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Parceria entre a Prefeitura e o Estado reduz 88% os
furtos na Santa Ifigênia

Prefeito Gilberto Kassab e o Governador Alberto Goldman visitaram região central

O prefeito de São Paulo e o
governador Alberto Goldman
visitaram ontem as principais
ruas da Santa Ifigênia, no centro
da Cidade, para avaliar os
impactos da Operação Delegada
na região. A iniciativa possibilita
que policiais militares aprovei
tem os dias de folga para auxiliar
a Prefeitura no policiamento e na
fiscalização do comércio ambu
lante. Essa parceria da Prefeitura
com o governo estadual, refor
çando o policiamento, coibiu o
comércio ilegal e reduziu 88% o
número de furtos na região.
O prefeito e o governador
caminharam pela rua Santa
Ifigênia - conhecida pelas lojas
de equipamentos eletrônicos consultando a opinião de comer
ciantes sobre o impacto da
operação nas atividades dos
lojistas. “A visita de hoje confir
ma o sucesso dessa medida, que
melhorou o comércio e trouxe
mais segurança, garantindo mais
tranqüilidade para a população.
O comerciante está investindo
em suas lojas e com isso ganha

a cidade de São Paulo”, avaliou
o prefeito.
Na rua Santa Ifigênia traba
lham 80 PMs por turno. “Os
policiais estão utilizando parte
do tempo de folga deles para,
com toda a proteção e todo o
equipamento da Polícia Militar,
fazer essas operações de segu
rança. O resultado é tão positivo
que outros municípios querem
firmar convênio semelhante”,
afirmou o governa dor.
Ruas de comércio
A Operação Delegada atua
principalmente nos grandes
centros de comércio, como as
ruas 25 de Março e José Paulino
e a região do Brás. Desde maio
de 2010, a parceria também
trabalha nas subprefeituras de
Santana, Vila Mariana, Pinheiros,
Lapa e Casa Verde. Comparandose os registros de 15 de junho a
14 de julho de 2009 com igual
período de 2010, houve uma
diminuição média de 37% da
criminalidade na área total da
operação.
O número de roubos e furtos

registrados no Centro, Santana,
Pinheiros, Barra Funda, Santo
Amaro e nas estações do Metrô
Paraíso, Ana Rosa, São Judas e
Praça da Árvore caiu de 441
para 278 casos. Na rua 25 de
Março, houve uma queda de
93% dos roubos.
Atualmente, estão envolvi
dos 1.270 PMs que podem
trabalhar na operação até 96
horas por mês. O salário, pago
pela Prefeitura, é de R$ 12,33 por
hora para os praças e de R$
16,45 para os oficiais. Os poli
ciais cumprem escalas feitas
pela PM, usam farda, viaturas,
arma e colete de proteção da
corporação e estão completa
mente protegidos diante de
qualquer situação de risco, até
mesmo com seguro e assistên
cia médica.
Parceria
A parceria foi iniciada em
dezembro de 2009 com a
fiscalização de ambulantes que
trabalhavam irregularmente na
rua 25 de Março e adjacências.
No mesmo ano, a iniciativa foi

estendida para o Largo 13 de
Maio, em Santo Amaro. Em
janeiro de 2010, os policiais
militares passaram a atuar no
Largo da Concórdia. Em
março, foi incluída a rua
Oriente e imediações e, em 6
de abril, a operação foi
estendida à rua José Paulino
e imediações. Em maio de
2010, passou a atuar nos
entorno da Santa Ifigênia,
Florêncio de Abr eu, Sé e rua
Oriente.
Nova Luz
O prefeito e Goldman
visitaram
também
o
Poupatempo Luz e conversa
ram com a população e
funcionários sobre os
serviços prestados no local.
Em seguida, inspecionaram as
obras da futura Escola
Técnica Estadual Nova Luz,
que terá cerca de 2,5 mil
alunos divididos entre Ensi
no Médio e sete cursos técni
cos: Administração, Comér
cio, Contabilidade, Design do
Ve s t u á r i o , I n f o r m á t i c a ,
Marketing e Química.
No quadrilátero formado
pelas ruas Timbiras, Andra
das, Aurora e General Couto
de Magalhães haverá um
complexo que abrigará a Etec,
o Centro de Capacitação de
Professores e a nova sede
administrativa do Centro
Paula Souza.
Acompanharam a vistoria
o secretário estadual de
Segurança Pública, os
secretários municipais de
Desenvolvimento Urbano, de
Segurança Urbana e de
Coordenação das Subprefei
turas, além do comandante
geral da PM, coronel Álvaro
Batista Camilo.
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Por sugestão
de Tonho,Vila
Margarida
poderá ganhar
agência
bancária
Tradicional e um dos bairros mais
populosos de Ferraz de Vasconcelos,
a Vila Santa Margarida marcha a
passos largos, no tocante, ao seu
crescimento e desenvolvimento
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Vereador Antonio Carlos Alves Correia, o Tonho

TV dos Trabalhadores (TVT)
é apresentada em Suzano
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Testinha obtêm a
terceira vitória nos
tribunais contra
opositores

Secretária de Assuntos Jurídicos, Erivânia Rosa El Kadri

O prefeito poaense Francisco Pereira de Sousa, o Testinha, obteve
nesta segunda-feira, mais uma vitória nos tribunais. Desta vez, a
Secretária de Assuntos Jurídicos, Erivânia Rosa El Kadri,
“derrubou” o recurso impetra do pelo partido dos Democratas contra
a diplomação do prefeito e de seu vice, Marcos Borges.
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Neirylene
Cunha de
Sena é
Jornalista
Eleições 2010: os
verdadeiros papéis de nossos
representantes
É curioso observar o rumo da história política
brasileira. Após um longo período de ditadura militar
foi a partir da aprovação da Constituição Federal
Brasileira que determinou-se a eleição direta para os
cargos de presidente da República, governador do
Estado e do Distrito Federal, prefeito, deputado
Federal, Estadual e Distrital, senador e vereador.
Pensando na defesa dos valores democráticos no
país, em meados de 1988 diversos partidos assinaram
a Constituição Federal Brasileira.
Uma curiosidade: por certo tempo, o Partido dos
Trabalhadores - PT negou a “Carta Magna” por
acreditar que ela era contra a Reforma Agrária e
mantinha a estrutura militar. Sob pressão, apesar das
ressalvas, o diretório do partido acabou cedendo e
também assinou o texto constitucional.
Mais tarde, por ironia do destino, assistimos a posse
de um dos líderes e criadores do PT ao cargo de
presidente da República.
Passados alguns anos, hoje vivenciamos um novo
período eleitoral.
Parece mentira, mas, a verdade é que mesmo após
22 anos de instituição da Constituição Federal ainda
existem cidadãos que não conhecem o papel de cada
representante seu nos âmbitos municipal, estadual e
federal.
Neste sentido, considero muito pertinente a
publicidade do Tribunal Superior Eleitoral (estrelada
pelo ator Marcius Melhem) que esclarece a função de
cada um deles e tomo a liberdade de retomar algumas
partes do referido texto publicitário, nesta coluna:
“O deputado estadual fiscaliza o governador, o vice
e os secretários e ajuda a elaborar o orçamento
estadual. É ele quem propõe leis de interesse estadual
que se transformam em benefícios para a população.
Por sua vez, o deputado federal tem as mesmas funções
do deputado estadual só que a nível federal.
O governador é chefe do poder executivo no
Estado. Comanda a segurança e nomeia secretários.
Ela faz as leis aprovadas na Assembléia se
transformarem em benefícios para a população e
administra os investimentos regionais garantindo que
os municípios cresçam por igual.
O senador fiscaliza o presidente o vice e os
ministros. E ajuda a decidir sobre o orçamento
nacional e a utilização do dinheiro público. Ele elabora
leis que trazem benefícios para os eleitores do seu
estado e toma decisões importantes sobre acordos
internacionais.
O presidente nomeia os ministros que vão cuidar de
assuntos estratégicos. Ele cuida da relação do Brasil
com outros países, movimentando a economia e
divulgando a imagem do país para o exterior. Além
disso, ele faz as leis aprovadas no Congresso se
transformarem em benefícios para a população”.
Para finalizar, faço minhas as palavras da
campanha: “...agora que você (eleitor/leitor desta
coluna) conhece melhor o trabalho dos deputados
vote e ajude a construir o futuro do Brasil”.
neirylen@yahoo.com.br

Toda opinião é sempre bem vinda! imprensareg@bol.com.br

Municípios discutem plano estadual de Assistência Social
Prefeitos e secretários munici
pais de Assistência Social dos
municípios do Alto Tietê se
reuniram nesta segunda-feira, em
Arujá, com representantes da
Diretoria Regional de Assistên
cia e Desenvolvimento Social
(Drads) para começar a discutir
o Plano Estadual da área para
2011.
O encontro serviu como prévia
para uma reunião mais ampla,
prevista para o próximo dia 17 de
agosto, em São José dos
Campos, com Prefeitos, gestores
e conselhos municipais de
Assistência Social da região
municípios do e o Secretário de
Estado de Assistência e
Desenvolvimento
Social
(SEADS), Sr. Luiz Carlos Delben
Leite.
Participaram da reunião desta
segunda-feira, o prefeito Abel
Larini (Arujá) e os colegas Hélio
Buscarioli (Santa Isabel), Antonio
Adilson de Morais (Salesópolis)
e Márcio Luiz Alvino
(Guararema), representantes dos
demais prefeitos e todos os
secretários, com objetivo de
conhecer melhor a atuação, as
demandas e expectativas munici
pais.

De acordo com a diretora da
Drads, Lilian Aparecida da Silva
Sanches, o objetivo da Secretaria
é descobrir quais as realidades,
carências e prioridades de cada
cidade na área da Assistência
Social: “Desta forma pretende
mos montar um Plano Estadual
adequado às necessidades dos
municípios”.
A secretária de Assistência
Social de Arujá, Maria Luzia
Salles Couto, enalteceu a
iniciativa da Diretoria Regional,
que ela considerou mais que
oportuna: “É a primeira vez que
temos esta oportunidade de
discutir junto à DRADS, políti
cas de assistência e desenvolvi
mento social mais próximas
daquilo que nós, municípios,
vivenciamos no dia-a-dia”.
Após o encontro, ficou acer
tado que nos próximos dias um
documento será elaborado por
cada uma das secretarias e as
reivindicações conjuntas, discu
tidas nesta data, serão apresen
tadas no dia 17 por prefeitos da
região, que irão representar os
demais: “Mesmo assim, todos os
prefeitos estão convidados a
participar do encontro”, concluiu
Nadja Cortes
Lilian Sanches.

Prefeitos e secretários municipais de Assistência Social dos municípios do Alto Tietê se reuniram em Arujá

Por sugestão de Tonho,Vila Margarida
poderá ganhar agência bancária
Tradicional e um dos bairros
mais populosos de Ferraz de
Vasconcelos, a Vila Santa
Margarida marcha a passos
largos, no tocante, ao seu
crescimento e desenvolvimento.
E, para continuar nesse ritmo
pujante aquela importante região
da cidade poderá ganhar a
instalação de uma agência
bancária, em breve. A medida
daria mais comodidade à
população, em geral.
Na verdade, a reivindicação
com essa finalidade foi feita pelo
vereador Antonio Carlos Alves
Correia (PSB), o Tonho, na
sessão ordinária, na segunda-

Vereador Antonio Carlos Alves Correia, o Tonho

financeiro queira instalar-se no
bairro.
O pedido do vereador está
acompanhado de um volumoso
abaixo-assinado.
No seu documento, Tonho
sugere que a agência bancária
poderá ser implantada próxima as
dependências do Supermercado
Rossi na Rua Abel Batista
Camilo, 50. Além dele, também
assina o requerimento os
vereadores Luiz Fábio Alves da
Silva (PSB), o Fabinho, Silas
Faria de Souza (PDT) e Vagner
Vallet Ninck (PSB), o Pastor
Pedro Ferreira
Vagner.

feira, dia 09. No fundo, o pedido
em forma de requerimento
voltado a diretoria do Banco Itaú
recebeu aprovação unânime do
plenário.
Segundo ele, os benefícios
com o atendimento de sua
proposta seriam extraordinários
em prol de milhares de munícipes.
Para Tonho, na região da Vila
Santa Margarida vivem mais de
60 mil pessoas, além de abrigar
um grande número de fábricas,
ou seja, trata-se de um bairro que
comporta, perfeitamente, a ida de
uma agência bancária, de
preferência a do Itaú, mas, nada
impede que outro grupo

“Campanha do Agasalho - 2010” em Itaquaquecetuba supera expectativas
Foram doados agasalhos de todos os tipos, cores e tamanhos, num total de 112 mil peças
A manhã de quarta-feira, 04,
foi marcada pela cerimônia de
encerramento da “Campanha do
Agasalho - 2010”, no município
de Itaquaquecetuba.
O evento deu-se na Secretaria
Municipal de Promoção Social e
contou com as presenças de
diversas personalidades, dentre
eles, destacaram-se: o secretário
da pasta, Elizeu de Miranda
Corrêa; a presidente e a vicepresidente do Fundo Social de
Solidariedade, Fátima de Mosca
Cintra e Rozeli Aparecida Costa
Andreoni, respectivamente;
representantes das entidades
beneficiadas; entre outros.
À exemplo do que aconteceu
em anos anteriores, a estratégia
da “Campanha do Agasalho
2010” em Itaquaquecetuba foi
baseada na coleta das doações
realizadas em diversos pontos
espalhados pela cidade: unida
des escola res, comércios, cursos

profissionalizantes (inglês,
informática etc), prédios
públicos, entre outros.
Definidas as localidades de
depósito, os estabelecimentos
receberam o material de cam
panha composto de cartazes,
faixas alusivas ao tema, caixas
para acondicionar as doações
etc. Periodicamente, veículos
oficiais recolhiam as doações
que eram devidamente encami
nhadas à Secretaria de Promoção
Social.
Atendendo a expectativa dos
organizadores, a “Campanha”
contou com uma efetiva
participação de representantes
de diversos segmentos públi cos
e privados, a quem o secretário
municipal de Promoção Social,
Elizeu Corrêa agradece pelo
esforço e dedicação para a
obtenção do excelente resultado
obtido este ano.
Em 2010 foram doados
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agasalhos de todos os tipos,
cores e tamanhos; além de
cobertores, luvas, toucas; num
total de 112 mil peças.
Vale lembrar que a arreca
dação será encaminhada para
cerca de 60 entidades filantró
picas espalhadas pela cidade:
“... os munícipes que quiserem
se certificar sobre a destinação
do produto arrecadado podem
procurar o Fundo Social de
Solidariedade para tomar
ciência da lista, bem como, dos
recibos de entrega e recebi
mento...”, explicou o secretário,
Elizeu Corrêa durante a cerimônia
de encerramento da “Cam
panha”.
Por sua vez, a presidente do
FSS agradeceu aos parceiros que
tornaram possível a realização
deste evento, tais como as
unidades escolares por meio da
parceria com a secretaria
Municipal de Educação, entre

Neirylene Cunha de Sena
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outras.
Devido ao bom resultado
obtido, o material remanescente
poderá utilizado pela secretaria
de Promoção Social em mo
mentos oportunos: possíveis
situações emergenciais, por
exemplo.
O próprio prefeito considera
a “Campanha do Agasalho” uma
luta nobre e recompensadora:
“Nosso povo é carente e todos
têm o dever de colaborar de
alguma forma, pois, a união faz
a força...”, opina Armando da
Farmácia sobre o assunto, em
determinada oca sião.
O executivo agradece a
participação e o espírito solidá
rio de todos: pessoas físicas,
comércio, instituições filantró
picas etc que contribuíram para
o sucesso da referida empreitada
no município.
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Expoá 2010 começa dia 03 de setembro
a Expoá será solidária, ou seja,
cada pessoa deverá trocar seu
ingresso por um quilo de
alimento que será revertido às
famílias carentes da cidade.
“Os postos de troca deverão
ser divulgados dentro de
poucos dias”, informou o
secretário.
Já os shows estão previs
tos para ocorrerem a partir das
21 horas, porém, a população
terá um dia inteiro para
prestigiar o evento, que estará
com exposição das Plantas
Ornamentais das 10 às 22
horas, durante todos os dias
de festa. “Como no ano
passado não pudemos pro
mover a Expoá, por conta do
surto da Gripe Suína (H1N1),
neste ano, o prefeito Testinha
(Francisco Pereira de Sousa)
cobrou empenho de todos
nós para trazermos o que há

Expoá terá cinco dias de grandes
atrações no início do mês de
setembro

MISSIONÁRIO

de melhor em qualida de, por
isso, todos os deta lhes estão
sendo cuidados com muito
carinho”, explicou o secre
tário da pasta, Douglas
Aspasio.
As misses, rainhas e
princesas da festa que foram
eleitas no ano passado
também vão comparecer ao
Parque do Povo para embele
zarem a Expoá 2010, que
contará ainda com parque de
diversões para a criançada e

barracas de comes e bebes aos
visitantes. “Serão atrações sem
parar! E haverá ainda muitas
outras novidades que só aqueles
que comparece rem vão ter o
prazer de saber”, concluiu
Aspasio.
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
39ª EXPOÁ 2010
03/09 César Menotti & Fabiano
04/09
ElbaRamalho
05/09
Fiuk e Banda Hori
06/09
Zeca Pagodinho
07/09
Roupa Nova

Dra Elaine Elaine Abissamra candidata a deputada federal
Entre muitos encontros que
dra Elaine Abissamra, candidata
a deputada federal, vem realizan
do, uma vez que sua campanha
está espalhada por diversas
regiões do estado de São Paulo,
no último dia 6 foi a vez de
Suzano. Ela esteve reunida em
seu comitê, com médicos,
empresários, comerciantes,
jornalistas, entre outros, para
apresentar sua principal
proposta de campanha.
Dra Elaine, que é médica
pediatra, presta serviços há
trinta anos no Alto Tietê e zona
leste da capital assume o
compromisso de priorizar a
saúde da mulher, utilizando a
verba de emendas como

deputada para ajudar a fazer
Centros Especializados na
Saúde da Mulher, como já foi
feito por seu marido, dr. Jorge
Abissamra, em Ferraz de
Vasconcelos, onde é o prefeito
em seu segundo mandato.
No encontro, Dr. Jorge
convidou a todos a conhecer
o Centro de Saúde da Mulher,
idealizado pela Dra Elaine, para
constatar sua eficácia, e
endossou as palavras de sua
mulher.
Aos que quiserem conhe
cer melhor Dra Elaine e suas
propostas, basta visitar o
Comitê Central de Suzano, na
avenida Armando Sales de
Oliveira, 151.

O casal Dra Elaine e Dr Jorge Abissamra

Fotos/ Fernando Araújo

Testinha obtêm a terceira vitória
nos tribunais contra opositores

Secretária de Assuntos Jurídicos, Erivânia Rosa El Kadri

O prefeito poaense Francisco
Pereira de Sousa, o Testinha,

obteve nesta segunda-feira,
mais uma vitó ria nos tribunais.

SYLLAS NOGUEIRA PINTO É

SECOM Poá

O município de Poá já iniciou
a contagem regressiva para a
realização da festa mais
tradicional do seu calendário
cultural, a Exposição de
Orquídeas e Plantas Orna
mentais (Expoá 2010). A 38ª
edição do evento já conta com
datas e programação definidas
pela Secretaria de Cultura que
está preparando cinco dias de
festa com grandes shows de
César Menotti & Fabiano, Fiuk e
Banda Hori, Elba Ramalho, Zeca
Pagodinho e Roupa Nova.
A Expoá 2010 vai ocorrer
durante os dias 03, 04, 05, 06 e
inclusive o feriado do dia 07 de
setembro. A expectativa da
Secretaria é que pelo menos 300
mil pessoas passem pelo Parque
do Povo, na Vila Romana, mas,
para adentrar no local será neces
sário adquirir ingressos anteci
pados. O motivo é que neste ano

Estudos da Bíblia

Desta vez, a Secretária de
Assuntos Jurídicos, Erivânia
Rosa El Kadri, “derrubou” o
recurso impetrado pelo partido
dos Democratas contra a
diplomação do prefeito e de seu
vice, Marcos Borges.
Devido à sustentação oral
da defesa, a secretária, os
desembargadores negaram por
unanimidade o provimento do
recurso que estava sendo feito
pelo advogado Alberto Rolo,
que também fez a sua
sustentação oral perante o
Tribunal.
O julgamento do recurso foi
realizado no Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) sob as acusa
ções de fraude eleitoral e abuso
do poder econômico durante o
período de campanha eleitoral.
“A Justiça Eleitoral mais uma
vez provou ser a favor da
soberania popular e do resulta
do apresentado nas urnas.

Eu considero esse resultado
como se fosse a quarta vitória nas
eleições”, disse a secretária,
detalhando que a primeira vitória
foi realmente obtida nas urnas, a
segunda já na justiça contra o
pedido de investigação judicial
eleitoral, o terceiro foi a
“derrubada” do pedido de
impugnação ao mandato eletivo.
Com essa terceira vitória nos
tribunais, a Secretária de As
suntos Jurídicos garantiu o que
era esperado pelo prefeito
Testinha, pois, em nenhum
momento houve dúvidas sobre o
resultado dos processos. “Tínha
mos a certeza de que vencería
mos, então era apenas questão de
tempo para podermos confirmar
isso diante dos juízes”, disse
Erivânia, completando que,
quando a verdade está com a
causa, sempre acontece como no
passado quando Davi derrotou
Golias.
SECOM Poá

A BENÇÃO DE SOFRER A
REPREENÇÃO E A CORREÇÃO
Assistimos pela TV um dos programas da Ana Maria
Braga sobre a lei que proíbe aos pais corrigirem seus
filhos com castigos físicos, e sentimo-nos na obrigação
de relatar o que Deus através da Bíblia Sagrada nos
ensina sobre tão relevante tema.
O ensino bíblico sobre o modo de disciplinar a criança,
alem de aprovar e recomendar o uso da vara orienta ainda
no local do corpo onde essa correção deve ser aplicada
para não causar danos ou seqüelas a saúde da pessoa a
ser disciplinada. Nas costas temos uma parte com bastante
carne que parece ter sido feita especialmente para esse
fim; as nádegas.
Além de preservar a dignidade de toda a parte frontal,
as costas afligida pela vara faz com que temamos a vara
e aumente o nosso amor, e o respeito que dedicamos a
quem foi obrigado a usá-la, para nos preservar do inferno.
( Provérbios 23; 14 Tu a fustigarás com a vara e livrarás
a sua alma do Seol.)
Mas a primeira providencia que o disciplinador deve
tomar no caso de pai ou mãe será munir-se de grande
dose de amor,bem melhor se for do amor de Deus
derramado sobre si, pois o próprio Deus revela que só
castiga e repreende a quem ama como nos revela em dois
textos bíblicos em Apocalipse 3;19 - Eu repreendo e
castigo a todos quantos amo: sê pois zeloso, e arrependete. e Hebreus 12:6 - pois o Senhor corrige ao que ama, e
açoita a todo o que recebe por filho.
A Bíblia Sagrada chega a afirmar que o pai que não
faz uso da vara, odeia seu filho Provérbios 13;24 - 24
Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho; mas quem
o ama, a seu tempo o castiga.
Nunca use as mãos pára disciplinar seu filho.pois isso
se constituirá em agressão. As mãos devem ser usadas
para afagar, abençoar para doar e amparar. Após corrigir
o seu filho da maneira certa com a “vara do amor”. você
terá a liberdade de usar as mãos para até abraçá-lo sem
constrangimentos.
Toda a disciplina e ensino que a criança receber nunca
será esquecida durante toda a sua vida, conforme nos
lembra a própria Bíblia Sagrada, no texto do versículo
6,no capitulo 22;6 no livro de Provérbios: ( Instrui o
menino no caminho em que deve andar, e até quando
envelhecer não se desviará dele.)
Sofrer a correção e a disciplina.mesmo através de
varadas é infinitamente melhor do que ser tratado como
um bastardo. Tem muita gente importante agradecendo a
Deus pelas varadas que recebeu nos tempos de meninice.
Comentários, críticas ou sugestões: missionariosyllas@ymail.com

MADUREIRA DO TREM

ID:9* 10840

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

Lembrete aos Eleitores:

Eu sei da insatisfação dos eleitores com o caos que vem acontecendo no meio político do Brasil.
Mas não vamos generalizar, pois ainda existem parlamentares honestos e dignos de nossa confiança.
Neste ano temos eleições, por isso temos que escolher bem os nossos representantes, por que com a
ajuda do nosso voto, eles irão governar nosso país pelos próximos 4
anos.
Chegou a hora de darmos o troco aos maus políticos, temos que separar o joio do trigo.

Ai vai os 10 mandamentos antes de votar:
1. Procure conhecer o seu candidato.
2.Veja e analise o seu passado.
3.Veja se ele é participativo.
4.Veja se após as eleições, ele muda o seu comportamento.
5. Preste atenção se ele só aparece na época das eleições.
6. Procure saber se ele já fez algum trabalho social.
7. Não vote por que ele esta bem falado na mídia.
8.Vote pelo trabalho que ele fez e continua fazendo, mesmo não eleito.
9. Não se deixe levar por conversa mole.
10.Valoreize seu voto, só assim teremos um Brasil melhor.
ALEMÃO CHURRASQUEIRO

Consultório
médico
Nr7 - Exame admissional – Periódico
Medicina do
trabalho – Nr7
Clinico Geral
Pediatria

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

Ampla
Amil
Bradesco
Blue life

Cabesp
Indiamed
Cassi
Economus Marítima
Fundação Medial

Osesp
Saúde
Internacional

Sermed
Sul
América
Cesp

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

Ajude estas instituições

Reino da Garotada de Poá
Banco Itaú
Agência 1480
C/C 03927-8

Banco Santander
Agência 0353
C/C 13001141-0

Lar Mãe Mariana

Banco Santander
Agência 0353
C/C 13000861-4

Nossa Caixa
Agência 1121-5
C/C 04000005-0
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Abraço a todos e vamos continuar avançando
http://colunabaudeinformacao.blogspot.com/ baudeinformação@gmail.com

ESPORTE

Apresentação da nova Rede TVT, com o estúdio em Mogi das Cruzes e fará cobertura jornalística da região do Alto Tietê

a TV seja instrumento da
sociedade para que o povo se
enxergue nela”.
O diretor comentou sobre as
dificuldades de se conseguir o
canal. “Por quatro vezes
estivemos próximos de colocá-la
no ar. Sabemos que isso não seria
tão difícil se fôssemos um grande
grupo econômico.” Hoje, as
quatro principais emissoras do
País (Globo, SBT, Bandeirantes e
Record) possuem 996 geradoras,
retransmissoras ou afiliadas de
um total de 1.300. “O sistema de
comunicação televisiva no Brasil
é um grande latifúndio. Há uma
grande concentração”.
O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Sérgio Nobre,
também fez críticas à mídia
brasileira. “O mundo do trabalho
não existe na televisão. O
trabalhador é totalmente
ignorado. Na novela, ninguém
trabalha. Quando aparece alguém
é um executivo no escritório”,

formam um movimento de
resistência, mas ainda é pela TV
que os brasileiros se informam.
Nesta condição, a TVT, idealizada
pelos trabalhadores, é um grande
instrumento de comunicação”,
salientou.
Candido afirmou ainda que a
Prefeitura já se coloca como
parceira deste projeto. “A TVT
prova mais uma vez a capacidade
da
organização
dos
trabalhadores”, finalizou.
Também prestigiaram o
evento, o presidente da Agência
de Desenvolvimento Regional do
Alto Tietê (Adrat), João Paulo
Cavallieri, o presidente da ACE
Suzano, Décio Mondroni, o
presidente do Sindicato da
Construção Civil e Mobiliário de
Mogi das Cruzes, Josemar
Bernardes André, o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Suzano, Pedro Alves Benites,
e o vereador Vanderli Dourado.

salientou. Nobre adiantou que a
TVT é a realização de um sonho,
mas que já nasce com um desafio:
“queremos torná-la uma grande
rede nacional e para isso
iniciaremos uma dura e longa
jornada para consolidá-la.”
A TVT também estará em 27
canais comunitários (a cabo) da
Grande São Paulo e em mais de
240 pontos de abrangência da
Rede NGT em todo o país. A
programação será transmitida
simultaneamente pela TV Web do
Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC (www.smabc.org.br), cujo
novo portal foi inaugurado em 29
de julho.
O prefeito Marcelo Candido,
que estará na inauguração da TV
em 23 de agosto, disse que é de
uma “grandiosidade indescritível
a outorga da TVT”. “O espaço da
mídia hoje é da elite conservadora
e está muito mais preocupada com
as versões do que com os fatos.
As redes sociais e a internet

SECOM–Suzano

Coordenadores do Procon se reúnem em Poá
por troca imediata de celulares com defeito
Fotos/ Julien pereira

JOSÉ BITTENCOURT (PDT), NESSE EU CONFIO!
Todavia tenho destacado em neste periódico o amigo, pastor
da Assembléia de Deus e Deputado Estadual do PDT, José
Bittencourt, homem que atua em todas suas funções com
base em princípios inegociáveis de conduta, tais como,
dignidade, transparência, eficiência, integridade. Empenhase para administrar suas principais missões com qualidade,
esmero e talento.
Prioriza ainda, a conservação do diálogo com
simplicidade nos relacionamentos em qualquer esfera. E,
apesar das atividades que exerce, demonstra respeito e
atenção a todos, não compartilhando com ações jactanciosas.
É um homem de Deus, responsável, leal e companheiro.
Talvez a disciplina, a constância e a gratidão sejam suas
marcas distintivas, isto evidencia a sua motivação interior.
Atribui sempre a Deus todo resultado alcançado com muito
labor ou não.
Defendem com rigor os direitos do consumidor, os interesses
dos servidores da justiça e do poder judiciário, as
prerrogativas constitucionais do ministro de qualquer credo,
atuando também na defesa de todos os cidadãos do Estado
de São Paulo. O Deputado Estadual José Bittencourt, por
reconhecimento aos serviços prestados em diversos municípios
de São Paulo, recebeu os seguintes títulos de cidadão:
SantoAndreense, BarraBonitense, Luceliense, Morro
agudense, Santaritense, Taquarivaiense e Tambaú, ou seja
um cidadão de destaque no que faz.
Por essas razões José Bittencourt (PDT) tem o apoio deste
colunista, porque nesse eu confio!
VEREADOR TONHO DE FERRAZ: Parabéns ao
vereador de Ferraz de Vasconcelos, Srº Antonio Carlos Alves
Correia, o “TONHO FERRAZ”, que na sua passagem pela
pasta da Secretária de Segurança e Mobilidade Urbana,
desempenhou um trabalho transparente com muita
responsabilidade e dinamismo, e que retorna a câmara
municipal de sua cidade com a segurança de dever cumprido,
continue assim campeão!
VOCÊ PEDE NOTA FISCAL ?: Você sabia que, quem
faz alguma compra ou contrata alguma prestação de serviço
tem direito de exigir a nota fiscal ou recibo, sem que o
fornecedor aumente o preço?. A Nota Fiscal ou recibo
representa a garantia para o consumidor e é o único
documento hábil para reclamações, restituições ou alterações
contratuais. Outro aspecto importante é que a Nota Fiscal é
a garantia de que não haverá sonegação de impostos. Assim
agindo, você estará colaborando com o Fisco e poderá
cobrar maiores ações do poder Público.
QUE TAL PLANTAR UMA ÁRVORE EM SEU BAIRRO?
Se você acha que seu bairro está ficando muito triste, com
poucas plantas e muitas construções, saiba que não é difícil
fazer sua parte para começar a ter um meio ambiente mais
verde perto de você. Aqueles canteiros que ficam próximos a
sua residência, sem que ninguém plante nada por muitos
anos é o local ideal. Procure saber junto à prefeitura
informações sobre a licença para o plantio e sobre o
paisagismo local.
Em seguida você deve saber quais as espécies adequadas
para aquele local. A preferência é sempre por árvores nativas
do Brasil, ou arvores frutífera. Conforme a árvore cresce
você vai desfrutar do enorme prazer de ser o pai de uma
árvore brasileira. O meio ambiente agradece.
FICHA SUJA: A campanha eleitoral começou, e a ficha
limpa ta passando o rodo em quem está sujo, e você já conferiu
se seu candidato está por lá? A lista é grande! vale a pena
conferir http://www.fichalimpa.org.br/
REFLEXÃO: Será preciso, contudo, ser cauteloso com
aquilo que fizer, e no que acreditar; é necessário que não
tenha medo da própria sombra, e que aja com equilíbrio,
prudência e humanidade, de modo que o excesso de confiança
não o torne incauto, e a desconfiança excessiva não o faça
intolerante.
LEITOR DA SEMANA: O amigo Pastor Eustáquio da
Igreja Assembléia de Deus em Poá, homem de Deus e
brilhante pessoa, grande profissional comprometido com o
seu trabalho, e que sempre acompanha as ligeiras linhas deste
colunista.

A TVT, primeira emissora
outorgada a um sindicado de
trabalhadores no Brasil, entrará
no ar em 23 de agosto, em São
Bernardo do Campo, com a
presença do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. A TVT terá
estúdio em Mogi das Cruzes e
fará cobertura jornalística da
região do Alto Tietê.
Resultado da luta de 23 anos
do Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC –o projeto da emissora
foi entregue por Lula, quando
era deputado constituinte ao
então Ministro das Comuni
cações, Antônio Carlos
Magalhães– a TVT entra em
operação com o objetivo de ser
um espaço de democratização da
informação, amplificação das
demandas sociais e de
interatividade com o público. A
TVT tem pretensões de se tornar
uma grande rede nacional.
Nesta quarta-feira (4/8), o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC, Sérgio
Nobre, e o diretor da Fundação
Sociedade
Comunicação,
Cultura e Trabalho, responsável
pela TVT, Valter Sanches,
estiveram em Suzano para
apresentar a TVT ao prefeito
Marcelo Candido, a agentes
públicos, lideranças sindicais e
representantes de segmentos
sociais. O evento foi realizado no
auditório da Associação
Comercial e Empresarial (ACE)
de Suzano.
”Queremos que a TV seja um
amplificador das demandas
sociais e que possa dialogar com
a população trazendo para a
pauta assuntos dos movimentos
sociais e dos trabalhadores”,
disse Sanches. Segundo ele, a
TVT irá “radicalizar” a
interatividade. “Não queremos
telespectadores. Queremos que

Fotos:Wanderley Costa

TV dos Trabalhadores (TVT) é apresentada em Suzano

Coordenadores das unidades do Procon na região se reuniram em pá para discutir nota técnica do Ministério da Justiça

Na manhã desta sexta-feira,
dia 06, os Coordenadores das
unidades do Procon da região do
Alto Tietê estiveram reunidos no
Núcleo de Atendimento à
População (NAP) de Poá para
discutir a nota técnica emitida
pelo Departamento de Defesa do
Consumidor do Ministério da

Justiça, sobre a obrigatoriedade
de troca dos aparelhos celulares
quando os mesmos apresentam
problemas de funcionamento
durante o período de garantia.
De
acordo
com
a
Coordenadora do Procon de Poá,
Vera Lúcia Rodrigues de Souza,
todas as unidades da região

decidiram por acatar a nota
técnica que dá direito ao
consumidor realizar a troca do
aparelho de forma imediata.
“Antes, o consumidor que
comprava um aparelho com
defeito, tinha que levar o mesmo
até a assistência técnica e
aguardar um prazo de 30 dias para

que um laudo fosse emitido sobre
o problema do aparelho, agora
isso não é mais preciso, uma vez
que, o Ministério da Justiça
entende que o celular é essencial
nos dias de hoje e, sendo assim,
o consumidor não pode ficar 30,
dias sem esse serviço”, explicou.
Sendo assim, vendedores,
operadores de telefonia celular e
fabricantes são responsáveis por
essa troca imediata e, caso não
cumpram o que determina essa
nota técnica, o Procon terá mais
poder de ação. “O Procon também
ficava de mãos atadas e só podia
e orientar o consumidor a
procurar a assistência técnica,
porém, com essa modificação,
podemos agora entrar com um
processo imediato exigindo a
troca do aparelho e se, mesmo
assim, nada mudar, ainda existe a
possibilidade de aplicação de
multas”, enfatizou Vera Lúcia.
Para obter mais informações,
os interessados podem ligar para
o telefone 4639-7840 ou
comparecer a unidade de Poá,
situada dentro do NAP, na Praça
do Relógio, nº 31, Centro, das 09
às 17 horas.
SECOM Poá

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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Toninho Luna
é Radialista,
Compositor e
Cantor de
Forró
Saiba que...

Caravana Forrozão do Luna apresenta novas atrações:

Solicite agenda de
shows
s
www.blogger.com/profile/03566184591510341695
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Churrasco caseiro
Qualidade tem nome Alemão Churrasqueiro,
aceitamos encomendas para festa em geral.
Servimos bem para servimos sempre,
22 anos de tradição e qualidade
Encomendas de 2ª a 5ª feiras
Fone- 46760483 ou 34815963
falar com Marly ou Alemão Churrasqueiro
“HONESTIDADE ,HUMILDADE
E O RESPEITO AO PRÓXIMO”
Comunicado de extravio notas
Marcos Alexandre de Lima Oliveira, Assessoria de Imprensa,
Assessoria Empresarial, situada em Poá-SP, à Rua Indaiatuba, nº
109, Vila Amélia, Inscrição Municipal nº 10.123, comunica o
extravio de 04 talões de nota fiscal de serviços, série A, dos números
050 a 100, 100 a 150, 150 a 200 e 200 a 250.

Escola de Samba Peróla Negra em Suzano
Não percam neste sábado, dia 07 de agosto de 2010 na
Quadra da Escola de Samba Peróla Negra em Suzano no
bairro de Monte Cristo, a partir das 19 horas o “Baile do
Coruja”, em comemoração ao Dia dos Pais.
Churrasco,Pagode e Bingo, entrada franca.
Venham conferir!!!
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José Carlos Dias Loureiro
Arquiteto - CREA 0601536270

Av. Dom Pedro II, 313, sala 1 e 3, Centro
Ferraz de Vasconcelos/SP- Fone: 4678-2675
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Dagmar Tranças
Competência, qualidade e respeito

Venha conferir
A mais antiga casa de tranças da região

Cortes transados estilo Afro
Rua Rui Barbosa n. 405
Calmon Viana - Poá-Tel.4638 6803

Banda Chamada a Cobrar

Informações para shows tel:8021-5249
www.myspace.com/bandachamadaacobrar
www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=2553973

