
Furlan faz balanço de sua 
gestão em Barueri e reflete 
sobre momento político

“Eu fi co feliz, lógico, 
lisonjeado, mas não sou 
vaidoso porque sei que 
isso é só responsabili-
dade.” Assim defi ne Ru-
bens Furlan, prefeito de 
Barueri de cinco manda-
tos, sobre o reconheci-
mento que a população 
barueriense tem sobre 
ele. Responsabilidade 
que traz preocupação: 
“Eu sou o cara que não 
pode falhar com o povo, 
porque se eu falhar é 
uma decepção tão amar-
ga, tão grande, que o 
povo não merece.” Con-
fi ra entrevista exclusiva 
concedida por Furlan ao 
jornal A Rua. Págs. 4 e 5
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Osasco 
entrega mais 
de 70 mil 
brinquedos 
para alunos 
da rede 
municipal
de ensino

Prefeito Elvis Cezar inaugura Presépio e
decoração de Natal de Santana de Parnaíba
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Família Lima faz 
show gratuito no 

Boulevard de Barueri
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Deputado Ataide Teruel 
visita Santana de Parnaíba

“Meu objetivo é fazer com que a Câmara 
de Osasco seja destaque nacional por 
ações positivas”, diz Ribamar Silva

À frente da administração 
da Casa, Ribamar Silva celebra 
levantamento do Tribunal de 
Contas do Estado que apontou 
a Câmara de Osasco como uma 
das mais baratas de São Paulo, o 
cumprimento do horário de início 
das sessões, além do aumento na 
produtividade dos trabalhos legis-
lativos. 

Como tem sido a experi-
ência de comandar a Câmara 
Municipal de uma das mais im-
portantes cidades do Brasil?

Tem sido um grande desafi o. 
Diariamente eu peço orientação 
a Deus para que Ele me ajude a 
conduzir esta Casa de Leis. Se 
a Câmara estiver tomando boas 
decisões, quem ganha é a cidade 
e a população. Estou muito feliz 
e tenho me empenhado bastan-
te. Levanto todos os dias cedo e 
vou dormir tarde para doar o meu 
melhor. Eu “estou” presidente, 
não “sou” o Presidente. Ninguém 
constrói nada sozinho. Tudo que 
acontece tem a participação dos 
vereadores, por muitas vezes da 
maioria. 

Importantes projetos para 
a cidade foram aprovados pela 
Câmara sob o seu comando. 
Como foi dirigir essas sessões? 

Quando assumi a presidência, 
o maior índice de reclamações era 
sobre segurança pública. E, gra-
ças ao diálogo entre os vereado-
res e o Poder Executivo, decidi-
mos fazer mais políticas públicas 
voltadas para a segurança. A res-
ponsabilidade é do Governo do 
Estado, mas não poderíamos fi car 
quietos. Lutamos e conseguimos 
aprovar o aumento do efetivo da 
Guarda Municipal, aprovamos o 
reajuste salarial dos agentes de 
segurança e criamos a ROMU. 

Destaco a recém aprovação do 
Bilhete Único, um marco na histó-
ria da cidade. Passaram vários pre-
feitos e houve muitas promessas 

para a criação do Bilhete Único. O 
Prefeito Rogério Lins cumpriu sua 
promessa de campanha e quem 
ganha é a população, a classe tra-
balhadora da nossa cidade.

Uma avaliação recente do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) mostrou que a Câmara 
de Osasco está entre as mais 
baratas do Estado. Isso mostra 
que o senhor tem administrado 
com rigor o controle dos gas-
tos?

O Tribunal de Contas é um 
órgão muito sério e competente. 
E o TCE entendeu que a Câmara 
de Osasco está em 6º lugar entre 
as casas legislativas mais baratas 
de todo o estado. Ano passado, 
a Câmara de Osasco optou por 
não renovar o contrato de alu-
guel de carros para os vereadores. 
Cada vereador usa seu veículo e 
paga seu combustível. Isso gera 
economia. Também realizamos 
o processo de digitalização dos 
processos legislativos e pudemos, 
assim, economizar no consumo 
de papel. 

O senhor prometeu e cum-
priu: começar as sessões no ho-
rário regimental das 15 horas 
e realizar a Ordem do Dia em 
praticamente todas as sessões. 

Essa foi uma meta que estabe-
leci assim que assumi a presidên-
cia. Seríamos “britânicos” com o 
horário. Além disso, me compro-
meti a realizar a etapa da Ordem 
do Dia em praticamente todas as 
sessões. Conseguimos colocar 
isso tudo em prática. 

E a lei do desconto no subsí-
dio do parlamentar que faltar? 

Quando o trabalhador falta e 
não justifi ca sua ausência, o em-
pregador tem o direito de descon-
tar a falta no salário. E, agora, se 
o vereador faltar às sessões, sem 
justifi cativa, terá um desconto de 
R$ 500 no subsídio no fi nal do 
mês.

Qual o balanço da reativa-
ção da Procuradoria Especial 
da Mulher?

A Procuradoria já representa 
uma grande vitória nesses pri-

meiros meses de funcionamento. 
Desejo que essa iniciativa cresça 
daqui em diante, com mais aten-
dimentos. Cada pequeno passo 
que damos, é dado um passo gi-
gante na defesa dos direitos e da 
integridade das mulheres. As mu-
lheres de Osasco têm um departa-
mento na Câmara que cuida delas 
com muito carinho.

Como foi receber o prêmio 
da Associação Metropolitana 
de Comunicação por valorizar 
o trabalho da imprensa?

Eu escuto da própria imprensa 
que, hoje, recebe um tratamento 
que nunca lhe foi oferecido. As-
sim que assumi, solicitei o cadas-
tro da imprensa com a biometria 
e reservei uma boa sala para eles 
trabalharem. São os profi ssionais 
de comunicação, que levam as 
ações da Câmara aos quatro can-
tos da cidade. 

Recentemente, o senhor es-
teve na Assembleia Legislativa 
e recebeu a boa notícia da viabi-
lização de emendas parlamen-

tares para Osasco. 
Na Alesp e na Câmara Fede-

ral, conseguimos mais de R$ 5 
milhões em emendas parlamen-
tares, destinadas por alguns depu-
tados, entre eles, Ataíde Teruel, 
Márcio Nakashima e Tenente 
Nascimento. Em Brasília, eu te-
nho muitos amigos deputados, 
como o Gilberto Nascimento e 
Marcos Pereira, que tiveram mui-
tos votos em Osasco e destinaram 
emendas para cá. 

Mesmo com o trabalho no 
comando da administração da 
Câmara, o senhor não deixou 
de ir às ruas, ouvir o povo e 
buscar soluções para a cidade. 
Como é se dividir assim?

Quando a gente faz o que 
gosta, faz com amor e vontade. 
Eu me levanto cedo, venho para 
Câmara e despacho com a equipe. 
Depois, vou para a rua ouvir a po-
pulação, saber o que o povo mais 
precisa. Cada um tem uma mis-
são nesta vida e eu tenho muito 
compromisso com a minha. Faço 
política há mais de 30 anos! Eu 
acordo e vou dormir pensando no 
que fazer para ajudar mais gente. 

Percebe-se os servidores 
ainda mais empenhados e feli-
zes em exercer suas funções. 

Vejo mais sorrisos pelos 
corredores. Fico feliz em ver o 
reconhecimento dos servidores 
da Câmara. A humanização que 
realizamos na Casa, trouxe bons 
resultados. Estamos aqui para ser-
vir a todos. 

Quais são as metas da Câ-
mara para o próximo ano?

Existe um planejamento para 
2020, onde iremos votar projetos 
muito importantes para o desen-
volvimento da cidade e para me-
lhorar a vida do cidadão. Meu ob-
jetivo é fazer com que a Câmara 
de Osasco seja destaque nacional 
por ações positivas. Estamos tra-
balhando muito para isso.

Qual é a palavra que resume 
o seu primeiro ano como presi-
dente da Câmara de Osasco?

Gratidão. Gratidão a Deus, 
aos vereadores, servidores, à mi-
nha assessoria, ao Prefeito Rogé-
rio Lins e muita gratidão a Osas-
co. Sem eles eu não conseguiria 
fazer nada.

Reinaldo Vaz

Robson Cotait

Em visita a Santana de 
Parnaíba, o Deputado Ataide 
Teruel (PODEMOS) encon-
trou-se com o Prefeito Elvis 
Cezar, gestor do município 
que conta com mais de 140 
mil habitantes e foi classi-
ficado como o 3º melhor do 
Estado em Gestão Fiscal, fi-
cando à frente de diversas 

cidades com orçamento su-
perior. 

O Deputado inteirou-se 
dos projetos e objetivos do 
Prefeito, “sempre focados 
no bem-estar da população. 
Na oportunidade mencionei 
a indicação de uma emenda 
no valor de 200 mil reais 
para investimentos na saúde 

do município”, disse o de-
putado estadual. 

O Deputado também so-
licitou ao amigo Elvis Cezar 
que fosse porta-voz de um 
fraternal abraço aos milhares 
de ouvintes do seu programa 
“A Parada do Ataide Teruel”, 
diariamente às 5 hs da manhã, 
na Rádio Tropical FM-SP. 

 Ribamar Silva faz balanço de seu primeiro ano na presidência da Câmara Municipal de Osasco
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O Centro de Diagnósticos de Barueri já foi entregue e está em pleno funcionamento

Cauê Rigamonti

Rubens Furlan está em seu 
5º mandato como prefeito de 
Barueri, e em 2020 completa 22 
anos à frente da Prefeitura. Boa 
parte da história do desenvolvi-
mento da cidade tem a sua mar-
ca, assim como a história política 
de toda a região – ele é pratica-
mente o único político forte que 
restou dos últimos 20 anos. E é 
uma situação que o preocupa. 
“Se eu falhar é uma decepção tão 
amarga, tão grande, que o povo 
não merece”, avalia. Confira 
nesta entrevista ao jornal A Rua 
um pequeno resumo desta longa 
história de dedicação a Barueri, 
um balanço deste seu 5º mandato 
e como ele enxerga na região as 
eleições de 2020.

Jornal A Rua - Quais fo-
ram os momentos mais difíceis 
destes 20 anos como prefeito?

Rubens Furlan - Gover-
nar uma cidade é muito difícil, 
porque muitas vezes num único 
ato é preciso conciliar todos os 
interesses, até para que se man-
tenha uma boa popularidade e a 
governabilidade. E em alguns 
momentos é muito difícil con-
seguir isto, criam-se até crises.

Houve algum momento es-
pecífico que você possa dizer?

RF - Na década de 80, por 
inexperiência, eu doei por de-
creto a Santana de Parnaíba um 
caminhão pipa, e para Itapevi 
paralelepípedos que havia tirado 
da rua Campos Sales, no Jardim 
Belval, que eu pavimentei. E a 
Câmara quis cassar o meu man-
dato. Foi muito difícil, eu havia 
perdido a maioria na Câmara. 
Quase que tive o mandato cas-
sado. Foi uma coisa boba, eu só 

quis ajudar, e quase que acabei 
com minha carreira política ali. 

Agora nós estamos passando 
um momento muito difícil. No 
ano que vem estou com R$ 100 
milhões em requisitórios para 
pagar. Já foi aprovada no Con-
gresso Nacional uma lei que tira 
de Barueri R$ 300 milhões de 
receita do ISS, em três anos, a 
cada ano R$ 100 milhões. De 
tudo o que estava planejado para 
o ano que vem, já entro com um 
buraco de R$ 200 milhões. Mas 
é minha obrigação, em vez de 
reclamar e lamentar, equacionar 
essa situação politicamente, e 
fazer com que o povo não sin-
ta a falta desses recursos. Não 
vamos diminuir a qualidade dos 
serviços que estamos prestando. 
Acho que se isso acontecesse há 
20 anos, eu não saberia o que fa-
zer, mas hoje eu sei.

 
Quais são as diferenças da 

Barueri deste seu 5º mandato 
como prefeito? 

RF - A população está hoje 
muito sofrida por conta do Bra-
sil. Lá trás nós tínhamos um 
povo mais tranquilo. Na verda-
de, o povo sempre sofre, é uma 
luta permanente, mas não com 
tanta intensidade como agora. 
A política social hoje no Brasil 
é muito cruel para com o po-
bre, ela desemprega, enfraque-
ce o orçamento familiar, não dá 
oportunidade aos jovens, tira a 
esperança das pessoas. 

Neste meu 5º mandato não 
peguei uma cidade com situação 
confortável. Tive que pagar R$ 
6 milhões de energia elétrica do 
Hospital que estavam atrasados 
há 6 anos. Mas recuperamos a 
cidade em 6 meses, e temos uma 
capacidade boa de investimento. 
Mas ainda assim – você dá uma 
boa qualidade de saúde, e como é 
que eu vou fechar a porta para ou-

tros municípios? Os moradores 
de Carapicuíba são brasileiros, 
somos todos brasileiros no mes-
mo barco procurando a mesma 
coisa. Onde tem uma saúde um 
pouco melhor, os moradores de 
outras cidades vêm. Vou fechar 
as portas? Não, vamos atender. 
A população de Barueri às ve-
zes diz: e a gente aqui, vai entrar 
nessa mesma fila? Por isso estou 
procurando melhorar a qualidade 
da saúde na periferia, nas UBS e 
nos prontos-socorros, para que o 
pessoal possa ser atendido lá, e 
não venha disputar no Centro um 
atendimento com a população de 
Jandira, Carapicuíba, Osasco. 
Essa é a grande dificuldade.   

Apesar da crise, o que faz 
ainda de Barueri este desta-
que nacional em arrecadação?

RF - Temos um parque in-
dustrial bem moderno, e facili-
tamos muito a vida dos nossos 
contribuintes. Hoje em dia, toda 
vez que se fala em reforma tri-
butária, pensam: “vamos tirar 
o ISS de Barueri”. É assim no 
Congresso, é famoso isso. Sabe 
como é reforma tributária? É 
como dividir melhor esse di-
nheiro, tudo o que se arrecada. 
Não é essa reforma tributária 
que o Brasil precisa. O Brasil 
precisa desonerar a produção, 
fazer com que mais gente pague 
os impostos, e pagando menos. 
Desonerando a produção, tor-
nando nosso produto mais com-
petitivo, porque daí as pessoas 
compram mais, e comprando 
mais fabrica mais, e se arrecada 
mais impostos.

Neste seu 5º mandato é no-
tória a atenção especial ao setor 
da Saúde – é uma “obsessão” 
do Furlan neste mandato?

RF - É, é uma obsessão. 
Acho que o poder público pode 

oferecer mais qualidade em saú-
de para o povo. Algumas cida-
des e estados, com ajuda ou não 
do governo federal, mas podem 
fazer, e não fazem por incompe-
tência ou desorganização. Hoje 
tenho profissionais médicos ma-
ravilhosos, mas tenho médico 
que não está nem aí com nada. 
É preciso criar uma nova cul-
tura, todos tem que estar empe-
nhados, governo, profissionais. 
Estou tentando fazer com que 
Barueri seja de fato um exemplo 
que pode ser seguido não por 
Jandira, nem por Carapicuíba, 
porque é caro, mas pelo Gover-
no do Estado.

Há novas demandas so-
ciais geradas pelo crescimento 
de empreendimentos imobili-
ários na cidade. O Furlan pen-
sa em usar mais o instrumento 
público da contrapartida jun-
to às construtoras?

RF - Não, porque a contra-
partida é a mesma coisa que au-
mentar impostos, é complicar a 
vida de quem está empreenden-
do. O empresário vai fazer um 
prédio aqui em Barueri, é lógi-
co, ele é iniciativa privada, ele 
vai atrás de lucro, e precisa ter 
lucro para construir outro e mais 
outro, para gerar emprego inclu-
sive. O empresário tem que ter a 
motivação do lucro, e a Prefei-
tura vai tirar o lucro dele? Ele já 
paga o ISS da obra, na escritura 
paga 5% de ITBI, o que já é uma 
boa contribuição. A hora que 
conclui a obra, o imposto já é 
uma contrapartida. E depois, vai 
dividir entre os apartamentos, 
cada apartamento desse vai ter 
um carnê de IPTU. Então o que 
o Poder Público tem que fazer? 
Um esforço brutal para dar es-
trutura para que eles continuem 
investindo. Por que Barueri é 
uma das melhores cidades para 
investimento? Por causa disso. 

A Prefeitura está indo além 

do comum em toda a região, e 
quer colocar Barueri também 
na rota da modernidade da 
Cultura e do Turismo, como 
a nova Praça das Artes. Como 
nasceu este projeto e o que es-
perar de fato dele?

RF - Quando se faz um in-
vestimento dessa natureza, não 
é apenas aquele objetivo natural 
da obra. É um investimento que 
revitaliza toda o entorno, é uma 
região da cidade que começa 
a se desenvolver de uma outra 
forma. Nós tínhamos ali um 
ginásio de esporte usado mais 
para velório de gente popular, e 
um teatro que servia mais para 
fazer formatura ou outro even-
to, não servia para trazer uma 
grande peça. Não tinha acústica, 
não tinha equipamentos adequa-
dos. Então estavam lá dois “ele-
fantões” com mais de 30 anos, 
e durante este tempo serviram 
muito bem à cidade à sua ma-
neira. 

Eu, particularmente, sempre 
estive correndo atrás de muitas 
coisas para a cidade, e fazia algo 
pela Cultura, mas não o que tinha 
que ser feito. Fiquei imaginando: 
é capaz de eu encerrar minha 
vida pública devendo para a Cul-
tura. Porque ali não vai ser um 
simples teatro – por ali vão pas-
sar milhares de crianças e jovens 
nas escolas de todo tipo de ati-
vidade cultural. Além do teatro 
haverá as oficinas de arte. 

O teatro estará no circuito 
das grandes peças, porque será 
o melhor teatro do estado de São 
Paulo, não tenha dúvida. E terá 
estacionamento para 400 carros. 
Nada fechado, é uma praça mes-
mo, com tudo monitorado. Um 
espetáculo!

Depois de muito tempo, 
Barueri passará a contar com 
radares de velocidade em al-
gumas vias. O que fez a Pre-
feitura agora mudar de ideia 
quanto à fiscalização eletrôni-
ca de velocidade e em semáfo-
ros?

RF - Em cinco pontos da ci-
dade, morreram 20 pessoas em 
2018, por causa da imprudência 
no trânsito. Por exemplo, como 
quem vem da avenida Alpha-
ville chegando na alameda Pu-
rus, em frente ao Residencial 2: 
quem vem por ali chega a uma 
curva, e os ‘meninos’ que vêm 
da avenida Alphaville, de San-
tana de Parnaíba, vêm numa 
velocidade muito grande, prin-
cipalmente se vê o farol aberto, 
aí vem enlouquecidamente e se 
perde na curva. Até a base da 
PM teve que colocar uma de-
fensa, porque os jovens muitas 
vezes batiam naquela pedra que 
há ali e os carros subiam pelo 

“Sou o cara que não pode falhar 
com o povo”, diz Rubens Furlan

Para o prefeito Furlan, faltam novas lideranças políticas na região. “Um povo 
sem líder é um povo com problema sério, é um corpo sem cabeça”, opina   

“A política 
social hoje 
no Brasil 
é muito 

cruel para 
com o 
pobre”
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As obras da Praça das Artes de Barueri seguem em ritmo acelerado
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OBRA INÍCIO ATUALIZAÇÃO

Maternal da Vila Márcia Retomada em março de 2017 Inaugurada em 2 de setembro de 2017

Escola Dorival Faria (Jardim Tupanci) Retomada em fevereiro de 2017 Inaugurada em 2 de setembro de 2017

Maternal Chácaras Marco Retomada em 2017 Inaugurada em 

Maternal Wandeir Ribeiro (Vila São Luiz) Retomada em 2017 Inaugurada em 19 de maio de 2018

Matermei Engenho Novo Retomada em março de 2017 Conclusão em maio de 2018

Maternal Parque Imperial - EMM Nelson Marques Retomada em fevereiro de 2017 Inaugurada em 3 de setembro de 2017

Escola Benedito Adherbal Farbo (Vale do Sol) Retomada em fevereiro de 2017 Inaugurada em 17 de março de 2018

Maternal do Jardim do Líbano Retomada em fevereiro 2017 Inaugurada em 3 de setembro de 2017

CIE – Centro de Iniciação ao Esporte (Bairro dos Altos) Iniciou em março de 2017 Inaugurado em 12 maio de 2018

Enterramentos de fiação no Boulevard Iniciou em maio de 2017 Conclusão em fevereiro de 2018

Iluminação de LED Iniciou em novembro de 2017 Previsto para 2020

Alargamento da Via Parque (Alphaville) Retomada em fevereiro de 2017 Conclusão em 28 de agosto de 2017

Alargamento da avenida Paiol Velho (Alphaville) Início em setembro de 2017 Conclusão em 12 de fevereiro de 2018

Alargamento da rua da Prata Início em abril de 2017 Concluída em agosto de 2017

Terminal Rodoviário do Vale do Sol Retomada em fevereiro de 2017 Inaugurada em 17 de março de 2018

Alargamento da rua Tâmisa Iniciada em 10 de março de 2017 Concluída em agosto de 2017

Pronto-Socorro José Agostinho dos Santos (Imperial) Retomada em março de 2017 Inaugurada em 30 de setembro de 2017

UBS do Jardim Tupan Retomada em março de 2017 Concluída em maio de 2018

Centro Comunitário Jaraguá-Mirim Iniciada em 2017 Reinaugurada em 18 de março de 2018

Cras do Jardim Paulista Retomada em março de 2017 Inaugurada em 4 de abril de 2018

Pronto-Socorro Jardim Paulista Iniciada em maio de 2017 Inaugurada em 5 de agosto

Praça das Artes Iniciada em julho de 2018 Prevista para 2020

Escola da Aldeia de Barueri Iniciada em junho de 2018 Prevista para 2020

Escola de Educação Infantil do Reginalice Iniciada em janeiro de 2019 Prevista para 2020

Escola Amador Aguiar Parque Imperial Iniciada em junho de 2018 Prevista para 2020

Maternal do Vale do Sol Retomada em fevereiro de 2017 Inaugurada em 28 de março de 2019

Escola do Jardim Maria Helena Iniciada em junho de 2018 Prevista para 2020

Praça de Esportes no Silveira Iniciada em maio de 2019 Prevista para 2020

Fórum Retomada em março de 2017 Inaugurada em 25 de abril de 2019

Praça (Área de lazer na Vila Porto / Jd. Camargos) Iniciada em julho de 2018 Inaugurada em março de 2019

Sede do Ipresb Iniciada em junho de 2018 Conclusão em 29 de outubro de 2019

Batalhão da PM (Jardim Paulista) Iniciada em julho de 2018 Inaugurada em 11 de novembro de 2019

Parque da Juventude (Chácaras Marco) Em licitação Prevista para 2020

Viaduto sobre a alameda Araguaia Retomada em 6 de fevereiro de 2017 Inaugurada em 10 de julho de 2019

Viaduto e melhoramento do acesso ao Imperial Retomada em março de 2017 Prevista para 2020

Centro de Equoterapia Iniciada em agosto de 2017 Inaugurada em 23 de outubro de 2018

Centro de Diagnósticos Iniciada em outubro de 2017 Inaugurada em 23 de agosto de 2019

Centro de Hemodiálise Iniciada em outubro de 2017 Inaugurada em 28 de março de 2019

Caps (três prédios) Iniciada em dezembro de 2017 Conclusão em 31 de maio de 2019

Centro de Especialidades Iniciada em dezembro de 2018 Prevista para 2020

UBS Engenho Novo Iniciada em junho de 2018 Prevista para 2020

Pronto-Atendimento do Jardim Mutinga Iniciada em junho de 2018 Prevista para 2020

UBS Vale do Sol Retomada em 2017 Inaugurada em 28 de março de 2019

UBS Maria Helena Iniciada em junho de 2018 Inaugurada em 30 de abril de 2019

Conjunto Habitacional do Engenho Novo Iniciada em junho de 2018 Prevista para 2020

Unidade da Fieb em Aldeia da Serra Iniciada em outubro de 2018 Inaugurada em 14 de fevereiro de 2017

Escola Pimentel no Silveira Iniciada em setembro de 2019 Prevista para 2020

Hospital Regional Início previsto para 2020 Prevista para 2022

Praça (área de lazer) no Jardim Belval Iniciada em julho de 2018 Inaugurada em 31 de maio de 2019

Praça (área de lazer) no Jardim Audir Iniciada em julho de 2018 Inaugurada em 19 de outubro de 2019

Cras do Jardim Silveira Iniciada em julho de 2019 Prevista para 2020

Maternal no Jardim Tupanci Iniciada em setembro de 2019 Prevista para 2020

Centro de Convivência no Jardim Flórida Iniciada em setembro de 2019 Prevista para 2020

canteiro; com a defensa, eles 
colidem e acabam batendo em 
quem está no farol esperando no 
cruzamento. Imagine, mães com 
filhos que ficam sempre o lado 
no banco de trás. Cansei de ver 
ali acidente com morte, e são 
jovens que morrem ali. Então, 
não estou querendo o dinheiro 
deles não, não quero dinheiro de 
multa não, eu só não quero que 
eles se matem ali ou que matem 
alguém. Agora, se quiserem co-
locar a minha vida em risco, que 
paguem a multa.

Natural que o Furlan seja 
candidato à reeleição. Caso 
prossiga ao seu 6º mandato, 
quais serão os principais pro-
jetos?

RF - Eu trabalhei muito 
nos serviços, pretendo manter 
a qualidade dos serviços e que-
ro investir mais infraestrutura, 
em projetos viários necessários 
para receber essa população que 
vai chegar, estou muito focado 
nisso. Não fizemos até agora na 
proporção que deveríamos, até 
por conta na crise no Brasil que 
impediu a vinda de mais empre-
endimentos.  

      
Furlan já adiantou em al-

gumas ocasiões que em 2020 
não pretende se envolver em 
campanha eleitoral alguma 
que não a sua própria. Não vai 
nem dar alguns pitacos nas ci-
dades vizinhas, dada inclusive 
sua experiência com eleições?

RF - Acho que o Marcos Ne-
ves (Carapicuíba) tem uma elei-
ção garantida, o Igor (Soares, 
Itapevi) tem uma eleição ga-
rantida, acho que eu tenho uma 
eleição garantida, o Rogério 
Franco vai muito bem em Cotia, 
e o Elvis (Cezar, de Santana de 
Parnaíba) ainda não apresentou 
o candidato dele... Na minha 
avaliação ele tinha que ter um 
nome já para que a população 
vá conhecendo, observando. 

E em Osasco?
RF - Existem duas lideran-

ças que tem que ser respeitadas 
nessa disputa, Emidio e o Rogé-
rio Lins por conta da máquina, 
que historicamente tem 23% do 
eleitorado – e se o prefeito for 
bom ele bate 35%, 40%. É difí-
cil alguém furar esse bloqueio, 
mas é possível. Se alguém furar 
esse bloqueio, numa segunda 
eleição que é o segundo turno, 
aí pode dar qualquer um dos 
dois.  

Mas o universo político de 
Osasco conspira de forma di-
ferente, não acha?

RF - Sabe por quê? Porque 
um povo sem líder é um povo 
com problema sério, é um cor-
po sem cabeça. Eu posso dizer 
isso com tranquilidade porque 
os meus líderes foram morren-
do, Ulysses Guimarães, (Ores-
tes) Quércia, Tancredo (Neves), 
(André Franco) Montoro. Che-
gou uma hora e me perguntei: 
‘quem está me liderando?’. Isso 
já faz tempo, faz uns 20 anos 
que sinto a falta de um líder. 
É preciso fazer um líder, e um 
líder demora uma geração, são 
25 anos. Em Barueri, se o Fur-

lan morrer agora, como vai ser? 
É um investimento, o povo vai 
ter que pegar alguém e investir, 
vem a eleição e o povo vota, 
depois precisa ter o retorno do 
líder, do ‘cara’, e se tiver um 
bom retorno, ele souber catali-
sar os interesses da população, 
se ele souber pavimentar uma 
estrada gerando esperança, en-
tão o povo vai se agarrando e 
ele vai virando líder. Em Barue-
ri eu sinto que o povo é apegado 
a mim. Há pesquisa espontânea 
que dá 59% (com o nome de 
Furlan), você sabe o que é isso? 
Eu fico feliz, lógico, lisonjeado, 
mas não sou vaidoso porque sei 
que isso é só responsabilidade. 
Eu sou o cara que não pode fa-
lhar com o povo, porque se eu 
falhar é uma decepção tão amar-
ga, tão grande, que o povo não 
merece. Então, Osasco está nes-
te estágio, o último líder de lá 
foi o Celso Giglio, que morreu. 
O Emidio lidera uma parcela 
que está com dificuldades até 
por conta dos problemas que a 
esquerda vem sofrendo.     

Circula a informação de 
que o prefeito de Santana de 
Parnaíba Elvis Cezar, e seu 
pai, o deputado Marmo Cezar, 
do mesmo PSDB do Furlan, 
iriam apoiar em 2020 em Ba-
rueri um candidato de outro 
partido. Como um prefeito do 
PSDB pode apoiar a candida-
tura contra o PSDB na cidade 
vizinha? 

RF - Eles têm liberdade, às 
vezes é por afinidade, eles têm 
essa liberdade... Eu, por exem-
plo, não posso apoiar um candi-
dato que não o Igor (Soares, do 
Podemos, prefeito de Itapevi), 
primeiro porque ele é um exce-
lente prefeito, segundo porque 
ele é um jovem que está dando 
um resultado extraordinário, en-
tão ele tem que ter o meu apoio, 
senão estou indo contra tudo o 
que preguei na minha vida in-
teira. Não importa o partido que 
ele esteja. O Cezar (Marmo) 
está procurando o espaço dele, 
ele sabe que em outra eleição 
não terá o meu apoio, então o 
que ele pensa em fazer: apoiar 

alguém e formar aqui (uma 
base).   

Como o Furlan tem visto o 
governo Bolsonaro sob a ótica 
política; e também sob a ótica 
das realizações?

RF - Na política, ele é um 
imbecil. Nas realizações ele tem 
uma equipe econômica que eu 
gosto, liderada pelo Paulo Gue-
des. Eu acho que o governo dele 
vai se sair bem, vai melhorar a 
economia, porque o Paulo Gue-
des vai insistir muito nas refor-
mas necessárias.   

Furlan gostaria de deixar 
uma mensagem?

RF - Foi um ano muito di-
fícil para nosso povo, mas em 

primeiro lugar eu acredito muito 
em Deus, e acredito em parte dos 
homens que estão governando o 
Brasil. Tudo isso que aconteceu, 
prisão de político, exagero de 
juiz, exagero da imprensa, foi 
um choque absolutamente ne-
cessário para que o Brasil visse 
tudo o que pode acontecer. Es-
pero que tudo isso que aconte-
ceu seja uma grande lição para 
todos, para quem comanda, para 
quem é comandando, para quem 
escolhe, para quem é escolhido. 
E aí sim, diante desse quadro 
novo, o Brasil vai recomeçar 
devagarinho e vai retomar o 
desenvolvimento, vai conseguir 
abrir os caminhos que os brasi-
leiros precisam para viver com 
esperança e felizes.

“Toda 
vez que 

se fala em 
reforma 

tributária, 
pensam: 
‘vamos 
tirar o 
ISS de 

Barueri’”
BALANÇO DE OBRAS DA GESTÃO FURLAN
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O Natal chegou mais cedo 
em Santana de Parnaíba, pois, 
na última terça-feira (10) o 
Prefeito Elvis Cezar realizou a 
cerimônia de abertura do Presé-
pio e da programação do Natal 
de Luz 2019.

“Todos os anos venho até 
o Centro com a minha família 
para ver a decoração e sempre 
me surpreendo, pois fi ca mais 
bonito a cada ano, isso mostra 

que a prefeitura vem se rein-
ventando sempre. Méritos do 
trabalho feitto pelo prefeito e 
sua equipe. Estão todos de pa-
rabéns”, falou Luís Antonio, 
morador do Jardim Isaura.

Centenas de pessoas, entre 
autoridades, moradores e tu-
ristas compareceram na Praça 
14 de Novembro para conferir 
de perto o presépio e a nova 
decoração natalina da cidade. 

Quando as 40 mil microlâmpa-
das foram ligadas e as cortinas 
do presépio foram abertas, os 
moradores olhavam encantados 
a decoração e os personagens 
articulados, que fazem parte do 
cenário que tem 300 m², com 
direito a moinho e queda d´á-
gua que representam o cenário 
onde, há quase 2020 anos, nas-
ceu Jesus Cristo.

“O Presépio está muito lin-

do e eu acho ótimo a prefeitu-
ra realizar estes eventos, pois 
além de atrair mais turistas, 
movimenta o comércio local”, 
comentou Andressa Tolenti-
no, moradora do bairro Fernão 
Dias.

Além da Praça 14 de No-
vembro, as ruas do Centro 
Histórico, Praça da Bandeira, 
Monumento aos Bandeirantes 
também receberam uma deco-

ração especial como a árvore 
de natal, o trenó com renas e a 
Casa do Noel.  O Coreto Ma-
estro Bilo foi o local escolhido 
para chegada do Papai Noel, 
que foi muito festejada pelas 
crianças presentes.

Ao lado de sua esposa, a 
Primeira-Dama Selma Cezar, o 
prefeito falou sobre a alegria de 
proporcionar este evento para a 
população: “Esse evento é uma 

melhora que coopera para uma 
busca por Jesus Cristo e pela 
união das famílias”, falou o 
Prefeito e a primeira dama, que 
completou: “É o renovo pela 
união das famílias e pela nossa 
cidade”.

A programação irá contar 
com Cantatas de Natal e a de-
coração natalina fi cará disponí-
vel para visitação até o dia 06 
de Janeiro.

Com o tema “Sonhos de 
Natal”, a Prefeitura de Osas-
co iniciou na quarta-feira, 
11/12, a entrega de brinque-
dos a 70 mil crianças que es-
tudam na rede municipal de 
ensino. A ação é uma inicia-
tiva do Fundo Social de Soli-
dariedade, em parceria com a 
Secretaria da Educação.

Bastante entusiasmados, 
os alunos de diversas esco-
las receberam, no Ginásio 
de Esportes José Liberatti, 
o prefeito Rogério Lins e a 
primeira-dama e presidente 
do Fundo Social Solidarie-
dade, Aline Lins, que entra-
ram acompanhados  do Papai 
Noel.

Personagens conhecidos 
pelo público infantil anima-
ram o evento, entre eles  Fro-
zen,  Branca de Neve, Prince-
sa Ariel e Rapunzel.

Lins agradeceu o trabalho 
dos profissionais da Educa-
ção e desejou paz e saúde 
para as famílias osasquenses: 

“o maior presente que a gente 
pode receber é paz, harmo-

nia e saúde em nossos lares. 
Que o verdadeiro sentido do 

natal esteja na vida de todos 
vocês”.

A primeira-dama destacou 
a importância da ação, que 

beneficia milhares de alunos  
todos os anos. “É muito pra-
zeroso ver o sorriso de cada 
criança. A iniciativa é impor-
tante, pois talvez este seja o 
único presente que muitos 
deles vão receber”.

Neste ano, os meninos re-
cebem o kit Sky Police, que 
vem com um helicóptero e 
um boneco policial, e as me-
ninas a boneca Little Dolls 
em um berço. As crianças 
também podem tirar foto com 
o Papai Noel.

A entrega dos brinquedos 
será realizada até hoje (13), 
nos períodos da manhã e tar-
de. A Secretaria de Educação 
é responsável pelo desloca-
mento das crianças ao ginásio. 

Participaram do evento o 
vereador Ni da Pizzaria, os 
secretários Carmônio Bastos 
(Esportes), José Toste Bor-
ges (Educação), Thiago Silva 
(Comunicação) e o secretá-
rio-adjunto Paulinho Samba 
de Rua (Cultura).

Elvis Cezar inaugura Presépio e Decoração
do Natal de Luz 2019 em Santana de Parnaíba

Osasco inicia entrega de 70 mil 
brinquedos a alunos da rede municipal
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Nesta edição, mais um desti-
no nacional, enquanto o dólar e 
o euro não baixam, nossa sorte 
é que o Brasil tem lugares incrí-
veis para serem visitados

No artigo desta semana va-
mos apresentar um pouco dos 
Lençóis Maranhenses . Um pe-
queno Paraíso terrestre. 

Nesse nosso Brasil, o que 
não falta são opções para você 
viajar. Vamos conhecer um 
pouco dessa nossa terra linda.

Lençóis Maranhenses
O Parque Nacional dos Len-

çóis Maranhenses é uma área 
protegida na costa atlântica nor-
te do Brasil. É conhecido pela 
sua vasta paisagem desértica de 
grandes dunas de areia branca e 
pelas lagoas sazonais de água da 
chuva. A Lagoa Azul e a Lagoa 
Bonita são duas das maiores la-
goas. O ecossistema diversifica-
do do parque inclui pântanos de 
mangais. As cidades vizinhas de 
Barreirinhas e Santo Amaro do 
Maranhão servem de porta de 
entrada para o parque.

O parque foi criado em 
1981, com área total de 156,5 
hectares-integra a Rota das 
Emoções.

As dunas – comuns nessa re-
gião do país – são formadas pela 
força dos ventos, que criam uma 
paisagem única e alteram cons-
tantemente sua aparência. 

E em meio a essas dunas, 
imagine só, é possível encontrar 
lagoas formadas pelo acúmulo 
de água das chuvas do primeiro 
semestre.

Essas lagoas, de águas quen-
tes e transparentes, são um con-
vite para relaxar.

Barreirinhas, a cidade mais 
conhecida , fica a 250 km de 
distância da capital, está bem 
estruturada e preparada para re-

ceber turistas . A cidade é cer-
cada pelas águas escuras do rio 
Preguiças – que leva o nome por 
causa da presença do simpático 
bicho-preguiça

Outro passeio interessante é 
um passeio de lancha, ou como 
eles chamam por  lá ,  “Voadei-
ra” . São pequenas embarcações 
com capacidade para até 10 pes-
soas.

O passeio acontece no leito 
do rio preguiça e durante o tra-
jeto, a lancha pode atracar em 
alguns dos bancos de areia for-
mados no meio do rio.

Sugerimos fazer o passeio a 
partir das 15:00 hs , para poder 
no retorno, apreciar um maravi-
lhoso pôr do sol.

Ainda em Barreirinhas, visi-
te o Farol de Preguiças ou Farol 
de Mandacaru. A estrutura fica 
localizada no povoado de Man-
dacaru, e para cortar caminho 
,o melhor acesso é pelo rio Pre-

guiças. Após subida de 160 de-
graus, uma incrível vista da foz 
do rio Preguiças por ser vista.

Artesanatos
No mesmo povoado, o tu-

rista encontra peças do artesa-
nato da região, como artigos de 
cestaria, pessoais (como bolsas, 
sandálias e bijuterias) e domés-
ticos (redes para dormir, cor-
tinas, etc.), todos oriundos da 
fibra de buriti – palmeira predo-
minante na região.

Ainda de voadora, você po-
derá visitar a Ilha dos Macacos 
(Vassouras) , onde é possível 
interagir com os macacos prego.

Também vale muito a pena 
ir até a praia de Caburé e Atins, 
onde acontece o encontro do 
Oceano Atlântico com o rio. De 
lá, com a maré baixa, pode-se 
seguir para a cidade de Paulino 
Neves, na praia dos Tocos, loca-
lidade deserta e com uma exten-

sa faixa de areia.

Praia de Destaque
O destaque é a praia de Ca-

buré (passeio alternativo) . Mar 
calmo de águas quentes e lim-
pas com areias brancas, ideal 
para relaxar.

A região é bem rústica, re-
pleta de casinhas com telhado 
de palha de buriti. A região já 
foi uma vilarejo de pescadores. 

Hoje, possui boa infraes-
trutura de bares e restauran-
tes, dos mais sofisticados até 
as barraquinhas mais simples, 

porém acolhedoras, geridas 
pelos habitantes da vila de pes-
cadores próxima.

Caburé, leva esse nome 
por causa de uma pequena co-
ruja de olhos graúdos e penas 
amarronzadas que circulavam 
por lá. Infelizmente, hoje é 
raro ver alguma.

Vá também a cidade de Tu-
toia, localizada na região do 
Baixo Parnaíba, e de onde saem 
os passeios para o Delta do Par-
naíba ou Delta das Américas, 
com 73 ilhas fluviais entre os 
Estados do Maranhão e Piauí. 

Dicas de restaurantes
Na Beira-Rio e Praça da Ma-

triz, no Centro de Barreirinhas, 
pode-se encontrar restaurantes 
que oferecem pratos típicos do 
Maranhão. Entre as opções, es-
tão pratos inspirados na Rota 
das Emoções, como arroz de 
cuxá com mariscos, abacaxi re-
cheado com camarão, pirão, fa-
rofa de cuscuz e carne de sol ao 
molho de queijo coalho.

Espero que tenham gostado 
deste destino e que possam apro-
veitar mais esse Paraiso nacional.

Boa viageml!!!!

O Natal do Shopping União 
de Osasco está encantador, 
com uma belíssima decoração, 
composta por guirlandas, luzes 
e atrações interativas para os 
pequenos. Para completar esse 
momento mais que especial, 
em 21 de novembro será ini-
ciada a campanha “Natal Dez: 
todos merecem presentes do 
Shopping União”, que vai sor-
tear dois automóveis T-cross 
200 TSI, além da ação compre/
ganhe, com entrega de Paneto-
nes Panco 400g.

Para concorrer aos carros, 
basta realizar compras, entre 
21 de novembro e 26 de de-
zembro, a partir de R$ 400 nas 
lojas participantes. O sorteio da 
Loteria Federal será no dia 28 
de dezembro, às 19h, nas de-
pendências do Shopping.

Compre e Ganhe
Além de concorrer aos au-

tomóveis, o cliente que efetuar 
compras no valor de R$ 400 
nas lojas ou quiosques partici-
pantes no período de 21 de no-
vembro a 26 de dezembro (ou 
enquanto durarem os estoques), 
receberá um Panetone Panco de 
400g (um por CPF) nos sabores 

fruta ou chocolate. Para trocar, 
bastar ir aos balcões localiza-
dos no Piso Autonomista e Piso 
Voegeli do Shopping.

Consulte o regulamento e 
as lojas participantes no site: 
www.shoppinguniao.com.br.

Sobre o Shopping União 
de Osasco

 O centro de compras mais 
completo da Região Oeste de 
São Paulo recebe 1,5 milhão de 
pessoas ao mês. São 294 lojas 
conceituais, com layouts moder-
nos e diferenciados. Possui as 
principais lojas âncoras do mer-
cado nacional, além de dois Hi-
permercados, praça de alimenta-
ção, restaurantes, laboratório de 
análises clínicas e uma unidade 
do Poupatempo. Com estacio-
namento gratuito nas primeiras 
duas horas, dispõe de variadas 
opções de lazer, moderna pista 
de boliche (Cia do Boliche), 10 
salas de cinema (Cinemark com 
salas Stadium / 3D / XD - Xtre-
me Digital) e uma mega unida-
de da Playland. Além de contar 
com a Sodimac Homecenter e 
Sodimac Constructor. Para mais 
informações, acesse: 
www.shoppinguniao.com.br.

LENÇOIS MARANHESESTURISMO SENATOR
t o u r  o p e r a t o r

Shopping União de Osasco lança campanha 
de Natal com sorteio de dois carros 0km
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José Sarney com Pergentino Holanda e suas irmãs Glorinha e Clores Holanda

Ovadia Saadia e Roseana Sarney Ovadia Saadia, Sarney e  Pergentino Holanda

Pergentino 
com as 
colunistas 
Madalena 
Nobre, 
Orquidea 
Santos e 
Aninha 
Monteiro

Jennfer 
Coelho, 

Ana Karin 
Andrade, 

Marly 
Mansur 
e Edite 

Andrade

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana
O jornalista, poeta, escritor e multimídia Pergentino Holanda comemorou 50 anos de 

colunismo social durante grande festa realizada no Palazzo em São Luís (MA). O evento, 
que lembrou o Palácio de Versalhes com seus candelabros e cristais, foi promovido pelo 
Grupo Mirante PH e contou com a presença de importantes personalidades, diversos 

colunistas de todo país, políticos e celebridades. Shows de Thiago Arancam (O Fantrasma 
da Ópera), Da  cantora do The Voice Alexia Marrie e dois conjuntos musicais. O DJ Edy 

deu seu toque de classe na festa de  Pergentino, que é grande festeiro internacional e 
movimenta a sociedade e a opinião maranhense. 

Família Lima apresenta o 
show “Natal em Casa” 
no Boulevard de Barueri

Leo faz show de abertura 
do rapper Tyga no Anhembi

No dia 24 de janeiro de 2020, 
Leo irá fazer o show de abertura 
do rapper Tyga, no Flow Fes-
tival Music que acontecerá no 
pavilhão do Anhembi. O rapper 
Tyga alcançou a fama com seu 
segundo álbum Careless World: 
Rise of the Last King em 2012, 
após participar do álbum We 
Are Young Money em 2011 
com os demais artistas da You-
ng Money e da mixtape Fan of 
a Fan com Chris Brown.O can-
tor Leo e sua banda fizeram um 
show na primeira edição do On 
Music Festival com a atração do 
internacional Akon, rapper ame-
ricano que ficou conhecido em 
2004 após o lançamento de seu 
álbum solo “Trouble” com des-
taques para os singles “Locked 
Up” e “Lonely”. 

Para brindar e celebrar as 
festas de fim de ano no melhor 
estilo, e em família, a Secreta-
ria de Cultura e Turismo traz o 
grupo Família Lima no Natal 
Encantado de Barueri. Em show 
gratuito e mais do que especial, 
o grupo promete uma apresen-
tação carregada de emoção e de 
releituras de canções tradicio-
nais, no domingo (dia 15), às 
20h, no Boulevard Central da 
cidade.

Nesta belíssima apresenta-
ção da Família Lima, os músi-
cos convidam o público para 
momentos únicos, embalados 
por sucessos como “Noite Fe-
liz” e “Bate o Sino”, além de 
canções da MPB como “Meu 
Guri” e “Amor de Sobra”. Tam-
bém não vai faltar a releitura 
de “Família”, sucesso dos Titãs 
e tema do programa Tamanho 
Família (da TV Globo), do qual 
a Família Lima é banda oficial 
pela segunda vez consecutiva. 
Todos os arranjos foram cuida-
dosamente pensados por Lucas 
Lima.

“A ideia é que todos cele-
brem essa data especial com a 
gente. O espírito natalino não 
tem exatamente a ver com uma 
data específica, tem a ver com 
família, com a união entre as 
pessoas queridas. Queremos 
que todos se sintam em uma 

grande festa de Natal com a 
gente”, conta Lucas Lima.

Este show é baseado no 
DVD “Natal em Casa”, projeto 
que coroa a trajetória vertigino-
sa dos 25 anos de Família Lima, 
que começou sua carreira em 
1994, no Rio Grande do Sul, e 
hoje faz shows por todo o Brasil 
e exterior.

A Familia Lima se apresenta 
no palco com Lucas Lima (violi-
no, guitarra e voz), Amon Lima 
(violino), Moisés Lima (cello e 
contrabaixo), Allen Lima (tecla-

dos), Marcell Cardoso (bateria) 
e Bruno Piapara (Guitarra).

A programação do Natal En-
cantado de Barueri durante todo 
o mês apresenta os mais varia-
dos estilos musicais, envolven-
do samba, rock, forró, sertanejo 
e clássico, além de dança, teatro, 
apresentações dos alunos e pro-
fessores dos Núcleos de Dança 
e de Música, juntamente com 
alunos das Oficinas de Artes. 
Para encerrar as comemorações, 
no dia 24, haverá uma queima 
de fogos de artifícios, às 20h.

16/12 – 20h: Prêmio Barueri de Literatura e Banda da GCM

17/12 – 20h: Amigos da Cultura

18/12 – 20h: Danças Brasileiras e Cultura Nordestina

19/12 – 18h: Banda Caldêra 20h Banda Maneva

20/12 – 20h: Guilherme e Gustavo

21/12 - 20h: Baile do Simonal             

22/12 – 20h: Auto de Natal, com a Cia. Carroça Teatral e 
Coral Adulto

24/12 – 20h: Show Pirotécnico Especial de Natal

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
DO NATAL ENCANTADO DE BARUERI


