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Paz e bem a todos!
No mês de dezembro é comum avaliarmos a caminhada do ano que está prestes a terminar. É comum nesse momento fi rmarmos 
propósitos e sonharmos com um novo ano cheio de esperança e confi ança em Deus. Ao transpor esse sentimento de realizações para 
o amanhã, podemos analisar não somente nossas vidas pessoais, como também nossa participação enquanto cidadãos e pertencentes 
a uma sociedade. E com isso, bem que poderíamos aproveitar para refl etir se, de fato, lutamos com veemência para “fazer acontecer” 
hoje as mudanças necessárias para melhorar o meio em que estamos inseridos ou se permanecemos parados e esperando a cada dia as 
transformações tão sonhadas, entregando para terceiros a incumbência de executar aquilo em que nos omitimos.

Que em 2020 possamos planejar e assumir propósitos investindo no que pode ser melhor, e mudar o que pode ser mudado, começando 
conosco, afi nal, o ano que nos aguarda vem com várias metas a serem conquistadas. “Sempre dizem que o tempo muda as coisas, mas 
quem tem que mudá-las é você”. Mas nem só de pedidos se enche os nossos corações nesse período. Também é chegada a hora de 
agradecermos cada parceiro, cada leitor, cada pessoa que de alguma forma contribuiu ou vem contribuindo para que o jornal “a rua” 
continue levando a notícia mais clara e verdadeira para a região há mais de 40 anos.

Coletivamente, foram dias difíceis, mas que foram superados com esforço, trabalho e parcerias. Cabe-nos expressar um sincero agra-
decimento a todos os que caminharam conosco nessa jornada. Que 2020 seja um ano repleto de realizações pessoais e profi ssionais, e 
que possamos levar só notícias boas ao coração de cada um que nos lê!

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de bênçãos.
É o que nós desejamos. Equipe Jornal “a rua”
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De Paula propõe redução do valor mínimo da parcela para renegociar IPTU

Nova executiva do Republicanos Osasco toma posse

Câmara de Osasco devolve 
R$10 milhões à Prefeitura

Bruna Furlan preside última sessão do ano da 
Comissão Especial sobre Dados Pessoais

A deputada federal Bruna Fur-
lan, presidiu a última sessão da 
Comissão Especial sobre Dados 
Pessoais que aprovou POR UNA-
NIMIDADE a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 17/19.

“Mais uma vez, no exercício 
da Presidência, tive a felicidade 
de conduzir um trabalho legislati-
vo amenizando as diferenças par-
tidárias e ideológicas em favor de 
um tema que é de Estado”, afi r-
mou Bruna.

O relatório consistente do 
deputado Orlando Silva foi 
aprovado e inseriu a proteção 
de dados como um direito cons-
titucional. Além de garantir na 
Constituição o órgão responsá-
vel por regular o setor. Conside-
ro que a conclusão dos nossos 
trabalhos foi ainda mais positiva 
porque aprovamos o relatório fi -

nal nesta data emblemático que 
é a celebração do Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos.
Acredito que o Brasil está fazen-

do sua lição de casa na conso-
lidação de um ciclo normativo 
de proteção de dados pessoais.
Comecei a liderar esta pauta no 

Congresso em 2016. Na época 
presidi a comissão que deu ori-
gem a Lei Geral de Proteção de 
Dados - LGPD. Assim como 

hoje, nesta data histórica de apro-
vação da PEC 17/19, o deputado 
Orlando teve um papel funda-
mental como relator da LGPD.

Como ninguém faz nada sozi-
nho, sou grata ao sempre sena-
dor @aloysio_nunes e ao ami-
go e deputado @milton_monti 
que foram notáveis defensores 
destas matérias no Congres-
so Nacional. Graças ao espíri-
to público de ambos consegui 
dar sequência a este trabalho.

Nossa comissão realizou 10 ses-
sões, com 6 audiências públicas 
consecutivas, mais de 30 debate-
dores em 15 horas de discussões 
que foram muito produtivas com 
participação de diversos atores da 
sociedade. Foi um trabalho que 
teve começo, meio e fi m. Ago-
ra, estamos prontos para defen-
der esta proposta no Plenário da 
Câmara dos Deputados. Muito 
obrigada pelo apoio e vamos em 
frente!

Divulgação

Tramita na Câmara de Osasco 
o Projeto de Lei 164/2019 de auto-
ria do vereador De Paula (PSDB) 
que propõe a redução no valor mí-
nimo da parcela mensal do contri-
buinte que aderir ao Programa de 

Parcelamento Especial de Osasco 
(PPEO), para quitar débitos com a 
prefeitura como IPTU, ISS e mul-
tas, entre outros tributos. Pela pro-
posta do parlamentar, o valor mí-
nimo a ser pago pela pessoa física 

será de R$47,19, enquanto para 
pessoa jurídica a quantia mínima 
cairá para R$157,32.

O PPEO foi instituído em 
2010 e estipula em Unidades 
Fiscais do Município de Osasco 

(UFMO) o valor mínimo da par-
cela a ser paga pelo contribuinte. 
Em 2019, cada UFMO equivale a 
R$3,1464. De acordo com o texto 
atual do PPEO, para a pessoa físi-
ca a parcela mínima é de 75 unida-

des fi scais, enquanto para a pessoa 
jurídica, a quantia sobe para 150, 
o que corresponde a uma parcela 
mínima de R$235,98 e R$471,96, 
respectivamente.

Pela proposta do vereador De 
Paula, o valor da parcela mínima 
para pessoa física cairá para 15 
UFMOs. Já para a pessoa jurídica 
será de 50 unidades fi scais. Com 
isso, as parcelas mínimas serão re-
duzidas para R$47,19 e R$157,32, 
representando redução de 20% e 
33%, respectivamente.

Em sua justifi cativa, o parla-
mentar afi rma que o momento atu-
al de crise econômica não permite 
que os contribuintes parcelem seus 
débitos com a prefeitura. Segundo 
ele, a redução no valor mínimo da 
parcela poderá atrair novos inte-

ressados no programa.
“O gestor público não pode 

se encastelar em suas atribui-
ções. Deve se inserir na realidade 
socioeconômica que permeia a 
sociedade, e os números ajudam 
a entender as razões pelas quais 
compromissos tributários deixam 
de ser cumpridos”, afi rmou.

Além de alterar o valor míni-
mo das parcelas, o projeto de lei 
também modifi ca regras para res-
cisão do PPEO, elevando a possi-
bilidade de atraso de três para seis 
parcelas consecutivas ou interca-
ladas, assim como para a falta de 
pagamento de débitos contraídos 
após o parcelamento. Já o atraso 
para quitação de qualquer parcela 
passa a ser de 120 dias, ante os 90 
dias previstos na legislação atual.

O projeto do Republicanos 
SP tem crescido com muita força 
no estado. Na segunda (16), mais 
uma executiva tomou posse, e 
a partir de agora conta com Lo-
raine Malagueta Lindoso como 
presidente da sigla municipal em 
Osasco.

O evento, que aconteceu no 
plenário da Câmara Municipal de 
Osasco, foi aberto com a apresen-
tação do vídeo institucional do 
Republicanos SP e contou com a 
presença de várias autoridades do 
estado e município, além de repre-
sentantes de outros partidos políti-
cos. Em um plenário lotado, quem 
abriu os discursos foi o vereador 
de Osasco, Dr. Lindoso. “É impor-
tante destacar como as mulheres 
têm aproveitado as oportunidades, 
principalmente no movimento po-
lítico, elas deixaram de ser uma 
cota e passaram a ser necessidade 
em nosso meio. Quero parabeni-
zar a Loraine e desejar muito su-
cesso à frente do Republicanos em 
Osasco, este partido que tem feito 
diferença em todo o país vai fazer 

história aqui na nossa cidade”, dis-
se Lindoso. 

O deputado estadual Gilmaci 
Santos, que inclusive morou na 
cidade de Osasco, fez questão de 
marcar presença. “Cresci e cons-
truí minha história aqui na cida-

de de Osasco, sou osasquense de 
coração e tenho muito carinho e 
respeito por este município. Que-
ro destacar o Silvio, ex-presidente 
do Republicanos em Osasco, que 
fez um trabalho importante até 
aqui, e que nesse momento passa 

o bastão para a Loraine. Tenho a 
convicção de que o trabalho vai 
continuar crescendo e terá o nos-
so apoio”, disse o deputado.

Sergio Fontellas, presidente 
estadual do Republicanos, desta-
cou em sua fala que o crescimen-

to do partido tem sido motivo de 
orgulho. “Isso tem sido possível 
graças ao trabalho de várias pesso-
as. Como vocês puderam observar 
no vídeo que abriu o evento, o Re-
publicanos valoriza o grupo e por 
este motivo em apenas 14 anos de 
existência alcançou o patamar que 
estamos hoje. Aqui em Osasco 
não é diferente e tenho a certeza 
de que vamos avançar muito aqui 
nesta cidade. A missão da Loraine 
será eleger o prefeito da cidade e 
aumentar o número de vereadores.  
Vamos unir esforços para que isso 
aconteça”, fi nalizou Fontellas. 

Com a presença de vários 
pré-candidatos (as), a presidente 
entregou uma camisa do Republi-
canos Osasco e a carta de fi liação, 
formalizando as boas-vindas aos 
também integrantes da família re-
publicana na cidade.

Na fala da nova presidente do 
partido foi notória a entrega que 
haverá no projeto. “Não será uma 
missão fácil, mas teremos cora-
gem para cumprir este desafi o. Eu 
tenho um compromisso com a ci-

dade de Osasco e por ela vou lutar 
com todas as minhas forças, gos-
taria de agradecer a confi ança do 
presidente nacional Marcos Pe-
reira e estadual Sergio Fontellas, 
vamos trabalhar juntos neste pro-
jeto e honrar esta oportunidade. 
Ao Dr. Lindoso, que juntos temos 
um projeto de vida como famí-
lia, será um importante aliado na 
construção deste plano de traba-
lho e juntamente com diversos 
setores e meios da nossa cidade 
vamos construir um alinhamento 
onde vai permitir que Osasco não 
permaneça estacionada. Somos o 
sexto maior PIB do Brasil e temos 
capacidade para estarmos entre os 
quatro maiores. Nossa emancipa-
ção de quase 60 anos nos permitiu 
sermos independentes, e esta in-
dependência não fi cará refém de 
cargos ou acordos políticos que 
comprometam a nossa educação, 
saúde, emprego e equilíbrio so-
cial. Lutaremos por isso e muito 
mais, pois agora temos uma mis-
são, e ela será cumprida”, desta-
cou Loraine.

O Legislativo osasquense 
encerra 2019 com saldo po-
sitivo e comprometido com o 
desenvolvimento da cidade. 
Após o encerramento do ano 
legislativo, a Câmara osas-
quense fará a devolução de R$ 
10 milhões ao Poder Executi-
vo Municipal.

O presidente da Câmara, 
vereador Ribamar Silva, em 
comum acordo com os demais 
parlamentares, solicitou do 
prefeito Rogério Lins (PODE) 
uma contrapartida ao fazer a 

devolução dos recursos.
“Pedimos ao prefeito que, 

deste total, uma parte seja reser-
vada para melhorias na saúde e 
na infraestrutura, e o restante 
que seja investido nas obras de 
construção do novo prédio do 
Fórum”, disse Ribamar.

A atual Mesa Diretora da 
Câmara de Osasco prepara-se 
para fechar seu primeiro ano à 
frente da Casa de Leis com aus-
teridade, já que várias medidas 
têm sido adotadas para garantir 
o equilíbrio fi nanceiro.

LEVANTAMENTO DO TCE
Somando-se aos esforços da 

atual gestão, um levantamento 
do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE), divulgado 
neste ano, aponta a Câmara de 
Osasco como uma das mais ba-
ratas do Estado de São Paulo.

Os dados têm como base 
os valores per capita, ou seja, 
quanto custa o Legislativo por 
número de habitante. Dos 645 
municípios pesquisados, a Câ-
mara de Osasco ocupa a 466ª 
colocação.

A primeira colocada da lista 
custa R$ 861,35 por habitante 
ao ano. Já o Legislativo osas-
quense tem custo per capita é de 
apenas R$ 75,02 anuais.

De acordo com o presiden-
te, as principais ações que per-
mitiram a redução de gastos na 
atual gestão foram a otimização 
dos contratos e a digitalização 

dos processos legislativos – o 
que proporcionou economia dos 
gastos com aquisição de papel, 
tornando mais ágeis as ativida-
des parlamentares.
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Brinquedos de Natal em Barueri: 
alegria de milhares de crianças 

Foi encerrada no sábado (dia 
14) a entrega de brinquedos de 
Natal feita pela Prefeitura de Ba-
rueri por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento 
Social (SADS). 

Os presentes foram entregues 
no Imperial, Mutinga, Engenho 
Novo, Parque dos Camargos e no 
Centro, no Ginásio Poliesportivo 
José Corrêa. A descentralização 
das entregas facilita o acesso dos 
munícipes que moram em bair-
ros mais distantes ou populosos. 
Também foi mantida a divisão 
de brinquedos por faixas etárias, 
garantindo o respeito às normas 
do Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial). 

O benefício é para as pessoas 
que residem em Barueri e para 
ter direito é necessário que a ren-
da familiar não ultrapasse o equi-
valente a cinco salários mínimos. 

Números 
Mais de 50 mil crianças de 

zero a 10 anos incompletos fo-
ram beneficiadas. Para Adriana 
Bueno Molina, secretária de As-
sistência e Desenvolvimento So-
cial, a entrega de brinquedos “é 
uma oportunidade de fazer a ale-
gria de várias crianças, pois para 
muitas esse é o único presente de 
Natal”.  

A presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Sônia Furlan, 
afirmou que é uma imensa ale-
gria poder proporcionar para as 
crianças de Barueri esse dia tão 
alegre. “É sempre muito bom 
ver a alegria das crianças e das 
famílias.” 

E ressaltou: “A organização 
foi exemplar. Os brinquedos 
estão muito lindos. As crianças 
gostaram, os pais amaram. Toda 
a preocupação que a gente fica 
alguns meses para escolher es-
ses brinquedos foi sanada pela 
alegria que a gente percebeu das 
crianças e dos pais.”  

“Quero agradecer demais 
aos funcionários da Secretaria de 

Assistência e Desenvolvimento 
Social e as demais Secretarias 
que nos ajudaram, em especial 
aos funcionários da Secretaria 
de Serviços Municipais, que 

através do secretário Orlando, 
nos permitem uma ajuda sem a 
qual seria muito difícil fazer essa 
entrega de forma tão tranquila”, 
concluiu.  

Histórico 
A distribuição dos brin-

quedos foi instituída por lei 
em 1991 (lei 787, de 10 de 
setembro de 1991) e altera-

da pela Lei 2.566, de 11 de 
outubro de 2017. No entanto, 
a distribuição dos brinque-
dos ocorre desde o início dos 
anos 80. 
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Márcio Koch/SECOM

 Marcelo Deck/SECOM

Com o objetivo de ampliar 
o número de unidades públi-
cas de saúde no município, no 
último sábado (14), o Prefeito 
de Santana de Parnaíba, Elvis 
Cezar inaugurou a primeira 
Unidade Básica de Saúde do 
bairro Sítio do Morro.

Centenas de pessoas esti-
veram presentes para conhe-
cer  de perto o local onde an-
tes foi o antigo colégio Anna 
Siqueira Teani, e agora deu 
lugar a unidade hospitalar, 
que conta com quatro con-
sultórios médicos e prestará 
atendimentos nas especiali-
dades de clínica médica, pe-
diatria, ginecologia e odon-
tologia, além de contar com 
salas de vacinação, medica-
ção, curativo, estabilização e 
inalação, reunindo toda a es-
trutura necessária para aten-
der a demanda da região, be-
neficiando aproximadamente 
mil pessoas por mês.

“A unidade de saúde ficou 

muito boa e não precisaremos 
mais ter que ir para outros 
bairros para passar e levar os 
nossos filhos ao médico, pois 
eu tenho uma UBS perto de 
casa. O prefeito está de pa-
rabéns por tudo que ele tem 
feito para a gente.” – comen-
tou José dos Santos – um dos 
moradores do bairro.

Entre as melhorias que o 
bairro recebeu nos últimos 
anos estão a iluminação de 
LED, pavimentação, o Co-
légio Georgina de Andrade 
Nadalini, que conta com o 
Centro de Formação de Pro-
fessores Profª Ana Fátima de 
Oliveira.

“Agora os moradores do 
Sítio do Morro não serão mais 
atendidos pelas unidades mó-
veis, pois agora contam com 
uma unidade de saúde para 
receberem um atendimento 
digno e com a qualidade que 
a nossa população merece.” – 
falou o prefeito Elvis

Na terça-feira, 17/12, a Pre-
feitura de Osasco entregou a 
reforma da Unidade Básica de 
Saúde Raimunda Cavalcante 
de Souza, localizada na rua Rua 

Professora Adelaíde Escobar 
Bueno, 730, no Munhoz Júnior. 
O equipamento é o terceiro da 
saúde entregue à população to-
talmente revitalizado em menos 

de uma semana.
A UBS passou por uma 

grande reestruturação, que con-
templou as áreas internas e ex-
terna, incluindo troca de pisos, 

telhados, forros, janelas, portas, 
manutenção elétrica e hidráuli-
ca, novo design para recepção e 
corredores, além do mobiliário. 
O posto possui dois pavimen-
tos e conta com recepção, con-
sultórios médicos de pediatria, 
odontologia, ginecologia, salas 
de saúde da família, vacinação, 
curativo, medicação, inalação, 
esterilização, almoxarifado, far-
mácia, banheiros e copa para os 
colaboradores.

No ato de reabertura do 
equipamento da saúde, o pre-
feito Rogério Lins contou que 

a UBS era motivo de preocu-
pação, já que as condições do 
prédio não eram boas. “A uni-
dade tinha muitos problemas 
estruturais. Cada vez que chovia 
fi cávamos preocupados. Hoje, 
entrar aqui e ver da forma que 
está, pra nós, é motivo de gran-
de alegria”, disse.

Os moradores da região 
do Munhoz, que prestigiaram 
a entrega da reforma, fi caram 
surpresos com as melhorias. 
Para a dona Evanir Maura dos 
Santos Borges, 51 anos, o local 
fi cou muito melhor e sem com-

paração com o que era. “Ficou 
maravilhoso. Eu sempre passei 
aqui e nunca imaginei que aque-
le prédio tão feio poderia fi car 
desse jeito”, disse.

A Prefeitura segue traba-
lhando para reformar as outras 
32 unidades de saúde. Já está 
em andamento a revitalização 
das UBSs dos seguintes bairros: 
Olaria do Nino, Vila Menk e 
Metalúrgicos, além da de Pre-
sidente Altino e do Jaguaribe, 
ambas reconstruídas, e que se-
rão entregues nas próximas se-
manas.

Elvis Cezar inaugura UBS Sítio do 
Morro e moradores comemoram

Após ampla reforma, UBS do 
Munhoz Jr. é entregue à população
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Projeto prevê IPTU Social e 
incentivo fi scal a novas empresas

A Prefeitura de Osasco en-
viou à Câmara Municipal Projeto 
de Lei Complementar que institui 
o Programa de Incentivo Fiscal à 
Geração de Empregos e Novos 
Negócios (Programa Portas Aber-
tas),  bem como o IPTU Social e 
alteração no Código Tributário do 
Município. As medidas precisam 
ser aprovadas pelo Legislativo e 
depois sancionadas pelo prefeito 
Rogério Lins para entrarem em 
vigor.

O Portas Abertas prevê incen-
tivos fi scais a novas empresas que 
vierem a se estabelecer na cidade. 
O objetivo é promover e fomentar 
o desenvolvimento adequado do 
município.

Considerando-se a remodela-
ção do modo pelo qual a economia 
passa a estruturar-se a partir da 
expansão do acesso a novas tecno-
logias e de seu emprego intensivo 
sobre a produção, a criação do pro-
grama é uma das políticas públicas 
da Administração voltadas ao de-
senvolvimento econômico com-
patível com esse novo cenário.

Para fazer parte do programa, 

a empresa precisa ter no máximo 
seis meses de constituição, se es-
tabelecer na cidade a partir da data 
da publicação da referida lei, e 
contar com receita bruta igual ou 
inferior a R$ 9.600.000,00 (nove 
milhões e seiscentos mil reais) por 
ano.

As empresas que se enquadra-
rem nos critérios recolherão 2% de 
alíquota de Imposto sobre Servi-

ços (ISS) e terão direito à isenção 
da taxa de licença para funciona-
mento. Os incentivos serão válidos 
pelo prazo máximo de dois anos a 
partir da concessão.

Transcorridos dois anos após 
a concessão, o contribuinte deverá 
permanecer com suas atividades 
no município, no mínimo, por três 
anos. Caso a exigência não seja 
cumprida, a empresa terá de pagar 

os tributos com acréscimos previs-
tos em lei, inclusive multa mora-
tória como se o benefício nunca 
tivesse sido concedido. 

O incentivo fi scal não pode-
rá ser usufruído por prestadores 
de serviços de construção civil, 
de guarda e estacionamento de 
veículos terrestres, e de hospeda-
gem. O contribuinte será excluído 
do programa caso não cumpra 

qualquer das exigências estabe-
lecidas e se fi car comprovada a 
inexistência do estabelecimento 
no município.

IPTU Social
Quanto às alterações relativas 

ao IPTU previstas no projeto de 
lei, a principal visa a concessão de 
desconto de R$ 200 sobre o valor 
do imposto apurado sobre imóveis 
não isentos, mas considerados em 
situação de vulnerabilidade social 
em razão do reduzido valor venal.

A medida visa mitigar a re-
gressividade global do sistema 
tributário em benefício de imó-
veis com destinação residencial 
cujos valores venais estejam entre 
R$ 40 mil e R$ 60 mil. O intuito 
é benefi ciar moradores de bairros 
recém-regularizados e de outras 
localidades de notória vulnerabili-
dade social.

Código Tributário
O projeto de lei complementar 

prevê, entre outras alterações,  atu-
alização da alíquota, de 2% para 
3%, do Imposto de Transmissão 

de Bens Imóveis (ITBI). A medi-
da visa a equiparação ao percen-
tual praticado em São Paulo. Fica 
mantida, no entanto, a alíquota de 
1% sobre o montante do valor do 
imóvel fi nanciado por meio do 
Sistema Financeiro de Habitação.

Já em relação às taxas, desta-
cam-se as alterações que visam a 
simplifi cação desse sitema. En-
tre as mudanças mais relevantes, 
destaca-se a revogação das taxas 
de “licença para localização” e de 
“licença para o exercício da ativi-
dade de comércio eventual ou am-
bulante”.

Estudo de Impacto Econômico 
constante no Projeto de Lei Com-
plementar prevê que a renúncia de 
receita estimada com a instituição 
do “IPTU Social” seja compensa-
da com a atualização da alíquota 
do ITBI.

A renúncia fi scal do ”IPTU 
Social” foi considerada na estima-
tiva de receita da Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) e não afetará as 
metas de resultados fi scais previs-
tas na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). 

Até o dia 22 de novembro, 
Barueri, por meio do Centro 
de Inovação e Tecnologia da 
Prefeitura (CIT), participou do 
Smart City Expo World Con-

gress 2019, realizado na cida-
de de Barcelona, na Espanha. 

De acordo com o adminis-
trador do CIT, Jonatas Randal, 
a Smart City Expo World é o 

principal evento de âmbito 
global sobre cidades inteligen-
tes e a presença de Barueri si-
naliza a relevância do assunto 
na esfera pública. “O que nós 

assistíamos em fi lmes futuris-
tas já acontece hoje no mundo. 
Neste evento, presenciei mui-
tos projetos com potencial para 
serem aplicados em Barueri, 
tudo isso visando melhorar a 
vida das pessoas, porque uma 
cidade inteligente não é resu-
mida pela tecnologia, mas pelo 
bem-estar social”, comentou o 
gestor. 

O evento foi composto por 
mais de 1.000 expositores, 400 
palestrantes e representantes 
de 700 localidades e de em-
presas como Alstom, Amazon, 
Bosch, Cisco, Huawei e Sie-
mens, entre outras. 

A temática de smart city 
aborda localidades ao redor 
do mundo que utilizam os re-
cursos naturais, humanos e fi -
nanceiros de forma consciente 
e efi ciente para o aumento da 
qualidade de vida da popula-
ção. 

Cidade Inteligente 
Através do uso da tecnolo-

gia na melhoria dos serviços 
públicos, Barueri tem sido 
referência em eventos e pre-
miações sobre cidades inteli-
gentes. O município venceu 
duas vezes seguidas o Prê-
mio Learning e Performance 

(2018 e 2019) como destaque 
nacional, foi contemplado no 
IT Fórum Expo entre as “100 
mais inovadoras no uso de TI” 
e ganhou o prêmio Smart City 
Business na categoria “Inova-
Cidade”. 

O trabalho desenvolvido 
em Barueri também já trouxe 
prestígio internacional, como 
o troféu recebido no Fórum 
Mundial sobre Assentamentos 
Humanos de 2018, em Ban-
gkok (Tailândia), na catego-
ria Cidades e Assentamentos 
Humanos Sustentáveis, sendo 
o único município brasileiro 
premiado. 

Barueri busca experiências de cidade 
inteligente em evento global em Barcelona 

                                                            
       - Vereador PSB -              - Presidente do PSB -                        

Um brinde a PAZ, ao AMOR e à 
FELICIDADE para que todos iniciem o 
ano com os melhores sentimentos!

FFeelliizz NNaattaall!! FFeelliizz 22002200!! 
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Secretaria de Trânsito de Santana 
de Parnaíba adquire novos 
equipamentos para sinalização viária

Com o intuito de melhorar 
a sinalização e segurança nas 
vias do município, na última 
semana a Secretaria de Trans-
portes e Trânsito da Prefeitura 
de Santana de Parnaíba recebeu 
duas novas máquinas para a 
implantação de sinalização viá-
ria horizontal como: lombadas, 

faixas de pedestres, estaciona-
mentos, vagas especiais, im-
plantação de tachões e tachas, 
entre outros serviços.

Essas novas máquinas são 
mais modernas e se diferen-
ciam pelo potencial de pintura, 
o que fará com que o período 
das interdições para a realiza-

ção dos trabalhos sejam meno-
res agilizando o tráfego e circu-
lação nas vias.

Com a aquisição dos novos 
equipamentos a secretaria pas-
sa a contar com três máquinas 
nas implantações das sinaliza-
ções viárias e três equipes nos 
períodos diurno e noturno.

Com redução de juros e várias parcelas, 
Prefeitura de Barueri lança anistia para débitos

Quem possui dívida fiscal 
com a Prefeitura de Barueri tem 
uma grande oportunidade de re-
gularizar a situação e ficar em dia 
com o Poder Público. Já está em 
vigor o Programa de Pagamento 
Incentivado de Parcelamento Ad-
ministrativo – PPIPA, instituído 
pela lei municipal 2.729, de 6 de 
dezembro de 2019.

O pagamento tem 100% de 
redução em multas e juros se for 
realizado em parcela única. Em 
outras opções com desconto o 
parcelamento pode chegar em até 
60 vezes. Sem descontos, débitos 
acima de R$ 1 milhão podem ser 
parcelados em até 120 vezes.

Podem aderir ao programa, 
até o dia 31 de março de 2020, 
pessoas físicas ou jurídicas com 
débitos junto à Prefeitura venci-
dos até 30 de novembro de 2019, 
inclusive os inscritos em Dívida 
Ativa, ajuizados ou a ajuizar, bem 
como os que tenham sido objeto 

de parcelamento anterior não in-
tegralmente quitados. Não fazem 
parte do programa débitos que 

sejam objetos de decisão judicial 
transitada em julgado, multas de 
trânsito ou de natureza cível e tra-

balhista.
O contribuinte pode realizar 

todos os procedimentos pela in-

ternet, no site da Prefeitura de Ba-
rueri. Para mais informações ou 
dúvidas, pode procurar o Ganha 

Tempo Municipal no setor azul 
de Finanças, na avenida Henri-
queta Mendes Guerra, 550, Cen-
tro, ou pelo telefone 4199-1333 
(ramal 236).

Pontos favoráveis
A lei foi pensada de modo 

a permitir de forma simultânea 
pontos favoráveis como a recupe-
ração da dívida fiscal com espe-
cial atenção para as mais antigas, 
ofertar para as empresas sediadas, 
com filiais ou com negócios na 
cidade, a oportunidade para ele-
vação dos negócios e manutenção 
dos empregos de modo saudável 
e proporcional sem perder de vis-
ta as peculiaridades de cada um.

A legislação segue ainda 
orientações expedidas pelo Tri-
bunal de Contas do Estado e 
pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado no sentido de buscar solu-
ção rápida para processos judi-
ciais em andamento.

Fotos: Divulgação/Secom
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Abertas as inscrições 
para a seletiva do Núcleo 
de Música de Barueri

TURMAS DO “MÚSICA E ARTE AO AR LIVRE” 
DÃO SHOW NA FORMATURA DO PROJETO

No dia 10 de dezembro 
aconteceram as já tradicionais 
formaturas do projeto Música e 
Arte ao Ar Livre, da Secretaria 
de Educação de Barueri. O pro-
grama, que teve início em 2017, 
já formou cerca de 300 jovens e 
adolescentes na arte de desenho 
e pintura, além dos instrumen-
tos violão, violino, violoncelo, 
teclado, clarinete, fl auta trans-
versal, órgão e saxofone.

O concerto de encerra-
mento emocionou familia-
res, professores e gestores da 
Secretaria de Educação que 
compareceram ao auditório 
do Centro de Aperfeiçoamen-
to de Professores (CAP), nos 
períodos da manhã e da tarde.

Os estudantes fi zeram lin-
das apresentações, que con-
taram com canções natalinas, 
além de músicas eruditas e po-
pulares. Todas as atrações fo-
ram emocionantes e mereceram 
os aplausos do público em pé.

Melhoria na 
aprendizagem

O projeto tem demonstrado 
após cada formatura que os re-

sultados são excelentes. Estudos 
apontam que crianças e adoles-

centes que estudam música têm 
notas melhores em disciplinas 

como matemática, ciência e lín-
gua portuguesa. As atividades 

musicais estimulam concen-
tração, raciocínio, trabalho em 

equipe, autoestima e sociabili-
zação, entre outros aspectos.

A Secretaria de Cultura e 
Turismo de Barueri está com 
inscrições abertas para o pro-
cesso seletivo de novos alunos 
do Núcleo de Música. Há vagas 
para cursos de violão, viola, vio-
loncelo, piano e bateria, entre 
outros instrumentos. As inscri-
ções serão feitas por e-mail com 
prazo até o dia 12 de janeiro. O 

manual do candidato e a fi cha 
de inscrição estão disponíveis 
no site da Prefeitura de Barueri.

Na seletiva serão escolhi-
dos candidatos com e sem co-
nhecimento musical, através 
de avaliação prática e teórica, 
além de entrevistas. Os cursos 
oferecidos pela Secretaria de 
Cultura e Turismo são totalmen-

te gratuitos e isentos de taxa de 
inscrição.

O Núcleo de Música 
oferece os cursos:
Erudito
Piano: 46 vagas
Violino: 50 vagas
Viola sinfônica: 25 vagas
Violoncelo: 20 vagas
Contrabaixo: 10 vagas

Popular
Sanfona: 2 vagas
Guitarra: 6 vagas
Violão Popular: 8 vagas
Piano Popular: 4 vagas
Percussão Popular: 2 vagas
Bateria: 4 vagas
Canto Popular: 8 vagas

Serviços:
Inscrições: até 12/01, pelo 

email: cultura.nucleodemusi-
ca@barueri.sp.gov.br;

Horário e locais das provas: 
divulgadas no dia 20/01 no site 
da Prefeitura de Barueri Provas 
práticas: entre os dias 3 e 8/02

Resultados das provas práti-
cas: 12/02

Provas teóricas: entre os 
dias 17 e 20/02

Resultado fi nal: 27/02
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Quem 
completou 
18 anos,dia 

16 foi Nicolly 
Vitória, reuniu 

amigos e 
familiares para 

comemorar  
seu niver em 
grande estilo.

O Natal Encantado de Ba-
rueri, organizado pela Secreta-
ria de Cultura e Turismo, será 
uma verdadeira festa no sábado 
(dia 21). Às 20h, o Boulevard 
central da cidade recebe o Bai-
le do Simonal, com os irmãos 
Simoninha e Max de Castro e o 
público será transportado para 
duas das décadas mais eferves-
centes do cenário cultural bra-
sileiro: 1960 e 1970. 

Juntos, eles prepararam 
um repertório recheado de su-
cessos do pai Wilson Simonal 
como “Mustang Cor de San-
gue”, “Terezinha”, “Nem Vem 
que Não Tem”, “Mamãe Pas-
sou Açúcar em Mim” e, é cla-

ro, o hino “País Tropical”. Será 
um show memorável e vai fazer 
todo mundo cantar e dançar. 

Desde que foi gravado, o 
Baile do Simonal conquista 
mais e mais adeptos. O CD e 
DVD sobem de posição nas lis-
tas de mais vendidos e marcam 
presença constante na mídia. 
O DVD do Baile já alcançou a 
marca de mais de 29 mil DVD 
vendidos e conquistou o título 
de DVD de Ouro. 

O projeto vem lotando to-
das as casas de espetáculo por 
onde Wilson Simoninha, Max 
de Castro e seus convidados 
passam. Os irmãos já levaram 
o show ao Rock in Rio, Virada Cultural de São Paulo, Festi-

val Black na Cena, Festival de 
Verão de Salvador, Morro da 
Urca, Parque do Ibirapuera e 
Ano do Brasil em Portugal, en-
tre muitos outros lugares. 

Sobre Simonal  
Músico, cantor, composi-

tor e apresentador de televi-
são, Wilson Simonal tinha um 
poder de comunicação único. 
Ele se tornou o primeiro pop 
star negro brasileiro e sua voz 
percorreu o mundo. Foi um 

dos poucos artistas brasileiros 
há dividir o palco com grandes 
estrelas como Sarah Vaughan e 
Stevie Wonder. Simonal lançou 
modas e encantou plateias com 
seu talento e carisma. 

Auto de Natal 
No domingo (dia 22), às 

20h, o palco do Boulevard 
receberá o espetáculo teatral 
Auto de Natal, da Cia Carroça 
Teatral e o Coral Adulto das 
Oficinas de Artes. O espetá-
culo aborda o questionamento 

dos valores que são aflorados 
durante as festividades de final 
de ano. 

Aos sons de cantigas do fol-
clore natalino, um anjo aparece 
no pensamento de um pobre, 
que não acredita em Natal e 
não tem a mínima concepção 
do verdadeiro sentido do feste-
jo. Afinal, o que realmente co-
memoramos no Natal? 

Já no dia 24, às 20h, está 
programada um show pirotéc-
nico para celebrar a chegada do 
Natal. 

Palco de grandes shows 
durante todo o ano, o Enjoy 
Punta del Este, no Uruguai, 
se prepara para receber gran-
des atrações entre dezembro e 
janeiro de 2020. Anitta, Lulu 
Santos, Titãs e o lendário ca-
baré francês, Crazy Horse, são 
os destaques da programação 
de Réveillon/verão do hotel, 

que contará ainda com outros 
nomes da música internacional 
durante os últimos dias de 2019 
e começo de 2020.

O ciclo de shows do Enjoy 
Punta del Este começa no dia 
28 de dezembro, com a apre-
sentação dos Titãs, uma das 
mais bem sucedidas bandas de 
rock do Brasil, com quase 40 

anos de estrada. Já em 2020, no 
dia 2 de janeiro, Lulu Santos 
será o responsável por animar o 
balneário uruguaio. No dia se-
guinte, 3 de janeiro, a cantora 
Anitta é quem garantirá um es-
petáculo sem precedentes para 
os cerca de 4.000 presentes.

Além dos shows, a tempo-
rada de verão do Enjoy contará 

com outras surpresas. O resort 
receberá, durante o mês de ja-
neiro, uma série de apresenta-
ções do espetáculo internacio-
nal Forever Crazy, do icônico 
cabaré francês Crazy Horse, 
fundando em 1951.

A proposta artísticas será 
realizada entre os dias 4 e 18 de 
janeiro e convidará os partici-
pantes a experimentar uma noi-
te de diversão com toda a ele-
gância e deslumbre parisiense, 
revivendo o espírito lendário 
do cabaré francês.

DJ’s de renome internacio-
nal se destacam no line-up da 
OVO Nightclub, a discoteca 
do Enjoy Punta del Este, que 
vem agitando as noites do icô-
nico balneário há 6 anos. Figu-
ram entre os confirmados para 
as festas o DJ francês Popof, 
que se apresentará no sábado 
(28/12), o irlandês Gavin Lyn-
ch (30/12), conhecido como 
“Matador”, apontado no DJ 
Awards 2016 como a “Melhor 
performance de Ibiza”. O in-
confundível Claptone, famoso 
pela sua máscara dourada e 
referência no cenário global de 
deep house, também marcará 
presenta. Ele fará sua exibição 
no dia (02/01) junto com o pro-
dutor italiano Riva Starr.

Para ais informações sobre 
programação e hospedagem, 
consulte o escritório do Enjoy 
Punta del Este no Brasil:

Tel (11) 3709-0000 / Toll-
Free: 0800 7705065

ANIVERSÁRIO Baile do Simonal, Auto de Natal e show 
pirotécnico encerram Natal Encantado 

Enjoy Punta del Este anuncia shows de 
Anitta, Lulu Santos, Titãs e muito mais...



Sexta-feira, 20 de Dezembro de 2019PÁGINA 12 SOCIAIS
JORNAL A RUA

Alexandre Machado (Cacau Show) João Doria e Raul Doria

Alexandre Costa
Cacau Show

Claudia Leite

Ovadia Saadia-Presidente Apacos Febracos, Adriana Mingorance-colunista, Flavia 
Cavalcante, Gislaine Trufilho e Anatonio Salani Mesa VIP

Xuxa, Ovadia e Gislaine Ovadia Saadia e Celso Zucatelli

Considerada uma das maiores iniciativas 
beneficentes do Brasil, o Natal do Bem arrecada 
recursos durante a festa que são revertidos 
a entidades assistenciais. Neste ano, nove 
instituições foram atendidas: as estreantes 
Amigos do Bem e Amigoh, além do Instituto 
Pró-Queimados, Instituto Hortense, Instituto 
Cacau Show, Associação Lar do Caminho, 
Escola de Cegos Santa Luzia, Velho Amigo 
e CEAP - Centro Educacional Assistencial 
Profissionalizante.”Nossa missão é sensibilizar 
o setor privado para as causas sociais, atraindo 
recursos para o desenvolvimento e expansão 
dos projetos das organizações que apoiamos”, 
comenta Carvalho. O cenário foi o impactante 
hotel Palácio Tangará em Sao Paulo, dentro do 
Parque Burle Marx. 

POR OVADIA SAADIA
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Palácio Tangará recebe famosos  em  
evento beneficente “Natal do Bem 2019”

Governador João Doria e Bia Doria


