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“Deus Abençoe todos nesta Leitura”

R$ 1,00

Governador José Serra entrega nova
Etec de Cidade Tiradentes

Fotos: Ricardo Fonseca/SECOM

Testinha procura Armando da Farmácia para
transferir áreas de Itaquá para Poá

Segunda Quinzena de Setembro de 2009

Prefeitos Testinha e Armando unidos por melhorias
na divisa entre os municípios de Poá e Itaquá
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Dia do Tietê - coleta de
água p/ análise

Governador José Serra com o prefeito Gilberto Kassab e autoridades na entrega da nova Etec de Cidade Tiradentes

Prefeito de Suzano Marcelo Candido acompanha a coleta para análise
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Deputado José Bittencourt (PDT), sai
em defesa dos servidores do Judiciário

Diretor da AOJESP, Benvindo Marques Carneiro, o deputado
estadual José Bittencourt e a presidente Yvone Barreiros Moreira
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Em continuidade ao plano
de expansão do ensino técnico
e tecnológico no Estado de São
Paulo, o governador José Serra
entregou nesta terça-feira, 1º
de setembro, a Escola Técnica
Estadual (Etec) de Cidade
Tiradentes. Na ocasião estive
ram presentes o prefeito
Gilberto Kassab, o secretário
estadual de Desenvolvimento
Geraldo Alckmin, e outras
autoridades. O subprefeito de
Guaianases, Jorge Perez,
também compareceu ao evento.

“Essa escola técnica signi
fica duas coisas basicamente:
abrir oportunidade para os
nossos jovens, para a juven
tude que precisa de emprego;
e emprego que hoje exige
qualificação”, afirmou o gover
nador.
Em funcionamento desde o
primeiro semestre de 2009, a
Etec de Cidade Tiradentes
oferece cursos de Ensino
Médio,Administração, Contabi
lidade, Logística e Segurança
do Trabalho. A partir de 2010,

a escola ganhará o curso de
Nutrição e Dietética.
A Prefeitura de São
Paulo cedeu o terreno para
que o Estado construísse o
prédio da Etec. São 12 salas
de aula, dois laboratórios de
informática, biblioteca e área
de exposição, entre outros am
bientes. O valor do investi
mento no imóvel superou R$
8 milhões. O governo do
Estado investiu R$ 350 mil
em mobiliários e equipa
mentos.

Mais Etecs
Até 2010, está prevista a
implantação de mais 21 unidades
na Capital. Atualmente são 26
escolas técnicas na cidade e mais
15 em municípios da Região
Metropolitana. São ao todo mais
de 16 mil estudantes.
“Estamos mais que triplicando
o número de escolas técnicas. Isso
é construir o futuro e é isso o que
estamos fazendo aqui e em todo o
Estado”, disse o governador José
Serra.
SECOM Pref. SãoPaulo

CETESB inaugura Agências Ambientais
na cidade de Guarulhos e na região do ABC
As três novas unidades serão responsáveis pela fiscalização e licenciamento de empreendimentos na região
Página 4
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Neirylene
Cunha de
Sena é
Jornalista
CPMF X CSS: novo
nome,velha cobrança
Vivemos a iminência de retorno de um dos mais
incômodos impostos cobrados da população
brasileira. A Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira, CPMF muda de nome
e passa a se chamar Contribuição Social para
Saúde – CSS.
E aí eu pergunto: qual a diferença entre eles?
NENHUMA!
Assim que for regulamentada, a nova alíquota
de 0,1% da nova contribuição também incidirá
sobre as movimentações financeiras, em todo o país,
tal qual sua antecessora.
Como ocorreu no caso da CPMF, haverá uma
espécie de isenção para quem ganha até três salários
mínimos. Os contribuintes terão o valor
compensado por meio de uma redução na alíquota
que paga ao INSS.
Na teoria, o fruto de tal arrecadação (em ambos
os casos) deveria ser destinado à melhoria da
qualidade dos serviços prestados na rede pública
de saúde.
Porém, os recursos provenientes da CPMF
foram nitidamente utilizados para outros fins e, ao
longo de 11 anos (entre 1996 e 2007), os problemas
do referido setor continuam sendo os mesmos:
faltam equipamentos, leitos, médicos e
medicamentos suficientes para atender a demanda
de pacientes; em todo o território nacional.
Vale lembrar que o custo do novo imposto será
repassado para qualquer produto consumido pelos
brasileiros e, portanto, sua cobrança atinge à todos,
independente da classe social a qual pertençam.
Contrários (para não dizer indiferentes) a
opinião pública, alguns de nossos nobres
representantes políticos propuseram a continuidade
da referida tributação, ainda que com novo nome.
Todos nós sabemos que impostos de qualquer
natureza angariam recursos para infra-estrutura e
garantem a manutenção dos serviços públicos
fornecidos à população. Porém, em minha opinião,
a CSS não é imprescindível, já que há tantas outras
fontes de arrecadação.
Esta não é uma afirmação leviana de minha
parte. Pesquisei e descobri que a cobrança de
tributos indiretos (aqueles embutidos nos bens de
consumo) provoca uma distorção perversa: os pobres
pagam, proporcionalmente, mais impostos que os
ricos no Brasil, cujos impostos consomem mais de
um terço de toda a renda nacional (Publifolha 26/
03/2009).
Se a falta de dinheiro fosse a causadora dos
problemas enfrentados pela saúde pública, o
presidente Lula não teria entregado cerca de R$
700 milhões de reais à Ivo Morales para a
construção de uma estrada que facilite o trânsito
entre o Brasil e a Bolívia. Alguém discorda?
Até o presente momento, somente exerci a
economia doméstica e esta experiência (ainda que
modesta) me faz crer que bastaria que o governo
fechasse, definitivamente, as torneiras do
desperdício.
Afinal, o crescimento econômico de um país
não pode ser vinculado ao aumento de gastos e,
muito menos, à cobrança de mais impostos.
Toda opinião é sempre bem vinda!

Testinha procura Armando da Farmácia para
transferir áreas de Itaquá para Poá
Visando acabar com o
sofrimento dos munícipes que
residem em duas áreas situadas
na divisa entre os municípios de
Poá e Itaquaquecetuba, o prefeito
poaense Francisco Pereira de
Sousa, o Testinha, esteve no
gabinete do prefeito da cidade
vizinha, Armando Tavares Filho,
o Armando da Farmácia, na
manhã desta segunda-feira, dia
21, para solicitar a transferência
do bairro Jardim Roseli e mais
duas ruas da Cidade Kemel para
Poá.
O encontro que contou
com a participação do viceprefeito poaense, Marcos Borges,
e dos secretários Paulo Dornelas
(Obras) e Erivânia Rosa El Kadri
(Assuntos Jurídicos) foi marcado
pela preocupação de ambos os
prefeitos em solucionar o
problema que perdura há anos.
“Temos que ter bom senso, essas
áreas já são atendidas por Poá e
somente os impostos são de
Itaquá, acredito que essa seja a
melhor saída para atender os
anseios da população”, enfatizou
Testinha.
O prefeito de Itaquá
concordou com os argumentos
do líder do Executivo poaense e
afirmou que irá trabalhar em
parceria com Poá para passar as
Ruas Washington Luis e
Deputado Emilio Carlos e o bairro

Fotos/ Fernando Nascimento

Questão de Opinião

Prefeitos Testinha e Armando unidos por melhorias na divisa entre os municípios de Poá e Itaquá

Jardim Roseli para a cidade
vizinha. “Chega ser injusto, pois,
tudo destes locais acaba vindo
de Poá e o imposto é de Itaquá,
então, não temos o porquê brigar
por isso, a região é carente e
precisamos resolver esse
problema, por isso, vamos passar
o cadastro dessas áreas para Poá
para que tudo seja legalizado”,
enfatizou Armando.
Para
Testinha,
o
posicionamento do prefeito
Armando diante da situação é

exemplar e merece ser destacada.
“Nós queremos a mesma coisa,
ou seja, ajudar aquelas pessoas
que residem nessas áreas e eu
tenho certeza de que ainda
seremos contemplados com o
agradecimento
desses
moradores”, enfatizou.
De acordo com o prefeito
poaense, duas frentes de
trabalho serão criadas pelas
Prefeituras de Poá e Itaquá, onde
os técnicos farão o levantamento
das áreas em questão e,

posteriormente, cada município
fará um projeto de lei para ser
apresentado as suas respectivas
Câmaras e, sendo aprovados,
basta a sansão dos prefeitos para
que Poá adote as duas áreas e,
desta maneira, possa levar os
devidos benefícios aos munícipes
que residem no local. “Juntos, eu
e o prefeito de Itaquá,
resolveremos os problemas das
divisas entre os nossos
municípios”, concluiu Testinha.
SECOM Poá

Vereador Silas Faria defende a instalação de AACD no Alto Tietê

Verador Silas Faria

Uma das mais conceituadas
e respeitadas entidades filantró
picas no País, a Associação de
Assistência à Criança deficiente
(AACD) poderá ter uma unidade
no Alto Tietê. Hoje, presente nos
Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Pernam
buco, a vinda de uma filial do
órgão para a Região está sendo
defendida pelo vereador ferrazen
se Silas Faria de Souza (PDT),
que, na sessão ordinária, na
segunda-feira, dia 14, fez um
requerimento com essa finalidade
à diretoria da AACD em São
Paulo. Em função de sua impor
tância, o documento foi aprova
do, por unanimidade, pelo plená
rio da Câmara Municipal.
No texto, o vereador Silas
Faria garante que a AACD atende
por ano mais de um milhão de
pessoas com deficiência nas
suas nove unidades situadas no
País. Para ele, esse trabalho
possui um enorme alcance social
e, portanto, seria de grande valia
a instalação de uma unidade no

Jornal

Alto Tietê. Na visão dele, a
Região, incluindo também o
município de Guarulhos tem uma
população superior a três
milhões de habitantes e, por isso,
detém todas as condições para
justificar a vinda de uma AACD.
Além disso, Silas Faria estima que
uma filial da entidade atenderia
também moradores da Baixada
Santista e do Vale do Paraíba.
Para reforça a iniciativa,
cópias do requerimento serão
enviaadas para a Associação do
Município do Alto Tietê (Amat),
presidida pelo prefeito de Ferraz
de Vasconcelos, Jorge Abis
samra (PSB), o Dr. Jorge,Associa
ção das Câmaras de Vereadores

do Alto Tietê (Acat), Câmaras
Municipais, Prefeituras Munici
pais, Associações Comerciais,
de Engenheiros e Arquitetos,
Diretorias Regionais de Ensino,
Associações de Amigos dos
Excepcionais (Apaes), cúpulas
das polícias Militar e Civil na
região, do Serviço Social da
Indústria (Sesi), do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), líderes parti
dários com assento na Assem
bléia Legislativa e ao presidente
da mesma instituição, entre
outros, órgãos.
No fundo, a reivindica
ção de Silas Faria foi bem recebi
da por seus colegas. Para Joseph

Raffoul (PT), o Dr. Jorge, trata-se
de uma proposta feliz. José Izidro
Neto (PDT) afirmou que a AACD
presta um trabalho fundamental
a sociedade em geral. O tucano
Luiz Fábio Alves da Silva, o
Fabinho destaca que a vinda da
entidade para o Alto Tietê é um
sonho, perfeitamente, possível.
Willians Santos (PPS), o Willians
do Gás e Edson Elias Khouri
(PSB), o Edson Cury também
enalteceram o pedido de Silas
faria. Aliás, o próprio autor do
requerimento acrescenta que a
instalação da AACD vai depen
der, acima de tudo, do esforço
coletivo de toda a classe política,
empresarial, comercial e da comu
nidade em geral. Pedro Ferreira
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Seminário sobre políticas municipais de acolhimento reúne 700
pessoas na Câmara Municipal de São Pulo
Discutir e apresentar diretrizes
à melhoria e desenvolvimento da
rede de proteção social de
crianças e adolescentes da cidade
de São Paulo. Este foi o grande
objetivo do Seminário “Reflexões
e Perspectivas da Política
Municipal deAcolhimento em São
Paulo”, concretizado, nesta terçafeira, pela Comissão de Defesa dos
Direitos da Criança, do
Adolescente e da Juventude.
Contando com a presença de
700 pessoas no Salão Nobre, um
dos maiores públicos da história
da Câmara Municipal, o vereador
Netinho de Paula (PCdoB),
presidente da comissão, exaltou a
realização do evento como um
precioso espaço para debates de
extrema relevância.
”Criança e adolescente é
prioridade. É assim que devemos
tratar este assunto. Os jovens da
nossa cidade estão largados em
meio às drogas, à criminalidade e
ao descaso do poder público.
Estamos falando de algo que se
tornou uma calamidade pública.
Não dá mais para ficarmos calados
e de braços cruzados”, afirmou o
parlamentar.
Um dos pontos destacados
durante a ocasião foi a Nova Lei
de Adoção. O juiz da Vara da
Infância e Juventude, Reinaldo
Cintra Torres de Carvalho, fez uma
breve exposição sobre a nova
legislação de acolhimento. “Esta
é uma lei que busca a convivência
familiar. Trouxe alguns avanços.
Ela impõe uma série de responsa
bilidades aos abrigos, como a
avaliação completa permanente

do menor e o acompanha
mento após a sua re-inserção
familiar. A chamada Nova Lei
de Adoção só não trata de
onde virá e de quanto será a
sua verba de execução”,
disse Reinaldo.
A advogada Dora
Martim Stilicherk, do
Ministério Público, mostrou
preocupação com os proble
mas ocorridos na rede de
proteção social. “Existem
muitos abrigos os quais não
recebem verba pública e, desta
forma, tem o seu trabalho
dificultado. Vejo uma falta de
mapeamento das demandas
nas regiões carentes. Os
Centros de Referência da
Criança e do Adolescente
(CRECAS) precisam de uma
reorganização urgente, pois,
do jeito que está não dá.
Estamos a 22 anos falando de
rede. Ela existe. No entanto, é
deficitária”.
Representando a Secre
taria Municipal de Assistência
e Desenvolvimen to Social,
Isabel Campos de Arruda,
coordenadora de Abrigos da
pasta, acredita que os abrigos
e centros de atendimento
estão mal distribuídos. “A
rede de amparo não está
presente na periferia como
deveria. Para priorizarmos o
convívio familiar comunitário,
ou seja, a recuperação do
jovem junto aos seus pais
precisou
pensar
na
territorialidade,
na
redistribuição desta rede. O

Vereador Netinho de Paula

sistema implementado tende a
reforçar a situação de rua dos
menores e o seu distanciamen
to de sua casa”, contou.
Por sua vez, o garoto
David dos Santos, 16 anos,
descreveu a sua experiência na
rua e a volta por cima após
conviver em diversos abrigos.
“Estou há um ano e meio longe
de casa. Utilizei drogas e,
graças a Deus, estou vivo.
Atualmente, moro no Abrigo
Raio de Sol, situado na região
do Guarapiranga (zona sul).
Minha mão não me aceita
mais. Porém, agora sei que a
vida vale a pena. Faço um
curso, e vou voltar a estudar,
pois quero vencer na vida. Só

fico triste com a situação de outros
jovens, que estão nas ruas.
Porque eles não estão em um
abrigo também?”, indagou.
No encerramento do
Seminário, Netinho cumprimen
tou todos os participantes e
debatedores do evento e
prometeu continuar “Cumprimos
a nossa missão. Foi um dia muito
proveitoso. Tratamos o assunto
com clareza e de forma séria,
como tem que ser. No início do
ano, ao assumirmos esta
comissão, nós, verea dores,
colocamos a criança e o
adolescente no topo da lista de
prioridades. A partir de agora,
iremos montar um grupo de
trabalho com a sociedade civil,
conselhos, fóruns e pastorais
ligados ao menos e elaboraremos
um documento-referência, que
terá como objetivo um ajuste de
conduta do executivo e dos
demais órgãos competentes a fim
de aperfeiçoar esta política de
acolhimento”.
Durante o evento, compa
receram também o Defensor
Público, Flávio Frasseto, Laila
Shukir, do Ministério Público,
Eugídeo Alves, representante dos
Conselhos Tutelares, Sueli
Camargo, coordenadora do Fórum
de Abrigos da cidade de São
Paulo, Suzana Dias Vasconcelos,
conselheira do Conselho Munici
pal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e Maria
Stela Santo Graciani, conselheira
suplente do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA).

Secretaria de Segurança Publica e Mobilidade Urbana de
Ferraz lança com exclusividade um novo mascote.
Pensando nos novos moto
ristas de amanhã a Secretaria de
Segurança Publica e Mobilidade
Urbana, através da sua coordena
doria de Trânsito lança com
exclusividade para as crianças
um novo mascote do trânsito,o
Doblo que atende pelo nome de
Dodô, que terá seu lançamento
oficial no dia 21 de Setembro no
evento. Educação no Trânsito.
Este evento visa ensinar e educar
as crianças desde cedo a respeitar
as leis de trânsito, a Dodô terá
um papel fundamental pois,
através dela ensinaremos de uma
maneira divertida.Para o verea
dor licenciado e Secretário de
Segurança e Mobilidade Urba
na, Antonio Carlos Alves Cor
reia, o Tonho,” a criança é uma
prioridade pra educar e ensinar,
pra que amanhã ela seja um
cidadão responsável, e este
desenho irá nos aproximar ainda
mais dos nossos objetivos, que é
educar .

Consultório médico
Medicina do
trabalho – Nr7
Clinico Geral
Pediatria

Nr7 - Exame admissional – Periódico
Demissional – Retorno ao Trabalho
PCMSO - PPP - PPRA

4638-3513

Realizamos exames clínicos de piscina e praticas de esportes
Dr. Valter Risieri
Toni
CRM 47.799
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Sermed
Unimed

Rua Deputado Cunha Bueno, 250 - Centro - Poá próx. ao XI Paulista

Estudos da Bíblia
Syllas Nogueira
Pinto
é Missionário
IMAGENS E OUTRAS
IMAGINAÇÕES DO CORAÇÃO
O HOMEM começa a imaginar ainda criança, acredito que já
após os dois anos de idade ele já começa a ouvir historias imaginadas,
e começam a criar outras na sua própria imaginação. Logo na infância
ele começa a participar de um mundo irreal; O MUNDO DA
IMAGINAÇÃO.
A Bíblia Sagrada, afirma que toda A IMAGINAÇÃO dos
pensamentos do coração do homem só é má continuamente (Genesis
5.6, Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e
que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má
continuamente. 8;21-Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em
seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do
homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a
sua meninice; nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo
de fazer.)
Só Deus pode dar o dom de discernimento para julgarmos entre
uma obra imaginada, e uma obra inspirada. A construção da Arca de
Noé, os adornos da arca da aliança, as obras do tabernáculo foram
feitas segundo o modelo que Deus inspirou aos artífices , assim
como os salmos cantados por Davi e outros salmistas, assim como
os instrumentos criados por Davi e etc.Como antigamente , hoje
também milhões de pregadores tem imaginado profecias, doutrinas
e outros ensinamentos imaginados em seus corruptos corações,
levando muitos a pecarem pecados sem perdão, que são as
blasfêmias.
O fator que nos impede de imaginar heresias destruidoras é o
TEMOR DO SENHOR que falta nos falsos profetas, que
levianamente misturam o santo e o profano, as coisas espirituais
com as coisas naturais . Toda imaginação é injustiça, e toda injustiça
é pecado. Muitas imaginações bem antigas e que foram arraigadas
nos nossos costumes, criaram em nós temores infundados
Como o consumir carne na sexta feira santa . Santificaram a
sexta feira e santificaram a carne? Não foi por pura imaginação? As
festas natalinas, ( a arvore de natal, a missa do galo, os enfeites, as
festas da páscoa, o coelho, os ovos de páscoa, e etc. não são todas
festas repletas de imaginação? E os cultos a Maria que nada tem a
ver com os cultos a rainha do céu. : Maria serva do Altíssimo Deus,
teve um nascimento natural normal, teve um casamento e uma família
normal natural Deus altíssimo a escolheu para ser mãe de Nosso
Senhor e Salvador, é Maria cheia do Amor de Deus tornou-se uma
profeta poderosa, pois até os dias de hoje se cumprem aquilo que
Deus colocou em seus lábios ....e todas as gerações me chamaram
bem aventurada....e alguns séculos antes de Maria nascer algumas
nações já tinham incutido em algumas tribos de Israel o culto a
Rainha do Céu citada no livro do profeta
Jeremias7: 18 Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem
o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à
rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses, para me
provocarem à ira. Jeremias 44 17, mas certamente cumpriremos
toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à
rainha do céu, e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos
pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito, nas cidades de
Judá, e nas ruas de Jerusalém; então tínhamos fartura de pão, e
prosperávamos, e não vimos mal algum.
18 Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu,
e de lhe oferecer libações, temos tido falta de tudo, e temos sido
consumidos pela espada e pela fome.
19 E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à rainha do
céu, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para
adorá-la e lhe oferecemos libações sem nossos maridos?

Ajude estas instituições
Reino da Garotada
de Poá

Banco Itaú
Agência 1480
C/C 03927-8
Banco Banespa
Agência 0353
C/C 13001141-0

Lar Mãe
Mariana

Banco Santander
Agência 0353
C/C 13000861-4
Nossa Caixa
Ag. 1121-5
C/C 04000005-0
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Deputado José Bittencourt (PDT), sai em defesa dos servidores do Judiciário

Promulgada emenda que cria
7.709 vagas de vereadores no país
Centenas de candidatos a vereador que pretendem ser
empossados, lotaram as galerias do Senado e cantaram o Hino
Nacional na sessão solene do Congresso Nacional em que os
presidentes da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), e do Senado,
José Sarney (PMDB-AP), promulgaram a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que cria 7.709 vagas de vereadores no
país. A sessão foi realizada no plenário do Senado.
A chamada “PEC dos Vereadores” foi aprovada na
ultima terça-feira 22/09 pela Câmara. Atualmente, o Brasil tem
51.748 vereadores. Se forem empossados os mais votados dos
que não conseguiram se eleger nas eleições municipais de
2008, o país passará a ter 59.457. No entanto, os presidentes
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes,
bem como o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Carlos Ayres Brito, afirmaram que os efeitos da emenda só
valem para a eleição de 2012.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Cezar Britto, anunciou que recorrerá ao Supremo se algum
dos candidatos tomar posse.
Logo, a Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo
emitiu nesta quarta-feira recomendação a todos os promotores
de Justiça Eleitoral no Estado para impedir a diplomação
imediata de novos vereadores, consequência da promulgação
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria 7.709
vagas nas Câmaras Municipais de todo o país. A Procuradoria
exprimiu preocupação com a “eficácia imediata” da medida e
orientou os promotores a agir conforme a situação.
Para o procurador regional eleitoral em São Paulo, Luiz
Carlos dos Santos Gonçalves, há duas formas de implementar
a medida. Poderá haver consulta eleitoral da Câmara para o
cálculo de novo número de vereadores junto à Justiça Eleitoral.
Nesse caso, o promotor deverá se manifestar contra a
diplomação durante o processo e entrar com recurso contra a
expedição do diploma. Mas se a Câmara diplomar os novos
vereadores sem consultar a Justiça Eleitoral, os promotores
eleitorais deverão entrar com mandado de segurança alegando
que a matéria é de competência da Justiça Eleitoral. Na
avaliação de Gonçalves, é mais provável que ocorra a segunda
hipótese.
“Eu me preocupo com a possibilidade de que presidentes
de Câmara passem a diplomar os suplentes sem consultar a
Justiça Eleitoral”, afirmou. Na opinião do procurador, a
promulgação da PEC deve ocorrer em breve e essas vagas serão
preenchidas rapidamente. “Os deputados têm o direito de
aumentar e criar vagas para vereadores, mas daqui para frente.
Não podem fazer mudanças com efeito retroativo para as
eleições de 2008. Isso é eleição sem voto popular, fere a
segurança jurídica do processo eleitoral e a democracia
representativa”, argumentou.
Gonçalves citou as manifestações contrárias à aplicação
imediata da PEC dos presidentes do STF, Gilmar Mendes, do
TSE, Carlos Ayres Britto, e do presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, que afirmou que irá
recorrer ao STF se houver posse de vereadores. “Não tenho
dúvida de que a PEC será questionada”, afirmou Mendes.
“Ao aplicar-se a nova emenda, ter-se-á a estranhíssima
figura de vereadores eleitos por voto popular, de acordo com
as regras eleitorais vigentes em 2008, convivendo com outros
vereadores, que não obtiveram êxito naquele certame e
ocuparão suas cadeiras por força de emenda constitucional”,
analisou Gonçalves, em sua recomendação.
“A emenda permite que candidatos não-eleitos e, portanto,
rejeitados de acordo com as regras do pleito de 2008, passem a
exercer a função de representantes do povo. O espaço
constitucional do voto direto, secreto, universal e periódico é
diminuído, desafiando a proibição do art. 60, § 4º, II da
Constituição”, afirmou.
PDT/SP FAZ CONVENÇÃO: O PDT – Partido Democrático
Trabalhista realizará no próximo dia 26 de Setembro (sábado),
convenção para eleger o Diretório Municipal de (São Paulo),
o evento será realizado na Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, Auditório JK, Av. Pedro Álvares Cabral 201,
Ibirapuera a partir das 09:00 horas.
Eleições 2010: prazo de filiação termina 1º de outubro: O
calendário das eleições gerais de 2010, quando serão eleitos o
novo presidente da República, governadores, senadores, além
de deputados federais, estaduais e distritais, foi aprovado no
início deste mês de julho pelo plenário do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), em Brasília. O 1º turno das eleições está
marcado para 3 de outubro e caso nenhum candidato a
presidente ou a governador obtenha maioria absoluta dos
votos, será obrigado a disputar o 2º turno no dia 31 de outubro
Abraço a todos e vamos continuar avançando
de 2010.

ESPORTE

“Ocorreu no ultimo dia 02
de setembro, aAssembléia Geral
Estadual de Protesto e Reivin
dicatória dos Servidores do
Judiciário com um dia de
paralisação das atividades. O
evento, que foi aprovado pelos
servidores na última assembléia
da categoria, ocorrida em 12 de
agosto, foi realizado na Praça
João Mendes com o intuito de
definir os novos rumos da
Campanha Salarial da categoria,
já que a atual administração do
Tribunal de Justiça persiste em
não responder às reivindica
ções apresentadas pela Associa
ção dos Oficiais de Justiça do
Estado de São Paulo (AOJESP)
e às demais entidades represen
tativas do Judiciário paulista.
Na ausência de representan
tes do Tribunal de Justiça, o
Poder Legislativo esteve
representado pelo deputado
José Bittencourt (PDT), que se
manifestou afirmando que falta
um entendimento entre a
administração do TJ e o
Governo do Estado. “Quero que
todos saibam que os deputados
da Assembléia Legislativa estão
prontos para atender às
reivindicações dos servidores
do Judiciário”, disse o
deputado, lembrando também
da incessante luta da presidente
Yvone pela exclusão do art. 37
do Plano de Cargos e Carreiras

Diretor da AOJESP, Benvindo Marques Carneiro, o deputado estadual José Bittencourt e a presidente Yvone Barreiros Moreira

para incluir os arts. 9º e 10º da LC
nº 516/87, garantindo a manu
tenção do Regime Especial de
Trabalho Judicial (RETJ).
De acordo com a presidente
Yvone, a administração do TJ está
agindo de má fé com seus
servidores. “Se não cruzarmos os
braços, não conseguiremos nossa
reposição salarial. Sabemos que
o Tribunal possui o dinheiro em
caixa”, criticou a presidente da
AOJESP, referindo-se aos 14,69%
de reposição, cuja data-base é
aguardada desde o dia 1° de março
e não foi cumprida pelo TJ que,
ao invés de respeitar seus
funcionários, instalou uma câmera
em uma das janelas do Palácio da
Justiça para filmar a manifestação

dos servidores.
A presidente defendeu tam
bém a paralisação e convo cou
os servidores a participarem de
forma altiva dos movimentos.
“Vim defender a paralisação, pois
essa é a única solução para
conquistarmos nossas reivindica
ções”, que também ressaltou o
importante trabalho que vem
sendo feito pelo conjunto de
entidades. “As associações
estão empenhadas em construir
a greve”, finalizou a presidente
da AOJESP.
E o deputado estadual José
Bittencourt levou seu apoio aos
servidores do Judiciário.
Durante a manifestação, foi
votado e deliberado que uma

nova Assembléia Geral com
indicativo de greve será realizada
no próximo dia 2 de outubro, às
13 horas, também na Praça João
Mendes. Logo após, no mesmo
dia, os servidores do Judiciário
vão se unir ao conjunto de enti
dades de todo o funcionalis mo
paulista para outra manifes tação,
que ocorrerá às 15 horas, na Praça
da Sé.

Participaram da Assem
bléia Geral as seguintes
entidades: AOJESP,
ASSETJ, APATEJ,
ASSOJURIS, ASJCOESP,
ASSOJUBS, SINDICATO
UNIÃO, AASPTJ-SP,
AFFOCOS, AFFI E
ASSERJUS

CETESB inaugura Agências Ambientais
na cidade de Guarulhos e na região do ABC
As três novas unidades serão responsáveis pela fiscalização e licenciamento de empreendimentos na região
A CETESB - Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo inaugura, na próxima
sexta-feira, 25/09, três novas
Agências Ambientais no
Estado. Ás 10h30 será entregue
a Agência Ambiental de
Guarulhos, situada naAv. Emílio
Ribas, nº 1.120, no Jardim
Tijuco. A partir das 15h30, está
marcada a inauguração das
Agências Ambientais ABC I e
ABC II, naAv. Redenção, nº 476,
no Jardim do Mar, em São
Bernardo do Campo.
A Agência de Guarulhos
será responsável pela fiscaliza
ção e licenciamento de empreen
dimentos nos municípios de
Arujá, de Mairiporã e de
Guarulhos. A região do ABC foi
dividida entre duas Agências:
enquanto ABC I responderá
pelos municípios de Mauá, de
Ribeirão Pires, de Rio Grande da
Serra, de Santo André e de São
Caetano do Sul; a do ABC II,
responderá por Diadema e São
Bernardo do Campo. As duas
funcionarão no mesmo ende
reço.
Com essas três novas
agências, a CETESB passa a
contar com 39 unidades instala
das no Estado. Até o final de
2009, outras 16 agências serão
entregues, dentro do projeto de
unificação do licenciamento
ambiental no Estado, unindo as
equipes da CETESB, do
Departamento Estadual de
Proteção dos Recursos
Naturais - DEPRN, do Depar
tamento de Uso do Solo
Metropolitano - DUSM e do
Departamento de Avaliação de
Impacto Ambiental - DAIA.
Com a medida estima-se uma
redução de 30% do tempo
médio do licenciamento.

SOCIETY SANTA LUIZA
ALUGAMOS QUADRA
DE AREIA VESTIÁRIOS C/
EFICIENTE ILUMINAÇÃO
NOTURNA

LOCAÇÕES MENSAIS
OU AVULSAS
OFERECEMOS
TAMBÉM PARA
LOCAÇÃO ÓTIMO
SALÃO DE FESTAS
(150 M2) COM
CHURRASQUEIRA,
ÓTIMO AMBIENTE
CEL 9317 9573
C/ EDMILSOM - (CEARÁ)
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Dia do Tietê - coleta de água p/ análise

Prefeito de Suzano Marcelo Candido acompanha a coleta para análise

Estado de São Paulo
(Sabesp) e da Companhia
Ambiental do Estado de
São Paulo (Cetesb), que
também fazem parte do
Subcomitê. Os seis pontos
escolhidos foram a Bar
ragem Ponte Nova, em
Salesópolis; a estrada Rio
Acima, em Biritiba Mirim; a
estrada Joaquim Pereira de
Carvalho, na Volta Fria, em
Mogi das Cruzes; a ponte
da Avenida Miguel Badra,
entre Suzano, Itaquaque
cetuba e Poá; a estrada do
Bonsucesso, na Vila Japão,
em Itaquaquecetuba, e a
estrada da Olaria, no Bairro
dos Pimentas, na divisa
entre Guarulhos e São
Paulo.
De forma imediata,
foram apresentados os
resultados referentes ao
potencial hidrogeniônico
(pH), de oxigênio dissolvi
do (OD) e de temperatura da
água em cada um dos seis

pontos de coleta (veja quadro
abaixo). Segundo o engenheiro da
Cetesb Luiz Fernan do Ussier,
outros seis parâmetros serão
analisados em laboratório:
Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO), Demanda Química de
Oxigênio (DQO), turbidez, resíduo
total, coliformes e nutrientes. Os
resultados devem ser ficar prontos
em 20 dias.
Também acompanharam as
coletas, a secretária de Meio
Ambiente de Suzano, Michele de
Sá Vieira, e o secretário executivo
do Subcomitê e analista de
educação ambiental da Cetesb,
Valter Medeiros Dantas.
O protocolo
O Protocolo em Defesa da
Recuperação Socioambiental do
Rio Tietê tem o objetivo de
construir uma agenda ambiental
com o envolvimento de toda a
sociedade, que tenha como centro
a recuperação do rio na região.
Além de garantir que a água do
Tietê chegue limpa a São Paulo, o
trabalho tem a intenção de discutir

SECOM Suzano

Com uma coleta simbólica
para análise da qualidade da
água, o Subcomitê da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê –
Cabeceiras (SCBH-ATC) deu
início ao trabalho de levantamen
to de informações para a
elaboração do Protocolo em
Defesa da Recuperação
Socioambiental do Rio Tietê. A
ação, realizada em seis pontos
entre Salesópolis e Guarulhos no
Dia do Tietê (22/9), teve o
acompanhamento do prefeito de
Suzano, Marcelo Candido, que
preside o órgão desde agosto.
“Esta coleta da água para
análise cria condições para que
o Subcomitê avalie os dados
sobre as condições do rio e crie
uma grande mobilização em
torno do Tietê”, disse Candido.
“Os dados preliminares confir
mam o que já sabemos: a
degradação do rio evolui ao
longo do caminho”.
Candido alerta que o
objetivo do trabalho não é fazer
do rio um “objeto de disputa”
de qual município polui mais e
qual polui menos. “A ideia é fazer
um grande trabalho integrado
para verificar quais os investi
mentos necessários para a
recuperação do rio, a partir do
protocolo”. O documento, que
reunirá outros dados que darão
subsídio para o trabalho do
Subcomitê, será lançado em 22
de março de 2010, Dia Mundial
da Água, com a coleta de
assinaturas de adesão.
A coleta da água para
análise foi feita por técnicos da
Companhia de Saneamento do

soluções para outras questões
socioambientais que envolvem o
rio, como a habitação, a macro
drenagem, os resíduos sólidos e a
utilização da água pela agricultura
e a indústria.
Confira o resultado parcial da
análise da água do rio Tietê nos
seis pontos em que foi realizada a
coleta*:
1- Salesópolis – Barragem
Ponte Nova
pH: 6,34
OD: 6
Temperatura:18,8ºC
2- Biritiba Mirim – Estrada
RioAcima
pH: 6,57
OD: 5,87
Temperatura: 18,3ºC
3 - Mogi das Cruzes –
Estrada Joaquim Pereira de
Carvalho, Volta Fria
pH:6
OD: 2.27
Temperatura: 19,1ºC
4 – Suzano – Ponte daAvenida
Miguel Badra, RioAbaixo
pH:7
OD: 0,80
Temperatura: 19ºC
5 – Itaquaquecetuba –
Estrada do Bonsucesso, Vila
Japão
pH: 6,8
OD: 0
Temperatura: 23ºC
6 – Guarulhos - Estrada da
Olaria, Bairro dos Pimentas
pH:6
OD: 0
Temperatura: 22ºC
pH: índice do potencial
hidrogeniônico, que indica acidez.
O pH normal da água está entre 6
e 8.
OD: índice de oxigênio dis
solvido. O OD normal da água está
entre 6 e 10.
* Resultado parcial da coleta
realizada pela Sabesp e a Cetesb
em 22 de setembro de 2009. Segun
do a Cetesb, o resultado completo
da análise da água do rio ficará
pronto em cerca de 20 dias

Toninho Luna
é Radialista,
Compositor e
Cantor de
Forró
Próxima apresentações do Forrozão do
Luna no dia 12/10/2009 a partir das
14:00hs no Ginásio de Esporte de Poá, com
grandes atrações, dentre elas, Rito Charme,
Sampa Crew, Família Buscapé ( do
programa Raul Gil) e muito mais.
Depois as 18:00hs no dia 12/10/09, fará
um Show na Cidade Kemel,em
comemoração ao Dia das Crianças.
Vou destacar os lançamentos de Forrós
e Sertanejos, que estão sendo tocados nas
rádios e nas casas de shows da nossa
região e no Brasil .
ATIVIDADES CULTURAIS

Lançamento do Cd vol.III “ Não se Prenda por Mim”
da dupla sertaneja Hedivaldo & Fernandes que veio
para ficar com a tradicional músicas de raizes e modas
de compositores conhecidos e famosos do Brasil

s

Informações pelo telefone: 7687-5537

Solicite agenda de shows
www.blogger.com/profile/03566184591510341695
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Prefeito atende mais um pedido do vereador Azuir

Wellington Lopes e Azuir vão para
Brasília buscar verba para a APAE

Carla Alves

Carla Alves

No começo do mês de agos
to, o vereador Azuir Marcolino
Cavalcante (PTB), encaminhou
um ofício solicitando ao prefeito
municipal Francisco Pereira de
Souza (PDT), o Testinha, para
que providencie a colocação de
guias, sarjetas e a pavimentação
da Rua Petrúcio Gomes da Silva,
localizada no Jardim Santa
Luiza.
Na última semana o prefeito
começou os trabalhos para a
melhoria da rua.
“Essa solicitação foi neces
sária, pois está rua estava em
péssimo estado, com muita
poeira e buracos. Em dias de
chuva ela ficava totalmente
intransitável por causa das poças
de água e muita lama, isso
prejudicava as pessoas que
transitam por essa rua todos os

dias, pois essa é uma rua que liga Poá a Cidade Kemel, o prefeito sabendo dessa necessidade
iniciou os trabalhos de pavimentação, que deve terminar até o final do mês”, declarou o
vereador Azuir.

Na última semana os vereadores Wellington Lopes (PTB)
e Azuir Marcolino Cavalcante (PTB) foram para Brasília
se encontrar com o deputado federal Valdemar Costa Neto
(PR), o Boy no Congresso Nacional, para solicitar uma
verba para compra de equipamentos e veículo de transporte
para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Poá.
“A APAE é uma entidade filantrópica que atende
crianças e adolescentes excepcionais, mas infelizmente ela
não tem condições para comprar equipamentos necessários
para dar um melhor atendimento a população poaense. Por
isso viemos pedir a contribuição do deputado”, declarou
Wellington Lopes.
“Fomos muito bem recepcionados pelo deputado
Valdemar Costa Neto, ele recebeu o oficio encaminhado pela
APAE e nos garantiu que no primeiro trimestre de 2010 ele
repassará a verba para Poá”, acrescentou o vereador Azuir.
No encontro estava presente o Membro da Executiva
Nacional do PR e ex prefeito de Guararema André Prado,
e o atual presidente do PR de Poá Welson Lopes.

Banda Chamada a Cobrar

Servir bem é o nosso lema
Pães fresquinhos à toda hora
Doces - Lanches - Paes

Temos Pizzas
Bebidas - Frios - Latarias
Agradecemos a Preferência
Rua Clemente Cunha Ferreira, 394
Vila Perracine - Poá - SP

Informações para shows tel:8021-5249

www.myspace.com/bandachamadaacobrar
www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=2553973

4634 - 0770 / 6769 - 8918

MADUREIRA DO TREM

Soares Cabelereiros (unissex)
Cortes tradicionais e Transados
Horário de Funcionamento
Seg. à Quinta das 8:00h às 23:00h
Sexta Feira das 8:00h às 17:00h
R$ 8,00
Rua: Clemente Cunha Ferreira, 176
Vila Perracine - Poá

Estacionamento de Bicicletas
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta das 3:50 as 00:00 hs - Sàbado das 3:50 às 23:00 hs

Fone: 97157124 - 46393245
“Eu estou no mundo, mas não sou do mundo”
Praça João Felippe Junior, 34 - Poá

Churrasco caseiro

Qualidade tem nome Alemão Churrasqueiro,
aceitamos encomendas para festa em geral.
Servimos bem para servimos sempre,
22 anos de tradição.
Encomendas de 2ª a 5ª feiras
Fone- 46760483 ou 34815963 falar com
Marly ou Alemão churrasqueiro
“HONESTIDADE ,HUMILDADE E
O RESPEITO AO PRÓXIMO”

Dagmar Tranças
A mais antiga casa de tranças da região

Cortes transados estilo Afro
Competência, qualidade e respeito

BELL’S BOMBONIERE, PAPELARIA E
ARTIGOS PARA PRESENTES EM GERAL
Material escolar , artigos para presente e
Miudezas em geral Xerox

Fax- enviamos e recebemos
Recarga de cartuchos e toner com qualidade Lesoft.
Cartuchos pretos a partir de R$ 10,00, coloridos á partir R$ 15,00

Recargas de celulares Tim, Vivo e Oi.

Venha conferir

Aceitamos cartões de créditos Visa/ Mastercard/ Sorocred e Aura.

Rua Rui Barbosa n. 405
Calmon Viana - Poá-Tel.4638 6803

Rua Clemente Cunha Ferreira , n°595 - VilaPerracine.

Vale Alimentação Sodexo, VR e Ticket.
Horário de Atendimento: 10:00 às 19:00 hs.

