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NOTÍCIAS  •

A deputada mais votada 
da história do nosso país
Janaina Paschoal nos contou sobre desafios e estratégia do mandato

aos demais projetos de forma 
bastante clara”.

Sobre o Impeachment da 
Dilma, teve uma importante 
participação no processo, foi um 
marco em sua trajetória política, 
em 2015 foi coautora do pedido 
de impeachment da então pre-
sidente Dilma Rousseff, no ano 
seguinte aceito pela Câmara dos 
Deputados e julgado procedente 
pelo Senado. A deputada disse 
que o sentimento foi de dever 
cumprido, de realmente servir á 
Pátria, mas, para a vida pessoal, 
foi muito difícil. Uma guerra, no 
sentido literal do termo. 

Se posiciona e não omite sua 
opinião em assuntos polêmicos 
que possam gerar algum descon-
forto, em julho de 2016, men-
cionou que “político vai pensar 
mais antes de cometer algum 
crime” se referindo a Operação 
Lava Jato. Em relação a essa 

que anda preocupada, pois a lei 

está sendo reformada para pior 
e o Presidente vem dando sinais 
de leniência. A recente polêmica 
em torno da criação do Ministé-
rio da Segurança Pública, esva-
ziando a Pasta de Sérgio Moro 
é incompreensível. Ele já tirou 
o COAF de Moro. Agora, pode 
tirar a segurança. Parece bulling. 
Claro que não é isso, mas, al-
gumas vezes, dá a sensação de 
que o Presidente tirou Moro de 
Curitiba para enfraquecer a Lava 
Jato. 

Falamos também sobre tanta 
desigualdade social que existe 
em nosso país, questionamos se 
na sua visão é possível melhorar 
essa situação, “primeiro, orien-
tando crianças e adolescentes a 
estudarem com seriedade. Preci-
samos ensiná-los a amar o país 
e a valorizar o trabalho. O bra-
sileiro ainda é muito imediatis-
ta. Precisamos, como fazem os 
orientais, cultivar a ideia de que 
trabalhamos para nossos netos. 

Meu pai me ensinou isso. Essa 
noção de nação vai ajudar mui-

o projeto que pretende acabar 
com as festas com bebidas al-
coólicas nas Universidades de 
São Paulo, perguntamos qual a 
importância da aprovação dessa 
lei no seu ponto de vista, “estou 
muito convicta da importância 
desse projeto. Recebi o apoio 
de vários especialistas. Dentre 
eles, destaco a Professora de 
Medicina Preventiva, Zilá Van 
Der Meer. Essas festas open bar 
dão margem a tudo e qualquer 
coisa. Os estudantes pagam um 
valor para entrar e podem beber 
à vontade. Obviamente, bebem 
mais do que beberiam se esti-
vessem pagando cada dose. As 

-
zar o cliente, doam os produtos. 

economizar, os organizadores, 
em regra os próprios alunos, 
pela atlética e centros acadêmi-
cos, não servem água. Há estu-
dos mostrando que essas festas 
elevam o risco do consumo de 
drogas ilícitas. Isso sem contar 
os estupros. A proibição que pro-
ponho diz respeito aos espaços 
escolares e suas adjacências. O 
certo seria proibir todas as festas 
open bar, mas a resistência seria 
maior”, explicou a deputada.

Quem escuta a deputada fa-
lar e analise toda a sua trajetória 
não imagina que teve uma ori-
gem humilde, nasceu no bairro 
do Tatuapé, zona leste da cidade 
de São Paulo. Começou a tra-

Em uma entrevista concedi-
da ao Jornal OSASPAS, a depu-
tada Estadual Janaina Paschoal, 

que enfrenta dia a dia, nos falou 
de assuntos como seu início de 
trajetória, origem simples e hu-
milde antes de ingressar na car-
reira política.

Nas eleições de 2018, foi a 
deputada estadual mais votada 
do Brasil, obtendo 2 milhões de 
votos, sendo a candidata a depu-
tada mais votada da história do 
país, ela nos disse que recebeu 
essa votação expressiva, primei-
ro, como um reconhecimento do 
seu trabalho, em especial duran-
te o processo de impeachment 
e, em segundo lugar, como um 
sinal de que tem coisas grandes 
a fazer “se não tivesse, Deus 
não teria me conferido tanta re-
presentatividade”. Além disso é 
professora da USP e advogada, 
ela nos falou como isso auxilia 
no seu trabalho como deputa-
da. “A formação jurídica ajuda 
demais. A função de fazer leis é 
eminentemente jurídica. A for-
mação jurídica também ajuda a 
analisar os projetos dos colegas 
e a emitir pareceres. Vinte anos 
de advocacia me deram noção 
da realidade. Sei da importân-
cia de pensar sobre o impacto 
de uma lei na vida das pessoas. 
E a docência, além de me con-
ferir ferramentas para orientar 
meus assessores a pesquisarem 
os mais diversos temas com pro-
fundidade, também me ajuda a 
expor meus projetos e objeções 

balhar aos 13 anos, vendendo 
bijuterias, pão de mel e cestas de 
café da manhã preparadas pela 
mãe. Fez questão de ressaltar 
que nunca passou por nenhuma 
necessidade, mas seus avós e 
pais sim. “Esse ano passado me 
fez valorizar muito cada opor-
tunidade de estudar e trabalhar. 
Durante a vida toda, conciliei 
mais de um trabalho. Sempre 
quis minha independência. Uma 
vez independente, sempre ajudei 
a família. O senso de responsa-
bilidade me foi ensinado desde 
muito cedo. Falo de minha ori-
gem para estimular as pessoas a 
se dedicarem com amor a tudo 
que fazem, a não acreditarem 
em obstáculos ou em barreiras, 
jamais para me vitimizar. Sem-
pre me considerei uma pessoa 
de sorte. Nunca me lamentei 
de nada. Aprendi desde cedo a 
olhar para o lado e ver quantas 
pessoas sofrem. Aprendi a ser 

deputada.
O jornal OSASPAS agrade-

ce o tempo disposto a nós, pa-
rabenizada a deputada pela sua 
incrível trajetória e conta com 
o seu trabalho para juntos fazer-
mos uma pais melhor!
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BioSaúde começa o ano com inaugurações 
e novidades nas unidades de atendimento

PMS da alegria trazendo 
felicidade e momentos especiais 
a aqueles que precisam

A BioSaúde começou o ano 
com muitas novidades e inau-
gurações. Inaugurada em 13 
de janeiro de 2020, a Unidade 
CSA Tucuruvi, localizada na Av. 
Nova Cantareira, 2575 – Tucu-
ruvi – São Paulo – SP, pronto 
atendimento, com especialistas 
e exames no local. Novidade da 
BioSaúde em 2020.

Temos também a novida-
de no atendimento da Unidade 
CSA Jaguará, localizada na AV. 
Candido Portinari, 616, Vila Ja-
guará, São Paulo, essa unidade 
foi inaugurada em 21 novembro 
de 2019, agora é Pronto Socorro, 
além de atendimentos com espe-

cialistas e exames.
Essas alterações trarão mais 

agilidade e comodidade aos as-
sociados da APAS Osasco, em 
relação ao atendimento e rea-
lização de exames, conforme 
mencionado.

A BioSaúde foi fundada em 
1999, acredita que o relaciona-
mento direto com os seus as-
sociados deve ser norteado por 

o seu comprometimento com as 
realizações de ações responsá-
veis e de extrema parceria entre 
os povos. 

A APAS Osasco iniciou sua 
parceria com a BioSaúde em 

março de 2019. Essa parceria 
teve como item decisivo a rela-
ção que ambas têm com as vidas 
e associados que dependem de 
nosso atendimento, sempre com 
dedicação, qualidade no serviço 
prestado e principalmente tra-
tando cada vida como se fosse 
única. Se colocar no lugar do as-
sociado faz parte da excelência 
de atendimento que temos com 
todos, qualidade e agilidade na 
resolução dos problemas apre-
sentados se tornou nosso foco, 
principalmente que tratamos 
da saúde, questão principal das 
nossas vidas, com saúde con-
quistamos tudo o precisamos.

Os PMs da Alegria realizam 
diversas visitas Hospitalares, vi-
sitas em ONGs, asilos, escolas, 
palestras em empresas, entrevista 
em algumas mídias, realizaram 
até uma palestra dentro do consu-
lado americano, em comemora-
ção ao dia do Soldado Americano.

Atualmente já atendem 
um público de mais de 50.000 
(cinquenta mil) pessoas, em 
diversos municípios e capital 
de São Paulo. Um trabalho tão 
bonito e importante como esse 
não passou despercebido, foram 
homenageados em Brasília pela 
UMCEB (União dos Militares 
Cristãos e Evangélicos do Bra-
sil), ganharam um prêmio em 
Vitória do Espírito Santo e Porto 
Alegre/RS, através do Senador 
Marco do Val, com o prêmio 

Heróis Reais, representado o Es-
tado de SP e região SUDESTE 
na categoria Inovação.

Além dessas atividades reali-
zam outros projetos como o pro-
jeto “Natal Feliz Transformando 
vidas do 36°BPMM, onde com 
ajuda de alguns empresários e 
parceiros colaboraram com a 
aquisição de mais de 2000 (dois 
mil) brinquedos, distribuídos em 
alguns bairros dos municípios 
de Embu das Artes e Taboão da 
Serra, onde foi um sucesso, com 
apoio de diversas viaturas da 
força tática e uma viatura antiga 
do exército brasileiro, conhecida 
como mamute.

Em 20 de janeiro de 2020, 
realizaram outro projeto já na 
sua 3°Edição, conhecido como “ 
Patrulha de férias do 36°BPMM 

unidade, mostrando para elas a 
rotina de seus heróis, seus pais, 
tanto na esfera administrativa, 
como operacional, além de al-
guns passeios culturais. 

Todos esses projetos, tem 
o intuito de levar os princípios 
que a instituição leva como: 
Moralidade, Legalidade ,Ética, 
Civismo, Patriotismo e Cons-
ciência Ambiental.

O jornal OSAPAS parabeni-
za todos os integrantes dos PMs 
Alegria, pelo excelente e belo 
trabalho que realizem, levando 
alegria e momentos especiais 

-
nalizar uma frase usado por eles 
usam nos projetos “ A alegria do 
Senhor é nossa força”.


