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“Chegou a hora de vir pra mais perto
do nosso povo”, ressalta Bruna Furlan,
que teve sua candidatura oficializada

Foto: Caio Henrique
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Rogério Lins
elogiou o esforço
do Legislativo em
trazer empresas
para a cidade e tam-
bém na agilidade na
aprovação de pro-
jetos para benefici-
ar a população.

Após reforma e modernização,
sessões voltam a acontecer no
plenário da Câmara de Jandira

“Quando a gente faz uma reforma como esta, na Casa do
Povo, nós queremos deixar o legado de um Legislativo forte e
com estrutura de trabalho, para que o vereador possa exercer

o seu papel e atender bem o munícipe”,
comentou o presidente da Casa de Leis,

o vereador Franklin Venancio



•Página 2 ANO 14 | EDIÇÃO Nº 175|SÁBADO, 13 DE AGOSTO DE 2022

Diretora Executiva e Financeira: Andrea Silva Mendonça
Diretor, Editor e Jornalista responsável:
Fábio Mendonça Silveira  - MTB 54.249/SP  /  e-mail: fabioacidade@hotmail.com
Secretária Administrativa: Letícia de Jesus Silveira
Diretor. Comercial: Luiz de Moura (Paraibinha) - Carapicuíba -         97523-1207

O JORNAL A CIDADE  é uma publicação  do GRUPO IDEAL PROPAGANDA EIRELI - ME -
CNPJ  07.819.400/0001-72 ANUNCIE NO JORNAL E PORTAL - Tels.: 9 9800-2000E X P E D I E N T E

e-mail: fabioacidade@hotmail.com

O Jornal A Cidade  não se responsabiliza por idéais, opiniões e conceitos emitidos em artigos ou matérias assinadas, que expressam apenas o pensamento dos
autores, não representando necessariamente a opinião deste veículo. A publicação se reserva o direito, por motivos de espaços e clareza, a resumir cartas, artigos,
releases e ensaios.
Os representantes comerciais, colaboradores e colunistas, não têm vínculo empregatício com a direção do do jornal e Ideal Propaganda EIRELI - ME

CIRCULAÇÃO: Carapicuiba, Barueri, Osasco, Santana de
Parnaíba, Cajamar,  Jandira, Itapevi, Cotia e Ibiúna

Acesse o Portal: www.jacidade.com.br                              jornalacidadeoficial

Administração, Redação, Publicidade e Diagramação: SEDE PRÓPRIA
Estr. Egilio Vitorello, 68 - CEP 06365-210 - Jd. Maria Beatriz  - Carapicuiba - SP

ANO 13

SOMOS:  SITE - DIGITAL - IMPRESSO - REDE SOCIAL SOMOS DO:

DIA DOS PAIS

Durante convenção estadual
que aconteceu na sexta-feira (5),
no Palácio do Trabalhador, na Li-
berdade, o PDT confirmou o
nome de Gleides Sodré para com-
por a chapa encabeçada por Elvis
Cezar, ex-prefeito de Santana de
Parnaíba. A legenda é a única na
disputa pelo Palácio dos Bandei-
rantes a forma a chamada chapa
‘puro sangue’, quando o candida-

Saiba quem é Gleides Sodré,
vice de Elvis Cezar ao governo de SP

to à majoritária e seu vice são do
mesmo partido.

 Gleides é secretária nacional
da Associação da Mulher Traba-
lhista (AMT) Nacional e presiden-
te da AMT Estadual. Mulher ne-
gra e nordestina natural de Vitó-
ria da Conquista, na Bahia, Glei-
des havia sido candidata a vice ao
governo de São Paulo, também
pelo PDT, na eleição de 2018.

“Esse momento hoje é de fes-
ta, de celebração e de nos empe-
nharmos nos compromissos que
nos trouxeram até aqui”, pediu
Gleides durante a convenção.
“Nós, mulheres pedetistas e da
AMT, nunca ficamos em cima do
muro. A gente faz política para
empoderar mulheres”, concluiu.

 Além da definição sobre a
escolha dos candidatos majoritá-
rios do PDT-SP a governador,
vice-governador, senador e su-
plente de senador, a convenção
estadual deliberou também so-
bre a aprovação da escolha dos
candidatos do partido no estado
aos cargos proporcionais de de-
putado (a) federal e deputado (a)
estadual.

Ao todo, o PDT paulista lan-
ça 46 candidatos à Câmara Fe-
deral e 89 à Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo
(Alesp). Atualmente, em todo
o território de São Paulo, o
partido conta com quase 160
mil filiados.

{ELEIÇÕES 2022}

Que todos os pais tenham
de tudo e muito mais
razões para comemorar
esta data especial
que é o seu dia.

Feliz dia
Dos Pais!

Papai!

SEJA UM
PROFISSONAL
COMPLETO

{EDITORIAL}

...Feliz e abençoado Dia!

Dr. Jaques oficializa candidatura a
Deputado Federal nas eleições 2022

Durante convenção estadual
que aconteceu no mês passado, Dr.
Jaques Munhoz, oficializou sua
candidatura a Deputado Federal
pelo PT, para disputar as eleições
2022, que será no dia 02 de outubro.

“Tenho 40 anos de vida pú-
blica, sempre atuei de forma co-

rajosa na defesa dos direitos da
população de Barueri, sou da
região. Com minha experiência
política assumo o compromisso
de ser o seu Deputado Fede-
ral  para nos representar e
ajudar as cidades da nossa re-
gião”, afirmou Dr. Jaques.

                                   José Moreau (Jandira Itapevi e região)         95119-2734
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“Chegou a hora de vir pra mais perto do nosso povo”,
ressalta Bruna Furlan, que teve sua candidatura oficializada

Foto: Caio Henrique

Após três mandatos como
deputada federal, Bruna Furlan
teve a sua candidatura para de-
putada estadual oficializada du-
rante convenção do PSDB que
aconteceu no sábado (30), no
Ginásio do Ibirapuera. Essa será
a primeira vez que Bruna vai
disputar uma vaga na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo.

“Depois de 3 mandatos de
deputada federal e um trabalho
incansável na elaboração de leis
importantes para o Brasil e para
levar mais de 180 milhões em
recursos para 84 municípios,
acho que chegou a hora de vir
mais pra perto do nosso povo
pra continuar minha jornada de
luta por essa gente que eu amo
tanto e que me oferece tanto
respeito e amor também”, di-

vulgou Bruna em suas redes
sociais.

Ela ainda afirmou que tem
certeza que tomou a decisão
certa ao decidir disputar para
deputada estadual. “Nessa nova
caminhada, tenho me encontra-
do com minha gente e sinto con-
firmada minha convicção de
que foi acertada a decisão de
me aproximar mais pra lutar por
nossa gente no estado de São
Paulo”, completou.

Em março deste ano, em
coletiva de imprensa para inau-
guração do comitê do PSDB
em Barueri, ela explicou o por-
quê ela decidiu trocar o Con-
gresso Nacional pela Alesp. O
primeiro motivo seria poder aju-
dar mais a região ocupando uma
vaga na Assembleia Legislativa.

Barueri foi contemplada, pelo
governador João Doria, com um
Hospital Regional em constru-
ção no Jardim Paulista. A obra,

que deve ter sua primeira etapa
inaugurada em setembro deste
ano, também recebe contrapar-
tida financeira de R$ 125 mi-

lhões da prefeitura. A meta é
atender as cidades do entorno.

“Tem também outro fator
que interessa a mim e à minha
família, mas estou falando aqui
no coletivo e, mais intimamen-
te, que quero ver a minha filha
crescer. Tenho a intenção de ter
uma filha só. O marido até quer
mais, mas é porque não é ele
quem carrega, né?, brincou.
“Mas, nesse mundão de Covid
e de Bolsonaro é melhor um fi-
lho só”, completou.

Bruna Furlan é muito pró-
xima de João Doria e exer-
ceu papel importante na es-
colha de Barueri para rece-
ber um Hospital Regional. Jan-
dira e Santana de Parnaíba tam-
bém pleiteavam a unidade em
suas cidades.

Rodrigo Garcia foi confirma-
do no sábado (30), diante de
um público de mais de 15 mil
pessoas que lotou as arquiban-
cadas do ginásio do Ibirapuera,
na capital, como candidato do
PSDB para o governo de São
Paulo. A aliança de 10 partidos
foi celebrada por militantes que
vieram de todas as partes do
estado.

Foi uma manhã de muita
emoção e expectativa. Para a
surpresa de muitos, Rodrigo
Garcia chegou em seu Fusca
branco acompanhado de espo-
sa Luciana e de dois dos três
filhos. “Não poderia ser mais a
cara do Rodrigo, porque todo
mundo ficou sentadinho no
chão pra acompanhar essa fes-
ta que é a cara do Rodrigo: de-
mocrática, simples e de unida-
de, com muita paz. Não tenho
dúvida que você será o próxi-
mo governador de São Paulo”,
disse a emocionada primeira-
dama e esposa Luciana Garcia.

Por volta das 12h, Rodrigo
abriu seu discurso chamando
para o seu lado Tomás Covas,
filho do saudoso prefeito da
capital Bruno Covas. “Antes de

Foram mais de 15 mil
pessoas!

Marco Vinholi realiza para Rodrigo Garcia a maior
convenção do PSDB da história de São Paulo

Diney, Bruna Furlan e Beto Piteri Presidente Estadual do PSDB
Marco Vinholi e Rossiele Soares
(candidato a Deputado Federal)

Rodrigo Garcia foi confirmado como candidato do PSDB para o go-
verno de São Paulo.

começar quero prestar uma ho-
menagem a alguém que marcou
muito a nossa história. O Bru-
no representa valores, princípi-
os e o futuro que queremos para
São Paulo”, frisou. Em seguida
foi apresentado um vídeo que
mostrou os passos de Bruno
como neto de Mario Covas,
como pai de Tomás e como pre-
feito de São Paulo em um dos
momentos mais emocionantes
da convenção.

Rodrigo citou referências
em seu discurso, como gover-
nadores que o antecederam,

mas fez uma merecida menção
a Mario Covas. “Vivi ao lado
do Mario Covas as realizações
neste estado de São Paulo. Tra-
balhamos em um estado que-
brado, sem dinheiro para inves-
timento, mas que ele mesmo
assim se empenhou para lançar
importantes programas, como o
Bom Prato e o Viva Leite, as
primeiras concessões e as pri-
meiras parcerias público priva-
das”, recordou.

Lembrou ainda que não fará
uma campanha com ideologia e
destacou o papel do paulista raiz

que “viveu, vive e ajuda a cons-
truir um estado nação”. “Meus
adversários estão vindo para di-
vidir o estado de São Paulo.
Não quero divisão, quero união,
não quero dividir, quero somar”.
“Vejo um exército de homens e
mulheres de bem, não um exér-
cito que briga e pega armas, mas
que tem amor no coração e ama
São Paulo. Vamos juntos, va-
mos convencer os que precisam
ser convencidos. Aqui amamos
São Paulo e aqui vamos man-
ter São Paulo unido e mais for-
te. Avante São Paulo, por São

Paulo e pelo Brasil”, encerrou.
Em abril deste ano ele to-

mou posse como governador no
Bom Prato de Paraisópolis. A
partir daí, visitou todas as regi-
ões do estado para dar conti-
nuidade aos programas de go-
verno e investimentos de suces-
so. Fortaleceu a segurança após
dobrar número de policiais nas
ruas das principais cidades, com
a Operação Sufoco, que garan-
tiu a prisão de suspeitos através
das operações policiais, princi-
palmente na Região Metropoli-
tana de São Paulo.

Feliz dia Dos Pais!

Bruna Furlan teve a
sua candidatura para

deputada estadual
oficializada durante
convenção do PSDB
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Rogério Lins elogiou o esforço do
Legislativo em trazer empresas para a
cidade e também na agilidade na apro-
vação de projetos para beneficiar a po-
pulação.

A Câmara Municipal de Osasco re-
tomou os trabalhos legislativos após o
recesso regimental nesta terça-feira
(09). Como tradição, a 21ª Sessão
Ordinária foi prestigiada pelo prefei-
to Rogério Lins (Podemos) e pela vice,
Ana Maria Rossi.

“Embora a Câmara seja um Poder
independente, na sua pessoa, quero agra-
decer ao trabalho do Legislativo. Temos
que ter gratidão com a Câmara por isso.
Sua condução tem sido diferenciada,
com diálogo e proatividade”, disse Lins.

“Não só eu, mas muita gente está

Rogério Lins elogiou a
postura de Ribamar Silva
no comando da Câmara
de Osasco

torcendo para que seu projeto dê certo,
assim como o de outros candidatos da
cidade. Queremos você em Brasília, vi-
abilizando ainda mais projetos para Osas-
co”, disse Lins, sobre a candidatura de
Silva para a Câmara Federal.

Ribamar Silva agradeceu a visita do
prefeito. “Você sempre traz boas novas
para a Câmara. A política serve para isso,
para mudar a vida das pessoas. Cada
pedido do Executivo é analisado com
cuidado por esta Casa”.

“Ficamos felizes em saber que cada
projeto para beneficiar a cidade passa
por essa Câmara. Se tem mais asfalto
na cidade, ficamos felizes. Se tem hos-
pital novo, ficamos felizes. Se chegam
empresas para gerar emprego, ficamos
felizes”, disse Ribamar.

O Dia do Estudante é celebrado em 11
de agosto e Barueri tem muitos motivos
para comemorar.

Somando 67.627 estudantes distribuí-
dos em 104 escolas, a rede municipal de
ensino oferece um dos mais avançados sis-
temas de tecnologia educacional, profes-
sores altamente qualificados, prédios mo-
dernos, laboratórios de ciências equipados,
projetos inéditos para a primeira infância,
20 polos do projeto Sala Maker, cinco po-
los para aulas de natação, entre outras im-
portantes e diferenciadas iniciativas.

Barueri comemora
com orgulho o
Dia do Estudante

De acordo com o secretário de Educa-
ção, Celso Furlan, em Barueri os estudan-
tes são tratados com todo o carinho e aten-
ção. “Trabalhamos muito para oferecer o
melhor conteúdo pedagógico, ambientes
confortáveis e projetos que ofereçam bem-
estar e condições de um futuro promissor
para todos”, garante.

O estudante Clayton de Oliveira, do 9º
ano na Emef Estevan Placêncio, comenta
que gosta muito de ser aluno da rede em
Barueri. “A nossa escola é linda e aprende-
mos muito com todos os professores que
nos ensinam com paciência e atenção. Eu
amo estudar em Barueri”, declara.

Sobre a data
O Dia do Estudante é comemorado na-

cionalmente desde o ano de 1927 e teve
como ponto de partida o centenário dos dois
primeiros cursos de ciências jurídicas do
Brasil. Em 11 de agosto de 1827, o então
imperador Dom Pedro I autorizou a cria-
ção das duas primeiras faculdades do Bra-
sil: a Faculdade de Direito de Olinda/PE e
do Largo de São Francisco/SP.
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 ITAPEVI \ ELEIÇÕES 2022

Na quinta-feira
(04), a atual Vereado-
ra de Itapevi Profª
Camila Godói (PSB)
fez o lançamento ofi-
cial da sua candidatu-
ra ao cargo de Depu-
tada Estadual por São
Paulo.

O evento contou
com a presença de
várias autoridades e li-
deranças regionais, re-
ligiosas, ex-vereadores
e vereadores de toda região oeste e inte-
rior do Estado de São Paulo. O Prefeito
Igor Soares também esteve no lançamen-
to e declarou o seu apoio a Profª Camila
Godói.

A Profª Camila Godói está no tercei-
ro mandato como vereadora e obteve
diversas conquistas para Itapevi entre elas
o Centro de Referência da Mulher, a De-
legacia da Mulher, Pro-
curadoria da Mulher,
Unidade de Saúde do
Jardim Rosemary,
equipamentos para o
Pronto Socorro do Car-
doso, Etec, escolas de
tempo integral, refor-
ma do postinho de saú-
de do Rainha, botão do
pânico e é autora de
diversas leis importan-
tes como a Lei Guar-
diã Maria da Penha e
Lei Patrulha Guardiã
Maria da Penha.

Profª. Camila Godói faz o lançamento oficial
da candidatura a Deputada Estadual de
São Paulo e reúne centenas de pessoas

No lançamento a vereadora disse que
sonha com uma educação de qualidade
para todos e que lutará para que todos
os municípios do estado de São Paulo,
tenham escolas de tempo integral. Ela
quer fazer muito mais como Deputada
Estadual.

Itapevi quer novidade. Itapevi quer
uma candidata da cidade.

Na segunda-feira, 01 de
agosto foi de muita alegria para
os parnaibanos, já que até 2019
a cidade não possuía uma ma-
ternidade municipal e as gestan-
tes tinham que se deslocar até
outros municípios para a reali-
zação Maternidade de Santana
de Parnaíba completa três anos
de inauguração O dia 1º de agos-
to fica marcado para os parnai-
banos pela realização de um
grande sonho, que é a materni-
dade municipal dos seus partos.

A implantação do equipa-
mento público, que conta com
Centro de Parto Natural com
atendimento humanizado, 21
leitos, uma Unidade de Cuida-
dos Intensivos - UCI e tem ca-

Maternidade de Santana de Parnaíba
completa três anos de inauguração

 O dia 1º de agosto
fica marcado para os

parnaibanos pela
realização de um

grande sonho, que é a
maternidade municipal

pacidade para realizar até 180
partos por mês, é considerada
a concretização de um verda-
deiro sonho para os moradores.

Milhares de famílias já fo-
ram atendidas pela unidade; tan-
to que no mesmo dia que a ma-
ternidade completou 3 anos de
inauguração, foi realizado o par-
to do bebê 3.400. E até o fe-
chamento desta matéria foram
registrados 3.411 partos, deste
total, 2.225 partos foram normais
e outros 1.159 foram cesáreas.

Atualmente a maternidade
está localizada no bairro Cam-
po da Vila, entre o Complexo
Hospitalar Santana de Parnaí-

ba e o PAM Santa Ana. E para
ampliar e melhorar ainda mais
a qualidade dos serviços pres-
tados às famílias do municí-
pio, a prefeitura está traba-
lhando para entregar o Novo
Hospital e Maternidade da
cidade. Com uma moderna e
completa estrutura, a ala des-
tinada aos cuidados obstétri-
cos será mais ampla que a
atual, terá um layout vol-
tado a oferecer um melhor
desempenho no acompanha-
mento das mamães, além de
contar com aparelhos para a
execução de partos de maior
complexidade.

REFLEXÃO
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Tendo como base a convicção
de que a educação tem o poder de
transformar o mundo, Doutor Sato
segue empenhado em revolucio-
nar a educação da cidade de Jan-
dira. Diante disso, ele entregou, no
último sábado (6), uma nova
EMEB aos munícipes do Jardim
Gabriela.

A Escola Municipal de Educa-
ção Básica Maria Marques Pires,
instalada na Rua Alexandre Tomaz
da Silva - 173, foi entregue com
capacidade para atender mais de
400 crianças. Além disso, a uni-
dade conta com 17 (dezessete)
salas de aula, brinquedoteca e re-
feitório.

Com um ambiente moderno e
revitalizado, Doutor Sato reiterou
que, ao dar continuidade à obra ini-
ciada pela gestão anterior, ela en-
contrava-se em 40% e que ele,

Doutor Sato entrega EMEB Maria Marques Pires
com capacidade para atender mais de 400 crianças

A conquista abrange o novo ciclo de transformação que o prefeito deseja e está buscando alcançar em todos os aspectos do município

juntamente da sua equipe, se
dedicou para entregar uma cre-
che altamente capacitada, para,
assim, proporcionar ainda mais
qualidade de ensino aos estudan-
tes jandirenses.

“As crianças representam o
nosso futuro. Investir nelas é acre-
ditar na transformação que elas

irão ocasionar e representar den-
tro e fora do nosso município.
Essa conquista é motivo de mui-
to orgulho para todos nós”, disse
Doutor Sato.

“Temos a certeza de que, dia
após dia, estamos trilhando o ca-
minho certo”, enfatizou o prefei-
to, que, em continuidade, disse

que não medirá esforços para con-
tinuar planejando, desenvolvendo
e executando inúmeras políticas
públicas para beneficiar todos os
munícipes.

O nome da escola é em home-
nagem à antiga moradora de Jan-
dira, Sra. Maria Marques Pires,
avó do vereador Markinhos. Me-

diante a isso, o Doutor Sato, em
conjunto com a Secretária de Edu-
cação, Marta Cesário, fez questão
de entregar flores à família home-
nageada, como gratificação pela
história que, a partir daquele mo-
mento, formalizava uma represen-
tação ainda maior para a história
de Jandira.
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A 23ª Sessão Ordiná-
ria, realizada no dia 02 de
agosto de 2022, marcou
o retorno das atividades
legislativas ao plenário da
Câmara Municipal de Jan-
dira. Depois de cerca de
nove meses de obras inin-
terruptas, a população jan-
dirense pôde, enfim, co-
nhecer a nova instalação
da Câmara – que está ain-
da mais moderna, ampla
e acessível.

Todos que passam
pelo centro da cidade per-
cebem a diferença: as co-
res foram alteradas, crian-
do uma nova identidade
visual para a instituição.
No entanto, a pintura da
fachada não foi a única
mudança.

Após reforma e modernização, sessões voltam
a acontecer no plenário da Câmara de Jandira

Sede reformada do Poder Legislativo
jandirense fica localizada na

Rua Rubens Lopes da Silva, nº 100, no
Centro de Jandira; lembrando que as

Sessões Ordinárias são realizadas
toda terça-feira, às 14h

O prédio do Legislati-
vo passou por uma pro-
funda reestruturação, que
incluiu a regularização de
parte do terreno, a subs-
tituição da rede elétrica e
hidráulica, a construção
de salas e de sete novos
gabinetes, a troca de pi-
sos e do antigo telhado,
assim como a adequação
de entradas, saídas e cor-
redores, a fim garantir
mais acessibilidade à po-
pulação. Além disso, o
plenário também passou
por obras de moderniza-
ção, com a substituição do
carpete e da iluminação e
a instalação de novos mó-
veis e equipamentos de
áudio, vídeo e monitora-
mento.

Durante a sessão, o
atual presidente da Casa
de Leis ,  o  vereador
Franklin Venancio da
Silva Netto (Podemos),
frisou a importância de
zelar pelo patrimônio
público. Para ele, a re-
forma executada em sua
gestão deve garantir um
espaço mais cômodo,
seguro e acessível para
todos os parlamentares,
servidores públicos e ci-
dadãos que frequentam a
Câmara.

“O Legislativo da cida-
de de Jandira precisa ser
reconhecido como um
poder atuante. Quero dei-
xar bem claro que aqui
não é minha casa, não é a
casa dos vereadores – nós
estamos de passagem.
Quando a gente faz uma
reforma como esta, na
Casa do Povo, nós que-
remos deixar o legado de
um Legislativo forte e com
estrutura de trabalho, para
que o vereador possa
exercer o seu papel e

atender bem o munícipe”,
comentou o presidente.

Todos os contratos,
licitações e despesas
deste período podem
ser consultados na ínte-
gra pela população na
aba “Portal da Transpa-
rência”, diretamente no
site da CMJ.

“Quando a gente faz uma reforma como
esta, na Casa do Povo, nós queremos deixar o
legado de um Legislativo forte e com estrutura
de trabalho, para que o vereador possa exercer

o seu papel e atender bem o munícipe”,
comentou o presidente da Casa de Leis,

o vereador Franklin Venancio
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Investir em segurança tem sido uma
das prioridades da Prefeitura de Carapi-
cuíba. E nesta semana, 12 novos guar-
das foram integrados ao efetivo. Isso dá
mais qualidade e reforço para as ações
diárias de patrulhamento e combate à cri-
minalidade.

Dentre diversas ações e investimen-
tos, estão os cursos para aprimoramen-
to que os guardas realizam desde 2017.
Além disso, nesse período já foram ad-
quiridas novas viaturas e também arma-
mentos. É o investimento para dar ain-
da mais segurança para a nossa popula-
ção.

GCM de Carapicuíba
realiza a integração de
12 novos guardas

Operações em conjunto
Agir em prol da segurança de todas

as pessoas é uma dedicação da guarda,
por isso, as guardas da região estão tra-
balhando em conjunto, realizando ações
de bloqueios nas divisas entre as cida-
des. Assim, conseguindo encontrar veí-
culos roubados e ilegais.

Brinde Especial

Dia dos Pais


