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“Deus Abençoe todos nesta Leitura”

Paulo Tadeu Lopes Dias
(Alemão Churrasqueiro)

Sagunda Quinzena de Junho de 2011

R$ 1,00

Saúde inicia campanha devacinação contra a poliomielite

Foto de Fernand o Pereira /Secom

Campanha nacional teve início oficialmente hoje em São Paulo com as presenças do Prefeito Gilberto Kassab, governador Geraldo
Alckmin, e ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Tem a honra de convidar a todos os amigos e
familiares que fizeram parte de sua trajetória de 12
anos na vida política de Ferraz de Vasconcelos, para
assistir a realização de um sonho, sua posse como
vereador deste município, que acontecerá no dia 27
de junho de 2011, as 18h00min horas, na Sede da
Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, onde
ocupará a vaga do Vereador Antonio Carlos Alves
Correia, o Tonho, que saíra de licença.
Alemão churrasqueiro agradece a Deus, a sua
família, aos 501 votos obtidos na eleição de 2008 e a
todos que os ajudaram nesta conquista.

“Honestidade, humildade
e o respeito ao próximo”

Deputada Heroilma indica
emenda de R$ 100 mil reais
para a Santa Casa de Suzano
Página 3

O deputado Estadual Luiz
Moura (PT/SP) fez duas
indicações de obras públicas
consideradas importantíssimas
para a cidade de Ferraz de
Vasconcelos: a construção de
um agrupamento do Corpo de
Bombeiros e a instalação da
Delegacia da Mulher. Duas
reivindicações antigas dos
moradores do referido muni
cípio.
O parlamentar encaminhou as

duas indicações para o governo
do Estado de São Paulo,
pedindo urgência nos estudos
para a viabilização das obras.
A população há muitos anos
vem reivindicando a construção
da unidade do Corpo de
Bombeiros na região. E a
instalação deste agrupamento
viria atender os anseios de todos
segmentos que compõem a
cidade de Ferraz de Vascon
celos.
O mesmo ocorre com a
criação de uma Delegacia da
Mulher no município, que é de
suma importância, nos dias de
hoje, já que o fenômeno
violência contra a mulher
continua de alastrando pela
sociedade, independente de
região e de classe social.
Os
números
são
assustadores conforme pes
quisa realizada pela ONU, que
indica que uma mulher é agredida
por seu companheiro a cada 15
minutos.

Assessoria de Imprensa Deputado Luiz Moura

Deputado Luiz Moura pede ao governo unidade
de bombeiros e delegacia da mulher para Ferraz
Hoje no Brasil, as mulheres
precisam, cada vez mais, de uma
delegacia especializada, já que
existe a Lei Maria da Penha, ou
Lei 11.340, que foi sancionada
em 7 de agosto de 2006 pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva. Lei que é reconhecida pela
comunidade jurídica mundial
como uma das leis mais
avançadas no mundo no
combate à violência cometida
contra a mulher no âmbito
doméstico.
E a Delegacia da Mulher vem
assegurar tranqüilidade à
população feminina vítima de
violência, através das atividades
de investigação, prevenção e
repressão dos delitos praticados
contra ela; além de auxiliar as
mulheres agre didas, seus
autores e familiares a encon
trarem o caminho da não
violência, através de trabalho
preventivo, educativo e curativo
efetuado pelos setores jurídico
e psicossocial

São Paulo , já que todos os
nossos equipamentos estão
integrados, além do trabalho de
incentivo à socieda de civil para
que as crianças sejam imuniza
das”.Todas as crianças menores
de cinco anos devem receber a
dose, mesmo que já tenham sido
vacinadas. A meta é vacinar,
apenas neste dia, no mínimo 95%
ou 837,5 mil crianças das mais
de 880 mil dessa faixa etária que
vivem na cidade de São Paulo.
A ação contará com 1,3 mil
postos de atendimento espalha
dos pela Capital.Para o secretá
rio Januário Montone, a
participação da população é
fundamental. “Muitas mães
costumam trazer a criança para
a vacinação em outros dias, mas
é fundamental uma maciça
presença da comunidade neste
dia em que o trabalho é intensifi

cado”. Com apenas duas goti
nhas a criança já está imunizada.
Desde 1989, não há registro de
casos de poliomielite no Brasil.
“Estamos fazendo uma grande
mobilização, com mais de 115 mil
postos de vacinação, numa
parceria entre municípios,
estados e governo federal”,
assinalou o ministro Padilha.
Vacina contra o sarampo
Também neste sábado sába
do começou a campanha de vaci
nação contra o saram po.Devem
receber a dose da tríplice viral contra sarampo, caxumba e
rubéola - crianças entre um ano
e menores de sete. A imunização
precisa ser feita em todas as
crianças dessa faixa etária,
independentemente de já terem
tomado a vacina ou contraído a
doença. O objetivo é vacinar
cerca de 850 mil crianças.

SECOM Pref. SãoPaulo

Kassab, Padilha, e Alckmin no Campo Limpo

A primeira etapa da campa
nha nacional de vacina ção con
tra a paralisita infantil poliemielite começou hoje em
todo o país e o início oficial deste
trabalho de imunização foi feito
em São Paulo com a presença
de autoridades federais esta
duais e municipais. A abertu ra
ocorreu na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Parque Regina, em
Campo Limpo , Zona Sul, e
contou com a presença do
prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab, do Ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, do governa
dor Geraldo Alckmin e do do
secretário de Saúde do municí
pio, Januário Montone.
O prefeito Kassab falou da
expectativa no primeiro dia da
campanha. “Esta ação coordena
da pelo Ministério da Saúde tem
tudo para ser um sucesso em

O sarampo é uma doença
viral, altamente conta giosa e
grave. Além disso, é uma das
principais causas de morte entre
as crianças residentes em países
de baixa renda, onde as condi
ções e a infra-estrutura de saúde
não suprem a neces sidade da
população, apesar de haver
vacina segura e de baixo custo.
A cada ano, ocorrem cerca de
160 mil mortes por sarampo no
mundo.
O Ministério da Saúde reco
mendou a cam panha, porque o
vírus do sarampo está circulan
do em diversos países, como
Alema nha, Espanha, França,
Estados Unidos, Canadá, Argen
tina, Chile, entre outros. Além
das duas vacinas, os pais podem
aproveitar a oportunida de para
atualizar a carteirinha das
crianças

Cidade Kemel Comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente
Comunidade do Kemel dá Bom Exemplo de Cidadania
No último dia 05/06/2011, foi comemorado
o Dia Mundial do Meio Ambiente, para marcar
esta data tão importante, nos dia de hoje, a
comunidade da Cidade Kemel, realizou
diversas atividades, comandadas pelo líder
comunitário Edinho do Kemel.
Dentre as atividades realizadas, houve o
plantio de diversas mudas de árvores, varrição
e limpeza da vias, além da conscientizarão dos
moradores do bairro, quanto à importância do
descarte correto do lixo e uso racional da água.
Os voluntários, José Ribamar, Evaristo,
Pedrão, Edileusa e Mane, realizaram o plantio
das mudas, enquanto o Sr. Dinho e Kelson
Cavalcante, esclareceram também dúvidas dos
moradores quanto a reciclagem, pois muitos
materiais se reciclados podem diminuir o
impacto negativo ao Meio Ambiente, como
no caso das sacolas plásticas e garrafas PET.
Ou mesmo, gerar uma renda extra como no
caso das latas de alumínio.
Edinho do Kemel frisou ainda que, “O
plantio de uma árvore é uma ação simples e
que qualquer pessoa pode fazer. Além de
deixar o ambiente mais arejado, a presença da
arvore colabora para o equilíbrio do meio
ambiente, fornecendo sombra, alimento,
remédios. Previne a erosão, enriquece o solo
e contribui para a conservação da água”,
finalizou.
líder comunitário Edinho do Kemel
João Paulo Santarelli

Cerca de 800 jovens participam de Cerimônia de Juramento à Bandeira em Poá
O prefeito Testinha fez questão de prestigiar a cerimônia que reuniu cerca de 800 jovens

Cerca de 800 jovens
participaram na manhã
desta quarta-feira, dia 22,
da Cerimônia de Jura
mento à Bandeira que foi
realizada no Ginásio
Municipal de Poá.
O prefeito Francisco
Pereira de Sousa, o
Testinha, acom panhado
pelo vice-prefeito Marcos
Borges, além de alguns
secretários e vereadores,
fez questão de prestigiar o
evento.
“Todos vocês estão
dando hoje um passo para
uma nova fase na vida de
vocês, tenho certeza de que
terão muito sucesso e que

o nosso país estará seguirá
crescendo em suas mãos”,
disse o líder do Poder
Executivo.
Segundo o Secretário da
Junta Militar de Poá,
Marcelo neves Guedes, os
jovens que foram dispen
sados do serviço militar em
Poá são do ano de 1993.
A cerimônia foi chefiada
pelo Subtenente Marcos
Aparecido Ferreira de
Rezende, Delegado de
Serviço Militar de Gua
rulhos e contou ainda com
a presença da Guarda
Bandeira do Tiro de Guerra
de Suzano.
SECOM Poá
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“Combate à corrupção e ética no trato da coisa pública”.
Quando Será que algum dia nossos governantes colocarão
em prática esta premissa?
Há alguns dias, assistimos a mais um escândalo
protagonizado por Antônio Palocci.
Segundo matéria veiculada pela Folha de S. Paulo,
o agora ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci
teria conseguido aumentar seu patrimônio em 20 vezes
desde 2006, graças aos serviços prestados por sua
consultoria, a “Projeto” enquanto foi deputado federal
(lembrando que em 2010, Palocci atuou como principal
articulador da campanha da atual presidente).
O mesmo periódico afirma que desde a criação da
referida empresa, o digníssimo ministro “adquiriu dois
imóveis - um apartamento de luxo em São Paulo no valor
de R$ 6,6 milhões e um escritório na mesma cidade por
R$ 882 mil”, por exemplo.
Em nota, a “Projeto” afirmou que o crescimento de
contratos em 2010 foi “natural” e em sua defesa
Palocci, também por meio de notas, afirmou que “seu
aumento patrimonial está detalhado na declaração de
Imposto de Renda e que a consultoria prestou serviços
a clientes da iniciativa privada, tendo recolhido sobre
a remuneração todos os tributos devidos”.
Diante das especulações que dão conta de um suposto
enriquecimento ilícito por parte de seu aliado, Dilma
Roussef e demais políticos aliados também saíram em
defesa de Antônio Palocci.
Mas o que mais me irrita é saber que o personagem
central desta história já figurou em diversos outros
escândalos envolvendo o “dinheiro público” e mesmo
assim continua sendo um dos políticos mais influentes
do país.
Aos menos informados, segue alguns episódios
escandalosos, ao longo de sua trajetória política e que
são de fácil acesso, sendo disponibilizados na internet:
Quando prefeito de Ribeirão Preto, por exemplo,
Palocci foi acusado de fraudar licitação para a compra
de cestas básicas, que deveria incluir a compra de uma
lata de molho de tomate peneirado com ervilha – fato
este que gerou suspeita de fraude e favorecimento. O
caso foi posteriormente arquivado pelo STF.
Em 2005, se viu envolvido no escândalo do
“Mensalão”, após ser acusado por seu ex-secretário
na primeira gestão como prefeito em Ribeirão Preto,
Rogério Buratti, de receber cerca de R$ 50 mil mensais
de propina da empresa Leão&Leão, que seria
favorecida em licitações da prefeitura, entre 2011 e
2004.
O dinheiro seria usado para abastecer um caixa dois
de candidatos do PT. Palocci negou ter recebido dinheiro
de empreiteiras e criticou a divulgação das informações
pelo Ministério Público. As acusações ainda não foram
provadas judicialmente.
Em maio de 2010, Palocci sofreu seis ações populares
que atestam propaganda irregular em 2001 em sua
segunda gestão na cidade de Ribeirão Preto.
Após duas ações movidas pelo deputado federal
Fernando Chiarelli, o juiz André Carlos de Oliveira, da
2ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, julgou o
caso, que reuniu todas as sentenças, e condenou Palocci
a devolver R$ 413,2 mil aos cofres públicos, além de
outros R$ 500 mil de suplementação de verba gastos
com empreiteiras, valores não corrigidos monetaria
mente, mas a defesa afirmou que recorreria da sentença.
Voltando a falar especificamente do atual alvoroço,
creio que o ministro deve sim dar as explicações que a
sociedade deseja mas, o que me preocupa mesmo é a
grande probabilidade de que este escândalo político, à
exemplo de tantos outros, termine em PIZZA!

Os pedidos de duplicação da Rodovia Alberto Hinotto, de construção de 04 unidades educacionais, do pagamento de desapropriações
no Jardim Fiorello e o envio de novas viaturas para a GCM e Corpo de Bombeiros também foram atendidos pelo governador
Em recente audiência
realizada no Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo, o
prefeito Armando Tavares
Filho, o Armando da Farmácia
ouviu do governador Geraldo
Alckmim que o Centro de
Detenção Provisória não mais
será instalado no município de
Itaquaquecetuba.
Em atendimento à reivindi
cação de considerável parcela
da população (principalmente
dos munícipes residentes no
bairro do Parque Piratininga –
local indicado para o CDP), que
condenava a vinda da unidade
para a cidade, o prefeito
negociou com o governo do
Estado e conseguiu convencer
o governador do contrário.
Deputada estadual, Heroilma Soares Tavares, Prefeito Armando Tavares Filho, o Armando da Farmácia e o governador Geraldo Alckmim
Durante o encontro reali Vedova.
creches e/ou pré-escolas a serem ser removidos para a conclusão
zado na terça-feira, 07, Geraldo
Além desta importante notícia, implantadas nos bairros: da obra do córrego Três Pontes
Alckmim determinou a desis Alckimim fez questão de Chácara Escolástica, Parque para serviços de contenção de
tência (por parte do governo anunciar outros benefícios que Piratininga, Jardim Paineira e enchentes na cidade. O secre
estadual) do processo de serão entregues à população Pequeno Coração. O Governo tário de Estado da Habitação,
desapropriação do terreno, itaquaquecetubense em breve, do Estado, através da Secretaria Silvio França Torres, deverá
acabando então com as conforme segue:
Estadual de Educação juntamen acompanhar todo o processo até
polêmicas em torno deste
Ø Autorização para o início te com a prefeitura estudarão sua finalização.
assunto.
Ø A liberação de novas
do processo licitatório relacio qual a melhor forma de
Também participaram da nado às obras de duplicação da implantação pelo Fundo de viaturas destinadas ao Corpo de
referida audiência: a primeira- Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), Desenvolvimento de Educação Bombeiros da cidade e para a
dama e deputada estadual, no trecho entre os municípios de (FDE), seja por convênio ou pela Guarda Civil Municipal que,
Heroilma Soares Tavares; o Itaquaque cetuba e Arujá, com doação via prefeitura de terrenos recentemente, teve um aumento
secretário municipal de Planeja aproxima damente 7 quilômetros na cidade para a construção do em seu efetivo.
mento de Itaquaque cetuba, de extensão, cujo estudo para a prédio e instalação de equipa
Ao término do encontro,
João Antônio Soares Campos, viabilização da obra encontra-se mentos.
Armando da Farmácia mostrouo assessor jurídico da prefeitura em fase final de tramitação na
Ø
Liberação para o se satisfeito pelo atendimento
Elson Custódio de Faria Filho e prefeitura;
pagamento das desapropria dos referidos pedidos, em prol
a chefe de gabinete da
Ø Construção de 4 unida ções aos moradores do bairro da população itaquaquece
Andréia Castilho
deputada, Marina Della des educacionais, sendo Jardim Fiorelo que precisarão tubense

Prefeito participa de Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura

Ministra da Cultura, Ana de Hollanda e o Prefeito Marcelo Candido

Na condição de vicepresidente de Cultura da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP),
Marcelo Candido participou do
Fórum Nacional de Secretários
e Dirigentes de Cultura das
Capitais e Regiões Metropo
litanas, quinta-feira passada
(16/6), em Brasília (DF). No
evento, o prefeito de Suzano
dividiu a mesa com a ministra
da Cultura, Ana de Hollanda.
Candido explicou no fórum
que as vice-presidências
temáticas, como a de Cultura,

são uma novidade na FNP. Ele
discorreu no evento sobre a
importância de integração do
fórum com a Frente Nacional de
Prefeitos, o Ministério da Cultura
(MinC) e as entidades represen
tativas da área. “Também
tratamos de questões organiza
tivas e da tramitação de projetos
de lei voltados à área cultural no
Congresso Nacional”, comple
tou. Entre os projetos, estão o
Vale-Cultura e o Sistema Nacional
de Cultura.
Ana de Hollanda destacou a

necessidade de os municípios e
estados se envolverem na
política cultural do País. “Nós
não vemos a possibilidade de
realizar uma política federativa
sem a participação dos estados
e municípios. É a partir da
atuação de vocês que o
Ministério se faz presente em
todos os cantos do país”,disse.
Além da ministra e de
Candido, também compuseram a
mesa de quinta-feira Marcio
Caetano, presidente do Fórum
Nacional de Secretários de
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Armando da Farmácia e Geraldo Alckmim realiza
audiência e CDP não será implantado em Itaquaquecetuba
Ana Paula de Moraes

Questão de Opinião
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Cultura das Capitais e Regiões
Metropo litanas, e José Ivo
Vannuchi, chefe da Assessoria
Parlamentar do MinC.
O evento foi realizado nos
dias 15 e 16 de junho, no
auditório Guimarães Rosa do
Ministério da Cultura. O
secretário municipal de Cultura,
Walmir Pinto, e o diretor Cultural
da Prefeitura, Ivo Reseck,
acompanharam Candido no
evento em Brasília. (Com
informações da Assessoria de
Comunicação do Ministério da
Cultura)
Frente Nacional de Prefeitos
Na quarta-feira (15/6),
Candido esteve em Vitória (ES)
para a reunião ordinária da FNP.
Este foi o primeiro encontro do
ano com a nova diretoria.
A reunião, realizada no Centro
de Convenções de Vitória, teve
o propósito de apresentar a
agenda de cada uma das vicepresidências que agora com
põem a entidade.
O próximo encontro da FNP
será realizado em outubro, em
Foz do Iguaçu (PR), em dada a
ser definida.

Arujá: Prefeito ressalta importância de
Lei que reorganiza Região Metropolitana
O prefeito Abel Larini
ressaltou a importância da nova
Lei que reorganiza a Região
Metropolitana de São Paulo. Ele
participou nesta quinta-feira da
cerimônia em que o governador
Geraldo Alckmin sancionou o
Projeto de Lei Complementar nº
6 de 2005, que cria um novo
sistema de gestão da RMSP, que
envolve Arujá e outros 38
municípios.
A nova lei está ancorada no
planejamento metropolitano,
que busca o desenvolvimento
sustentável e o bem-estar para
os 19,7 milhões de habitantes
da região, maior pólo de riqueza
nacional, com um Produto
Interno Bruto (PIB) de R$ 572,2
bilhões (57% do total estadual
e 18,9% do PIB brasileiro),
equivalente ao gerado pelo
Chile, por exemplo. A região é
responsável pelo recolhimento
de um quarto dos impostos no
País.
Com a reorganização da
RMSP, será possível promover
a cooperação articulada e
integrada entre diferentes
níveis de governo, para garantir
melhor aproveitamento dos
recursos públicos, a utilização
racional do território, dos

Governador Geraldo Alckmin e o Prefeito Abel Larini

recursos naturais, culturais, a
proteção do meio ambiente e a
redução das desigualdades
regionais.
De acordo com o prefeito
arujaense, as novas diretrizes
dadas pelo governo do Estado à
Região Metropolitana serão de
extrema importância para o seu
desenvolvimento: “Questões
que dizem respeito a Arujá e aos
demais municípios da RMSP,
como o Bilhete Único
Metropolitano, o combate às
enchentes, a recuperação do Rio
Tietê, o tratamento e destinação
de resíduos sólidos, a expansão
da rede de Metrô e CPTM, entre
outras, terão a partir de agora um
novo encaminhamento e

disponibilidade de recursos”.
Pela lei sancionada nesta
quinta-feira, a região foi dividida
em cinco sub-regiões. Arujá e
todos os municípios do Alto
Tietê formam a Sub-Região
Leste. Essa sub-divisão
possibilitará a criação dos
instrumentos de planejamento,
execução e fomento das ações
metropolitanas.
Depois da sanção da lei pelo
governador Geraldo Alckmin, em
90 dias será criado o Conselho
de Desenvolvimento e, a partir
dele, os Conselhos Consultivos,
o Fundo e a Agência de
Desenvolvimento.
Os vereadores Abelzinho
(presidente da Câmara),

Reynaldinho, Jussival e João
Godoy, além do vice prefeito
Luiz Alves Bananeiro e o diretor
municipal de Trânsito, Edson
Nasser, acompanharam o
prefeito Abel Larini no
encontro.
População
Com uma área de 8.047 km2,
menos de 1 milésimo da
superfície nacional e pouco mais
de 3% do território paulista, a
RMSP está subdividida em 39
municípios, 5 sub-regiões, 127
distritos, abrigando 19,7 milhões
de habitantes. Um em cada 10
brasileiros reside na Grande São
Paulo. Um a cada dois paulistas,
vivem na RMSP, que ganha 30
novos habitantes por hora.
Reencontro
Na cerimônia, vários exgovernadores de São Paulo
foram homenageados por
Geraldo Alckmin. O prefeito
Abel Larini fez questão de
cumprimentar a todos e de
relembrar alguns momentos
marcantes de alguns deles na
vida de Arujá, como Laudo Natel
(de 1966 a 1967 e de 1971 a 1975)
e Paulo Egydio Martins (de 1975
a 1979): “O Natel esbanja saúde
e vitalidade, apesar dos seus 90
anos. O Egydio Martins foi
responsável por trazer água para
Arujá em 1975”.
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Cerca de 800 pessoas participam de audiência pública
da Prefeitura sobre mudança de sistema de trabalho

Objetivo da audiência pública era eliminar as possíveis dúvidas sobre o novo sistema

Cerca de 800 pessoas
estiveram presentes no Centro
Cultural Taiguara, na noite desta
segunda-feira, dia 20, para
acompanhar a 1ª Audiência
Pública realizada pela Prefeitura
de Poá com o objetivo de discutir

a viabilidade de transformação
jurídico de trabalho da
Administração Municipal de
Celetista para Estatutário.
Segundo o Secretário de
Administração, Alexandre
Provisor, que ao lado da

Secretária de Assuntos
Jurídicos, Erivânia Rosa El Kadri,
coordenou os trabalhos, a
audiência teve uma avaliação
muito positiva e serviu para
dissipar com algumas dúvidas
que existiam sobre o novo

sistema. “O mais importante a
ressaltar é que ninguém será
prejudicado ou demitido e que
todos os benefícios como ValeTransporte, Cesta Básica e
Abono Salarial, por exemplo,
serão mantidos”, afirmou.
Ele também destacou que
haverá uma nova audiência em
até 30 dias para explicação da
minuta do novo estatuto do
servidor público da Prefeitura
que, em um segundo momento,
será encaminhado ao Poder
Legislativo para analise dos
vereadores.
“É importante complementar
também que a Administração
respeita os funcionários
públicos e os vê como principal
ferramenta da Prefeitura.
Esse debate é, justamente,
um grande exemplo de respeito
aos servidores”, concluiu o
secretário.
A audiência ainda contou
com a presença de diversos
vereadores e do presidente do
Sindicato dos Servidores
Públicos de Poá. SECOM Poá

Praça no bairro Jardim Primavera em Ferraz de Vasconcelos

poliesportiva com medidas
oficiais, mesas e bancos para
dezenas de pessoas. Em todo o
espaço, as partes que não recebe
ram pavimento de bloqui lhos,
são gramadas. No espaço há tam
bém um espaço coberto com
uma mesa para jogos de tabulei
ro, como damas e xadrez. Os
investimentos para sua constru
ção foram da ordem de R$
198.989,01, e todo o montante foi
proveniente de arrecadação que
Dr. Jorge Abissamra buscou no
Ministé rio do Turismo.
Esta praça do Jardim Prima
vera passou por uma grande
ação ambiental que a prefeitura
tem realizado nos últimos anos.
Com o passar do tempo, a escas
sez de áreas verdes, devido à
expansão habitacional e indus
trial, tem aumentado na região.
Portanto, árvores que estavam

na Praça dos Trabalhadores –
hoje em obras, pois no local será
o Centro de Convenções, que
contará ainda com uma grande
área arborizada de lazer – estão
sendo transplantadas para esta
nova praça. Apesar de isto envol
ver um grande trabalho do poder
público, a transplantação é
necessária pois as árvores são
grandes e não podem, de forma
alguma, ser descartadas como
entulho de obras. Caso fossem
plantadas novas árvores nesta
praça, elas levariam cerca de 40
anos para obterem as dimensões
que as que estão sendo transferi
das têm.“Eu nasci, fui criado e
até hoje moro aqui neste bairro.
É muito gratificante ouvir um
morador que me viu crescer
elogiando o trabalho da prefeitu
ra aqui, aliás, é algo que sempre
nos motiva mais. Temos próximo

SECOM-F.V

O bairro Jardim Primavera, em
Ferraz de Vasconcelos, recebeu
um novo espaço de lazer para
sua população. A nova praça do
local foi inaugurada na última
terça-feira (21) e foi muito bem
recebida pelos moradores da
região. Presentes no ensejo,
estava o vice-prefeito Flávio
Batista de Souza, o Inha, e os
secretários de Serviços Urba
nos, Josias Alves Genuíno, de
Juventude, Esporte e Lazer, José
de Souza, e de Comunica ção,
Jorge Campos. Em nome do po
der Legislativo da cidade, estava
o presidente da Câmara Munici
pal, Edson Cury, e os vereadores
Aparecido Marabras e Willians
do Gás.
O evento de inauguração
iniciou por volta das 15h e durou
até aproximadamente 22h.
Durante todo este período, os
moradores tiveram presença
iminente e, inclusive, elogiaram
a ação rápida que fará diferença
ao bairro. Outro destaque do
ensejo foram as crianças que,
com o balão pula-pula que esta
va instalado na praça, brincaram
do começo ai fim da solenidade.
Ao todo, foram cerca de 500
munícipes que acompa nharam
toda a trajetória do evento.
A praça tem estrutura comple
ta e conta com uma quadra
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Praça do Jardim Primavera é recebida com elogios pelos moradores
daqui uma escola e um posto de
saúde. A praça se torna parte
desse complexo que trás à região
do Jardim Primavera uma
alternativa de lazer gratuita e
segura dia e noite, pois ela é toda
iluminada. É ótimo ver estas
crianças brincando com seguran
ça perto de suas casas”, decla
rou o vice-prefeito Inha durante
a inauguração.
Além da recém-inaugurada
praça do Jardim Primavera, estão
sendo construídas simultanea
mente duas grandes praças da
cidade. Uma delas é a praça da
Vila São Paulo, que já está com
as obras bastante avançadas e
terá um diferencial com relação
a esta, que é uma pista de skate.
E com estrutura semelhante, está
a praça da Vila Santo Antonio,
onde os taludes já estão grama
dos e a escadaria, que dá acesso
de um lado a outro da futura pra
ça, está semi-acabada, faltando
apenas a instalação do pavimen
to de tijolos antes de seus
primeiros degraus.
Todas as três praças serão
entregues ainda no segundo se
mestre deste ano, e elas vêm com
a proposta de ser uma opção de
lazer seguro e gratuito para estes
bairros, que são um tanto distan
tes do centro da cidade, o que,
de certa forma, difi culta o acesso
às praças e atividades da região
central de Ferraz.

Prefeitura de Santa Isabel acompanha de perto andamento das obras pela cidade
O secretário de Gabinete,
Éden Pontes, tem acompanhado
de perto às várias obras que
estão sendo feitas pela cidade,
ele vistoriou as obras de
instalação de tubos que está
sendo feita no bairro do
Cruzeiro, as pavimentações na
Estrada do Montenegro e na
Avenida Sebastião Claudiano e
as obras na Praça Fernando
Lopes.
De acordo Pontes, as obras
estão dentro do prazo previsto
pela Prefeitura. “Todas as obras
da cidade estão caminhando
como a gente queria, dentro do
prazo, inclusive tem obras
adiantadas como a da escola do
Novo Éden e concluímos essa
semana a Rua do Santíssimo no
mesmo bairro”, disse o secretá
rio.
Na Avenida Sebastião Clau
diano, o local se transformou em
um grande canteiro de obras,
onde está sendo trocada toda a
tubulação de água para que
possa receber o novo pavimen
to sem o risco que no futuro haja

Secretário de Gabinete, Éden Pontes, tem acompanhado de perto às várias obras que estão sendo feitas pela
cidade, ele vistoriou as obras de instalação de tubos que está sendo feita no bairro do Cruzeiro

ruptura dos canos. Esta obra
está sendo executada com
recursos federal, municipal e
estadual.
A Estrada do Montenegro
também está passando por obras
de recapeamento por toda sua
extensão, o que vai melhorar o
fluxo dos veículos.
A Praça Fernando Lopes está
passando por uma grande
reforma e está inclusa no Progra
ma de Revitalização de Praças
criado pela Prefeitura de Santa
Isabel para construir, reformar e
reativar as áreas de lazer do

município.
Éden Pontes fez questão de
frisar que a cidade se transfor
mou num grande canteiro de
obras. “Temos obras por todos
os bairros da cidade, é um
volume de ações nunca visto na
história da cidade”, comentou.
Ainda, segundo o secretário,
já está em fase de liberação da
Caixa, a verba tão aguardada
para a pavimentação das 14
ruas, serão mais de R$ 2 milhões
provenientes da verba do
Deputado Federal Valdemar
Costa Neto, solicitado pelo
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Rua Deputado Cunha Bueno, 250 - Centro - Poá próx. ao XI Paulista

vereador Silvio Adriano. As ruas
que receberão o novo pavi
mento são: Rua Maria Isabel,
Avenida Prefeito José Basílio
Alvarenga, Rua Benedito Vieira
de Paula, Rua Armando Salles
de Oliveira, Avenida Presidente
Vargas, Rua Santa Cruz, Rua
Prudente de Morais, Rua
Imperatriz Dona Tereza Cristina,
Rua Conego Bicudo, Rua
Leopoldo da Cunha Lima, Rua
Conselheiro Rodrigues Alves,
Rua Mário Mendes de
Camargo, Rua Monte Serrat e
Rua Fernando Costa.

Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

QUEM É
REALMENTE
FILHO DE DEUS ?
A maioria das pessoas no mundo dizem ser filhos de
Deus,e muitas vezes afirmam afinal eu também sou filho
de Deus, mas sabemos que não é assim. Muitos
levianamente afirmam que não são donos do mundo, mas
filhos do dono, e também mentem. No mundo o teste de
paternidade pode ser comprovado pelo DNA, mas no caso
do ser supremo criador dos céus e da terra, e de tudo o
que existe, é bem diferente,
Deus é espírito, e só quem nasce de Sua Santa vontade
pode ter a autoridade de se proclamar filho de Deus.
Não basta a vontade do homem, e nem de obedecer a
alguma condição, a vontade de Deus é sempre soberana,
Ele não tem compromissos com ninguém e nem precisa
de ninguém para nada, e absolutamente nada, e se ele
escolher alguém para filho, esse alguém nascera pela
santa e bendita vontade, pode ser um terrível criminoso
ou alguém muito puro e amoroso, e independe também
de raça ,cor, situação social, diplomas ou qualquer
status.
Quando Ele chama algum ser terreno para ser Seu
filho, essa pessoa sente e sabe que é realmente filho de
Deus, e nunca vai se ensoberbecer, se vangloriar, se
envaidecer ou se julgar merecedor, mas vai sempre
obedecer, ser humilde, e sempre, e sempre agradecer a
misericórdia e o favor com que Deus o abençoou.
João 1;12 – Mas a todos quantos o receberam, aos
que crêem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus, 13 os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne,nem da vontade do varão, mas
de Deus.;
Se você vir a sentir a vontade de ser um verdadeiro
adorador que é ser um verdadeiro filho de Deus, saiba
que essa vontade, esse querer já é uma prova de que
você já foi escolhido por Deus para nascer da água e
do espírito, pela Sua Santa e bendita vontade, porque
tudo vem de Deus, até o querer e o efetuar, conforme
lemos em Aos Filipenses 2;13 – porque Deus é quem opera
em vós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade.
A primeira coisa que um filho de Deus procura é a
reconciliação e a volta a obediência negligenciada por
Adão.
Todo crente em Cristo Jesus, é em potencial um ministro
da reconciliação, e pode, e deve encaminhá-lo ao
caminho da reconciliação, pedindo que você renasça
pela vontade soberana de Deus, da água e do espírito,
para se tornar filho e verdadeiro adorador.
No batismo, nas águas, você morrerá para o mundo
nascendo para Deus, pela vontade de Deus. Nosso
Senhor Jesus Cristo é o único caminho para essa
condição.
Ii Coríntios 5;18 – Ora tudo provem de Deus que nos
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu
o ministério da reconciliação.
Comentários, críticas ou sugestões: 4753-2623

Deputada Heroilma indica
emenda de R$ 100 mil reais
para a Santa Casa de Suzano
A deputada estadual e primeira-dama de Itaquaquecetuba,
Heroilma Soares (PTB) encaminhou nesta semana ao Governo do
Estado solicitação de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil
reais para a Santa Casa de Suzano para auxiliar na reforma na UTI
Neonatal da unidade de saúde, que terá um aumento de 5 para 9
leitos.
A parlamentar esteve recentemente no local com o deputado
Luiz Carlos Gondim (PPS). A ação teve o objetivo de conhecer de
perto a unidade hospitalar e principalmente a Unidade de
Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal. Na ocasião, os deputados
afirmaram que iriam propor aos demais integrantes da Frente
Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê que cada
membro disponibilizasse emenda para colaborar com o hospital.
De acordo com o interventor responsável legal técnico da
unidade, Dr. Marco Antônio Grandini Izzo, o local foi interditado
recentemente por problemas físico-funcionais. No local, os
deputados receberam ainda informações da atual situação da UTI
pela médica diarista, Iemanjá de Melo Almeida Braga.
De acordo com a parlamentar, esta verba vai ajudar na reforma
do local. “O Dr. Marcos nos disse que há a necessidade desta
verba de aproximadamente R$ 500 mil para uma reforma completa e
o aumento de leitos. Fiz questão de destinar R$ 100 mil para a Santa
Casa para que as adequações sejam feitas e que a população de
Suzano e região não seja mais prejudicada com a falta deste serviço”,
Ana Paula de Moraes
afirmou.
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Indicação do deputado pedetista visa
parceria da Polícia Civil com a Conamad

@baudeinformacao
baudeinformacao@gmail.com
Blog:http:/colunabaudeinformacao.blogspot.com/

Deputado Estadual José Bittencourt

de drogas no território brasileiro.
O parlamentar esclarece que
a indicação pretende que, de um
lado esteja a Polícia Civil do
Estado de São Paulo conside
rando o avanço das drogas
sobre o tecido social, especial
mente a maconha e o crack,
desagregando famílias, enfraque
cendo as instituições, roubando
os sonhos de liberdade dos
jovens. “Isso ainda sem contar
o grave perigo que as drogas
representam para o estado

Vereador Antonio Carlos Alves Correia (PSB), o Tonho, durante a reunião com os representantes do Conselho Municipal (Cmdca) na Camara de Ferraz

Presidente da Comissão
Permanente de Defesa dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (CPDCA), da
Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, o vereador
Antonio Carlos Alves Correia
(PSB), o Tonho, reuniu-se com
representantes do Conselho
Municipal (Cmdca), na quinta-

O

governador Geraldo Alckmin participou do evento de lançamento da pedra fundamental,
descerrou a placa junto à Bertaiolli e assegurou apoio à Prefeitura no que for necessário

Governador Geraldo Alckmin e do prefeito Marco Bertaiolli, acompanhados por outras autoridades, assentando os primeiros tijolos do Hospital Municipal de Braz Cubas

dade do distrito por mais de 40
anos.
O empreendimento será
erguido rua Capitão Francisco
Affonso de Mello, esquina com
a rua Guttermann, numa área de
10.460 metros quadrados (m2),
revertida pelo município junto
ao Ministério da Agricultura.
São cerca de oito mil metros
quadrados de área construída
em sete pavimentos e
capacidade inicial para operar
com 70 leitos de internação, dos
quais 10 serão para UTI adulto.
Haverá ainda unidade de pronto
atendimento adulto e infantil
com outros 15 leitos para
observação dos pacientes.
“Hoje, Mogi das Cruzes

de maneira significativa no
desenvolvimento de políticas
geradores de mudanças de
condutas e transformadores de
realidade, restaurando no
homem a imagem e a semelhança
de Deus, por meio da pregação
do genuíno evangelho, poder de
Deus para salvar e tornar livre
todo aquele que nEle crê. “A
parceria firmada terá vigência de
24 meses, com as etapas de
execução das ações e avaliação
de resultados.”

Tonho discute a situação de criança e do adolescente com conselheiros municipais

feira, dia 09, no Legislativo. Na
pauta, assuntos relacionados ao
Sistema de Garantia de Direitos
(SGD) de crianças e adolescen
tes na cidade.
No encontro, Tonho deixou
claro que pretende desenvolver
dedicação total a situação
envolvendo o segmento no mu
nicípio. Na opinião dele, a

Hospital de Braz Cubas terá sete andares,70 leitos e realizará pequenas cirurgias

A colocação dos primeiros
tijolos ao lado do governador
simboliza a concretização de um
sonho de mais de quatro
décadas para os moradores de
Braz Cubas e região
Quarta-feira, 22 de junho de
2011 é uma data que ficará
gravada para sempre na memória
de Mogi das Cruzes. O gesto do
governador Geraldo Alckmin e
do prefeito Marco Bertaiolli,
acompanhados por outras
autoridades, assentando os
primeiros tijolos do Hospital
Municipal de Braz Cubas, mais
do que o início das obras físicas
da unidade hospitalar, repre
senta a concretização de um
sonho esperado pela comuni

democrático de direito, o grande
poder financeiro do tráfico de
drogas, capaz de financiar a
violência urbana e o crime
organizado e, por fim, a força do
Estado e o poder que emana de
uma sociedade livre.”De outro,
a Conamad, formada por
aproximadamente seis milhões
de membros, quarenta mil
ministros e setecentos mil
obreiros, além de quinze mil
templos, considerando-se na
responsabilidade de contribuir

Assessoria de imprensa Dep. Bittencourt

20% de Instrutores Mulheres: Um projeto de lei de
autoria do deputado estadual José Bittencourt (PDT)
encaminhado à Assembléia Legislativa de São Paulo,
onde o parlamentar cumpre seu terceiro mandato, obriga
as auto escolas do Estado a manterem em seu quadro de
funcionários, 20% de instrutores do sexo feminino.
Segundo o deputado, a proposta visa garantir maior
conforto e tranquilidade às alunas que procuram este
tipo de serviço.
PL das Águas: O deputado federal Paulo Teixeira (SP)
apresentou na tarde desta quarta-feira (11/4) o Projeto
de Lei (PL) 1310/2011, o “PL das Águas”, que altera as
leis de número 10.257 (2001) e 11.124 (2005) ao instituir
a Política Nacional de Gestão e Manejo Integrado de
Águas Urbanas pluviais e cinzas – isto é, remanescentes
de chuveiros, lavatórios de banheiro, banheiras, tanques
e máquinas de lavar roupas. Caso seja aprovado, o
Projeto estimulará o reuso direto da água,
principalmente nos centros urbanos, de forma a reduzir
o volume de águas escoadas sem qualquer tipo de
manejo adequado. Segundo Paulo Teixeira, isso
“contribuirá com a salubridade ambiental das nossas
cidades”.
Ação e Reação: Vereador Adolfo Quintas (PSDB), tem
Projeto de Lei aprovado em primeira discussão pela
Câmara Municipal de São Paulo, a matéria tem o
objetivo de criar normas legais para o tratamento dos
resíduos provenientes de equipamentos de informática
e de telecomunicações, obriga os fabricantes,
importadores, distribuidores e aqueles que comercializam
equipamentos de informática e de telecomunicações no
município de São Paulo a criar e manter um Programa
de Recolhimento, Reciclagem ou Destruição das
ferramentas de forma ambientalmente adequada.
Código Florestal: O líder do governo na Câmara
Federal, Deputado Cândido Vaccarezza (SP), disse à
imprensa no ultimo dia 12/05 que dedicará a buscar o
entendimento com os líderes da oposição após o impasse
na votação do Código Florestal. “Eles declararam
guerra, mas eu quero é o armistício. Os interesses do
Brasil estão em jogo”, defendeu o líder.
Sacolas Plásticas: A Prefeitura de São Paulo publicou
no dia 19/05 que o prefeito Gilberto Kassab (PSD)
sancionou da lei que proíbe a distribuição de sacolas
plásticas na cidade, logo, o comercio terá até 1º de
janeiro de 2012 para se adaptar, frisa ainda que todos
os estabelecimentos comerciais devam fixar placas de
40 cm x 40 com os dizeres “POUPE RECURSOS
NATURAIS! USE SACOLAS REUTILIZÁVEIS”.
Reflexão: Todos vêem aquilo que pareces, poucos
sentem o que és.
Leitores da Semana: Esta semana este escriba não
poderia deixar de parabenizar, o brilhante trabalho que
é prestado à população poaense, pela equipe do Posto
de Atendimento ao Trabalhador - PAT, que fica
estabelecido nas dependências do NAP em Poá, e que
sempre acompanham as ligeiras linhas deste colunista.
Abraço a todos e vamos continuar avançando.
BAÚ DE INFORMAÇÃO NA INTERNET

O deputado estadual José
Bittencourt (PDT) encaminhou
ao governador Geraldo Alckmin,
uma indicação solicitando a
realização de estudos e a deter
minação de providências, no
sentido da Secretaria de Seguran
ça Pública, Polícia Civil do
Estado de São Paulo e a Conven
ção Nacional da Assembléia de
Deus no Brasil (Conamad)
celebrarem parceria com o
objetivo de programarem ações
conjuntas e integradas de
prevenção e repressão preventi
va ao uso de drogas e do uso
abusivo de bebidas alcoólicas e
tabaco, no âmbito nacional,
especialmente no Estado de São
Paulo.
O objetivo da parceria é de
que a Conamad e a Polícia Civil
do Estado, viabilizem a execução
de projetos não onerosos,
visando a realização de cursos
de capacitação e multiplicadores
de prevenção ás drogas,
direcionados aos membros e
congregados da Igreja Assem
bléia de Deus – Minis tério de
Madureira, no Estado de São
Paulo, estruturação de um centro
de triagem para atendimento a
dependentes químicos, no
âmbito da igreja local,
fortalecimento e ampliação de
vagas nas Comunidades Tera
pêuticas mantidas, integral ou
parcialmente pelas igrejas
Assembléia de Deus Ministério
de Madureira, igualmente,
decidem lançar nacionalmente o
“Programa SER LIVRE” para
multiplicação das ações de
redução da oferta e da demanda

possui um hospital modelo até
para fazer transplantes de
coração, que é o Luzia de Pinho
Mello, mas não tem uma unidade
para fazer pequenas interven
ções. Então, o Hospital
Municipal de Braz Cubas vai
realizar cirurgias como de hérnia,
vesícula, varizes, além de
intervenções ginecológicas e
urológicas. Sem esquecer que
teremos também um ambulatório
para atendimento em áreas como
vascular, gastroenterologia,
cardiologia, pediatria, gineco
logia, reumatologia, neurologia
e endocrinologia”, destaca o
prefeito Marco Bertaiolli.
Segundo o secretário
municipal de Saúde, Paulo Villas

Bôas de Carvalho, a capacidade
de atendimento está estimada
em duas mil consultas e de 400
a 500 cirurgias por mês. A
previsão é que a obra seja
concluída em até 24 meses.
O
investimento
na
construção é de R$ 27,8 milhões.
Os recursos são oriundos da
negociação de prestação de
serviços bancários da folha de
pagamento da Prefeitura junto
a uma instituição financeira,
além do próprio orçamento
municipal.O
governador
Geraldo Alckmin afirmou que o
Estado irá ajudar a Prefeitura na
aquisição de equipamentos e
também no custeio da unidade.
Centro de Reabilitação
Anexo ao novo hospital será
construído um Centro de
Reabilitação Fisioterápica, com
investimento de R$ 3.350.000,00.
Deste total, R$ 3 milhões foram
direcionados pelo Governo
Federal, resultado de uma
emenda parlamentar, e R$ 350 mil
de contrapartida da Prefeitura de
Mogi das Cruzes. A fase atual é
de licitação para escolha da
empresa que executará a obra.
Quando estiver pronto, o Centro
de Reabilitação oferecerá
atendimento para os mais
diversos públicos, sobretudo
para os idosos. (APF)
SECOM Mogi das Cruzes

defesa da criança e do adolescen
te exige a participação ativa de
toda a sociedade e não somente
de um pequeno grupo de muníci
pes. Para ele, trata-se de uma
causa pública e, portan to, preci
sa receber o apoio do Poder Pú
blico, em geral. “É uma obriga
ção de todo o cidadão”, comen
ta Tonho.

Além dele, também participou
da audiência os companheiros
de Câmara Municipal, Juracy
Ferreira da Silva (PMDB) que
também faz parte da comissão
permanente e José Izidro Neto
(PDT). A referida comissão tem
ainda o relator, Luiz Fábio Alves
da Silva (PSDB), o Fabinho. O
mandato dos três membros
termina no dia 31 de dezembro
do ano que vem.
Por sua vez, do lado do
Cmdca estiveram presentes a
presidente, Luzimar Santos
Sanches, o vice-presidente e exconselheiro tutelar, Antonio
Carlos da Silva, o Toninho do
Mitras, as conselheiras Cláudia
Cabral Oliveira, Rosa Maria dos
Santos Espósito, Aparecida
Maria dos Santos e Maria Ivone
Gomes dos Santos Pontes e a
secretária do órgão Maria Apare
cida Carvalho Soliman. Eles
consideraram o encontro positi
vo e, além disso, agrade cem a
manifestação explícita de apoio
de Tonho.
Pedro Ferreira

Marquinhos da Indaiá é eleito
vice-presidente da Câmara

Vereador Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos da Indaiá

Após votação, o vereador Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o
Marquinhos da Indaiá, foi eleito na noite do dia 21.06 vice-presidente
da Câmara de Poá, substituindo a vereadora Jeruza Lisboa Pacheco
Reis (PTB), que havia renunciado o cargo na sessão anterior. O
parlamentar, que obteve oito votos, concorreu à vaga com os
vereadores Edison Rodrigues (DEM) e Augusto de Jesus (PRB),
que obtiveram respectivamente um e dois votos. A disputa foi
realizada no início da sessão ordinária, que ainda teve a aprovação
de onze projetos e a retirada da pauta do que proíbe o uso do
narguile em locais públicos.
Antes de concorrer ao pleito, Marquinhos renunciou ao cargo
de terceiro secretário ocupado por ele até então. Após a eleição, o
parlamentar subiu a tribuna para agradecer a todos que o escolheram
pela confiança depositada.
Ana Karina Talarico
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Frente Parlamentar entrega relatório regional
para Secretário Estadual de Desenvolvimento Social

Dr Paulo
Elias,
Advogado
uma
Liderança
em Poá

Audiência da Frente Parlamentar representada pelos deputados Heroilma Soares (PTB) e André do Prado (PR) na
manhã do dia 21 com o secretário estadual de Desenvolvimento Estadual, Rodrigo Garcia.

•

Frente Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê representada pelos deputados Heroilma Soares (PTB) e André do Prado (PR) entregaram um relatório com o diagnóstico
social da região do Alto Tietê ao secretário estadual de Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia em audiência na sede da secretaria estadual

A Frente Parlamentar em
Apoio aos Municípios do Alto
Tietê representada pelos
deputados Heroilma Soares
(PTB) e André do Prado (PR)
entregaram na manhã do dia 21
um relatório com o diagnóstico
social da região do Alto Tietê
ao secretário estadual de
Desenvolvimento Social,
Rodrigo Garcia em audiência na
sede da secretaria estadual. O
documento foi elaborado
recentemente pelos gestores
municipais.
Na ocasião, estiveram
presentes os secretários de
Assistência Social de Suzano,
Valdicir Stuani, de Arujá, Maria
Luzia Salles Couto e de Santa
Isabel, Laura Jacira Lobo Pedro.
Além disso, representando os
prefeitos da região, o presidente
do Consórcio de Desenvol
vimento dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat), Abel Larini.
Na audiência, o secretário
estadual explicou que a pasta
dará andamento a alguns
projetos voltados para o
desenvolvimento social das

cidades. Garcia afirmou que
haverá um aumento no repasse
para o Fundo Social no valor de
R$ 100 milhões, a partir do ano
que vem.
O secretário citou ainda que
aguarda a sanção da lei do
Sistema Único de Assistência
Social (Suas) para que as
prefeituras possam utilizar
recursos liberados pelo Fundo
para serem gastos com Recursos
Humanos (RH) Atualmente este
serviço é custeado pelo poder
público municipal.
Outra ação pretendida pela
pasta será um suporte ainda
maior do Estado em relação às
famílias consideradas de extrema
pobreza. Um mapeamento foi
feito nos municípios, e com base
nos dados recentes do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), serão
estabelecidos programas para
estas pessoas se desenvol
verem socialmente.
Além destes projetos, Garcia
afirmou que têm sido
programadas ações em parceria
com a Secretaria Estadual de

Saúde
para
idosos
e
dependentes químicos. “Hoje o
foco da secretaria precisa ser
bem resolvido.
Precisamos ter este papel de
articuladores e ainda termos a
parceria com os municípios”,
disse.
Satisfeitos com a audiência,
os representantes municipais
afirmaram que algumas reivindi
cações serão contem pladas
pelos anúncios de Garcia. Entre
os pedidos dos municípios
estão: a utilização dos recursos
financeiros de acordo com as
necessidades do município (RH,
equipamentos e custeio),
ampliação do confinanciamento
Estadual para a Proteção Social
Básica e Especial de Média e
Alta Complexidade, revisão do
critério de partilha entre os
municípios, recurso financeiro
específico para custear as ações
socioeducativas dos programas
Renda Cidadã e Ação Jovem,
entre outros.
Para a deputada, a audiência
foi muito produtiva porque os
representantes municipais

puderam saber exatamente quais
as atuais ações do Estado na
área social. “Fui secretária de
Promoção Social de Itaquaque
cetuba durante anos e acredito
que a região vive um momento
único com esta união entre
deputados, prefeitos e secre
tários municipais”, salientou.
Heroilma disse ainda que com
o relatório, o secretário estadual
poderá apoiar ainda mais a
região. “Ele foi muito receptivo
com todos nós e mostrou que
pelo pouco tempo na secretaria
já conhece bastante sobre estas
questões sociais das cidades”,
finalizou.
Vale ressaltar que ao final da
audiência, Larini convidou o
secretário estadual para parti
cipar de uma reunião do
Condemat. “Será um prazer
participar de uma reunião deste
consórcio e quero parabenizálos pela iniciativa da união
entre os deputados da região
junta mente com os prefeitos,
através do Condemat”,
finalizou Garcia.
Ana Paula de Moraes

O caso do garoto morto no bairro São José é de
arrepiar. Segundo moradores do bairro o garoto foi
cortado ao meio pelo assassino. Há notícias ainda que
ele vendia os órgãos de suas vítimas. Se for fato o caso
é muito mais grave, pena que a lei não permita prisão
por mais de 30 anos no Brasil porque assassinos como
este deveria apodrecer na cadeia. Populares tentaram
linchar o assassino e enfrentaram a polícia que jogou
sprey de pimenta neles. Nossos políticos deveriam rever
as leis, porque assassinos como este não deveria sair
nunca da prisão.
·
As eleições estão se aproximando e até o
momento não temos ninguém despontando no cenário
político para uma certeza de quem será nosso próximo
prefeito. Alguém arrisca um palpite?
·
Por falar em eleições, parece mesmo que na
próxima legislatura teremos 17 cadeiras na câmara. Não
acho muito nem pouco, o problema é que a maioria não
vai para a câmara em favor do povo, mas por interesses
próprios. Tente pedir votação, projeto ou qualquer coisa
contra desmandos do Prefeito ou de um vereador! Não
passa, eles arquivam, vão contra. E aí, estão eles do
lado ou a favor do povo? Vamos repensar e mostrar nossa
conclusão na hora de votar. Vamos dar um basta nisso,
xô oportunistas, aproveitadores.
·
Amanhã teremos mais uma final de libertadores
da América e nosso representante é o Santos, bi campeão
dessa taça e do mundial de clubes. Vamos deixar de lado
nossos sentimentos clubísticos, vamos todos fazer uma
corrente e torcer por mais um título brasileiro. Os
uruguaios, argentinos estão muito a nossa frente, cada
um tem mais que o dobro de títulos da libertadores. Então,
porque torcer contra? Simbora gente, é Santos na cabeça.
·
Copa América, será que vai dar para nós? O
Mano com seus maninhos parecem acreditar. E você
acredita? Sou meio pé no chão, melhor esperar pra ver,
não quero meter os pés pelas mãos. Esse negócio de que
somos os melhores do mundo! Sei não, não é isso que
temos visto nos últimos tempos. É só ver para onde foram
os últimos títulos.
·
Por falar em futebol, fui ver um jogo de
fraldinhas (garotos até 11 anos) e achei encantador ver
a molecadinha em campo. Pena que foi em Suzano.
Gostaria que fosse em Poá. E aí Testinha e sua turma?
Dá para apoiar, organizar por aqui? Fraudinhas,
dentinhos, juvenis, esportes, veteranos, cinqüentões...
Sempre fomos mais forte no futebol que os vizinhos,
suzanenses, ferrazenses, mogianos, mas nunca tivemos
estrutura, apoio do governo poaense. As cidades vizinhas
sempre buscaram aqui jogadores para seus torneios,
campeonados.

Deputado Luiz Moura pede à CETESB
medição da qualidade do ar no Metrô
O deputado Luiz Moura (PT/
SP) e assessores estiveram
recentemente em reunião com o
diretor-presidente da CETESB
(Companhia de Tecnologia de
Saneamento
Ambiental),
engenheiro Otavio Okano, na
sede da empresa, bairro Alto de
Pinheiros. O propósito do
encontro foi discutir o projeto
do parlamentar que propõe a
aferição diária da qualidade do
ar dentro das composições da
CPTM e do Metrô. Na
oportunidade, Luiz Moura
propôs a Okano que se realize a
título experimental a medição da
qualidade do ar no interior da
Estação Sé do Metrô, com o
objetivo de, assim, fundamentar
melhor tecnicamente o seu
projeto com relação à qualidade
do ar em estações subterrâneas.
Okano, por sua vez, alegou
que não há em lugar nenhum do
mundo algo similar sobre
aferição da qualidade do ar em
estações subterrâneas e
composições de trem e do Metrô.
“Pelo menos que seja de meu
conhecimento”, argumentou o

presidente da CETESB. Diante
de tal afirmação de Okano, o
deputado Luiz Moura reforçou
sua proposta, dizendo: “se não
há aferição sobre a qualidade do
ar neste ambiente, não se pode
afirmar que o ar – elemento
imprescindível à vida, como a
água – é de boa qualidade”. Por
isso, enfatizou o parlamentar, é
maior ainda o motivo para se
colocar em prática o referido
estudo visando o bem-estar e a
saúde da população.
O presidente da CETESB
ainda tentou justificar a
impossibilidade de realizar a
aferição do ar em estações
subterrâneas, alegando dificul
dade técnica para a concretização
da referida tarefa.
Segundo ele, só há
equipamento móvel que está
instalado numa Kombi. Justifica
tiva que, na interpreta ção do
deputado Luiz Moura, não
convence, pois o aparelho tem
condições de ficar exposto no
interior da respectiva estação e
sem correr qualquer risco de
danificação por parte de

vândalos, em razão do rígido
serviço de segurança no sistema
do Metrô.
Luiz Moura, por meio de
ofício, formalizou seu pedido à
CETESB, bem como solicitará
estudo de cultura bacteriológica
ao Instituto Adolfo Lutz, que é
reconhecido internacionalmente
por sua competência para res
ponder às ocorrências em sua
área de atuação.
“Acontece o encontro dos
pré- candidatos a prefeito de
Ferraz de Vasconcelos. Luiz
Moura foi convidado por
Izidro e Zé Biruta para
participar.
O deputado Luiz Moura
escolheu Ferraz de Vascon
celos como domicílo oficial, já
escolheu o imóvel que será o
escritório político na região,
que fica localizado atrás do
Hospital Regional.
Essa decisão vai revigorar
o partido em Ferraz de Vascon
celos”
disse Rubens de Souza, o
Rubinho.
Assessoria de Imprensa Deputado Luiz Moura

Falando sério
Olá leitores amigos:
Hoje quero dividir com vocês a minha alegria de ter, nesse último dia 11 de junho, a
confraternização de meus 50 anos de vida.
Hoje com meio século de existência, me vejo feliz e realizado por estar envolto de
uma família maravilhosa e de amigos sinceros e importantes.
Quero agradecer a todos o presente, pelo carinho a mim dispensado e pelo maravilhoso
dia que todos me propiciaram.
Evento realizado no Campo do E. Clube São Paulino da grande amiga Dona Paula.
Parabéns a você meu filho, Prof. Wesley Passos, pela brilhante conquista, frente ao
comando da equipe Sub 12 da Associação Calmon Viana Futebol e Samba-STC, que se
sagrou vice campeã da tradicional Copa Danone de SP e como não bastasse, foi eleito
o melhor técnico da competição.
Prof. Gerson Passos

Jornal
6

29 de Julho de 2006
Segunda Quinzena de Junho de 2011

www.jornalaltodotiete.com.br

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 98872618
falar com Marly ou Alemão Churrasqueiro
“HONESTIDADE ,HUMILDADE
E O RESPEITO AO PRÓXIMO”

Dagmar Tranças
Competência,qualidade e respeito
A mais antiga casa de tranças da região

Cortes transados estilo Afro

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

Banda Chamada a Cobrar

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

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 22:00 hs

Fone: 97157124 - 46393245
“Eu estou no mundo, mas não sou do mundo”

Praça João Felippe Junior, 34 - Poá

A felicidade não depende do tempo; da paisagem,
nem da sorte. Ela brota com simplicidade de dentro
para fora de cada um de nós!!!

ESPORTE SOCIETY
SOCIETY SANTA
SANTA LUIZA
LUIZA
ESPORTE
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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