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Polícia liberta 23 pessoas em
situação análoga à escravidão

A Polícia Civil do Rio estou-
rou no dia (8), uma fábrica clan-
destina de cigarros em Cam-
pos Elísios, na cidade de
Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, com 23 pa-
raguaios trabalhando em re-
gime análogo à escravidão. A
maioria dos trabalhadores já
estava no Rio há três meses
e não tinha recebido qual-
quer pagamento pelo serviço.
Todos os trabalhadores foram
libertados. Eles passarão a noi-
te em um hotel e depois dos trâ-
mites legais retornarão ao país
de origem.

Polícia localiza fábrica clandestina de cigarros com paraguaios em situação análoga à escravidão

A ação foi realizada pelo
Departamento Geral de Com-
bate à Corrupção, ao Crime
Organizado e à Lavagem de
Dinheiro, em conjunto com a
Delegacia de Defesa dos Servi-
ços Delegados e a Coordenado-
ria de Recursos Especiais
(Core).

Em nota, a Polícia Civil in-
formou que a perícia foi rea-
lizada no local e os equipa-
mentos e maquinários apre-
endidos, além da matéria-pri-
ma e os maços de cigarro
produzidos na fábrica clandes-

tina. A Polícia Federal e o Mi-
nistério Público do Trabalho
foram acionados e estão traba-
lhando em parceria com a Polí-
cia Civil.

Essa é a primeira vez que o
Rio estoura uma fábrica clan-
destina do cigarro paraguaio da
marca Gift. Esse cigarro é ven-
dido no Brasil, com um preço
bem abaixo das marcas nacio-
nais. O maço sai do Paraguai
por R$ 0,40 para ser vendido a
R$ 3 ao consumidor. Já o pre-
ço do cigarro brasileiro fica, em
média, a R$ 8.

Uma perícia foi realizada no local, os materiais serão apreendidos e o maquinário será removido

{AÇÃO POLICIAL}

Feriado em SP: funcionário que

trabalhar no 9 de julho pode

ganhar em dobro; entenda
Quem trabalhar no feriado estadual paulista pode

ter direito à compensação -- a depender do acordo
coletivo da categoria.

Hoje, sábado dia 9 de julho, é celebrado no Estado de
São Paulo o aniversário da Revolução Constitucionalista de
1932. Como se trata de um feriado estadual, quem for traba-
lhar no estado nesta data pode ter direito a receber hora ex-
tra, com adicional de 100% -- a depender do acordo coletivo
da categoria.

O feriado não entrou na lista dos feriados que foram ante-
cipados pelo governo, tanto no estado como na capital, como
estratégia para frear a contaminação pelo coronavírus.

A legislação trabalhista garante o descanso obrigatório em
feriados – no entanto, existem categorias e situações excepci-
onais que permitem o trabalho nos feriados. O pagamento,
no entanto, deve ser em dobro, a não ser que haja acordos
fixados por escalas e plantões.

"Em trabalhos essenciais como os de saúde, por exemplo,
em que o contrato prevê jornadas de 12 por 36 horas, o
pagamento em dobro não se aplica", explica o especialista em
direito trabalhista Domingos Sávio Zainaghi, do Zainaghi Ad-
vogados. "Mas no geral, os trabalhadores devem ser com-
pensados", completa.

Esta compensação depende do acordo coletivo, mas no
geral, o dia trabalhado pode ser compensado com uma folga,
ou com o pagamento em dobro das horas. Para esclarecer
qual é o acordo determinado em cada caso, vale procurar o
setor de recursos humanos da empresa ou o sindicato que
representa a categoria.
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Furlan e Beto definem seus
pré-candidatos para este ano

(Divulgação/Secom Barueri)

Para Furlan e Beto, Rodrigo Garcia é o pré-
candidato mais arrojado, determinado

e inovador: “É disso que São Paulo precisa”
O Prefeito Rubens Furlan

e vice Beto Piteri confirma-
ram quem são seus pré-can-
didatos nas eleições deste
ano. A única indefinição, até
o momento, é para presiden-
te do país.

“Vamos aguardar o início
da campanha nacional e as
propostas a serem apresen-
tadas por cada candidato à
presidência da república
para que possamos avaliar.
Esperamos para o Brasil um
projeto que possa trazer de-
senvolvimento de fato, como
estamos fazendo, guardadas
as devidas proporções, para
Barueri”, afirmou Rubens
Furlan.

Para o Governo do Esta-
do, prefeito e vice já tinham
anunciado o apoio a pré-
candidatura de Rodrigo Gar-
cia. Segundo eles, é o pri-
meiro governador desde a
década de 1970 que está de
braços abertos para atender
os anseios da população de
Barueri.

Obras
Furlan destaca a constru-

ção do Hospital Regional,
que teve a participação de
Rodrigo Garcia na liberação
e agora deu continuidade às
obras. “Há muitos anos digo
que o Estado de São Paulo
precisava de alguém mais
determinado, arrojado e ino-
vador e agora nós temos um
pré-candidato que atende to-
dos estes requisitos. Barueri
vem crescendo e promoven-
do o bem estar social para o
nosso povo, gerando empre-
go, recursos, riquezas para
que tudo aquilo que o povo

espera que seja feito. E com
a participação efetiva do Es-
tado, Barueri cresce ainda
mais”, afirmou Furlan duran-
te visita do governador na ci-
dade para anúncio de obras.

Beto Piteri lembra que
uma luta antiga de Barueri e
diversos prefeitos da região
só foi atendida agora, na ges-
tão de Rodrigo Garcia, que

são as obras de me-
lhorias e novos viá-
rios na Castello
Branco. “Todos os
dias pela manhã é
trânsito intenso na
Rodovia, com as no-
vas faixas, pontes,
acesso e alargamen-
tos este problema
será minimizado be-
neficiando morado-
res de Barueri e de
todas as cidades da
região”.

Bruna Furlan
Bruna Furlan é pré-can-

didata a deputada estadual
para que tenha a oportunida-
de de estar mais próxima de
Barueri e, com isso, contri-
buir ainda mais com o desen-
volvimento da cidade. “So-
mos testemunhas do quanto
é necessário ter deputados
que apoiam e trabalham pe-

los municípios e a Bruna já
tem este perfil, de estar sem-
pre presente, auxiliando,
buscando apoio para cidade.
Certamente, fará ainda mais
estando próxima de Baueri.
Por este motivo, ela é a nos-
sa pré-candidata a deputada
estadual”, defenderam Furlan
e Beto Piteri.

Para deputado federal, o
pré-candidato escolhido
pelo prefeito e vice é o eco-
nomista Milton Monti, que já
foi prefeito de São Manuel,
deputado estadual e deputa-
do federal, além de Secretá-
rio de Estado de Relações do
Trabalho. “Tem experiência
e acima de tudo o compro-
misso de dar continuidade ao
trabalho realizado pela Bru-
na Furlan em Brasília. Será
de grande importância para que
novos projetos e investimentos
sejam encaminhados a Baru-
eri”, afirmou Furlan.
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SEGURANÇA

Hoje a internet faz parte do
cotidiano da maioria das pesso-
as, por isso, ampliar o acesso à
rede mundial de computadores
se tornou uma missão tão im-
portante para o poder público,
principalmente em atendimen-
to aqueles que não têm condi-
ções de pagar pela conexão.

A Prefeitura de Barueri hon-
ra o slogan “Cidade Inteligente
e Sustentável” e por meio do
Centro de Inovação e Tecnolo-
gia (CIT) tem levado conexão
gratuita e de qualidade para
os moradores de baixa renda
que vivem nos conjuntos ha-
bitacionais entregues pela Ad-
ministração.

O projeto Internet Social
nasceu em 2020, durante a
pandemia causada pelo novo
coronavírus, com o intuito de
levar conexão à internet via
wi - f i  para  os  a lunos  da
rede municipal de ensino
em situação de vulnerabi-
l idade social .  O recurso
permitiu que essas crian-
ças acompanhassem as au-
las remotamente, uma vez que
o mundo todo estava em isola-

Internet Social já atende mais
de 1300 famílias em Barueri

Lilian Aparecida da Silva,
auxiliar de enfermagem apo-
sentada, foi beneficiada pelo
serviço e diz que seu cotidi-
ano melhorou bastante após
o acesso gratuito à internet.
Segundo ela,  hoje tem a
oportunidade de assistir seus
cultos evangélicos em casa
com boa conexão.

Ampla rede de Wi-fi

O serviço que leva internet
gratuita às pessoas de baixa ren-
da é possível graças aos gran-
des investimentos que a Prefei-
tura de Barueri vem realizando
na rede de fibra óptica, que já
ultrapassa os 600 quilômetros.
Isso possibilitou, primeiramen-
te, a criação e expansão da rede
Wi-fi gratuita, desde 2018, em
pontos que compreendem toda
a cidade.

Atualmente Barueri conta
com 200 pontos de Wi-fi gra-
tuito. Eles estão em praças, hos-
pitais, prédios públicos, termi-
nais rodoviários, parques etc.
Para acessar, basta procurar
pela rede “Cidade Inteligente”
e conectar-se automaticamente

mento social.

Mais de 1300 famílias
atendidas

Quando começou, a Internet
Social beneficiou 200 residênci-
as. Atualmente, já são 1.309
apartamentos atendidos. Mas a
expansão continua e a meta do
CIT é chegar a 2.700 pontos até
o final deste ano ainda.

E não pense que vai parar

por aí: o plano é continuar am-
pliando o acesso de quem mais
precisa até o final de 2023. O
objetivo é chegar a 5.400 pon-
tos de acesso até lá.

“A Internet Social vai além
da prestação do serviço públi-
co, o nosso trabalho está em
levar a todo cidadão baruerien-
se qualidade de vida e bem-es-
tar social, promovendo igualda-
de de direitos, o que advém do

bem público por meio de servi-
ços que beneficiem a todos”,
afirma Jonatas Randal, adminis-
trador do CIT.

A Internet Social está dis-
ponível para todos os mora-
dores de conjuntos habitaci-
onais da Prefeitura. O mo-
rador pode manifestar inte-
resse AQUI, preenchendo o
Termo de Adesão à Internet
Gratuita.

Combater ocorrências de
trânsito (sinistros), principal-
mente envolvendo embriaguez
ao volante: essa foi a intenção
de mais uma operação conjun-
ta entre a Secretaria de Mobili-
dade Urbana (Semurb), a Guar-
da Civil Municipal (ligada à Se-
cretaria de Segurança Urbana
e Defesa Social) de Barueri e a
5ª Cia do 20º Batalhão de Polí-
cia Militar Metropolitano, rea-
lizada na terça-feira, dia 5 de
julho.

É a segunda vez que a
“Operação Direção Segura”
acontece na cidade recentemen-
te, a primeira foi no dia 25 de
junho. O foco principal foram
os motociclistas, mas a fiscali-
zação incluiu todos os tipos de
veículos.

Operação conjunta entre Semurb, GCM e PM
busca combater embriaguez no trânsito

tivo e busca reduzir sinistros de
trânsito, especialmente envol-
vendo embriaguez ao volante.

Álcool e volante
não combinam

A Operação manteve uma
atenção especial em identificar
motoristas possivelmente alco-
olizados, por isso houve contro-
le de alcoolemia com uso do
bafômetro. Conscientizar sobre
os perigos do consumo de álco-
ol e outras substâncias que com-
prometem a capacidade dos
motoristas é preocupação per-
manente da Semurb.

“Conduzir veículo automo-
tor com capacidade psicomoto-
ra alterada em razão da influ-
ência de álcool ou de outra
substância psicoativa” fere o
artigo 306 do CTB (Código de
Trânsito Brasileiro) e pode le-
var a detenção de seis meses a
três anos, multas e suspensão
ou proibição para dirigir.

Mistura explosiva
O secretário de Mobilidade

Urbana, Valter de Oliveira, faz
questão de ressaltar o perigo que
a ingestão de bebidas alcoólicas
e outras substâncias representa

Sinistros
A preocupação da Se-

murb com relação aos sinis-
tros de trânsito não é à toa,
afinal, pode custar a vida das
pessoas.

De acordo com relatório
parcial elaborado pela Secre-
taria, só no primeiro semes-
tre de 2022, em Barueri, fo-
ram registrados 745 sinistros.
Desses, 393 envolveram ví-
timas, das quais 14 foram fa-
tais.

Dessas 14 ocorrências fa-
tais, 12 envolveram motoci-
cletas. As possíveis causas
dos acidentes que levaram
pessoas a óbito apontam,
principalmente, excesso de
velocidade, incluindo outros
tipos de desrespeito às regras
de trânsito, e alterações físi-
cas causadas por possível em-
briaguez.

Mais operações como esta
devem ocorrer. Segundo a Se-
murb, a ideia é que pelo me-
nos uma vez por semana a
ação se repita em pontos es-
tratégicos da cidade.

quando se pretende dirigir. "Be-
bida e direção geram uma mis-
tura explosiva que nunca deve
ser combinada. A embriaguez
reduz os reflexos, tornando-os
mais lentos. Diminui a capaci-
dade reativa e aumenta a sen-
sação de liberdade, que é extre-
mamente perigosa para uma di-
reção segura”, frisa.

Valter ainda completa: “a
Lei não proíbe as pessoas de
beberem, mas proíbe a inges-
tão de álcool seguida de dire-
ção. A melhor e única regra a
ser respeitada: se for beber, ja-
mais dirija!".

Dentre as várias abordagens
realizadas nas duas ocasiões,
foram lavradas autuações por
ambas corporações e apreensão
de veículo. A ação, no entanto,
tem cunho educativo e preven-
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Antigomobilismo deve atrair mais de 20 mil
visitantes neste domingo para Santana de Parnaíba

São esperados cerca de 20
mil visitantes neste domingo,
dia 10, em Santana de Parnaí-
ba, região metropolitana de São
Paulo. O encontro organizado
pela Secretaria Municipal de
Santana de Parnaíba reunirá
mailIs de 300 carros antigos no
centro histórico da cidade.

O evento acontece a partir
das 10 horas da manhã nas
ruas do centro histórico da ci-
dade. O visitante poderá ver
carros entre a década de 1920
até a década de 1980. São car-
ros de passeio e até caminhões
que estarão em exposição. Este
ano, os participantes farão a
doação de dois quilos de ali-
mentos para o Fundo Social de
Solidariedade como taxa de
inscrição para o evento.

Mais de 20 clubes de car-
ros antigos já confirmaram a
participação no encontro, que
deverá receber um público es-
timado em cerca de 20 mil pes-
soas durante todo o dia. O
evento não acontece desde
2019 por conta da pandemia
de Coronavírus.

O encontro reunirá mais de 300 carros antigos e acontece no centro histórico

Shows

Além dos carros antigos o
evento contará com barracas de
alimentação, artesanato, merca-
do de pulgas, exposição de mi-
niaturas que será montada na
Casa do Samba Parnaibano,
além de uma vitrola antiga que
será montada no coreto da pra-

ça XIV de Novembro, no cen-
tro histórico, onde serão toca-
das músicas de época.

Estão previstos shows a par-
tir das 13 horas junto à praça
central. Este ano irão se apre-
sentar as bandas Folgatos Ro-
ckabilly, Rock and Beer e Bla-
ck Rose.

Serviço
Evento – 19º encontro de Antigomobilismo
Local – Centro histórico de Santana de Parnaíba - SP
Data – 10 de julho
Horário – A partir das 10 horas da manhã

A Prefeitura de Santana de
Parnaíba, na última segunda-
feira (29/06), por meio da Se-
cretaria Municipal de Trans-
porte e Trânsito, instalou a pri-
meira Bike Station (estação de
bicicletas) da cidade, em fren-
te ao Centro Administrativo
Bandeirantes.

  A Bike Station conta com
ferramentas necessárias para
auxiliar os ciclistas na hora que
mais precisarem de manuten-
ção em suas bicicletas, e em
breve será instalada em pon-

Estações de manutenção de bicicleta são
instaladas na cidade de Santana de Parnaíba

tos estratégicos, onde os atletas
exercem as atividades, como nas
ciclovias espalhadas pela cidade.
“Saúde, esporte, lazer e quali-
dade de vida é o que oferece-
mos para os ciclistas da cidade",
relatou o Prefeito Marcos To-
nho.

Em Santana de Parnaíba te-
remos mais de 30 km de ciclo-
vias em diversos bairros do mu-
nicípio, auxiliando na locomoção
dos ciclistas de forma segura,
reduzindo a poluição e o con-
gestionamento.

  A Bike Station conta com ferramentas necessárias para
auxiliar os ciclistas na hora que mais precisarem de

manutenção em suas bicicletas
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O Doutor Sato inaugurou,
na última sexta-feira (01), o
novo paço municipal, localiza-
do na Rua Elton Silva, 1.000 -
Centro. A celebração contou
com a presença de diversas au-
toridades.

Segundo o prefeito, agora,
com o novo espaço, toda a po-
pulação será melhor assistida:
“tudo foi planejado e está sen-
do executado pensado nos mí-
nimos detalhes por mim e pe-
los nossos servidores para que
possamos sempre prestar o
melhor serviço ao cidadão jan-
dirense.”

“Essa estrutura foi inaugu-
rada pela nossa equipe, mas ini-
ciou-se lá atrás. Adquirimos ela
em torno de 42% de constru-
ção, terminamos a edificação do
prédio e digo que concluímos
em respeito ao dinheiro públi-
co”, enfatizou Doutor Sato.

Na ocasião, também foram
entregues duas EMEBs (Esco-
las Municipais de Educação Bá-
sica), sendo elas: Maria Mar-
ques Pires e Manoel Nascimen-
to de Souza.

Desta forma, os alunos dos
bairros Gabriela e Fátima, res-
pectivamente, terão acesso a
estruturas modernas e revitali-
zadas para atendê-los da melhor
maneira possível.

“Que felicidade, meus ami-
gos! Estamos crescendo e eu
tenho muito orgulho em di-
zer que vocês podem ter cer-
teza que tudo isso é apenas
o início. Vamos juntos”, disse
o prefeito.

O evento de inauguração
contou com a presença da du-
pla Patati & Patatá para alegrar
os alunos da rede municipal de
ensino e tornar o dia histórico
ainda mais inesquecível e mar-
cante.

“Sato, continue com esse
empenho, vocação e sensibili-

Doutor Sato inaugura novo paço municipal
e entrega duas EMEBs à Jandira

Sob a gestão do prefeito, mês de julho inicia com grande marco na história da cidade

O vice prefeito e secretário de governo, Pity Piteri que também já
presidiu a Câmara Municipal de Jandira, lembrou o quanto a cidade
de Jandira já sofreu com às instalações precárias dos antigos prédi-
os da Prefeitura Municipal de Jandira e elogiou o Prefeito Doutor
Sato pela econômia com pagamentos de aluguel do antigo e velho prédio

O prefeito Doutor Sato, A primeira Dama e o Vice prefeito Pity Piteri
comemoraram a solenidade de inaugurações da EMAIs e o Novo
Paço.
dade pelo povo. Isso já está fa-
zendo e fará a grande diferença
para Jandira. Parabéns. De tan-
to você pensar grande, a cida-
de também está virando mode-
lo para a região”, disse Josué
Ramos, prefeito de Vargem
Grande Paulista.

Com isso, o dia 1º de julho
marca a história da cidade, que
contabiliza mais três obras e
conquistas que representam não
somente o seu crescimento e
desenvolvimento socioeconô-
mico, como também de todos
os cidadãos que nela residem.

“Através deste equipamen-
to, os nossos funcionários te-
rão um espaço adequado para

atender e acolher melhor toda a
nossa população. Gostaria de
fazer um agradecimento espe-
cial à nossa pré-candidata a de-
putada estadual Bruna Furlan e
também ao novo governador
Rodrigo Garcia”, afirmou Dou-
tor Sato.

“Eles destinam muitas
emendas em contribuição à
nossa cidade e, consequen-
temente, aos nossos muníci-
pes e eu sou muito grato por
isso. É gratificante o senti-
mento de ter como parceiros
pessoas do bem como eles, ca-
minhando sempre lado a lado
em busca de políticas públicas
para o nosso povo”, concluiu.
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SEJA UM
PROFISSONAL

COMPLETO

Proporcionar mais esporte,
qualidade de vida e cultura aos
carapicuibanos tem sido um dos
principais objetivos da Prefei-
tura de Carapicuíba desde
2017. Após inaugurar mais um
CEEAC (Centro de Educação,
Esporte, Arte e Cultura), no
Planalto, foram iniciadas as
obras de revitalização do Giná-
sio Ayrton Senna, o Senninha,
que agora vai ser um novo
Complexo Esportivo e Cultural.

O local, que vinha sendo a
sede da Secretaria de Esporte e
Lazer, e também era utilizado
para diversas aulas das escoli-
nhas de esporte, além de sediar
as competições municipais em
diversas modalidades, agora vai
passar a ter salas de artes, pis-
cina e também vai contar com
o ginásio poliesportivo total-
mente revitalizado.

Esse é mais um espaço para
as competições e iniciação es-
portiva dos munícipes. Carapi-

Prefeitura de Carapicuíba inicia obras do
Complexo Esportivo e Cultura Senninha

cuíba vem evoluindo cada vez
mais. Desde 2017 já foram en-
tregues nove campos de grama
sintética na cidade, entre os lo-
cais estão os parques Bem-Te-
Vi, Planalto e Paturis. Além dos
bairros Vila Cretti, Bom Pas-
tor, Santa Brígida, Cohab V e
os CEEACs CSU e Tancredão.

Sem contar, que estão em
fase final as obras do campo
da Aldeia e do CEEAC BMX,

que vai ter piscina coberta e
aquecida, campo de grama sin-
tética e a pista de BMX total-
mente revitalizada.

Nova sede da Secretaria
de Esporte e Lazer

Local: Ginásio Tancredão
(Av. Inocêncio Seráfico, 2.005)

Atendimento: segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas



ANO 14 | EDIÇÃO Nº 174|SÁBADO, 09 DE JULHO DE 2022CIDADES•Página 09



•Página 10ANO 14 | EDIÇÃO Nº 174|SÁBADO, 09 DE JULHO DE 2022 POLÍTICA | ELEIÇÕES 2022

Na noite de segunda-feira,
27, com a presença de mais de
centenas pessoas, incluindo ve-
readores, secretários e lideran-
ças políticas, o Prefeito Rogé-
rio apresentou os pré-candida-
tos raízes da cidade Ribamar
Silva (PSD) para deputado fe-
deral e Gerson Pessoa (Pode-
mos) para estadual.

Rogério Lins ressaltou a im-
portância de representantes da
região disputarem as eleições e
confirmou o apoio aos dois pré-
candidatos. “Eu quero ver
Osasco ainda mais próspera,
tenho certeza de que, com Ri-
bamar Silva na Câmara Fede-
ral, nós vamos conquistar mui-
to mais para a nossa cidade. Eu
tenho uma história, não é ape-
nas um compromisso, é uma
aliança com o Ribamar”, discur-
sou Rogério Lins destacando a
habilidade do atual presidente da
Câmara de Osasco em fazer
bons relacionamentos. Tenho
certeza de que, logo no come-
ço do mandato, o Riba já esta-
rá entrosado com os demais
deputados, despachando com
ministros e amigo do Presiden-
te da República”, disse Rogério
Lins em tom de descontração.

Entusiasmado com a presen-
ça do público, Ribamar Silva,
reafirmou o compromisso em
lutar por Osasco e região. “Te-
mos que ter um deputado fede-
ral e um estadual que sejam fi-
lhos de Osasco, com responsa-
bilidade, compromisso, que co-
nheçam os anseios da popula-
ção”, discursou Ribamar.

Enfatizado a transformação
que Osasco passou desde que
o Prefeito Rogério Lins assu-
miu o Poder Executivo, Riba-
mar destacou a parceria entre a
Prefeitura e a Câmara no avan-
ço e desenvolvimento de Osas-
co. “Rogério Lins lutou muito
para o crescimento de Osasco.
Ele propôs o reajuste fiscal e,
alinhado com a Câmara, con-
seguimos aprovar a redução do
ISS e, assim, atrair novas em-
presas, colocando Osasco no
patamar da cidade que mais ge-
rou empregos no Brasil”.

Gerson Pessoa também de-
mostrou otimismo e confiança
na pré-candidatura e pediu apoio
de todos. “Contamos com a for-
ça desse exército para propagar
o nosso projeto”, comentou.

Ribamar afirmou ainda que
entre os 582 mil eleitores de
Osasco, 83% da população ain-
da não decidiu em quem votar
para deputado federal e estadu-
al nas próximas eleições. “É ex-
tremamente importante que o
relao nosso projeto é coletivo,
e vai transformar a vida das
pessoas. Esse é o papel da
política. Eu quero ser um sol-
dado de Osasco e de toda
nossa região lá em Brasília.
Um soldado que vai para Bra-
sília buscar recursos e ser um

Rogério Lins afirma compromisso com
pré-candidatura de Ribamar Silva a deputado federal
e Gerson Pessoa para deputado estadual

embaixador de toda a nossa re-
gião”, comentou.

O presidente do PSD muni-
cipal e Secretário de transpor-
tes e Mobilidade Urbana de
Osasco, Lau Alencar, lembrou
o bom entrosamento do prefei-
to Rogério Lins com a PSD. “O
nosso partido contribuiu muito
no desenvolvimento de Osasco.
Foi um grande aliado do prefei-
to. Hoje o PSD apresenta Ri-
bamar Silva por saber da sua
força e capacidade. Ele é uma
grande liderança política da nos-
sa região”.

“Com esse exército, estamos
confiantes na nossa vitória”, fi-
nalizou Ribamar.

Rogério Lins ressaltou a importância de representantes da
região disputarem as eleições e confirmou o apoio aos dois
pré-candidatos.
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Serão disputadas as
modalidades de futebol

feminino e masculino das
cidades de Guararema,

Guarulhos, Mogi das Cruzes
e Cajamar

Cajamar será sede da primeira fase dos
Jogos Regionais do Estado de São Paulo

Cajamar será umas das ci-
dades que irão receber os Jogos
Regionais do Estado de São
Paulo, 2ª Região Esportiva. Essa
primeira etapa de classificação
será realizada nos dias 08, 09 e
10 de julho, no Estádio de Fu-
tebol “Tobias Nogueira”, em
Jordanésia.

Diferente das edições ante-
riores, que as disputas eram re-
alizadas em uma única cidade,
este ano, os Jogos Regionais de

São Paulo serão disputados por
etapas. As partidas da primeira
fase vão acontecer simultanea-
mente em várias localidades.
“Estamos retomando as ativida-
des após dois anos sem com-
petições e, como ainda estamos
em período de cuidados com a
pandemia, a primeira classifica-
ção terá sub-regiões e Cajamar
foi uma das cidades escolhidas

para sediar a primeira etapa de
jogos”, informou o Fabiano Ro-
drigues, secretário de Esportes,
Lazer e Cultura de Cajamar.

Em Cajamar serão disputa-
das as modalidades de futebol
feminino e masculino das cida-
des de Guararema, Guarulhos,
Mogi das Cruzes e Cajamar. A
programação terá início no dia
08 de julho (sexta-feira), e se-
rão 9 (nove) partidas nesta fase
classificatória, que acontece até
domingo (10).

Todos os jogos serão no Es-
tádio de Futebol “Tobias No-
gueira”, localizado na Rua Dr.
Antônio João Abdala Nº 50 –
Jordanésia.

Confira a programação na tabela abaixo:

08 de julho (sexta-feira)
15h – (masculino) Guararema x Guarulhos
16h – (feminino) Mogi das Cruzes x Cajamar
17h – (masculino) Cajamar x Mogi das Cruzes

09 de julho (sábado)
15h – (masculino) Mogi das Cruzes x Guararema
16h – (feminino) Cajamar x Guarulhos
17h – (masculino) Cajamar x Guarulhos

10 de julho (domingo)
08h30 – (feminino) Guarulhos x Mogi das Cruzes
09h30 – (masculino) Guarulhos x Mogi das Cruzes
10h30 – (masculino) Cajamar x Guararema
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www.tvcirmsp.com.br

NA REDE BANDA LARGA

Canal 12.1

José Ribamar Piauilino: Presidente do (PV), Partido Verde de
Carapicuíba, dá posse a formação do novo Diretório Municipal
Partido revitaliza e assume o compromisso de trabalho com a formação da Federação PV, PT e PCdoB.

POLÍTICA / POSSE DO PV

Na manhã de sábado (25/06),
na Câmara Municipal de Carapi-
cuíba, o novo Presidente do PV,
José Ribamar Piaulino, oficiali-
zou durante o Seminário, a posse
de formação do novo Diretório
Municipal do PV de Carapicuíba,
com 21 membros em uma única
chapa e seus respectivos cargos.

Em direito eleitoral, é um ór-
gão de administração de um par-
tido político que visa a autonomia
plena relativa às questões admi-
nistrativas, legislativas, financei-
ras e políticas.

O ato de formação do Dire-
tório Municipal, revitaliza e assu-
me o compromisso de trabalho
com a formação da Federação PV,
PT e PCdoB.

"O Município de Carapicuíba
precisa de uma nova ordem polí-
tica e demos o primeiro passo
para alcançarmos uma renovação
partidária em nossa cidade, inde-
pendente de candidaturas, preci-
samos de unidade, pessoas sérias
e honestas, com os pés no chão e
vontade de fazer”, disse Piauili-
no, presidente nomeado para o
Diretório do PV de Carapicuíba.

E deixou claro em sua fala
sobre a importância da participa-
ção de todos os munícipes da re-
gião, para que se estabeleçam
mudanças que façam jus aos di-
reitos sociais, ambientais, além
de trazer renda, cultura, educação
e saúde para todos.

“Aceitei o convite para fazer
parte deste novo diretório, estou
a disposição de cada um de vocês

e do Partido, podem contar co-
migo, tenho a honra imensa de
estar fazendo parte e participar da
política aqui na cidade de Carapi-
cuíba”, afirmou José Lopes, vice-
presidente do PV - Carapicuíba.

“É uma data onde nós vamos
concretizar sonhos, uma luta da
democracia junto ao Partido Ver-
de, eu que moro em Carapicuíba
há mais de 30 anos, estou hoje
muito agradecida primeiramente
a Deus, e a vocês todos que estão
aqui, ao presidente José Ribamar
Piauilino, por está realizando este
evento e como partido podemos
lutar com mais força, um partido
democrático que nos dará opor-
tunidade de falar. Meu netinho,
meu filho, estão aqui prestigian-
do nossa posse, quero fazer parte
e lutar neste partido para o meu
netinho ter a oportunidade de um
futuro melhor”, discursou Cle-
mência Almeida Bispo (Cléo).

“As experiências exitosas pas-
sadas, que sejam esquecidas e
eles querem se apresentar como
a salvação nacional, e muita gen-
te vai nesse embalo, mais nós
estamos vendo que há uma re-
ação muito grande para re-
construir essa história do nos-
so país em geral, mais a nossa
vida é no âmbito das cidades,
ação local, então neste senti-
do eu quero parabenizar os
companheiros do novo Diretório
Municipal PV de Carapicuíba,
que até agora a pouco era uma
comissão provisória.  É um
momento de unidade a todos
aqueles que defendem a demo-
cracia. A formação da Federa-
ção PV, PT e PCdoB, certa-
mente estará unida com o “Es-
perança Brasil”, do nosso presi-
dente nacional Penna do PV”, res-
saltou Carlos Marques, Presiden-
te do PV - Osasco.

Composição do Diretório Municipal do PV Carapicuíba:

JOSE RIBAMAR PIAUILINO DE SOUSA - Presidente
JOSE LOPES DA SILVA - Vice Presidente
DANIEL PEREIRA DA SILVA - Secretaria de Finanças
ÁLVARO JORGE ULIAN - Secretaria de Formação
CLEMÊNCIA ALMEIDA BISPO - Secretaria de Organização
EDEZIO FERREIRA DA SILVA - Secretaria de Assuntos Jurídicos
EDSON LUIZ IGNACIO - Secretaria de Administração
HÉLIO PIRES - Delegado
JOÃO VICTOR DA SILVA PARAIZO - Secretaria de Comunicação
JAQUELINE DE AQUINO SILVA - Secretaria da Juventude
TATIANE SILVA SIQUEIRA CESAR - Secretaria da Mulher
ANA CLÁUDIA DA SILVA CRISTOVAM - Membro do Diretório
CELIA REGINA MARTINS FERREIRA - Secretaria de Relações Institucionais
EDUARDO PIAUILINO DA SILVA - Coordenador Regional
ERIC PEREIRA DE OLIVEIRA - Secretaria de Relações Internacionais
JOELMA FERREIRA GOMES - Secretaria de Direitos Humanos e Diversidade
JOSÉ CARLOS PEREIRA - Secretaria Assuntos Parlamentares
LUIZ ROLDÃO DA SILVA - Secretaria de Mobilização
MARCIO DE LIRA NOVA - Suplente de Diretório
MICHAEL NERES LIMA - Suplente da Executiva
SOLANGE DO CARMO SILVEIRA - Membro da Executiva

Prestigiaram o Seminário/Posse do
PV: Carlos Marques Alves, Presidente
do PV Osasco; Bidu, Presidente do PV
Barueri e Secretário de Recursos Na-
turais e Meio Ambiente de Barueri; Rosi
Cheque, jornalista e Secretária de Co-
municação do PV - Osasco; Profª.
Cida Carlos, pré-candidata a deputada
pelo PT; Austriqui Lucena - Membro
do Diretório e Diretoria Executva do
PT/Carapicuíba, Carlão do Angélica,
Alexandre Pimentel -Ex-vereador e
Membro da Direção do PSB, Marcelo
Silva - Presidente do MDB / Osasco,
Carlos Max - Membro do Diretório
Nacional, Fubá, entre outros.


