www.jornalaltodotiete.com.br

14 AN
OS com V
oce!
ANOS
Voce!

XIV Edição 201“Deus Abençoe todos nesta Leitura” Primeira Quinzena de Outubro de 2014 R$ 1,00

FOTOS/EDUARDOGUIMARÃES

Marcos Borges anuncia parte de seu secretariado

Prefeito de Poá Marcos Borges que assumiu a Prefeitura nesta semana
Marcos Borges anuncia parte de seu secretariado O prefeito de Poá Marcos Borges que assumiu a Prefeitura nesta semana, anunciou na manhã
desta sexta-feira, dia 03, grande parte de seu secretariado, sendo ao todo 16. Segundo o chefe do poder executivo, as pastas serão chefiadas por
pessoas ligadas a cidade, que durante sua trajetória contribuíram para o desenvolvimento do município.Já fazem parte do governo Ali Sami El Kadri
(Saúde); Carlos Setsuo (Segurança); Augusto de Jesus (Planejamento); Adair Loredo (Administração); Odair Sana (Assuntos Jurídicos); Sidiclei
Lessa (Governo); Adriana Borges (Assistência e Desenvolvimento Social); o ex-prefeito Eduardo Carlos Felippe (Esportes); Lauriston Barros
(Transportes); Leondir Xidieh (Fazenda); Douglas Aspasio (Cultura); Angelo Biancolin (Indústria e Comércio), Paulo Dornelas (Obras); Edson
Rodrigues (SSU); Sonia Regina Fernandes Afonso (Educação) e José Edilson Marques Dias (Meio Ambiente).Marcos Borges também ressaltou que
assume a chefia de gabinete, o ex-prefeito Miguel Comitre e que para as demais Secretarias - Comunicação, Mulher, Habitação e Turismo, os
secretários serão anunciados nos próximos dias. “O meu objetivo ao montar a estrutura de governo foi o de colocar a frente das pastas pessoas que
sempre trabalharam por Poá e que ajudaram a construir a história do nosso município. Esta é uma forma de resgatar a origem e a essência na nossa
querida cidade”, comentou Marcos Borges. Sobre os trabalhos já designados aos novos secretários, o chefe do Poder Executivo poaense solicitou
que todos façam em suas pastas levantamentos para que toda a situação seja inclusive, informada para a população. “O governo é baseado na
transparência, por isso este levantamento se faz importante neste momento”, disse o prefeito. FINANÇASEm relação à situação financeira da
Prefeitura, Marcos Borges irá apresentar os dados e números em uma entrevista coletiva, que deve acontecer na próxima semana. SECOM Poá

Em entrevista aos jornais de bairro, Aécio afirma que São Paulo lidera a onda da virada
Ao lado de Andrea Matarazzo, candidato à Presidência afirma ter convicção de que irá para o segundo turno, para o bem de São
Paulo e do Brasil
O candidato da Coligação Muda Brasil à Presidência, Aécio Neves que após ser eleito presidente, será o grande parceiro do
governador Geraldo Alckmin para o desenvolvimento do Estado. A afirmação foi feita durante entrevista coletiva para cerca de 80
jornais da imprensa regional da Grande São Paulo.
“O governador Alckmin, que será reeleito no primeiro turno, fez muita coisa por São Paulo na mobilidade, na segurança, em
todas as áreas. E ele fez tudo isso tendo um governo federal de oposição. No momento em que ele tiver a mim como um aliado no
governo federal, nós vamos dar a São Paulo um salto que ninguém jamais deu”, disse Aécio. “Vamos juntos fazer o maior governo
da história de São Paulo”, completou.
O candidato reafirmou que sua candidatura representa os cerca de 70% da população brasileira que quer mudanças e está
indignada com o que está acontecendo no Brasil. E citou as denúncias de corrupção que não cessam, a volta da inflação, o
crescimento pífio da economia, o corte de empregos, a estagnação dos indicadores sociais e a permissão para que as maiores
empresas do país adotem as piores práticas políticas.
“Esse sentimento de mudança é resultado desse governo que não entrega o que se propõe a entregar. Minha candidatura não é
apenas de um partido ou de uma coligação, é de um projeto de Brasil”, afirmou Aécio. Ele lembrou que há também na disputa uma
outra candidatura – referindo-se a Marina Silva –, que ele respeita, mas que não a vê com capacidade de enfrentar a os problemas
brasileiros da forma que eles precisam ser enfrentados. “Nós temos mais experiência e os melhores quadros para isso”, disse.
“Nossa candidatura representa uma mudança segura em todos os aspectos. Em primeiro lugar no aspecto dos valores morais,
os quais infelizmente esse governo atual jogou no lixo”, disse. Para Aécio, a pior herança que o governo federal vai deixar é o fato
de estar deseducando os brasileiros, principalmente os jovens e as crianças.
“Nós sempre aprendemos com nossos pais e professores que não podemos mentir, que não devemos roubar e que devemos
respeitar as pessoas. Esse governo faz tudo ao contrário. Mente dizendo que seus adversários vão acabar com isso ou com aquilo,
mesmo sabendo que na verdade não vão acabar, e sim melhorar o que já existe”, afirmou, referindo-se ao Bolsa Família.
Aécio prosseguiu: “Eu sou o candidato que vai encerrar esse ciclo perverso do governo do PT e colocar um digno e honrado no
lugar, inspirado nas práticas do meu avô, Tancredo Neves, e nas melhores práticas de políticos como o governador Geraldo
Alckmin e o vereador Andrea Matarazzo”, disse. O vereador também estava presente na entrevista coletiva.
O candidato se comprometeu a ser o presidente da descentralização, não só em saúde e educação, mas também em comunicação,
valorizando a mídia local de cada região do país. E citou sua experiência como governador por dois mandatos de Minas Gerais, onde
a gestão com eficiência e a descentralização garantiram grandes conquistas ao Estado, como obter a melhor educação fundamental
do país, segundo o Ministério da Educação.
“Hoje eu vejo o Brasil quase como um Estado unitário, onde o poder central tudo tem, tudo pode e tudo decide. Isso está errado.
Não é possível definir as prioridades de investimento de cada região estão lá dentro do ar condicionado em Brasília, mas sim
próximo de onde os problemas existem”, disse. “Quanto mais descentralizada for a decisão, melhor para as pessoas.”
Segurança
Aécio reafirmou seus compromissos com as grandes causas do Brasil, como a Segurança Pública. “Eu assumo a responsabilidade
de elaborar uma política de segurança para o país. Vamos impedir a entrada de drogas pelas fronteiras e ainda tratar os jovens que
se tornaram dependentes”, disse. O candidato também tratou de uma questão polêmica, a da maioridade penal. “Defendo o projeto
do senador Aloysio Nunes, meu candidato a vice, que prevê que maiores de 16 anos, com autorização do Ministério Público,
possam ser processados pelo Código Penal em casos de crimes hediondos”, disse. E completou: “Vamos também proteger o jovem
para afastá-lo do crime. Tenho um projeto que dobra a pena de adultos que utilizarem menores de idade para praticar crimes”, disse.
Saúde e Educação
Na área da saúde, Aécio Neves afirmou que criará 500 clínicas de especialidade em todo o país. Segundo ele, são locais em que
as pessoas poderão passar por consulta médica, fazer exames e já sair com o remédio receitado. Por fim, na educação, Aécio afirmou
que um de seus compromissos é levar de volta para a escola os 20 milhões de jovens que, no Brasil, não conseguiram terminar o
ensino fundamental ou o ensino médio. “Vamos pagar um salário mínimo a eles para que voltem a estudar”, disse.
Otimismo
Aécio Neves se disse otimista com a eleição. “Minha candidatura é a única que está crescendo em todas as últimas pesquisas
eleitorais. Se me derem a vitória em São Paulo, vocês terão uma presidência republicana, honrada e digna, que vai tratar daqueles que
mais precisam com muita sensibilidade e muita generosidade”, afirmou.
Tiago Pierre

Pesquisa revela que sexo do candidato não interfere na decisão de voto de 83% dos
entrevistados. Ainda assim, 70% dos candidatos nas eleições de domingo são homens
O número de mulheres em disputa por algum cargo nas eleições deste ano é quase 50% maior do que
no último pleito, em 2010. Apesar disso, sete de cada dez postulantes a uma vaga na eleição de
domingo são homens. A falta de apoio dos partidos políticos é o principal motivo que leva uma mulher
a não se candidatar para um cargo político, conforme constatou pesquisa do DataSenado divulgada
ontem. As mulheres que apontaram esse motivo somam 41% dos entrevistados.
As entrevistas com 1.091 pessoas, entre homens e mulheres de todo o Brasil, de 16 anos ou mais,
foram feitas por telefone entre os dias 12 de agosto e 3 de setembro deste ano.
Entre os motivos que restringem a participação da mulher, a falta de interesse por política aparece
em segundo lugar (23%) e a dificuldade de concorrer com homens, em terceiro (19%).
Os dados do DataSenado revelam que não são os afazeres domésticos e a família que têm afastado
as brasileiras das câmaras municipais, das assembleias e do Congresso Nacional. Esses motivos são
pouco citados, ficando com apenas 5% e 6% das respostas, respectivamente.
— A própria falta de interesse por política, apontada como a segunda principal causa, pode ser
decorrente de outros fatores. Não é por falta de interesse. Elas demonstram interesse, que é um pouco
mais baixo do que dos homens, mas é considerável. A grande barreira para a participação está dentro
da política partidária — ponderou o assessor especial da Secretaria da Transparência do Senado
Thiago Cortez.
A pesquisa, intitulada A Representação da Mulher na Política Brasileira (a primeira do gênero
realizada no país), revelou também que os brasileiros não decidem o voto baseado em gênero. Para
83% dos entrevistados, na hora de escolher alguém para votar, o sexo do candidato não faz diferença.
Para reforçar que não levam em conta o gênero, 79% alegam já ter votado em uma mulher para ocupar
um cargo político. A eleição em 2010 da presidente Dilma Rousseff contribuiu para influenciar os
eleitores a votarem em mais mulheres, conforme a pesquisa. Foi o que afirmaram 65% dos entrevistados.
Entre aqueles que consideram que o gênero é determinante nessa escolha (um total de 12% dos
entrevistados), 49% disseram que preferem votar em mulheres e 38%, em homens.
— Da parte do eleitorado, não há qualquer impedimento, qualquer restrição à participação das
mulheres na política. O eleitorado não apenas está disposto a votar em mais mulheres como também
não considera o sexo na hora de optar. Muitos indícios, aliás, dizem que quando há predileção, a
predileção é inclusive por mulheres — observou Cortez.
O levantamento, que contou com o apoio da Procuradoria Especial da Mulher, tem margem de erro
de 3 pontos percentuais e confiabilidade de 95%. Isso significa dizer que se a pesquisa for repetida
100 vezes, em 95 delas os resultados estarão dentro da variação de 3 pontos percentuais para mais ou
para menos.
Segundo a consultora legislativa Maria da Conceição Lima Alves, a pesquisa do DataSenado
reforça a tese da Procuradoria da Mulher do Senado de que a legislação em vigor tem sido insuficiente
para garantir uma participação mais igualitária da mulher na política.
— Os partidos precisam ser cobrados pelo fortalecimento das candidaturas de mulheres. A pesquisa
confirmou a existência de um fator inibidor dentro dos partidos a essas candidaturas — observou a
Jornal do Senado
consultora.
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Votar com responsabilidade

REVOGAÇÃO DO ESTATUTO
DO DESARMAMENTO
A Lei do Desarmamento feriu a nossa constituição e o
nosso código penal brasileiro, quando de refere a legítima
defesa.
Sou contra a lei do desarmamento do cidadão de bem,
quando o mesmo estiver lúcido, ter residência fixa e
conhecer bem o manuseio de uma arma.
A referida lei do desarmamento nos coloca nas mãos
de bandidos e de policiais sem o bom senso, pois, os
malfeitores sabem que não irão encontrar resistência, e
nós, cidadãos de bem, só poderemos pedir a Deus, para
que não aconteça nada conosco ou com os nossos
familiares.
Com a revogação do estatuto do desarmamento,
poderemos nos armar e defender as nossas vidas, a de
nossos familiares e de outros cidadãos de bem, ajudando
também a própria força policial existente.
Sou comerciante, estabelecido no bairro da Água
Vermelha em Poá, um local perigoso, cheio de usuários
de drogas e traficantes, um lugar bem afastado e
descampado, resido em um bairro de Poá, local
vulnerável, onde eu e 95% dos vizinhos fomos assaltados,
e no nosso ir e vir, estamos correndo o risco de assaltos,
sequestros, diuturnamente.
Sou bastante lúcido e esclarecido no tocante ao
manuseio e uso de armas, conheço o perigo que as
mesmas poderão causar e só usaria a mesma se realmente
fosse em legítima defesa minha, da minha família, ou de
outras pessoas, quando estiver ao meu alcance, para não
deixar todos a mercê de bandidos inescrupulosos de
qualquer espécie que ameaçam e barbarizam a nossa
sociedade.
Peço aos políticos que abracem esta causa urgente e
apoie o Deputado Claudio cajado da Bahia nesta luta.

dão paulista, os deputados fede
rais e estaduais também são chama
dos a dialogar, ao longo de seus
mandatos, e não apenas nessa
época eleitoral, diretamen te com a
população, tendo acesso ao con
junto de necessidades de cada
município, de modo a fazer cumprir
as leis, além de garantir re cursos
para obras e equipamentos a partir
de emen das parlamentares ao
orçamento da União ou do Estado.
Portanto, ir às urnas é votar
com responsabilidade. Vamos
votar em candidatos que, respei
tando princí pios éticos e compro
missados com a política voltada
para o bem comum, exerçam, de
fato, seus mandatos em nome do
povo brasileiro e não em no me pró
prio ou de grupos não repu blica
nos.
Tiago Pierre

Escolas Téc nicas até chegar às
Universida des de excelência como
USP, Uni camp e Unesp.
Governar São Paulo não é uma
aventura política ou simples
disputa do poder pelo poder.
Governar o principal Estado do país
requer grande experiência
administrativa acompanhada de
compro vados com promissos com
a ética republicana.
Ao elegermos, agora, um dos
três senadores que representam
São Paulo no Congresso Nacio
nal, temos que levar em conta que
caberá a ele lutar para que investi
mentos e políticas do governo
federal che guem a São Paulo da
melhor forma possível, atenden do
nossas deman das nas áreas social
e de infraestrutu ra urbana.
Ao representarem cada cida

Compromisso e Transparência marcam trabalho
de Jeruza Reis em favor da mulher e da família
Hospitais maternidade, casas de parto, modernização do sistema de ensino da rede pública estadual, delegacias da mulher, sala rosa, aumento
salarial para professores e policiais militares, Senais e Senacs, além de passe livre para estudantes constam no plano de governo da candidata
A três dias das eleições, a para as cidades do Alto Tietê.
candidata à Deputada Estadual pelo
A segurança também é uma área
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que a petebista deverá priorizar. Para
Jeruza Reis, reiterou que quer fazer a a Polícia Civil, a parlamentar que está
diferença em prol dos direitos em seu segundo mandato na Câmara
femininos e da família frente à de Poá, como vereadora, quer o fim
Assembléia Legislativa do Estado de do revezamento de delegados
São Paulo, como parlamentar. plantonistas para evitar a demora no
Professora por formação e advogada atendimento nas delegacias. Jeruza
há mais de 20 anos, a petebista quer é autora de uma moção de apelo ao
fazer da política um instrumento de governador, em que pede o aumento
transformação social. Saúde, educa de efetivo de delegados plantonistas
ção e segurança integram sua platafor nas cidades do Alto Tietê. Delegacias
ma de governo. Sua maior bandeira é da mulher e sala rosa também são
a saúde. Eleita, Jeruza quer trazer mais metas da candidata para a região.
hospitais maternidade para a região
Ainda na segurança, a parlamen
do Alto Tietê e a otimização dos tar defende aumento salarial para a
serviços existentes.
classe, bem como valorização do
Outra proposta da parlamentar é plano de carreira da categoria. A
a instalação de casas de parto. Mãe postulante relacionou diretamente a
de quatro filhos, a parlamentar que questão da violência ao da educação
está em seu segundo mandato na e desigualdade social, e que estas
Câmara de Poá, é conhecedora dos últimas devem ser priorizadas.
obstáculos encontrados por uma “Vamos priorizar a ronda escolar, para
mulher em período gestacional.
garantir a segurança dos alunos e
Para Jeruza Reis, garantir que a professores, que se assustam com a
gestante seja acolhida em seu municí violência dentro das escolas”, disse.
pio, não somente durante o pré-natal,
“Vamos lutar para oferecer todas
mas principalmente, na hora do parto, as condições para que a PM possa
é fundamental para a saúde da mãe e executar seu papel da melhor forma
mulher na política:
do bebê.
possível. O estado tem o dever de e vez para às minorias.
“A política não é exclusiva do
“Não há como falar da mulher, sem
Já na Educação, Jeruza pretende oferecer boa remuneração e capacita
emblemar a luta pela valorização da ção permanente aos policiais, para citar a criança, o adolescente, o espo homem. É uma função que pode e
política salarial e dos professores, que eles estejam sempre preparados so e dos idosos. A mulher hoje tem deve ser exercida pelas mulheres sim.
além da modernização do sistema de e motivados para o trabalho, além de uma jornada multifacetada, é mãe, Lugar de mulher também é na política,
ensino da rede pública estadual, que equipamentos e estrutura. Vamos esposa, filha e também profissional. ocupando uma cadeira pública! Sinto
hoje, ultrapassado não motiva a tratar a categoria com muito respeito Trazer benefícios, especialmente, muito orgulho em ser mulher pilotar
aprendizagem dos alunos diante do e sempre com diálogo”, enfatizou a para a saúde, educação e segurança. um fogão, saber lavar uma roupa,
Temos um compromisso e queremos mas também saber subir a uma
crescimento tecnológico. A postulan candidata.
te também quer a implanta ção do
Defensora ferrenha de políticas selar essa aliança no dia 05 de outubro tribuna para discutir política pública.
programa passe livre estudan til nos públicas que beneficiem não só a com os cidadãos de nossa região”, Embora eu seja mulher, com a graça
de Deus fui dotada de uma massa
municípios. Na educação defende , classe feminina, mas também da salientou.
Jeruza defende a participação da pensante”, argumentou.
ainda, a vinda de Senais e Senacs família, Jeruza Reis, pretende dar voz
Gisele Santos

FRANCISCO PADIN MARTIN
ADVOGADO E CIDADÃO

Andrea Matarazzo é
vereador de São Paulo
pelo PSDB

No dia 5 de outubro temos um
en contro marcado com as urnas
para elegermos presidente da
República, governador de São
Paulo, senador e deputados fede
rais e estaduais.
Com a mídia concentrando aten
ção na disputa presidencial, é
oportuno refletirmos sobre a impor
tância dos demais pleitos que estão
direta mente relaciona dos com o
futuro e qualidade de vida da
nossa cidade.
Não podemos esquecer que
muitas obras e equipamentos que
São Paulo demanda dependem de
grandes investimentos feitos pelo
governo do Estado, como metrô,
trens, saneamento básico, isso sem
falar da saúde e do sistema de
educação, desde escolas do
Ensino Médio, passan do pelas

Vereador Walmir Pinto atribui queda na arrecadação de
Suzano à falta de competência em buscar recursos externos
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Líder da bancada petista na Câmara da cidade destacou que é quesito básico para qualquer gestor público trazer emendas para o município e apresentar projetos
que garantam recursos dos governos estadual e federal para a cidade, o que não acontece em Suzano; “é preciso colocar essa gente para trabalhar”, disse
administração está perdendo verbas
Ao elencar esses problemas,
por falta de projetos. Não se pode Walmir Pinto destacou a falta de
aumentar a arrecadação da cidade medicamentos básicos nas unidades
apenas reajustando o IPTU”, disse de saúde, falta de uniformes
o vereador na sessão desta quarta- escolares, falta de médicos e de obras
feira (1o de outubro) na Câmara de na cidade, a indefinição no prazo para
Suzano.
entrega do Pronto Atendimento (PA)
Walmir Pinto espera que a de Palmeiras e do início das obras da
população não seja ainda mais Unidade Pronto Atendimento (UPA)
penalizada com essa redução de do Jardim Revista, a não
12,45% no orçamento da cidade para implementação da gratificação aos
2015, como ocorreu recentemente médicos aprovada pela Câmara no
com o contingenciamento de 25% ano passado e o risco de o município
de recursos em todas as secretarias, perder a Unidade II da Santa Casa,
o que trouxe consequências que está sendo disputada na Justiça
negativas a toda população.
pela falta de pagamento de aluguel
Como resultado, foram cortadas do prédio.
as horas-extras dos funcionários da
“Mais lamentável ainda é que
Secretaria de Manutenção e Serviços diante desse cenário deprimente a
Urbanos, o que levou centenas de administração municipal gastou R$
moradores do distrito de Palmeiras a 13 milhões para contratar empresa
ficarem sem abastecimento de água. responsável em estrutura de
Além disso, 140 funcionários da eventos”,
acrescentou.
Coletora
Pioneira,
empresa
INCOERÊNCIA
A redução de 12,45% do apenas pelo Imposto Predial e
responsável pela coleta de lixo
Walmir Pinto também destacou
orçamento de Suzano para 2015, Territorial Urbano (IPTU).
residencial
e
limpeza
pública
na
que
há uma contradição nos
estimado em R$ 622.336.217,57 pela
“Por mais que se tenha uma crise
cidade
foram
demitidos
em
números
apresentados pela
Secretaria de Planejamento e Gestão na administração, é preciso acima de
consequência
a
esse
corte
de
25%
administração
municipal com os
Financeira, foi contestada pelo tudo ter gente capaz de buscar
no
orçamento
deste
ano.
divulgado
na
Imprensa
local, que
vereador e líder da bancada petista solução. O prefeito precisa colocar
“Espero
que
essa
falta
de
apontou
um
crescimento
de
7,4% na
na Câmara de Suzano, Walmir Pinto seus secretários para trabalharem e
competência
por
parte
da
equipe
do
arrecadação
do
município
no
primeiro
(PT). Segundo o parlamentar, a queda fazê-los trazerem emendas para o
na arrecadação do município reflete município e apresentarem projetos prefeito que resultou numa queda de semestre do ano, em comparação ao
a falta de competência do que garantam recursos dos 12,45% na arrecadação do município mesmo período de 2013. O valor se
secretariado do prefeito em buscar governos estadual e federal para a para o ano que vem não penalize ainda refere ao repasse do Fundo de
recursos externos para o município. cidade. Isso é quesito básico para mais a população, que já enfrenta uma Participação dos Municípios (FPM)
Ele também considera inadmissível qualquer
gestor
público. série de problemas em todas as áreas para Suzano que este ano foi R$ 1,56
milhão a mais que no ano passado.
basear a arrecadação da cidade Lamentavelmente,
essa da administração”, ressaltou.
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Semae intensifica trabalho de manutenção
de esgoto nas ruas de Jundiapeba
Distrito possui nove estações de bombeamento de esgoto e uma delas foi alvo de vandalismo, com o furto de todo o painel elétrico

3

Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

Enquanto o Semae aguarda a
chegada do novo painel elétrico
para a Estação Elevatória de
Esgoto Dolores de Aquino, em
Jundiapeba, que foi alvo de
vandalismo e teve seu painel
elétrico furtado, as equipes de
manutenção estão intensificando
o trabalho de limpeza e desobstru
ção na região. Uma equipe da
autarquia trabalha diariamente no
distrito, cumprin do uma média de
20 ordens de serviço, e além disso
o grupo conta com o reforço de
um caminhão hidrojato – que faz a
sucção de detritos acumulados na
tubulação e o jateamento de água
sob pressão para limpeza do
sistema.

Segundo o engenheiro Odokar
Douglas Magalhães, diretor do
Departamento de Manutenção de
Esgotos do Semae, o reforço nas
ações de manutenção tem como
objetivo atender à demanda de
serviços da população: “Temos
um grupo que trabalha diariamente
em Jundiapeba e agora, com o furto
da estação, deslocamos também
mais veículos e caminhões para
atender às solicitações enquanto
a estação é reparada após este mais
recente caso de vandalismo e
furto”, explica.
O Semae já encomendou um
novo painel, que precisa ser
elaborado de acordo com as
especificações da estação. Trata-

se de uma peça que precisa ser feita
sob medida, de acordo com as
especificações da unidade, como
energia e capacidade de bombea
mento. “O painel era novo e pro
porcionaria uma melhor operação
da estação, com ganho de eficiên
cia e melhores serviços de bombea
mento de esgoto”, explicou.
A estação furtada possui
sistema de alarme e concertinas –
telas de arame cortante – em toda
a sua extensão. Além disso, a
unidade permanece fechada todo
o tempo, pois apenas os funcioná
rios do Semae tem acesso ao
interior da unidade, que conta com
uma bomba e o sistema elétrico de
acionamento. Desde o início do

Secom de Mogi das Cruzes

A SANTISSIMA E
SEMPRE PRESENTE
VONTADE DE DEUSPAI

ano, as estações Dolores de
Aquino, Manoel Fernandes e
Indonésia – todas em Jundiapeba
– já foram alvos de atos de
vandalismo e furtos.
Há nove estações de bombea
mento de esgoto do tipo em todo
o distrito, sendo sete na região
central de Jundiapeba, e todas elas
funcionam de maneira interligada,
conduzindo o esgoto para o cole
tor-tronco localizado na avenida
Guilherme George, que leva o
material para tratamento na Estação
de Suzano. Como o furto do painel
nesta quinta-feira, o sistema de
bom beamento ficará comprometi
do e as outras unida des serão
sobrecarregadas. (MAS)

Vereador Claudio Ramos Moreira

ônibus defronte a casas situadas
nas Ruas Carlos de Campos e
José Bonifácio, próximas ao
Hospital Regional Dr. Osíris
Florindo Coelho, na Vila Corrêa,
em Ferraz de Vasconcelos, está
tirando o sossego de moradores
em geral. O problema estaria
sendo provocado pelo terminal
de ônibus localizado na Rua
Princesa Isabel.
Para tentar resolver o impasse,
o vereador Claudio Ramos
Moreira (PT) apresentou uma
indicação a Prefeitura Municipal
na sessão ordinária, na segundafeira, dia 29. No documento, o
petista pede a remoção da parada
de ônibus na Rua Princesa
Isabel. Segundo ele, a empresa
Radial está desrespeitando o
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) ao estacionar seus
coletivos em frente a residências.
Com isso, os moradores não

Pedro Ferreira

Radial comete abuso contra moradores
na Vila Corrêa
O estacionamento irregular de conseguem o sagrado direito de
entrar e sair de suas casas e, ao
mesmo tempo, sofrem ainda com
o barulho ensurdecedor de motor
dos ônibus, além da sujeira por
óleo derramado. “Segundo
consta são oito coletivos que
ficam parados naquela região da
cidade atrapalhando a vida de
inúmeras pessoas que não
suportam mais tanto descaso”,
diz Claudio Ramos.
Já o vereador Marcos Antonio
Castello (SDD), o Ratinho
denunciou que a empresa
concessionária do transporte
público local obriga inclusive a
mudança de ponto de táxi na Rua
Princesa Isabel para ter espaço
para estacionar seus ônibus. Para
ele, a empresa parece que manda
mais do que o Poder Executivo
na cidade. Por sua vez, Luiz
Tenório de Melo (PR) pediu mais
fiscalização do Departamento
Municipal de Trânsito (DMT).

No documento, o parlamentar
solicita informações sobre o que já
foi feito no sentido de melhorar, tam
bém, a mobilidade no local, que tem
trânsito carregado e pouco espaço
devido à circulação de caminhões de
grande porte
O presidente do PSD de Poá,
vereador Mário Massayoshi
kawashima, o Mário Sumirê, solicitou
ao Executivo poaense que efetue a
fiscalização sobre a poluição sonora
no bairro de Calmon Viana, em Poá.
O requerimento foi apresentado e
deliberado durante a última sessão
legislativa, no dia 23 de setembro.
A medida que visa combater a
poluição sonora na Rua Arquimedes,
localizada no bairro, tem a missão de
tornar mais pacífica a convivência
entre a área industrial e os moradores
da vizinhança.
De acordo com o autor da
proposta, uma indicação foi feita há
duas semanas solicitando a fiscaliza
ção. “É necessário que o setor
responsável acompanhe de perto

Gisele Santos

Vereador Sumirê cobra fiscalização
sobre poluição sonora em Calmon Viana
esta situação. Sabemos que esta é
uma área industrial, contudo, existem
casas próximas, de moradores que
vivem naquela região há mais de 50
anos. De fato, faltou zelo e preocupa
ção com as pessoas que residiam no
local antes da chegada da indústria”.
Com efeito, o parlamentar atentou
que o objetivo é amenizar os
conflitos entre a comunidade e a
indústria, que muito bem, tem
atendido o município com geração
de emprego e renda para as famílias
poaenses.
“Acredito que os empresários
irão se sensibilizar e tomar as medidas
cabíveis para que seja otimizado o
sistema acústico a fim de proporcio
nar mais sossego aos munícipes”,
destacou.
No documento, o parlamentar
solicita informações sobre o que já
foi feito no sentido de melhorar,
também, a mobilidade no local, que
tem trânsito carregado e pouco
espaço devido à circulação de
caminhões de grande porte.

Uma das primeiras coisas que TODO SALVO deve
aprender e assimilar, saber conhecer e principalmente
obedecer, e a santa e sempre presente vontade de Deus e
isso, como em todas as orações de Nosso Senhor Jesus Cristo
FOI, e deve ser repetido em cada oração, e que deve ser
confirmado em cada ato nosso de cada dia. Você só pode
assimilar essa ordem expressa na oração do Pai Nosso
reconhecendo em toda a historia bíblica que foi isso que
sempre ocorreu, tanto no Antigo Testamento como no Novo
Testamento, como Deus deu poder a Moisés, e como também
Deus deu poder aos magos do faraó para executarem muitos
sinais iguais aos que Moisés fizera, também da permissão
de tantas mortes de crianças no cativeiro egípcio e também
na morte dos inocentes após o nascimento de Jesus Cristo,
no reinado de Herodes, e assim todos os fatos que pela
maravilhosa providencia chegaram até o nosso
conhecimento foram acontecidos pela santíssima vontade.
A santa vontade de Deus sempre foi enfatizada em cada
ato e em cada oração de Nosso Senhor aqui na terra, até
o morrer na cruz como o maior pecador que já existiu tudo
por amor de Deus e de Nosso Senhor para os chamados
amados e guardado em Cristo que são todos os que pela
santa vontade vieram a renascer da água e do espírito.
O enunciado acima é para que entendamos que na terra,
os maus , os pobres, os homossexuais, as lesbicas, todas as
guerras crises, e doenças sempre existirão porque só
acontecem pela santa vontade.
Segundo a capacidade que Ele tem de saber e monitorar
todos os acontecimentos, também pela Sua Onipresença e
Onipotência, Deus sempre esta presente, sabe de todas as
coisas e tudo pode fazer segundo o poder que lhe é inato,
apesar de não ter nascido Ele foi auto formado. Antes deste
Deus nenhum outro deus se formou. Ele nunca foi, ou será,
como Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é, e sempre é; para
Ele o verbo não existe no futuro ou no passado,porque não
existem calendários nem dias ou noites, coisas
exclusivamente terrenas.
Na posição que Ele se encontra pode ver todas as coisas
e alterar sobre o que quiser alterar em cada céu e em cada
planeta nem todos os céus o podem conter.
I Reis 8;27Mas, na verdade, habitaria Deus na terra?,
Eis que os céus e ate o céu do céus, te não poderiam conter,
quanto menos esta casa que eu tenho edificado.Deus , o
Todo Poderoso pode com carinho e amor ouvir a todas
orações que são feitas diariamente em todas as horas e em
todos os lugares da terra, e atende a cada uma segundo a
Sua santa e presente vontade. Pois e Ele que opera em cada
um ate a vontade de orar.(Filipenses 2;13 Porque Deus e o
que opera em vos tanto o querer como o efetuar segundo a
sua boa vontade.

ACEITAMOS TODA ESPÉCIE DE DONATIVOS

Banco Santander - Agência: 0353 - Conta Corrente: 13.000861-4
Banco do Brasil - Agência: 6708-3 - Conta Corrente: 5-1
HÁ MAIS DE 40 ANOS TRABALHANDO PARA O
BEM ESTAR DOS IDOSOS DA NOSSA REGIÃO

que pode ser detida com a total
abstinência ao Álcool.
-Alcoolicos Anônimos é uma
irmandade de homens e mulheres
que compartilham suas experiên
cias e esperanças, mantendo sua
sobriedade e levando aos que
ainda sofrem, a mensagem de que
é possível viver uma vida serena
e feliz, sem o álcool.

Presidente do PSD de Poá, vereador Mário Massayoshi kawashima, o Mário Sumirê

Se você têm ou conhece
alguém que tenha problemas com
o consume de álcool saiba que:
- Segundo a Organização
Mundial de Saúde, o Alcoolismo
é uma doença física, mental e
sobretudo emocional,
progressiva e incurável, mas

Procure o AA mais
próximo de você ou ligue
para 3315-9333 - 24
horas.

Grupo 21 de Abril de AA
de Poá. Avenida Brasil,
292 - Centro - Cep 08561000 (embaixo do Viaduto).
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Licenciamento: outubro é o mês dos veículos
complacasde final 8 e caminhões com finais 3, 4 e 5
Proprietários têm até o último dia útil para licenciar o
veículo. Valor de R$ 68,48 deve ser pago na rede bancária
credenciada. Quem quiser receber o documento pelos
Correios deve pagar R$ 11 pela entrega
Proprietários de veículos com placas de final 8 e de
caminhões com placas finais 3, 4 e 5 devem realizar o
licenciamento obrigatório do exercício 2014 durante o mês
de outubro. O serviço pode ser feito de forma eletrônica,
com entrega do Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV) pelos Correios, ou diretamente nos postos
do Detran.SP e do Poupatempo.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
válido em todo o país, todos os veículos devem ser
licenciados anualmente e o porte do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é obrigatório.
No Estado de São Paulo, o licenciamento é feito entre abril
e dezembro, de acordo com o final da placa. Já o calendário
para veículo de carga (caminhão) se inicia em setembro e
vai até dezembro.
Conduzir veículo com o licenciamento em atraso é
infração gravíssima (artigo 230 do CTB): multa de R$
191,54, inserção de sete pontos no prontuário do condutor,
além de apreensão e remoção do veículo.
Já a falta do documento, mesmo que o licenciamento
esteja em dia, é infração leve (artigo 232 do CTB): multa
de R$ 53,20, três pontos na carteira e retenção do veículo
até que o documento seja apresentado.
IMPORTANTE: o condutor não deve deixar o
licenciamento para a última hora, pois a partir de 1º de
novembro, os veículos com final de placa 8 e caminhões
com placas finais 3 , 4 e 5 estarão em situação irregular,
caso transitem sem o documento de licenciamento 2014.
PASSO A PASSO – A taxa de licenciamento para o
exercício 2014 é de R$ 68,48 e pode ser paga pela internet,
caixas eletrônicos ou nas agências dos bancos
credenciados (Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú,
Caixa Econômica Federal, BMB, HSBC, Safra e Citibank).
Ao realizar o licenciamento, é preciso quitar possíveis
débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas.
Na hora do pagamento, é preciso fornecer o número do
Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).
Para receber o documento via Correios, é necessário pagar
o valor adicional de R$ 11, referente à postagem. A entrega
é feita em até sete dias úteis. É imprescindível que o
endereço esteja atualizado junto ao Detran.SP. Caso
contrário, não será possível fazer a entrega e o cidadão
terá de retirar o documento em uma unidade de
atendimento.
Quem preferir retirar o documento presencialmente deve
apresentar o comprovante de pagamento nas unidades do
Detran.SP ou nos postos do Poupatempo.
Nesse caso, será solicitado um documento de
identificação. Lembrando que nessa modalidade não se
deve pagar o valor de envio pelos Correios.
A entrega poderá ser solicitada, ainda, por procurador,
portando procuração original e cópia do RG do
proprietário do veículo; ou por parentes próximos (pais,
filhos, irmãos e cônjuge), apresentando documento que
comprove o grau de parentesco.
O passo a passo completo do serviço está disponível na
área
de
"Veículos"
do
portal
Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br) ou diretamente no link http://bit.ly/
1s7Xx4N.
Calendário de licenciamento no Estado de São Paulo:
Veículo Automotor, Reboque e Semi-Reboque
Final da Placa
Mês de Licenciamento*
1 abril
2 até maio
3 até junho
4 até julho
5e6
até agosto
7 até setembro
8 até outubro
9 até novembro
0 até dezembro
Veículo registrado como ‘Caminhão’ (carga)
Final da Placa Mês de Licenciamento*
1e2
até setembro
3, 4 e 5 até outubro
6, 7 e 8 até novembro
9e0
até dezembro
* Até o último dia útil de cada mês

Prefeitura encaminha proposta de lei
orçamentária para a Câmara Municipal
decisão da Justiça quanto à Lei 15.889
de novembro de 2013, que atualiza a
Planta Genérica de Valores (PGV).A
lei foi suspensa por liminar
concedida pelo Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJ-SP).ALOAde 2015
prevê cerca de R$ 789 milhões como
receita condicionada a esta decisão
judicial.
Subsídio ao transporte
Quanto a eventual reajuste de
tarifa de transporte público para o
próximo ano, ainda não há decisão.
O valor do subsídio, que é o
complemento pago pela Prefeitura
para compor a tarifa de ônibus, foi
mantido na proposta de LOA de 2015,
apenas com atualização de acordo
com o percentual de custeio de
outros serviços. A proposta para o
próximo ano prevê subsídio de R$
1,422 bilhão, enquanto em 2014 foi
de R$ 1,396 bilhão. Neste ano, o
subsídio orçado na LOA foi comple
mentado com o remanejamen to de
outros recursos e chegou a R$ 1,7
bilhão.
“A decisão foi a de manter o nível
do ano passado e aguardar o resulta
do da auditoria. Não há uma conta
de tarifa dentro do subsídio orçado.
Há um horizonte de incerteza muito
forte nessa variável e optamos pela
decisão de subir o subsídio somente
no percentual que outras rubricas de
custeio também estão crescendo”,
afirmou a secretária Leda Paulani.
A composição da tarifa para os
próximos exercícios será calculada
após o resultado de uma auditoria
internacional contratada pela Prefeitu
ra neste ano, feita pelo instituto Ernst
& Young, que está analisando as
planilhas de custos do sistema. “A
gente largou com um orçamento
parecido com o deste ano e se for
necessário aumentar até R$ 1,7 bilhão,
a gente aumenta o subsídio ao longo
do exercício”, disse Cruz.

Prefeitura de São Paulo

Projeto de Lei OrçamentáriaAnual
de 2015 prevê R$ 51,3 bilhões em
receitas e R$ 7,8 bilhões em projetos.
Gastos com Educação sobem 7%,
Mobilidade Urbana 37% e Saúde
17%
A Prefeitura de São Paulo
encaminhou nesta terça-feira (30) o
projeto de Lei Orçamentária Anual
de 2015 para a apreciação dos
vereadores na Câmara Municipal. A
proposta prevê cerca de R$ 51,3
bilhões em arrecadação ou transferên
cia de recursos para o próximo ano,
valor maior que os R$ 50,5 bilhões
estimados na LOA de 2014, e que
supera em cerca de 18% o total
previsto para ser arrecadado até
dezembro deste ano, que é R$ 43,5
bilhões.
Dentro da proposta de orçamento
para 2015, cerca de R$ 7,8 bilhões
estão previstos para projetos ou
novas obras. Os gastos previstos em
áreas como a Educação preveem um
aumento de 7% em relação ao projeta
do para ser utilizado até o fim de 2014;
na Saúde, 17%; e Mobilida de
Urbana, 37%. Moradia subiu 47% e
Drenagem Urbana 48%.
“Transporte, moradia e drenagem
são os principais projetos e
investimentos, justamente, pela

carência da cidade. Não há dúvida
alguma que um dos principais
problemas da cidade é a questão da
mobilidade, que está sendo atacado
por todas as frentes possíveis, além
das questões da moradia e drena
gem” afirmou a secretária municipal
do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Leda Paulani.
Os investimentos em 2014 devem
chegar a R$ 4,4 bilhões, dos R$ 10,7
bilhões inicialmente previstos na
LOA – a revisão se deu, por exemplo,
em função da suspensão da
atualização da Planta Genérica de
Valores (PGV) que incide sobre o
cálculo do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU). Mesmo
assim, o investimento projetado para
até o fim de 2014 será maior que o do
ano anterior, de R$ 3,6 bilhões.
“Em 2013, foi a primeira vez que
um primeiro ano na história de uma
gestão, o investimento cresceu.
Pouco em termos nominais, mas
cresceu, diferentemente do que
aconteceu no primeiro ano das
outras gestões. O previsto para
acontecer neste ano de 2014 que vai
nos dar aumento de quase 20% nos
investimentos a despeito de todas
as dificuldades enfrentados de não
ter a receita do IPTU ou a

renegociação da dívida”, afirmou
Leda Paulani.
ALOAde 2015 também prevê R$
4,4 bilhões de transferências de
recursos federais para projetos.
Segundo o secretário municipal de
Finanças, Marcos Cruz, a busca por
parcerias e convênios tem aumenta
do o volume de repasses da União
para o município desde o início da
gestão. Enquanto em 2012, cerca de
R$ 1,9 bilhão do orçamento vieram
de repasses federais, em 2014, foram
cerca de R$ 3 bilhões.
"É um crescimento de quase 50%
no período de dois anos, então, esse
é um trabalho importante que
estamos fazendo e vamos continuar
fazendo. Do ponto de vista dos
convênios, já tem muita coisa
assinada e é uma questão de tempo
para maturar e que vão se concretizar
na cidade”, disse Cruz. “O repasse
per capita do SUS [Sistema Único de
Saúde], por exemplo, na cidade de
São Paulo era metade da cidade do
Rio de Janeiro e já fechamos metade
dessa lacuna, crescendo em 50%. É
um trabalho, que é uma tendência,
que já se materializou”, afirmou o
secretário.
IPTU
A questão do IPTU depende de

SECOM Pref. SãoPaulo

Fabinho se licencia da presidência para assumir Prefeitura de Ferraz
Presidente licenciado da
Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, o vereador pelo
quinto mandato (assinando
termo) Luiz Fábio Alves da Silva
(PSDB), o Fabinho, assumiu em
exercício o Poder Executivo no
lugar do prefeito, Acir dos
Santos Filló (PSDB), o Acir Filló,
que afastou-se do cargo por seis
dias. O prefeito pediu licença
para dedicar-se à campanha
eleitoral do candidato à reeleição
ao governo paulista, Geraldo
Alckmin (PSDB). A posse de
Fabinho ocorreu na manhã desta
quarta-feira, dia 1º, às 9h, na
Prefeitura Municipal, na Vila
Romanópolis. A cerimônia reuniu
secretários, vereadores e
convidados.
Terceiro homem na linha
sucessória local, já que, o viceprefeito, José Izidro Neto
(PMDB) não pôde substituir Filló
por estar concorrendo a
deputado estadual no domingo,
dia 05, Fabinho disse que é uma
honra muito grande administrar
o município até a próxima
segunda-feira. Acompanhado da
família, o presidente licenciado
do Legislativo fez questão,
primeiramente, de agradecer a
Deus e depois ao companheiro,
Acir Filló, por assumir a
administração da cidade de
maneira interina. Na vida pública
desde o início da década de 90,
quando elegeu-se vereador pela

primeira vez, Fabinho ressaltou
o apoio de colegas e servidores
da Câmara Municipal. Além de
despachar no Palácio da Uva
Itália, ele pretende visitar alguns
postos de saúde, entre outros,
órgãos.
Mesmo sendo por pouco
tempo, o prefeito em exercício
adiantou que quer acelerar ainda
o projeto de lei que versa sobre a
criação do Regime Próprio de
Previdência Social (RPPS) dos
servidores. Para tanto, ele
cobrou empenho das pessoas
responsáveis para tratar do
assunto. Fabinho garantiu que

que a matéria deverá ser
aprovada em dois turnos até o
final deste ano. Em nome da Casa,
o vereador Clenilson Lima Dias
(PSDB), o Quequê desejou-lhe
boa sorte. Assim como a maioria
da Casa,, Quequê disse que faz
parte da base aliada e, portanto,
acredita no sucesso da adminis
tração. Por sua vez, Roberto
Antunes de Souza (PMDB)
substitui Fabinho na presidência.
Já o agora prefeito afastado
(esq) Acir Filló anunciou que
apesar das dificuldades financei
ras porque passa o município o
seu governo planeja inaugurar

Pedro Ferreira

4

até 2016 mais de 30 obras para
promover o bem-estar do povo
ferrazense. Para ele, a sua admi
nistração faz o melhor em benefí
cio dos interesses do cidadão em
geral. Além dele, também fizeram
uso da palavra para exultar a
posse de Fabinho, os secretários
de governo e vereador
licenciado, Juracy Ferreira da
Silva (PMDB), de Planejamento
e ex-vereador vereador por dois
mandatos, Silas Faria de Souza
(PSD) e o da Administração,
Arnaldo Antunes de Souza e o
diretor-geral da Câmara Munici
pal, Alexandre Balbino Rosa.
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MADUREIRA do TREM
Estacionamento de Bicicletas

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta das 3:50 as 00:00 hs - Sàbado
das 3:50 às 21:00 hs
“Eu estou no mundo, mas não sou do mundo”

Fones: 97157124
46393245
952461420
Praça João Felippe
Junior, 34 - Poá

ID:9* 10840
78968565
NEXTEL

ESPORTE
ESPORTE SOCIETY
SOCIETY SANTA
SANTA LUIZA
LUIZA
ALUGAMOS QUADRA
DE AREIA VESTIÁRIOS C/
EFICIENTE ILUMINAÇÃO
NOTURNA
LOCAÇÕES MENSAIS
OU AVULSAS

OFERECEMOS
TAMBÉM PARA
LOCAÇÃO ÓTIMO
SALÃO DE FESTAS
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Marcos Borges assume a
Prefeitura de Poá

Izidro tem apoio político, boa dobradinha e adesão popular
Após deferimento de registro pelo TSE, candidato se mostra satisfeito com sua campanha pelo
reconhecimento de sua representatividade.
Na reta final desta eleição, o candidato a deputado estadual pelo PMBD, José Izidro Neto, se mostra
satisfeito com a recepção de sua campanha, principalmente após deferimento do registro pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Com um mês nas ruas, a campanha foi feita com poucos recursos, com grande adesão de
voluntários e com a escolha de dobradinhas políticas baseada em projeto sólido, como a do candidato a
deputado federal republicano, Gesofato Vernin.
“Foi uma campanha bem aceita”, avalia Izidro, lembrando que a campanha foi posta às ruas um mês antes
das eleições. A maior parte da equipe aderiu voluntariamente ao movimento que ganhou os quatro cantos da
cidade. Izidro lembra que a adesão foi tanto no meio político, onde é bastante conhecido pela trajetória, como
no social, como associações de bairro e igrejas.
A campanha é resultado do tripé: apoios importantes, dobradinhas bem escolhidas e as adesões. “Não foi
uma campanha rica, mas trabalhamos muito”, explicou. Neste período, Izidro recebeu inclusive apoio do
candidato a governador, Paulo Skaf (PMDB), que visitou Ferraz de Vasconcelos no último dia 12 (sexta-feira).
“A visita mostra a importância do município e revela a necessidade de se ter uma representatividade”, diz.
Tripé importante
Nesta caminhada, Izidro é o único que contou com o apoio de vários vereadores. Na Câmara, os parlamentares
Flávio de Albuquerque Castilho, o Flávio do Depósito, Marcos Antonio Castello, o Ratinho, e Roberto
Antunes de Souza estão com o candidato. Também aderiram à campanha os secretários municipais, Arnaldo
Antunes de Souza, da Administração, Maria Aparecida Izidro Lameirinha, da Habitação, e do ex-secretário de
Esportes, o empresário Marcos Atanazio.
“Durante a escolha da dobradinha, vários candidatos a federal fizeram contato comigo, mas optei por uma
dobrada que reconhecesse a importância da cidade e de se ter um projeto”, explicou a dobradinha com o
candidato federal, Gesofato. O projeto de ambos, inclui principalmente a segurança, habitação, infraestrutura
e saúde.
Estes apoios e escolhas refletem o favoritismo político de Izidro. Apesar de o prefeito, Acir Filló (PSDB),
apoiar outro candidato, ele reconhece o trabalho de seu vice e sua representatividade. Recentemente, enalteceu
o esforço de Izidro para que o município receba verbas para obras e serviços. “Fico feliz também porque
durante esta caminhada, tive apoio de entidades e associações”, acrescente. Entre as associações está a
União de Moradores do Recanto Verde Sol, Vila Santa Margarida.
Legenda: Campanha. Izidro se mostra satisfeito com sua campanha
BOX – aspas.
“Minha admiração pelo Izidro já vem desde os tempos em que ele atuava na Câmara. Izidro é um político
preparadíssimo e será ótimo representante de Ferraz.”
Vereador Flávio de Albuquerque Castilho, o Flávio do Depósito.
“Além de Izidro ser meu amigo de longa data, confio na capacidade dele para representar Ferraz como
deputado e trazer o que tanto nossa cidade precisa.”
Vereador Marcos Antonio Castello, o Ratinho
“Considero o Izidro como um irmão. Mas minha admiração e confiança nele é também por sua competência
técnica, que o torna um elo entre o Executivo e o Legislativo.”
Vereador Roberto Antunes de Souza
“Com conhecimentos técnicos, Izidro atua junto a todas as secretarias, auxilia nas decisões da Prefeitura e
participa nas agendas regionais, estaduais e nacionais.”
Secretário Arnaldo Antunes de Souza
“Izidro é um homem que eu conheço. É um homem íntegro, honesto e compromissado com o povo e com
as políticas públicas de Ferraz.”
Secretária Maria Aparecida Izidro Lameirinha.
“Eu conheço de perto a atuação política do Izidro. Ele tem uma visão empreendedora da cidade, necessária
para o desenvolvimento integral de Ferraz.”
Ex-secretário e empresário Marcos Atanazio
Marcilene Mangini

Na manhã desta segunda-feira, dia 29, o vice-prefeito Marcos Borges assumiu o comando da
Prefeitura de Poá em cerimônia de posse realizada no Paço Municipal. O novo chefe do poder Executivo
poaense afirmou que o objetivo é trabalhar para que a cidade continue se desenvolvendo.
De acordo com Borges, a posse foi feita em cumprimento ao que determina a lei e que o vice substitui
o prefeito diante do seu impedimento. “Quero deixar bem claro que o momento não é de festa ou
comemoração, muito pelo contrário, o momento é de sentarmos para definirmos as nossas
responsabilidades e compromissos porque a vida da cidade não pode parar”, enfatizou.
O ato da posse contou com a presença dos vereadores Lázaro Borges, Welson Lopes, Deneval Dias,
Diogo Reis da Costa, o Pernoca, Mário Massayoshi Kawashima, o Mário Sumirê, José Carlos Costa,
o Zé Carlos da Maçã do Amor, e Willian Ferrari,o Neno, entre outras pessoas.
A posse foi realizada devido à suspensão da liminar que mantinha o prefeito Francisco Pereira de
Sousa, o Testinha, à frente da Administração Municipal.
SECOM Poá
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Você que pretende fazer comemorações de casa
mento, noivado, aniversário ou uma reunião entre
amigos ou qualquer outro evento, onde preci se
de um delicioso churrasco, trabalhamos com chur
rasco pronto na hora, nossa carne é fresca , não
trabalhamos com churrasco congelado. Faça sua
encomenda antecipada, temos churrasco de
carne, frango, coração de frango, calabresa fresca
e seca e queijo coalho.
Você que queira conhecer nossos produtos,
venha nos fazer uma visita, estamos situados na
Rua Hungria com Lourenço Paganucci, Centro
de Ferraz de Vasconcelos, trabalhamos neste
ramo há 26 anos, qualidade tem nome Alemão
Churras queiro.
Vendemos churrasco por quilo, encomendas aci
ma de 50 kg, você ganha de brinde a preparação
e serviremos seus convidados, ligue para o tel:
99887-2618, com Alemão churrasqueiro ou Marly.
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