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Bolsonaro vira alvo de inquérito no STF por ter
mentido ao relacionar vacina contra Covid à Aids

Inquérito foi aberto por determinação do ministro Alexandre de Moraes; pedido é da CPI da Covid.
Em outubro, Bolsonaro citou relatórios falsos do governo do Reino Unido para apontar suposto risco de vacinas.
Redes sociais tiraram 'live' do ar, e Anvisa reforçou que doses são seguras.

Encontro de Líderes em Jandira fica marcado com a
presença dos Prefeitos Doutor Sato e Rubens Furlan e
da Deputada Federal Bruna Furlan

Encontro de Líderes em Jandira fica marcado com a
presença dos Prefeitos Doutor Sato e Rubens Furlan e
da Deputada Federal Bruna Furlan

Leia a  decisão de Moraes

Rubens Furlan e Beto
Piteri entregam
Novo CCPL à população
neste sábado, dia 4

Prefeito Marcos Tonho
entrega cerca de mil
escrituras para
moradores de Santana
de Parnaíba

Prefeito de Jandira
Doutor Sato congela
IPTU 2022

Prefeitura prorroga Refis
2021 e segue com
anistia de até 100%
de desconto em juros
e multas

Francisco Rossi e Gastão
representaram a história
viva de Osasco no
Programa Nossa História
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Aconteceu, na noite do dia
(2), no salão Viva Flores, o En-
contro de Líderes em Jandira,
que ficou marcado pela presen-
ça do Prefeito Doutor Sato,
Vice-prefeito da cidade, o Piti,
Rubens Furlan, Prefeito de Ba-
rueri, seu Vice, Beto Piteri, a
Deputada Federal Bruna Furlan,
entre outras autoridades.

Na ocasião, houve depoi-
mentos desses representantes,
que discursaram sobre a felici-
dade de estarem reunidos em
prol do mesmo objetivo: seguir
trabalhando, dia após dia, a fim
de entregarem o melhor aos
munícipes de suas respectivas
regiões e declararam também
sobre diversas ações e recursos
disponibilizados, em especial
aos moradores de Jandira.

Doutor Sato, realizado com
o encontro e cada vez mais
comprometido em entregar re-
sultados satisfatórios à popula-
ção jandirense, declarou a to-
dos que prestigiaram o evento:
“Todos vocês que estão aqui são
meus amigos, mas fazem parte
da minha família. Hoje sei que
Jandira respira mais forte e nós
vamos fazer muito mais.”

Em seguida, a Deputada Fe-
deral Bruna Furlan fez questão
de ressaltar o quanto está enga-
jada com Jandira e que fará
muito mais por ela: “Eu sempre
vou levar Jandira dentro do meu
coração. Em toda decisão, em
toda situação, em toda oportu-
nidade de trazer recursos e de-
senvolver projetos, Jandira es-
tará em primeiro lugar.”

Encontro de Líderes em Jandira fica marcado com a
presença dos Prefeitos Doutor Sato e Rubens Furlan
e da Deputada Federal Bruna Furlan

O evento
também
contou com a
presença de
outros
grandes
líderes
políticos

Dentre as demandas atendi-
das, Bruna ressaltou que já di-
recionou R$ 6.995.320,00 para
obras e realizações no municí-
pio. Por fim, ela afirma que o
trabalho não irá parar por aí:
“Continuaremos trabalhando ao
lado do Doutor Sato. Estaremos
juntos pelo progresso para me-
lhorar a cidade e a vida das pes-
soas.”

Esse encontro entre líderes,
que são amigos e colegas de
trabalho, além de apontar o
que já foi realizado em be-
nefício dos cidadãos, ressal-
tou e prometeu que o que virá
pelos próximos meses e anos
será muito melhor.

Policiais Militares, da 2° Cia
do 14° Batalhão da PM, pren-
deram, nesta semana, Luan
Rodrigues de Jesus por roubo a
um carro dos Correios em Osas-
co. Ele agiu com outros 3 ban-
didos. Todos armados.

A PM foi acionada e o fur-
gão dos Correios foi localizado.
Os quatro ladrões, ao avistarem
a polícia, correram para dentro
da comunidade.

{POLÍCIA}

Um deles, identificado como
Luan, foi preso e estava com a
chave do carro dos Correios no
bolso. Os demais escaparam.

PM prende um dos 4 bandidos
que roubaram carro dos Correios

Na comunidade foram loca-
lizados, em uma área de cons-
trução, diversos objetos rouba-
dos.

O rapaz foi preso e indicia-
do por roubo consumado.

O veículo, por ter sido dani-
ficado pelos bandidos, ficou sob
a tutela da equipe de RPM II,
no aguardo do guincho que a
própria empresa Correios acio-
nou.
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Bolsonaro vira alvo de inquérito no STF por ter
mentido ao relacionar vacina contra Covid à Aids
Inquérito foi aberto por determinação do ministro Alexandre de Moraes; pedido é da CPI da Covid.
Em outubro, Bolsonaro citou relatórios falsos do governo do Reino Unido para apontar suposto risco de vacinas.
Redes sociais tiraram 'live' do ar, e Anvisa reforçou que doses são seguras.

Por Márcio Falcão e
Marcos Losekann, TV

Globo — Brasília

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes determinou nesta
sexta-feira (3) a abertura de um
inquérito sobre a conduta do
presidente Jair Bolsonaro ao
divulgar fake news que associ-
avam a vacinação contra Co-
vid a um risco ampliado de de-
senvolver Aids. Essa relação
não existe.

A decisão de Moraes aten-
de a um pedido feito pela CPI
da Covid. No despacho, o mi-
nistro critica a decisão da Pro-
curadoria-Geral da República
(PGR) de abrir apenas uma
apuração preliminar, interna,
para avaliar as falas de Bolso-
naro (veja detalhes mais abai-
xo) e recomendar o arquiva-
mento do pedido da CPI.

Questionada sobre essa po-
sição de Moraes, a PGR disse
que "age sempre com base e nos
limites da Constituição Federal"
e que eventual manifestação
sobre o tema será dada nos au-

tos do processo.

A notícia falsa foi divulgada
pelo presidente em uma "live"
nas redes sociais no dia 22 de
outubro, e desmentida pelo Fato
ou Fake, por especialistas e por
outras plataformas de checagem
nas horas seguintes. A "live" de
Bolsonaro foi retirada do ar por
Facebook, YouTube e Insta-
gram.

Na transmissão, Bolsonaro
disse que relatórios oficiais do
Reino Unido teriam sugerido
que pessoas totalmente vacina-
das contra a Covid estariam de-
senvolvendo Aids "muito mais
rápido que o previsto". A afir-
mação é falsa, e não há qual-
quer relatório oficial que faça
essa associação.

Na semana seguinte, o pre-
sidente da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa),
Antônio Barra Torres, reafir-
mou que as vacinas usadas no
Brasil são seguras, e que nenhu-
ma delas aumenta a "propensão
de ter outras doenças".

"Nenhuma das vacinas está
relacionada à geração de outras

Na decisão em que deter-
mina a abertura de inquérito,
Moraes afirma que não cabe-
ria à Procuradoria-Geral da Re-
pública abrir apuração interna
já que o STF foi provocado a
partir de uma notícia-crime
contra o presidente.

Segundo o ministro, é pre-
ciso apurar a relação entre essa
fake news e a atuação de uma
suposta organização criminosa
investigada pelo Supremo e que
envolve aliados do presidente
Bolsonaro.

“Não há dúvidas de que as
condutas noticiadas do presi-
dente da República, no sentido
de propagação de notícias frau-
dulentas acerca da vacinação
contra o Covid-19 utilizam-se
do modus operandi de esque-
mas de divulgação em massa
nas redes sociais, revelando-se
imprescindível a adoção de me-
didas que elucidem os fatos in-
vestigados, especialmente dian-
te da existência de uma organi-
zação criminosa – identificada
no Inquérito 4.781/DF (que
justificou a distribuição por pre-
venção desta Pet) e no Inqué-
rito 4.874/DF”.

doenças. Nenhuma delas está
relacionada ao aumento da pro-
pensão de ter outras doenças,
doenças infectocontagiosas por
exemplo. Vamos manter a tra-
dição do nosso povo brasileiro
de buscar e aderir ao PNI [Pr-
rograma Nacional de Imuniza-
ções]", afirmou Barra Torres.

Tema na CPI da Covid

A "live" com a notícia falsa
foi transmitida na semana ante-

rior à votação do relatório final
da CPI da Covid. O relator da
comissão, senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), incluiu no
documento um pedido de afas-
tamento de Bolsonaro das re-
des sociais – para que ele seja
impedido de seguir espalhando
fake news sobre a pandemia.

A CPI da Covid também
aprovou:

• Pedido do senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE)

para que a declaração falsa de
Bolsonaro fosse incluída no in-
quérito das fake news, que tam-
bém corre no STF;

• Requerimentos do vice-
presidente da comissão, Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP) para a
quebra de sigilo telemático e a
suspensão das redes sociais de
Bolsonaro;

• Pedido para que o presi-
dente seja obrigado a se retra-
tar pela declaração falsa.

A decisão de Moraes
eventuais diligências que já
foram e serão realizadas.
Apenas dessa forma é possí-
vel ter uma noção abrangen-
te e atualizada dos rumos
dessa fase da persecução cri-
minal”, escreveu.

Moraes ressaltou que che-
gou a suspender, no mês pas-
sado, a quebra de sigilo de
dados telemáticos do presi-
dente Jair Bolsonaro aprova-
da pela CPI por entender que
os dados não seriam mais
úteis porque os trabalhos ti-
nham sido encerrados. O mi-
nistro, no entanto, afirma que
a medida, no entanto, não im-
pede uma investigação.

Questionado pela TV Glo-
bo, o Ministério Público Fede-
ral disse que se manifestará,
eventualmente, nos autos do
processo.

"O MPF, como titular da
ação penal e fiscal da lei, age
sempre com base e nos limi-
tes da Constituição Federal.
Eventual manifestação da
PGR será dada nos autos,
respeitando o devido proces-
so legal", diz o órgão.

Para o ministro, a PGR não
pode afastar a supervisão do Ju-
diciário sobre os fatos que es-
tão em investigação.

"Não basta ao órgão minis-
terial que atua perante a Corte
no caso, a Procuradoria-Geral

da República, a mera alegação
de que os fatos já estão sendo
apurados internamente. Para
que a supervisão judicial ocor-
ra de modo efetivo e abrangen-
te – inclusive em relação à fu-
turo arquivamento e incidência
do artigo 18 do CPP – é indis-

pensável que sejam informados
e apresentados no âmbito do
procedimento que aqui tra-
mita, documentos que apon-
tem em quais circunstâncias
as investigações estão sendo
conduzidas, com a indicação
das apurações preliminares e
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Os moradores do Jardim Fló-
rida e região já podem usufruir
do mais novo Centro de Capa-
citação Profissional e Lazer
(CCPL) que será inaugurada
neste sábado (dia 4 de dezem-
bro). A unidade oferecerá cur-
sos nas áreas de desenvolvi-
mento, cultura, geração de em-
prego e renda.

Esta é a sexta unidade vol-
tada ao atendimento de pesso-
as de várias faixas etárias na
oferta de diversos cursos e ati-
vidades como artesanato, jogos
lúdicos, violão, street dance,
manicure e pedicure, capacita-
ção de babá, auxiliar de cabe-
leireiro, cuidador de idosos,
zumba, entre outros.

“Essa unidade é de extrema
importância para a população
daquela região, porque não ti-
nha nenhum equipamento de
assistência social naquela área.
Além de ser um espaço de la-
zer e de capacitação, está no
planejamento oferecer atendi-
mentos mensais ou quinzenais,
ligados ao Cras, como cadastra-
mento de cesta básica e cadas-
tro único”, explica a secretária
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (Sads), Adriana
Bueno Molina. Ela ressalta a
ideia de facilitar o acesso dos
moradores aos serviços do
Cras, que até então se deslocam
até a unidade de referência, lo-
calizada no Engenho Novo.

Obra ampla e sustentável
Totalmente construído pela

Secretaria de Obras de Barueri,
o Centro está em um terreno de
quatro mil metros quadrados e
possui 2.841m² de área cons-
truída. Conta com sistema de
água de reúso e o aproveita-
mento da energia solar por meio
da energia fotovoltaica – o que
vai ao encontro com a Agenda
2030 de Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU (Organizações
das Nações Unidas) -, no cum-

Rubens Furlan e Beto Piteri entregam
Novo CCPL à população neste sábado, dia 4

prindo das metas dos 17 Obje-
tivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS).

A construção possui ainda
quadra coberta e arquibancada,
vestiários, playground, equipa-
mentos de ginástica ao ar livre,
cozinha ampla, quiosques com
mesa de jogos, área de convi-
vência coberta, espaços equipa-
dos para oficinas e salas de ca-
pacitação.

Inauguração
A Prefeitura de Barueri está

preparando uma bonita festa de
inauguração do novo CCPL
neste sábado. Todos estão con-
vidados. Será a partir das 9h e
contará com apresentações cul-
turais e esportivas, além da pre-
sença de autoridades locais.

Novo centro comunitário atenderá população do Jardim Flórida e região

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Matricule-se!
Os moradores já podem fa-

zer sua matrícula tanto para ati-
vidades de cultura quanto para
os cursos de capacitação. Bas-
ta levar uma foto 3X4, cópias
do comprovante de residência
(recente), do RG do aluno e do
responsável no caso de meno-
res de 18 anos. Para os cursos
de danças é importante levar um
atestado médico ou comprovan-
te do agendamento. Os meno-
res de idade deverão estar acom-
panhados do responsável legal
no momento da matrícula.

Núcleo de Moda
No CCPL Jardim Flórida

também contará com a quarta
unidade do Núcleo de Moda. O
período de inscrições para este
curso, em especial, será divul-
gado em breve.

O CCPL do Jardim Flórida
fica na rua das Orquídeas, 62,
Jardim Flórida. O horário de
atendimento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 18h, e aos
sábados das 8h às 12h. Mais
informações pelo número (11)
4382-8210.

A Academia de Ginástica
Artística do Barueri Esporte
Forte promoveu na quinta-fei-
ra, dia 2 de dezembro, a partir
das 19h, a tradicional Festa de
Gala. Na ocasião, os mestres e
as alunas se confraternizaram
depois de um ano árduo de trei-
namentos.

Hauve uma apresentação
especial das ginastas, que en-
saiaram várias coreografias de
acordo com a temática “A Ma-
gia do Natal”. Os familiares e
amigos que prestigiaram o evento

Festa de gala da
Ginástica Artística

ocorreu  no José Corrêa
pode ocupar as arquibancadas.

Foram observados todos os
protocolos sanitários exigidos
pelas autoridades para preven-
ção da Covid-19: aferição da
temperatura corporal de todos
os participantes, exigência do
uso da máscara e apresentação
do comprovante de vacinação.

Houve um dispenser de ál-
cool em gel 70 G.L. logo na en-
trada do Ginásio Poliesportivo
José Corrêa, que fica na Av.
Guilherme P. Guglielmo, 1.000
(Centro).

Foto: Divulgação/SEsp
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As arquibancadas do Giná-
sio Paulo Melaré, no Engenho
Novo, foram pequenas para
abrigar os entusiasmados torce-
dores na noite desta quarta-fei-
ra, dia 1º de dezembro, na fi-
nalíssima do Campeonato Me-
tropolitano Divisão Ouro.

Barueri Esporte Forte Sub-14 é campeão
paulista invicto de voleibol feminino

“Futuras Chiquititas” foram campeãs invictas

Fotos: Ricardo Santos/Secom

Semifinais
11/11/21 - Corinthians 2 x 3 Barueri Esporte (24x26,

16x25, 22x25, 25x19 e 15x17);
16/11/21 - Barueri Esporte Forte 3 x 1 Corinthians (28x26,

18x25, 25x13 e 25x11).

 Finais
26/11/2021 - A.D. Centro Olímpico 1 x 3 Barueri Espor-

te Forte (20x25, 25x20, 14x25 e 24x26);
01/12/2021 - Barueri Esporte Forte 3 x 0 A.D. Centro

Olímpico (25x22, 26x24 e 25x19).

As “fominhas”
48 horas após disputar a final do campeonato Sub-14,

três jogadoras voltam à mesma quadra para a disputa do
primeiro jogo da final da categoria Sub-15. Perguntamos à
Eduarda Zeni, Gabi e Geovanna se isso não é cansativo.

“Que nada”, responde Zeni;  “adoramos fazer isso”, afir-
ma Gabi; “se pudesse, eu morava no ginásio”, complementa
Geovanna. O técnico Cunha garante: “elas se recuperam
rapidamente, mesmo assim, as jogadoras que mais atuaram
recebem um treinamento regenerativo”.

Os “Bernardinhos”
Na comissão técnica do Barueri Esporte Forte há dois

Sousa (o técnico e o assistente) que vibram, sinalizam, gesti-
culam e esbravejam mesmo quando a jogadora acerta o pon-
to. Não era de se esperar que num time invicto houvesse um
pouco menos de exigência?

“Não!”, responde Cunha. “Estou preocupado com a for-
mação da atleta e não com o ponto propriamente dito. Se ela
errar o fundamento, eu vou cobrar o que foi treinado”, com-
plementa. Apesar de já ter sido comparado, ele não se acha
parecido com o Bernardinho: “ele esbraveja demais!” A ca-
pitã Eduarda Zeni tem uma opinião sobre a postura dele:
“ele passa a imagem de bravo, mas é um paizão”.

 A comissão técnica
José Vonaldo Sousa (“Cunha”) – Técnico;
Adroaldo Sousa – Assistente técnico;
Tássia Cristina Espinosa – Preparadora Física;
Pamela Obeid – Coordenadora.

 A campanha Fase classificatória
25/08/2021 - Pinheiros 0 x 3 Barueri Esporte Forte (17x25,

19x25 e 20x25);
27/08/2021 - A.D. Centro Olímpico 2 x 3 Barueri Esporte

Forte (25x13, 19x25, 20x25, 25x21 e 5x15);
16/09/21 - Corinthians 0 x 3 Barueri Esporte Forte (25x27,

17x25 e 23x25);
22/09/21 - Barueri Esporte Forte 3 x 0 Paineiras (25x17,

25x13 e 25x11);
08/10/21 - Barueri Esporte Forte 3 x 0 São Bernardo (25x9,

25x17 e 25x21);
14/10/21 - Barueri Esporte Forte 3 x 0 ADC Bradesco

(25x8, 25x11 e 25x19).

As Futuras Chiquititas ven-
ceram por 3 sets a 0 com par-
ciais de 25x22, 26x24 e 25x19.
A partida durou uma hora e 22
minutos. A ponteira Eduarda
Zeni foi novamente a maior
pontuadora com 17 finaliza-
ções. Laura Maccarone tam-
bém se destacou com 11 pon-
tos.

A garra das atletas campe-
ãs fez a equipe do técnico Cu-
nha se sobressair e perder ape-
nas seis sets dentre os 30 dis-
putados.

As jogadoras

1 - Ana Beatriz Medeiros
Da Silva - Ponteira;

2- Ana Beatriz Pereira Dos
Santos (ANINHA) - Ponteira;

3- Isabella Santos Clímaco
(ISA) - Ponteira;

5- Anna Luíza Mota De
Lima Veras (ANNA);

6- Geovanna Carvalho Cos-
ta (GE) - Ponteira;

7- LAURA Alves Cruz Mo-
raes – Meio De Rede;

8- Gabriela Melo De Mo-
raes Carvalho (GABI) – Le-
vantadora;

9- Maria Fernanda Viana
De Camargo (FERNANDI-
NHA) – Levantadora;

10- Eduarda Sabino ZENI
– Capitã – Ponteira;

11- Maria Fernanda Silva
Leite Moraes (MAFE) - Meio
De Rede;

12- Maria CLARA De Frei-
tas Santos - Meio De Rede;

13- Geovana Silva LIBE-
RATO - Meio De Rede;

14- Marina Carvalho Mac-
carone - Meio De Rede
(MARI);

19- LAURA Carvalho Mac-
carone – Ponteira.
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Prefeito Marcos Tonho entrega cerca de mil
escrituras para moradores de Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, por meio da Secre-
taria Municipal de Habitação,
realizou no Centro de Conven-
ções, o evento do Programa
Regulariza Parnaíba, onde fo-
ram entregues aproximada-
mente mil títulos de proprie-
dades para diversos morado-
res da cidade.

O programa tem o objeti-
vo de concretizar sonhos dos
munícipes e promove a padro-
nização e organização do es-
paço urbano, traz segurança

Morador com o documento oficial do imóvel regularizado em mãos

Fotos e Texto: SECOM/ Santana de Parnaíba

jurídica aos moradores, além de
garantir a valorização dos imó-
veis.

Desde o início do programa
já foram beneficiadas mais de 20
mil famílias, o que corresponde
a cerca de 60 mil pessoas e a
expectativa da administração
municipal é que até o final de
2024, a prefeitura ultrapasse a
marca de mais de 30 mil imó-
veis regularizados.

O apresentador e ex-prefeito
Elvis Cezar esteve presente no

evento e falou sobre todo o pro-
cesso e o trabalho que come-
çou em 2009.

“ Começamos esse trabalho
em 2009 na Câmara Municipal.
Fizemos, lutamos e chegamos
à prefeitura, e somos o maior
projeto de regularização fundi-
ária do Estado de São Paulo.

E o prefeito Marcos e todo
o time da prefeitura tem feito
um trabalho exemplar de conti-
nuar. E hoje, batemos a marca
de 20.000 escrituras”.

O prefeito Marcos Tonho
comentou sobre os objetivos
para os próximos anos em rela-
ção à moradia em Santana de
Parnaíba.

“ Estamos trabalhando e
muito para nossa população e
para entregar os títulos para

nossos munícipes, até o final do
nosso mandato, nossa meta é
entregar 30.000 títulos”.

Para mais informações so-
bre o Programa Regulariza Par-
naíba entre em contato com a
Secretaria de Habitação pelo te-
lefone: 4622 – 7500.

Para proporcionar uma experiência
única aos moradores e visitantes de
Santana de Parnaíba, na próxima sex-
ta-feira (03/12), acontecerá a cerimô-
nia de inauguração do “Natal de Luz”,
com o acendimento das luzes que fa-
rão parte da tradicional decoração de
natal da cidade, além da abertura do
presépio.

Mais de 50 mil lâmpadas Irão enfei-
tar a Praça XIV de Novembro, Praça
da Bandeira, Largo da Matriz, além de
árvores, jardins, coreto, ruas, fachadas
e todo o entorno do Centro Histórico.

Considerado o maior do Estado de
São Paulo com mais de 200 metros
quadrados, o presépio articulado conta
com 21 bonecos mecanizados, que con-
tam a história do nascimento de Jesus.

Para este ano, a grande novidade é
a projeção de imagens natalinas na fa-
chada principal da igreja Matriz. Tam-
bém está prevista a Casa do Papai Noel,
que ficará ao lado do presépio, além de
cantatas de natal, uma delas com um
dos maiores tenores internacionais e
participante do Show dos Famosos, Ti-
ago Arancam.

Santana de Parnaíba inaugura “Natal de Luz” com o maior
presépio articulado do Estado no próximo dia 03/12
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Conforme promessa feita
em seu Plano de Governo, o
Prefeito de Jandira, Doutor
Sato (PSDB),  congelou o
IPTU em 2022. "Sigo lutan-
do e realizando políticas pú-

Prefeito de Jandira
Doutor Sato congela

IPTU 2022

A Campanha Dezembro
Vermelho, tem a finalidade de
gerar uma mobilização na luta
contra o vírus HIV, a Aids e
outras IST (infecções sexual-
mente transmissíveis), chaman-
do a atenção para a prevenção,
a assistência e a proteção dos
direitos das pessoas infectadas
com o HIV.

Este início de campanha está
marcado pelo trabalho de cons-
cientização e testagem da po-
pulação contra o HIV e Sífilis.
O trabalho de conscientização
sobre a importância de se tes-
tar contra a a partir de peças pu-
blicitárias e rodas de conversa nas
Unidades Básicas de Saúde.

A testagem contra o HIV e
Sífilis está acontecendo em to-
das as Unidades Básicas de Saú-
de e também no Centro de Tes-
tagem e Aconselhamento
(CTA), que está localizado na
Rua Rua Salomão Barjud, 250
no Centro de Jandira.

A cidade de Jandira anuncia
a abertura do Natal Encantado
2021. O evento acontecerá nes-
te sábado (4), na Praça de
Eventos, a partir das 18h.

A abertura marcará a reto-
mada, de maneira gradual, dos
próximos eventos e festas da
cidade e contará com diversas
atrações: parque de diversão,
Vila do Noel e shows com con-
vidados especiais.

Confira a programação dis-
ponibilizada até o momento,
compareça com a família e ami-
gos e aguarde as novidades:

Jandira anuncia abertura

do Natal Encantado 2021

Parque de diversão, Vila do Noel e shows com
convidados especiais são algumas das atrações

04/12 (sábado): grande aber-
tura - show do Pagode do Zoio;

11/12 (sábado): show do
Victor Miranda.

Além das apresentações, o
local estará recheado de ilumi-
nação, enfeites e toda magia do
clima natalino.

As novas iluminações da
Praça Central, e do boulevard
central de Jandira, deixam cla-
ro que o Natal Encantado 2021,
expandirá o espírito natalino,
levando mensagens e sentimen-
tos positivos  para todos que
passarem por Jandira.

Jandira inicia Campanha
Dezembro Vermelho

blicas e ações para benefi-
ciar a nossa população." Dis-
se Sato!

O período para negoci-
ação das dívidas com a

Prefeitura (REFIS), em
condições especiais de até
100% de desconto em mul-
tas e juros, terá início no dia
20 de janeiro e irá até 21 de
março.

100% de desconto em multas e juros, terá início
no dia 20 de janeiro e irá até 21 de março

A Campanha teve
início ontem, dia 01,

com ações realizadas
nas UBSs de Jandira.

O Ministério da Saúde infor-
ma que: “O uso do preservati-
vo, masculino ou feminino, em
todas as relações sexuais (orais,
anais e vaginais) é o método
mais eficaz para evitar a trans-
missão das Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (ISTs),
do HIV/Aids e das hepatites vi-
rais B e C.”

A “prevenção combinada”
não está associada apenas ao
uso exclusivo de preservativos,
pois há outras medidas de pre-
venção importantes e comple-
mentares para prevenir o risco
da infecção pelo HIV:

O treinamento "Combat de
Haute Intensité", foi realizado
na última sexta-feira, pelos in-
tegrantes da ROMU de Jandira
e foi ministrado por integrantes
da ativa da Legião Estrangeira
Francesa.

Os integrantes da Legião Es-
trangeira Francesa, também co-
nhecidos como legendários, pos-
suem habilidades que os colo-
cam como um grupo de elite do
exército francês.

O objetivo do treinamento
"Combat de Haute Intensité" é
passar conhecimento de comba-

• Usar preservativos;
• Imunizar-se para hepati-

te A (HAV), hepatite B (HBV)
e HPV;

• Discutir com o(a)
parceiro(a) sobre a testagem
para HIV e outras ISTs;

• Testar-se regularmente
para HIV e outras ISTs;

• Tratar todas as pessoas
vivendo com HIV;

• Realizar Profilaxia Pré-
Exposição (PrEP), quando in-
dicado;

• Realizar Profilaxia Pós-
Exposição (PEP), quando in-
dicado;

Integrantes da ROMU de Jandira recebem
treinamento para combate de alta intensidade

O treinamento foi ministrado por integrantes da ativa da Legião Estrangeira Francesa

te armado,  reais,  práticas de
tiro estático e em movimento
juntamente com retenção e con-
tra retenção de armas, além de
outros assuntos.

A Ronda Ostensiva Munici-
pal (ROMU), é um grupo táti-
co da Guarda Cilvil Municipal
(GCM) de Jandira, para ações
que exijam uma ostensividade
maior, portanto, para cumprir
seu propósito é necessário que
os integrantes deste grupo táti-
co estejam em constante aper-
feiçoamento.

Com os pilares: treinar, ope-

rar e instruir; a ROMU de Jan-
dira, têm entregado importan-
tes resultados para a Segu-
rança Pública de Jandira,

sendo que, só nos últimos
dias houveram: apreensão de
drogas, localização de carro
roubado, interrupção de uma

tentativa de sequestro, entre
outras ações que ressaltam a
importância deste grupo tático
da GCM.



ANO 13 | DIÇÃO Nº 164|SÁBADO, 04 DE DEZEMBRO DE 2021 CIDADES •Página 09

Por meio da Secretaria
de Educação, a Prefeitu-
ra de Carapicuíba inicia
hoje (1º/12), o período
de inscrições para cre-
ches, pré I e pré II. Elas
poderão ser realizadas
até o dia 07/01/2022 às
17h, nas escolas munici-
pais, e também pelo link:
h t t p : / / c a r a p i c u i b a .
demandadealunos.com/

 Crianças com idades entre
6 meses a 3 anos serão inscritas
nas creches, enquanto 4 a 5
anos e 11 meses, no pré I e pré
II respectivamente. Os respon-
sáveis interessados deverão
apresentar no ato da inscrição
os documentos da criança:
RG, certidão de nascimento e
também o comprovante de re-
sidência.

Prefeitura de Carapicuíba
abre inscrições para

creches e pré-escolas

 Os profissionais da rede de
ensino estão seguindo todos os
protocolos sanitários, de acor-
do com o Plano São Paulo de
retomada consciente, para evi-
tar a proliferação do vírus. Os
responsáveis, que comparece-
rem à escola, deverão utilizar
máscara e respeitar a medida de
distanciamento.

Acesse nossas mídias digitais:

Site: www.jacidade.com.br
 jornalacidadeoficial

Visando trazer melhorias
para a população, a Prefeitura
de Carapicuíba prorrogou o Pro-
grama de Recuperação Fiscal,
o Refis, para quitação dos dé-
bitos de impostos com o muni-
cípio. Por meio do programa, o
IPTU, ISS e Taxa de Licença
podem ser pagos em até 36 par-
celas ou à vista com 100% de
desconto nos juros e multa. O
prazo para o pagamento agora
acontece até o dia 30 de dezem-
bro.

Os descontos são aplicados
sobre os juros e multas cobra-
dos pelo atraso no pagamento,
mas o valor do imposto conti-
nua sendo o mesmo. Quanto
menos parcelas, maior o des-
conto para o cidadão. Confira:

Parcela única à vista: 100%
de desconto

De 2 a 12 parcelas: 80% de
desconto

De 13 a 24 parcelas: 60%
de desconto

De 25 a 36 parcelas: 40%
de desconto

Os descontos valem para
impostos emitidos até o ano de
2020 e nos juros e multas os
descontos variam de acordo
com o número de parcelas. É
possível incluir também dívidas

Prefeitura prorroga Refis 2021 e segue com anistia

de até 100% de desconto em juros e multas

referentes à taxa de licença de
funcionamento.

Para participar do programa
é necessário agendamento ele-
trônico pelo Facilita Digital e o
pagamento ou parcelamento di-
reto no portal Cidadão On-line.
Também é possível comparecer
à Secretaria de Receita e Ren-
das na Rua Joaquim das Neves,
211, de segunda a sexta-feira, a
partir das 8 horas, com distri-
buição de senhas.

Os documentos necessários
são: cópia e original do RG,
CPF, comprovante de endere-
ço recente, documento de pro-
priedade do ímovel e da folha
de espelho do IPTU.

Já para pessoa jurídica os
seguintes documentos:

- cópia do CNPJ;

- cópia dos atos constituti-
vos da empresa e sua última al-
teração;

- cópia do espelho do IPTU
do exercício atual;

- procuração específica, ex-
pedida por quem de direito,
acompanhada de cópia do do-
cumento de identidade do pro-
curador e de cópia do contrato
social e inscrição do CNPJ, nos
casos de representação de pes-
soas jurídicas por terceiros não
sócios ou não administradores.
Poderão ser solicitados outros
documentos a critério da Admi-
nistração Pública.

Com a
prorrogação,
o prazo para
o pagamento

agora
acontece até

o dia 30 de
dezembro.
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(PRÓXIMO AO LARGO DA VILA MENCK)

A Câmara Municipal de Ca-
rapicuíba, na noite dessa terça-
feira (30), aprovou em segunda
discussão o Projeto de Lei n°
2.872/2021. A propositura, de
autoria do vereador Eduardo Ze-
zinho (Considerado), do MDB,
institui no Calendário Oficial da
cidade a Semana de Prevenção
ao AVC (Acidente Vascular Ce-
rebral), a ser realizada no mês
de outubro. O texto agora se-
gue para as mãos do prefeito
Marcos Neves (PSDB).

A Câmara de Carapicuíba
aprovou, na noite dessa terça-
feira (30), durante a 40ª Sessão
Ordinária, o Requerimento n°
112/2021, de autoria do Prof.
Naldo (PT) que cobra expli-
cações para o não pagamen-
to do Bolsa Trabalho, bene-
fício previsto no programa
Bolsa do Povo, a muitos mu-

Vereador Prof. Naldo pede
explicações pelo não
pagamento da Bolsa Trabalho

Parlamentar também é autor de uma Moção de Louvor ao Dia Naci-
onal do Samba

Foto: Divulgação / CMC

nícipes cadastrados.
O parlamentar também as-

sina a Moção n° 238/2021, que
manifesta louvor ao Dia Nacio-
nal do Samba, comemorado no
dia 02 de dezembro.

Prof. Naldo é vereador e
autor de um requerimento e
uma moção apresentados essa
semana

A melhor divulgação
para o seu produto

ou serviço na região

 9 9800-2000
ANUNCIE PELO

Projeto de Lei do “Vereador  Zezinho
Considerado” institui em Carapicuíba
a Semana de Prevenção ao AVC

Indicações: Considerado também é autor de oito indicações apre-
sentadas essa semana na Casa. Destaque para a de número 1.981/
2021, que solicita a criação do Programa Municipal de Assistência
à Criança Portadora de Macrocefalia.

Foto: Divulgação / CMC

Propositura foi
aprovada na Câmara

e só depende da
sanção do prefeito

Marcos Neves

Eduardo Zezinho (Considerado) é vereador e autor deste importan-
te Projeto de Lei n  2.872/2021
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Com as presenças do
Vice-Governador,
Rodrigo Garcia e de Tomás
Covas, Marco Vinholi, lança
livro ‘O Novo Municipalismo’
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Aqui tem! Móveis e planejados
para casa toda. Venha conferir!

FACILITAMOS

O PAGTO.
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Francisco Rossi e Gastão representaram a história
viva de Osasco no Programa Nossa História

Por Ana Rodrigues

A bandeira de Osasco não
parava de tremular, como se es-
tivesse homenageando os con-
vidados para a solenidade de
hasteamento das bandeiras, re-
alizada na manhã desta quinta-
feira (02) na Câmara Munici-
pal. Duas das maiores persona-
lidades osasquenses honraram
quem prestigiou o evento —
Francisco Rossi e Arthur Sér-
gio Gastão Castellani, 81 e 84
anos respectivamente, conside-
rados a história viva do municí-
pio.

O vereador Tadeu Neves
completou o trio responsável
por hastear as bandeiras do Bra-
sil, de São Paulo e de Osasco,
e quando o parlamentar come-
çou a caminhar na política, teve
pela frente um caminho já soli-
damente pavimentado pelos
dois companheiros de evento.

“Estou muito feliz por estar
aqui neste momento com minha
família, meus pais, minha espo-
sa, meu filho. É uma honra es-
tar ao lado do Gastão, uma len-
da na história do esporte da ci-
dade. E em relação ao Rossi,
se eu começar a falar dele leva-
rei o dia todo”, brincou Tadeu
Neves, que hasteou a bandeira
de Osasco, sua cidade de cora-
ção. Ele iniciou sua vida profis-
sional aos 14 anos, como offi-
ce-boy no banco Bradesco. Tra-
balhou com transporte e sem-
pre foi ativo na luta pelas cau-
sas sociais, que acabou o levan-
do a iniciar a carreira política.
“Sempre me desafiavam a con-
correr a uma cadeira na Câma-
ra. Diziam que sendo vereador
eu poderia ajudar muito mais
pessoas e hoje estou vivendo
esse momento”, celebrou Ne-
ves.

O salonista Arthur Sérgio
Gastão Castellani, mais conhe-
cido como Gastão, no auge de
seus 84 anos ainda mantém a
mesma postura clássica que
apresentava nas quadras e nos
campos. Sua luta para fortale-
cer o esporte na cidade o levou
à uma cadeira na Câmara Mu-
nicipal em 1973. Nesse tempo
ele já figurava como fundador
da Liga Osasquense de Futebol
de Salão e da Liga de Futebol
Amador de Osasco, que até
hoje são importantíssimas para
o esporte municipal.

Observador, econômico nas
palavras, Gastão agradeceu aos
organizadores pelo convite para
hastear a bandeira do estado de
São Paulo e humildemente afir-
mou que fez pouco pela cida-
de, apesar de Osasco inteira sa-
ber que a quantidade de "tijo-
los" que Gastão ajudou a colo-
car na construção do município
ser muito mais do que apenas
um.

“Agradeço a Deus, a minha
família e a todos que organizam
este evento. Sei que pouco fiz
por essa cidade, mas esse pou-

co foi um tijolinho importante”,
disse Gastão.

A bandeira do Brasil foi car-
regada nos braços de Francisco
Rossi. A firmeza dos braços e a
segurança da voz forte é a mes-
ma, como nos anos em que es-
teve à frente do Pode Executi-
vo da cidade de Osasco e na
Câmara Federal. Rossi foi pre-
feito de Osasco em duas opor-
tunidades, de 1973-77 e de
1989-93, e também foi deputa-
do federal três vezes entre 1979-
83, 1987-91 e de 2007-11.

Rossi falou sobre sua par-
ceria com Gastão, sobre as ba-
talhas enfrentadas durante a lon-
ga carreira política e principal-
mente sobre sua conquista mais
recente, que é a nova fase da
Rádio Nova Difusora, agora
transmitindo em frequência
modulada (FM) - 79,9 MHz.

“Nossa emissora foi a única
que permaneceu em Osasco, de
todas que começaram sua his-
tória aqui. Mas isso teve conse-
quências: enfrentamos contrari-
edade, perseguições, dificulda-
des, mas graças a Deus supera-
mos todas. Nossa família con-
fia muito em Deus e foi Ele que
permitiu que, no ano em que
comemoramos 40 anos aqui
em Osasco, passássemos a
operar em frequência modu-
lada. Estamos muito felizes”,
afirmou Rossi, ao também
falar sobre a persistência e resi-
liência de sua filha a vereadora
Ana Paula Rossi, que começou
a trabalhar na emissora aos 16
anos de idade.

O ex-prefeito também agra-
deceu ao vereador Josias da
Juco pelo apoio dado durante
alguns momentos difíceis en-
frentados pela emissora. “Se
não fosse o apoio do Josias, sua
insistência, talvez a rádio não
conseguiria permanecer funcio-
nando”, declarou Rossi.

Emocionada, Ana Paula
Rossi falou sobre os 50 anos de
vida pública que seus pais cele-
brarão em 2022. Ana Maria
Rossi, sua mãe, é a vice-prefei-
ta de Osasco. “É muito bom vê-
los na ativa e ainda terem mui-
tos sonhos”, comentou Ana
Paula. Ela parabenizou Gastão,
ressaltando que, assim como
seus pais, ele continua atuando,
e também Tadeu Neves, parla-

mentar que assumiu a cadeira
durante o afastamento da vere-
adora Lúcia da Saúde, “mas que
em pouco tempo mostrou mui-
ta qualidade”.

A parlamentar afirmou que
não deixa de se surpreender
com seu pai. “Meu pai está com
81 anos e não perdeu a capaci-
dade de sonhar. Ele tinha um
sonho que era ver a Nova Difu-
sora em FM, e esse foi mais um
sonho realizado”, comentou
Ana Paula, após frisar que a
manhã desta quinta-feira foi
muito importante para a família
Rossi.

Rogério Santos (PL), presi-

dente da Frente Parlamentar
Nossa História, parabenizou os
convidados pelas histórias que
construíram na cidade e apon-
tou o quanto a fé foi fundamen-
tal para que cada um deles fi-
zesse história e fizesse parte da
história, especialmente o ex-pre-
feito.

“A razão especial para que
o senhor esteja aqui hoje é para
celebrar os 40 anos da Nova
Difusora. Mérito do senhor que
incansavelmente trabalhou. E,
sobretudo que o senhor perma-
neceu unido na fé e na esperan-
ça, como diz o hino de nossa
cidade”, declarou Santos.

Os convidados estavam
acompanhados de suas famíli-
as, que foram homenageadas
por Josias da Juco (PSD). “Ve-
mos aqui os pais acompanha-
dos dos filhos. E isso mostra o
quanto a família é importante.
Quando falo do Rossi, posso
falar dele praticamente como se
fosse um pai. Foi ele quem me
ligou falando que eu seria can-
didato a vereador, e aquele dia
foi muito importante pra mim”,
comentou Josias da Juco, escla-
recendo que, além da família, a
fé em Deus proporciona muitas
conquistas. “Nada é maior do
que o Deus que nos servimos”,
concluiu.

Foto: Assessoria Câmara Osasco

Foto: Fábio Mendonça (Jornal e Portal A Cidade)

Fotos: Fábio Mendonça (Jornal e Portal A Cidade)
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VENDO CASA  EM OSASCO | ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
 TERRENO COM 4 CASAS. DOCUMENTAÇÃO OK!

• 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

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, acompanhado do se-
cretário de Habitação, Pedro
Sotero, vistoriou na quinta-fei-
ra, 2/12, o andamento das
obras de implantação de nova
via no entorno do córrego do
Rochdale. A intervenção inte-
gra um pacote de obras chama-
do de “Urbanização Integrada
do Rochdale”.

A via, que é paralela ao cór-
rego, por enquanto, é chamada
de marginal. Serão 2,5 quilôme-
tros de cada lado do córrego,
totalizando 5 quilômetros de
vias, ligando as avenidas Presi-
dente Médici e Presidente Ken-
nedy, passando por baixo das
pontes da Rodovia Castello
Branco. Mil metros já foram
executados do lado esquerdo do
córrego, no trecho das ruas Is-
rael e Niterói.

Além disso, no trecho da
nova marginal, serão implanta-
das 9 pontes para passagem de
veículos e pedestres, ilumina-
ção de Led, sinalização e guard
rail. Também será feito todo
um trabalho de compensação
ambiental, com o plantio de es-
pécies arbóreas.

“Trata-se de uma interven-
ção importante, que vai dar
mais qualidade de vida, infra-

Nova via interligará as avenidas Presidente
Médici e Presidente Kennedy, na zona Norte

Fotos: Marcelo Deck

estrutura e mobilidade urbana
aos moradores dos bairros aqui
da região”, disse o prefeito em
visita a obra.

 OBRAS DO ROCHDALE

A primeira operação de ur-
banização integrada está em an-
damento no Rochdale. Com
mais de R$ 110 milhões em in-
vestimentos, sendo R$ 87,3
milhões do governo federal, ela
vai beneficiar cerca de 70 mil
famílias também dos bairros de
Canaã e Aliança.

Esse projeto envolve 2,5
quilômetros de canalização do
Braço Morto do Rio Tietê, para

combate às enchentes; abertu-
ra de vias, colocação de guias,
sarjetas e guard rail e 35.000
m² de pavimentação; regulari-
zação fundiária; construção de
moradias; implantação de qua-
dras poliesportivas, academias
ao ar livre e praças em áreas ao
longo do córrego; paisagismo e
plantio de árvores; saneamento
básico com micro e macrodre-
nagem e coleta de esgoto; im-
plantação de interligações entre
os bairros para pedestres, veí-
culos de passeio e transporte
público, criando um novo siste-
ma de  mobilidade entre Roch-
dale, Canaã, Aliança e Piratinin-
ga, e ainda a implantação do
Centro Cultural.



Fonte: Comunicação Social TJSP
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