco (Bairro Fazenda
Militar). Mais informações pelo
telefone 4198-3009.

O recorde de público no Parque
Municipal Dom José marcou as finais
do Femupo – Festival de Música Po-
pular Brasileira de Barueri, no último
domingo. Os grandes vencedores fo-
ram o cantor e compositor Peterson
Brito, com a música “Jeito de ser Fe-
liz”, na categoria “Prata da Casa” (de
autores inscritos de Barueri), e o can-
tor e compositor Zé Alexandre, com
“Foi Assim”, na categoria “Livre” (de
músicos de todo o país). A apoteose da
festa foi o show de encerramento de
Nando Reis, fechando o domingo com
o prestígio que o Femupo merece pela
sua tradição e aceitação popular.

A tenda gigante especialmente
montada no Parque Dom José ficou
completamente tomada de pessoas, que
também se aglomeraram do lado de
fora da cobertura. Organizado pela
Secretaria de Cultura e Turismo, o Fes-
tival mostrou uma riqueza cultural em
meio a uma mistura de sotaques, inte-
gração musical e troca de conhecimen-
to entre os artistas.

O secretário de Cultura e Turismo,
Jean Gaspar, acompanhou todo o Fes-
tival e destacou que os investimentos
culturais são prioridades da gestão da
cidade. “Saímos renovados e com a
certeza de estar no rumo certo, princi-
palmente após a declaração de um ar-
tista do quilate do ex-Titãs, que disse
estar se sentindo em um oásis, pois em

Femupo registra sucesso de público e

o melhor das novas tendências da MPB

Barueri investe-se nas artes, já que são
mais de 7.000 alunos matriculados”. No
seu show, Nando Reis elogiou de pú-
blico o trabalho feito pela Prefeitura de
Barueri.

Confira as canções premiadas
no Femupo 2019

Categoria Prata da Casa
1º - Jeito de ser Feliz - Peterson

Brito
2º - Coisas da Vida - Jade Chris
3º - Casa do Sossego - Gabriela

Lima
4º - Última Carta- Ruy Júlio

Categoria Livre
1º - Foi Assim - Zé Alexandre (São

Paulo-SP)
2º - Agreste - Luís Dillah (Novo

Horizonte-SP)
3º - Será que eu Sou Louco - Ban-

da Caldêra (Belo Horizonte-MG)
4º - Todo Possível - Márcia Che-

rubin (Santo André-SP)
5º - Dois Zoinhos - Carlos Gomes

e Jéssica Sthephens (Praia Grande-SP)

Melhor intérprete
Walter Lajes - Retrato Falado do

Sertão (Vitória da Conquista-BA)

Aclamação Popular
Banda Caldêra - Será que eu Sou

Louco?  (Belo Horizonte-MG)
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O prefeito de Osasco, Rogério Lins, deu posse na sex-
ta-feira, 18/10, aos membros do Conselho Municipal idoso
para o mandato de dois anos. A solenidade foi realizada na
Sala de Reuniões de seu gabinete.

NR. Esperamos que esse novo conselho cumpra com
uma das suas principais finalidades, que é o de: Formular,
implantar, supervisionar e avaliar a Política social do Ido-
so em nosso município.

EM OSASCO, CONSELHO DO IDOSO
É EMPOSSADO

Foto: Marcelo Deck

Por Luca
de Oliveira

A Companhia do Me-
trô, em parceria com o Se-
nai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial),
abre na  quarta-feira (30/
10) inscrições gratuitas
para processo seletivo de
220 vagas no curso de
aprendizagem industrial.

O período de inscrições vai das 14h de 30 de outubro
até as 21h de 1º de novembro.

O edital com todas as informações sobre o processo
seletivo pode ser acessado no site do Metrô:
www.metro.sp.gov.br

Metrô abre inscrições gratuitas
para processo seletivo

A Ginástica Rítmica FAE OSASCO (Fundo de Apoio
ao Esporte), da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer
(Serel), participou da 25ª Copa Internacional Alemania,
realizada no Club Manquehue, em Santiago do Chile, entre os
dias 9 e 13/10, conquistando o 1º  lugar da competição.

Confira mais detalhes do evento, inclusive a classifi-
cação individual das atletas osasquense acessando http://
www.osasco.sp.gov.br/noticias/ginastica-ritmica-de-osas-
co-conquista-1o-lugar-por-equipe-na-copa-alemania

Ginástica Rítmica

HORTA ITAPEVI
O projeto Horta

Escolar Conexão
Alelo, da Prefeitura
de Itapevi, colheu
20,3 mil mudas de
alimentos orgâni-
cos, em 18 meses
de ação. O projeto
inovador é realizado
em 15 escolas mu-
nicipais, onde 10 mil estudantes são beneficiados. Esse
programa é realizado em parceria com a ONG Conexão – Serviço
de Integração Social e a empresa Alelo. Nestes dois anos
22 mil mudas foram plantadas.

O objetivo do projeto Horta Escolar é estimular o en-
volvimento das crianças no plantio e melhorar os hábitos
alimentares da população, por meio de ações interativas,
que motivem as famílias a fazerem escolhas mais consci-
entes, além de desenvolver práticas sustentáveis.

Confira o Projeto: https://noticias.itapevi.sp.gov.br/
hortas-escolares-de-itapevi

UNIVESP CARAPICUIBA
A Universida-

de Virtual do Es-
tado de São Pau-
lo (Univesp) –
Polo Carapicuíba
- está com inscri-
ções abertas para
o vestibular. A uni-
dade, viabilizada

na cidade pela parceria entre Prefeitura e Governo do
Estado, oferecerá diversas vagas gratuitas de ensino su-
perior.

As inscrições terminam no dia 14 de novembro, às 15h,
e as provas ocorrerão dia 1 de dezembro.

Mais informações, acesse: www.vestibular.univesp.br.

RIO TIETÊ
A Assembleia

Legislativa do Estado
de São Paulo apro-
vou nesta terça-feira
(15/10) projeto de
lei que autoriza o go-
verno a contratar
empréstimo para a
recuperação do rio
Tietê. Foram 57 vo-
tos favoráveis, 17 contrários e uma abstenção.

A medida prevê um financiamento junto ao Banco In-
teramericano de Desenvolvimento no valor de quase 80
milhões de dólares.

O PL 836/2019 foi aprovado em Plenário e agora se-
gue para a sanção do governador.

Confira os detalhes do Projeto de Lei: https://
www.al.sp.gov.br/noticia

A artista plástica
Rosi Araújo, residente
em Cotia, teve mais
uma vez seus trabalhos
mostrados fora do Bra-
sil, desta vez  foram
expostos na Feira de
Arte do Carroussel du
Louvre, no Museu do
Louvre, com apoio da
AVA Galleria.

Acompanhe nas redes sociais Rosi: https://
www.facebook.com/rosiaraujoarte/?tn-str=k*F

Facebook: https://www.facebook.com/avagalleria/
https://www.instagram.com/ava_galleria/

Rosi Araújo expõe no Louvre

A prefeitura da
cidade, através da
Secretaria de Edu-
cação organizou
mais uma premia-
ção do “Oscar da
Educação de Barue-
ri”, o tradicional
Prêmio "Professor
Giz de Ouro", na
noite de quinta-feira (dia 17/10).

Acompanhe os melhores momentos do evento e veri-
fique os Vencedores do Prêmio Professor Giz de Ouro
2019 acessando:

http://portal.barueri.sp.gov.br/Noticia/18102019-pre-
mio-professor-giz-de-ouro-completa-18-anos-com-ceri-
monia-emocionante

Barueri - "Professor Giz de Ouro"

Foto: http://tieteasy.blogspot.com/2012/09/rio-tiete-limpo-x-rio-tiete-sujo.html

MUNO FUTSAL - Campeão - Categoria Sub 14
- Campeonato Oficial da LOFS "Maria do Carmo Toioda" 2019

PORTUGUESINHA FUTSAL - Bicampeã - Categoria Principal
- Campeonato Oficial da LOFS "Maria do Carmo Toioda" 2019.

Elenco do Campeão: Da esquerda pra direita: Benedito (vulgo Marquito), Sr. Benja-
min (amigo), João Prats, Abidionack, Enzo, Gabriel, Pedro, César, Paulo (Representan-
te), Gustavo, Luis, Víctor, Kaiky Lula, Eduardo e Raphael.

Elenco do Bicampeão: (Em pé) - Waldir, Felipe, Tiago, Marcelo, Renan, Fehh e Fran
(Agachado): Ailson, Wendel, Alex, Osni, Silas, Beto, Cleiton

ACUPUNTURISTA
ENTRE EM  CONTATO

E MARQUE UMA SEÇÃO

Dra. Tiana Nascimento
ACUPUNTURISTA

(11) 9 9914-9522 / 9 6914-1001
ATENDEMOS EM DOMICÍLIO

O que causa o autismo? Como ele se manifesta?
E qual é a melhor maneira de lidar com esse trans-

torno?
As respostas para essas perguntas são complexas - às

vezes inexistentes - e variam de pessoa para pessoa. "Cada
autista é um autista", diz a pesquisadora Patrícia Braga, do
Instituto de Ciências Médicas (ICB) da USP. "São muitos
autismos, então é  difícil de generalizar."

Patrícia será uma das palestrantes do próximo USP
Talks, no dia 29/10 ao lado da psiquiatra Rosa Magaly de
Morais, também pesquisadora do Instituto de Ensino e
Pesquisa.

O evento é  gratuito e aberto ao público das 18h30 às
19h30 no auditório do MASP sendo que também será trans-
mitido ao vivo pelo Facebook

ESPECIALISTAS DISCUTEM AUTISMO
EM EVENTO GRATUITO

foto: Marcos Santos/USP Imagens

PARABÉNS À DIRETORIA DA LOFS, NA PESSOA DE SEU PRESIDENTE PROFº. PAULO SÉRGIO PELO EXCELENTE TRABALHO

Meire Barbeiro Sanchez

Aquitetura e Construção

e-mail: mbamau@terra.com.br
Tels.: 11 4618-2240 / 97643-9674

Rua Joaquim Pinto, 27 - Vila
Yolanda - Osasco - SP

- Fábio Castro -

Foto: Luciano

Foto: Ricko Araújo
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ENTRETENIMENTOS  NA CIDADE

Destaque Social Festa para as crianças da
comunidade Campo do
Bahia em Carapicuíba

No domingo dia 20 de outubro, foi realizado
um evento especial para as crianças da comuni-
dade Campo do Bahia, em Carapicuíba. A ação
foi idealizada por Alemão e sua equipe,  que pron-
talmente serviram as crianças com churrasco, ca-
chorro quente, refrigerante e muitos brinquedos.
Com a colaboração de vários comerciantes.

André Silva Mendonça e Angélica

Cobra Motos, Willian Teixeira e Fábio Mendonça
Fábio Mendonça, Joaquim e Fabinho dos Te-
clados

Fabinho dos Teclados e Joaquim, durante apre-
sentação no Bar do Bebê, no Jd. Toanto em
Carapicuíba. Esse é moral!

Apresentação de Fabinho dos Teclados no Jd. Tonato

Diretório Municipal do PT Carapicuíba, faz festa para Lula 74 anos

No domingo 27/10, o Diretório Municipal do PT em Carapicuíba, realizou uma festa especial em comemoração ao aniversário de
74 anos do ex-presidente Lula. Em nome do presidente do diretório Marciano Fernandes, do ex-prefeito Sérgio Ribeiro, da vereadora
Cida Carlos, da ex-secretária de esportes Fátima Brito e de todos os coreligionários do Partido dos Trabalhadores, o bolo de parabéns
ao Lula foi decorado com o tema “LULA LIVRE”.

Parabéns Luiz Inácio pelo seu aniversário!

Fábio Mendonça

Aniversário do Paraíba

A equipe Jornal A Cidade, foi prestigiar a mega-
festa de aniversário do Paraíba, realizada no “Bar
Estou no Escritório”,  do Rogério Bill. Festa Top!

JORNAL A CIDADE - O JORNAL QUE CIRCULA NO SEU BAIRRO

QUEM LÊ SABE MAIS! O Jornal que circula na sua cidade, no seu bairro

••• DISK PEÇAS

99800-2000
Anuncie!
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ESPECIAL PARA CHURRASCO

LIMPO E GRANULADOCARVÃO

TEMOS
PARA
PRONTA
ENTREGA

O Presidente da Câmara Municipal de
Osasco, o vereador Ribamar Silva, recebeu
no dia 17, em seu gabinete, o deputado fe-
deral Davi Soares (DEM). O parlamentar
veio a Osasco por intermédio de Ribamar
que apresentou as demandas do município.

No mesmo dia, o Chefe do Legislativo
levou o deputado para uma reunião com o
Prefeito Rogério Lins. Durante o encon-
tro, Davi Soares anunciou que vai destinar
emenda parlamentar no valor de R$ 1 mi-
lhão para Osasco. O valor será destinado
para investimento nas áreas da saúde e in-
fraestrutura do município. De acordo com
Ribamar, o encontro com o Davi Soares foi
possível graças ao bom relacionamento
entre os dois. “Pedi ao deputado que olhas-
se para nossa cidade com carinho. Esse va-
lor é muito bem-vindo num momento em
que a cidade passa por uma verdadeira trans-
formação”, explica Ribamar.

Ainda segundo o Presidente da Câma-
ra, a previsão é que o valor seja destinado
ao município já nos próximos meses.

Ribamar articula e deputado destina
R$ 1 milhão em emendas para Osasco

Programação de 21 horas de evento tem surpre-
endido centenas de pessoas que participam em busca
de desenvolvimento pessoal e transformação de vida

Pela quarta vez em Alphaville, o treinamento
ICON21 traz novidades e promete impactar os parti-
cipantes com a metodologia que tem mudado atitu-
des, comportamentos e resultados de pessoas em todo
o Brasil. O evento acontece nos próximos dias 23 e
24 de novembro no Hotel Comfort de Alphaville.

Max Santana está
de volta na região
com o treinamento

comportamental ICON21

Veja programação no anúncio abaixo:

Os ingressos podem ser obtidos no site www.icon21.com.br
ou pelo telefone 2424-6521 – ramal 201

CARVÃO
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Prefeito Paulo Barufi reinaugura CRM
e entrega mamógrafo e ultrassom

Ao discursar o Paulo Barufi deixou claro que a Saúde em seu governo é prioridade, e desde que
assumiu em 2017

Na segunda-feira, 21 o prefeito Pau-
lo Barufi reinaugurou o Centro de Refe-
rência da Mulher (CRM) e na oportuni-
dade , ao lado do deputado estadual An-
dré do Prado, entregou um mamógrafo
novo e um ultrassom, para agilizar o aten-
dimento as mulheres que necessitam de
fazer o exame preventivo das mamas,
para o combate ao câncer.

 Ao discursar o Paulo Barufi deixou
claro que a Saúde em seu governo é pri-
oridade, e desde que assumiu em 2017,
tem trabalhado para ampliar os atendi-
mentos, tem reformado unidades e am-
pliado o numero de profissionais para o
atendimento a população.

 “A Saúde é prioridade e desde 2017,
pegamos a UPA com a obra paralisada e
a construímos, equipamos e entregamos
a população, e hoje são mais de 90 mil
atendimentos.” Ele falou ainda das obras

que o governo tem feito para o bairro da
Vila Ipê e região.

 “Só pros moradores do bairro é pos-
sível ver o que foi feito, ruas recapea-
das, no final da rua temos o corredor
oeste que foi finalizado, aqui perto esta-
mos construindo a escola Dimas Jordão,
na via expressa uma passarela com ci-
clo-faixas, ou seja aqui próximo muito
coisa esta sendo feito” comemorou o
prefeito.

 Ele também falou da parceira com
os deputados André do Prado e Márcio
Alvino, estes que vieram a Jandira, re-
ceberam significativos apoios e votos, e
hoje estão retribuindo a parceria com

Emendas ao Orçamento que garantem
muitos benefícios a Saúde e tantas ou-
tras áreas

 “Quero aqui agradecer a parceira do
deputado André do Prado, que tem nos
ajudado muito, obrigado por nos ajudar
com as emendas, o que têm nos garanti-
do construir, reformar e ampliar os ser-
viços públicos  não só da Saúde para a
nossa população”.

 O evento de reinauguração contou
com a presença de vereadores, secretá-
rios municipais, diretores e a população
do bairro, que veio prestigiar o evento.


