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Covid-19: Brasil tem 124.614 mortes e 4.041.638 casos da doença

Comerciantes e moradores
de Carapicuíba protestam:

CADÊ A NOSSA SEGURANÇA PREFEITO?

Protesto por falta de segurança no local, cobra do Prefeito o porquê da desativação da base da GCM na Av. Com.
Dante Carraro e da Delegacia do 2º Distrito Policial, localizado na Vila Sulamericana

Fotos: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)

DESATIVADO: BASE DA GCM E DELEGACIA DO
2º DISTRITO POLICIAL, NA REGIÃO DO ARISTON
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PIAUILINO: EMPRESÁRIO
DO MEIO AMBIENTE É PRÉ

CANDIDATO EM CARAPICUÍBA
“Quero fazer a diferença, que-
ro conscientizar a população;
do quanto é importante o meio
ambiente para todos e atuar for-
temente para fiscalizar o Exe-
cutivo e legislar para o povo”,
afirma Piauilino

Página 05

ELEIÇÕES 2020

Senado aprova
projeto que

aumenta limite
de pontos da CNH
Proposta do governo fe-
deral amplia de 20 para
40 pontos para a perda da
carteira , além de prazo de
validade, de 5 para 10
anos.

O brasileiro é patriota?
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Após nova avaliação técnica,
Barueri seguirá Osasco,
Itapevi e Carapicuíba
e também não retornará
aulas presenciais este ano

DUPLICAÇÃO
DA TENENTE
MARQUES,

CICLOVIA E NOVA
ILUMINAÇÃO DE LED
“Já temos uma nova iluminação de led,
ciclovia e uma maior fluidez no trânsito
em uma grande parte dela”, comentou o
Prefeito Elvis Cesar, em sua rede social.
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*Por Aline Pagotto

“Independência ou morte!” A clássica
frase atribuída a Dom Pedro I, no dia 7 de
setembro de 1822, às margens do Rio Ipi-
ranga, libertou o Brasil da colônia portu-
guesa. E logo após um dos episódios mais
importantes da nossa história foram cria-
dos três símbolos. Para representar o Im-
pério sirgiram: a bandeira, o selo nacional
e o brasão de armas.

Ao longo do tempo, foram oficializa-
dos 13 modelos de bandeira. O símbolo
que conhecemos hoje nasceu em 1889,
quatro dias após a Proclamação da Repú-
blica, liderada pelo marechal Deodoro da
Fonseca, primeiro presidente do país.

Estamos prestes a comemorar mais um
Dia da Independência do Brasil, mas o bra-
sileiro conhece o verdadeiro sentido em
celebrar essa data? Cravada em nossa ban-
deira, a frase “Ordem e Progresso” simbo-
liza o positivismo e o respeito de uma na-
ção com seu povo. Mas onde está o respei-
to do povo brasileiro, por exemplo, quan-
do vai às ruas para manifestar seu descon-
tentamento com o governo e, em momen-
tos de fúria, rasga e queima nossa bandei-
ra? Queimar a bandeira nacional já foi cri-
me inafiançável.

O Decreto-Lei nº 898, de 1969, tratava
como delito o ato de “destruir ou ultrajar a
bandeira, emblemas ou símbolos nacionais,

Pátria amada … O brasileiro é patriota?

Respeitamos nossa bandeira? O que ela representa?

quando expostos em lugar público”, com
pena de prisão de 2 a 4 anos. O texto foi
revogado com o advento da Lei de Segu-
rança Nacional de 1978, que, por sua vez,
foi revogada pela Lei nº 7.170/1983.

“O artigo 35 da Lei nº 5.700/1971, em
vigor atualmente, não trata como crime (su-
jeito à prisão), mas como contravenção o
ato de destruir ou ultrajar a bandeira, em-
blemas ou símbolos nacionais, quando ex-
postos em lugar público. E para esses ca-
sos, há pagamento de multa”, disse a advo-
gada do escritório Pinto & Modenesi Ad-
vogados Associados, Luiza Simões.

Tradições da pátria amada
A utilização da bandeira em eventos

esportivos se tornou uma tradição e esti-
mula um sentimento de patriotismo que
emociona tanto os atletas quanto o públi-
co presente e também quem acompanha
pela TV ou outras plataformas. Ao ser ela
hasteada juntamente com a execução do
Hino Nacional no momento da entrega de
medalha, por exemplo, o peito ufanista do
brasileiro se enche de orgulho. Em mani-
festações políticas também é comum ver-
mos a bandeira nacional em vários tama-
nhos e formatos.

A relação com a bandeira varia de país
para país. Enquanto nos Estados Unidos, por
exemplo, ela tem total destaque, no Brasil
isso não acontece, destaca o consultor em
marketing político e diretor executivo da
República Marketing Político, Darlan Cam-
pos.

“A maneira como o brasileiro e o nor-
te-americano se relacionam, em via de re-
gra, com suas bandeiras é diferente.

Manifestações

Desde 2013, milhões de brasileiros vão
às ruas se manifestar sobre várias causas.
Em períodos de eleições presidenciais ou
transição de governos, o país se divide em
direita e esquerda, e acabam acontecendo
muitos protestos. Pessoas vão às ruas “ves-
tidas” com a bandeira do Brasil para de-
monstrar um patriotismo que por vezes se
perde quando entram em cena outros sen-
timentos ou os próprios interesses.

A historiadora Renata Beatriz destaca
que “ao utilizar a bandeira em protestos de-
veríamos questionar: de qual Brasil esta-
mos falando? Acredito que, mais do que
condenar o uso da bandeira, precisamos
fazer boas perguntas sobre o que ela signi-
fica e quais relações isso tem conosco
como povo”.



•Página 3ANO 11 | Nº 126|DE 04 À 15 DE SETEMBRO DE 2020 Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial

A reportagem do Jornal A
Cidade, foi chamada por comer-
ciantes e moradores do Jd. Aris-
ton, em Carapicuíba, que pro-
testam por falta de segurança no
local e cobram uma resposta do
Prefeito o porquê da desativa-
ção da base da GCM na Av.
Com. Dante Carraro e da Dele-
gacia do 2º Distrito Policial, lo-
calizada na Vila Sulamericana,
alí próximo, sendo realocado em
novo endereço (avenida Inocên-
cio Seráfico, 5271, Vila Dirce).
Distante, na contra mão de
tudo, resta a seguinte indagação:
como as pessoas deste bairros
sem segurança caso precise fa-
zer alguma ocorrência vão che-
gar até lá?

Acompanhe alguns depoi-
mentos de comerciantes e mo-
radores que estão indignados
com o desrespeito do Prefeito
por não manter a segurança no
bairro, e por temerem represá-
lias preferiram não usar a ima-
gem e assinar com abreviaturas:

“Sou comerciante aqui no
Ariston, na Av. Com. Dante
Carraro há mais de 20 anos,
presenciei o crescimento do
bairro e hoje temos várias op-
ções de compras aqui, e o que
não concordo,  é o que esta-
mos passando, a falta de segu-
rança, tínhamos a base da GCM
e o Prefeito desativou; não fun-
ciona mais, isso é um desres-
peito conosco e com todos os
moradores da localidade”, pon-
tua o Sr. Wanderley M. G.

“Pelo que sei desde o ano
passado a base da GCM aqui
no Ariston está desativada, ban-
didos passaram e deram uma
rajada de metralhadora na base,
depois deste ocorrido, só vejo
a base fechada sem funcionar,
agora virou casa de pombos,
uma pena o Poder Público Mu-
nicipal abandonar este patrimô-
nio, que foi criado justamente
para dar segurança a todos nós.
Ladrões de moto,  estão rou-
bando celulares por aqui, deve-
ria ter pelo menos uma viatura
aqui, o correto seria um bata-
lhão da PM”, indaga o Sr. Joa-
quim (Comerciante há 15 anos,
em frente a Base desativada da
GCM).

“Sou moradora aqui na Dan-
te Carraro há mais de 32 anos,
era tudo muito precário por
aqui. Aos poucos o progresso
foi chegando. Tenho alguns
imóveis comerciais locados por
aqui, nosso bairro tem vários
seguimentos de comércio, pres-

Comerciantes e moradores
de Carapicuíba protestam:

CADÊ A NOSSA SEGURANÇA PREFEITO?
DESATIVADO: BASE DA GCM E DELEGACIA DO 2º DISTRITO POLICIAL, NA REGIÃO DO ARISTON

tação de serviços, agências ban-
cárias, e tudo isso vêm de en-
contro com o que não se imagi-
nava que ocorresse. por parte
do Prefeito que desativou a
nossa Base da GCM, quem
vive sem segurança? pergun-
ta com tristeza! Lutamos tan-
to para implantação desta
base. Fizemos um abaixo-as-
sinado em 2013 e encaminha-
mos ao prefeito da época que
era o Sérgio Ribeiro, que
prontamente,  atendeu ao
nosso pedido e inaugurou a
Base da GCM aqui no dia 16/
07/2013, acompanhei todo o
processo de construção, agora
está assim abandonada.

A pergunta que todos nós
por aqui fazemos é a seguinte:
Prefeito cadê a nossa seguran-
ça?”, fala indignada a Sra. Eu-
nice  (69 anos).

“Éramos acostumados com
a Delegacia do 2º Distrito Poli-
cial aqui em nosso bairro, ago-
ra com o fechamento estamos
preocupados com a segurança
sim, não é a mesmo coisa, o
Poder Público tinha que expan-
dir, criar outro distrito e deixar
este aqui para a nossa seguran-
ça. Não sei o que o atual Pre-
feito está fazendo. Aliás ele está
desfazendo, o que está pronto.
Não aprovo essa atitude dele,

agora quem vive a “inseguran-
ça” aqui somos nós, ele mora
no Alphaville”, comenta a Sra.
M. Prates (moradora da Av. Sul
Americana, na rua da Delega-
cia do 2º Distrito Policial, que
foi fechado.

"Eu acho que o Prefeito de-
veria repensar este seu ato de
tirar a Guarda, daqui. do bair-
ro. Estamos desprotegidos, não
temos mais segurança, os mo-
radores, toda hora são assalta-
dos, principalmente roubo de
celulares. Aqui os comerciantes
estão desamparados e entregues
à toda sorte, todos días temos
assaltos no comércio local, além

de tudo existe aqui no bairro
agências bancárias, já ouvi vá-
rios relatos de "saidinha de ban-
co", quando as pessoas de ida-
de, vêm receber sua aposenta-
doria, são assaltados, por causa
da falta de segurança.

Outro ato absurdo foi a saí-
da do 2°DP, daqui para a Vila
Dirce, a locomoção ficou difí-
cil,  é distante para conseguir
registrar um BO, não tem con-
dições.

Nós aqui do Ariston, protes-
tamos para que o Prefeito re-
pense e traga a segurança para
nós". Afirma o Sr. Edson (co-
merciante há 10 anos, na Dan-
te Carraro).

Protesto por falta de segurança no local, cobra do Prefeito o porquê da desativação da base da GCM na Av. Com. Dante Carraro e da Delegacia do 2º
Distrito Policial, localizado na Vila Sulamericana

Fotos: Fábio Mendonça (Jornal A Cidade)
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ELEIÇÕES 2020
FIQUE SABENDO

Valor por partido. Confira, abaixo, o valor
que cada legenda receberá no
Fundo Partidário, segundo o TSE:
PT: ............................... R$ 200.925.914,05
PSL: ............................. R$ 193.680.822,47
PSD: ............................ R$ 157.180.452,52
MDB: .......................... R$ 154.867.266,21
PP: ............................... R$ 140.245.548,54
PSDB: ............................ R$ 26.028.246,07
PL: ............................... R$ 123.291.771,52
DEM: ........................... R$ 114.582.014,53
PSB: ............................ R$ 109.473.374,53
Republicanos: ............. R$ 104.420.877,14
PDT: .............................. R$ 99.268.623,40
PODE: ........................... R$ 88.650.237,68
PROS: ............................ R$ 44.662.782,92
Solidariedade: ............... R$ 42.226.143,46
PSOL: ............................ R$ 40.671.705,00
Cidadania: ..................... R$ 39.432.103,26
Novo: ............................ R$ 36.593.934,06

(o partido teria direito a esse valor,
mas informou que abriu mão)

PTB: .............................. R$ 35.104.450,75
PSC: .............................. R$ 33.174.133,61
PCdoB: .......................... R$ 30.975.329,95
Avante: ......................... R$ 28.147.299,59
Patriotas: ....................... R$ 27.486.008,90
PV: ................................. R$ 20.513.797,41
Rede: ............................. R$ 20.420.046,72
PMN: ............................... R$ 5.872.173,76
PTC: ................................ R$ 5.634.758,31
DC: .................................. R$ 4.025.171,90
PCB: ................................ R$ 1.233.305,95
PCO: ................................ R$ 1.233.305,95
PMB: ............................... R$ 1.233.305,95
PRTB: .............................. R$ 1.233.305,95
PSTU: .............................. R$ 1.233.305,95
UP: .................................. R$ 1.233.305,95
Total: .................... R$ 2.034.954.823,96
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PIAUILINO: EMPRESÁRIO DO MEIO AMBIENTE
É PRÉ CANDIDATO EM CARAPICUÍBA

A COLETA SELETIVA
DO ÓLEO

O começo foi duro e sacrifi-
cado, começou pegando o ma-
terial, de restaurantes, alguns
moradores levavam o material
em garrafas de plásticos, em
potes de manteiga e outros va-
silhames. Vendo toda esta difi-
culdade, resolveu profissionali-
zar a coleta, para poder ter lu-
cros e ao mesmo tempo gerar
renda e impostos para a cidade
e cuidar do meio ambiente. Per-
cebeu que poderia fazer em
Carapicuíba um grande traba-
lho para resgatar a cidade o
meio ambiente, que estava
abandonado já que as autorida-
des não se preocupavam em in-
vestir e não tinham projetos para
cuidar da causa.

Preocupado com a falta de
soluçõese alternativa para o des-
carte do óleo de cozinha pós
consumopara a população e o
descaso das autoridades, em
percebe o quanto é importante
o meio ambiente.Tenta mostrar
que não é só cuidar das nascen-
tes, vegetação, etc. Entende que
a saúde pública está ligada em
cuidar e preservar o meio am-
biente, trazendo várias vanta-
gens a população e a cidade de
um modo geral.

Uma casa tem mais óleo de

Serviço gratuito e coleta em até 48 horas
Residência, bares condomínios, padarias, cozinhas
industriais, que estiverem interessados entre em con-
tato pelos telefones:
4146-3766 (Fixo)
9-85322036 zap (Tim)
4190-0463 zap (Vivo)
Site: www.soscoletadeoleos.com.br
E-mail: bios.ambiental@gmail.com
Instagran: Bioservice.ambiental
Facebook: bioserviceambiental
Instagran: piauilinopiauilino
Facebook: piauilinopiauilino

cozinha, para reciclar do que
um restaurante, no começo eu
pegava por volta de 800 litros,
hoje recolhe por volta de 25 mil
litros, que revende paras as in-
dústrias que fabricam: ração
para cachorro, gato, frango, fá-
bricas de tintas entre outros seg-
mentos industriais. Com o re-
colhimento do produto traz
grande benefício para cidade e
a população no trato do meio
ambiente. Ele se orgulha como
empresário ambiental, trazendo
tantos benefícios à cidade

A TRAJETÓRIA
COMO EMPRESÁRIO

AMBIENTAL
Desde 2002 está na ativa no

ramo ambiental, o início foi
mesmo na informalidade, não
tinha empresa constituída, era
difícil, mas como sempre gosta
de salientar, foi  e sempre será
obstinado, trabalhou muito, até
que em 2009, já legalizado co-
meçou atuar com mais liberda-
de e o recolhimento do produ-
to, aumentou. Com a expansão
da empresa, trouxe muitos be-
nefícios para cidade e a popu-
lação, na área fiscal; da saúde e
principalmente no meio ambi-
ente. Hoje, o seu trabalho é re-
conhecido por todos, resultado
de muito esforço e trabalho.

O EMPRESÁRIO E A POLÍTICA
Foi filiado ao PV até 2016, saiu por não con-

cordar com algumas práticas e posturas dos diri-
gentes partidáriosda cidade. Na busca por um
Partido com que tenha coerência com a sua cau-
sa filiou-se ao Partido Trabalhista Cristão PTC,
onde faz parte da Diretoria Executiva, atenden-
do um pedido da população, é pré-candidato a
Vereador. Se diz muito preocupado com a políti-
ca local, afirma ser oposição, não concorda com
os descasos da atual Gestão, “uma  política de
compadre aqui em nossa cidade, os cargos de
segundo escalão são ocupados por pessoas que
desconhecem os problemas do município, não
conhecem a cidade, isso é péssimo”.  E muito
menos no Legislativo, um abandono  junto a so-
frida população que não é atendida plenamente
em seus direitos pelos seus gestores; em qual-
quer governo é necessário ter uma oposição que
atue de forma independente. Quero fazer a dife-
rença, quero conscientizar a população; do quanto
é importante o meio ambiente para todos e atuar
fortemente para fiscalizar o Executivo e legislar
para o povo. Não concordo com reeleição, isso
faz com que os gestores deixem de atuar ativa-
mente em seu mandato, devemos promover a
alternância de poder para que tenha mais trans-
parência e diminua a corrupção. Se diz orgulho-
so por fazer parte de uma chapa de pessoas que
são pré-candidatos, o Dr. Jecivaldo Albuquerque
a prefeito e Dra. Elizabeth Araújo vice, que não
possuem os vícios dos políticos profissionais. Avi-
sa também que não está procurando a política
para se dar bem financeiramente, já que é um
empresário e têm outras fontes de renda e não
depende da política para sobreviver.

Bio Service Ambiental, em-
presa especializada na coleta e
reciclagem de óleo de cozinha
pós consumo. Localizado na Av.
Maia Benedita Melo Linconl,
220, no Parque Jandaía-Zona
sul de Carapicuíba. Estivemos
na sede da empresa Bio Servi-
ce Ambiental, para entrevistar
o empresário José Ribamar, co-
nhecido por (Piauilino), que é
Pré-candidato a vereador por
Carapicuíba.

Filho de nordestinos, desde
cedo aprendeu como lutar para
conquistar vitórias. Como em-
presário do meio ambiente rea-
liza um excelente trabalho na
cidade e região em defesa do
meio ambiente.

Conheça um pouco da his-
tória e a trajetória vitoriosa deste
importante empresário do meio
ambiente de Carapicuíba:

O INÍCIO
Meu interesse pelo tema co-

meçou a surgir no momento
que fui trabalhar em uma Mul-
tinacional francesa. Constatei
grande descaso e o desperdício
de material e com o recolhimen-
to de resíduos, a partir daí co-
meçou estudar profundamente
o que era sustentabilidade e o
meio ambiente e ver com ou-
tros olhos o “politicamente cor-
reto”. Percebeu como era im-
portante a cidade e consequen-
temente cuidar da saúde da po-
pulação.

Como era estagiário em pu-
blicidade na empresa dedicou o
seu tempo nos estudos, até che-
gar ao seu projeto que implan-
tou em 8 unidades da rede.

Com o recolhimento do produto traz grande benefício para cidade e a população
no trato do meio ambiente. Piauilino se orgulha como empresário ambiental,
trazendo tantos benefícios à cidade

Um de vários
modelos de ECO
PONTO - coleta de
óleo de fritura em
condomínio,
espalhados pela
cidade.

O empresário entende que
a saúde pública está ligada

em cuidar e preservar o meio
ambiente, trazendo várias
vantagens a população e a
cidade de um modo geral.

“Quero fazer a diferença, quero conscientizar a população;
do quanto é importante o meio ambiente para todos e atuar
fortemente para fiscalizar o Executivo e legislar para o povo”,
afirma Piauilino
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DUPLICAÇÃO DA
TENENTE MARQUES,
CICLOVIA E NOVA
ILUMINAÇÃO DE LED

“Aqui em Santana de Parnaí-
ba, está a todo vapor a dupli-
cação desta avenida muito
importante para a cidade. Já
temos uma nova iluminação
de led, ciclovia e uma maior
fluidez no trânsito em uma
grande parte dela”, comen-
tou o Prefeito Elvis Cesar,
em sua rede social.

“Cidade está belíssima, gra-
ças ao esforço do nosso Pre-
feito Elvis Cezar, trabalho
sério! Santana de Parnaíba
transformada!”, comentou
Marya Santos, uma munici-
pe na rede social do Prefeito
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EDUCAÇÃO

A Secretaria de Educação elaborou protocolo de biosse-
gurança para a reabertura das escolas, mas a avaliação
da administração municipal, fundamentada em outros
estudos e em levantamento de opiniões junto a pais de

alunos, é de que não há, no momento, garantias de que o
ambiente escolar esteja totalmente seguro quanto à

propagação do novo coronavírus

Após nova avaliação técnica, Barueri
seguirá Osasco, Itapevi e Carapicuíba e também
não retornará aulas presenciais este ano

As aulas presenciais na rede
municipal de Barueri continuam
suspensas e sem previsão de
retorno, em função da pande-
mia da Covid-19. Os estudan-
tes seguem com as atividades e
aula remotas.

 A Secretaria de Educação,
com apoio do Ministério Públi-
co e da Vigilância Sanitária, ela-
borou protocolo de biosseguran-
ça para a reabertura das esco-
las, mas a avaliação da admi-
nistração municipal, fundamen-
tada em outros estudos e em le-
vantamento de opiniões junto a
pais de alunos, é de que não há,
no momento, garantias de que

o ambiente escolar esteja total-
mente seguro quanto à propa-
gação do novo coronavírus.

Aulas remotas
Em tempos de distancia-

mento social por conta da pan-
demia, as aulas remotas têm
sido uma valiosa ferramenta de
aprendizagem. Barueri já esta-
va preparada para o ensino a
distância, pois informatizou toda
a rede municipal de ensino no
último ano com a plataforma
Google For Education.

 As atividades online têm
adesão expressiva e, para garan-
tir as mesmas oportunidades a

alunos que não tinham compu-
tador ou acesso à internet em
casa, a Prefeitura disponibilizou
notebooks e modems com co-
nexão gratuita para aproxima-
damente 2.300 estudantes ca-
rentes. É o Projeto Aluno Co-

nectado, em que os responsá-
veis assinam termo de emprés-
timo dos equipamentos e garan-
tem aos filhos o acesso digital.

 Para amenizar os impactos
na alimentação, já que a meren-
da escolar é uma refeição im-

portante para o desenvolvimen-
to de crianças e adolescentes, a
Prefeitura já distribuiu, por cin-
co meses consecutivos, cestas
básicas com os itens da meren-
da para todos os 68 mil alunos
da rede.

A melhor divulgação
para o seu produto

ou serviço na região

 9 9800-2000
ANUNCIE PELO
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Carlos Japonês, recebeu
em seu escritório a equipe de
reportagem do Jornal A Ci-
dade e afirmou: “Confirmo
minha volta à vida pública
para disputar as eleições
deste ano na cidade de Ca-
rapicuíba, como pré- candi-
dato a Vereador pelo partido
PSD na chapa da Profª. Sô-
nia como pré- candidata a
Prefeita. Várias lideranças,
instituições e candidatos a
vereadores da eleição passa-
da me procuraram e evi-
denciaram a minha pessoa
e nome para que eu dispu-
tasse essa eleição com apoio
de todos.

Conheço cada uma das
pessoas que estão me apoi-
ando e tenho certeza que este
grupo inovador sabe dos ob-

ELEIÇÕES 2020

Ex-vereador Carlos Japonês é
pré-candidato em Carapicuíba

O ex vereador Carlos Japonês está de volta à
vida política

jetivos que estamos buscan-
do em favor das pessoas e
da cidade.  Agradeço a
Deus, a minha família e a to-
dos que me fortalecem no dia
a dia com ações positivas.
Com Deus no caminho, va-

forte presença de apoio às
entidades sociais, está preo-
cupado, não acha justo a de-
sativação de algumas, se
eleito vai lutar pela  reativa-
ção. Foi um dos grandes de-
fensores de luta junto ao fun-
cionalismo público por me-
lhorias de trabalho e salário.

Filiado ao PSD,  Carlos
Japonês acha que com sua
experiência pública e parla-
mentar tem muito a contribuir
para a cidade.

A Convenção do seu Par-
tido irá ocorrer nos próximos
dias, quando acontece a ofi-
cialização/registro da candi-
datura para divulgação do
número do candidato.

Acompanhe o pré-candi-
dato no Facebook: Carlos
Roberto Mendes Peixoto

“Com Deus no caminho,
vamos sair vitoriosos

para o bem de todos!”,
afirma Carlos Japonês.

A Presidente da Comissão Provisória Municipal,Sra. ELIZABETH ARAÚJO WA-
TINAGA, do PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ– DC 27, do Município de Cara-
picuíba/SP, na forma que dispõe o Estatuto Partidário eos artigos 7º ao 9º da Lei nº
9.504/97, CONVOCA os Convencionais com domicílio no Município para a CON-
VENÇÃO MUNICIPAL que será realizada no dia 14 de setembro de 2020 (segun-
da-feira), às 20 horas, virtualmente pela internet, com a utilização do aplicativo
Google Meet, mediante a obtenção de acesso por meio de solicitação ao email:
elizabethalima95@gmail.com, para deliberação da seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Deliberação sobre a participação do partido nas eleições municipais de 2020;
2 - Deliberação sobre a formação ou não de coligação ao cargo majoritário;
3 - Escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito nas eleições majoritárias e

de candidatos a Vereador nas eleições proporcionais;
4 – Escolha do Representante e/ou Delegado do Partido perante a Justiça Eleito-

ral;
5 - Outras matérias relativas ao processo eleitoral de 2020.

Carapicuíba/SP, 02 de setembro de 2020.
ELIZABETH ARAÚJO WATINAGA

Presidente Diretório Provisório Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVENÇÃO PARTIDÁRIA MUNICIPAL PARA ELEIÇÕES 2020

mos sair vitoriosos para o
bem de todos".

Carlos Japonês, sempre
foi um vereador ativo nas si-
tuações relacionadas a popu-
lação. Foi Secretário da Se-
gurança, Diretor da Saúde e
apoiador dos esportes na ci-
dade.  E  ressaltando  a sua


