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Bate-papo com a deputada 
Estadual Janaina Paschoal

tão presidente Dilma Rousseff, 

no ano seguinte aceito pela Câ-

mara dos Deputados e julgado 

procedente pelo Senado, como 

foi participar e ajudar a pro-

mover um momento tão im-

portante do nosso país?

 O sentimento foi de dever 
cumprido, de realmente servir à 
Pátria. Mas, para a vida pessoal, 
foi muito difícil. Uma guerra, no 
sentido literal do termo. 

 
Como estão lidando com 

tantos ataques a nosso atual 

presidente e tantas contro-

vérsias, principalmente vin-

das da mídia?

 O presidente vem sendo mais 
atacado que seus antecessores, 
isso é fato. A tolerância que havia 
com os antecessores, sobretudo 
Lula e Dilma, não há com ele. 
Não obstante, ele ajudaria muito 
se evitasse criar situações. Ele 
precisa policiar um pouco mais 
o que fala e como fala. Ademais, 
precisa retomar a pauta do com-
bate à corrupção, que visivelmen-
te abandonou. Não estou dizendo 

que ele próprio tenha praticado 
qualquer ato ilícito. Não praticou. 
Mas tem apoiado medidas que 
enfraquecem nossas conquistas 
dos últimos tempos. 

 
Em julho de 2016, mencio-

nou que “político vai pensar 

mais antes de cometer algum 

crime” se referindo a Opera-

ção Lava Jato, qual a sua visão 

sobre tanta corrupção e crimes 

políticos no nosso pais?

Ando 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 Ministério da 
Segurança Pública, esvaziando a 
Pasta de Sérgio Moro é incom-
preensível. Ele já tirou o COAF 
de Moro. Agora, pode tirar a se-
gurança. Parece bulling. Claro 
que não é isso, mas, algumas ve-
zes, dá a sensação de que o Presi-
dente tirou Moro de Curitiba para 
enfraquecer a Lava Jato. 

Você protocolou um proje-

to que pretende acabar com as 

festas com bebidas alcoólicas 

nas Universidades de São Pau-

lo, qual a importância da apro-

vação dessa lei no seu ponto de 

vista? A bebida têm sido um 

grande mal causado a nossa ju-

ventude de várias formas, será 

que isso é levado em questão?

Estou muito convicta da im-
portância 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 
a vontade. Obviamente, bebem 
mais do que beberiam se estives-
sem pagando cada dose. As em-

cliente, doam os produtos. É mui-
-

zar, os organizadores, em regra 
os próprios alunos, pela atlética e 
centros acadêmicos, não servem 
água. Há estudos mostrando que 
essas festas elevam o risco do 
consumo de drogas ilícitas. Isso 
sem contar os estupros. A proi-
bição que proponho diz respeito 
aos espaços escolares e suas ad-
jacências. O certo seria proibir 
todas as festas open bar, mas a 
resistência seria maior. 

Sabemos também que é 

professora da USP e advoga-

auxiliam como deputada?

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 do impacto 
de uma lei na vida das pessoas. 
E a docência, além de me con-
ferir ferramentes para orientar 
meus assessores a pesquisarem 
os mais diversos temas com 
profundidade, também me aju-
da a expor meus projetos e ob-
jeções aos demais projetos de 
forma bastante clara.

A sua origem foi humilde, 

nasceu no bairro do Tatuapé, 

zona leste da cidade de São 

Paulo. Começou a trabalhar 

aos 13 anos, vendendo biju-

terias, pão de mel e cestas de 

café da manhã preparadas 

pela mãe. Qual a importân-

cia da sua origem em tudo 

que conquistou até hoje?

Importante esclarecer que 
eu nunca passei nenhum tipo de 
necessidade. Meus avós e meus 
pais sim. Esse passado me fez 
valorizar muito cada oportunida-
de de estudar e trabalhar. Durante 
a vida toda, conciliei mais de um 
trabalho. Sempre quis minha in-
dependência. Uma vez indepen-
dente, sempre ajudei a família. 
O senso de responsabilidade me 
foi ensinado desde muito cedo. 
Falo de minha origem para esti-
mular as pessoas a se dedicarem 
com amor a tudo que fazem, a 
não acreditarem em obstáculos 
ou em barreiras, jamais para me 
vitimizar. Sempre me considerei 
uma pessoas de sorte. Nunca me 
lamentei de nada. Aprendi desde 
cedo a olhar para o lado e ver 
quantas pessoas sofrem. Aprendi 
a ser muito grata a Deus. 

Nas eleições de 2018, foi 

a deputada estadual mais vota-

da do Brasil, obtendo 2 milhões 

de votos, sendo a candidata a 

deputada mais votada da histó-

ria do país, qual foi o sentimen-

to que teve no momento?

Recebi essa votação expres-
siva, primeiro, como um reco-
nhecimento do meu trabalho, em 
especial durante o processo de 
impeachment e, em segundo lu-
gar, como um sinal de que tenho 
coisas grandes a fazer. Se não ti-
vesse, Deus não teria me conferi-
do tanta representatividade. 

-

culdade quando assumiu o 

mandato?

 Eu sempre trabalhei muito. 
Sigo trabalhando muito. Talvez 

ajudar e ter que respeitar as limi-
tações do cargo. Podemos muito, 
mas não podemos tudo. Isso gera 
uma certa frustração. 

Em um país com tanta de-

sigualdade social, você acha 

que existe uma maneira de 

melhorar essa situação?

Primeiro, orientando crian-
ças e adolescentes a estudarem 
com seriedade. Precisamos ensi-
ná-los a amar o país e a valorizar 
o trabalho. O brasileiro ainda é 
muito imediatista. Precisamos, 
como fazem os orientais, culti-
var a ideia de que trabalhamos 
para nossos netos. Meu pai me 
ensinou isso. Essa noção de na-
ção vai ajudar muito. 

Em 2015 foi coautora do 

pedido de impeachment da en-
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A importância de se preocupar com a saúde, ter um convênio médico 
e cuidar daqueles que amamos

Você acredita na Saúde?
Com toda essa situação que 

estamos vivendo atualmente 
devido ao Coronavírus (CO-
VID – 19), muitos têm se ques-
tionado sobre a saúde do nosso 
país e até mesmo duvidado. 
Essa pandemia levou aos hos-
pitais um número alto de pa-
cientes, congestionando assim 
os atendimentos e aumentando 

esse caos, precisamos respirar, 
não se desesperar e reconhecer 
os avanços e esforços dos nos-

área da saúde como um todo.
O convênio de Saúde 

APAS Osasco, mesmo com o 
distanciamento social, quer es-
tar ao lodo de seus associados 
e ajuda-los no que for preciso, 
o convênio de Saúde APAS 
Osasco, foi fundado em 14 de 
agosto de 1995, com o propó-
sito de colaborar com o Estado 
na prestação de serviços so-
ciais a família Policial Militar. 
Ao longo dos seus 22 anos de 
história, ajudou e continua aju-
dando muitos militares e seus 
familiares associados. 

Conversamos com o as-
sociado sargento Jackson Ro-
meiro, o qual já fez parte da 
nossa diretoria, mostrou a im-
portância de acreditar na saú-
de e principalmente o quanto 
precisamos ter um convênio, 
pois imprevistos acontecem e 
não sabemos quando vamos 
precisar. Jackson como men-
cionado, foi membro da direto-
ria do APAS assim como o seu 

pai Tenente Antônio Romeiro. 
Nos contou que desde o início 
é associado a APAS Osasco, 
foi um dos pioneiros, princi-
palmente pensando na sua fa-
mília, além de ser associado, 

-
ro no plano “ preciso pensar no 
conforto e bem-estar da minha 
família, trabalho tanto, preci-
samos ter um convênio, é um 
investimento na família”.

Muito preocupado e cui-
dadoso com sua família, além 
de coloca-los em seu plano, 
convenceu seu pai Tenente An-
tônio Romeiro a se associar a 
APAS Osasco, há alguns anos 
atrás, justamente pelo cuidado 
e importância que tem com a 
saúde. Infelizmente seu pai já 
faleceu, mas Jackson lembra 
com muito carinho de tê-lo 
convencido e do legado deixa-

do pelo pai. Antônio Romeiro 
recebeu nosso presidente atual 
do APAS Coronel Reginaldo, 
no início de sua carreira, ti-
nham bastante contato, sempre 
se apoiavam, ajudou muitas 
pessoas e deixou um grande 
legado e admirados entre os 
policiais militares também.

Uma situação, a qual o 

APAS Osasco e ao Coronel 
Reginaldo (presidente da asso-
ciação), foi quando seu genro 
Alex Roberto Alvim Nicolini, 
37 anos, sofreu um aciden-
te em novembro de 2014, em 
Botucatu. Seu genro estava 

-
zenda, quando de repente ba-
teu a cabeça na piscina, todos 

-
plégico. De primeiro momen-

to Alex foi levado ao hospital 
UNICAMP Botucatu, onde 
teve os primeiros socorros e 
atendimento, mas logo entra-
ram em contato com a APAS 
Osasco, realizaram a remoção 
para o hospital Cruzeiro do Sul 
em Osasco, onde deram pros-
seguimento ao tratamento e 
todos os cuidados da lesão. Fi-

cou 6 meses em repouso e em 
tratamento com a devida me-
dicação e assistência, foi uma 
recuperação lenta e cuidadosa, 
mas ao lembrar de tudo que vi-
veram e de como o genro está 
atualmente, bem, recuperado, 
inclusive trabalham juntos na 
autoescola do sargento Jack-
son, sabem da importância de 
ter um convênio de saúde. A 
família traz consigo a gratidão 
e carinho a APAS Osasco que 
acompanhou e ajudou em todo 
o processo e recuperação.

Com muita simpatia o asso-
ciado sargento Jackson Romei-
ro compartilhou sua história 
conosco, e deixou uma mensa-
gem a todos os seus colegas de 

sobre a importância de serem 
associados ao até mesmo ter 
um convênio de saúde “nós 
trabalhamos tanto, sofremos, 
muitos caíram, precisamos ter 
e dar o melhor a nossa família, 
precisamos ter um convênio de 
saúde”. Finalizou dizendo que 
a APAS é do associado, preci-
sam cada vez mais se unir, para 
dar um bom atendimento e dei-
xar o associado cada vez mais 
satisfeito.

O jornal OSAPAS, agra-
dece a disposição do sargento, 
em compartilhar parte de sua 
história conosco, esperamos 
sempre atender os associados 
a altura que merecem e jun-
tos conseguirmos superar toda 
essa situação. E você acredita 
na saúde também?


