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Barueri é tetracampeã
em prêmio de
referência nacional na
gestão digital

Campeonatos de futebol
de várzea de Santana de
Parnaíba trazem alegria
para jogadores e emoci-
onam o público presente

Governador Rodrigo
Garcia e Doutor Sato
inauguram
Poupatempo
em Jandira

Com 500 vagas,
Prefeitura de
Carapicuíba realiza
mais uma edição do
Mutirão do Emprego

Ribamar Silva pede
informações sobre
visita de vereadores da
CPI dos APPs na Uber
em Osasco

Petrobras anuncia redução no preço do gás de cozinha
Queda no preço foi de R$ 0,25 por quilo

{SAÚDE}

No Dia Mundial da Saúde, especialistas
propõem reflexões sobre qualidade de vida
OMS faz um apelo por ação acelerada dos líderes mundiais na proteção à saúde humana com foco na redução dos impactos da crise climática

OMS define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social
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{EDITORIAL}

Fábio Mendonça
Diretor, Editor e Jornalista

Jornal e Portal ACIDADE

Vai Dar Tudo Certo
Deus abençoe a todos!

SOMOS DO:

CONSUMO | ENERGIA

Conta de luz cairá 18% sem pôr
empresas em risco, diz ministro

Linha de transmissão de energia

Foto: Edilson Dantas/Agência O Globo
O fim da tarifa extra para as

contas de luz poderá fazer as
contas dos consumidores resi-
denciais cair 18% no próximo
mês, sem prejudicar a saúde fi-
nanceiras das empresas de
energia, disse no dia (7) o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des.

Em evento de lançamento
de instrumentos de crédito do
Banco do Brasil, o ministro de-
clarou que a retirada da ban-
deira de escassez hídrica con-
siderou os níveis dos reserva-
tórios e não foi decidida com
base em “canetadas”.

“A conta de luz cai 18% no
mês que vem, sem canetada,
sem botar em risco as empre-
sas, ao contrário”, declarou o
ministro. Segundo ele, a saúde
das empresas do setor elétrico
está recuperada, enquanto go-
vernos anteriores prejudicaram
o setor com políticas interven-
cionistas.

No dia (6) à noite, o presi-
dente Jair Bolsonaro anunciou
o fim das bandeiras tarifárias
sobre as contas de luz. Por meio

das redes sociais, o presidente
informou que a recuperação dos
reservatórios das usinas hidre-
létricas fará o governo conce-
der bandeira verde para todos
os consumidores de energia a
partir de 16 de abril. Ele previu
uma redução de cerca de 20%
nas tarifas.

Segurança energética
Ao discursar no evento do

Banco do Brasil, Guedes disse
que o governo está conseguin-
do mudar o eixo das discussões

internacionais sobre o meio am-
biente. Segundo o ministro, o
Brasil está consolidando-se
como um país de papel impor-
tante para garantir a segurança
alimentar e energética em esca-
la global.

“Esta guerra [entre Rússia e
Ucrânia] só complica as coisas,
mas a grande verdade é que o
Brasil está sendo percebido
como um grande agente, com
papel decisivo, de segurança ali-
mentar e segurança energética”,
comentou Guedes.

{CHARGE DO JEAN PIRES}

A Petrobras anunciou, nes-
ta sexta-feira (8), uma redução
no preço do Gás Liquefeito de
Petróleo (GLP), que é usado
com gás de cozinha. A diminui-
ção no valor foi de R$ 0,25 por
quilo. Segundo a companhia,
isso foi possível graças à taxa
de câmbio, que tem refletido
uma valorização do real frente
ao dólar.

“Acompanhando a evolução
dos preços internacionais e da
taxa de câmbio, que se estabili-
zaram em patamar inferior para
o GLP, e coerente com a sua
política de preços, a Petrobras
reduzirá seus preços de venda
às distribuidoras. A partir de 9/
4, o preço médio de venda de
GLP da Petrobras para as dis-
tribuidoras passará de R$ 4,48
para R$ 4,23 por kg, equiva-
lente a R$ 54,94 por 13kg, re-
fletindo redução média de R$
3,27 por 13 kg”, informou a es-
tatal.

Petrobras anuncia redução
no preço do gás de cozinha
Queda no preço foi de R$ 0,25 por quilo

Na mesma nota, a Petrobras
reiterou seu compromisso com
a prática de preços competiti-
vos e em equilíbrio com o mer-
cado, ao mesmo tempo em que

evita o repasse imediato para os
preços internos, das volatilida-
des externas e da taxa de câm-
bio causadas por eventos con-
junturais.

Os eleitores que pretendem vo-
tar nas eleições gerais de outubro têm
menos de um mês para regularizar a
situação na Justiça Eleitoral. A partir
de 4 de maio, o cadastro eleitoral será
fechado e nenhuma alteração poderá
ser feita.

A regularização do título de elei-
tor pode ser feita no site do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). O prazo tam-
bém vale para quem vai pedir a pri-
meira via do documento para votar
pela primeira vez, fazer a transferên-
cia de local de votação ou a atualiza-
ção de dados pessoais.

Para verificar sua situação, o elei-
tor deve entrar no site do TSE e che-
car se há algum débito em seu nome
pela aplicação de multa por não ter
votado em eleições anteriores, caso
mais comum de irregularidade.

O voto no Brasil é obrigatório e
quem não comparece no dia da elei-
ção paga multa de aproximadamente
R$ 3,50 por cada turno se não justifi-
car a falta.

Após fazer o pagamento, por
meio da Guia de Recolhimento da
União (GRU), é preciso esperar a
Justiça Eleitoral identificar o paga-
mento da multa e baixá-la no siste-
ma, que acusará que o débito foi pago.

O eleitor que estiver com o título
cancelado pela ausência consecutiva
em três eleições, além de pagar a
multa, deverá requerer a revisão do
cancelamento ou a transferência de
domicílio para ficar em dia com a Jus-
tiça Eleitoral.

Regularização
Após checar sua situação e qui-

tar as pendências, o eleitor deve ini-
ciar o processo de regularização por
meio do site Títulonet.

Além de preencher os dados pes-
soais, será solicitada a digitalização
dos seguintes documentos: identida-

Jornal A Cidade explica como
regularizar o título de eleitor

A partir de 4 de maio, cadastro eleitoral será fechado
de com foto, comprovante de residên-
cia, comprovante de pagamento de dé-
bitos eleitorais e comprovante de qui-
tação de serviço militar (somente para
homens). As imagens devem ser legí-
veis.

O eleitor também deverá anexar
uma selfie no requerimento. Na foto,
deverá segurar, ao lado de seu rosto,
o documento oficial de identificação,
sem o uso de óculos, gorros, bonés,
entre outros objetos.

Após o preenchimento de todas
as informações, o procedimento de ve-
rificação das informações será inicia-
do. No caso de falta de documentos,
a Justiça Eleitoral poderá entrar em
contato com o eleitor para pedir a com-
plementação das informações.

Ao final, o pedido de regulariza-
ção será aceito ou negado pelo juiz elei-
toral. O andamento do processo ele-
trônico também pode ser acompanha-
do na plataforma.

Transferência
O pedido de transferência do lo-

cal de votação também pode ser feito
pelo site do TSE. A medida se aplica
aos brasileiros que mudaram de cida-
de. Entre as regras, é necessário que
o eleitor esteja morando no município
há pelo menos três meses.

Quem mora no exterior deve fa-
zer o pedido de transferência na em-
baixada ou consulado do Brasil. Os
brasileiros no exterior só votam para
presidente da República.

Vídeo publicado pelo TSE na in-
ternet mostra o passo a passo para
transferir o título.

O primeiro turno das eleições será
realizado no dia 2 de outubro, quando
os eleitores vão às urnas para eleger
o presidente da República, governa-
dores, senadores, deputados federais,
estaduais e distritais. Eventual segun-
do turno será em 30 de outubro.
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No Dia Mundial da Saúde, especialistas
propõem reflexões sobre qualidade de vida
OMS faz um apelo por ação acelerada dos líderes mundiais na proteção à saúde humana com foco na redução dos impactos da crise climática

Por Lucas Rochada
CNN em São Paulo

OMS define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Todos os dias você se levan-
ta para trabalhar, busca realizar
as atividades da melhor manei-
ra possível, entregar demandas
no prazo e, enfim, voltar para
casa. Quando gira a chave da
porta, ainda encontra afazeres
pela frente: limpar a casa, pre-
parar uma refeição, cuidar das
plantas, animais ou das crian-
ças.

Algumas pessoas conse-
guem encontrar forças para ir à
academia, pedalar pela cidade
ou caminhar pelo parque. Para
outras, falta energia para qual-
quer tipo de esforço adicional.
Em meio à rotina atribulada,
tem sobrado tempo para olhar
com atenção como vai a sua
própria saúde?

Essa é uma das premissas
do Dia Mundial da Saúde, ce-
lebrado nesta quinta-feira (7),
que promove a conscientização
sobre necessidades relaciona-
das à qualidade de vida e re-
força a importância da ela-
boração de políticas públicas
voltadas à segurança e bem-es-
tar da população.

Saúde e crise climática
07/04 -  Dia Mundial da

Saúde, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) faz um apelo
urgente por uma ação acelera-
da dos líderes mundiais na pro-
teção à saúde humana com
foco na redução dos impactos
da crise climática.

“Neste ano, o Dia Mundial
da Saúde está dedicado à saú-
de das pessoas e do planeta, na
percepção de que não tem

Em 1946, a OMS definiu
saúde como “um estado de
completo bem-estar físico, men-
tal e social e não apenas a au-
sência de doença”.

A mentora em mudança de
hábitos e Leadership Innovati-
on pelo MIT Professional Edu-
cation Carla Lubisco destaca
que o conceito de saúde envol-
ve formas de pensar, cuidados
com os pilares do bem viver,
além da relação e gerenciamen-
to dos imprevistos da vida.

“Ser saudável é conquistar
uma aproximação maior entre
o pensamento e a ação na dire-
ção da qualidade de vida. Ou

como falar de saúde humana
sem falar em preservação do
meio ambiente e práticas sus-
tentáveis. Está relacionado tam-
bém ao bem-estar da socieda-
des”, explica a especialista em
Gestão de Saúde da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) Claudia Araújo.

No apelo, a OMS aponta que
99% das pessoas respiram ar
insalubre, principalmente resul-
tante da queima de combustí-
veis fósseis. Além disso, mos-
quitos têm espalhado doenças
mais rápido e de forma mais
eficiente em um mundo em
aquecimento, segundo a OMS.

A entidade ressalta que
eventos climáticos extremos,
como a perda de biodiversida-
de, a degradação da terra e a
escassez de água provocam des-

locamento de pessoas, afetan-
do diretamente na saúde dessas
populações.

Em relação à nutrição, a
OMS destaca que o consumo
excessivo de alimentos e bebi-
das processadas contribui para
o aumento da obesidade, desen-
volvimento de câncer e doen-
ças cardíacas.

“A crise climática é uma cri-
se de saúde: as mesmas esco-
lhas insustentáveis que estão
matando nosso planeta estão
matando pessoas”, disse o di-
retor-geral da OMS, Tedros
Adhanom, em comunicado.
“Precisamos de soluções trans-
formadoras para afastar o mun-
do do vício em combustíveis
fósseis, reimaginar economias e
sociedades focadas no bem-es-
tar e preservar a saúde do pla-

neta do qual a saúde humana
depende”, completa.

A OMS defende que a pan-
demia de Covid-19 destacou
falhas de desigualdade em todo
o mundo, reforçando a urgên-
cia de criar sociedades sustentá-
veis e de bem-estar que não ultra-
passem os limites ecológicos.

“A partir de uma convivên-
cia saudável com o ambiente,
com toda essa ecologia e em
uma esfera de gentileza entre as
pessoas –lembrar da vacina
como um pacto de saúde pela
coletividade, porque é na medi-
da em que todos se vacinam que
bloqueamos a circulação do ví-
rus e protegemos os indivídu-
os, podemos alcançar o concei-
to mais amplo de saúde que é o
bem-estar físico, mental e soci-
al”, afirma a pesquisadora em

saúde Chrystina Barros, mem-
bro do Comitê de Combate ao
Coronavírus da UFRJ.

No manifesto são listadas
orientações aos países, que in-
cluem o investimento em servi-
ços essenciais de água e sanea-
mento com base em energia
limpa em unidades de saúde, a
transição energética rápida e
saudável, promoção de sistemas
alimentares saudáveis e susten-
táveis, construção de cidades
saudáveis e habitáveis e a inter-
rupção do financiamento de tec-
nologias associadas à poluição.

“A pandemia deixou muito
claro que não conseguimos fa-
lar de saúde sem falar em qualida-
de de vida das pessoas em ter-
mos de saneamento básico, aces-
so à água e condições mínimas de
habitação”, afirma Claudia.

Busque

momentos de

qualidade

seja, é sobre a conexão do que
uma pessoa pratica com o seu
propósito de vida”, explica.

A especialista afirma que
pausas, ainda que curtas, na
rotina agitada do mercado de
trabalho, podem trazer benefí-
cios para a saúde. A prática do
mindfulness (ou atenção plena),
que se refere a um estado de
atenção plena, contribui para o
controle emocional e a saúde

mental.
“Estamos acostumados a li-

dar com a vida em modo auto-
mático. Atribuo isso à correria
constante do dia a dia. Realmen-
te, ninguém consegue parar para
pensar e se conectar consigo
mesmo, para chegar à conclu-
são de que o maior valor é a
saúde. O mindfulness é uma
forma de acordar e viver
cada momento enquanto ele

acontece, no presente, um de
cada vez e, assim, delimitar
as prioridades. No final das
contas, a saúde deve estar no
topo da lista”, diz.

A especialista defende que
mudanças de hábito são possí-
veis, desde que sejam uma pri-
oridade. Como toda nova ativi-
dade, a prática de atenção ple-
na também deve ser iniciada aos
poucos. Busque um ambiente
silencioso e reserve cinco mi-
nutos diários para “esvaziar a
mente”. Nesse período, tenha
o foco somente na própria res-
piração e nas sensações do tato.

Com o tempo, aumente pro-
gressivamente a duração da me-
ditação, que pode ser incorpo-
rada à rotina do dia a dia, como o
trânsito, a espera por uma con-
sulta médica ou no intervalo
entre as reuniões de trabalho.

“Deixar a saúde de lado para
investir na carreira não é uma

boa decisão. Em algum momen-
to, o profissional estará exausto
e vai desistir. Por isso, é essen-
cial entender que a mudança de
hábito precisa acontecer agora,
ou a conta será maior no futu-
ro”, afirma.

A técnica de atenção plena
vai além da meditação e tam-
bém pode ser estendida às ati-
vidades diárias. Enquanto esti-
ver se alimentando, por exem-
plo, desligue o celular e foque
no momento presente, prestan-
do atenção à textura dos alimen-
tos, às diferentes cores do pra-
to e em como os cheiros dos
temperos se misturam.

“Fazer todo dia o processo
de mudança de hábito é o que
vai nos levar aos nossos objeti-
vos. É ilusão achar que todo
resultado que almejamos virá
imediatamente, mas ele chega
se nos mantivermos focados”,
conclui.

Dia Mundial da Saúde promove conscientização para a qualidade de
vida das populações

Foto: Getty Images
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Barueri é tetracampeã no
prêmio “Transformação Digital
Brasil – Ozires Silva”, organi-
zado pelo Instituto Micropower,
voltado para o reconhecimento
de iniciativas exitosas no cam-
po da modernização da gestão
pública. Desta vez, a cidade vai
receber o prêmio na categoria
“referência nacional”. A entre-
ga do troféu aconteceu na ter-
ça-feira (dia 5 de abril), no
Sheraton São Paulo WTC
Hotel, com a presença de
personalidades de peso tanto
da iniciativa privada quanto do
setor público.

Barueri já venceu o prêmio
nas categorias Destaque Naci-
onal em 2018 e 2019. Em 2020,
venceu o Brasil 5.0. “Isso só
nos mostra que a cidade tem
avançado de forma significati-
va nas ações de transformação
digital de cidade inteligente e
sustentável para quem mais im-
porta: o cidadão de Barueri”, co-
memorou o administrador do
Centro de Inovação e Tecnolo-
gia (CIT) de Barueri, Jonatas
Randal.

Cidade inteligente
São mesmo várias iniciativas

que, interligadas, tornam Baru-
eri uma cidade inteligente. É o

Barueri é tetracampeã em prêmio de
referência nacional na gestão digital

“Sempre nos deparamos
com depoimentos de surpresa
por parte daqueles que vêm aqui
conhecer nossos projetos. Ba-
rueri sempre é mencionada
como um exemplo a ser segui-
do. Não à toa a cidade ter re-
cebido tantos prêmios nesses
últimos anos”, disse Érika Al-
ves, coordenadora de Comuni-
cação dos Projetos de Inova-
ção no CIT.

Homenagens
Em todas as edições, o prê-

mio escolhe uma personalidade
do ano e desta vez o mérito cabe
ao ministro de Ciência e Tec-
nologia, o astronauta Marcos
Cesar Pontes. Também haverá
uma homenagem ao patrono do
prêmio, o ministro da Econo-
mia Paulo Guedes. E, além de-
les, a iniciativa vai homenagear
também como personalidades
do ano o ministro Tarcísio de
Freitas (gestão governamental)
e o general Paulo Sérgio No-
gueira (Forças Armadas), entre
outras figuras de destaque nas
áreas civil e militar.

O Prêmio Transformação
Digital Brasil, uma evolução dos
prêmios e-Learning Brasil e
Learning & Performance Bra-
sil, está em sua 18ª edição, ten-

caso do Cadastro do Cidadão,
um sistema para registro único
para digitalização de documen-
tos, fotos e impressão digital, o
Portal da Saúde e o Portal Pet.
Assim como os aplicativos, com
o APP Barueri, o Alô Barueri
(Ouvidoria) e o Saúde Barueri,
que permite ao morador agen-
dar consultas e exames, além
de outros acompanhamentos,
de modo seguro, ágil e fácil.

Mas existem várias outras
iniciativas de gestão no campo
da inovação e tecnologia que in-
tegram uma espécie de ecossis-
tema digital voltados para a me-
lhoria na prestação de serviços
à cidade. Toda a Prefeitura é
ligada em fibra ótica, há a dis-
tribuição do sinal de wi-fi grátis
pelo município, um sistema in-
tegrado de câmeras de monito-
ramento, que resulta em melho-
rias significativos no trânsito e
na segurança pública.

Internet social
Também fazem parte do

conjunto de ações que levaram
Barueri a ganhar a honraria o
sistema de semáforos inteligen-
tes, a TV Inovação Barueri, o
programa Barueri Sem Papel e
a Internet Social, destinada aos
munícipes de baixa renda.

do contabilizado a análise de
mais de 370 projetos, 5 mil par-
ticipantes e reunido mais de 150
organizações.

Os organizadores do prêmio
definem a iniciativa como a de
“promover o desenvolvimento
de projetos para inovação e
transformação digital de proces-

sos e modelos de negócio, ob-
jetivando consolidar os fun-
damentos que habilitem o
Brasil a exercer o protagonis-
mo na transformação digital
global, com especial atenção
ao impacto nas pessoas e soci-
edade, de forma sustentável e
inclusiva”.

 Conectar o ecossistema cri-
ativo e acelerar o desenvolvi-
mento de novos talentos. Estes
são os motes a impulsionar o
Dia Mundial da Criatividade,
uma iniciativa da Organização
Mundial da Criatividade, que
em Barueri está programado
para acontecer nos dias 20, 21
e 22 de abril. Trata-se da opor-
tunidade ideal para apresenta-
ção de iniciativas inovadoras,
conhecer novas práticas e pro-
mover parcerias e oportunida-
des de negócios em Barueri.

Segundo Sandra Muniz Bo-
zolan, a líder local responsável
pela organização do evento e
técnica da Unidade de Gestão
de Projetos de Inovação da Fieb
(Fundação Instituição de Edu-
cação de Barueri), trata-se de
uma oportunidade muito inte-
ressante para Barueri. “Por es-
tarmos saindo de uma situação
de pandemia, isolamento, dis-
tanciamento, desilusão e sofri-
mento é preciso ressaltar o va-
lor do Dia Mundial da Criativi-
dade por meio do incentivo ao
empreendedorismo criativo”,
explicou.

O novo momento pelo qual
o mundo está passando, o de
superação da maior crise sani-
tária deste século, é o pano de
fundo do evento. “Com tantas
pessoas vacinadas e protegidas,
agora é a hora das pessoas va-
lorizarem sua potência criativa

e resgatarem a capacidade de
viver com alegria, mesmo de-
pois de tantos meses de dor e
luto”, comentou o idealizador
do Dia Mundial da Criatividade
e líder global da World Creati-
vity Organization (ou Organiza-
ção Mundial da Criatividade),
Lucas Foster.

O evento vai acontecer em
três formatos: play (que é a exi-
bição de vídeos na plataforma
do evento), live e presencial –
este último, no dia 21 de abril,
será sediado no Centro de Even-
tos. O Dia Mundial da Criativi-
dade representa, portanto, uma
grande campanha de mobiliza-
ção de educadores, empreende-
dores, lideranças empresariais,
criadores de conteúdo, estudan-
tes, pesquisadores, meios de co-
municação, entre outros atores

Barueri vai promover troca de experiências no Dia Mundial da
Criatividade que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de abril

Foto: Suseli Honório / Secom

Foto: Ricardo Santos / Secom (Horta)

Foto: Lourivaldo Fio / Secom

O projeto Horta da Gente é uma das iniciativas apresentadas no evento

Participe
O Dia Mundial da Criatividade em Barueri tem como realizadores

a Fieb, a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e a primeira-
dama Sônia Furlan, presidente do Fundo Social de Solidariedade e
grande influenciadora do evento. Mais informações sobre estão
no site do World Creativity Day, onde também é possível fazer a
inscrição, e também pelo e-mail sandra.bozolan@gmail.com.

sociais agentes de mudança de
modo a promover e conectar
iniciativas em torno da criativi-
dade, inovação e sustentabilida-
de.

Inspirações não faltam
Entre as iniciativas de Baru-

eri que deverão ser apresenta-
das e servem de inspiração e mo-
delos para outras cidades, San-
dra destaca os programas Horta
da Gente, Mães Cuidadoras,
projetos artísticos de professo-
res e alunos da Fieb, dispositivo
assistido de mobilidade de ce-
gos e pessoas com deficiências
visuais, grafitti inspiration (arte
para viver), obras inspiradas nas
vanguardas artísticas europeias
(cubismo, futurismo, expressio-
nismo, dadaísmo e surrealismo),
entre inúmeras outras.



MARMORARIA•Página 16 ANO 13 | Nº 149|SÁBADO, 21 DE AGOSTO DE 2021ANO 13 | EDIÇÃO Nº 171|SÁBADO, 09 DE ABRIL DE 2022CIDADES•Página 05

A prática esportiva auxilia
no benefício da saúde física e
psicológica, desenvolvendo
habilidade motora, reduzindo a
probabilidade de doenças, fa-
vorecendo a integração social,
controle emocional, senso de
responsabilidade e entre outros
quesitos importantes para as
pessoas da sociedade.

Pensando nesses fatores, a
Prefeitura de Santana de Par-
naíba, por meio da Secretaria
Municipal de Atividades Físi-
cas, Esportes e Lazer, tem re-
alizado os tradicionais campe-
onatos de futebol que foram
interrompidos por dois anos
devido a pandemia; mas agora
voltou com tudo, animando
todos atletas e torcedores da
cidade. Os jogos tem previsão
para acontecer entre os meses
de março e julho, e serão dis-
putados por 48 equipes em 4
modalidades diferentes: vetera-
no, veteraníssimo, primeira e
segunda divisão, que aconte-
cem pela primeira vez no novo
Estádio Municipal, localizado
na Rua João Santana Leite, no
bairro Chácara das Garças.

A modalidade veterano é
composta por atletas com ida-
de acima de 33 anos, cujos ti-
mes são Perturbados, Brasok,
ATL Jaguari, Celta, Colorado,
ATL 120, Etanol, Fiorentina,
Misto, Santa Fé, UBAC e Vi-
racopos. Já na modalidade ve-
teraníssimo a idade é acima de
40 anos, sendo os times Cen-
tral, Colorado, Desapega, F.
Fernão Dias, Fiorentina, Uni-
dos, Jamaica, Milan, Tradição,
Viracopos, NEI Sports e Naci-
onal. E na modalidade da pri-
meira e segunda divisão é aci-
ma de 17 anos, respectivamen-
te seguido dos times Estrela,
São Luiz, Viracopos, Santana,
Interncional, ATL Jaguari, Bra-
sok, Celta, U Parque, Aliados,
Refúgio e Uniloucura, na se-
gunda divisão são os times Alli-

Campeonatos de futebol de várzea de
Santana de Parnaíba trazem alegria para
jogadores e emocionam o público presente

Parnaibanos sentem-se felizes e realizados com a grandeza e a estrutura do Estádio Municipal de Santana de
Parnaíba. Os jogos acontecem entre os meses de março e julho

anz, ATL Pinheiro, Função do
Morro, Varcelona, Garotos da
Vila, Unidos, Parnaibano, Só
Resenha, União Minas, Boleiros,
Vila Nova e DEP. Sampa.

O Estádio Municipal de San-
tana de Parnaíba, Prefeito Ga-
briel Marques da Silva (nome
dado em homenagem ao ex -
mandatário que implantou o an-
tigo campo), foi inaugurado no
dia 30 de dezembro de 2020 na
gestão do prefeito Elvis Cezar.
O espaço dispõe de grama sin-
tética, estacionamento para mais
de 200 veículos, arquibancadas

com cadeiras para mais de 7 mil
torcedores, iluminação de LED,
vestiários para jogadores e
equipe de arbitragem, cabines
para imprensa de rádio e TV,
além de ser um espaço am-
plo e estrutura moderna. Sen-
do assim seguindo todas as ori-
entações de medidas oficiais
da Federação Paulista de Fu-
tebol, que capacita receber
grandes competições nacio-
nais e internacionais, trazendo
mais visibilidade para o municí-
pio no cenário esportivo.

Desde então, o estádio virou

Fotos/Texto: Secom Santana de Parnaíba

Todos os campeonatos acontecerão no Estádio Municipal
um grande atrativo para a po-
pulação lação, seguindo todas as
restrições em combate à CO-
VID-19. Recebendo eventos
como abertura e encerramento
de edições do Programa Par-
naíba Mais Leve, gravações
do canal do youtube “Desim-
pedidos” que tem mais de 9
milhões de inscritos na pla-
taforma, “Brasil Ladies Cup”
uma competição de futebol fe-
minino que reuniu times brasi-
leiros e internacionais e tem ga-
nhado notoriedade em todo o
país com a transmissão do ca-

nal fechado SporTV, o “Jogo
das Estrelas” que reuniu per-
sonalidades do esporte, da
música e da televisão brasi-
leira também com transmis-
são do SporTV, no qual os
padrinhos do evento foram os
jogadores David Luiz (Fla-
mengo) e Willian (Corinthi-
ans), além de sediar a Copa
São Paulo de Futebol Júni-
or, que é uma competição
de futebol masculino e in-
clui clubes de todo Brasil
e, eventualmente, clubes de
outros países.

Santana de Parnaíba continua com ótimos
motivos para comemorar quando o assunto é
segurança pública, já que de acordo com o
último levantamento divulgado pela Secreta-
ria de Segurança Pública do Estado, a cidade
continua como a mais segura da região me-
tropolitana.

O ranking que faz um comparativo do
mês de janeiro deste ano com o do ano ante-
rior, mostrou que a cidade não teve registro
de casos de latrocínio, roubo de carga, tenta-
tiva de homicídio e estupro de vulnerável.

Vale lembrar que essa colocação deve-se
aos investimentos realizados pela prefeitura
na área de segurança pública, como a aquisi-
ção de novos armamentos e viaturas, realiza-
ção de operações de comando nas entradas e
saídas da cidade, além de cursos de aperfei-
çoamento.

Santana de Parnaíba se mantém como a
cidade mais segura da região metropolitana

Foto: Secom Santana de Parnaíba

Grandes investimentos são realizados pela prefeitura
na área de segurança pública
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“O jeito ideal foi unir as mídias para fazer a diferença
na comunicação da Região Metropolitana de São Paulo”.

Aqui a notícia é levada a sério!

REGIÃO METROPOLITANA DA
GRANDE SÃO PAULO GANHA

AGORA VOCÊ,
VAI FICAR MAIS
INFORMADO

AGORA VOCÊ,
VAI FICAR MAIS
INFORMADO

Fábio Mendonça - Jornalista e Diretor do Jornal e Portal A CIDADE
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O Governador Rodrigo Gar-
cia inaugurou no sábado (2)
uma unidade do Poupatempo
em Jandira, na região metropo-
litana de São Paulo. Na ocasião
também foram entregues as
obras de recuperação e moder-
nização da estrada Velha de Itu
e da vicinal Benedito Domingos
Velho, um investimento de R$
1,7 milhão. O governador assi-
nou ainda um autorizo para a
implantação do Centro de Lon-
gevidade Ativa de Jandira.

“Graças às escolhas certas
que fizemos ao longo da pan-
demia, hoje estamos voltando à

Governador Rodrigo Garcia e Doutor Sato
inauguram Poupatempo em Jandira

nossa vida normal, com espe-
rança de dias melhores. Por
mais que a gente faça pela nos-
sa população, sabemos que
muito ainda tem que ser feito e
eu vim aqui para assumir esse
compromisso, para continuar
trabalhando muito por Jandira
e por São Paulo. Fazendo isso,
estamos ajudando o nosso
país”, afirmou o Governador.

A instalação do Poupatem-
po Jandira é moderna, compacta
e já integrada ao Detran.SP, o
que beneficia uma população de
aproximadamente 130 mil habi-
tantes. O Estado investiu cerca

de R$ 200 mil para a implanta-
ção do posto, que tem capaci-
dade para realizar até 290 aten-
dimentos por dia. Os cidadãos
que precisam realizar serviços
presenciais devem agendar data
e horário pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo Digital.
O procedimento é obrigatório
em todos os postos.

“O Poupatempo é o melhor
serviço público do Brasil por-
que é rápido, transparente, efi-
ciente e trata com dignidade as
pessoas”, destacou Rodrigo
Garcia.

O novo posto do Poupatem-
po integra as 126 unidades exis-
tentes no Estado. No momen-
to, outras 132 seguem em pro-
cesso de implantação. Na uni-
dade de Jandira serão ofereci-
dos serviços que dependem da
presença do cidadão para serem

concluídos, como a solicitação
de RG, primeira via e alteração
de dados cadastrais da CNH,
mudança na característica ou
transferência interestadual de
veículo, intenção de matrícula
escolar, investigação e reconhe-
cimento de paternidade.

Aqui tem temperos e muito mais
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SEJA UM
PROFISSONAL

COMPLETO

Prefeitura de Carapicuíba e Governo do
Estado oferecem vagas para o programa
Bolsa do Povo Educação

O Bolsa Educação, progra-
ma do Governo do Estado em
parceria com a Prefeitura, está
oferecendo 2.500 bolsas-auxí-
lio para pais ou responsáveis de
alunos da rede estadual de en-
sino. O valor das bolsas é de
R$ 500 mensais. As inscrições
vão até o dia 12/04 no site
www.bolsadopovo.sp.gov.br.

 O programa é um incentivo
para que familiares possam cri-
ar um vínculo com as escolas e
alunos, e com isso fortalecer a
participação deles no meio es-
colar.

Aliando, dessa forma, o en-
frentamento dos desafios de

evasão escolar, a demanda das
escolas por mais profissionais e
o cumprimento dos protocolos
sanitários com o retorno presen-
cial, configurando proposta ino-
vadora para mitigação de alguns
dos maiores impactos negativos
da Covid-19.

Entre os requisitos estão ser
responsável legal de estudante
que se encontra matriculado na
rede pública estadual de ensi-
no, ter entre 18 a 59 anos, resi-
dir em local próximo à unidade
escolar, estar desempregado há
pelo menos três meses e não
estar elegível ou ativo no pro-
grama.

{BOLSA EDUCAÇÃO}

Em cinco edições
mais de 1.500 pesso-
as foram aprovadas

A Prefeitura de Carapicuíba
vai realizar na próxima terça-
feira, 12, mais uma edição do
Mutirão do Emprego, a segun-
da em 2022, desta vez com 500
vagas específicas para homens
e mulheres maiores de 18 anos.

Os interessados devem com-
parecer com o currículo atuali-
zado às 8 horas no PAT Cara-
picuíba, localizado no Ganha
Tempo (dentro do Plaza Shop-
ping), na estrada Ernestina Vi-
eira, 149 – Vila Dirce. As se-
nhas são limitadas.

Com 500 vagas, Prefeitura de

Carapicuíba realiza mais uma

edição do Mutirão do Emprego

Vagas disponíveis:
Analista de Planejamento
em Call Center

Empregada Doméstica
Motorista Carreteiro
Motorista de Ônibus Turismo
Operador de caixa
Operador de Carga e Descarga
Porteiro
Recepcionista
Soldador
Telemarketing Ativo/Receptivo

Atendente de Loja
Auxiliar Administrativo de Vendas
Auxiliar de Logística
Auxiliar de produção
Caseiros (casal)
Conferente de Logística
Consultora de Vendas Externo
Costureiros
Diarista

VENDO ESTE IMÓVEL

EM OSASCO
• Local: Jd. Roberto - Osasco - SP -
(próximo ao Largo do Jd. Roberto e
Jd. Pestana) • Medida: 10 x 20 -
200m² • Com escritura tudo
devidamente registrado • 2 casas 3
cômodos e 2 de 2 cômodos • Na
garagem tem mais 2 cômodos
pequenos prontos • Garagem com
portão automático (novo)

- 5 CASAS
- ÓTIMO PARA RENDA
Tratar: (11) 99800-2000
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Festa do Trabalhador de Cajamar
terá shows com Matheus & Kauan,
Simone & Simaria e Thullio Milionário

A Prefeitura de Cajamar está
preparando uma grande festa
para comemorar o Dia do Tra-
balhador. A ‘Festa do Trabalha-
dor’ irá acontecer no dia 1º de
maio e contará com diversas
atrações musicais, barracas de
comidas, lanches, bebidas e
muita diversão para a popula-
ção cajamarense.

A programação deste dia
festivo terá início às 8h, com o
tradicional passeio ciclístico,
com saídas em Jordanésia e
Polvilho. A saída dos ciclistas
em Jordanésia será no Centro
de Eventos Boiódromo. No
Polvilho, o ponto de partida
será em frente à Praça da Bí-
blia. Os dois grupos irão fazer
o passeio com destino à Caja-
mar Centro. Em seguida todos
pedalam para o Centro de Even-
tos Boiódromo, onde haverá
sorteio de diversos brindes.

Para participar do sorteio, no
dia do evento os interessados
devem levar um agasalho ou um
cobertor em bom estado para
trocar por cupom no posto de
coleta, instalado nos locais de

partida dos ciclistas. Os agasa-
lhos arrecadados serão destina-
dos para as ações do Fundo
Social de Solidariedade.

Além do tradicional passeio
ciclístico, haverá a grande final
do campeonato da Copa dos
Trabalhadores no Estádio To-
bias Nogueira, em Jordanésia,
às 10h. Em seguida, haverá a
entrega dos troféus e premia-
ção dos vencedores de 2022.

A partir das 18h acontecerá
a grande final do concurso da
Rainha do Rodeio 2022. O des-
file das finalistas será realizado
no palco da arena do Boiódro-
mo, onde será escolhida a Rai-
nha da Festa do Peão, 1ª Prin-
cesa, 2ª Princesa e Madrinha
dos Peões.

Para finalizar este dia es-
pecial, após a escolha das re-
presentantes do Rodeio de
Cajamar 2022 teremos um
show imperdível, com artis-
tas renomados que cantam
grandes sucessos, são eles: a
dupla Simone e Simaria, Ma-
theus e Kauan e o cantor
Thullio Milionário.

PROGRAMAÇÃO 1º DE MAIO

PASSEIO CICLÍSTICO
– 08h: Saída Jordanésia / (Centro de Eventos Boiódromo)
– 08h: Saída do Polvilho / Centro (Ginásio de Esporte Antô-

nio Carlos Tramassi)

COPA DOS TRABALHADORES
10h: Estádio Tobias Nogueira
Disputa das equipes finalistas e entrega dos troféus dos ven-

cedores de 2022

Haverá uma programação completa para os
cajamarenses ao longo do dia, incluindo passeio
ciclístico, escolha da Rainha do Rodeio e shows
com artistas renomados

FESTA DO TRABALHADOR
A partir das 18h
Final do Concurso da Rainha do Rodeio
Show de Simone & Simaria, Matheus &

Kauan e Thullio Milionário
Local: Centro de Eventos Boiódromo
Av. Deovair Cruz de Oliveira nº 466 – Jor-

danésia
Entrada: um agasalho ou um cobertor em

bom estado
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As atividades de esporte e
lazer ganharam mais infraestru-
tura em Vargem Grande Pau-
lista. A Prefeitura reformou e re-
vitalizou o Ginásio Municipal de
Esportes do bairro Portão Ver-
melho, que foi reaberto na tar-
de do último dia 28.

Um dos principais equipa-
mentos de esportes da cidade,
o Ginásio do Portão Vermelhou
recebeu: nova pintura, troca de
iluminação, reforma das salas
de administração e dos vestiá-
rios, pavimentação do estacio-
namento, paisagismo e restau-
ração do piso. Para que os pais
possam praticar atividade físi-
ca com tranquilidade, um espa-
ço kids também foi criado com:
livros, brinquedos, lousa, tabu-
leiros de jogos, lápis de cor e
desenhos para colorir.

Prefeito Josué Ramos de Vargem Paulista
revitaliza ginásio de esportes

“Neste momento de retoma-
da da economia e do novo nor-
mal, precisávamos continuar in-
vestindo no esporte para que o
retorno fosse com mais infra-
estrutura, conforto e atendimen-
to humanizado. É uma alegria
reabrir este espaço e ver pesso-
as de todas as idades voltando
a praticar atividade física”, des-
tacou o prefeito durante a en-
trega das obras.

A cerimônia contou, ainda,
com a presença do vice-prefei-
to Capitão Evandro, da Secre-
tária de Educação, Cultura, Es-
porte e Turismo Soeli Ramos,
dos vereadores Dijalma, Luci-
mar e Marcelo Lenha, além dos
demais Secretários Municipais,
Secretários Adjuntos, Diretores,
Coordenadores, servidores mu-
nicipais, alunos e professores.

“Esta obra teve muito em-
penho e dedicação das equipes
dos Departamentos de Espor-
tes e de Obras, que cuidaram
de todos os detalhes para a rea-
bertura do Ginásio. Estamos le-
vando as atividades de esporte
e lazer aos quatro cantos da ci-
dade, para que todos tenham
acesso e mais qualidade de
vida”, disse Soeli.

As atividades esportivas
do Ginásio Municipal de Es-
portes, localizado na Av.
Pres. Kenedy, 400 – Portão
Vermelho, acontecem de se-
gunda a sexta feira, nas mo-
dalidades: vôlei, handebol,
futsal e ginástica. Os interessa-
dos devem retirar a ficha de ins-
crição no local e apresentar do-
cumento com foto e compro-
vante de residência.

Presidente da Câmara Ribamar Silva pede informações sobre
visita de vereadores da CPI dos APPs na Uber em Osasco

Durante a 8ª Sessão Ordinária
de 2022, nesta terça-feira (5), o
presidente da Câmara Municipal
de Osasco, Ribamar Silva (PSD),
apresentou requerimento para pe-
dir informações sobre a visita de
vereadores de São Paulo a Uber,
sediada em Osasco. O documen-
to foi enviado à Câmara Munici-
pal de São Paulo.

Por conta de uma CPI dos
aplicativos na Câmara de Verea-
dores paulistana para apurar a atu-
ação de empresas de transporte
por aplicativo na capital, os vere-
adores paulistanos resolveram
questionar a troca do Uber de São
Paulo por Osasco como sede da
empresa.

No Requerimento 07/2022,
Ribamar Silva pediu informações
“sobre os indícios que compro-
vem as diligências em empresas
sediadas em Osasco, bem como
os eventuais ilícitos cometidos
por tais empresas”, diz o docu-

em Osasco. “É desrespeito com
nossa cidade, nós não vamos fis-
calizar empresas em outras cida-
des”.

Com a mudança do Uber para
Osasco, a capital paulista deixará
de arrecadar cerca de R$ 80 mi-
lhões por ano em Imposto Sobre
Serviços (ISS). Segundo dados
fornecidos pela Uber à CPI da
Câmara Municipal de São Paulo,
a empresa pagou R$ 584 milhões
entre 2014 e 2020 para aquela
cidade.

“Essa prerrogativa é dos depu-
tados estaduais e deputados fede-
rais. São eles que têm que fisca-
lizar eventuais problemas entre
municípios. Aos vereadores cabe
fiscalizar problemas internos de
suas cidades. Não queremos ini-
mizade com nenhuma cidade”, fi-
nalizou Silva.

Além da Uber, também se mu-
daram para Osasco as empresas
de tecnologia 99, Ifood (vinda de
Jundiaí), entre outras. Em Osas-
co, a alíquota de ISS é de 2%, con-
tra 5% que era pago pela empresa
em São Paulo.

Parlamentares paulistanos
visitaram sede de empresa de

transporte por aplicativo

mento.
Semana passada, houve recla-

mação da Uber de que os verea-
dores de São Paulo foram fazer
fiscalização na sede da empresa
em Osasco. Silva declarou, ainda,
que o Legislativo Municipal to-
mará as providências legais con-
tra a ação dos vereadores de SP
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Na quinta-feira, 07, o pré-
candidato ao governo de São
Paulo pelo PDT, Elvis Cezar,
participou de entrevista ao vivo
no programa Band Eleições na
BandNews TV. No encontro
com duração de 20 minutos fo-
ram abordados temas importan-
tes para a população paulista das
áreas de educação, saúde, se-
gurança, mobilidade urbana,
entre outros.

No primeiro momento, El-
vis falou sobre sua trajetória
política dentro do PSDB e so-
bre seu posicionamento dentro
do partido pelo qual passou 19
anos. “Procurei dar minha con-
tribuição dentro do partido, e in-
felizmente não fui ouvido, por
isso, estou trilhando um novo
caminho”, disse.

Elvis aproveitou para falar
também sobre a candidatura de
Ciro Gomes para presidente,
exaltando-o como o mais pre-
parado na disputa. “O Ciro hoje
representa um dos candidatos
mais capacitados para colocar
esse Brasil no eixo. Isso é sem

Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT
Elvis Cezar, participa de entrevista na BandNews

sombra de dúvida, já mostrou
isso quando governador”, con-
cluiu.

O ex-prefeito de Santana de
Parnaíba não fugiu das pergun-
tas e foi firme ao falar em rela-
ção à privatização no governo
do estado, mencionando que
tudo irá depender de um  diag-
nóstico de eficiência com equi-
líbrio do impacto social.

O ex-prefeito de Santana de
Parnaíba falou a respeito de
políticas públicas desenvolvidas
na cidade que saiu dos micro-
fones e fizeram a diferença na
vida de milhares de cidadãos e
que viraram referência para todo
o Brasil. “Nós estamos com
uma lacuna de vulnerabilidade
social no estado de São Paulo
que precisa ser enfrentada e nin-
guém fala nada. Eu fiz um pro-
jeto semelhante em nossa cida-
de que se chama Projeto Cres-
cer, onde todos os cidadãos pre-
cisam estar na régua da digni-
dade. Nós não podemos aceitar
o estado cada vez mais rico que
passa com R$ 51 bilhões de su-

perávit e uma população cada
vez mais pobre”, comentou.

Em suas palavras finais, o
pré-candidato pediu o apoio da
população do estado de São
Paulo. "Eu quero buscar o apoio
da população, em você que
acredita em um Estado de São
Paulo que pode mais e melhor,

que tem a sua cara, que faz
acontecer, vamos dialogar com
todas as lideranças que têm a
mesma vontade que a gente,
um estado para todos”, finali-
zou.

Com 45 anos, o hoje apre-
sentador da RedeTV foi prefei-
to de Santana de Parnaíba por

dois mandatos seguidos, saindo
com uma aprovação de quase
90% e conquistando importan-
tes marcas para o município.
Durante o período à frente da
gestão parnaibana, Elvis foi con-
siderado por mais de uma vez
como um dos melhores gesto-
res públicos do Brasil.

O Ex-Governador de São
Paulo, João Doria, anunciou na
quinta-feira (31) que deixa o
cargo de Governador do Esta-
do de São Paulo. Rodrigo Gar-
cia, eleito como Vice-Governa-
dor na chapa com Doria nas
eleições de 2018, tomou posse
como novo Governador do Es-
tado, mandato que se encerra
em 31 de dezembro deste ano.

“Raro é o caso de um go-
vernador que delega força, po-
der e autonomia para o seu vice.
E eu fiz isso consciente da res-
ponsabilidade e da capacidade
do Rodrigo Garcia. Ele coorde-
nou a nossa campanha, uma
campanha vitoriosa, dura e di-
fícil, e cumpriu seu papel da
função pública com o mesmo
ritmo, comportamento e pos-
tura de uma empresa priva-
da. O Rodrigo Garcia foi
nosso CEO ao longo desses
três anos e três meses. E São
Paulo teve o privilégio de ser
governado por dois governado-
res”, disse Doria.

Doria falou para um grande
público que compareceu no en-
cerramento do Seminário Mu-
nicipalista realizado no Auditó-
rio Ulysses Guimarães, no Pa-
lácio dos Bandeirantes. O even-
to contou com a presença de
Rodrigo Garcia, o presidente da
Alesp (Assembleia Legislativa
do Estado), Carlão Pignatari, o
prefeito da Capital, Ricardo
Nunes, o presidente da Câma-
ra de São Paulo, Milton Leite,
além de prefeitos e prefeitas de
619 municípios do estado.

Com a renúncia de Doria,

Com mais de 600 prefeitos e prefeitas presentes, no Palácio dos Bandeirantes para apoiar a pré-candidatura do Doria

Doria deixa cargo de Governador e anuncia
pré-candidatura à Presidência da República pelo PSDB

Rodrigo Garcia passa a ocupar
o cargo como Governador de
São Paulo. Garcia também as-
sumiu, além do gabinete de Vice-
Governador na gestão Doria, o
cargo de Secretário de Gover-
no. Ele foi responsável por co-
ordenar projetos, obras e servi-
ços de grande impacto. Liderou
a articulação estratégica no de-
senvolvimento das políticas pú-
blicas estaduais, dentre eles o
Orçamento do Estado.

Com 47 anos, Rodrigo Gar-
cia ocupou a cadeira de depu-
tado federal por dois mandatos,
de 2011 a 2018, e três vezes
deputado estadual, tendo sido
presidente da Assembleia Legis-
lativa, entre 2005 e 2007. Foi
secretário nas pastas da Habi-
tação, de Desenvolvimento
Econômico e de Desenvolvi-
mento Social e também secre-
tário de Gestão da Prefeitura de
São Paulo.

“Escolhemos o lado certo
com o enfrentamento da pan-
demia. Procuramos trabalhar
por São Paulo, resolver os pro-
blemas de São Paulo. Em tem-
pos de divisão, São Paulo deu
exemplo para o Brasil e para o
mundo. João Doria, estamos
todos aqui hoje para te abraçar,
porque nós tivemos de prefei-

tos e prefeitas a compreensão
que era necessária”, disse Ro-
drigo Garcia.

“Ninguém aqui está aqui
para te dizer adeus, mas um até
breve pela importância para o
Brasil pelo o que você fez por
São Paulo. Portanto, hoje não
tenho eu que brilhar aqui não,
o momento é seu”, finalizou.
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PSB indica Alckmin para ser vice na chapa com Lula
O PSB oficializou, na ma-

nhã de sexta-feira (8), a indica-
ção do nome do ex-governador
de São Paulo, Geraldo Alckmin
como vice-presidente na chapa
de Lula (PT) nas eleições pre-
sidenciais de 2022. O evento
ocorre em um hotel na Zona Sul
de São Paulo.

"Não temos qualquer dúvi-
da de que é o companheiro Lula
quem reúne as melhores condi-
ções para articular forças polí-
ticas amplas, capazes de dar à
resistência democrática a enver-
gadura que permitirá enfrentar
e vencer o bolsonarismo", diz
trecho da carta entregue pelo
PSB ao PT.

Alckmin falou durante o
evento. "Aqui foi bem explici-
tado o momento grave que nós
estamos vivendo, na realidade
não é hora de terrorismo, é hora
de generosidade, grandeza po-
litica, desprendimento e união.
Política não é uma área de soli-
tária, a força da política é cen-
trípeta, nós vamos somar esfor-
ços aí pra reconstrução do nos-
so país", disse.

Logo depois, Lula confir-
mou que o PSBparticipará do
processo para formular o plano
de governo. “Importante saber
que essa chapa, se ela for for-
malizada, não é só para dispu-

tar as eleições. Talvez ganhar
as eleições seja mais fácil do que
a tarefa de que teremos pela
frente de recuperar esse país",
afirmou o pré-candidato petis-
ta.

O PT começa a discutir a
aliança formal entre Lula e Al-
ckmin na próxima reunião vir-
tual do Diretório Nacional, mar-
cada para 14 de abril.

Porém, a formalização da
aliança para efeitos estatutário
e de registro no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) deve ocor-
rer apenas em 4 e 5 de junho,
quando está marcado o Encon-
tro Nacional da sigla.

Nessa data, o PT também
vai ratificar as alianças do par-
tido nos Estados, segundo a as-
sessoria da legenda.

O encontro marca a pré-
campanha de Lula.

Além do ex-presidente Lula
e de Geraldo Alckmin, partici-
pam do evento o presidente do
PSB, Carlos Siqueira, a presi-
dente do PT, Gleisi Hoffmann,
o ex-prefeito de SP, Fernando
Haddad (PT), além do ex-go-
vernador de SP, Márcio França
(PSB).

No contexto de negociação
para a disputa presidencial des-
te ano, Alckmin e Lulaaparece-
ram juntos pela primeira vez no

final de 2021, em jantar orga-
nizado por grupo de advogados
em São Paulo.

Em 2006, os dois se enfren-
taram no segundo turno da elei-
ção presidencial. Lula foi ree-
leito para o segundo mandato.

Histórico
Alckmin se filiou em 23 de

março ao PSB.No primeiro dis-
curso após a filiação, o ex-go-
vernador de São Paulo defen-
deu o apoio do partido à candi-
datura de Lula e disse que o
petista é, hoje, "aquele que me-
lhor reflete o sentimento de es-

perança do povo brasileiro".
O ex-prefeito de São Paulo

Fernando Haddad e o ex-gover-
nador do estado Marcio França
(PSB) foram os principais arti-
culadores da aliança Alckmin e
Lula.

Trajetória de Alckmin
 Um dos fundadores do

PSDB, Alckmin deixou o parti-
do no final de dezembro de
2021, após mais de 33 anos de
trajetória na legenda.

Na ocasião, afirmou que
era um “tempo de mudan-
ça” e  “hora de traçar um

novo caminho”.
Formado em medicina, in-

gressou na política há 50 anos
e, neste período, atuou em di-
versas funções: foi vereador,
prefeito de Pindamonhangaba,
deputado estadual, deputado
federal, vice-governador e go-
vernador de São Paulo.

Alckmin disputou a Presi-
dência da República duas vezes.
Em 2006, quando perdeu no
segundo turno para o ex-presi-
dente Lula, e em 2018, quando
ficou na quarta colocação, atrás
de Jair Bolsonaro, Fernando
Haddad e Ciro Gomes.


