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Estado inaugura serviços 
e anuncia investimentos 
nas cidades do Alto Tietê
PRESENÇA O governador de São Paulo, João Doria, esteve em Ferraz de Vasconcelos para inaugurar o 
Poupatempo e anunciar investimentos; Arujá recebeu a visita do vice-governador, Rodrigo Garcia P.4

MOGI

ITAQUÁ REGIÃO

Semae parcela 
débitos de 
água em até 
200 vezes P.5

Sinseri segue 
na linha de 
frente dos 
servidores P.6

Doria admite 
falhas na área 
da segurança 
pública P.5

PESQUISA

POLÍTICA

Vanderlon tem 
mais de 70% 

de aprovação 
em Salesópolis 

P.9

Deputado André do Prado 
presta contas para a 
população da região P.16



EDITORIAL

Números de guerra de um país “pacífi co”
O Brasil teve 41.069 assassi-

natos em 2021, que é o menor 
número desde 2007, quando o 
país, navegando na escalada da 
violência, fl utuava na enxurra-
da de sangue. Comparados aos 
de anos anteriores, os núme-
ros do ano passado são baixos. 
Tem-se, em 2017, o registro de 
59.128 homicídios; no ano se-
guinte, 51.558.

Em 2019 aconteceram 
41.730 assassinatos, e em 2020 
as mortes violentas bateram a 
marca de 44.118 casos. A bai-
xa trazida no ano passado não 
é motivo de comemoração, 
pois seria melhor se estivesse 
zerada. Uma utopia.  

Porém, outro fato que 
não pode fugir desse obitu-
ário nacional é que, mesmo 

com os “dedos moles” dimi-
nuindo a produção, um outro 
mal, de grandes proporções, 
fez milhares de vidas desce-
rem terra a baixo e, com elas, 
a moral do país. A Covid ain-
da se encarrega de continu-
ar a matança; as mortes pela 
grave doença estão quase 
batendo a casa dos 650 mil 
óbitos. Ela não para.  

Todos os números são ex-
tremamente trágicos para um 
país aparentemente pacífi co 
que vive e morre no silêncio 
de uma guerra não declarada. 
E quando tudo parece calmo 
e tranquilo, mais mortes che-
gam. Petrópolis conta os seus 
mortos e procura outros entre 
os escombros de uma tragédia 
anunciada e repetida. 

A “guerra” tupiniquim cau-
sa muito mais baixas que os 
eventos bélicos convencionais 
e a morte ronda os brasileiros 
das maneiras mais diversas. É 
uma companheira constante 
que vive na inconstância dos 
altos e baixos do cidadão, que 
escapa dela no trânsito, se es-
quivando das balas, mas, a en-
contra em um dia chuvoso.
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INTERNACIONAL URGENTE
Após a invasão da Rússia à Ucrânia, ocorrida na madrugada 

de quinta-feira (24), no horário dos boêmios, as nossas fontes 
de água benta espalhadas pelo mundo coletaram vários co-
municados sonoros, respaldados por habitantes de quase to-
das as nações, emitindo opiniões sobre o líder do país invasor. 
De acordo com o nosso tradutor poliglota, todos afi rmam que: 
“Realmente, o presidente é um fi lho da putim.”

INFORME PARLAMENTAR 
O deputado estadual André do Prado (PL) trabalhou junto 

ao Governo do Estado visando a reforma geral das três es-
tações de trens de Itaquá. Já seu colega, o deputado Marcos 
Damásio (PL), após esforços gigantescos, conseguiu junto 
à CPTM a construção de um mictório na Estação de Brás 
Cubas, em Mogi. Ele sabe da necessidade de todos fazerem 
necessidades. Palmas para o Dama: o incansável!

FOME DE FOMENTAR 
Bolsonaro leva ao pé da letra o termo fomentar o emprego. Au-

mentou irrisoriamente o salário mínimo, diminuiu as possibilida-
des de o empregado pedir aumento ao patrão, e, logo de cara, fez 
tudo que pudesse prejudicar essa relação já confl ituosa quando 
extinguiu o Ministério do Trabalho. Logo ele, que chama todo mun-
do de vagabundo. O digníssimo “Talkei” dá crédito a fomentar, e 
com as suas tresloucadas ações, fomentou mais a fome no país.

CANTINHO DA CULINÁRIA
As eleições produzem uma diversidade enorme de políticos 

nos tamanhos pequeno, grande e médio, que dão mais que 
chuchu na cerca. E eles vêm carregados de dúzias de baba-
-ovos, que poderiam ser juntados num grande mexido para 
uma omelete gigante e imprestável. A receita ganharia o tí-
tulo de mais horrível e mais indigesta culinária do planeta 
(até avestruz passaria longe). Mas o eleitor, faminto, comeria.

HÉNTONY: O IMPENETRÁVEL
Um funcionário do setor de Obras de Salesópolis, que fi ca 

na Garagem Municipal, e que é mais baixo clero que salário 
mínimo, se acha o maioral. O distinto cavalheiro encrenca até 
com pensamento que entra no local, tratando a todos à base 
de coices. Sabe-se lá por qual cargas d’água está sempre de 
mau humor e assustando o público, o que mancha brutal-
mente a valorosa categoria do funcionalismo municipal.

HONRARIA DE RISCO

Um vereador de Itaquá “deu” ao ex-mi-
nistro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, 
o título de “Cidadão Itaquaquecetubense”. 
Vai que dá um troço no ex-juiz e ele começa 
a Operação Lava Pé Rapado, para investi-
gar parlamentares? O pastor e cantor das 
multidões do impecável e lustroso par de 
sapatos dourados, no valor de mil contos de 
réis, pode sair dos holofotes das redes so-
ciais e já cair no zóião da PF. Corta pra mim!.

OPINIÃO2
 | GAZETA REGIONAL | 26 de fevereiro a 04 de março de 2022 |

B
R

U
N

O
 A

R
IB



TUDO JUNTO E MISTURADO POSSÍVEL CHAPA ENTRE LULA E ALCKMIN CAUSA CONFUSÃO PARA MUITOS ELEITORES

Tática do quanto mais 
embolado, melhor 

PRIMEIRA LEITURA 3
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A Prefeitura está nas ruas 
com os serviços de zeladoria 
para cuidar da cidade. 
Estamos fazendo a nossa 
parte. Faça também a sua!

eU cuIDo 
de mo  i.
e voCê?

CUIDE.
AME.
MOGI.

Acompanhe nosso trabalho nos 
canais o�ciais da Prefeitura

A possível chapa entre 
o ex-presidente Lula (PT), 
para a Presidência da Repú-
blica nas eleições deste ano, 
e o ex-governador Geral-
do Alckmin (sem partido), 
como a candidato a vice do 
petista, gera confusão para 
muitos que veem estranhe-
za na união de dois antigos 
rivais mortais, que não pu-

lavam do campo adversário 
para inimigos.

Lula continua no PT. Alck-
min ficou por 30 anos no 
PSDB, e não é porque saiu do 
ninho dos Tucanos que trocou 
as penas por um macacão de 
operário. Se bem que nem Lula 
sabe mais o que é um chão de 
fábrica. E o PT já esqueceu o 
que é um cartão de ponto. 
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NEGOCIAÇÃO
O ex-governador de SP, Alckmin, 

pode se aliar ao ex-presidente Lula

Essa embolação de “tra-
balhadores” que passaram a 
executivos e executivos que 
tentam se passar por operá-
rios dá um nó na cabeça de 
muita gente que vê a aliança 
Lula/Alckmin apenas como 
a oportunidade do grupo 
deles chegar ao poder, inde-
pendentemente dos meios 
que justifique a chegada “ao 
pote de ouro”.

Ninguém esquece que 
Alckmin e seu tucanato em São 
Paulo mandou a polícia baixar 
a porrada em muitos trabalha-

dores, professores e até mesmo 
na polícia civil na “Greve da 
Segurança”, em 2008.

Lula esqueceu. Quem apa-
nhou não esqueceu. Assim 
como Lula deve ter esquecido 
que Alckmin defendeu a re-
forma trabalhista, a reforma 
da Previdência, o teto de gas-
tos, e foi a favor do impeach-
ment de Dilma Rousseff. Só 
ela não esqueceu. 

Mas essa aliança, que há al-
guns anos parecia impossível, 
ocasiona amnésia em muitos. 
Quando os interesses lhes 

convêm, não se importam em 
esquecer o passado, para se 
misturarem. 
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Em cinco dias, o Governo do Es-
tado esteve no Alto Tietê para cum-
prir uma agenda de importantes 
inaugurações na região, contemplan-
do, nesse momento, os municípios 
de Ferraz de Vasconcelos e Arujá. Os 
destaques ficam por conta das insta-
lações das unidades do Poupatempo 
nas duas cidades. Ferraz contou com 
a presença do governador João Doria 
(PSDB), e o vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) foi à Arujá.  

Doria esteve em Ferraz na quin-
ta-feira (24) e, além de inaugurar o 

PRESENTE ALTO ESCALÃO DO GOVERNO PAULISTA CONTEMPLOU FERRAZ DE VASCONCELOS E ARUJÁ COM SERVIÇOS

Em menos de 
uma semana, 
Estado inaugura 
duas unidades 
do Poupatempo 
no Alto Tietê 
Por Will Siqueira
willsiqueira@leiaogazeta.com.br

Doria fala sobre segurança pública no Alto Tietê
Durante a inauguração 

do Poupatempo de Ferraz, 
o governador João Doria 
(PSDB) concedeu uma co-
letiva de imprensa na qual 
foi questionado pela GA-
ZETA a respeito da segu-
rança pública no Alto Tie-
tê. Ele fez uma avaliação 
sobre o investimento feito 
pelas prefeituras da re-
gião em GCMs e também 
comentou sobre os casos 
de violência que aconte-
ceram em duas escolas 
do Estado recentemente 
– além de outra escola que 
sofreu uma suposta ame-
aça de atentado.

VIOLÊNCIA
Cidades da 

região estão 
preocupadas 
com roubos, 

furtos e brigas 
em escolas
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Segundo Doria, ele e sua equipe 
estão fazendo um “governo munici-
palista”, isto é, procurando atender 
todos os municípios. No caso de 
Ferraz, o Governo do Estado libe-
rou para a prefeita Priscila Gambale 
(PSD) R$ 20 milhões para obras de 
infraestrutura urbana, além de recur-
sos para reformas em duas escolas 
estaduais da cidade.

O Poupatempo de Ferraz de Vas-
concelos recebeu investimento de R$ 
230 mil pelo Estado e tem capacidade 
para realizar cerca de 420 atendimen-
tos por dia. A unidade vai oferecer ser-
viços que dependem da presença do 
cidadão para serem concluídos, como 
a solicitação de RG, primeira via e al-
teração de dados cadastrais da CNH, 
mudança na característica ou transfe-
rência interestadual de veículo, inten-
ção de matrícula escolar, investigação 
e reconhecimento de paternidade, 
além de algumas opções da prefeitura.

ARUJÁ – No sábado (19), a gestão 
Doria já havia inaugurado um Poupa-

tempo em Arujá, o qual terá capacida-
de para realizar até 230 atendimentos 
por dia. O Estado investiu na constru-
ção da nova unidade R$ 160 mil.

“Nós tínhamos 70 unidades do 
Poupatempo em São Paulo e, até o fi-
nal de março, teremos 140. Antes, o 
Poupatempo era apenas para as gran-
des cidades. Hoje, ele está chegando 
em todas as cidades do Estado de São 
Paulo”, afirmou Rodrigo Garcia. O 
Poupatempo de Arujá está instalado 
na Avenida João Manuel, n°600, no 
Center Ville.

Ainda em Arujá, Garcia realizou a 
entrega e visitou o novo reservatório 
de água da cidade, que recebeu investi-
mento de R$ 11,8 milhões. A obra foi 
executada pelo Governo de São Paulo, 
por meio da Sabesp, e faz parte dos 
serviços de ampliação do sistema de 
reserva de Arujá, previsto no Plano 
Municipal de Saneamento Básico. O 
reservatório tem capacidade para cer-
ca de 13 milhões de litros de água e 
vai ampliar a capacidade de armazena-
mento de água em 260% 

Poupatempo, autorizou a criação da 
Delegacia de Defesa da Mulher no 
município. O Poupatempo de Ferraz 
faz parte dos novos postos de atendi-
mento à população, os quais são mais 
modernos, compactos e integrados ao 
Detran-SP, que irá beneficiar cerca de 
200 mil pessoas. A nova unidade fica 
na Rua Tito Temporim, nº 162, no 
Jardim São João.

“Em três anos e dois meses do nos-
so governo, já inauguramos 46 novas 
unidades do Poupatempo. Este é um 
projeto vitorioso que atende princi-
palmente a população mais simples”, 
destacou Doria. “É uma economia de 
tempo e de atuação na cidadania das 
pessoas”, completou.

“É uma responsabili-
dade integral das prefei-
turas. Como contribuir? 
Com uma ação integra-
da com a Polícia Militar e 
com a Polícia Civil. Esses 

são os braços do Estado 
para apoiar o trabalho 
conjunto das Guardas 
Civis Metropolitanas, e 
isso já vem sendo feito”, 
comentou o governador. 

“Ação integrada, de inte-
ligência da polícia, para 
identif icação de crimi-
nosos antes que come-
tam os crimes, e ação 
conjunta, a chamada 

pronta-resposta, que é a 
ação na rua”, completou.

Doria af irmou que a 
partir do fatídico caso 
da Escola Raul Brasil, 
em Suzano, houve a ins-
talação de câmeras de 
segurança em todas as 
escolas estaduais, mas 
nas municipais “é uma 
responsabilidade com-
partilhada por prefeitos.” 
“Mas os prefeitos podem 
nos orientar, via Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Regional, de alguma 
ação mais específ ica de 
pronta-resposta da Polí-
cia Militar.”  (W.S.)

VICE
Rodrigo 
Garcia 
prestigiou 
as entregas 
em Arujá

GOVERNADOR
Inauguração do Poupatempo de Ferraz 

contou com a presença de João Doria

DIVULGAÇÃO / GOVERNO SP
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FACILITADO O OBJETIVO DO NOVO PARCELAMENTO É MELHORAR AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS

ATENÇÃO OUTRA IMPORTANTE AÇÃO EM ANDAMENTO SÃO OS MUTIRÕES PARA EXAMES DIVERSOS

Dívidas com o Semae, de Mogi, podem 
ser negociadas em até 200 parcelas

Mogi repõe médicos 
para reduzir a espera por 
consultas na Rede Básica

Consumidores que pos-
suem algum débito com o 
Semae de Mogi das Cru-
zes agora podem negociar 
suas dívidas com melhores 
condições de pagamen-
to. Já está em vigor a Lei 
Complementar 164/2022, 
que amplia de 72 para até 
200 o número máximo de 
parcelas, e ainda reduz 
o valor mínimo que uma 
parcela pode vir a ter, pas-
sando de ½ Unidade Fis-
cal do Município (UFM) 
para ¼ de UFM (de R$ 
103,82 para R$ 51,91, em 
valores de 2022).

Os interessados em fazer 
o parcelamento podem pro-
curar a unidade de atendi-
mento mais próxima – PAC 
(Pronto Atendimento ao 

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes amplia, a partir do 
mês de março, a oferta de 
vagas para consultas e retor-
nos na Rede Básica de Saú-
de, com a reposição de mé-
dicos nas unidades de maior 
demanda. O objetivo é redu-
zir a fila de espera gerada a 
partir das restrições impos-
tas pela pandemia do novo 
coronavírus, desde 2020.

No total, serão ofertadas 
cerca de 16 mil novas vagas 

mensais nas áreas de clínica 
médica, pediatria e ginecolo-
gia. O atendimento ocorrerá 
por meio de um complemen-
to no contrato já existente 
entre a Secretaria Municipal 
de Saúde e o Cejam (Centro 
de Estudos e Pesquisa Dr. 
João Amorim), que ficará 
responsável pela reposição 
dos profissionais. 

Nos últimos anos, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
perdeu vários médicos por 

conta de aposentadorias e 
exonerações, além de ter 
registrado baixa adesão de 
profissionais nos concursos 
anteriores. 

“Diante das dificuldades 
para contratarmos novos mé-
dicos no serviço público, op-
tamos pelo contrato de horas 
médicas, ou seja, a organiza-
ção social será a responsável 
pelo direcionamento dos pro-
fissionais às unidades que in-
dicarmos”, explica o secretá-

Da Redação
reportagem@leiaogazeta.com.br

Cidadã) do Prédio Sede da 
prefeitura, PAC Braz Cubas, 
ou CIC (Centro Integrado 
de Cidadania) de Jundia-
peba –, de segunda a sex-
ta-feira, das 8 horas às 17 
horas, com a documentação 
solicitada (mais detalhes ao 
final deste texto). O Semae 
recomenda o agendamen-
to prévio pelo site agenda-
mentopac.pmmc.com.br.

A quitação em até 200 ve-
zes vale para débitos de anos 
anteriores (dívida ativa). As 
dívidas do ano vigente – na 
ocasião do acordo de par-
celamento – poderão ser di-
vididas em, no máximo, 24 
parcelas. Em ambas as situa-
ções, é necessário respeitar o 

valor mínimo de cada parce-
la: ¼ (25%) da UFM.

Todo parcelamento que 
vier a ser realizado deverá 
ser pago de maneira mensal 
e sucessiva, por meio de car-
nês, aos quais serão incorpo-
rados, além dos valores das 
dívidas, atualização monetá-
ria, multas, juros de mora e 
demais acréscimos.

O não pagamento de três 
parcelas, consecutivas ou al-
ternadas, acarretará no can-
celamento do parcelamento 
(carnê). Nessas circunstân-
cias, o consumidor poderá 
fazer um novo parcelamento, 
respeitando as repactuações 
previstas na Lei. 

Não deixe de 
aproveitar o novo 

programa da 
Prefeitura de Mogi

EM DIA
Aproveite para regularizar os 
seus débitos com o Semae

rio municipal de Saúde, Zeno 
Morrone Junior.

Os médicos já estão sen-
do cadastrados e treinados 
para iniciar os atendimentos 
a partir de março. Paralela-

mente, a equipe do SIS 160 
está levantando pedidos de 
consulta dos pacientes, por 
ordem de solicitação e prio-
ridade, para marcar datas e 
horários. 

ATENÇÃO BÁSICA
Objetivo é reduzir a fila de espera formada 

por conta da pandemia da Covid-19
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SANTA CASA DE MISERICORDIA 
FREDERICO OZANAN

CNPJ/MF N°58.484.239/0001-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

A Associação “SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERICO OZANAN”, 
na pessoa de seu vice-presidente, atendendo solicitação de 1/5 de seus 
associados e de acordo com o contido no artigo 15, III do Estatuto Social 
vigente, convocar todos os associados para a realização de ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, através do presente edital, que será fi xado no 
mural de costume na sede da associação e publicado em jornal de circula-
ção local, para conhecimento de todos, observada a antecedência exigida 
pelo artigo 16, I do estatuto.

A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, será realizada através de 
reunião que ocorrerá em 09 de março de 2022 na sede da associação, sito 
à Praça Padre João Menendes, n° 31, Centro em Salesópolis, Estado de 
São Paulo, em primeira chamada de convocação às 19:30 horas (§ 4° do 
artigo 16 do Estatuto) onde será deliberado os seguintes assuntos da pauta 
abaixo (artigo 16 do estatuto ):

- Alteração dos registros junto a Receita Federal do Brasil (CNPJ/MF);
-Cadastro no e-social;
- Sugestões de alteração do estatuto social;
-Reconstituição do livro de registro de sócios;
-Reconstituição do livro de registro de atas;
-Deliberação sobre formulário para cadastramento de sócios
-Informação e deliberação inicial sobre a realização das eleições da nova 
diretoria e conselho fi scal que ocorrerá em maio de 2022.

Salesópolis, 24 de fevereiro de 2022.

BENEDITO LUIZ FARIA DE MELO
VICE-PRESIDENTE

CAMAT – COOPERATIVA AGRÍCOLA 
MISTA DO ALTO TIETÊ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Antonio Camargo Neto, Diretor Presidente da CAMAT - Co-
operativa Agrícola Mista do Alto Tietê Ltda - pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ 66.976.796/0001- 20 e 
Inscrição Estadual 598.006.220-116, com sede à Rua Braz 
Torraga, 888, em Salesópolis, estado de São Paulo, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os cooperados em número de 220 (duzentos e vinte) para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA a ser 
realizada no dia 26/03/2022 na sede da CAMAT, no ende-
reço acima às 7:00h em primeira convocação com a pre-
sença de 2/3 dos associados; em segunda convocação às 
8:00h com a presença da metade mais um dos associados; 
ou ainda em terceira e última convocação às 9:00h com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados para delibera-
rem sobre a seguinte pauta:

1) Prestação de contas contendo Balanço do Exercício 
2021, das Contas de Sobras ou Perdas, Parecer do Con-
selho Fiscal e do Relatório de Gestão.
2) Destinação das sobras apuradas no exercício ou rateio 
das perdas.
3) Aprovação do Plano de Trabalho 2022
4) Eleição do Conselho Fiscal período 2022/2023. Salesó-
polis, 23 de fevereiro de 2022

ANTONIO CAMARGO NETO DIRETOR - PRESIDENTE

VITÓRIA ENTIDADE PREZA PELA ORGANIZAÇÃO SINDICAL, UNIÃO E O FORTALECIMENTO

Sinseri é o único representante dos 
Servidores de Itaquá, defi ne Justiça

Suzano amplia 
atendimentos 
na saúde

A Secretaria Municipal de 
Saúde realizou sua prestação 
de contas referente ao tercei-
ro quadrimestre do ano pas-
sado, ou seja, de setembro a 
dezembro. A exposição dos 
resultados e ações do setor 
aconteceu durante audiên-
cia pública na noite da última 
quinta-feira (24), na Câmara 
Municipal de Suzano. 

Na ocasião, o titular da 
pasta, Pedro Ishi, detalhou 
o funcionamento de toda 
a estrutura municipal de 
saúde, elencando os equi-
pamentos públicos que a 
compõem, e apresentou 
um balanço de ações e aco-
lhimentos feitos nos últimos 
meses de 2021. Neste inter-
valo de tempo, foram reali-
zados 1,7 milhão de atendi-
mentos, o que representa 
um aumento de aproxima-
damente 53% em relação ao 
quadrimestre anterior. 

O secretário destacou a 
produtividade alcançada, 
que acompanhou as de-
mandas da pandemia da 
Covid-19 e os demais proce-
dimentos oferecidos à po-
pulação. 

BALANÇO

A direção do Sinseri 
(Sindicado dos Servidores 
Públicos Municipais de Ita-
quaquecetuba) comemorou, 
essa semana, mais uma vi-
tória da entidade junto ao 
TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo). De acordo 
com o que foi divulgado, o 
TJ manteve a decisão de 1ª 
instância e reconheceu “a 
diretoria do Sinseri, mais 
uma vez, como legítima 
e única representante dos 
servidores municipais de 
Itaquaquecetuba, conforme 
acórdão expedido pelo re-
lator Vito Guglielmi, dia 18 
de fevereiro”, informou o 
Sinseri, explicando que “a 
decisão negou o recurso de 
um processo já derrotado na 
Comarca da cidade, em ou-
tubro de 2021.”

Apesar da fi losofi a de traba-
lho da entidade, que é unifi car 
a categoria em prol dos interes-
ses de toda a classe, “existem 

Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

grupos políticos interessados 
em tomar o sindicato para fa-
zer politicagem”, ponderou o 
Sinseri. “Estes grupelhos sur-
gem sempre em períodos deli-
cados (como na questão da re-
tirada do NU), quando a união 
da categoria é indispensável 
para garantir avanços.”

“A decisão só reforça a le-
gitimidade do Sinseri perante 
à sua categoria. Fomos à jus-
tiça preservar normas e re-
gras estabelecidas na Cons-
tituição, além de elucidar as 
exigências estatutárias para 
atos convocatórios do sindi-
cato. Relutamos e avançamos 

não só em prol da diretoria 
desta entidade, mas também 
da categoria. Mantivemos 
nossa instituição em mãos 
certas, de pessoas interessa-
das, exclusivamente, no bem 
do servidor”, conclui Rafael 
Ceroni Succi, advogado que 
representa o Sinseri. 

DECIDIDO
Justiça 

reconhece o 
Sinseri como 

legítimo 
representante 
dos servidores 

de Itaquá
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AGILIDADE NO SEU SEGUNDO DIA NO CARGO, O DELEGADO VISITOU A CÂMARA DE MOGI E RECEBEU DEMANDAS

ESTRUTURA É PREVISTA A REALIZAÇÃO DE 500 PARTOS POR MÊS NA MATERNIDADE

Secretário de 
Segurança ouve 
vereadores

Comissão de Saúde está 
satisfeita com obras da 
Maternidade de Mogi

O novo secretário de Se-
gurança Pública de Mogi 
das Cruzes, Toriel Sardinha, 
nomeado há seis dias para o 
cargo, visitou a Câmara Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes 
na quarta-feira (23), durante a 
Sessão Ordinária. Aproveitan-
do a visita, o vereador Mau-
roYokoyama (PL), o Mauro 
do Salão, indicou à Casa de 
Leis a Moção de Aplauso 
nº18/2022, que parabeniza o 
trabalho da operação “Break”, 
realizada por policiais.

Questionado pela GAZE-
TA sobre as ações para me-
lhorar a segurança da cidade, 
o delegado afi rmou que já está 
dando andamento a algumas 
questões. “Vamos aumentar 
o número de efetivo e, em se-
guida, abrir um novo concur-
so. Além de armar os policiais, 
mesmo quando estão não es-
tão de plantão”, informou.

Sardinha, que assumiu o 
cargo do delegado mogiano, 
André Ikari, acompanhou a 
sessão e a discussão dos par-
lamentares acerca da indicação 
de Mauro do Salão para reco-
nhecer o trabalho empenhado 
na operação “Break”, da Polí-

As obras da Maternidade 
Municipal de Mogi das Cru-
zes estão quase prontas, em 
99%, para ser mais exato, se-
gundo o prefeito Caio Cunha 
(PODE). Na quarta-feira 
(23), a Comissão de Saúde da 
Câmara Municipal, ao lado 
do chefe do Executivo, visitou 
a estrutura do prédio e avaliou 
o andamento das obras.

“Eu, que sou médico, sen-
ti vontade de estar lá traba-

lhando, recebendo as mães, as 
crianças. Há muito tempo eu 
não vejo um hospital tão pre-
parado para 
receber a po-
pulação como 
esse”, contou 
o vereador 
Otto Rezende 
(PSD), em en-
trevista à GAZETA. 

Com sete pavimentos (do 
subsolo ao quinto andar), 

a estrutura disponibilizará 
89 vagas, das quais 54 leitos 
para mulheres, além de 10 

leitos de UTI 
Neonatal, 10 
leitos de cui-
dados inter-
mediários e 
UTI Adulto, 
entre outros 

espaços especializados. A ca-
pacidade estimada é de 500 
partos por mês.

Por Júlia Andrade
reportagem@leiaogazeta.com.br

cia Civil, que prendeu suspei-
tos de participação em quadri-
lha praticante de roubos, na 
região de Sabaúna e Botujuru. 
Conforme diz a Moção, os 
suspeitos utilizavam armas de 
grosso calibre para aterrorizar 
as vítimas, que eram, em geral, 
idosas ou de famílias orientais. 

O presidente da Casa, Mar-
cos Furlan (União Brasil), tam-
bém aproveitou a presença 
do secretário para apresentar 
reivindicações da GCM. “É 
importante a gente ouvir a ca-
tegoria, saber das necessidades, 
trazer essa demanda para deba-
ter aqui na Casa e levar ao pre-
feito. A gente precisa dar uma 
atenção especial aos agentes de 
segurança”, reforçou.  

EM DISCUSSÃO
Vereadores homenagearam GCMs, mas 

cobraram melhorias na corporação 

QUASE PRONTA
Unidade vai reforçar a cobertura 

pública na área de saúde
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Segurança pública 
dominou o debate 

da semana na 
Câmara de Mogi

Os vereadores e partici-
pantes da Comissão de Saú-
de Maurino José (PODE), 
o policial Maurino e Osval-
do Antonio da Silva (PRB), 
o Pastor Osvaldo, também 

acompanharam a visita e elo-
giaram o trabalho executado. 
“É um hospital surreal” e “é 
um bônus para o munícipio” 
foram as frases usadas por 
eles, respectivamente.  (J.A.)

O vereador Otto 
Rezende, que é 

médico, elogiou a 
unidade hospitalar



A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o 
projeto de lei que ajuda você a pagar débitos com o 
Serviço Municipal de Águas e Esgotos.

Se você está em dívida com o Semae agora poderá 
pagar no carnê, em parcelas mensais.

Os débitos até 2021 poderão ser parcelados em até 
200 vezes. Já os débitos deste ano poderão ser
parcelados em até 24 vezes.

Informe-se no Semae: www.semae.sp.gov.br

TUDO QUE A CÂMARA FAZ É POR VOCÊ.

� camarademogi 
� camaramogidascruzes
� Canal 3.2 UHF
� www.cmmc.com.br

A CÂMARA APROVOU: AGORA 
VOCÊ PODE PARCELAR
A SUA DÍVIDA COM O SEMAE 
EM ATÉ 200 VEZES.

Vamos levar o trabalho às 
comunidades esquecidas

S
e você não me co-
nhece, muito prazer. 
Eu sou Marcos Ri-
beiro da Costa, mais 

conhecido como Marqui-
nhos da Indaiá. Como pre-
zo muito pela relação com 
a população, deixa eu me 
apresentar direito a você, 
caro leitor da GAZETA. In-
clusive, agradeço ao jornal 
por esse importante es-
paço que terei daqui para 
frente, como novo articu-
lista desse importante ór-
gão de imprensa.

Eu nasci em 1972, na 
Maternidade de Ferraz 
de Vasconcelos, mas vivi 
toda a infância no bairro 
Jardim Indaiá, no municí-
pio de Poá. Portanto, vem 
de lá o apelido que me 
permitiu conhecer tantas 

pessoas na minha cidade 
e em todo o Alto Tietê. E 
continuo sendo morador 
de Poá, onde criei meus 
dois filhos, junto com mi-
nha esposa.  

De origem muito hu-
milde, batalho pelo bem-
-estar da minha família 
desde criança. E foi jus-
tamente batalhando pe-
los meus familiares que 
eu aprendi que poderia 
fazer mais. Assim, entrei 
na política para lutar pelo 
bem-estar da população 
poaense. 

Fui eleito vereador de 
Poá em 2008, quando 
concorri pela primeira vez. 
Em 2012, fui reeleito. Nes-
se período, exerci o cargo 
de presidente da Câmara 
Municipal e também esti-

ve à frente de uma asso-
ciação de vereadores de 
todo o Alto Tietê. Em mi-
nha passagem pelo Legis-
lativo, aprendi que o par-
lamentar precisa, antes de 
tudo, sempre estar atento 
às reais necessidades da 
população.

Por fim, também exerci 
o cargo de vice-prefeito de 
Poá entre os anos de 2017 
e 2020. Nesse período, 
ocupei a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, onde con-
quistei inúmeras melho-
rias para o setor. Só para 
citar um deles, o pronto-
-atendimento infantil. 

Fiz questão de me 
apresentar porque sou da 
opinião de que você, caro 
leitor, tem o direito de sa-
ber quem sou eu. Afinal, 

VOCÊ ESTÁ CONVIDADO A FAZER PARTE DESSA MISSÃO

estarei contigo ao longo 
de todo o ano, sempre tra-
zendo conteúdos que têm 
uma finalidade bem espe-
cífica: valorizar as pessoas 
e as riquezas de todo o 
Alto Tietê.

Junto à minha equi-
pe, vou visitar comércios, 
empresas, bairros, enfim. 
Vamos dialogar com essa 
região formada por 10 ci-
dades e 1,7 milhão de habi-
tantes. Dessa forma, conti-

nuarei honrando aquilo 
que sempre foi destaque 
na minha trajetória políti-
ca: pisar aonde os outros 
políticos não pisam. Você 
está convidado a acompa-
nhar essa missão. 

Marquinhos da Indaiá
O comerciante é 

morador de Poá, onde 
foi vereador por dois 

mandatos, secretário de 
Saúde e vice-prefeito
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PESQUISA LEVANTAMENTO FEITO A PEDIDO DA GAZETA REVELA PONTOS POSITIVOS DO 2º MANDATO DO PREFEITO

Único reeleito na história de Salesópolis, 
Vanderlon tem mais de 70% de aprovação

Salesópolis comemo-
ra 184 anos de fundação na 
próxima segunda-feira (28). 
Apesar da pandemia de Co-
vid-19 ter prejudicado o de-
senvolvimento da cidade, 
causando consequências ne-
gativas à qualidade de vida 
da população, os morado-
res da cidade demonstram 
que acertaram quando es-
colheram reeleger o prefei-
to Vanderlon Gomes (PL), 
primeiro chefe do Executivo 
a ocupar a cadeira por dois 
mandatos consecutivos. É 
o que mostra uma pesquisa 
encomendada pela GAZE-
TA, que reúne 71% de ava-
liação positiva em relação ao 
trabalho do mandatário. 

Realizado pelo Instituto 
ASN Pesquisas, o levantamen-

Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

co avalia como “péssimo” e 
26% como “ruim”.

ELEIÇÕES – Por ser um 
ano eleitoral, a GAZETA 
também quis medir as inten-
ções de votos dos eleitores 
salesopolenses. De acordo 
com os resultados apresen-
tados pela ASN Pesquisas, a 
disputa para a Presidência da 
República mantém a tendên-
cia de outras pesquisas, com 
o ex-presidente Lula (PT) na 
frente – 37%, no cenário esti-
mulado -, seguido de Jair Bol-
sonaro (PL), com 24%, e Ciro 
Gomes (PDT), com 12%. 

Para o Governo de São 
Paulo, o cenário estimulado 
traz os seguintes resultados: 
Márcio França (PSB), com 
27%; não sabe (21%); Ge-
raldo Alckmin (sem parti-
do), com 17%; nenhum, com 
16%; e Fernando Haddad 
(PT), com 8%. 

Confira os 
percentuais de 
avaliação do 

prefeito

to ocorreu no dia 22 de feverei-
ro e consultou 200 moradores 
de sete diferentes regiões da 
cidade. Com margem de erro 
de 4,9 pontos percentuais para 
mais ou para menos, o estudo 
trouxe mais votos como “óti-
mo”, bom” e “regular” que 
“ruim” e “péssimo” – confira 
todos os índices no quadro. 

Ainda de acordo com a 
pesquisa, a segurança, que 
obteve 88% de avaliação 
“ótimo”, bom” e “regular” 
e a pavimentação, que soma 
78% de avaliações positivas, 
são os setores de maior des-
taque no momento. Já a área 
de empregos obteve maio-
ria negativa: 30% do públi-

2%

28%

41%

9%

7%

13%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Não sabe

ATUAÇÃO
Segundo pesquisa, mandato de Vanderlon 
Gomes é bem avaliado pela população

B
R

U
N

O
 A

R
IB



10 
leiaogazeta.com.br 

| 26 de fevereiro a 04 de março de 2022 | GAZETA REGIONAL || SALESÓPOLIS 184 ANOS

RETORNO TRANQUILIDADE MARCA A VOLTA DA ROTINA ESTUDANTIL; PROTOCOLOS CONTRA A COVID PERMANECEM 

Rede municipal de ensino começa o ano 
letivo com 100% dos alunos nas escolas

Parabéns

A secretária de Educação 
de Salesópolis, Silvana de 
Fátima Nascimento, afirma 
que o início da aulas presen-
ciais nas unidades escolares 
do município começou de 
forma tranquila e acrescen-
tou que foi feito um intenso 
trabalho na rede municipal 
de ensino, visando evitar e 
prevenir que alunos, profes-
sores e demais funcionários 
contraiam Covid-19 no am-
biente escolar. 

“Hoje, as escolas são os 
lugares mais seguros, onde a 
criança e o adolescente não 
correm o risco da doença”, ga-
rante a educadora, expondo que 
pode “acontecer de eles serem 
infectados, mas fora das escolas; 
dentro não, porque foram to-
madas todas as medidas neces-
sárias para que isso não ocorra.”

Além da continuidade de 
todos os protocolos (higieni-
zação das mãos com álcool em 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

gel, uso de máscara) houve a 
higienização de todas as esco-
las, feita por uma empresa ter-
ceirizada, para garantir o retor-
no dos alunos e tranquilidade 
aos pais e responsáveis. 

A secretária ainda desta-
cou que foram adotados cinco 

intervalos (recreios), em um 
mesmo período de aulas, para 
evitar a aglomeração de alunos 
na hora em que todos eles se 
encontram nos pátios. 

Os protocolos seguidos 
dentro da escola também são 
cumpridos no transporte es-

colar, com os responsáveis por 
levar e trazer estudantes sendo 
obrigados a usar máscaras, hi-
gienizar as mãos e tudo o mais 
que a situação pede. “O trans-
porte escolar entre área rural 
e urbana conta com 34 linhas 
que rodam, ao mesmo tempo 
(manhã e tarde), aproximada-
mente dois mil quilômetros 
por dia, levando e trazendo 
alunos”, revelou a secretária.

Para certificar que o aluno 
ou a aluna tenham sido imu-
nizados, a direção da escola 
pede que o responsável envie 
algo que confirme a vacinação, 
“podendo ser foto da carteira 
de vacinação”. Também foram 
instalados termômetros para 
aferir automaticamente a tem-
peratura de todos que entram 
nas escolas. 

As unidades escolares pas-
sam por uma verdadeira blin-
dagem contra a Covid. A rede 
municipal de ensino de Sale-
sópolis atende 1.550 alunos, 
distribuídos em nove unida-
des escolares, e conta com 100 
professores. 

ESTRATÉGIA
A Secretaria 

de Educação 
garantiu a volta 

segura dos 
mais de 1,5 mil 

estudantes

Pandemia se 
tornou desafio 

para a educação 
em todo país; 

Salesópolis oferece 
segurança
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PROJETO CRIAÇÃO DO PARQUE DO PINHEIRINHO É O DIVISOR DE ÁGUAS PARA O SETOR TURÍSTICO DESLANCHAR NA CIDADE

CARDÁPIO PRATOS SABOROSOS À MESA E DEGUSTADOS NA COMPANHIA DE QUEM TEM FOME DE PROGRESSO

Secretária se empolga ao falar do leque 
de ações previstas para área de turismo

Comerciante serve almoço 
enquanto ‘desenha’ o 
potencial de Salesópolis

A secretária de Turismo, 
Cultura e Esportes de Sale-
sópolis, Monique Cáfaro 
Arouca Sobreira, recebeu 
a reportagem no Portal de 
Entrada da cidade, atual 
sede do órgão, mas já está 
de mudança para o Centro 
de Convenções “Sebastião 
Faria”, que será inaugura-
do no dia 28 de fevereiro, 
data que marca o aniversá-
rio da cidade, e onde será a 
nova sede da Secretaria.

No local, que é ponto de 
chegada e saída de Salesópo-
lis, a secretária falou sobre 
as diversas atividades turísti-
cas, esportivas e culturais do 
município, mas demorou nas 
explanações acerca da cria-
ção do Parque Municipal do 
Pinheirinho que, segundo ela, 
é o divisor de águas do turis-
mo. E quando o projeto for 
concretizado, fará com que 
o prefeito Vanderlon Gomes 
(PL) seja o mandatário do 
Executivo salesopolense mais 
lembrado da cidade. 

A forma como Monique 
fala sobre o Parque dá a di-
mensão da grandiosidade da 
iniciativa que está sendo ten-
tada, de acordo com ela, já há 
mais de 30 anos. “Foi posta 
na mesa de outros políticos 
que governaram o município, 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

e, no entanto, só encontrou 
seriedade e determinação do 
atual gestor.” 

A área quilométrica que 
vai abrigar o parque perten-
ce ao DAEE (Departamento 
de Água e Esgoto). O local já 
conta com infraestrutura na-
tural de lazer e turismo onde 
acontecem “visitações” de 
pessoas que acabam fazendo 
o turismo predatório. 

A prefeitura fez o DAEE 
entender que, por um meio 
de concessão, o terreno passa 
à municipalidade, que tem um 

projeto ousado para trans-
formá-lo em um dos maiores 
parques do Estado, integran-
do-o à vida de Salesópolis 
com vistas a aumentar a eco-
nomia municipal, a geração 
de emprego e de renda. 

“E, acima de tudo, para 
que possamos monitorar o 
local, oferecendo turismo se-
guro às pessoas, com um tra-
balho que evite depredação e 
agressão ao meio ambiente, 
como acontece atualmente. 
A prefeitura faz ações nesse 
sentido, mas é impedida de 

atenção está na arrecadação 
do ISS (Imposto Sobre Ser-
viço) nesse setor. “Em 2021, 
mesmo com a pandemia, a ar-
recadação de ISS pulou para 
19% [em relação ao orçamen-
to total daquele ano]”, frisou. 

“O salesopolense precisar 
saber que esse é o caminho 
e a geração de emprego e de 
melhoria financeira para nós 
todos. Precisamos passar essa 
confiança tanto aos turistas 
como à nossa população, de 
que podemos estar entre as 
mais fortes e melhores cida-
des turísticas do Estado. O 
turismo é o foco da adminis-
tração atual, que faz o possí-
vel para que essa seja a reali-
dade de Salesópolis.” 

JÁ É - O município, que 
precisa abrir outras frentes 
turísticas e vê essa possibili-
dade renovada na criação do 
Parque do Pinheirinho, foi 
reforçado com a elevação da 
Igreja de São José a santuá-
rio. E haverá festas, como a 
Quinta-Feira de Mês, que vol-
ta agora, em março, após dois 
anos de paralisação devido à 
pandemia, além da Festa do 
Cambuci e o cicloturismo, 
com dezenas de ciclistas se 
dirigindo à cidade. 

O Estado de São Paulo 
tem 70 municípios ranquea-
dos como Estância Turística. 
Salesópolis detém a 36ª posi-
ção no ranking. 

OLHAR
Cidade quer 

melhorar 
as opções 

destinadas 
aos turistas

A área de turismo 
segue como 

principal aposta de 
desenvolvimento

outras de mais eficácia, por-
que a área é do DAEE, que é 
quem deve fiscalizar e não o 
faz”, explicou Monique.

ALVO CERTEIRO - A vo-
cação turística da cidade é 
indiscutível, assegura a secre-
tária. E um fato que chama a 
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Em Salesópolis já há 
quase 40 anos, o comer-
ciante Lélis Renó se soma 
à história do município por 
sua contribuição como po-
lítico – foi quatro vezes ve-
reador – e no comando do 
“Nhá Luz”, que é um dos 
restaurantes mais concorri-
dos da cidade, que ele diz 
adorar. “Na verdade, amo 
Salesópolis”, afirma.

O comerciante senta ao 
lado dos jornalistas em uma 
das mesas do Nhá Luz – ins-
talado no Mercado Municipal 
– e fala o que todos querem 
na cidade, que ainda sente 
duramente os efeitos da pan-

demia. “Estamos torcendo 
muito pela recuperação eco-
nômica do município, que 
teve prejuízos fortes no co-
mércio”, ressalta. “E a dor 
de quem perdeu parentes não 
tem palavras que expliquem. 
A gente se so-
lidariza com 
todas as famí-
lias”, destaca.

A instala-
ção do res-
taurante no 
Mercado Municipal de Sale-
sópolis traz bons resultados 
a ele e aos clientes. “É um 
ponto muito bom, e, devido 
ao conhecimento notório do 

Nhá Luz, as coisas estão indo 
bem, com tendência a melho-
rar”, expõe. 

O sucesso da casa se deve 
à alimentação no estilo tropei-
ro; está sempre quente pelas 
labaredas do fogão e a lenha, 

que embelezam 
o ambiente 
rústico e au-
mentam o ape-
tite. “É bom 
servir bem as 
pessoas, e to-

dos que vêm sempre voltam”, 
comenta, acrescentando que o 
outro Nhá Luz fica na Rodo-
via Professor Alfredo Rolim 
de Moura, km 99, também 

em Salesópolis – esse mantém 
o atendimento só nos fins de 
semana. “O que começou lá, 

agora traz o sabor da boa co-
mida para o Centro da cida-
de”, finaliza.  (A.B.)
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Estabelecimento 
conta com duas 

unidades em 
Salesópolis PERSEVERANÇA

Lélis Renó segue à frente do restaurante 
Nhá Luz, que é referência na Estância
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LEI FORÇAS POLICIAIS AFIRMAM QUE PRECISAM DA COLABORAÇÃO DE TODOS PARA A TRANQUILIDADE CIVIL 

Polícia Civil avalia que a segurança 
em Salesópolis não difere da região

POR SALESÓPOLIS

UM MANDATO DE

RESULTADOS

Rede Pública de Saúde

Santa Casa

Combate à Covid

Pavimentação

Educação

Infraestrutura

+ de R$ 4,3 milhões de

investimentos na:

O delegado titular de Sa-
lesópolis, Eduardo Peretti 
Guimarães, que assumiu o 
comando da Delegacia de 
Polícia Civil da cidade há 
seis meses, afirma que “a 
segurança está melhoran-
do a cada dia”, e faz uma 
observação: “Porém, pre-
cisamos da colaboração de 
todos. O quesito segurança 
está complicado em todos 
os lugares e neste municí-
pio não era diferente, mas, 
juntos, melhoraremos ain-
da mais”, acredita. 

Peretti diz que as ocorrên-
cias que movimentam a uni-
dade de segurança são as mais 
diversas. “Costumo comparar 
a delegacia com um pronto 
socorro, pois chega de tudo”, 
engloba. Sobre o problema 
referente ao tráfico e con-
sumo de drogas, que estão 
enraizados no mundo todo, 
Salesópolis não é exceção 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

e o chefe policial salientou: 
“Estamos fazendo o possível 
para acabar com esse mal que 
assola a sociedade.”

Dos resultados do forte 
combate ao crime, vem a pau-
sa para saudar Salesópolis pelo 
aniversário de 184 anos de sua 
fundação. “Felicito a cidade e 
sua população pela boa aco-
lhida que me deram. Estamos 
trabalhando muito para garan-
tir a segurança e tranquilidade 
do município e de seus mora-
dores”, arrematou. 

QUEDA – A Polícia Militar 
em Salesópolis é subordina-
da à 3ª Companhia do 17º 
BPMM, sediada em Guara-
rema, que tem no comando 
o capitão Carlos Wanderley 
Spena Junior, que falou ao 
jornal como ela atua na cida-
de. “Temos o policiamento 

urbano e rural e ambos reali-
zam boa prestação de serviço 
à comunidade”, afirma o mili-
tar, que destaca: “A boa proxi-
midade da PM com a popula-
ção ajuda bastante o trabalho 
nas ocorrências e prisões de 
marginais”, pontuou.   

Ele diz que os indicativos 
de criminalidade no municí-
pio têm diminuído. Indagado 
se o efetivo está a conten-
to, assinala positivamente. 
“Quando é preciso aumen-
tar o efetivo, em de eventos 
festivos, a PM reforça com 
policiais de outras unidades 
da região”, revelou. Sobre 
o aniversário da cidade, ele 
expressou o desejo da Cor-
poração. “Muitas felicidades 
e paz aos salesopolenses. A 
PM vai continuar fazendo o 
trabalho 24 horas no municí-
pio”, concluiu. 

LINHA DE FRENTE
O delegado titular de 

Salesópolis, Eduardo Peretti

Polícias Civil e 
Militar trabalham 

em parceria
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DUPLICIDADE GOVERNISTA É POLÍTICO NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DA SECRETARIA E TÉCNICO NA GESTÃO DO SETOR  

Área de saúde de Salesópolis supera 
dificuldades com habilidade política

O termo falta de von-
tade política é referência 
a agentes públicos man-
datários que “esquecem” 
suas atribuições, e muitos 
“esquecem”. Paulo Arouca 
Sobreira, o Paulo Banespa, 
no entanto, pode ser ex-
ceção. Indagado se ocupa 
o cargo de Secretário de 
Saúde de Salesópolis como 
político ou como técnico, 
ele disparou: “Como po-
lítico, para acessar outros 
políticos, visando abrir os 
caminhos, e conseguir o 
que o município necessita; 
e como técnico, para gerir 
a Pasta, buscar vagas para 
a realização de exames e 
cirurgias, transporte de pa-
cientes e outras situações 
administrativas.” 

O jogo de cintura se deve 
ao fato de já ter sido eleito 
vereador da cidade por três 
vezes e estudado ciências 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

contábeis até onde deu – teve 
de sair da faculdade para tra-
balhar. 

Nas eleições de 2017, foi 
o segundo mais votado e se 
licenciou do cargo para as-
sumir a Secretaria de Saúde. 
O técnico e o político estão 
na mesma pessoa e a “dupla” 

trabalha arduamente na Pasta. 
A pandemia frente ao orça-
mento magro de Salesópolis 
precisou dos dois. 

“Eu não fiz nada sozinho. 
Agradeço todos os funcioná-
rios da Secretaria que estão 
na linha de frente e no setor 
administrativo que deram o 

frentar a doença, houve per-
das de vida”, lamentou. 

“A gente tem limitações, 
dependemos de outras situa-
ções que nos dá uma distância 
de sermos mais resolutivo”, 
disse, tentando suavizar a 
própria dor de ter perdido um 
primo e uma tia, mortos pela 
Covid. “Fizemos o nosso me-
lhor”, resumiu, consciente de 
ter havido lutado com o que 
tinha em mãos. “A Santa Casa 
foi uma heroína nessa bata-
lha”, destacou, dando a im-
portância merecida ao único 
hospital da cidade que socor-
reu a população no momento 
de dificuldade extrema. 

Ele disse que anda de ca-
beça erguida na cidade, o que 
é um indicativo que seu tra-
balho à frente da Secretaria 
tem a simpatia da população. 
“Críticas sempre existem e é 
preciso ouvir e procurar acer-
tar se estiver errando, mas 
estamos no caminho certo e 
fazendo as coisas certas. A 
cidade entende e sabe disso”, 
finalizou. 

APOIO
População 

reconhece o 
trabalho do 

secretário

Paulo Banespa 
se licenciou da 
Câmara para se 
dedicar à saúde

máximo de si para que o tra-
balho não fosse menos difícil 
do que era. Conseguimos en-
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PRESENÇA FEMININA  TRABALHO ENVOLVENDO MULHERES TRAZ PRÁTICA AMBIENTAL DO SONHO PARA A REALIDADE 

TORCIDA DIRIGENTE ESPORTIVO TORCE PELA VOLTA À NORMALIDADE PARA CIDADE VOLTAR A DANÇAR E FESTEJAR  

Cooperativa contribui para diminuir 
a sujeira e aumentar a renda familiar

Clube Saci quer 
retomar o agito 
de Salesópolis

“

“

“Quando 
tudo estiver 

normalizado, 
daremos 

continuidade às 
programações”
Joatan Reis, presidente

Sem dúvida que Sale-
sópolis tem a importante 
parceria da Cooperativa de 
Trabalho dos Recicladores 
de Salesópolis na ajuda da 
diminuição dos problemas 
referentes a resíduos sóli-
dos, cujo descarte irregular 
– que todos sabem – oca-
siona graves prejuízos ao 
meio ambiente e à própria 
vida humana. 

Desde o começo de suas 
atividades, em 2005, como as-
sociação e, depois, em 2018, 
já na condição de cooperativa, 
ela “semeia” consciência eco-
lógica e “colhe bons frutos” 
das ações realizadas em sua 
sede, onde trabalham 16 reci-
cladoras e quatro recicladores, 
todos remunerados mensal-
mente pela produtividade.

“Todos recebemos um 
salário mínimo”, revela a di-
retora administrativa Janayna 
de Souza Silva, 39 anos. “Já o 
custo benefício do nosso tra-
balho para a cidade é imen-
surável”, afirma, convicta da 
relevância da tarefa. “A gen-
te ajuda a limpar o mundo”, 
agiganta a recicladora Edna 
Ferreira de Oliveira, 35.

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

Embora o serviço seja em 
um amontoado de materiais 
recicláveis, coletados em pon-
tos estratégicos da cidade, nas 
escolas do município e, tam-
bém, levados por moradores 
diretamente ao local, o galpão 
da cooperativa é limpo, devido 
à organização na sobreposição 
do material. 

Depois de selecionados em 
uma esteira, pets, plástico e pa-
pelão, os materiais são levados 
para uma prensa que os trans-

formam em pesados fardos e, 
daí, seguem seu destinos – que 
são fábricas e indústrias que 
reutilizam o material. 

O expediente da coopera-
tiva é de segunda a sexta, das 
8 horas às 17 horas. Como é 
para uma mulher fazer esse 
trabalho? A resposta rápida: 
“O nosso trabalho é muito 
importante e não nos causa 
nenhum constrangimento”, 
afi rma a recicladora Edna. A 
predominância de mulheres 

ma muito precária e, hoje, 
estamos bem, mas queremos 
melhorar muito mais”, afi r-
ma. Está nos planos das coo-
peradas de ter sede própria, 
conseguir dependência e uma 
fi lial no bairro dos Remédios. 

“O espaço é da prefeitura, 
que cede dois motoristas, te-
mos dos caminhões de coleta 
e um está quebrado. A prensa 
e a balança foram consegui-
das mediante apoio de órgãos 
ligados ao Estado.” 

AJUDA
Cidadãos 

salesopolenses 
apoiam as 

atividades da 
cooperativa

Cooperativa gera 
renda para 16 

pessoas e contribui 
com a cidade

no ambiente de trabalho tam-
bém foi explicada. “Antes, ti-
nha mais homens, a produção 
não ‘andava’ e surgiam mui-
tos problemas”, completa a 
diretora administrativa.

Janayna está desde a fun-
dação. “Começamos de for-

BRUNO ARIB
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O comerciante Joatan 
Dantas Maciel dos Reis, 65 
anos, que está na presidên-
cia do Clube Saci, se diz 
otimista quanto ao retorno 
de Salesópolis à normali-
dade, confi ante de que a 
cidade vai se recuperar do 
duro golpe da pandemia 
que afeta a todos.

Ele está no topo do co-
mando da entidade esportiva 
e recreativa mais tradicional 
do município e que foi fun-
dada há mais de 30 anos. A 
área enorme que hoje abriga 
o Clube Saci foi comprada 
em 1979, quando foi dado 
início à construção do espaço 
poliesportivo que conta com 
campo de futebol, quadra co-
berta de futebol de salão, sau-
na e piscina.

“Por enquanto, estamos 
abrindo só para o futebol de 
campo, que acontece nos fi -
nais de semana, e o futebol de 
salão, que acontece durante a 
semana. Mas, quando tudo 
estiver normalizado, daremos 
continuidade a outras progra-
mações”, falou Reis.

O Clube Saci conta com 
30 sócios-proprietários. 

“Cada um deles saca dinhei-
ro do próprio bolso para garan-
tir a sobrevida da entidade, que 
sem essa ajuda não funcionaria. 
Alugamos a quadra e o campo 
por valores irrisórios, se com-
parada toda a estrutura, e paga-
mos um caseiro pela manuten-
ção do local; e tem as contas de 
praxe, luz e água e outros en-
cargos”, revelou.  (A.B.)

Palco de eventos espor-
tivos e artísticos, mais a 
realização de bailes e sho-
ws, o clube, hoje, está com 
as atividades parcialmente 
paralisadas, ainda por conta 
de restrições da pandemia. 
“Vai voltar a todo vapor 
quando isso terminar”, afir-
ma o presidente.

PRONTO
Clube possui 
estrutura 
para os 
sócios e 
visitantes
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TRABALHO CIDADE VAI PASSAR POR VÁRIOS SERVIÇOS, COM VERBAS DO ESTADO E, TAMBÉM, RECURSOS PRÓPRIOS

Vanderlon vai ao Legislativo falar sobre 
intensificação de obras em Salesópolis

O prefeito Vanderlon 
Gomes (PL) participou 
da plenária legislativa de 
segunda-feira (21) e, qua-
se ao final da sessão par-
lamentar, subiu à tribuna 
da Câmara de Salesópolis 
para anunciar uma exten-
sa lista de obras que serão 
desencadeadas no muni-
cípio, algumas delas com 
recursos próprios e outras 
por meio de emendas par-
lamentares.

O foco do pacote de obras 
divulgado pelo prefeito serão 
os trabalhos de pavimentação, 
com a malha viária da central da 
cidade e dos bairros receben-
do serviços de recapeamento 
e obras de drenagens. Nesse 
mesmo sentido, as ruas de dois 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

loteamentos também passaram 
por serviços idênticos, entre 
eles o loteamento Antônio Pau-
lino de Miranda Junior.

Ainda nessa linha, e para 
a segurança de pedestres e 

motoristas, está prevista a 
implantação de redutores de 
velocidade nas vias públi-
cas onde os motoristas pi-
sam fundo no acelerador. De 
acordo com Vanderlon, serão 

instalados ao menos 40 re-
dutores de velocidade (entre 
lombadas e lombo-faixas) em 
ruas e avenidas já pontuadas 
como perigosas ao tráfego e 
travessia de pedestres.

A construção do Mirante 
e da Rodoviária de Salesópo-
lis também foram pontuadas 
pelo prefeito, que atentou para 
a expansão comercial do mu-
nicípio, visível na instalação de 
várias lojas ao longo da entra-
da da cidade. “Estamos traba-
lhando e abrindo boas e novas 
perspectivas para Salesópolis”, 
comentou o prefeito.

Obras nas áreas de saúde, 
como a reforma do posto, e 
também um ponto impor-
tante para o funcionalismo 
público municipal, que foi a 
conclusão do plano de car-
reira da categoria, foram lem-
brados como ações importan-
tes da prefeitura. 

2ª VEZ ELA EXERCE A PRESIDÊNCIA PELO 2º ANO; EM 2021, DÉBORA CONSEGUIU DEVOLVER R$ 466 MIL À PREFEITURA

Débora diz que o 
foco da Câmara é o 
desenvolvimento 
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A Câmara Municipal de 
Salesópolis vai realizar ses-
são solene em comemoração 
ao aniversário da cidade na 
segunda-feira (28). Presidida 
pela vereadora Débora Rodri-
gues Borges (PSD), a Casa de 
Leis segue marcando a sua 
importância para o municí-
pio, tendo a harmonia com o 
Poder Executivo como dife-
rencial neste mandato.

Em entrevista à GAZE-
TA, Débora citou exemplos de 
ações realizadas em conjunto 
com a administração municipal.

“Sempre em busca de me-
lhorias para a cidade, estive 
com o prefeito e o secretário 
municipal de Meio Ambiente 
em um evento em Mogi das 
Cruzes, onde esteve presente 
o secretário estadual de Agri-
cultura de São Paulo, Itamar 
Borges, e, nesta oportunidade, 
foi protocolado ofício soli-

Investimentos 
públicos incentivam 

a esfera privada a 
gerar negócios

EM OBRAS
Município 

vai inaugurar 
o Centro de 
Exposições 

na segunda-
feira (28)

citando prioridade no aten-
dimento de nossa cidade no 
Programa Melhor Caminho, 

que beneficiará a Estrada Apa-
recida/do Pinheirinho.”

A presidente também lem-

brou uma visita recente ao 
DAEE, com o objetivo de con-
quistar a cessão do Parque do 
Pinheirinho e o desassoreamen-
to de córregos da cidade, visan-
do o combate à s enchentes. 

A respeito de seu mandato, 
Débora frisou a importância da 
presença feminina na Câmara.

“Como mulher e mãe, apre-
sentei Projeto de Lei que dispõe 
sobre o Direito ao Aleitamento 
Materno no Município. Tal proje-
to foi aprovado e, hoje, temos em 
nossa Estância Turística a Lei nº 
1873/21, que garante às crianças 
o direito de aleitamento materno 
nos estabelecimentos de uso co-
letivo, públicos e privados.”

Quanto ao atual momento, 
ela destaca o Projeto de Lei nº 
10/22, que promete levar melho-
rias para os loteamentos do Nar-
ciso, no bairro do Fartura, e An-
tônio Paulino de Miranda Jr. 

LIDERANÇA
Débora também exerceu a presidência em 
2021, durante a licença de Bruna LourençoEm seu segundo 

mandato, Débora 
Borges é presidente 

da Câmara

BRUNO ARIB
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No início da semana, o deputado estadual André do Prado 
(PL) recebeu a equipe da GAZETA em seu gabinete, na 
Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Na ocasião, 
além de fazer um resumo dos benefícios que trouxe para 
o Alto Tietê durante os seus três mandatos parlamentares, 
o deputado destacou a principal marca de sua trajetória 
política, que apoia não só a aniversariante Salesópolis, mas 
os demais municípios pequenos de São Paulo: o mandato 
municipalista, focado no desenvolvimento. Confi ra:

MANDATO ATUANTE DEPUTADO ESTADUAL APONTA AS CONQUISTAS PARA SALESÓPOLIS E PARA TODA A REGIÃO

André do Prado: 
“O Alto Tietê 
nunca recebeu 
tantos recursos”

GAZETA: O senhor está no 3º man-
dato. O que foi feito pelo Alto Tietê?

André do Prado: Eu entro nesse 
ano muito feliz, porque estou no meu 12º 
ano de mandato e tenho muita satisfação 
em estar aqui na Alesp, porque estamos 
fazendo muitas entregas para muitas ci-
dades. Então, é o ano de colher frutos do 
trabalho que plantamos durante todos 
esses anos. E obras estruturantes, obras 
que sonhamos para a nossa região do 
Alto Tietê e que começam a se materia-
lizar.  Eu comecei a fazer as contas na 
semana passada e, nesse mandato, vamos 
chegar a R$ 1 bilhão de investimentos no 
Alto Tietê. O Alto Tietê nunca recebeu 
tantos recursos em um só governo.

GAZETA: Salesópolis comemora 
184 anos. O que foi feito pela cidade? 

André do Prado:  Quando o Van-
derlon assumiu a cidade, há cinco anos, 
não tinha nem exames laboratoriais, 
existia uma fi la gigante para a população 
fazer exames básicos. Hoje, resolvemos 
isso, pois temos vários especialistas na 
Santa Casa, fi nalizamos as fi las. Tam-
bém conseguimos a liberação de mais 
de R$ 10 milhões para infraestrutura, 

contemplando várias ruas que estavam 
deterioradas. Na área do turismo, con-
seguimos recursos para fazer a revitali-
zação da Praça da Matriz, a reforma do 
Mercadão. Agora, estamos buscando, 
junto ao DAEE, a liberação da área do 
Parque do Pinheirinho, de modo que fi -
que uma opção turística para a cidade. 
Salesópolis depende muito do turismo 
para crescer, alavancar a geração de em-
pregos, o desenvolvimento da cidade. 
E Salesópolis depende muito do poder 
público estadual e federal. Por isso que 
eu e o Marcio [Alvino, deputado fede-
ral] temos mandado recursos.

GAZETA: Novos projetos? 
André do Prado: A gente está tra-

balhando para conseguir um recurso que 
estamos buscando junto ao Finisa, de R$ 
9 milhões, para levar pavimentação para 
os bairros que estão recebendo regula-
rização fundiária. Também estamos no 
processo de retomada das obras da cre-
che do Fartura, que é uma creche para 
mais de 150 crianças. A gente vê Salesó-
polis cada dia avançando cada vez mais, 
com sua história e suas obras.

GAZETA: Salesópolis vem lutan-
do pelos royalties da água...

André do Prado: Royalties é um 
assunto que necessita de mais debates, 

Por Lailson Nascimento
lailsonnascimento@leiaogazeta.com.br

mais estudos. Mas uma coisa que nós lu-
tamos na Alesp e conseguimos, no ano 
passado, foi a aprovação de uma lei do 
Governo do Estado, que é o ICMS Ver-
de. Para que os municípios que tenham 
proteção ambiental, áreas alagadas, re-
servação de água, pudessem ter uma 
compensação no ICMS do município. 
Então, a partir do ano que vem, eles vão 
começar a receber o recurso pela prote-
ção ambiental, reserva de água. Salesó-
polis está entre esses municípios. 

GAZETA: Porque seu mandato 
valoriza as cidades pequenas? 

André do Prado: Como eu fui 
prefeito de uma cidade pequena, que é 
Guararema, eu sei da importância que é 
você ter o apoio de deputado estadual 
e deputado federal. Porque, muitas ve-
zes, o prefeito de uma cidade grande 
não precisa da intermediação de um 
deputado para as pequenas obras. Mas 
o acesso para o prefeito de uma cida-
de pequena é muito mais difícil, porque 
não tem corpo técnico, não tem acesso 
político, então, eu procuro privilegiar 
principalmente os municípios menores, 
porque sei da importância do meu tra-
balho para essas cidades menores. Eu 
me elegi com as cidades menores, me 
elegi com a força dos pequenos, então, 
não posso, jamais, abandonar as cidades 
que me abraçaram nos momentos em 
que eu mais precisei. Cidades menores 
têm meu total apoio e meu empenho.

GAZETA: Esse é um ano eleitoral. 
Renovação por renovação é saudável?

André do Prado: Eu avalio um po-
lítico que deve continuar ou ser trocado 
pelo resultado do seu trabalho. Eu sou 
um político que não faz parte desse gru-
po preocupado com debates puramente 
ideológicos, por exemplo. Não pode ser 
o debate principal no país, que precisa 
de pacifi cação e de debate de necessi-
dades da população. Quem tiver com 
vontade de dar resultado, de participar, 
de entregar para a população, ele pode 
ter sua oportunidade. 

GAZETA: Caso o senhor seja ree-
leito, o foco continuará sendo esse?

André do Prado:  Cada dia mais de-
safi ador, olhando o que as pessoas pre-
cisam e entregando para a população. Se 
você não trabalhar, as coisas não acon-
tecem, porque elas não caem do céu. 

FOCO
O deputado André do Prado é defensor de 

uma política de resultados para a população

Você pode ler a 
entrevista completa 
com André do Prado

Saiba Mais

Aponte a 
câmera do 
seu celular 
para o QR 
Code ao lado 
e confi ra
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REAÇÃO CIDADE COMPLETA 184 ANOS E A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA ESTÁ NA LISTA DE PRIORIDADES DO PREFEITO    

VANDERLON: 
‘O segundo 
mandato vai 
ter muito mais 
resultados que  
o primeiro’

Afirmando ter tido 
grandes dificuldades nos 
primeiros dois anos de 
seu primeiro mandato, o 
prefeito Vanderlon Gomes 
(PL) assinala que hoje a 
situação é bem mais tran-
quila, pontuando os traba-
lhos que visam melhorar 
ainda mais a vida da popu-
lação e da cidade de Sale-
sópolis, que completa 184 
anos no dia  28 de feverei-
ro.  “O início de governo 
foi o momento mais difícil, 
a população tinha muitas 
expectativas e não pude-
mos apresentar”, lembrou. 

O equilí-
brio nas con-
tas públicas 
e o resgate 
do crédito fi-
nanceiro para 
obter verbas 
e realizar obras pedidas 
há décadas pelo município 
constaram entre os grandes 

desafios do gestor, que tirou 
a cidade do fundo do poço. 
“Salesópolis vê a realização 
de obras que eram esperadas 
já há mais de 30 anos”, disse. 
“Superadas as dificuldades, 
a administração não parou 
mais, executando diversos 
trabalhos nas áreas de saú-
de, educação, pavimentação, 
agricultura e outros setores”, 
completou. “Estamos fe-
chando com superávit finan-
ceiro, o que permite ampliar 
ações da prefeitura.” 

A pandemia afetou so-
bremaneira o município com 
forte vocação ao turismo, 
mas ele se ergue para recu-
perar sua economia justa-
mente nesse setor. A pre-
feitura arquiteta planos para 

solidificar de 
vez o título de 
Estância Tu-
rística até com 
o respaldo de 
cidades vizi-
nhas. 

“Estamos viabilizando a 
Rota Caipira apoiados por 
Biritiba Mirim, Paraibuna e 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

Santa Branca, com todas elas 
- à sua forma - mostrando o 
que têm de melhor para for-
talecer o turismo nesses qua-
tro municípios, num trabalho 
conjunto que certamente vai 
trazer turistas”, disse Van-
derlon.

Porém, é na criação do 
Parque Municipal do Pinhei-
rinho que a consolidação do 
turismo de Salesópolis pode 
alavancar em 180 graus. Até 

o final de junho deve aconte-
cer a definição do que pode 
ser o maior parque públi-
co do Estado 
de São Paulo, 
com a prefei-
tura já tendo 
entregue toda 
a documenta-
ção ao DAEE 
(Departamento de Água e 
Esgoto), responsável pela 
área que vai abrigar um gi-

gantesco projeto turístico. 
Somado a outros já existen-
tes no município, o parque 

poderá fazer 
com que Sa-
lesópolis suba 
no ranking 
das Estâncias 
Turísticas do 
Estado de São 

Paulo. Hoje, a cidade ocupa a 
36ª posição dentre 70 muni-
cípios que têm esse status. 

AÇÃO
Prefeito 

comemora 
a realização 

de obras 
esperadas  

pela 
população 
há 30 anos

Vanderlon 
comemora o 
equilíbrio nas 

contas públicas

Município aposta 
no Parque do 

Pinheirinho para 
alavancar turismo

Prefeito reconhece apoio de deputados André e Marcio
Salesópolis tem cerca de 17 

mil habitantes e seu orçamento 
é de pouco mais de R$ 40 mi-
lhões. O que já era pouco, com a 
pandemia ficou menor, e se não 
fosse o apoio de deputados, no 

envio de verbas do Estado e da 
União, a situação do município 
ficaria pior. 

Vanderlon Gomes (PL) re-
conhece a atuação de todos 
os cinco deputados da região 

para Salesópolis, mas elenca o 
forte auxílio de André do Prado 
(estadual) e Marcio Alvino (fede-
ral) – ambos do PL. “Eles têm sido 
o porto seguro da minha admi-
nistração. A ajuda e presença de 
ambos nos nossos problemas e 
soluções são fundamentais nos 
projetos de município, em todas 
as áreas.”

Fato até então histórico é que 
Vanderlon é o primeiro político 
da cidade a cumprir dois manda-
tos consecutivos no comando da 
prefeitura. Sobre isso, ele diz. “Te-
nho a convicção de que tudo que 
faço ainda é pouco, porque tenho 
de trabalhar cada vez mais pela 
população e pela cidade que me 
deu a honra de dois mandatos.” 

Ele afirma que seu legado à 
cidade será entregá-la ao pró-
ximo governante totalmente 

planejada, arrumada, com o tu-
rismo em nível de excelência, 
serviços públicos de qualidade 
e sem dívidas. “Entregar Salesó-
polis muito melhor do que en-
contramos”, conclui.

Vanderlon também trabalha 
para que o município tenha com-
pensação financeira pelo forneci-
mento de água da cidade para as 
cidades da Região Metropolitana 
de São Paulo, o chamado “royal-
ties da água”. 

“A nossa represa abastece 
grande parte do Estado e te-
mos o direito de sermos com-
pensados por isso, que é essen-
cial para a existência humana”, 
pontua. O projeto está seguindo 
o seu curso de forma sinuosa 
dentro de órgãos do Estado e o 
prefeito insiste para que ele seja 
uma prática.  (A.B.)

ENTREGAS
A Praça da 
Matriz foi uma 
das realizações 
em parceria 
com os 
deputados

DIVULGAÇÃO
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PODER DE FOGO COOPERATIVA JÁ FEZ A CIDADE VIVER A “FASE DE OURO” 

Camat inova seus métodos 
para reaproximar produtores

O engenheiro civil Antô-
nio Camargo Neto, o Ticão, 
atual presidente da Camat 
(Cooperativa Agrícola Mista 
de Alto Tietê), foi eleito para 
um mandato de três anos e 
tem o desafio – que já desem-
penha bem – de fazer com 
que a entidade, fundada em 
setembro de 1991, reagrupe 
os mais de 200 cooperados 
em torno dela. Nos tempos 
áureos, a entidade foi res-
ponsável por momentos es-
petaculares na economia de 
Salesópolis, quando a cidade 
viveu o seu “eldorado” com a 
comercialização do eucalipto, 
cujas plantações em grandes 
áreas do município ainda se 
perdem de vista.

A dispersão se deveu à di-
minuição da venda do eucalipto 
para o Grupo Suzano, fazendo 
com que os produtores miras-
sem outros compradores para o 
produto e a própria cooperativa. 
Também se esmerou na busca 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

Salesopolenses falam do 
sentimento que têm pela 
cidade onde nasceram

Donos de trajetórias profissionais dis-
tintas, o carteiro Rogério de Souza, o Bicu-
do, e o barbeiro Laercio dos Santos, o Bilú, 
expõem a admiração e respeito à cidade 
em seus ofícios que colocam os morado-
res de Salesópolis sempre próximos. Um 
cortando cabelo e o outro entregando 
correspondências. 

Bicudo diz querer o progresso real da 
cidade, que, por ser turística, tem de ter 
obras que a tornem mais bonita. Bilú en-
dossa as palavras 
do carteiro. “Te-
nho verdadeiro 
amor por Salesó-
polis, nasci aqui 
e não conheço 
outro lugar me-
lhor para se viver”, 
afirma. Ele prova 
esse sentimento 
em cantorias ser-
tanejas que faz na 
cidade.
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de outras empreendedoras da 
madeira, o que conseguiu nas 
cidades de Roseira, Limeira e 
Pindamonhangaba, entre outras. 

Ticão afirma que, sob seu 
comando, a entidade prioriza o 
produtor. 

“Ele é quem fixa o preço do 
produto como tem de ser, e não 
como acontecia antes, quando o 

comprador já vinha com o pre-
ço, desfavorecendo a pessoa que 
dava duro na mão de obra”. A 
nova forma de trabalho, acredita 
ele, faz os produtores se reapro-
ximarem da Camat, que está di-
versificando sua atuação, abrindo 
para outros empreendimentos, 
como a agricultura familiar e a 
apicultura (produção de mel). 

FAZ HISTÓRIA
O atual presidente da Camat, Ticão, quer 

resgatar a influência da cooperativa 
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SUCESSO ADVOCACIA ACOMPANHA BOA PARTE DO PROGRESSO DA CIDADE, ONDE TEM PRESENÇA MARCANTE

Organização Prado acompanha o 
desenvolvimento de Salesópolis

Há 54 anos atuando em 
Salesópolis, a Organização 
Prado, cujas atividades são 
segmentadas nas áreas tra-
balhista, cível, criminal e 
tributária, tem laços profun-
dos com a cidade, conforme 
aponta o diretor proprietário 
do escritório de advocacia, o 
advogado Marco Prado.

“A Organização Prado se 
confunde com a própria his-
tória do município. Desen-
volvemos trabalhos intensos 
na área do Direito há mais de 
cinco décadas. São grandes os 
nossos esforços para o favore-
cimento da lei àqueles que nos 
procuram, clientes aos quais 
temos muito respeito”, afirma.

O início da marcha trilha-
da no acompanhamento do 
progresso da cidade elenca a 
Organização Prado como um 
dos principais escritórios de 
profissionais forenses do mu-
nicípio e, frente a isso, Marco 

Por Aristides Barros
reportagem@leiaogazeta.com.br

Prado alude que o sucesso se 
deve em razão do forte traba-
lho prestado aos moradores 
da cidade. “São eles que pon-
tuam o bom desenvolvimento 
de nossas atividades ao longo 
dos anos”, destaca.

“Nós não nos indicamos 
como os melhores, esse re-
conhecimento parte dos 
clientes, o que nos orgulha 
profundamente e nos motiva 
a melhorar sempre mais as 
nossas habilidades”, diz, de-
monstrando humildade.

Acerca do aniversário da 
cidade, a Organização Prado 
deseja mais progresso e um 
futuro brilhante a toda sua 
população. “Salesópolis tem a 
sua terra e seu povo abençoa-
dos por Deus. Te desejamos 
os parabéns pelos 184 anos 
de fundação.” 

O escritório já 
funciona em 

Salesópolis há 
mais de 54 anos
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CONHEÇA
A Organização Prado funciona na Rua 

Pedro Rodrigues Camargo, nº 167
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Beleza Regional

DHARA SILVA
Ela gosta de se deixar 
fotografar, fi lmar e outras 
situações onde a sua beleza 
possa ser admirada... E é. 
Bonita e de conversa 
cativante, Dhara Silva abre 
um belo sorriso quando 
ouve que nasceu para as 
passarelas e o estrelato. 
A simplicidade carregada 
de inteligência a tornam 
muito mais charmosa: um 
verdadeiro encanto de 
pessoa. 

Por Bruno Arib
belezaregional@leiaogazeta.com.br
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Dani de Paula
COLUNA

colunasocial@leiaogazeta.com.br
(11) 94737-3481

A modelo May Rosa, que car-
rega o título de Beleza Regional, 
tem se destacado cada vez mais 
na região, representando marcas 
de diversos segmentos. Desta vez 
a modelo está estampando as re-
des da marca Immer Semijoias. A 
empresa vem com um diferencial 
no mercado, que possibilita que 
pessoas revendam seus produtos, 
sem nenhum investimento. Va-
mos combinar que a Immer tem 
bom gosto e escolheu bem sua 
modelo, né? Todo sucesso para a 
marca e também para nossa Bele-
za Regional!

A Mary Mabu ganhou 
destaque em Itaquá nos 
últimos dias, ao levar seu 
projeto Mulheres de Voz 
em uma ação voltada para 
o Dia Internacional da Mu-
lher. Com o maior objetivo 
de trabalhar com a auto-
estima da mulherada e 
mostrar que o lugar de 
mulher é onde ela quiser, 
o projeto faz sucesso por 
onde passa! 

A dra. Bárbara Caradec 
e o Júnior ofi cializaram o 
amor no último dia 13 de 
fevereiro, dizendo o tão 
esperado sim. Destaco 
aqui este momento único 
e desejo toda a felicidade 
ao casal.

O Suzano Shopping 
acaba de inaugurar uma 
megaloja da Black Enter-
tainment, especializada 
naquelas máquinas de 
pegar bichinhos.

É a proposta da Requinte Poá Móveis Planejados! Proje-
tos para cozinha, sala, dormitório e muito mais. Com mais 
de 12 anos no mercado, a Requinte se destaca por produ-
tos de qualidade e profi ssionais qualifi cados. Quer saber 
mais? Entre em contato pelo telefone (11) 94791-8002. 

Se tem uma estampa que está sempre em alta, com 
certeza é a animal print. Tendência que não sai de 

moda e ajuda a valorizar o look, deixando-o mais mo-
derno. Sejam looks diurnos ou noturnos, sabendo com-
binar, não dá erro! Gostou desta dica e quer estar sem-

pre antenada nas tendências? Fique sempre de olho 
em nossa coluna, porque a My Closet Boutique está 

sempre por aqui mostrando as novidades para vocês.

MULHERES 
DE VOZ

ENLACE 
MATRIMONIAL

BLACK 
ENTERTAINMENT

QUER SUA CASA MAIS 
LINDA E ORGANIZADA?

A TENDÊNCIA QUE 
NUNCA SAI DE MODA!
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CLÍNICA DE PILATES
E ESTÉTICA

9 9904-0442

DRA. BÁRBARA CARADEC
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colunasocial@leiaogazeta.com.br
(11) 94737-3481

DRA. BÁRBARA CARADEC

BELEZA 
REGIONAL 
E IMMER 
SEMIJOIAS
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