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Rubens Furlan cumpre promessa de
campanha e extingue Cartão Barueri
Depois de muitas polêmicas envolvendo o “Cartão
Barueri”, a Prefeitura decidiu
abandonar a exigência do
equipamento. Segundo a
administração municipal, a
decisão vale para todos os
órgãos municipais, desde a
inscrição numa escola até o
atendimento em uma unidade de saúde.
Implantado em 2013
pelo ex-prefeito Gil Arantes
(DEM), o Cartão Barueri sempre foi alvo de polêmicas.
Parte da população acreditava que o equipamento
priorizava os moradores de
Barueri enquanto outra parte
achava que o cartão dificultava o acesso dos próprios
moradores.
Em outubro de 2016,
durante uma entrevista ao
jornal Página Zero, o então
recém-eleito prefeito Rubens
Furlan (PSDB) afirmou que
extinguiria o Cartão Barueri.
De acordo com ele, o cartão promovia segregação
e isolamento. “Tem que
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esquecer o cartão. “Imagine
que eu mantenho o cartão
com rigidez e só é atendido
na rede quem tem o cartão.
De repente eu tenho uma
dificuldade de saúde e na
minha cidade não tem aquele especialista ou aquele
equipamento e eu preciso de
Osasco?”, avaliou.
À época, Furlan defendeu
que, em vez do Cartão Barueri, a rede fosse informatizada.
“Acho que todas as cidades
têm que usar esse negócio
de Tecnologia da Informação
e fazer o que foi feito aqui,
o cadastro, o levantamento.
Mas não fazer nenhum cartão e nenhuma necessidade
de identificação para ser
atendido”, pontuou.
APENAS CPF
De acordo com o coordenador do Centro de
Tecnologia da Informação e
Processamento de Dados
(Ciprodam), Jonatas Randal,
a partir de agora, apenas
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com o número do CPF e
alguns dados simplificados o
solicitante poderá ter acesso
aos serviços. “Vamos simpli-

ficar o sistema, realizar um
‘Cadastro Cidadão’ e descentralizar o serviço, tornando
o trabalho mais dinâmico”,

explica.
Ainda segundo Randal,
os servidores da cidade já
estão orientados deste fato

e situações de cobrança do
cartão não irão mais acontecer. “O cartão não será mais
solicitado ao munícipe. Só o
número do CPF já dará acesso. Se o cidadão ainda não
tiver um cadastro municipal,
ele será atendido com um
cadastro simples, provisório.
Mais à frente ele poderá
fazer o cadastro completo”,
complementa.
Por fim, o responsável
pelo Ciprodam lembra que,
em busca da informatização,
mais de 100 computadores
antigos já foram substituídos
por equipamentos de última
geração. Neste primeiro momento as trocas aconteceram
nos Prontos-Socorros Adultos
e Infantis e na Farmácia
Central. Segundo ele, os
prontuários de saúde também
estão sendo informatizados, o
que deve proporcionar mais
rapidez e menos burocracia
aos atendimentos. Vamos
realmente tornar a cidade
inteligente, que é o nosso
slogan”, finaliza Randal.

Contribuintes de Pirapora do Bom Jesus têm novo
prazo para pagar IPTU com 30% de desconto
O prefeito de Pirapora do
Bom Jesus, Dany Floresti
(PSD), anunciou que o prazo
para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano
(IPTU) foi prorrogado até o
dia 20 de março. Segundo
ele, para contribuintes que
optarem por quitar totalmente o carnê, o desconto será
de 30%. Já para aqueles
que optarem pelo parcelamento em 10 vezes não há
desconto.
De acordo com Dany, a

prorrogação acontece para
que os munícipes não sejam
prejudicados. Um atraso na
entrega dos carnês por parte
dos Correios teria sido identificado pela gestão municipal.
Nas redes sociais, os
moradores de Pirapora do
Bom Jesus comemoraram a
prorrogação. “Essa notícia foi
muito boa e esclarecedora.
Tirou dúvidas e nos aliviou
um pouco mais, pois com
o atraso dos Correios na
entrega dos carnês já estava

ficando chateada com a data
de vencimento em cima da
hora”, escreveu Rose Evangelista.
“Excelente notícia, dá
para se programar bem antes
e quitar, valeu Dany”, escreveu Fabio Rivelino Rodrigues.
Para quem tiver dúvidas
ou precisar de mais informações, o contato deve ser via
Cadastro Técnico Municipal
(CTP), localizado no prédio
da Prefeitura, das 8 às 17
horas.

Em Carapicuíba, imposto com 15% de
desconto pode ser pago até esta sexta-feira
A Prefeitura de Carapicuíba prorrogou, por meio do
Decreto nº 4.712, o prazo de
vencimento da parcela única
do Imposto Predial Territorial
Urbano (IPTU).
Agora, contribuintes que
desejarem quitar o tributo com
15% de desconto têm até esta
sexta-feira, 3/3.
Para aqueles que pagarem
o tributo integral até o dia 10/3
o desconto será de 10%. Já
para quem opta por pagar em
10 parcelas, não há desconto.
Neste ano, cerca de
100.000 talões de IPTU estão
sendo enviados para proprietários de imóveis na cidade. Caso

Um atraso na entrega dos carnês teria propiciado a mudança aos moradores da cidade

Encontro de educadores de Osasco
terá participação de Júlio Furtado
Para aqueles que pagarem o tributo integral
até o dia 10/3 o desconto será de 10%

queira imprimir a 2ª via do carnê, o contribuinte pode acessar

http://www.carapicuiba.sp.gov.
br/index.php/receitaerendas.

O especialista em educação, professor Júlio Furtado,
estará em Osasco no final
deste mês, dia 27 de março,
para participar do Encontro de
Gestores da Rede Municipal
de Educação. O evento acontecerá no Centro Municipal
de Formação Continuada dos
Profissionais da Educação,
localizado na rua Marechal
Rondon, 263, Centro.
Furtado ministrará a palestra “Liderança, gestão escolar
e pedagógica: o desafio de
fazer acontecer” a partir das
14 horas e, entre as questões
abordadas estarão as funções

do gestor escolar e as funções
do gestor pedagógico; Os
componentes dinâmicos da
liderança escolar; A gestão
do compromisso e a gestão
da motivação docente; A liderança na escola e o imperativo
da gestão das atitudes educadoras e o novo Ensino Médio.
Júlio Furtado é mestre em
educação pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Pós-graduado em
Orientação Educacional, ele
é ainda doutor em Ciências
da Educação e diplomado em
Psicopedagogia pela Universidade de Havana, Cuba.

Furtado discutirá ainda
o novo Ensino Médio

LBV entrega mais de 17 mil kits de
material pedagógico a crianças carentes
A Legião da Boa Vontade
(LBV) está entregando, desde
o início de janeiro, kits de
material pedagógico a alunos
de sua rede de escolas e a
crianças e adolescentes (6
a 17 anos) que participam
de programas socioassistenciais promovidos nos Centros
Comunitários da Instituição.
Também recebem as doações
os participantes da Educação
de Jovens e Adultos (EJA).
Mais de 17 mil kits serão
entregues na campanha
Criança Nota 10 — Proteger
a infância é acreditar no futu-

ro, além de 30 mil conjuntos
de uniformes. A ajuda serve
de motivação para a continuidade dos estudos, além
de representar um importante
apoio aos pais e/ou responsáveis que não têm recursos
para adquirir o material escolar. Os kits são compostos de
acordo com a faixa etária dos
estudantes e contêm itens
como estojo, lápis preto e
de cor, canetas, apontador,
borrachas, tesoura, tubos de
cola, tinta guache, cadernos,
mochila, régua, entre outros.
Quem quiser colaborar

com a LBV pode entrar em
contato por meio do site
www.lbv.org. Os recursos
obtidos contribuirão para
a manutenção das atividades promovidas ao longo
do ano pela LBV, em favor
desses públicos, por meio
do oferecimento de alimentação, atividades artísticas,
culturais, esportivas, recreativas, lúdicas, além do
acompanhamento social,
incentivando-os a aprender
mais e desenvolver habilidades, longe dos perigos das
ruas ou do isolamento.

