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Segundo gerente de posto, nos últimos dias, 90% dos clientes eram brasileiros, em Porto Iguaçu, na Argentina, cidade
ligada a Foz do Iguaçu, no Paraná. Preço da gasolina no país é praticamente metade do cobrado no Brasil.

{COMBUSTÍVEL | PREÇOS ALTOS}

Brasileiros cruzam fronteira e fazem fila para abastecer
na Argentina ao equivalente a R$ 3,10 por litro

Fotos: Giovani Zanardi/RPC

Cemitério de Barueri
se prepara para
visitas no Dia de
Finados

Prefeito Marcos Tonho
realiza entrega de cerca
de 500 escrituras de
 imóveis gratuitamente

Educação de Jandira
anuncia retorno das
aulas presenciais
para 100% dos alunos

Campeonato Municipal
de Basquete Masculino
teve penúltima rodada
no fim de semana

8ª Edição do Programa
Nossa História
recebe familiares do
fundador de Osasco

Castello-Raposo
e RodoAnel

devem receber
1,6 milhão no

feriado
prolongado
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POLÍTICA

{POLÍCIA}

{PRÉVIAS PSDB}

A Executiva Municipal do PSDB de Barueri de-
finiu, por unanimidade, apoio à candidatura do
governador de São Paulo, João Doria, nas prévias
nacionais. A decisão foi tomada em reunião reali-
zada na tarde desta terça-feira (26), na Câmara
Municipal do Município. Estavam presentes o Pre-
feito de Jandira, Doutor Sato, Vice-Prefeito de Pi-
rapora do Bom Jesus, Alexandre Cruz, além dos
vereadores tucanos de Barueri, Mary Rodrigues,
Alan Miranda, Cris da Maternal e Fabião.

O encontro tucano foi conduzido pelo Secretário de
Esportes de Barueri, Tom Moisés, Presidente Munici-
pal do PSDB, Magoo e do Vice-Presidente do PSDB
de Barueri, Furlan Filho. As prévias para a escolha do
tucano que representará o PSDB na campanha à Pre-
sidência em 2022 ocorrerá no próximo dia 21 de no-
vembro.

A decisão da Executiva Municipal do PSDB/Baru-
eri foi tomada no entendimento de que João Doria é
hoje, dentre os postulantes nas prévias nacionais, o
melhor candidato para retomar o desenvolvimento do
país, preservar a democracia e estabelecer políticas pú-
blicas voltadas aos mais vulneráveis.

Com a presença de Furlan, Executiva do PSDB/Barueri,
por unanimidade, decide apoiar João Doria nas prévias

Diversas viaturas da PM, do 33° Batalhão, saí-
ram do Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba,
para a operação Cidade Segura.

A meta é promover cerco às diversas comuni-
dades. O Helicóptero Águia participa da ação.

O objetivo é coibir o crescimento de roubos e
furtos que regista alta nesse período de pandemia.

O Cidade Segura conta com apoio do 5º BAEP,
canil da PM, Policiamento de Trânsito, Policiamento
Rodoviário, Regimento de Cavalaria e Radiopatru-
lha Aérea.

As informações e o vídeo foram disponibiliza-
das pela Comunicação Social do 33° BPM/M.

Operação “Cidade Segura” faz cerco à criminalidade em Carapicuíba
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Fonte: Comunicação Social TJSP

A Prefeitura de Barueri,
cumprindo medidas sanitárias
de combate à Covid-19, volta a
se preparar para o feriado do Dia
de Finados (2 de novembro),
que neste ano será prolongado,
e poderá receber mais ou me-
nos 50 mil visitas no Cemitério
Municipal Álvaro Quinteiro Vi-
eira (região do Centro). Uma
equipe de colaboradores está es-
calada para auxiliar o público na
localização dos túmulos.

O atendimento para home-
nagens póstumas na terça-feira,
dia 2, data de maior movimen-
tação, será das 7h às 17h. Nos
dias anteriores ao feriado (sá-
bado, 30, domingo, 31 de outu-
bro, e segunda-feira, 1º de no-
vembro), o funcionamento
acontecerá no mesmo

 horário.
Haverá uma tenda para in-

formações aos visitantes e um
sistema de consulta a túmulos
por meio de acesso a computa-
dores e pelo QR Code. Além
disso, familiares e amigos de
entes queridos poderão ver an-

Cemitério de Barueri se prepara
para visitas no Dia de Finados

tecipadamente a lista de sepul-
tamentos através do nome, fili-
ação ou data do falecimento no
portal de Barueri.

Neste ano, as missas esta-
rão de volta. Terão intervalos
de duas em duas horas, a partir
das 7h até as 17h, celebradas
por padres de paróquias de Ba-
rueri, na Praça da Saudade, em
frente ao velório do cemitério,
em espaço especial para até 300
cadeiras. As missas serão pre-
cedidas de procissões, partindo
de locais como Centro, Jardim
Belval, Parque Viana e Enge-
nho Novo.

O Dia de Finados terá ope-
ração da Secretaria de Serviços
Municipais (SSM), com apoio
de outras secretarias, como Re-
lações Instituições (SRI), Cul-
tura e Turismo e Comunicação
Social. As pastas de Saúde e a
de Segurança e Mobilidade Ur-
bana (SSMU), respectivamen-
te, também estarão presentes
com o suporte da Guarda Mu-
nicipal, do Demutran e de am-
bulâncias.

Serviço - O Cemitério Municipal Álvaro Quinteiro Vieira e o Velório de Barueri ficam na Praça
da Saudade, s/n, Vila São Francisco (Bairro Fazenda Militar). Mais informações pelo telefone
(11) 4198-3009.

No dia 4 de novembro, a
partir das 8h, será aberto o agen-
damento para o mutirão de cas-
tração de cães e gatos em Baru-
eri. O projeto é organizado pela
Secretaria de Recursos Naturais
e Meio Ambiente (Sema). Se-
rão disponibilizadas 600 vagas,
dispostas em: 170 para caninos
fêmeas, 180 para felinos fême-
as, 120 para caninos machos e
130 para felinos machos. O pe-
ríodo de agendamento vai das
8h `às 12h e das 13h às 17h ou
até o término das vagas.

O secretário da pasta ambi-
ental, Marco Antônio de Olivei-
ra (o Bidu), aconselha os muní-
cipes a castrarem seus pets, pois
esse ato acarreta muitos benefí-
cios aos animais. “A castração
é de extrema importância para
evitar as crias indesejadas e para
a saúde dos nossos pets. Além
disso, essa atitude tem grande
influência na redução dos casos

Novembro começa com agendamento de castração
de abandono de animais, que
ainda são registrados diaria-
mente no município”, afirma.

Os munícipes interessados
deverão acessar o link do Por-
tal Pet e a opção Agendamento
CEPAD, ou tentar pelos telefo-
nes (11) 4199-1500, (11) 4718-
1789 e (11) 97129-1789 (não
são atendidas mensagens e li-
gações via WhatsApp) e não ha-
verá atendimento presencial. A
data, o horário, o local e de-
mais orientações do pré-opera-
tório serão passadas durante o
agendamento.

Para realizar o agendamen-
to são necessários alguns requi-
sitos: possuir o Registro Geral
Animal (RGA) (fique atento:
para se cadastrar no RGA, o
munícipe precisa estar ativo no
Cadastro Cidadão do municí-
pio); CPF e e-mail do tutor (que
devem ser os mesmos utiliza-

dos no cadastro do RGA); o pet
deve se enquadrar na faixa de
idade de sete meses até sete
anos.

No dia da castração

No dia do procedimento é
obrigatória a impressão, assina-
tura e apresentação da ficha de

agendamento no local. É preci-
so ler e seguir os procedimen-
tos pré-cirúrgicos informados na
ficha. Caso esses passos não
sejam executados, a castração
do animal não será realizada,
assim como não serão atendi-
das as pessoas que não tenham
feito o agendamento on-line ou
por telefone.

Orientações
na pandemia

O uso de máscara perma-
nece obrigatório, além do dis-
tanciamento social e da cons-
tante higienização das mãos.
É solicitada a permanência de
uma pessoa com mais de 18
anos  por animal. Caso o tu-
tor seja idoso, aconselha-se
que solicite a uma pessoa de
confiança para acompanhar
o animal ao local do proce-
dimento.
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O Tribunal de Justiça de São
Paulo participa, entre 8 e 12 de
novembro, da XVI Semana
Nacional da Conciliação, que
ocorrerá em todo país. Com o
tema “Conciliação: Mais tempo
para você”, neste ano a ação
mostra ao público que é possí-
vel ganhar agilidade ao optar
pelo método de autocomposição
para resolução de conflitos, que
oferece praticidade e rapidez às
partes, bem como eficiência
para a estrutura judiciária. Os
interessados em resolver podem
solicitar uma conciliação pré-
processual por meio de formu-
lário no site do TJSP, ou então
enviar e-mail diretamente para
o Cejusc mais próximo – confi-
ra a lista de endereços e conta-
tos aqui.

Nesta edição, a campa-
nha prioriza a conciliação nas
execuções fiscais e não fiscais,
mas também serão abarcadas
quaisquer demandas dentro do
rol da conciliação/mediação.
Durante o período, 305 unida-
des e postos dos Centros Judi-

XVI Semana Nacional da Conciliação
terá início em 8 de novembro

Inscrições abertas
para interessados em

resolver conflitos.

ciários de Solução de Conflitos
e Cidadania (Cejuscs) do Esta-
do de São Paulo promoverão
maior número de sessões.

 Semana Nacional da
Conciliação (Senacon)

A campanha é realizada des-
de 2006 pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) 2006 e en-
volve os Tribunais de Justiça,
Tribunais do Trabalho e Tribu-
nais Federais. Casos já em an-
damento (processuais) e de-
mandas pré-processuais podem
ser apreciados durante a Sena-

A 30ª Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo manteve senten-
ça da juíza Thania Pereira Tei-
xeira de Carvalho Cardin, da
28ª Vara Cível Central da Ca-
pital, que condenou supermer-
cado por atos hostis motivados
por preconceito racial contra
cliente. A indenização
por dano moral foi fixa-
da em R$ 47.700.

De acordo com os
autos, a vítima, de pele
negra e com cerca de 50
anos, compareceu a um
estabelecimento em área
nobre da cidade, reali-
zou compras e efetuou
o pagamento utilizando
duas cédulas de cem re-
ais. Ao receber as notas, a ope-
radora do caixa, a pretexto de
estar sem troco, deixou o posto
de trabalho e se dirigiu à sala
onde estava seu superior hie-
rárquico, transmitindo-lhe sus-
peita de serem notas falsas.
Após aguardar por quase meia-
hora, a consumidora foi comu-
nicada de que o dinheiro era fal-
so e que a polícia estava a ca-
minho. Cerca de quase um ano
depois, a mulher compareceu à
delegacia para receber as cédu-
las de volta, cuja autenticidade

TJSP mantém decisão que condena
supermercado a indenizar cliente
por preconceito racial

Reparação fixada
em R$ 47,7 mil.

foi demonstrada por perícia.
Para o relator da apelação,

desembargador Andrade Neto,
“a suspeita sobre a falsidade das
cédulas dadas em pagamento
não foi gerada por nenhum ele-
mento objetivamente idôneo
capaz de justificá-la, mas tão so-
mente pela cor da mão que as
exibiu”. “Identifica-se na espé-
cie um claro exemplo de mani-
festação de preconceito racial,
sendo certo que as atitudes hos-

tis praticadas contra a autora
foram presididas pelo pensa-
mento discriminatório e exclu-
dente, pelo qual se impôs à ne-
gritude da mulher uma condi-
ção de subalternidade social e
econômica, a tornar inaceitável
pudesse ela ter consigo cédulas
de cem reais para pagar as com-
pras feitas”, afirmou o magis-
trado.

O julgamento, de votação
unânime, teve a participação
dos desembargadores Maria
Lúcia Pizzotti e Lino Machado.

Fonte: Site Comunicação Social TJSP

con. Conflitos envolvendo di-
reito do consumidor, cobranças,
regulamentação ou dissolução
de união estável, guarda, pen-
são alimentícia e regulamenta-
ção de visitas estão entre os te-
mas mais tratados nas sessões
de conciliação. As sessões são
realizadas com a presença de
conciliadores ou mediadores,
que auxiliam os envolvidos a
buscar uma solução para o pro-
blema, sob supervisão do juiz
coordenador. Se houver acor-
do, ele é homologado pelo ma-
gistrado e tem a validade de uma
decisão judicial.

A melhor divulgação
para o seu comércio

ou produto
ou serviço
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Prefeito Marcos Tonho realiza entrega de cerca
de 500 escrituras de imóveis gratuitamente

Os moradores da região da
Fazendinha, Ingaí, Jaboticabei-
ras e 120 tiveram um mês de
Outubro de muita alegria e rea-
lização, pois foram contempla-
dos e receberam do programa
“Regulariza Parnaíba” os títu-
los de propriedade de seus imó-
veis, em uma solenidade reali-
zada na Arena de Eventos.

Na ocasião, foram entregues
494 documentos, que garantem
a escritura do imóvel, dando
segurança jurídica ao morador,
tornando-o proprietário de fato
e de direito, além de levar me-
lhorias de infraestrutura ao bair-
ro e valorização dos imóveis.

Vale ressaltar que todo o pro-
cesso de regularização é reali-
zado de forma gratuita pela Se-
cretaria de Habitação do muni-
cípio de Santana de Parnaíba.
O evento contou com a presen-
ça de autoridades da cidade
como do Prefeito Marcos To-
nho, vereadores, secretários e
do apresentador da RedeTV
Elvis Cezar.

Na ocasião, o prefeito Mar-
cos Tonho falou da importân-
cia desse documento para os
moradores e da proposta do
atual governo em entregar
mais de 30 mil escrituras até o
final do seu mandado. “Um dia

muito especial, hoje fizemos
mais de mil famílias felizes,
entregando o documento
mais importante de suas vi-
das. A escritura de suas ca-
sas, esse é o compromisso
do nosso governo de até o
final entregar mais de 30
mil escrituras para nossa po-
pulação”.

Elvis, que iniciou o trabalho
de regularização na cidade,
falou sobre alguns dos bene-
fícios para a entrega do do-
cumento para os munícipes.
“Os moradores que agora
estão recebem a escritura e
tem a garantia da sucessão
para deixar para os filhos e
mais do que isso, a valorização
da sua casa, do seu bairro e da
nossa cidade!”, comentou.

Fotos: Dario Souza

Na cerimônia realizada no último sábado foram entregues 494 títulos de propriedade

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, por meio da Secreta-
ria de Atividade Física, Esporte
e Lazer, junto com a Secretaria
Municipal de Obras, está na fase
final da construção do Parque
do Refúgio dos Bandeirantes.

O parque contará com
uma infraestrutura completa,
com um lago natural, pista de
caminhada, playground, qua-
dras para a realização  de ati-
vidades esportivas e espaço
para lazer e recreação. Toda
essa área de 29.639,00 m²
proporcionará um ambiente
agradável  para  o  conta to
com a natureza, qualidade
de vida e ambiental, além
de oferecer bem-estar físi-
co e psicológico para todos
os munícipes.

Nos últimos oito anos fo-
ram entregues seis parques
municipais para a população
e atualmente a prefeitura tra-
balha em ritmo acelerado
para entregar mais quatro
parques em breve.

Parque do Refúgio dos Bandeirantes em
Santana de Parnaíba está em reta final de construção

O Parque do Refúgio dos Bandeirantes será inaugurado em breve
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As entregas estão sendo re-
alizadas hoje, dia 27, e conti-
nuarão amanhã dia 28 de Ou-
tubro, e também no dia 03 de
Novembro, nas Unidades Es-
colares do município.

A Secretaria Municipal de
Educação de Jandira, iniciou
hoje, dia 27, a entrega das ces-
tas básicas com gêneros alimen-
tícios que compõem a meren-
da escolar, às famílias dos alu-
nos das Unidades Escolares do
município.

A Secretaria de Educação
encaminhou as seguintes orien-
tações às famílias que irão reti-
rar as cestas:

Respeitem a data e o horá-
rio da classe de seu filho;

Comparecer somente um
familiar do aluno, que não faça

Após o município vacinar
todos os trabalhadores da edu-
cação da rede municipal, a Pre-
feitura de Jandira, através do
decreto nº 4.454, determinou
que: “fica autorizada, a partir do
dia 03 de Novembro de 2021,
a retomada das atividades pre-
senciais da rede municipal de
ensino”.

A Secretaria Municipal de
Educação, destacou a importân-
cia deste retorno para uma
avaliação mais precisa dos
impactos da pandemia da Co-
vid-19 no processo educacional
dos alunos da rede municipal de
ensino.

A retomada das aulas pre-
senciais  atenderá todos os pro-
tocolos sanitários, para isso,
haverá  a garantia de álcool em

Educação de Jandira anuncia retorno das
aulas presenciais para 100% dos alunos

O retorno será
realizado a partir do
dia 03 de Novembro,

e contará com a
manutenção de todos
os cuidados contra a

Covid-19.

gel, sabão líquido, uso de
máscara, e limpeza diária em
todos os espaços das unidades
escolares.

A Secretaria de Educação
destacou a importância pedagó-
gica deste retorno, em nota as-
sinada pela Secretária de Edu-
cação Marta Cesário Vieira:

“Fizemos um amplo traba-
lho de capacitação dos Profes-
sores para uso das ferramentas
de Tecnologias de Informação
(TIC’s), no entanto, temos ci-
ência de que muitos alunos ti-
veram dificuldades no acesso e
compreensão das aulas. Houve
um avanço significativo quan-
do retornamos às atividades de
forma híbrida, com parte dos
alunos assistindo aula presenci-
almente, no entanto, só com
o retorno da totalidade dos
alunos, no formato presenci-
al, que conseguiremos ter um
diagnóstico dos impactos da
pandemia no ensino.”

A Secretaria de Educação
conta com o apoio dos pais para
que no próximo dia 03 exista a
presença de todos os alunos em
suas respectivas escolas, até
porque, o retorno será obriga-
tório a todos.

Jandira anuncia, entrega de cestas
básicas às famílias dos alunos da
rede municipal de ensino

parte do grupo de risco;

Não levar crianças;

Apresentar um documento
de identificação do aluno.

Na organização da fila, res-
peitem a distância mínima de
um metro e meio (1,5m) de dis-
tanciamento físico;

As entregas acontecerão de
acordo com o cronograma,

disponível em: https://
jandira.sp.gov.br/

noticia_completa.php?id=298
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No último fim de semana a
Prefeitura de Carapicuíba rea-
lizou a terceira rodada do Cam-
peonato Municipal de Basque-
te Masculino. A equipe do Ca-
racas venceu o Tonhão por 79
a 67. O outro duelo da compe-
tição teve vitória do Oz Bro-
thers sobre o Cief por 78 a 71.

A próxima rodada acontece
no dia 6 de novembro, a partir
das 13 horas no Ginásio Tan-
credão, com confrontos entre
Cief x Caracas, Brother’s x
Tonhão, N.B.C x Lords e
Royals x Tigers.

Campeonato Municipal de Basquete Masculino
teve penúltima rodada no fim de semana

A próxima
rodada acontece
no dia 6 de no-

vembro, a partir
das 13 horas no

Ginásio
Tancredão

O presidente da Câmara
Municipal de Carapicuíba,
vereador Guto José (PODE),
solicitou ao executivo muni-
cipal, por meio da indicação
de número 1.798/2021, que
cursos de empreendedorismo
sejam incluídos na rede públi-

{CÂMARA DE CARAPICUÍBA}

Presidente da Câmara,
vereador Guto José, pede
cursos de empreendedorismo
na rede pública de ensino

Pedido segue para as mãos do
prefeito Marcos Neves (PSDB)

ca de ensino.
Já por meio da indicação

1.797/2021, o parlamentar
solicita desconto no alvará de
empresas cujo financiamen-
to tenha sido prejudicado em
função da pandemia causada
pela Covid-19.

Foto: Divulgação / CMC

Vereador Guto José, durante a 35  Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Carapicuíba

Propositura segue
para as mãos do

prefeito Marcos Ne-
ves e poderá virar Lei

 A Câmara Municipal de Ca-
rapicuíba aprovou, na noite
dessa terça-feira (26), o Proje-
to de Lei n° 2.856/2021, de
autoria do vereador Eduardo
Zezinho (Considerado), do
MDB. A propositura, que ago-
ra só depende da sanção do pre-
feito Marcos Neves (PSDB),
dispõe sobre políticas públicas

Câmara de Carapicuíba aprova P.L. de combate à pedofilia
de combate à pedofilia.

De acordo com o texto, car-
tazes educativos contendo, in-
clusive, o número do Disque
100, deverão se afixados nos
meios de transporte coletivo,
unidades escolares, de saúde
entre outros locais.

 Indicações
Considerado também assina

quatro indicações apresentadas
essa semana na Câmara. Des-
taque para a de número 1.787/
2021, que propõe a criação de

feiras de artesanato, a fim de
fomentar a produção dos artis-
tas locais e dar-lhes o devido
reconhecimento.

Eduardo Zezinho (Considerado)
é vereador e autor do Projeto de
Lei n  2.856/2021

Foto: Divulgação / CMC





Castello-Raposo e RodoAnel devem
receber 1,6 milhão no feriado prolongado
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Mais de 1,6 milhão de veí-
culos devem realizar o desloca-
mento característico de feriado
no Sistema Castello-Raposo e
trecho Oeste do Rodoanel du-
rante a operação especial do
Feriado de Finados, que tem
início na zero hora de sexta-
feira (29/10) e se estende até
meia-noite da próxima terça-
feira (02/11).

Apenas no Sistema Castello-
Raposo a expectativa da CCR
ViaOeste é que o fluxo seja de
609 mil veículos. Já a CCR Ro-
doAnel estima movimento de

1.043 milhão de veículos no tre-
cho oeste do Rodoanel.

Na sexta-feira (29/10) a pre-
visão da CCR ViaOeste é que a
movimentação de veículos seja
mais intensa das 16 às 20 horas.

No sábado (30/10), o fluxo
deve ser maior das 7 às 12 ho-
ras. No retorno, a concessioná-
ria estima maior movimento no
sentido capital na terça-feira (02/
11), das 13 às 21 horas.

No trecho Oeste do Rodoa-
nel, o fluxo mais intenso é pre-

visto na sexta-feira, das 15 às
20 horas, e no sábado das 9 às
12 horas.

Nos demais dias, a expecta-
tiva da CCR RodoAnel é de trá-
fego normal, inclusive na volta
do feriado.

Restrições
No domingo (31/10) e na

terça-feira (02/11) o tráfego de
caminhões estará proibido na
rodovia Castello Branco, no
sentido Capital, entre às 14h e
1h, segundo portaria SUP/
DER-084-22/12/2010.

Desvio em Sorocaba

Os motoristas devem ficar atentos ao tra-
fegar pela rodovia Raposo Tavares, na re-
gião do bairro Brigadeiro Tobias, em So-
rocaba, pois há estreitamento de pista no
km 89+600. Também há desvio de tráfego
na altura do km 88.

As interferências são necessárias para as
obras de duplicação da rodovia, que estão
em andamento do km 86+900 ao km 89+700.

Receba as notícias da semana

NO SEU celular ou e-mail

SEU JORNAL  SEMANAL!

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000

com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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VENDO ESTE IMÓVEL  EM OSASCO

EXCELENTE PARA INVESTIDOR!

TERRENO COM 4 CASAS

Informações: (11) 99800-2000

8ª Edição do Programa Nossa História
recebe familiares do fundador de Osasco
Sobrinha-neta de Antônio Agu prestigiou a solenidade na última quinta-feira (28)

Por Ana Luisa Rodrigues

A chuva molhou o solo osas-
quense durante a madrugada de
quinta-feira (27), Dia do Ser-
vidor Público. Mas, parou
pela manhã e permitiu que
as bandeiras do Brasil,  de
São Paulo e Osasco tremu-
lassem no dispos itivo da
Câmara Municipal, durante a
realização da 8ª Edição do Pro-
grama Nossa História.

Além da comemoração ao
Dia do Servidor Público, a edi-
ção celebrou os 176 anos de
nascimento de Antônio Agu,
fundador da Vila Osasco. Ag-
nes Cassavia Agu, sobrinha-
neta de Antônio Agu, foi convi-
dada pelos organizadores para
hastear a bandeira do estado de
São Paulo, representando a fa-
mília do fundador. O vereador,
Rogério Santos (PL), presidente
da Frente Parlamentar Nossa
História e aniversariante do dia,
conduziu a bandeira do Brasil;
e José Antônio Arévalo Júnior,
filho de José Antônio Couzo
Arévalo, vereador da IV legis-
latura e já falecido, ergueu a
bandeira de Osasco.

A cerimônia de hasteamen-
to das bandeiras começou com
uma homenagem a Antônio
Agu, feita pelo poeta Luiz Tam-
borilando. “Para fazer uma ci-
dade, primeiro vem o coração,
e depois, sim, coragem e deter-
minação. Seu Antônio, o maior
dos fundadores, o nosso muito
obrigado e um ramo de flores”,
declamou Tamborilando, em
meio a outras palavras em ho-
menagem ao italiano fundador
da cidade.

Osasco recebeu este nome
de Antônio Agu, em homena-
gem à sua cidade natal, na Itá-
lia. Em 2019, Agnes Cassavia
Agu realizou o sonho de conhe-
cer o local onde há 176 anos
nascia seu tio-avô.

“Em nome da família Agu,
agradeço essa homenagem do

Programa Nossa História, que
sempre faz homenagem aos fun-
dadores. Eles que fizeram des-
sa cidade essa pujança, o segun-
do PIB do estado e sexto do
país. É uma honra estarmos
aqui”, declarou Agnes, que es-
tava acompanhada de José Ge-
raldo Setter,  da Ordem dos
Emancipadores se Osasco.

Setter falou sobre a impor-
tância de perpetuar a história de
Osasco. “Agradeço a todos pela
oportunidade que nós temos em
realizarmos toda semana esse
evento, que proporciona a per-
petuação da história da nossa
cidade”, disse.

Arévalo Júnior, que também
é empresário na cidade, repre-
sentou seu pai, que era espa-
nhol e chegou em Osasco em
1959, onde conheceu sua espo-
sa, a professora Lourdes Ma-
nholer.

Em 1972, Arévalo assumiu
uma cadeira na Câmara Muni-
cipal e sua esposa, em 1974, foi

nomeada secretária municipal de
Educação, na primeira gestão
do prefeito Francisco Rossi.
Orgulhoso do pai, Arévalo Jú-
nior parabenizou os organizado-
res pelo evento e falou sobre a
força daqueles que construíram
a cidade. “Temos de agradecer
a todos que muito trabalharam
para transformar a cidade fun-
dada por Agu em uma das mai-
ores cidades da federação. E
parabéns aos organizadores por
esse momento cívico que tanto
faz falta em nosso país nesse
momento político que passa-
mos”, comentou.

Emocionado por poder has-
tear a bandeira do Brasil no dia
do seu aniversário, o vereador
Rogério Santos expressou sua
felicidade em participar do
evento ao lado de sua esposa
— Edna Maria da Silva Santos,
a quem considera sua coluna de
sustentação —, de sua filha
Deise, de seu neto e de sua
irmã.

“Chegamos aqui porque ti-

vemos uma história formada por
homens e mulheres que cons-
truíram a cidade tijolo por tijo-
lo”, disse Rogério Santos, an-
tes de falar sobre o que repre-
sentou este dia para ele. “É dia
de manifestar o nosso amor a
toda realização coroada por
Deus. Quando uma sociedade
está desorganizada é porque não
está se amando”, afirmou o ve-
reador. Segundo ele, a família
está acima da vida, “porque
muitas pessoas entregam a pró-
pria vida por sua família. É as-
sim que a mãe faz pelo filho e é
assim que um casal faz um pelo
outro. Acima da família, está a
pátria". E continuou: “Quando
a pátria está em perigo, preci-
samos por um tempo sair para
defendê-la. Porque quando a
pátria não está bem, nenhuma
família está bem”,  concluiu o
vereador.

Rogério Santos também
agradeceu ao Presidente da Câ-
mara, Ribamar Silva, pelo apoio
que sua gestão tem dado à Fren-
te Parlamentar Nossa História.

Josias da Juco aproveitou a
oportunidade para parabenizar
Rogério Santos, a quem consi-
dera um amigo. “É um homem
que só com um olhar a gente
sabe se está gostando ou não
de nossas atitudes. Mas que
também nos respeita, mesmo
não concordando. Aprendi a
admirar vários vereadores, e
hoje me emocionei com meu
amigo Rogério Santos ao vê-lo
hastear a bandeira do Brasil.
Você tem nos dado muitos en-
sinamentos”, declarou Josias,
vice-presidente da Frente Par-
lamentar Nossa História.

O vereador também agrade-
ceu à família de Arévalo Júnior,
que doou o terreno onde hoje
funciona a JUCO (Juventude
Cívica de Osasco) e falou so-
bre o slogan da cidade de Osas-
co. “'Osasco Cidade-trabalho' e
'Osasco Cidade da Família'. É
aqui que cuidamos de nossa fa-
mília, foi aqui que as famílias
se dedicaram ao Movimento
dos Autonomistas e construíram
essa cidade”, finalizou.
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Temos: massa para tapioca | queijo mineiro | suco | pinga vários sabores | cerveja

Quem compra na C&M
economiza de verdade!



Receba as notícias da semana

NO SEU celular ou e-mail

SEU JORNAL  SEMANAL!

Manda um ZAP para: (11) 99800-2000

com a palavra (CADASTRO J A CIDADE)
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Segundo gerente de posto, nos últimos dias, 90% dos clientes eram brasileiros, em Porto Iguaçu, na Argentina, cidade
ligada a Foz do Iguaçu, no Paraná. Preço da gasolina no país é praticamente metade do cobrado no Brasil.
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{COMBUSTÍVEL | PREÇOS ALTOS}

Brasileiros cruzam fronteira e fazem fila para abastecer
na Argentina ao equivalente a R$ 3,10 por litro

Brasileiros abastecem na Argentina

Fotos: Giovani Zanardi/RPC

Brasileiros têm cruzado a
Ponte Tancredo Neves e en-
frentado fila para abastecer em
Porto Iguaçu, na Argentina, e
economizar. O município é li-
gado ao Brasil por Foz do Igua-
çu, no oeste do Paraná.

De acordo com os consu-
midores, o combustível é en-
contrado no país vizinho pela
metade do preço. Em um dos
postos procurados pelos brasi-
leiros, o litro da gasolina super,
que corresponde à aditivada no
Brasil, custava o equivalente a
R$ 3,10.

Já em Foz do Iguaçu, o pre-
ço médio do litro da gasolina é
R$ 6,14, segundo a Agência
Nacional do Petróleo (ANP).

No Brasil, a gasolina acu-
mula alta de 73,4% em 2021.
Foram onze aumentos de janei-
ro até esta sexta-feira (29).

Para o brasileiro João Fer-
reira, nem a fila para fazer tes-
te de Covid na aduana argenti-
na e nem tempo de espera na
fila o desanimaram a buscar a
gasolina mais barata.

A dona de um dos postos
de Porto Iguaçu contou que ela
mesma precisou começar a

atender os clientes por causa da
alta demanda.

Com a grande movimenta-
ção de brasileiros, a maioria dos
postos da cidade argentina acei-
ta pagamento em real.

Moradora de São Paulo
(SP), a contadora Andreia Ri-
beiro Pacheco estava passean-
do em Foz do Iguaçu, mas mes-
mo como turista não deixou de
cruzar a fronteira para abaste-
cer.

"Nós somos de Ribeirão
Preto viemos abastecer por con-
ta do diferencial do valor. Via-
jamos 10 minutos de Foz pra
cá e conseguimos abastecer pela
metade do preço. Vamos em-
bora com o tanque cheio."

Falta de combustível

A alta procura de brasileiros
por combustíveis pegou os do-
nos dos postos de surpresa, em
Porto Iguaçu.

Em um deles, por exemplo,
segundo a gerente, 90% dos cli-
entes nos últimos dias eram
brasileiros. Por isso, chegou fal-
tar combustível nas bombas.

O risco de ficar sem com-

bustível fez os argentinos tam-
bém entrarem na fila. Alguns
acabam levando combustível
para casa no galão.

"Faz dois dias que não ha-

via combustível. Agora tem uma
enxurrada de brasileiros, lhes
convém pelo preço que está
aqui, por isso termina mais rá-
pido o combustível", contou o
motorista argentino Juan.

Para organizar o atendimen-
to, os postos têm fila pra argen-
tino e para brasileiro.

Fonte: g1.globo.com



VENDO CASA  EM OSASCO | ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
EXCELENTE PARA INVESTIDOR! TERRENO COM 4 CASAS

• Local: Jd. Roberto -
Osasco - SP
 (próximo ao Largo do
Jd. Roberto e Jd. Pestana)

• Medida: 10 x 20 - 200m²

• Com escritura tudo
devidamente registrado

• ATENÇÃO!!!

• 2 casas 3 cômodos e 2 de 2 cômodos
• Na garagem tem mais 2 cômodos
pequenos prontos
• Garagem com portão automático
(novo)
• Tratar direto com a proprietária

Comente o código 2000 e ganhe desconto na negociação!

Mais informações: (11) 99800-2000
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