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Walita! | (Governo de SP anuncia flexibilização 
detidas | do uso de máscaras em espaços abertos 
A Prefeitura de Barue 

ri deu prosseguimento, 
no último sábado, 20, à 

de inaugurações na 
Educação, 

nes de 
no Jardim do Libano. 

Outra unidade educa. 

lo, localizada 

Jandira reforça 
cestas básicas 
comkits 
delegumes 

A fim de reforçar os 
benefícios já. sentidos 

a distribuição 

um mês de atuação, já te 
ria distribuído apeovima. 

de mssistência, Pg M 

Rogério Lins institui feriado 

em Osasco em 20 de novembro, 
a partir de 2022 
O preeito de Osas. 

co, Rogério Lins (Pode), 
aproeitouas celebrações 
do Dia da Co 
Nogra na sema 

“a partir do próximo ano. 
Com iso, Osasco é a sex 

Natal Cidadania 

promove diversas 

ações sociais nos 
CEUs das Artes 

de Osasco 
———— Pg 

como se adequará a de- 

'GCM dá início à Operação Natal 
'Seguro no Centro de Itapevi 

A Guarda Civil Municipal (GCM) coordena. 
ráas principais ações de segurança a serem de 
senvolvidas a partir de quarta-feira, dia 1º de 
dezembro, nas vias centrais de Itapevi. Objetivo 

é oferecer mais segurança à população e ao co. 
9 maior volume de pe 

soas nas ruas por 

tada região Oeste a cum 
prirtal determinação 

Apesar disso, com o 
calendário de feriados 
municipais já “esgotado” 
em relação à legislação 
federal, mem Lins, nem 
a breletura informaram 

cretação de mais um fe 
tiadonacidade Pág 62 Alunos de Jandira recebem cartilha sobre ética 

Pág 

Com ampliação, « — | Cidadão pode 
crecheno ( - | participar de 

Belavisia consultasobre 

passeia Programa de 
atender 180 Aa | Educação 

sa | Ambiental em 

PN corra ” 4 Carapicuíba 
nesta semana, na ter Através de um forms 

lário disponibilizado na 
internet, a Prefeitura de 
Carapicuíba abriu Con- 

Bissolati localizada no unidade passará de 120 
baisro do Bela Vista Com . para 180 alunos a serem 
novas salas de aula, a atendidos Pág Bt 

ca-feira, 23, a reforma 
e ampliação da Creche 
Professora — Seraphina 

(B instagram.com/paginazeropz 
sulta Pública para que o 
cidadão possa contribuir 
com o futuro Programa 

Aponte a câmera do seu celular ou seu 
leitor de QR Code e vá direto para o 

O governador João 
Doria (PSDB) anunciou 

pendo a obrigatoriedade 
do uso de máscaras no 
Estado de São Paulo, em. 

lação não irá abandonar 
o uso da proteção contra 
o virus causador da pan. 
demia de Covid-19, 
Pág 

Presidente da 
Câmara de Osasco 
admite receber 

| | ameaças demorte 

; 
-—. 

Agendamentos 

de consultas 
podem ser feitos 

por App e site 

em Santana 
de Parnaíba 

A Secre 
nologia e 

aplicativo (App) de celu: 
laretambém pelo site 

Pág 2 

Só Atlético MG e 
Flamengo 
podem levantar 
otroféu do 
Brasileirão 2021 

EA facebook.com/jornalpaginazeropz 
At wiwwpaginazero.com br 

site do Página Zero. 

Tel: (11) 3683-4767 
Municipal de Educação. 
Ambiental 
Pág Ci 
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Compras de final de ano recebem reforço de 

segurança da Operação Natal Seguro em Itapevi 
No próxima quarta 

feira, dia de dezembro, 
começa oficialmente em. 
Itapevi a Operação No- 
tal Seguro, que temoob- 
jetivo de oferecer mais segurança e tranquili- 
dade à população no pe- 
riodo de compras de fi. 
naldeano. A inleiativa é 
coordenada pela Guarda 
Civil Municipal (GC) de 
Itapevi. 
À Infeiativa tem como 

propósito colbir a práti 
€a do crimes na região 
central da cidade, O po. 
Jieiomento será realiza- 
do com patrulhamento 
à pê, Ronda Ostensiva 
com Motocieletas (ROM) 
Divisão do Canil, Ron. 
da Ostensiva Municipal 
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orientar sobre os cum rua estes para celebrar 53 anos de existência | === 
a ps ES nem 
a 
anne 
pres Eres ps 
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ponto de vista 

Proibir o carnaval e orientar o povo Nonagenários que brilham 
diliiio cmspeiresio poesias pum dem ind eo, de rd ar (riem nie ei re rente eia norma — mio pn aa RE cr sem 
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PÁGINA: PoLíTICA | AS 

Ribamar Silva admite receber ligações 
telefônicas com ameaças de morte 
Ari Cardozo quer espaço 

exclusivo para pets nas 

academias ao ar livre 

Parormentor acredito que "Pet Faces” autom nº enero fá cs run de oração 
Ma sessão da Câma- — Chamados de “Pet Pla 

ra Municipal de Carcpi- . ces, esses espaços com- 
cuiba de terça-feira, £9. . tribulriam também paro 
o versador Ar Cardoso a saúde dos animais de 
(Rep) apresentou a In- estimação. enquanto 
dicação nº 1929/2024. seus tutores fazem suo. 
“oletando à Prefeitura atividades rotineiras 
que crio áreas exclui. A Indicação seguiu 
vas para o exercicio de. para avaliação do pre- 
animals nas academias feito - Marcos Moves. 
do ar livre da cidade. (PSD) 

notas 

GRATUIDADE NO TRANSPORTE PARA AGENTES DE SAÚDE 
Em Inecação apresetada na sesndo a Cârmara de Carpe 

culta de trça-arã, 23,0 vervado Jodo Nas (PSDE) propõe 
Profa qua prvedones etuos para var a gratuxtade 
o transporta bico aos Agantas Comuntánca de Saúde da 
ido, o muro de suas funções 

A ndcação 1º 1.030/2021 6 encaminhada par ana do 
prof Marcos Naves (PSD) 

PROIBIÇÃO DA EUTANÁSIA EM CÃES E GATOS 
A Câmara Municipal d Jandira aprovou na terça-feira, 23, o 

rojeto de Li (PU) 1º 100/21 msi pet vrnacr Anders 
Jair da Obvera, o Anderson Apos (PJ. A mata trata da 
probição da aplicação da eutanáia em cães e patos saves 
por és públicos do municipio Se o lo canconado pelo preto Sato (9506), estais 
“muros como corto deco nos e cars mun 
“ão porão mae sacrificar ossos rua, Segunco o teto 3 
probição só não é vida para animais com enfermidades inf 
ocortagosas ncurvois, que representem rscos à saúde das. 
pessoas ou e otros armas. Contudo, mesmo em ts casos 
Será neconsái um laudo técnica para aprovação da eutanásia. 
DOAÇÃO DE hs DE ENDOVAL 
O vereador Sherif Paulo Costa (Pude) apresentou na terça 

fora, 23, durante sessão Ordnária ds Câmara Muniepal de 
Carapicuiba, a icicação nº 1048/2021 que pede ao Executa 
Muricipaia criação de um prograrra de coação c ts de erva 
racidade Objeto do paramentr é stent ava fare 
em condição de mor wunerabcad soe 
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pZ 
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Mo exoto instante em 

e confiante em Deus “Po 
em amençar. mas tenho. 
certeza que minha vida é 
guardado por Deus. so já. Geonteceu três vezes co 
migo, mos permaneço no. 
minha e peço que quem 
me oemponho fique 
atento a todos ou movi 
Ribamar Siva aprove 

tou para prestar slidarie 
dade à verendora campi 
meira. É lamentável essa. 
tipo de atitude, se nós 
comes sensitaizados com 
so. atuação, Imagino 
para mulheres receberem 
se tipo de gução”. 

Segundo a assessoria 
da Câmara. uma das go 
ões recebidas pelo pres 
Sente aconteceu no dia do 
“resrio do vereador Denis. 

entanto estar mais atento Lucas (hepublicancs), de 

tapevi. Aos 47 anos de 
idade, ele fal morto no 
tima dia 17,00 ser baleodo 
em rente à sua residên 

“A gente ficou conster nado Com essa situação é 
deixamos a nossa soldo 
riedade a toda a família. A 
gente viu a tristeza de to 
ds ca verendores. De uma 
pessoa muito boa que tra 
Bahava pela cidade”, dis. 
se Ribamar Siva. 
EM RAstuA, 
comoPsD 
Mo quarto-foiro, 24, 

Ribamar Silva já se en 
contra em Bravia, com 
correligionários e lideram. 
ças políticas de seu par. 
tido, o PSD, para avaliar 
propostas e definir ações. 

para goza 
Uma comitiva com 

membros do PSD Osasco 
é região acompanhava o 
presidente da Câmara de 
Osasco na Capital federal 
para o Encontro Nacional 
do PSD. Ao lado do presi. 
dente nacional da sigla, 
Gilberto Kassab o do pre 
idento municipal e mem. 
bro da comitiva nacional 
de PSD, Lau Alencar, do 
suplente de vereador do 
PSD, Lobrcio Mendonça; e 
do vereador de Santana 
de Parnaiba. Silvinho FL 
Ito; o grupo acompanhou 
a formalização da, pré 
candidatura do presidente 
do Senado, Rodrigo Pache- 
co, à Presidência da Re. 
pública, além de alinhar 
diretrizes para as eleições. 
do próximo ano. 

Legislativo aprova PL propondo criação de 
banco de materiais ortopédicos em Jandira 

de rea, nem mesmo uma 
muleta. À Prefeltura pode. 
criar um banco, ande as 
pessoas que posrem esses. matrias - que são caros — 
poderão doê-es ao Poder 
Público. Aim, quando al 
gutm precisar. a Prefettu 
ta conegue intermediar o 
empréstimo do mater, 
esplicou Marcio Oliveira 
em plenário 

Pora se tornar le, amos 
tia só depende da sanção. 
do prefeito Dr. Soto (PSDB) 
para quemo PL ol encami 

Vereador Paulo Júnior apela 

pela construção do AME em Osasco 
Há cerca de duos se. 
manos. no dia 11 de no 
“vembro, o vereador osos. 
quense Paulo Júnior (PP) 
apresentou na Câmara 
Municipal a Moção né 
483/2021. pela qual apela 
do governo do Estndo de 
São Paulo para que pro 
videncie a construção de 
um Ambulatório Médico 
de Especialidades (AME) 

do em 2007 no Estado de 
São Paulo e, desde 2015. 
o governo da Estado tem 
investido para transfer 
mar todas as suas unida 
des em Ame Mai. que são 
ambulatórios que por oem centro cirúrgico e 
hospital dia para peque 
nas e médios cirugios 
Atunimente o Estado con 
ta com SS AME sendo 

no municipio àS deles AMES Mais. No 
Os AME são unidades — região Oeste. o benefício 

deco resclutividade que chegou somente a duos 
cidades. “Carapicuiba e 

tratamentos dos casos de 
CovidS, deixando uma 
pepulação com quase 700 mi habitantes sem o de. 
vido e merecido amparo 
Doárea da Saúde. 

Mas o vereador cens- 
quense tem ainda ou 
tro principal argumento 
para justificar seu ape lo quando comandava 
o poder Executivo esto. 
dual em 2016, o então go. 
vernador Márcio França 
258) chegou a assinar 
o Decreto mê 63250 de 
19/72/2018) determinan- 
do a construção de uma 
“anidade do AME em Osas- 
co. De lá para cá nenhum 
providência foi tomada Decos sentido, razão pelo 
qual Paulo Júnior espera 

“axsnado pelo chegada do AVE a idade 
que “o governo do Estado Seja sencível a sena pedi 
do de grande importância. 
à população” finaliza 



A4 | coaDEs PÁGINA: 

Crianças na fase de berçário ocuparão novos 
espaços da Maternal no Jardim do Líbano 

Fundo de Solidariedade de Jandira distribui kits de — 

legumes e cadastra famílias carentes da cidade À = | 

[=ip alo [ora [or= [o Naf= [o Nnr= oro [pa fofa [fa [0r= [0 À 

—— Lelo Gama é a solução! + uses 

Os melhores imóveis em Carapicuíba e Região em um só lugar! 

S 11 99400-1973 CESSA 
Wwww.lelogamaimoveis.com.br poe persas per parei) 



CIDADES/GERAL| BI PÁGINA: 

Mesmo com anúncio da falta de obrigatoriedade, 37% da 

pujpniação diz não abandonar uso de máscaras contras a Covid-19 

kr 
Cartilha em formato de gibi 

q “ética | A evolução da nossa trata sobre 'ética' aos alunos da lama cr 

rede de ensino de Jandira Aulêncis Púm 
a O Sisemento Municipal 

Transparência 
E multo mais! 

osasco.sp.leg.br np iara 
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Osasco institui feriado para o Dia da Consciência Negra, 

mas não explica adequação ao calendário municipal 

acmtando rojet 

dra aquela lada como à 
"Abdição da Escravatura, 

Emancipação) (cep Egito E ce junho 
Padroeira Santo Antônio) e, 

De curdo com à Lai Po dera E OS, de 2008. no 

Aplicativo e site da Prefeitura de 

Santana de Parnaíba já aceitam 
agendamento de consultas 

Com a propósito de a 

ginecologia. nas. Unidades 

Em dia de homenagens, conselheiros 

tutelares fazem reivindicações 

ao prefeito de Osasco 

ABANDONO DE 
EMPREGO 

BAIXOU O PREÇO 
Vendo tro de 430 m dentro do Condo oa Pa na 
sa e Jandira Baena com che, fra da chamado 
eiuão vende e documentação, sra, TU e condor 

d+ Velor: R$180mil O) 
Tata pe en (1) 90867529 

om ao para . 

UBS do Jardim Belval participa de 
campanhas por doações de mechas e perucas | =: 



CULTURA & VARIEDADES| B3 PÁGINAZERO 

Itapevi premia vencedores do 2º Concurso de Poesia Negra 

OS MELHORES EM CADA CATEGORIA 

bg “Car Bata ra ps Io ta 
No cotegoia infantil. o | 3 ug - Mara At Sato Po Mera na 

E Sigo no Sm e etpsP need ra aa Ga Dgaraafino raça 
sá po a pia Pp 0 a apelo | os decano | rea pn ET 
is de pr | nã Mao um : 

o o vç | rip aca meeretomere || Unidades dos CEUs das 
= a Pp | ru ie e pi mom | | ArtES de OSASCO iniciam 

Terminais de ônibus de Osasco e mês de dezembro om 
Carapicuíba recebem exposição de fotos | Natal Cidadania 
no por] pigs a EMTU eo de Ate Espa. nro do Aut Ep e Uniao do Ses ES tomb” combaõca ra Eae Promove já a inda q Primera “dio do ea [perfdos] Fergie qi pi e em civis das ps se rir, ereto pa 

eg - Care Srs Sa a Pe 

Serão duas edições. 
cada uma delas em uma “o former O tai Cidadania ocupar es pnldade do CEU das Ar caos peace pamora Se Saser ro nos CEU das Aros 
bre, a ação acontece no 
Jardim Bonança: e no dia tudo de forma grotult, 
Ho evento será repetido como exames oftalmo 
mo Jardim 1º de Maio. om- — lógicos corto de cabelo, . cinema. eventos popula 
bos em Osasco. assessoria juridica, entre res, compeonotos espor- 

Durante todo o dia do. outros. Produtos arteso- tivos, apresentações de 
programação, que acon-. nais produzidos pelas clu- . espetáculos teatral e de 
face a partir das 13 horas. — nas das oficinas, além de. dança e exposições, entre 

Em Oro, as totos estão expostos a par desta semana 
O Terminal Luiz Bor. sendo apresentado em Amostra abriu ao pó 

teoeo “om Orca, fi. divrtos tarminia da bico Pela primeiro Vez | oops cortará com. mento também surto. ut 
o primero da região os- . empresa. setembr ta | diversos ctividodes em — comercializados a preços No Jardim Bonança, colhido pola Empresa “As fotografias retro. um evento da Semana | comenernesoé vida paro cone nt aa 
Metropolitana de Trans- . tam não só o sistema in. da Mobilidade no Parque | comme sa arado e ade ote Go A oro Sconteco ne Pa ns pare tinta coibir, via Laos fm segui E can que rap di premia 1 ea acne ds me dado fo MTO am Bão pao tro o Bernardo de Gumpo Doar Es Mendoe. Rerteraindio siso é CE Cepeda agem contras chmares Pen Sto bcim Cotia duto fo ques ao o Tania Jetro Cora rdicodo” paro tag” “insttcimol” da. polianos Toe Boro Altar iodo Sr Oo pecngui To ento na ame = T 
jogeios poe a rede do comeruiom per meio nús der Auceccor | Inscrições para Miss Beleza Negra de 
pindendos cmimedo raras | Jandira róxi tropolitanas e diversidade ns-  atêo) o. J eliana dotado. é gveniáddo do tone” aê ode o sea | Jandira se encerram na próxima semana 
co Sa EN o Pe pas PD TO a rag para é 
Mana da Fotografia, presa recponsivel pelo Terminal” Metropobta: | “com a finlidade de “afro presente no pois. presencial e que poderá 
gm 19 de agosto, e entre — transporte de milhões de no de Carapicuiba no | mostrar o empodero- a Prefeitura de Jandira contar com a presença Boa fo Patipacêns, — possguiros diariamacte . Too Digenar Ribeiro de o ça Preiencias Parts usaram Timo: eta es joe fara Copa aerea Som canina (pesanameto afposts 

Comunidade com a arte. dimentos, os CEUs das lixado na rua São Judas 
a cultura e os esportes Artes de Orasco promo- Tadeu. J6 a unidade do 
oferecidas nos CEUs das vem o acesso à cultura, Jardim 1º de Maio (dia 
Artes, olém de oferecer. ao esporte e ao lazer por 1112) fica na rua Nel 
espaças como forma de meio de cursos, eventos, son Mandela, ambas em 
inclusão da população. — oficinas e ações culturais Osasco. 

mento da mulber negra. — promoverá em dezem- do público, de maneira 
à inclusão social e a bro o concurso de Miss gratuito 

oa qui (pa cn Mo cadesasrones | valntasção de /meiiro obesa fina E a Saad an 
ANIVERSÁRIOS EM DESTAQUE Sociais Sora, vendo que 6 even 

Palma, to que apresentará as 
Aniversariantes da semana que recebem finalistas será realizado 
os parabéns da equipe do Página Zero o “condutor” nodia 17 de dezembro, ós 

19 horas, no Teatro Mu 
rrerriquromtirrereo nicipal de Jandira. Ai 
Sesi, sã e 8 ss de eos | as candidatas finalistas 
ET ESSA” | serão apresentadas em 
ES Ec Se forma de desfile, com 
EEE SE SESESE SS | trajes esportivos e de SS Ee sms dress | gola, premiando a Miss Toco ocasiao | Beieso Negros o Miss 
pipe e Elegância e a Princesa TESS o copo epa dus se ócio | Beleza Negras 
Diopsca qe no casos fores reeraees | Para participar a 
= à constarão mou comtimimao | condidota deve entrar 
a em contato pelo What 
Pers cota de ec pot | app (ll) 9 0357-3648 peneira pie aves fere E regina 
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Brasileirão 2021 ampola 354 e 36º rodadas com 
apenas dois clubes com chances de ficar com a taça 

Palmeiras e Flamengo, em 

busca do tri, decidem Copa 3 

Libertadores, em Montevidéu Sal 

São Silveira exigirá comprovante de 
vacinação no dia da prova, 12 de dezembro 

AGESSE: BÂNDIRASP.GOV.BR 
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Prefeitura abre consulta pública para Programa 
de Educação Ambiental em Carapicuíba 

ba estã eu — vê a formação. dir o processo de tomada 
Programa Municipal de de educadores & agentes. de decisão e de edição das 

“Ambiental ambientais e a articula. normas da 
(ProMEA), com o objeti- . ção entre os E 

instrumento para o de- Ambiental o controle e a. sulta Pública. podem fase 
senvolvimento susten-— participação social. os po. Joat Te pespe/7 
tável e para a implanta. . tenciais os forms gle/NBVIMNHES- 
ção da Política Municipal. indicadares, os cronogra o 
de Educação Ambiental. masa curto médioelongo . formulério ali disponível 
composto por diretrizes. prazos bemcomoagestão A Prefeitura não im- 
componentes, elxos arti- formou qual o prazo lim. 
Eulodores e estratégias A Consulta Pública te para 
para ações educativos é um comunidade, mas após o 
formais e não formais e social não recebimento dos contri- 
a definição dos objetivos. — presencial, com periodo — buições. o Comgea deve 

para 
para o estabelecimento. encerrr, do qual todos os... Análise dos Contribuições 

GCM de Barueri recebe novos uniformes e coletes à prova de bala 
Departamento Municipal . blica, incluindo um plano 
de Trânito (Demutran), — de carreira para os pro 

fi cujos agentes devem re. fssionals da corporação. 
ceber seus kite no próxi O vice-prefeito Beto 
ma semana. Piteri ressaltou também 

Para o prefeito Ru- aaçãode valorização dos 
bens Furian (PSDB), que. guardas e o ganho que 
fez a entrega simbólica a população deverá ter. 
“uma ação de valorização equipamentos, os agen- 
da Guardo. Furlan disse tes ficam mais bem equi- 
que a medida faz parte pados e evidentemente a 
de uma série de investi. população serê mais bo- 
mentos na segurança pá... neficiada", afirmou. 
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