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Bens do Prefeito Paulo Barufi são
bloqueados por supostos pagamentos

PÁG. 04

Derretendo: Russomanno
empata tecnicamente
no limite com Boulos
em nova pesquisa

Parque da Cidade
funcionará aos
finais de semana
e feriados em
Itapevi

Mesmo com cenário
desfavorável por

conta da pandemia,
Elvis Cezar entrega

importantes obras
em Santana de

Parnaíba

PÁG. 06

irregulares na área da Saúde
MAIS UMA VEZ

JUSTIÇA DETERMINA BLOQUEIO DOS BENS DE
PAULO BARUFI POR FRAUDE NA UPA DE JANDIRA

Decisão ocorreu nesta quinta-feira (15) e
segundo o Ministério Público, que fez
o pedido, há provas inequívocas de:

SUPERFATURAMENTO NOS
VALORES DOS PLANTÕES MÉDICOS

MAIS DE R$470 MIL GASTOS
ILEGALMENTE COM VIAGENS

O juiz André Luiz Tomasi de Queiróz
determinou o bloqueio dos bens do prefeito,

o valor bloqueado passa de R$3 milhões.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ, O PREFEITO
JÁ FOI CONDENADO POR FRAUDE NO

CONTRATO DE GESTÃO DO ANTIGO PRONTO
ATENDIMENTO MUNICIPAL  - Página 7

A nova pesquisa XP-
Ipesp, divulga na manhã
desta quinta-feira (29),
mostra o derretimento do
candidato Celso
Russomanno (Republica-
nos), que despencou cin-
co pontos percentuais em
relação a última pesquisa
revelada há uma semana e
agora figura em segundo
lugar com 22% das
intençõe de voto.

Fabiano Martins
Sagui-de-tufos-brancos
(Spizaetus tyrannus)
Fotógrafo de Natureza
INstagram: fabianomartins.fotografia

PÁG. 04

Deputado Itamar
Borges apoia
iniciativas em
prol dos
empreendedores

PÁG. 04

Fabiano Martins
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O CLIMA ESQUENTOU!

Sem projetos na pauta para votação,
a sessão da Câmara de Barueri na ter-
ça-feira (20).
serviu para que vereadores veteranos
falarem  de um vídeo divulgado nas
redes sociais onde um funcionário da
secretaria da Cultura – conhecido
como palhaço Costelinha – pede que
os eleitores não votem em alguns can-
didatos à reeleição.
Carlinhos do Açougue, Chico Vilela,
Zé Baiano e Jânio Gonçalves são al-
guns dos vereadores que estão na ‘lis-
ta negra” do palhaço que, durante
toda a sessão, os parlamentares erra-
ram o nome e chamaram de
Carequinha.
O tema foi levado à tribuna pelo ve-
reador Carlinhos do Açougue. “Só
quero deixar aqui registrado que é um
direito dele fazer campanha contra
mim. Mas como esse palhaço coloca
um vídeo pedindo para não votar em

uma pessoa como o Zé Baiano que
tem 40 anos de vida pública. Imagi-
na quantas pessoas o Zé Baiano já não
ajudou”, questionou.
Zé Baiano aproveitou o embalo e
não poupou críticas. “Esse bunda
mole não tem qualidade. Cuida da tua
vida pra ganhar o pão de cada dia
que é isso que você tem que fazer”.
Baiano deixou um recado para Jean
Gaspar, secretário da Cultura: “Jean,
por que esse trouxa está falando mal
de mim? Eu nem conheço esse trou-
xa. Você é o chefe dele. Estou junto
com o prefeito igual a você. Então
manda esse sujeito calar a boca e tra-
balhar. É funcionário público nem sei
como, até porque a língua dele é mai-
or do que o cargo que ele exerce. Só
quero que esse bobão cuide da vida
dele e esqueça a minha”. Ainda exal-
tado, Baiano mandou recado tam-
bém ao palhaço: “Ganhei sete elei-
ções sem o seu voto. Não te devo
nada, trouxa”.
Embora não tenha sido citado no
vídeo, Kascata deu sua opinião: “Es-
pero que o secretário Jean assista a
sessão e chame o palhaço para con-
versar porque, para fazer uma pa-
lhaçada dessa, não passa de um pa-
lhaço mesmo. Só que ele tem que
tomar cuidado porque algumas pa-
lhaçadas são crime”. Toninho Furlan,
que também não foi citado, se ma-
nifestou. “Acho bom tomar as devi-
das providências e mandar ele de
volta do lugar de onde veio”.

NÃO EXISTE CORRUPÇÃO
Bolsonaro volta a afirmar que "não
existe corrupção" em seu governo.
Declaração foi feita durante visita a
obras em São Luís, no Maranhão.
Presidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do), durante visita a obras do trecho
da BR-135, em São Luís, capital do
Maranhão nesta quinta (29), afirmou
que "não existe uma só notícia de
corrupção " em seu governo.

SEM PROVAS
Paulo Guedes, afirmou, sem apresen-
tar provas, que a Febraban (Federa-
ção Brasileira de Bancos) financia es-
tudos para "ministro gastador"
enfraquecê-lo. Segundo Guedes, a
entidade é uma "casa de lobby hon-
rada", mas faz estudos que não têm
relação com a atividade bancária para
furar o teto de gastos.

MANTER A MENTE JOVEM
Abilio Diniz fala da importância de
manter mente jovem para a
longevidade Siga o VivaBem no
Vídeos relacionados Menino de 6
anos que ajuda avô paraplégico faz
sucesso na internet.
O invest idor do Carrefour e
cofundador do Grupo Pão de Açú-
car analisa as ações que tomou du-
rante a vida para passar dos 80
com saúde e disposição.

TCHAN

ENTREVISTA COM  JÚLIO LEAL      |    BARUERI
CA: Fale um pouco sobre sua
trajetória política em Barueri,
e quem é o JÚLIO LEAL.

JÚLIO LEAL: Em 2003 fui candi-
dato ao Conselho Tutelar de Barueri
e alcancei a suplência, por conta do
período eleitoral acabei assumindo,
por três meses, a vaga de conselhei-
ro, foi nesse momento que comecei
a entender mais o significado do que
era atuar pelo interesse público. Fui
candidato a Deputado na eleição de
2018.  Pude proporcionar bem-estar
ao meu próximo, mas foi desgastante,
pela própria situação em que aque-
las crianças se encontravam, casos
de pedofilia, crianças em situação
de abandono, problemas crônicos
no Brasil, embora a tristeza da si-
tuação, não posso negar o quanto
foi gratificante desempenhar bem
minha função de conselheiro.
Sou um homem privilegiado pela
família maravilhosa que tenho, sou
casado com a Sandra e entre na-
moro e casamento já se vão 32
anos de união. Em 2001 passamos
a provação de perder nossa peque-
na Júlia, apesar da tristeza supera-
mos esse momento através da fé.
Fomos agraciados com três filhos
Jéssica de 28, Rafaela de 18 e
André de 16 e minha neta Vitória
de seis anos. Eu sou um empreen-
dedor nato, fui empresário do
ramo da comunicação, mas empre-
endi em outras áreas, especialmen-
te no ramo alimentício e não gos-
to de ficar parado, quando traba-
lhei de empregado também fui
bem sucedido, sempre fui muito
pró-ativo e obtive muitas promo-
ções. Um dos legados deixado pela
minha mãe é o meu lado Cristão,
minha vida foi dentro da igreja e
trilhei o caminho da fé.

J

JCA: Que razões levaram você
colocar seu nome a disposição
para disputar as eleições muni-
cipais desse ano?
JÚLIO LEAL: Minha candidatu-
ra é de oposição, acredito que a
democracia só é plena quando há
alternância de poder, não o que
atualmente assistimos na cidade de
Barueri... CHEGA, JÁ DEU. Nas
minhas andanças empreendedoras
comecei a detectar muitos proble-
mas na cidade de Barueri: esgoto a
céu aberto, atendimento falho na
saúde, agendamento de consultas
com datas para três, quatro, cinco,
seis meses, servidores desconten-
tes e tantos outros problemas e vi
um cidadão sendo enganado, des-
prezado, judiado, massacrado pela
classe política que domina hoje a
nossa cidade há mais de 37 anos.

Minha motivação é cuidar das pes-
soas, o meu interesse é poder pro-
porcionar ao cidadão barueriense
uma boa condição para viver nes-
sa cidade, recurso financeiro tem.
Temos uma periferia em Barueri,
dizem que não temos e eu desafio
quem diga ao contrário a dar uma
volta ,  não na Baruer i  com
“maquiagem”, mas sim na Barueri
de “cara lavada”. Nossa cidade tem
3.3 bilhões de orçamento, muito
mal gerenciado, Barueri pode muito
mais.
JCA: Quais as principais propostas
que serão levadas para a população?
JÚLIO LEAL: Nosso plano de go-
verno contempla todas as áreas,
mas entendo que as três mais crí-
ticas são: educação, saúde e ha-
bitação, aliás, a atual gestão não
tem secretaria de habitação, uma

vez eleito, pretendo criar essa pasta:
EDUCAÇÃO: Adequação das re-
gras de governança da educação mu-
nicipal de acordo com a Base Nacio-
nal Comum Curricular – BNNC pre-
tendemos também criar política mu-
nicipal de valorização e capacitação
do docente, implantação de um sis-
tema de ensino inclusivo que contem-
ple a todos. SAÚDE: Estenderemos
o acesso a toda a população, especi-
almente nas áreas mais carentes;
universalização do atendimento à saú-
de por meio do programa “Medici-
na Digital”. Saúde em Casa; transfor-
mação do prédio da secretaria da
mulher no “Instituto da Mulher”; Ins-
tituto da Criança e do Adolescente;
Saúde do Homem; Centros de Refe-
rência; Medicina Pet. HABITAÇÃO
– Entrega de 1000 apartamentos por
ano; Criar o IPTU colaborativo;

mapear, revisar e concluir os proces-
sos de regularização fundiária; ativa-
ção do conselho municipal de habi-
tação; urbanização de áreas livres.

JCA: Como governar uma cidade
como Barueri, quais serão as pri-
oridades?
JÚLIO LEAL: Eu retornei para a
política em 2017, desde então venho
me aprofundando nos estudos e aná-
lises da cidade de Barueri, eu fui a
campo para entender o porquê desse
orçamento com valor tão significati-
vo não trazer resultados benéficos a
população. Com minha equipe fui co-
nhecer as cidades de São José do Rio
Preto, Piracicaba e Indaiatuba; essa úl-
tima tem quase o mesmo número de
habitantes, extensão territorial de 311
m2 semelhante à de Barueri e um or-
çamento três vezes menor que Barueri,
mas uma cidade com Gestão Pública
eficaz. Parte do plano de governo des-
crito acima é plenamente factível, não
estou falando de utopia, comprovei
que cidades com orçamentos meno-
res funcionam, logo Barueri com
3.3.bilhões, se fosse bem administra-
da, seria o município da excelência.

JCA: Qual será seu maior desafio
nessa eleição?
JÚLIO LEAL: A nossa candidatu-
ra representa a oposição, bem como
o sonho de mudança dos moradores
de Barueri, vamos travar a mesma
batalha que Davi travou contra Golias

JCA: Como você avalia a gestão
do Prefeito Rubens Furlan, o que
você como prefeito teria feito di-
ferente?
JÚLIO LEAL: Para o bem da de-
mocracia e dos baruerienses o pre-
feito Furlan deve se aposentar no pró-
ximo dia 31 de dezembro de 2020.

DEPARTAMENTO PM
VÍTIMA PRENDE TRÊS
ENVOLVIDOS NO
HOMICÍDIO DE
POLICIAL MILITAR,
NO LITORAL SUL DE SP

Em 8 de março de 2020, o Sd PM
162741-4 Gledson Silva de Gusmão,
do 22º BPM/M, foi vítima de homi-
cídio pela Estrada Quatro (área de
mangue), Jardim Maitinga, Bertioga/
SP. Informações preliminares davam
conta de que o policial havia sido se-
questrado por dois indivíduos pró-
ximo a um baile funk pelo bairro
“Chácara Vista Linda” – área do 21º
BPM/I. ““Após diligências, policiais
da Força Tática localizaram o policial
militar gravemente ferido, com diver-
sos hematomas pelo corpo, prova-
velmente pauladas, pela Rua Aprovada
612, local conhecido pela recorrente
localização de cadáveres. Mesmo so-
corrido, o policial não resistiu aos
ferimentos e veio a óbito.““Árduo
trabalho de investigação foi empre-
endido pelo Departamento PM Víti-
ma, contudo, em que pese o grande
número de envolvidos no espanca-
mento que ceifou a vida do Policial,
poucas informações relevantes foram
obtidas nas primeiras semanas após
o evento.““Os trabalhos continuaram
com assiduidade, moradores e cola-
boradores foram regularmente
contatados, dezenas de horas de
campana e observação foram pro-
cedidas, até que os dados de alguns
dos envolvidos foram revelados.
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Prefeitura de Barueri inicia obra
para ligar ponte de Alphaville

até avenida Café do Ponto
avenida Café do Ponto, via
paralela à rodovia Castelo
Branco na altura do bairro

Boa Vista, será prolongada até a
ponte Antônio Macedo Arantes, que
liga o Jardim dos Camargos a
Alphaville. A Prefeitura de Barueri
iniciou a obra no dia 13 de outubro
e deve concluir os serviços em um
ano.
O objetivo da obra é proporcionar
uma rota alternativa ao tráfego da
rua da Prata para motoristas que que
saem da Castelo e acessam
Alphaville pela ponte e também para
quem está no sentido oposto (dei-
xando Alphaville com destino à ro-
dovia).
A nova via terá 280 metros de ex-
tensão e 14 metros de largura para
o leito carroçável, com um trecho

A aéreo (viaduto) de acesso às atuais
alças da ponte.
A obra também prevê o alargamen-
to da avenida Café do Ponto, para
que os 680 metros já existentes na
via tenham também os 14 metros
de largura.

MAIS FLUIDEZ

A ligação da Café do Ponto com a
ponte vai facilitar o deslocamento
entre Alphaville e os demais bairros
de Barueri oferecendo mais seguran-
ça e fluidez no trânsito e vai dimi-
nuir o fluxo de veículos na região
da rua da Prata, que já recebeu in-
tervenções de reconfiguração geo-
métrica na altura da avenida Sebas-
tião Davino dos Reis, próximo ao
Centro de Diagnósticos.

Prefeito Elvis Cezar inaugurou ampliação e reforma do
Novo Colégio Maria Clara Machado no Recanto Silvestre

prefeito de Santana de
Parnaíba, Elvis Cezar, reali-
zou a entrega de mais um

colégio na cidade, desta vez com a
inauguração da reforma e amplia-
ção do Novo Maria Clara Macha-
do, que aconteceu na segunda-feira,
(26/10).
O colégio, que fica localizado na Rua
Aquilino de Morais, 105, no Recan-
to Silvestre, conta agora com 22 sa-
las de aula para os mais de 500 alu-
nos, que estudam em período inte-
gral, ampliando sua capacidade em
180 novas vagas.
O prefeito Elvis Cezar falou de todo
o investimento que seu governo tem
feito na área da educação. “Traba-
lhamos muito para o desenvolvi-
mento da nossa cidade, mas, mais
do que isso, investimos no futuro e

O investir no futuro é investir na base,
na educação, e temos muito do que
nos orgulhar! Com colégios de pri-
meiro mundo, com estruturas de
colégios particulares, vamos formar
uma geração de vencedores!”, disse.
O colégio tem total estrutura e aces-
sibilidade para os alunos da região,
com biblioteca, salas de aulas, esta-
cionamento para os funcionários,
pátio coberto, áreas de recreação para
os alunos, refeitório, além do espa-
ço administrativo. Ao todo, serão
entregues 27 novos colégios até o
final deste ano no município.
O morador do bairro, pastor João
Honorato falou da grandiosidade da
ampliação do colégio. “ Eu estou
impressionado, porque para você fa-
lar você tem que ver, um ambiente
como esse para mim é novidade”.

Dario Silva

Ação do Outubro Rosa vira rotina para
motorista de aplicativo de Carapicuíba

rabalhando como motoris-
ta de aplicativo há 4 anos e
meio, a moradora de

Carapicuíba, Márcia Helena Gonçal-
ves, participou em 2017 de uma ação
do Outubro Rosa, no Hospital Pé-
rola Byington, na região da Avenida
Paulista, em São Paulo. Junto com
outros 10 motoristas, eram ofereci-
das viagens de graça a pacientes em
tratamento de câncer de mama.
Ela gostou tanto da ideia que resol-
veu colocá-la na sua rotina profissi-
onal. “Eu aderi a campanha todos

T

os dias do ano, não apenas no Ou-
tubro Rosa. Como voluntária, levo
e busco nos hospitais pacientes que
realmente não têm condições de
pagar. Com o dinheiro que econo-
mizam, eles podem comprar ali-
mentos, já que a saúde de quem faz
tratamento é debilitada e a imunida-
de fica mais baixa”, observa Már-
cia, que não atende apenas mulher,
mas também homens, idosos e cri-
anças, i nclusive pacientes que preci-
sam se deslocar para outros tipos de
procedimentos, como hemodiálise,
exames ou consultas.
Um dos centros que ela costuma ir
com frequência é o ICESP (Institu-
to do Câncer de São Paulo Octavio
Frias de Ol iveira) ,  na Avenida
Doutor Arnaldo, em São Paulo.
Segundo ela, a demanda já foi
maior, com a pandemia diminuiu,
ma s já está voltando a crescer.
O critério adotado pela motorista
é que seja uma pessoal carente,
não importando a região ou mu-
n ic íp io  que  mora .  Márc i a  do
Uber conta que sempre reserva
um valor mensal para despesas
com combust íve l  e  pedág ios ,
considerado esse dinheiro a ofer-
ta que daria à igreja. “Ao invés de
entregar o dízimo todo mês, eu

Há três anos, Márcia Helena, conhecida como “Márcia do Uber”, é voluntária
 e transporta de graça pacientes em tratamento de câncer em hospitais da Capital

faço caridade”, afirma.
Antes de trabalhar como moto-
rista de APP, Márcia foi gestora
de oficinas de capacitação pro-

fissional na Secretaria de Assisten-
te e Desenvolvimento Social de
Carapicuíba e de Osasco e este
ano também disputa uma cadei-

r a  na  Câmara  Mun ic ipa l
carapicuibana, incentivada por
amigos. Contato com a Márcia
do Uber (11) 97014-4496
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Derretendo: Russomanno empata
tecnicamente no limite com
Boulos em nova pesquisa

nova pesquisa XP-Ipesp,
divulga na manhã desta
quinta-feira (29), mostra o

derretimento do candidato Celso
Russomanno (Republicanos), que
despencou c inco pontos
percentuais em relação a última
pesquisa revelada há uma semana
e agora figura em segundo lugar
com 22% das intençõe de voto.
Guilhermo Boulos (PSOL) cresceu
4% em uma semana e atingiu os
16%. Os dois estão tecnicamente
empatados, pois a margem de erro
é de 3,5% para mais ou para me-
nos.
Russomano pode ter entre 18,5 e
25,5, e Boulos, entre 12,5% e
19,5%. O empate ocorre nos ex-
tremos da margem de er ro. Já

A Brunos Covas, lidera com 27% das
intenções de voto e nos extremos
poder ia  estar  empatado om
Russomano. Márcio França (PSB)
aparece com 8% e Jilmar Tatto
(PT) com 5%.
Na segunda tumar da pesquisas
Arthur Duval (Patriotas), com 4%;
Andrea Matarazzo (PSD), com 3%;
Joice Hasselman (PSL), com 2%;
Orlando Silva (PCdoB), com 1%,
e Marina Helou (Rede), com 1%.
O Ipesp ouviu 800 pessoas, e a
margem de confiança é de 95,45%.
Em um eventual segundo turno,
Bruno Covas lidera as simulações.
Covas (50%) x Russomanno (37%)
Covas (52%) x Boulos (25%)
Covas (51%) x Márcio França
(29%).

SOCIAIS

Parabéns aos
aniversariantes

do mês!
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Candidato do Republicanos está empatado no limite da margem de erro com Guilherme Boulos

Sonia Maria
20/10/

Wellington Santos
Miranda 20/10

Jonatas Fernandes
Arruda de  Oliveira 15/10

Laura 21/10 Joyce Madóglio de
Souza Ribeiro 20/10

Juliana Daniel
29/10

Edvaldo Fernandes
Cassundé 21/10

MEIRE 21/10 Heron dos Santos
Barroso 26/10

Jessé Fernandes
Cassundé 24/10

Deputado Itamar Borges apoia iniciativas
em prol dos empreendedores

ara ajudar empreendedores
e autônomos, que precisa-
ram se reinventar e repen-

sar seus negócios e serviços, surgi-
ram grandes iniciativas para auxili-
ar nas vendas on-line, plataformas
de comércio eletrônico e ferramen-
tas para conectar pequenos empre-
endedores a potenciais clientes.
“A pandemia da Covid-19 repre-
senta grande ameaça aos micro e
pequenos empreendedores, que pre-
cisam de mais fôlego para se recu-
perar dos impactos causados pelo
novo coronavírus. Por isso, desde
o início da crise, venho propondo
ações para minimizar os impactos
na economia e na vida das pesso-
as”, fala o deputado Itamar Borges,
presidente da CAE - Comissão de

P Atividades Econômicas da Alesp,
que trata de assuntos dos setores de
Agricultura, Turismo, Comércio e
Indústria.
Itamar Borges também é presiden-
te da Frente Parlamentar do
Empreendedorismo e das Frentes
do Agronegócio e da Indústria da
Construção e da Mineração, que
representam importantes setores da
cadeia produtiva.
“Estamos passando por um perío-
do de recessão, assim como todos
os países do mundo e neste mo-
mento de incertezas, devemos con-
tinuar agindo om empatia, respeito
e união. Somar forças e construir
diálogos para que São Paulo siga no
rumo do desenvolvimento”,
complementa o parlamentar, que

apresentou sugestões e pleitos para
flexibilizar o recolhimento de tribu-
tos, liberação de linhas de crédito,
também fez divulgações para pro-
mover a campanha
#CompreDoPequeno, e outras
ações para atenuar o impacto da
Covid-19 na economia paulista e na
preservação de emprego e geração
de renda.
O Brasil tem 17,2 milhões de peque-
nos negócios e 9,3 milhões de
microempreendedores individuais
(MEIs). Juntos, eles correspondem a
99% das empresas privadas que têm
funcionários no país e empregam
55% dos trabalhadores com carteira
assinada, segundo dados do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae).
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ENTREVISTA COM CLEIVANI MARQUES MELO       |      SANTANA DE PARNAÍBA
leivani Marques, mais conhe-
cida como Loira em Santana
de Parnaíba, fala com exclu-

sividade ao Jornal Cidade em Aler-
ta
Cleivani Marques Melo, mais conhe-
cida como Loira, tem 44 anos e
nasceu na cidade de São Miguel/ PI.
Mora em Santana de Parnaíba há 19
anos, hoje é candidata a vereadora
pelo PSDB em Santana de Parnaíba,
acompanhe com exclusividade a en-
trevista com a Loira.

JCA: Fale um pouco sobre sua tra-
jetória política em Santana de
Parnaíba e quem é a loira.

Cleivani Marques: Estou aqui em
busca de levar a voz do povo
parnaíbano para Câmara do nosso
município.
Sou nordestina, como grande parte
da nossa população, sei o que é pas-
sar dificuldades, dormindo tarde e
acordando cedo sem ter certeza de
como seria o próximo dia.
Conheço as dificuldades que a po-
pulação de baixa renda enfrenta,
quando muitas vezes tem de esco-
lher entre estudar e buscar um futu-
ro melhor ou trabalhar para garan-
tir o pão de cada dia.
Também já empreendi e sei o quão
difícil é manter um negócio rentável
em meio as inseguranças governa-
mentais e econômicas.
Por isso venho aqui não apenas como
uma candidata, mas como cidadã que
conhece as dificuldades e não quer
que outras pessoas precisem trilhar
caminhos tão duros para alcançar
seus sonhos e objetivos!

JCA: Qual é o seu objetivo caso
seja eleita vereadora?

Cleivani Marques:  Meu objetivo
é ajudar o cidadão da nossa cidade
a superar o desafio do desemprego,
da falta de renda e apresentar cami-

C nhos para sairmos da crise e dimi-
nuir a desigualdade.
Precisamos dar liberdade para que a
cidade se desenvolva e de dedicação
na fiscalização dos serviços públicos
municipais.
Quero facilitar a vida do empreen-
dedor para que tenhamos mais em-
pregos na cidade e trabalhar para que
os serviços municipais de saúde,
educação, segurança e transporte se-
jam ainda mais acessíveis e eficien-
tes!

JCA: Qual será seu maior desa-
fio nessa eleição?

Cleivani Marques:  O principal de-
safio é mostrar ao povo que real-
mente existem pessoas dispostas a
ouvir suas causas e lutar por elas.
Infelizmente, o histórico manchado
de candidatos que aparecem apenas
a cada quatro anos e desaparecem
durante o mandato, bem como os
escândalos de corrupção por todo
o país tem contribuído para a incre-
dulidade do eleitor com o sistema
político.
É preciso renovar as esperanças da
população, e demonstrar que é pos-
sível conduzir um mandato de for-
ma transparente e honesta. Sem dei-
xar de lutar pelas causas pelas quais
foi eleita.

JCA: Quais são seus principais
projetos para a população?

Cleivani Marques: Promover in-
centivos que facilitem a abertura e
viabilidade de empresas em regiões
periféricas da cidade, permitindo a
geração de renda e emprego para
população.
Com a pandemia, muitas pessoas fi-
caram desamparadas. Por isso pre-
cisamos desburocratizar o sistema
para facilitar a vida dos empreende-
dores da nossa cidade e solucionar
problemas sociais decorrentes da

falta de renda e empregos.
E, além disso, acredito que a criação
de empregos, sobretudo próximos
aos bairros mais populosos da cida-
de, também contribui com a quali-
dade de vida do munícipe que po-
derá dispor de mais horas livres em
seu dia - trabalhando perto de onde
reside.

JCA: Como você avalia a impor-
tância de um vereador?

Cleivani Marques: O vereador é a
voz e os olhos dos munícipes den-
tro da Câmara.
Seu papel é crucial para a cidade, pois
pode propor, aprovar ou rejeitar leis
e projetos de suma importância e que
afetarão gerações, das mais distintas
formas. Além de acompanhar de
perto as ações do executivo munici-

pal, podendo reportar eventuais ir-
regularidades e erros de gestão, lu-
tando em favor da cidade.

JCA: Como você enxerga a im-
portância da mulher na politica?

Cleivani Marques: As mulheres re-
presentam 52% da população brasi-
leira, mas sabemos que quando se
trata de política a participação ainda
é muito baixa.
Compreendo no entanto que é pre-
ciso trazer mais mulheres para esse
debate, incentivando-as a participar
do processo político. Não apenas
para uma representação de gênero,
mas para fazer suas vozes ouvidas
na sociedade.
Hoje, em Santana de Parnaíba, ape-
nas duas mulheres ocupam as vagas
na Câmara de Vereadores, e, este é

um reflexo da história da cidade,
onde os homens sempre foram mai-
oria no parlamento.
Portanto, entendo que há muito o
quê  fazer neste aspecto. E a eleição
de mais mulheres tende a ser um
passo fundamental para esse pro-
gresso.

JCA: O que você gostaria de
acrescentar que não foi pergun-
tado?

Cleivani Marques:  Gostaria de
lembrar que muito além de se en-
xergar como oposição ou situação,
a posição do vereador é ao lado do
povo. Afinal é o cidadão quem fi-
nancia as obras de melhoria na cida-
de.
Não podemos permitir que tenha-
mos aumentos de impostos munici-
pais, ainda mais em tempos tão difí-
ceis como os que estamos enfren-
tando.
Por isso eu vou me empenhar em
garantir que tudo seja feito com o
máximo de qualidade e respeito, vi-
sando melhorar a vida do contribu-
inte. Sem aumentar a carga de tribu-
tos sobre os seus ombros.

JCA: Para finalizar, que mensa-
gem gostaria de deixar para nos-
sos leitores e para a população de
Santana de Parnaíba.

Cleivani Marques:  Eu conheço os
desafios que você enfrenta diaria-
mente e sei o quanto é difícil. Quero
ser vereadora para garantir que sua
voz seja ouvida e que seus proble-
mas sejam resolvidos. A prefeitura
deve auxiliar e contribuir para o de-
senvolvimento do cidadão, retiran-
do os entraves e barreiras que im-
possibilitam seu crescimento.
Chega dos mesmos vereadores em
nossa câmara, aos quais muitas ve-
zes não se atribui um projeto de
melhoria sequer. Quero trabalhar

Marcos Neves promete criar
o Centro de Referência de
Saúde Integral da Mulher

atual  prefe i to de
Carapicuíba e candidato à
reeleição, Marcos Neves,O

lançou seu Plano de Governo.

A chapa Marcos Neves prefeito e
Gilmara vice conta com apoio do
maior número de partidos da cidade.
A coligação “Carapicuíba no Cami-

Atual prefeito anunciou proposta no
lançamento do seu Plano de Governo

nho Certo” é composta pelas seguin-
tes siglas: PSDB, MDB, Podemos, PL,
Republicanos, PSC, Patriota e Demo-
cratas, além de mais 2 partidos que
estão na base do prefeito e que não
vão lançar candidatos que é o PV e o
Avante.
Entre as propostas de Marcos Neves
estão a criação do Centro de Referên-
cia de Saúde Integral da Mulher, nova
unidade de saúde, ampliação do
videomonitoramento com instalação
de 300 câmeras de segurança, implan-
tação de mais dois CEEACs (Centro
de Educação, Esporte, Arte e Cultu-
ra), continuação do maior programa
de recapeamento da história da cida-
de. O atual prefeito de Carapicuíba
também anunciou o programa Fábri-
ca das Profissões para geração de
emprego e renda e, também, o JEPOE
municipal, Jovens no Programa de
Orientação Municipal (JEPOM). Lem-
brando que esse projeto foi prometi-
do dar continuidade logo após o en-
cerramento do programa que teve iní-
cio e termino no último ano de man-
dato do ex- governador Márcio Fran-
ça que foi apoiado pelo prefeito Mar-
cos Neves que hoje é do PSDB.

candidato à Prefeitura de
Osasco Marco Souza
Dateninha, e seu vice Marco

Ribeiro intensificaram as caminhadas
nas feiras livres e visitas a comercian-
tes e moradores. Nos finais de sema-
na também têm participado das
carreatas e de reuniões com eleitores.
Nos últimos dias, Dateninha esteve
nas feiras do KM 18, Bela Vista, Vila
Yolanda, Jardim Elvira, Santo Antô-
nio, Jardim das Flores, Quitaúna,
Piratininga, Munhoz Jr., Vila dos Re-
médios, Jardim Mutinga, Vicentina,
Jardim Roberto, Rochdale, além de
fazer pedágio em semáforo nas ave-
nidas Hildebrando de Lima, José Aze-
vedo Minhoto, Analice Sakatauskas,
Antônio C. Costa, Pedro Pinho, João
de Andrade e outros locais da cidade.
O candidato também fez caminha-

O

Dateninha afirma:
O prefeito eleito vai
precisar bater nas
portas do governo

federal e estadual na
cidade de Osasco

das e participou de carreatas no Jar-
dim Aliança, na Vila dos Remédios,
na Vila Menck e no Jardim Bela Vis-
ta. “Osasco precisa inovar para me-
lhorar os serviços públicos, esta é a
nossa proposta de governo. Melho-
rar o que precisa ser melhorado e
atender o que a população reivindica
e mais precisa. A saúde, o transporte
público e a segurança são áreas que mais
preocupam os moradores. Nesse perí-
odo de chuvas fortes surgem as enchen-
tes que mais uma vez causaram muitos
transtornos na cidade e até agora não
tivemos uma solução efetiva. O prefei-
to eleito vai precisar bater nas portas
dos governos federal e estadual para
resolver em conjunto essa questão de
saneamento e trabalhar para prevenir
tragédias em Osasco é o que vamos
fazer”, ressaltou.
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Mesmo com cenário desfavorável por
conta da pandemia, Elvis Cezar entrega
importantes obras em Santana de Parnaíba

B a n c o  d e  O l h o s  d e
Sorocaba está retomando
o serviço de captação de

cór neas.  Os  pro toco los  pa ra
captação de órgãos e tecidos es-
tavam restringidos desde o dia
2 3  d e  m a r ç o  p o r  c a u s a  d a
pandemia do coronavírus. Para
auxiliar os atendimentos na ins-
t i tu ição,  o  deputado es tadua l
Cezar dest inou emenda parla-
mentar no valor de R$ 100 mil
para aquisição de equipamentos.
A unidade recebeu, nesta sema-
na, o aval do Governo do Esta-
do para  ass inatura  d ig i ta l  do
convênio.
Além do BOS, também recebe-
ram notificação do Estado para
assinatura digital de convênio a
Associação Hospital e Maternida-
de São José (Barra Bonita) e a
Associação Hospitalar Thereza
Perlatti (Jaú) contempladas com
R$ 100 mil (cada uma) em emen-
das do deputado. “Agradeço ao
Governo do Estado o atendi-
mento do meu pleito. Estes re-
cursos contribuirão para compra
de equipamentos e custeio nessas
unidades de saúde”, disse Cezar.
Em especia l ,  sobre o BOS,  o

O par lamentar  fa lou  do a tend i -
mento de excelência realizado na
instituição. “O BOS é referência
nac iona l  no  t r an sp l an t e  d e
córneas. Fico imensamente feliz
em saber que os trabalhos de
captação de córnea estão sendo
retomados. A pandemia agravou
a situação em muitas áreas. Veja
o exemplo do BOS que f icou
com estoque zerado pela primei-
ra vez em 40 anos”, contou o
deputado  que  a judou  mu i tos
municípios durante a pandemia.
Cezar destinou mais de R$ 7 mi-
lhões em recursos para as cida-
des paulistas realizarem obras de
infraestrutura, custeio na área da
saúde, veículos para transporte
de pacientes e ônibus escolares
para transporte de alunos. Entre
as cidades contempladas estão
Santana de Parnaíba ,  I tapevi ,
Ca j amar ,  Baruer i ,  Ma i r iporã ,
Ca i e i r a s,  Ge tu l ina ,  Osasco,
Carapicuíba,  São Lourenço da
Ser ra ,  T ie tê ,  Tor re  de  Pedra ,
Vargem Grande Paulista, Pirapora
do  Bom Je sus,  Pard inho,
Louve i r a ,  La ran j a l  Pau l i s t a ,
Itapecerica da Serra, Jaguariúna,
Bernardino de Campos e outros.

Parque da Cidade funcionará aos finais
de semana e feriados em Itapevi

Prefeitura de Itapevi publi-
cou a Resolução nº3 da Se-
cretaria de Esportes e Lazer,

no Diário Oficial (edição 824), so-
bre o funcionamento do Parque da
Cidade aos finais de semana e feria-
do.
A decisão atende ao decreto muni-
cipal nº 5.577, de 10 de outubro, que
trata sobre a retomada das ativida-
des econômicas no âmbito do mu-
nicípio de Itapevi classificada como
Fase 3 - integrante do Plano “Rea-
bre Itapevi”.
O equipamento de lazer funcionará
aos finais de semana e feriados das
6h às 19h e de segunda à sexta-feira,
das 6h às 22h. O Parque da Cidade
vai operar com 60% de sua capaci-
dade e respeitará todos os protoco-

A los sanitários, de higiene ao público,
previstos nos Decretos Estadual e
Municipal, com utilização obrigató-
ria da máscara de proteção e
distanciamento social.

ESTRUTURA DO PARQUE
O parque tem 1.400 metros de pista
para caminhada e ciclovia, além de
bicicletários, academia ao ar livre,
espaço para crossfit e slackline (fita
elástica esticada entre dois pontos
fixos, o que permite ao praticante
andar e fazer manobras), playground
e praças de skate e patins.
O equipamento também tem qua-
dra poliesportiva, minicampo de fu-
tebol com grama sintética e de areia,
pista de mountain bike, praça de ser-
viços com banheiros, espaço pet,

Wi-Fi gratuito e uma área de 15.700
m² de estacionamento para veículos.
Para saciar a sede e manter todos os
visitantes hidratados, o parque mu-
nicipal conta com 11 bebedouros no
local. São oito banheiros, sendo dois
masculinos e dois femininos, além de
dois masculinos e mais dois femini-
nos com acessibilidade.

m respeito aos familiares e
amigos das centenas de ví-
timas do novo coronavírus

em Itapevi, a campanha majoritária
da coligação #TodosPorItapevi
decidiu suspender todas as ações de
campanha na segunda-feira, 2 de
novembro, Dia de Finados.
“Cada morador tinha um projeto
de vida que foi interrompido dras-
ticamente por esta doença que fez
nossa gente sofrer. Em respeito aos
familiares e amigos, que sequer pu-
deram velar seus entende queridos,
vamos suspender a nossa campanha
por um dia”, disse o prefeito Igor
Soares.
No dia 2 de novembro, sede do
Podemos estará fechada, bem
como estarão suspensas todas as
ações de ruas e das redes sociais. Os
candidatos a prefeito, Igor Soares,
e a vice, Teco, também orientam que
os candidatos a vereador suspen-
dam as ações de campanha neste
dia. “Sempre estamos unidos, mas,

E

agora, mais do que nunca, estamos
juntos em solidariedade aos famili-
ares e amigos das vít imas do
coronavírus”, acrescentou Igor.
Itapevi foi a primeira cidade no Brasil
e abrir uma unidade do Centro de
Combate ao Coronavírus, contratou
leitos particulares, profissionais da saú-
de, ações de desinfecção de locais pú-
blicos de grande circulação de pesso-
as, dentre outras medidas para
enfrentamento à propagação do vírus.

Em solidariedade aos
familiares e amigos das
vítimas do coronavírus,

prefeito Igor Soares
suspende campanha

no dia 02 de Novembro

Fotos: Fabiano Martins
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ENTREVISTA COM  ANA PAULA ROSSI     |    OSASCO
na Paula Rossi é candidata à
reeleição em Osasco e poderá
ir para seu terceiro mandato.

Ana Paula Rossi de Almeida
Magdesian, conhecida carinhosamen-
te como Ana Paula Rossi, tem 51
anos. Casada e mãe de 3 filhos hoje é
candidata a vereadora pelo PL na ci-
dade de Osasco, acompanhe com
exclusividade a entrevista com Ana
Paula Rossi ao Jornal Cidade em Aler-
ta.

JCA: Fale um pouco sobre sua tra-
jetória política em Osasco e quem
é Ana Paula Rossi.

Ana Paula Rossi: Sou Ana Paula
Rossi, primeira dos três filhos do ca-
sal Ana Maria e Francisco Rossi, nas-
ci em 9 de março de 1969. Sou casa-
da, mãe de três filhos e formada em
Pedagogia. Estou no segundo man-
dato como vereadora e presidente do
PL Osasco.
Ocupei o cargo de Secretária Muni-
cipal de Assistência e Promoção So-
cial nos anos de 2003, 2005 e 2006.
Conquistei o meu primeiro mandato
como vereadora em 2008, sendo a
terceira mais votada. Em 2012, esti-
ve candidata a vice-prefeita ao lado
do ex-prefeito Celso Giglio. No ano
de 2016, eleita vereadora, sendo a se-
gunda mais votada da cidade.  No
ano seguinte, ocupei o cargo de Se-
cretária de Educação.
Retornei à Câmara dos vereadores
em 2018 e, desde então, estou como
Procuradora Especial da Mulher. Sou
Presidente da Comissão da Criança,

A Adolescente, Juventude, Mulher e
relatora da Comissão de Educação,
Cultura e Esportes, além de represen-
tar a Câmara no Conselho Municipal
de Educação.
Sou autora da Lei que instituiu, em
Osasco, o Programa de Atenção, Pro-
teção e Defesa da Mulher vítima de
violência e o Projeto Guardiã Maria
da Penha.
Em defesa da Mulher e da Educa-
ção, busco promover melhorias para
a cidade e contribui para a Segurança
Pública, além disso, acredito que é
possível fazer de Osasco uma cidade
cada vez mais acolhedora.

JCA: Qual é o seu objetivo caso
seja reeleita vereadora?

Ana Paula Rossi: Estou no segun-
do mandato como vereadora, e sen-
do reeleita darei continuidade nas
políticas públicas: na luta em defesa
da mulher, no combate a pedofilia,
ações em prol das famílias em
vulnerabilidade social, trabalharei pela
elevação da qualidade na educação de
nossa cidade, além da elaboração de
projetos de lei, requerimentos e indi-
cações de utilidade pública em prol
dos cidadãos osasquenses.

JCA: Qual será seu maior desafio
nessa eleição?

Ana Paula Rossi: Desta vez, está
sendo uma campanha diferente em
razão da pandemia do Novo
Coronavírus. As redes sociais tem sido
um novo instrumento de campanha

e um canal direto para dialogar com
os eleitores.

JCA: Quais são seus principais
projetos para a população?

Ana Paula Rossi: Continuar atuan-
do em defesa da mulher vítima de
violência. Lutar contra a pedofilia, e
buscar fortalecer a Rede de Proteção
as crianças e adolescentes. Além dis-
so, contribuir com projetos educaci-

onais que elevem ainda mais a quali-
dade do ensino em nossa cidade, bem
como, elaborar propostas que garan-
ta a valorização dos profissionais, por
meio do Plano de Carreira do Ma-
gistério e promover melhorias para a
cidade, bem como, contribuir para a
Segurança Pública de nossa cidade.

JCA:  Como você avalia a impor-
tância de uma vereadora, e como
você enxerga a importância da
mulher na política?

Ana Paula Rossi:  Defendo a im-
portância do público feminino ocu-
par cada vez mais espaços monopo-
lizados historicamente por homens.
Reconheço o desafio enfrentado para
conquistar espaço na Câmara, que
sempre foi um ambiente majoritaria-
mente masculino. Além disso, me or-
gulho em fazer parte do grupo de
mulheres que tem quebrado tabus
dentro da política. Num primeiro
momento, é perceptível que alguns
homens subestimam nossa capacida-
de de ocupar uma cadeira no parla-
mento. Mas o dia a dia, a seriedade
com que trato minha função e a pos-
tura íntegra como conduzo todos os
processos, fez com que conquistasse
o respeito de todos na Casa. Espero
que no próximo pleito as bancadas
femininas possam continuar crescen-
do em todo país.
7. O que você gostaria de acrescentar
que não foi perguntado?
Gostaria de agradecer o apoio que
tenho recebido durante a campanha,
tenho caminhado nas ruas, em feiras

livres e reuniões. Sempre na compa-
nhia do meu pai Francisco Rossi, e
temos recebido diariamente a força
e o carinho da população. É
revigorante. Agradeço a confiança de
cada um, essa energia positiva nos
motiva a continuar trabalhando pela
nossa cidade. Ouvir a população para
seguir no caminho correto é o nosso
dever. Sou grata por todas as mensa-
gens de reconhecimento, apoio e in-
centivo.
Além disso, destaco a alegria de po-
der reencontrar grandes amigos. Agra-
decer cada palavra de incentivo, cada
gesto de carinho que recebo.  Com o
apoio de cada um, multiplicaremos a
nossa campanha e terminaremos essa
caminhada com muito sucesso.  Jun-
tos vamos fazer a diferença mais uma
vez.

JCA: Para finalizar, que mensagem
gostaria de deixar para nossos leito-
res e para a população de Osasco.

Ana Paula Rossi: Ao longo dos
meus dois mandatos como vereadora
e a frente das Secretarias de Educa-
ção e Assistência Social, realizei ações
que impactaram sensivelmente a vida
dos osasquenses. A minha família tem
uma relação de amor com Osasco e
continuaremos trabalhando dedicados
para que a nossa cidade siga no ca-
minho do desenvolvimento. Conto
com o seu apoio e principalmente
com o seu voto para permanecer
trabalhando em favor dos interes-
ses da população. Muito obrigada
pela confiança de sempre.

Bens do Prefeito Paulo Barufi
são bloqueados por supostos
pagamentos irregulares na área da Saúde

prefeito Paulo Barufi que
está concorrendo a reelei-
ção na cidade de Jandira,

já foi condenado em outro pro-
cesso de improbidade e perda
do cargo pela contratação irre-
gular de uma organização soci-
al, os prejuízos aos cofres públi-
cos são de mais de R$ 1,5 mi-
lhão, o prefeito afirmou que iria
recorrer dessa decisão. Agora,
m a i s  u m a  v e z ,  e  e m  m e i o  a
pandemia ,  ma i s  um ca so  fo i

O confirmado pelo MP onde blo-
queou as contas do prefeito e da
secretária da saúde do município.
A ação agora  é  por  supostos
pagamentos indevidos feitos por
deslocamentos e plantões médi-
cos que não ocorreram ou que
não  dever i am te r  s ido  pagos
pelo município.
O valor do bloqueio foi de mais
de R$ 800 mil, determinado pelo
Ju i z  A n d r é  L u i z  To m a s i  d e
Queiroz.

Em nota, a prefeitura de Jandira
infor mou que “  em re lação à
decisão, o prefeito Paulo Barufi,
através de seus advogados, irá
responder de acordo para a jus-
tiça. A administração municipal
continua trabalhando para a po-
pulação e obedece e confia na

justiça". O instituto contratado
responsável por administrar o
atendimento básico de saúde ne-
gou qualquer irregularidade no
contrato.
Entre algumas denuncias que fo-
r am apon t ada s  pe lo  MP,  é  a
questão dos  médicos  es tarem

dando p lantões  na  c idade  de
Jandira ,  e  no mesmo mês ,  os
mesmos estarem na cidade de
Rio Branco, no estado do Acre,
a distancia de uma cidade para
outra é de mais de 3.400 km, o
que dificultaria e muito a ida do
médico para o outro estado.

MAIS UMA VEZ

JUSTIÇA DETERMINA
BLOQUEIO DOS BENS DE
PAULO BARUFI POR
FRAUDE NA UPA DE
JANDIRA

Decisão ocorreu nesta
quinta-feira (15) e segundo
o Ministério Público, que
fez o pedido, há provas
inequívocas de:

SUPERFATURAMENTO NOS
VALORES DOS PLANTÕES
MÉDICOS

MAIS DE R$470 MIL
GASTOS ILEGALMENTE
COM VIAGENS

O juiz André Luiz Tomasi de
Queiróz determinou o
bloqueio dos bens do
prefeito, o valor bloqueado
passa de R$3 milhões.

NÃO É A PRIMEIRA VEZ, O
PREFEITO JÁ FOI
CONDENADO POR FRAUDE
NO CONTRATO DE GESTÃO
DO ANTIGO PRONTO
ATENDIMENTO MUNICIPAL
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Servidores municipais agora têm
novo e completo plano de saúde

ela incapacidade de prefei-
tos ,  governadores e  do
presidente, o cidadão aca-

ba recorrendo aos planos de saú-
de, em busca de um atendimento
melhor. Com o SUS sucateado
pela falta de investimentos em re-
cursos humanos, equipamentos e
infraestrutura, muitos cidadãos fi-
cam cansados de esperar uma so-
lução para seu problema de saú-
de. Deste modo, acabam aderin-
do à um plano de saúde individu-
al, na maioria das vezes caro e
cheios de restrições para atendi-
mento e cobertura.
Uma obrigação que o poder pú-
blico não cumpre, precarizando as
condições de vida do cidadão e
acrescentando despesas extras em
suas contas que seguem à custas
de  emprés t imos  e
endividamentos.
Mesmo não sendo obrigação do
Sindicato o atendimento dessa de-
manda, para ajudar o Servidor na
redução de custos e qualidade de
seu plano de saúde, o Sindicato

P

assumiu a tarefa de buscar um
convênio com atendimento de
boa qualidade sem prejudicar fi-
nanceiramente o trabalhador.
Isso é possível, pois a adesão à pla-
nos corporativos acabam reduzin-
do o custo em até 30%, e dá a
entidade um poder de cobrança
maior na defesa dos conveniados,
uma vez que o pagamento é feito
via desconto em folha.
Foi dentro dessa perspectiva que o
Sindicato, por meio de seu depar-
tamento Jurídico sob a liderança
da Dra. Roseli Gasparelo assumiu
a luta contra o aumento absurdo
imposto pela Ameplan. Após vá-
rias intervenções, a Justiça se ma-
nifestou favorável ao Sindicato.
Entretanto, em função da urgên-

cia da questão, o Sindicato fez a
adesão a um novo plano e aguar-
da o desfecho final da Justiça, haja
visto que pagou em juízo por um
serviço que não foi realizado pela
antiga operadora.
Diante deste quadro, após algu-
mas negociações do presidente do
Sindfusmc Jessé Cassundé com a
Plena Saúde, o Sindicato fechou
contrato com a empresa que já
a tende  aos  assoc iados
conveniados sem aplicação de ca-
rências.
Para tanto, já está disponível no site
do Sindicato, bem como no aten-
dimento presencial na sede da en-
tidade, o passo a passo para emis-
são da carteirinha virtual para faci-
litar o atendimento do associado.

Logo que a Ameplan reajustou o pla-
no de forma absurda, desproporci-
onal e sem um critério justo, Jessé,
além de mobilizar o departamento
Jurídico do Sindicato com as ações
impetradas pela Dra. Roseli
Gasparelo, passou a procurar tam-
bém uma outra empresa que pudes-
se oferecer um bom plano de saúde
aos Servidores. E isso sendo com-
patível com os rendimentos da ca-
tegoria.
Após analisar várias propostas, con-
siderando cobertura, preço do con-
vênio e a facilidade de acesso às uni-
dades de atendimento, o Sindfusmc
escolheu a Plena, pois oferece a pos-
sibilidade de atendimento ao Servi-
dor em Carapicuíba, Barueri Osasco,
Jandira, Franco da Rocha e várias
outras unidades na capital e na re-
gião.
Essa condição foi uma exigência dos
associados conveniados e seguida a
risca pelo Sindicato. Poder contar com
serviços próximo de casa e com es-
trutura para um bom atendimento
é o mínimo desejado pelo conveniado

COBERTURA E ESTRUTURA DA PLENA FORAM
DECISIVAS PARA FECHARMOS CONTRATO

quando procura um serviço médico.
A rede de altíssima qualidade pode
ser consulta no site da operadora:
www.plenasaude.com.br
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