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Câncer da próstata:
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Piteri e Furlan Filho
visitam os estúdios
da tvbarueri.live
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441 anos de Santana
de Parnaíba

Doutor Sato inaugura
nova  passarela
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Deputada Federal
Bruna Furlan

Marcos Neves, primeira-
dama Bia Doria e Secre-
tária de Estado Célia
Leão lançam programa
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CCR VIA OESTE

Pelo menos 1,3 milhão de
veículos devem realizar o des-
locamento característico de fe-
riado no Sistema Castello-Ra-
poso e trecho oeste do Rodoa-
nel durante a operação especial
do Feriado da Proclamação da
República, que tem início na
zero hora de sexta-feira (12/11)
e se estende até meia-noite de
segunda-feira (15/11).

No Sistema Castello-Rapo-
so a expectativa da CCR ViaO-
este é que o movimento seja de
510 mil veículos. A CCR Ro-
doAnel prevê fluxo de 807 mil
veículos no trecho oeste do
Rodoanel.

Para realizar uma viagem
mais tranquila, as concessioná-
rias orientam os motoristas a
evitarem os horários de movi-
mento mais intenso nas rodovi-
as. Na sexta-feira (12/11) a pre-
visão da CCR ViaOeste é que o
fluxo de veículos seja maior das
16 às 20 horas. No sábado (13/
11), o movimento deve ser in-
tenso das 8 às 12 horas.

No retorno, a concessioná-
ria estima maior fluxo no senti-
do capital na segunda-feira (15/
11), das 15 às 20 horas. No tre-
cho oeste do Rodoanel, a con-
cessionária prevê movimento
intenso na sexta-feira, das 15 às
20 horas. Nos demais dias, a
expectativa da CCR RodoAnel

Vai viajar no feriado?
Veja os horários ‘de pico’ nas estradas

é de tráfego normal, inclusive
na volta do feriado.

Ao longo do feriado, a AR-
TESP (Agência de Transporte
do Estado de São Paulo) e Po-
lícia Militar Rodoviária refor-
çam as ações de fiscalização nas
rodovias, inclusive por meio das
74 câmeras instaladas no Siste-
ma Castello-Raposo e dos 110
equipamentos de monitoramen-
to no trecho oeste do Rodoa-
nel, todos ligados ao Centro de
Controle Operacional (CCO)
das concessionárias. As equipes
das duas empresas estarão em
plena atividade para atender a
demanda adicional de veículos.

Caso o usuário precise de
auxílio pode entrar em contato
24h com a CCR ViaOeste pelo
0800 701 5555 e com a CCR
RodoAnel pelo 0800 773 6699.
Informações sobre as condições
de tráfego podem ser conferi-
das nos sites
www.viaoeste.com.br e
www.rodoaneloeste.com.br e
também pelo WhatsApp. Nesta
nova ferramenta, o atendimen-
to é feito por meio de Inteligên-
cia Artificial, que a partir da in-
teração entre o cliente e o apli-
cativo, fornece as informações
solicitadas pelos usuários ou di-
reciona para a equipe de aten-
dimento da concessionária, que
dará continuidade no processo
por meio do próprio WhatsApp.

Para utilizar esse serviço, o
cliente deve salvar o número
(11) 2664-6120 para atendimen-
to da CCR ViaOeste e (11)
2664-6140 para a CCR Rodo-
Anel. O botão WhatsApp, pre-
sente na versão mobile e
desktop do site das duas con-
cessionárias direciona automa-
ticamente para o aplicativo ou
versão web. Em situações onde
há urgência, a equipe de aten-
dimento que está no Centro de

Controle Operacional das duas
concessionárias assume imedi-
atamente o contato.

Restrições

No domingo (14/11) e na
segunda-feira (15/11) 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 na Raposo
Tavares

Os motoristas que trafe-
gam pela rodovia Raposo
Tavares, em Sorocaba, de-
vem ficar atentos ao passar
pela região do bairro Briga-
deiro Tobias, onde há estrei-
tamento de pista no km
89+600. Também há desvio
de tráfego na altura do km
88. As interferências são ne-
cessárias para as obras de
duplicação da rodovia, que
estão em andamento do km
86+900 ao km 89+700.
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Novembro Azul

O câncer de próstata é o
segundo mais comum entre os
homens. Só fica atrás do cân-
cer de pele. E o exame preven-
tivo é fundamental para o diag-
nóstico precoce, que aumenta
as chances de cura do pacien-
te. Mas, por preconceito, mui-
tos homens ainda deixam de
fazer o exame de toque retal e
se expõem aos riscos da doen-
ça.

Mesmo com tantas campa-
nhas de prevenção, o mito de
que o exame afeta a masculini-
dade ainda permeia a mente do
público masculino. Mas supe-
rar o preconceito e fazer o exa-
me passa a ter muito mais va-
lor quando o que está em jogo
é a saúde e a qualidade de vida.

Ações como o Novembro
Azul são fundamentais para
derrubar tabus e preconceitos
que ainda impedem os homens
de cuidar da saúde. O câncer,
hoje, não é mais uma sentença
de morte. A doença pode ser
tratada e curada graças ao di-
agnóstico precoce e, claro, aos
recursos científicos disponíveis.

E você, ainda vai se escon-
der atrás do preconceito? Ou
vai dar esse toque de coragem
e cuidar da saúde? Entre nessa
campanha e seja um agente de
transformação, levando infor-
mação consciente para a famí-
lia, os amigos e no ambiente de
trabalho.

Troque o
preconceito

pela VIDA

O preconceito continua sen-
do o principal obstáculo para a
prevenção do câncer de prósta-
ta. No Brasil, um entre cada
quatro homens não faz o exa-
me médico necessário para de-
tectar a doença. E o exame pre-
ventivo é fundamental para a
cura do paciente, de acordo
com o médico urologista Giuli-
ano Betono Gugliemetti, do Ins-
tituto do Câncer do Estado de
São Paulo (Icesp).

“O tumor do câncer da prós-
tata cresce devagar e a sua de-
tecção precoce abre uma janela
muito boa para a recuperação
do paciente”, diz o médico uro-
logista. “Se o tratamento acon-
tecer em sua fase inicial as
chances de cura são muito mai-
ores. Hoje, nós temos à dispo-
sição muitos tipos de tratamen-
to como a radioterapia, a qui-
mioterapia e outros que estão
surgindo. Mas se o diagnóstico
for muito tardio as chances de
recuperação são muito peque-
nas”, afirma.

O preconceito ainda é o grande vilão dos homens no combate ao câncer de próstata. Quem resiste
ao exame preventivo reduz as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, prejudica o
processo de cura. Quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores são as possibilidades de

vencê-la. Dê esse toque de coragem em favor da vida de quem você ama e se preocupa!

Câncer da próstata: preconceito reduz
chances de diagnóstico precoce
Médico do Instituto do Câncer alerta os homens com mais de 45 anos para
a necessidade de fazer os exames preventivos com regularidade

Em sua experiência clínica,
o médico admite  que atende
cada vez mais pacientes com
câncer de próstata. Ele acredita
que uma das causas está na pro-
gressão do envelhecimento da
população. Atualmente, o cân-
cer da próstata é o segundo tipo
de câncer que mais atinge os
brasileiros, depois do câncer de
pele.

Segundo ele, quanto mais
velho o indivíduo maior é a
chance de incidência. “A popu-
lação está envelhecendo e isso
faz com que os casos de câncer
de próstata sejam mais frequen-
tes no Brasil”, afirma. Por isso,
Gugliemetti considera funda-
mental a campanha do Novem-
bro Azul que teve início nesta
segunda-feira, 1º de novembro.

As origens do Novembro Azul
Em 17 de novembro é cele-

brado o Dia Mundial de Com-
bate do Câncer de Próstata. O
movimento que teve origem na
Austrália, em 2003, estendeu as
programações para todo o mês

de novembro e ganhou adesão
em vários países, incluindo o
Brasil.

O objetivo é chamar a aten-
ção dos homens para a necessi-

dade de fazer exames preventi-
vos do câncer de próstata. É um
alerta para que os homens dei-
xem o preconceito de lado para
dar mais atenção à saúde.

Informações importantes
 sobre o câncer de próstata

• Exame de toque retal e o exame de sangue específico (PVA) e
ultrassonografia do abdome e da próstata, para confirmar o diag-
nóstico, são os exames indicados para prevenção do câncer de prós-
tata.

• O exame de toque retal não afeta a masculinidade e demonstra
o cuidado do homem com a prevenção de sua saúde e integridade.

• As visitas médicas devem ocorrer anualmente, a partir dos 45
anos de idade. A necessidade dos exames é maior quanto maior é a
idade do indivíduo. A probabilidade também aumenta para aqueles
que têm pais que foram afetados pela doença.

• O tumor de câncer na próstata se tratado no início tem amplas
possibilidades de cura.

• O mesmo não se pode dizer em relação aos diagnósticos tardi-
os. Se o tumor se expandir para além da próstata irá atingir outros
órgãos.

• Os sintomas começam pela dificuldade de urinar até o ponto
de não conseguir mais, e o comprometimento dos ossos do corpo e
fratura patológica (sem necessidade de traumas).

• A cada 10 homens com câncer de próstata, nove têm mais de
55 anos de idade.

• Um em cada cinco homens pode vir a ter o câncer de próstata
no Brasil e um em cada oito podem morrer por causa da doença.

O preconceito mata

{SAÚDE DO HOMEM}
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Anistia de imóveis irregulares ou clandestinos
pode ser solicitada até março de 2022

Quem não tem uma cons-
trução em dia, com documen-
tação “okay”, passa a ganhar
mais um tempo para regulari-
zar o seu imóvel, torná-lo mais
valorizado e realizar sonhos. A
nova oportunidade pode ser
concretizada por meio de pedi-
dos de Anistia de Construções
Irregulares ou Clandestinas, que
está em vigor pela Lei Nº 2.812,
de 18 de março de 2021, e foi
prorrogada por 180 dias, ou
seja, até 4 de março do ano que
vem, conforme Decreto Nº
9.405, de 26 de agosto de 2021.

Os pedidos de anistia devem
ser protocolados na Secretaria
de Planejamento e Urbanismo
(SPU), na rua Tarumã, 51 (Be-
thaville - Centro), mediante o
preenchimento de requerimen-
to padronizado.

Um imóvel regularizado pre-
cisa ter registro em cartório em
órgãos públicos, contendo do-
cumentos como: matrícula, pro-
jeto arquitetônico, alvará de
construção ART/RRT (Anota-
ção e Registro de Responsabi-
lidade Técnica) e Habite-se.
Com isso, o proprietário, além
da tranquilidade, terá vantagens,
como estar dentro da legalida-
de, facilidade para vender,
transferir, alugar com seguran-
ça, adquirir financiamento imo-
biliário e assegurar a veracida-
de de informações para reali-
zação de inventários e testa-
mento.

Regularização
A Lei Nº 2.812 busca viabi-

lizar a regularização de edifica-
ções concluídas que nunca ti-
veram aprovação por parte da
Prefeitura de Barueri, bem
como as obras finalizadas que
tiveram aprovação / licencia-
mento do Poder Público Muni-

Na última semana o Prefeito de Barueri, Ruben Furlan (PSDB), acompanhado
do seu vice, Beto Piteri, e de seu filho Furlan Filho, foram recebidos na sede da
tvbarueri.live, pelo empresário, Jonathan Randal.

Obrigado amigos pelo apoio e por incentivar a inovação usando a tecnologia,
graças a vocês somos mais um canal de comunicação para falar com a nossa gente.

Gratidão é uma dívida que não prescreve." Disse Randal!

Ruben Furlan,
Beto Piteri
e Furlan Filho
visitam os
estúdios da
tvbarueri.live

cipal, porém foram construídas
de forma incompatível com o
projeto previamente aprovado
ou reformas realizadas sem a
devida aprovação.

Para a regularização do imó-
vel, o interessado deverá pro-
curar um engenheiro ou arqui-
teto com registro, respectiva-
mente, no CREA ou CAU. Es-
ses profissionais, que deverão
ter seus registros válidos na Pre-
feitura de Barueri, saberão ori-
entar o proprietário do imóvel
quanto à documentação neces-
sária para a regularização do
mesmo.

O prazo para atendimento
de toda e qualquer exigência téc-
nica ou documental é de 30 dias
contados da publicação do "Co-
munique-se" no Jornal Oficial
de Barueri ou da ciência do ato,
podendo ser notificado por es-
crito com comprovante de re-
cebimento, tanto na análise
como nas reanálises.

Taxas e Emolumentos
Com relação a despesas com

taxas e tributos em geral, o en-
genheiro ou arquiteto poderá
obter informações na Secreta-
ria de Planejamento e Urbanis-
mo. Desde que conste em con-
trato, o profissional poderá tra-
mitar toda a documentação e
recolhimento de taxas junto ao
Poder Público de Barueri, ca-

Condições de Moradia
Para ser habitado ou ocupado, é necessário que o imóvel

seja edificado, finalizado e apresente condições mínimas de
moradia, como paredes acabadas, cobertura executada e aca-
bamentos internos, além da conclusão de instalações elétri-
cas e de hidrossanitárias em cozinhas, banheiros e áreas de
serviço.

Os pedidos de anistia de edificações exclusivamente resi-
denciais com área de até 150,00m² ou as regularizações cujas
áreas, somadas às construções objeto de regularização, não
excedam a este limite, terão dispensa do pagamento de emo-
lumentos e do Imposto Sobre Serviços.

Comunique-se!
O proprietário deverá acompanhar cada “Comunique-se”

emitido pela Prefeitura de Barueri no sentido de agilizar o
trâmite e a rápida finalização do processo. Após ser aprovado
o processo, o dono do imóvel receberá o “Auto de Regulari-
zação”, que é correspondente ao Habite-se. De posse deste
documento e demais trâmites em outros órgãos externos, o
imóvel estará pronto para negociação, podendo o interessado
na compra fazer o financiamento junto às instituições bancá-
rias pertinentes.

bendo ao proprietário acompa-
nhar, passo a passo, todo o trâ-
mite do processo para que te-
nha êxito na finalização do mes-
mo.

As taxas, emolumentos e
ISSQN (Imposto Sobre Servi-
ços de Qualquer Natureza) se-
rão pagos após a conclusão do
expediente, cujas datas de ven-
cimento constarão nas respec-
tivas guias de recolhimento.



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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Santana de Parnaíba é con-
siderada uma das cidades mais
antigas do Brasil, fundada em
14 de novembro de 1580 por
Suzana Dias com seu filho An-
dré Fernandes, o município na
próxima semana completará
441 anos.

A 35km da capital paulista,
em uma localização privilegia-
da, que facilitou as expedições
pelo país na época dos bandei-
rantes e atualmente dá acesso
às principais rodovias e estra-
das do estado, faz com que a
cidade atraia diversos investi-
dores gerando emprego e de-
senvolvimento.

O crescimento da cidade fi-
cou ainda mais notável nos úl-
timos 8 anos em que diversas
marcas importantes foram al-
cançadas; na última semana,
por exemplo, o Índice Firjan
ratificou a cidade como a me-
lhor Gestão Fiscal do país. A
pesquisa analisou indicadores
de liquidez, gastos com pesso-
al, autonomia e investimentos,
além desse prêmio a cidade de
Santana de Parnaíba também
recebeu recentemente o primei-
ro lugar em Transparência pelo
“Prêmio Band Cidades Exce-
lentes”, entre os municípios
acima de 100 mil habitantes.

Outros destaques da cida-
de são a infraestrutura para
crescimento e a mobilidade ur-
bana, onde quase 100% das
ruas e avenidas já estão pavi-
mentadas, e para desafogar o
trânsito foram construídas ro-
tatórias, vias, passarelas e a

Desenvolvimento econômico, social e cultural
marcam os 441 anos de Santana de Parnaíba

Preservando sua identidade, o município
cresce a cada dia investindo em pilares como

educação, segurança, saúde, qualidade de
vida, e tem se firmado como referência em

gestão pública

ponte que liga a região da Fa-
zendinha a Alphaville, além do
túnel no bairro.

Santana de Parnaíba também
possui o título de 2.ª cidade mais
segura do Brasil, entre 100 e 500
mil habitantes, graças aos inves-
timentos realizados na Guarda
Municipal, como compra de no-
vas armas e treinamento para o
efetivo, iluminação de LED em
diversas ruas e avenidas da ci-
dade entre ações de políticas pú-
blicas que trazem mais seguran-
ça para a população.

além de complexos esportivos
com piscinas aquecidas que
atendem desde bebês até a ter-
ceira idade e ginásios espalha-
dos pelo município.

A educação é um dos pila-
res de destaque, e o crescimen-
to no IDEB em 2017 foi um
grande marco e evidenciou o
sucesso no trabalho que tem
sido feito na pasta nos últimos

anos, onde são entregues kits de
material, apostilas, uniformes e
merenda para os alunos e pro-
fessores dos 72 colégios da rede
municipal de ensino. Fora isso,
os estudantes ainda contam com
uma merenda completa com
cardápio preparado por nutrici-
onistas, aulas de robótica, inglês
no ensino infantil, treinamentos
voltados à inteligência emocio-
nal, centro de línguas e escolas

Recentemente na área da
saúde a cidade foi eleita como
conceito “A” em saúde e tam-
bém conta com equipamentos
públicos modernos para o aten-
dimento à população com 29
novas unidades de saúde.

Para melhorar a qualidade
de vida dos parnaibanos, a ci-
dade possui seis parques já en-
tregues, quatro em construção,

co, aparelhos para a realização
de raio x, ultrassonografia, to-
mografia, 200 leitos e UTIs.

Esses são alguns dos fato-
res que fizeram de Santana de
Parnaíba uma cidade com polí-
ticas públicas de referência. E
para comemorar os 441 anos do
município, a Secretaria de Cul-
tura e Turismo preparou uma
programação especial.

com infraestrutura de primeiro
mundo.

Outro ponto de destaque é
o contexto cultural do municí-
pio, já que além de todo o pa-
trimônio preservado, com mais
de 200 imóveis tombados e ro-
teiros turísticos atrativos, anu-
almente são realizados eventos
como o “Drama da Paixão”, o
segundo maior espetáculo ao ar
livre do Brasil, a confecção do
tapete de serragem  no Corpus
Christi pelas ruas do Centro, o
“Natal de Luz”, entre outros.

Além disso, também está
sendo construído o novo hos-
pital, que conta com mais de 13
mil m². A nova unidade terá
Pronto Socorro Adulto e Infan-
til, Maternidade, centro cirúrgi-Mais de 300 km de asfalto já foram realizados nos últimos 8 anos

Foto: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)

4

4

1
anos
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A Câmara de Jandira apro-
vou o projeto de lei 87/2021
que propõe a instalação de ba-
nheiros químicos ou definitivos
nas feiras livres no município.

Léo da Feira (PMN), autor
do PL, explicou que a medida
busca preservar a dignidade hu-
mana dos feirantes e frequen-
tadores das feiras.

“É um absurdo! Eu não de-
veria ter que entrar com um
projeto de lei sobre esse assun-
to, pois elaborei um requerimen-
to e esses banheiros químicos
já deveriam existir nas feiras li-
vres de Jandira”.

Ele ainda citou cidades vizi-
nhas como exemplo. “Qualquer
um que for às feiras em Itape-
vi, Barueri e Carapicuíba pode
observar que já há banheiros

Foto: Divulgação

Projeto do Vereador Léo da Feira: Jandira
aprova banheiros químicos em feiras livres

químicos”, protestou Léo em
plenário.

O texto prevê ainda que fica
proibida a cobrança de qualquer
taxa para o uso dos banheiros,
que devem ser livres a todos os
presentes, sejam clientes ou fei-
rantes. Depois da aprovação na
Casa, a matéria foi encaminha-
da para sanção ou veto do pre-
feito doutor Sato (PSDB).

Léo da Feira, foi um dos
vereadores mais votado na elei-
ção passada, atua como feiran-
te há décadas na cidade, tem
orgulho da sua profissão, con-
cilia o trabalho na feira, vêm se
descando como um dos verea-
ores mais atuante da Câmara de
Jandira, apresentando importan-
tes projetos de lei para o bem
estar da população jandirense.

A Prefeitura de Jandira inau-
gurou na última sexta-feira, 05
de novembro, a passarela Fran-
cisco Alves Duca, Instalada so-
bre a Via Expressa. A passarela
facilitará o acesso dos morado-
res dos bairros Jardim Belmon-
te e Vila Santo Antônio, fazen-
do a integração entre os bair-
ros, que são separados pela prin-
cipal via expressa da cidade.

A cerimônia de confraterni-
zação da  inauguração  iniciou
às 18 horas, com a participação
especial da Deputada Federal,
Bruna Furlan, responsável pela
emenda parlamentar que viabi-
lizou a liberação de recursos
para construção do projeto, uma
antiga reivindicação dos mora-
dores.

Esteve  presente na inaugu-
ração, os vereadores, os secre-
tários e a Primeira Dama, dou-
tora Denilda, responsável volun-
tária, pelo Fundo de Solidarie-
dade de Jandira. O nome da pas-
sarela é uma homenagem do
vereador Cebolinha ao seu pai,
Francisco Alves Duca, que foi
um importante vereador do mu-
nicípio de Jandira.

A Prefeitura de
Jandira inaugura a

passarela sobre a via
expressa,  antiga
reivindicação dos

moradores dos bair-
ros Jardim Belmonte
e Vila Santo Antônio

Doutor Sato inaugura nova  passarela
em Jandira com a presença da
Deputada Federal Bruna Furlan

Deputada Federal, Bruna Furlan, responsável pela emenda parlamen-
tar que viabilizou a liberação de recursos para construção do proje-
to, uma antiga reivindicação dos moradores.

Esteve  presente na inauguração, o prefeito Doutor Sato, os verea-
dores, os secretários e a Primeira Dama, doutora Denilda, responsá-
vel voluntária, pelo Fundo de Solidariedade de Jandira
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Em solenidade realizada no
teatro Charles Meira, no CSU,
o prefeito Marcos Neves e a
secretária de Estado dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência,
Célia Leão, assinaram protoco-
lo de intenções para o lança-
mento regional do Programa
Todas In-Rede. Trata-se de
um pacote de políticas pú-
blicas visando a emancipação
e o empoderamento da mu-
lher com deficiência.

O evento contou com a pre-

Prefeito Marcos Neves, primeira-dama
Bia Doria e Secretária de Estado Célia Leão
lançam programa de inclusão social

sença da primeira-dama do Es-
tado, Bia Doria, da vice-prefei-
ta Gilmara Gonçalves, da secre-
tária de Assistência Social Juli-
ana Boni, da presidente do Fun-
do Social Sonia Neves, da de-
legada Kelly Fernandes de Mo-
raes, e da coordenadora das De-
legacias da Defesa da Mulher Dra
Jamilla Ferrari, além dos verea-
dores Fabinho Reis, Nil, Consi-
derado, Beserra e Álvaro Abílio.

A secretária Célia Leão apre-
sentou o programa, focando nos

pilares de atuação, como traba-
lho e renda, direitos afetivos e
sexuais, prevenção à violência
e empoderamento e liderança.

A primeira dama Bia Doria
elogiou os equipamentos que
visitou: “e estou muito feliz de
estar aqui hoje, pois tenho cer-
teza que esse programa trará
muitos benefícios para a cida-
de”, assegurou. Em seguida,
anunciou a doação de cadeiras
de rodas para o Fundo Social
de Solidariedade e de um salá-

rio do governador, destinado à
Casa Maria Maia. O senhor
Marcos Trindade de Ávila, pre-
sidente da entidade, recebeu o
cheque das mãos de Bia Doria.

Já Célia Leão anunciou equi-
pamentos de ginástica adapta-
da para o município, além de
um kit de acessibilidade para a
Escola Estadual Aparecida de
Fátima Silva.

“Dotar as obras públicas de
acessibilidade sempre foi nossa
determinação”, comentou o pre-

feito Marcos Neves, “e agora,
nos nossos CEEACs (Centro de
Educação, Esporte, Arte e Cul-
tura) estamos construindo pis-
cinas que, além de aquecidas e
cobertas, terão também aces-
sibilidade. Esse programa que
estamos conhecendo hoje é
muito importante, apresentando
benefícios diretos para todas as
mulheres com deficiência. E
vem confirmar a orientação do
governo municipal, que é res-
peitar as pessoas”, finalizou.

GRÃOS | FARINHAS | QUEIJOS
PIMENTAS | TEMPEROS | CARNE SECA

VENHA CONFERIR! ESTAMOS NA ESTR. DO ADERNO, 47 - VILA MENCK - CARAPICUÍBA - SP

A primeira dama do estado Bia Doria, anunciou a doação de cadeiras de rodas para o Fundo Social de Solidariedade e de um salário do governador, destinado à Casa Maria Maia.
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“Ideal Eventos” realiza tradicional festa
de confraternização em Carapicuíba/SP

Por Fábio Mendonça

No domingo 07 de novem-
bro, foi realizada a tradicional
“Festa de Confraternização”, da
Ideal Eventos, no Jd. Maria
Beatriz, em Carapicuíba.

Rogerinho na organização
do evento, recebeu os amigos e
parceiros, onde foi oferecido
Costela e porco no rolete, sob
o comando do Nelson e Bati-
dão. No fogão a lenha  sob o
comando do Goiás da Comiti-
va Tchau Brigado!, com dona
Gil e equipe, onde foi servido
um delicioso feijão, farofa e ar-
roz tropeiro.

Os drink´s ficaram por con-
ta do competente e profissional
no assunto; Rico, que  mais uma
vez mandou bem!

As apresentações musicais
ficaram por conta do Jonas Es-
trada e Cláudio Guice, que fi-
zeram questão de se apresentar
na tradicional festa dos amigos
da Ideal Eventos, que por sua
vez cantaram e encantaram a
todos com seus variados estilos
musicais.

No decorrer do evento teve
um momento de devoção à san-
tidade, onde o casal Fabiano e
Léia, presentearam o idealiza-
dor do evento Rogério com a
imagem de Nossa Senhora Apa-
recida, onde todos os convida-
dos puderam compartilhar o
momento especial rezando com
familiares e amigos.

Parceiros que contribuí-
ram para realização do even-
to: Fábio Mendonça (Jornal e
Portal A Cidade), Tião (Droga-
ria Angélica), Márcio (Supernet
- Telecom), Fernando (Marmo-
raria Lima), Welington (Gráfi-
ca Ariana), Cleber (Malú Mó-
veis), Cidão (Diver Sound), Dr.
Rinaldo (Advogado), Lambão
(Gas) e o Vereador Guto José.

“Agradeço por este momen-
to especial, e a minha podero-
sa devoção a Nossa Senhora
Aparecida, essa imagem vai
ficar eternamente em minha
residência. Este tradicional
evento que realizo todos os anos
só acontece porque tem pesso-
as especiais como todos vocês,
faço questão de realizar isso,
me sinto bem, evento familiar
com parceiros e amigos, não
tem preço. Gratidão a todos e
todas que vieram. Deus aben-
çoe!”, agradeceu Rogerinho da
Ideal Eventos.

“O evento da Ideal é assim... ...com pessoas Ideais
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!
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Legislativo osasquense aprova
reforma da previdência municipal

Por Deniele Simões

A Câmara Municipal de
Osasco aprovou em Segunda
Discussão, na tarde desta ter-
ça-feira (9), o Projeto de Lei
Complementar 7/2021, de au-
toria do Executivo Municipal,
que trata da reforma da Previ-
dência Municipal. Outras sete
matérias da pauta da 27ª Ses-
são Ordinária também foram
votadas.

Com normas menos rígidas
do que a reforma da Previdên-
cia Federal, a reestruturação do
Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos Efeti-
vos do Município foi aprovada
com 17 votos favoráveis e um
contrário. O texto agora segue
para sanção do prefeito Rogé-
rio Lins (Podemos), que é o
autor do projeto.

A vereadora Juliana da Ati-
vOz (PSOL) usou a tribuna
para justificar o voto contrário
à reforma. Segundo ela, dois
motivos foram determinantes
no posicionamento. “O PSOL
vem lutando em vários municí-
pios para que não tenha a reti-
rada de direitos. Queremos ga-
rantir que a classe trabalhadora
consiga salários dignos na apo-
sentadoria”, explicou.

A parlamentar tentou apre-
sentar uma emenda em benefí-
cio dos servidores, mas, segun-
do ela, não houve tempo hábil
para que a proposta fosse ana-
lisada pelas Comissões Perma-
nentes e encaminhado para vo-
tação.

O projeto vinha sendo dis-
cutido com servidores, vereado-

Foto: Ricardo Migliorini/CMO.

res, representantes de sindica-
tos e da prefeitura desde setem-
bro de 2021. A data limite para
que os estados e municípios
aprovem suas reformas é 13 de
novembro. Caso contrário, va-
lerão as regras da reforma fe-
deral (Emenda Constitucional
103/2019).

Remissão de Débitos

Outro destaque da pauta de
votação desta terça0feira foi o
Projeto de Lei 116/2021, de
autoria da Prefeitura de Osas-
co, que concede remissão e
prorrogação do vencimento de
débitos tributários, em função
dos impactos gerados pela pan-
demia de Covid-19.

O vereador Ralfi Silva (Re-
publicanos), que é membro da
Comissão de Finanças da Câ-
mara, salientou que o projeto
representa o reconhecimento do
Executivo quanto às dificulda-
des enfrentadas pela população
durante a pandemia. “Não pos-
so deixar de parabenizar o pre-
feito Rogério Lins pela iniciati-
va, já que muitos moradores de
nossa cidade tiveram dificulda-
des no recolhimento de impos-
tos”, declarou.

A proposta aprovada estipu-
la a remissão de débitos refe-
rentes a Taxa de Licença para
Funcionamento e Publicidade
(TLFP) para as atividades de
transporte escolar, buffet e sa-
lão de festas, academia de gi-
nástica, serviços de beleza, ba-
res, restaurantes, bilhares e jo-
gos eletrônicos. Além disso, o
projeto prorroga o prazo de ven-
cimento da TLFP e do Impos-
to Sobre Serviços (ISS) fixo.

Confira a lista de todos os
itens aprovados na sessão
desta terça-feira:

Discussão Única (vetos)
1. Veto Parcial ao Projeto de

Lei 85/2021 – Prefeitura do
Município de Osasco - Dispõe
sobre as diretrizes orçamentá-
rias do Município de Osasco
para o exercício de 2022, âm-
bito da Administração Direta e
Indireta do Município. (aceito
por 11 votos favoráveis e 4 con-
trários)

Segunda Discussão
1. Proposta de Emenda à Lei

Orgânica do Município 2/2021
– Prefeitura do Município de
Osasco – Altera os benefícios
de aposentadoria disciplinados
na Lei Orgânica do Município
de Osasco. (aprovado com 16

votos favoráveis e 1 contrário)
2. Projeto de Lei Comple-

mentar 7/2021 – Prefeitura do
Município de Osasco –Dispõe
sobre as aposentadorias do Re-
gime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos ocu-
pantes de cargo de provimento
efetivo do Município de Osas-
co, e dá outras providências.
(aprovado com 14 votos favo-
ráveis e 1 contrário)

3. Projeto de Lei 94/2021 –
Prefeitura do Município de
Osasco – Dispõe sobre abertu-
ra de Crédito Adicional Especi-
al ao orçamento vigente e dá
outras providências. (aprovado
com 17 votos favoráveis)

4. Projeto de Lei 116/2021
– Prefeitura do Município de
Osasco – Concede remissão e
prorrogação do vencimento de
débitos tributários, em decor-

rência dos impactos econômi-
cos ocasionados pela pandemia
da Covid-19. (aprovado com 17
votos favoráveis)

5. Projeto de Lei 74/2021 –
Vereador Rogério Santos (PL)
– Dispõe sobre a denominação
de Praça Ordem dos Emanci-
padores de Osasco, o local de
lazer e convivência localizado
no piso superior do Terminal
Rodoviário Amador Aguiar.
(aprovado com 17 votos favo-
ráveis)

Discussão Única
1. Projeto de Decreto Legis-

lativo 4/2021 – Vereador Michel
Figueredo (Patriota) – Dispõe
concessão de “Placa Comemo-
rativa ao Projeto Social Banho
do Bem”. Contém Emenda 01/
2021. (projeto e emenda apro-
vados com 17 votos favoráveis)
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A 7ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça de
São Paulo aumentou o valor de
indenização por danos morais
devida por homem que amea-
çou divulgar fotos íntimas de ex-
companheira. A reparação foi
fixada em R$ 15 mil por danos
morais e em R$ 2,4 mil por da-
nos materiais.

Segundo os autos, o relacio-
namento amoroso durou alguns
anos. Quando se separaram, o
homem não ficou satisfeito e

Mulher será indenizada por ex-companheiro
que ameaçou divulgar fotos íntimas

passou a enviar ameaças de di-
vulgação de fotos intimas da
autora, de forma a desencora-
já-la a entrar com uma ação so-
bre um contrato de mútuo exis-
tente entre eles. Ele ainda ame-
açou mostrar as fotos para o
juiz se o assunto fosse levado a
julgamento.

De acordo com o relator da
apelação, desembargador Rô-
molo Russo, a ameaça de di-
vulgação de fotografias íntimas
“por si só consubstancia a prá-

tica de ato ilícito, ainda que tal
ameaça não tenha sido levada a
efeito”. Ao votar pelo aumento
do valor da indenização o ma-
gistrado levou em conta a re-
provabilidade da conduta, “su-
blinhando-se que a ameaça de
divulgação de fotografias ínti-
mas da autora tinha por escopo
desvalorizar e humilhar, deses-
timulando-a a exercer seu direi-
to de ação”.

“Assim, cabível a majoração
pleiteada no recurso adesivo,
adequando-a à reprovabilidade
da conduta, ao abalo psicoemo-
cional decorrente risco constan-
te de sofrer exposição vexató-
ria de sua intimidade, e ao de-
sestímulo da reiteração de tal
conduta”, concluiu o magistra-
do.

Também participaram do
julgamento os desembargadores
Maria de Lourdes Lopez Gil e
José Rubens Queiroz Gomes.

Danos morais fixados em R$ 15 mil.

A 8ª Câmara
de Direito Público
do Tribunal de
Justiça de São
Paulo manteve
decisão da juíza
Ida Inês Del Cid,
da 2ª Vara de Fa-
zenda Pública de
São Bernardo do
Campo, que con-
denou hospital
universitário a in-
denizar, por da-
nos morais, mu-
lher que sofreu aborto após ser
submetida a procedimento de
retirada do útero sem ter conhe-
cimento da gestação. O valor da
reparação foi fixado em R$ 25
mil.

Após ser diagnosticada com
útero policístico, a autora da
ação recebeu do hospital a in-
dicação de histerectomia (pro-
cedimento de retirada do úte-
ro). A cirurgia foi realizada dois
anos depois do diagnóstico.
Porém, ao receber o resultado
da biópsia após a retirada do
órgão, a paciente descobriu que
estava no quarto mês de gesta-
ção e que a gravidez, conse-
quentemente, fora interrompi-
da. Nos autos, a mulher alegou
que, se tivesse tido conhecimen-
to da situação, teria gestado o
filho.

De acordo com o relator da
apelação, desembargador Per-
cival Nogueira, conforme apon-
tado pelo laudo pericial, os ele-
mentos necessários para a res-
ponsabilização do Estado estão

Mulher que sofreu aborto durante
procedimento em hospital
universitário será indenizada

Paciente foi submetida a histerectomia sem sa-
ber da gestação.

presentes no caso, uma vez que
o hospital não realizou todos os
exames necessários na ocasião
da cirurgia – tais como diagnós-
tico de gestação em exame gi-
necológico de admissão da pa-
ciente, solicitação de avalia-
ção laboratorial seis meses an-
tes do procedimento ou indica-
ção do uso de método contra-
ceptivo nas consultas que ante-
cederam a cirurgia

“Conclui-se que houve falha
grave no procedimento médico
que levou ao aborto indeseja-
do. Evidentemente não se trata
de esperar que toda intervenção
médica tenha o sucesso por re-
sultado, mas deve ter o sucesso
por objetivo. Para tanto, é pre-
ciso que se empreguem os mei-
os mais adequados ao alcance
da ciência, o que não ocorreu
no caso”, destacou.

O julgamento, de votação
unânime, teve a participação
dos desembargadores Leonel
Costa e Bandeira Lins.




