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R$ 1,00

Kassab assina 20 convênios pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad)
Foto de Fábio Arantes/Secom

As assinaturas beneficiarão 116 mil crianças e adolescentes e o repasse será de mais de R$ 4 milhões. A prefeitura já soma 380 convênios firmados desde 2009 pelo Fumcad

O prefeito Gilberto Kassab
assinou, nesta terça-feira (26),
20 convênios com entidades
civis e governamentais que
receberão o repasse de R$ 4
milhões e 800 mil do Fundo
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(Fumcad).
A cerimônia aconteceu na
Casa Hope, Zona Sul, e cele
br ou a parceria entre o poder
público e 19 instituições. Com
as novas assinaturas, 116 mil
crianças serão beneficiadas.
“Centenas de convênios e

instituições cooperam cada vez
mais para termos uma cidade
melhor para viver. Agradece
mos aos nossos parceiros e
ratificamos mais uma vez a
nossa determinação para fazer
tudo que está ao alcance do
poder público para ajudar as
entidades a fazer o melhor para
nossas crianças e adoles
centes.
Afinal, quanto mais projetos
maior será o universo de
pessoas atendidas”, disse
Kassab.
O Fumcad foi instituído pela

Lei Municipal 11.247, com o
objetivo de criar meios
financeiros complementares
para o desenvolvimento de
políticas públicas voltadas para
a criança e o adolescente. Com
as assinaturas de hoje, a
Prefeitura chega a 380
convênios firmados desde
2009 por meio do Fumcad.
O aumento significativo
também na arrecadação do
Fumcad é resultado de ações
de sensibilização junto a
empresários e pessoas físicas
para que eles direcionem parte

do Imposto de Renda para o
financiamento de projetos
sociais. Só em 2011, outros 48
convênios foram cele br ados.
“Hoje estamos assinando pela
segunda vez, em dois meses,
novos convênios. Tudo isso é
uma demonstração que
estamos agilizando todo o
processo”, afirmou Uebe
Rezeck, secretário municipal
de Participação e Parceria.
Dentre as entidades bene
ficia das com as assinaturas de
hoje estão: Centro de
Orientação e Educação a

Juventude, Associação Casa de
Apoio Amigos da Vida
(ACAAV), Colméia - Instituição
a Serviço da Juventude,
Instituto Crescer para a
Cidadania, Ação Comunitária
do Brasil, Centro Israelita de
Apoio Multidici plinar (Ciam),
Arrastão Movi mento de
Promoções Humanas, Instituto
Dom Bosco, As sociação
Comunitária Despertar, Funda
ção Orsa, Associação Novo
Olhar, Associação Helena
Piccardi de Andrade Silva
(AHPAS), Associação Fazendo

SECOM Pref. SãoPaulo

Prefeito Gilberto Kassab assinando o convênios com entidades civis e governamentais que receberão o repasse de R$ 4 milhões e 800 mil do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad)

História, Associação Pró-Hope
Apoio a Criança com Câncer,
Associação Cultural e
Desportiva Bandei rantes,
Associação Maria Flos
Carmeli, Núcleo Espiral
Pesquisa Assistencia e
Prevenção da Violência Contra
Crianças e Adolescentes,
Amigos Unidos Venceremos
(MDLD) e Instituto Benefi
cente Israelita Ten Yad.
“A Prefeitura procura dar
todo apoio às entidades e
mostrar nosso reconhecimen
to também às empresas que
são parceiras nesse projeto ao
direcionarem recursos com
doação para esta finalidade.
Isto é muito importante para
qualquer cidade, em especial
para São Paulo, que tem
milhares de crianças que
precisam do trabalho destas
instituições”, explicou o
prefeito.
Como doar
Podem doar pessoas físicas
e jurídicas por meio de
abatimento no total pago à
Receita Federal no Imposto de
Renda - e que varia de 1% no
caso das empresas a 6% para
pessoas físicas. A doação
também pode ser feita pelo site
do
Fumcad
(http://
fumcad.prefeitura.sp.gov.br/
) por meio de boleto
bancário.
“Essa luta não pode ser uma
luta segmentada, ela tem que
ser do governo e da iniciativa
privada. Sempre juntos eles
farão com que cresça, cada
vez mais, o coração dos empre
sários que ajudam atra vés do
Fumcad”, ressaltou Claudia
Bonfiglioli, presidente da
Associação Pró-Hope de Apo
io à Criança com Câncer, que
falou em nome das outras
entidades também beneficia
das com as as sinaturas de
hoje.

Alemão Churrasqueiro substitui Tonho
e realiza o maior sonho de sua vida

Edinho do Kemel Participa do Seminário - No Mapa
da Violência Somos as Maiores Vítimas

Líder Comunitário Edinho do Kemel exibe material distribuído durante o seminário

Por iniciativa do ilustríssimo
vereador de Ferraz de Vascon
celos Srº Antonio Carlos Alves
Correia, o (TONHO), ocorreu no
ultimo dia 16/07, o seminário
promovido pela Negritude e
Juventude Socialis ta, com a
temática: “No Mapa da Violên
cia Somos as Maiores Vítimas”.
O encontro foi pautado por
reivindicações de políticas
públicas como; acesso da
população negra, a serviços
públicos de qualidade nas áreas
da educação e saúde, entre
outros, bem como soluções para

o enfrentamento das desigual
dades raciais.
Compareceram à cerimônia
diversas autoridades como
vereadores de Ferraz de Vascon
celos, entidades que represen
tam o movimento no Estado de
São Paulo, líderes comunitários
da região e palestrantes que
entendem com muita proprieda
de do assunto.
Na oportunidade, o Vereador
Tonho, frisou a importância do
trabalho em conjunto das lideran
ças para a conscienti zação da
população, de que é preciso esta

dualizar tais políticas investin
do na formação de gestão
pública de promoção da igualda
de Racial.
Destacando ainda, a presença
do líder comunitário de Poá,
Edinho do Kemel, que parabeni
zou o vereador Tonho por sua
iniciativa de promover um
seminário para debater e tratar
das múltiplas visões do tema.
O vereador Tonho. Atual
mente é Secretário Estadual da
Negritude Socialista Brasileiro
do PSB, que tem exercido a
nobre missão de humanizar todo
o processo de políticas públicas
urbanas e de prevenção a
violência.

Vereador Antonio Carlos Alves
Correia (PSB), o Tonho

Suplente de Vereador Paulo Tadeu Lopes Dias , o Alemão Churrasqueiro e sua Famíla

O suplente de vereador Paulo
Tadeu Lopes Dias (PSB),
popularmente, conhecido como
o Alemão Churrasqueiro, as
sumiu o seu primeiro mandato
eletivo na Câmara Municipal de
Ferraz de Vasconcelos, na
sessão ordinária, na segundafeira, dia 27.
Ele substitui o companheiro
de partido, Antonio Carlos
Alves Correia, o Tonho, que
pediu licença por 15 dias por
motivo de saúde.
Casado, pai de cinco filhos,
tendo nove netos e morador no
município há mais de 35 anos,
Alemão Churrasqueiro trabalha
como autônomo em parceria
com a sua família há 25 anos
numa barraca de churrasco
instalada na Praça da Bíblia, no
centro.
No entanto, por ser um
homem trabalhador, honesto e
por desenvolver uma forte

atuação social estimulado por
amigos, o agora suplente
empossado decidiu ingressar na
política.
Na prática, ele já disputou
três eleições municipais e, em
2008, alcançou a sua maior
votação atingindo nada menos
do que 501 votos dos fer
razenses, o que pode ser
considerado um excelente
resultado obtido nas urnas,
tendo em vista, a grande
concorrência para garantir um
assento nas 12 cadeiras no
Legislativo. “Sempre tive
vontade de ocupar um dia o
cargo de vereador e, com isso,
fortalecer o meu trabalho
social em prol da nossa
população mais carente”,
explana Alemão Churrasqueiro.
No fundo, o mais novo
legislador do município promo
ve desde 1988 eventos sociais
voltados as crianças locais,

sobretudo, as que moram na
periferia da cidade, entre eles, a
Páscoa, o Dia das Crianças e o
Natal Solidário.
Além disso, Alemão Chur
rasqueiro colabora com o Grupo
de Apoio a Pessoa com Câncer
(GAPC) e com o Asilo Luz
Divina, de Suzano.
Gratidão
Por estar conseguindo reali
zar o maior sonho de sua vida,
ou seja, por assumir o seu
primeiro mandato na Câmara
Municipal, Alemão Chuarras
queiro aproveita para fazer um
agradecimento todo especial ao
colega Tonho. “Na verdade, o
meu amigo e companheiro
Tonho talvez não imagine o
quanto o seu gesto é muito
importante para a minha
humilde pessoa. Por isso,
prometo honrar o mandato”.
Pedro Ferreira
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Questão de Opinião

Prefeito avalia Arujá Fest Show: “Foi um sucesso”

Neirylene
Cunha de
Sena é
Jornalista
A Política Econômica
do Futebol: Custos de
uma Copa do Mundo
Daqui há aproximadamente três anos, o mundo e
suas mídias voltarão suas atenções para a “Copa do
Mundo” no Brasil, o país do futebol.
Afinal, trata-se do grande torneio mundial, realizado
a cada quatro anos pela “Federation International
Football Association”, a FIFA.
Mas, embora se tratando de um evento festivo, a
realização deste importante torneio atualmente figura
nas páginas dos jornais por outros motivos, além da
competitividade natural das seleções.
Mesmo depois de Ricardo Teixeira (presidente da
Confederação Brasileira de Futebol – CBF e do Comitê
Local da Copa – COL) ter declarado que os gastos do
próximo mundial, em sua maioria, seriam bancados
pela iniciativa privada, tanto a imprensa nacional
quanto o Tribunal de Contas da União – TCU afirmam
que a grande parcela dos custos será paga com dinheiro
público.
A realização da Copa do Mundo mais cara da história
do futebol (estima-se investimentos na ordem de R$ 64
bilhões) dentre outras coisas, prevê a construção de
estádios, reforma e ampliação de aeroportos e demais
ações que, em sua maioria, serão pagos com verbas do
BNDES, da Caixa Econômica Federal e da Infraero,
segundo afirma o jornalista carioca, Sérgio Rangel.
Na prática, isso significa dizer que o dinheiro
acumulado com muito esforço (conquistado, inclusive,
à base do pagamento de muitos impostos!) e que
deveria ser investido em saúde, educação e segurança
etc; visando um futuro melhor aos brasileiros; será
aplicado a revelia em ações que na verdade beneficiarão
apenas a uma pequena parcela abastada da população
(classe política, por exemplo) e turistas que depois de
desfrutarem dos “prazeres da Copa” retornarão aos
seus países de origem.
Já os chamados “elefantes brancos” originados pelo
torneio poderão até servir de cenários mais modernos
para competições futuras, porém, jamais suprirão as
reais e emergências necessidades dos brasileiros.
Alguém discorda?
Embora a imagem do país perante o restante do
mundo esteja em jogo, em minha opinião, o problema
é que na atualidade, a construção da chamada
“identidade nacional brasileira” baseada na cultura
evolutiva do futebol incita a política dita
“democrática” a se utilizar dessa “paixão nacional”
para legitimar determinadas ações de cunho políticoeconômico que, a meu ver, são no mínimo desumanas
e vexatórias. Toda opinião é sempre bem vinda!
imprensareg@bol.com.br

neirylen@yahoo.com.br

Primeira-dama Flora, prefeito Abel, Daniel e secretário Souzão

Com um público superior a
40 mil pessoas na soma dos
quatro dias, a primeira edição do
Arujá Fest Show encerrada no
último domingo foi considerada
um sucesso pelo prefeito Abel
Larini. Acompanhado do vice
Luiz Alves Bananeiro, do
secretário de Cultura, Vicente
Nasser do Prado, o Souzão, e
do presidente da Câmara
Municipal, Abelzinho, o chefe
do Executivo se disse feliz pelo
fato de o evento não ter
registrado nenhum incidente.
O prefeito parabenizou a
todos que se envolveram direta
ou indiretamente na organiza
ção da festa, realizada pela
Markas Produções, com apoio
da Prefeitura: “Esta empresa se
mostrou muito séria e profis
sional. Fez um trabalho exce
lente.
Quero
agradecer
ao
proprietário, senhor Isaias, e
toda sua equipe pelo maravi
lhoso resultado”. Abel Larini
também ressaltou a participação
de toda comissão organizadora,
comandada por Abelzinho e
pelo Souzão: “Estão todos de
parabéns pelo empenho e
dedicação”.
A participação dos empresá
rios da cidade, que acreditaram
no evento e contribuíram muito

para que ele acontecesse,
também foi elogiada pelo prefeito
durante encontro com jornalistas
na tarde desta segunda-feira.
Outro apoio essencial, segundo
ele, foi dado pelas Polícias Militar,
Civil e Ambiental, Corpo de
Bombeiros, Guarda Municipal e
o Departa mento de Trânsito:
“Graças a essa gente não tivemos
nenhum registro de furtos de
veículos, de furto ou até
desentendimentos. Foi uma festa
em clima de paz”.
Sem gastos
O prefeito explicou que nesta
semana será apresentado um
balanço completo dos custos e
da arrecadação da festa, inclusive
com o anúncio de quanto será
destinado às instituições
assistenciais da cidade, como
APAE, Creche Acalanto e Fundo
Social de Solidariedade, além do
Centro de Assistência Psicos
social (Caps): “Faço questão de
que os números sejam revelados
com toda a transparência”.
Abel Larini lembrou ainda que
a Prefeitura não utilizou recursos
públicos para realizar o evento:
“Eu sou incapaz de investir
recursos que devem ser gastos
em saúde, educação e outras
prioridades para o cidadão.
Muitos confundem isso e tentam
dizer que eu não gosto de festa.

Não é verdade”. A Arujá Fest
Show, ressaltou, foi possível
porque a Markas apresentou
“um projeto sério e viável, que
deu certo”.
O secretário de Cultura
concorda com o prefeito e
entende que uma segunda
edição do evento no ano que
vem é muito provável: “Não
posso dizer que ela já está
inserida no calendário cultural de
Arujá, mas, desde que a gente
possa garantir a mesma
organização e seriedade é bem
possível que façamos de novo”,
disse Souzão.
Abelzinho salientou o fato de
que a festa atraiu maçicamente a
população de Arujá: “Entre 80 e
85% do público diário era de
moradores da cidade, que
compraram seus ingressos ante
cipadamente. Isso foi muito
importante e mostra que a cidade
aprovou o evento”. O viceprefeito também aposta que uma
nova edição possa acontecer no
ano que vem: “Estive nos quatro
dias de festa e todos me
perguntavam se em 2012 vai ter
outra”.
Atrações garantiram quatro
dias de diversão
Exposições, parque de diver
são, mini fazenda, cavalgada e
diversas apresenta ções de

montaria e rodeio. Essas foram
apenas algumas das atrações da
primeira edição do Arujá Fest
Show, realizado de 21 a 24 de
julho, e que contou ainda com
shows de grandes artistas da
música popular e de raiz.
Um público jovem e animado
compareceu ao evento no
domingo, último dia, para curtir
a primeira apresentação do
Sorriso Maroto em Arujá.
O grupo, que interpreta
canções que estão entre as mais
pedidas nas rádios populares,
fechou em grande estilo a
programação do Arujá Fest.
Antes, o cantor Daniel, que
se apresentou na sexta-feira,
levou todo seu carisma para o
palco, emocionando as milhares
de pessoas que acompanharam
sua apresentação no início ao
fim. O também sertanejo
Henrique Marx fez um show
cativante no sábado, cantando
diversos sucessos do sertanejo
universitário.
O sertanejo Leonardo foi o
primeiro a se apresentar no
evento, na quita-feira. Depois de
receber em seu camarim dezenas
de fãs, o cantor entusiasmou a
platéia com seus vários suces
sos, como “Mexe, Mexe”,
“Sonhador” e “Pense em Mim”.
Nadja Cortes

FSS recebe doação de cestas básicas
Fotos: William Rita

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itaquaquecetuba recebe cestas básicas de
intregrantes da Feira de Artesanato e as doa para o FSS
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Presidente do FSS, Antônia de Fátima Mosca Cintra, contou com as presenças dos secretários Jandir Jorge Souto (Cultura e Turismo) e Guiomar Soares Tavares (Promoção Social)

A secretaria municipal de
Cultura e Turismo realizou uma
importante doação ao Fundo
Social de Solidariedade da
cidade.
Trata-se da entrega de 30
cestas básicas doadas em nome
do projeto “Feira de
Artesanato”.
Para quem não conhece, a
“feira” acontece há cerca de 04
anos em todos os finais de
semana e feriados, das 08:00 as
21:00 horas, na Praça Padre João
Álvares, área central da cidade.
Cerca de 30 barracas (em
tamanho padronizado) oferecem

produtos artesanais confeccio
nados por artistas do município,
tais como: trabalhos em tecido
(bordados, rendas etc), bijuterias
variadas, bolsas de couro,
barcos com times de futebol em
garrafa, blusas, trabalhos
decorativos em vidro e madeira,
culinária típica (acarajé) etc.
Não é cobrada nenhuma taxa
aos ‘feirantes’, porém, para
garantir lugar cativo no projeto,
cada um dos participantes deve
doar uma cesta básica por mês
que é revertida em doação ao FSS
da cidade que, por sua vez,
repassa o benefício às famílias

em situação de vulnerabilidade
social.
O ato de entrega dos citados
donativos foi realizado na sextafeira, 23 e, além da presidente do
FSS, Antônia de Fátima Mosca
Cintra, contou com as presenças
dos secretários Jandir Jorge
Souto (Cultura e Turismo) e
Guiomar Soares Tavares
(Promoção Social).
Vale lembrar que qualquer
cidadão pode repetir o gesto e
doar alimentos, roupas, calçados
etc ao FSS, em prol da
comunidade carente. Basta
comparecer à secretaria

municipal de Promoção Social
(sito à Avenida João Barbosa de
Moraes, 306, Vila Zeferina), de
segunda a sexta-feira, em horário
comercial. O telefone para mais
informações é: 4647-0155.
Aproveitando-se da oportuni
dade, a secretária municipal de
Promoção Social, Guiomar
Tavares enaltece a sensibilidade
do secretário municipal de
Cultura e Turismo, Jandir Souto
em preocupar-se com os mais
necessitados e agradece às
periódicas doações dos integran
tes da “Feira de Artesanato”.
Neirylene Cunha de Sena
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No Ibirapuera, Kassab prestigia cerimônia que comemoraos 65 anos
do Comando Militar do Sudeste
Chefe do Executivo Municipal destacou os serviços prestados pelacorporação à cidade de São Paulo e ao
Brasil

Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

Foto de Fábio Arantes/Secom

O QUE É SER IGREJA
APOSTOLICA

Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab aplaude apresentação no Ibirapuera

O prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab, prestigiou na
manhã desta sexta-feira (22) a
cerimônia que cele br ou os 65
anos do Comando Militar do
Sudeste (CMSE). A solenidade
aconteceu no quartel-general da
corporação, no Ibirapuera, Zona
Sul da Capital e foi conduzida
pelo comandante militar do
Sudesde, General de Exército
Adhemar da Costa Machado
Filho. Durante a comemoração,
foi feita a entrega de medalhas

por tempo de serviço para
militares. O prefeito aproveitou
a festividade para cumprimentar
o CMSE pela atuação na Cidade
e ao Brasil.”Ao estar presente
nesta cerimônia, a cidade de São
Paulo presta uma homenagem
mais do que justa ao Comando
Militar do Sudeste. Estamos aqui
para agradecer pelos serviços
prestados. Essa é uma instituição
que efetivamente contribui para
gerar
segurança
e
desenvolvimento ao nosso País,

em especial à Região Sudeste,
ao Estado e à Capital”, afirmou
Kassab. O Comando Militar do
Sudeste
começou
suas
atividades em 1946, com a
criação da Zona Militar do
Centro. Sua primeira sede foi
implantada no Rio de Janeiro.
Desde junho de 1968, o QuartelGeneral do II Exército
(denominado posteriormente
como CMSE em 1985) foi
instalado no Ibirapuera.O
Comando Militar do Sudeste

possui cerca de 20 mil oficiais.
Com área de atuação no Estado
de São Paulo, a estrutura do
CMSE reúne a 2ª Região Militar,
a 2ª Divisão de Exército, o
Comando de Aviação do
Exército, a 1ª Brigada de
Artilharia Antiaérea, o 2º
Batalhão de Polícia do Exército,
o 8º Batalhão de Polícia do
Exército,
a
Base
de
Administração e Apoio/
Ibirapuera e a 3ª Companhia de
Inteligência

O presidente da Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes,
Mauro Araújo, informou nessa
quinta-feira (21/07/2011),
durante coletiva de imprensa,
que solicitou ao prefeito Marco
Aurélio Bertaiolli (DEM) que
vetasse o projeto de lei nº 70/
2011 que modifica parcialmente
a legislação que dispõe sobre o
ordenamento do uso e ocupação
do solo e zoneamento em Mogi
das Cruzes. De acordo com ele,
a decisão foi tomada para evitar
um processo judicial. Recente
mente, o Ministério Público
(MP) pediu para que as
alterações propostas no projeto
fossem vetadas pela Prefeitura.
Nessa quinta-feira, terminou
o prazo previsto na Lei Orgânica
do Município (LOM) de 15 dias
úteis para que o prefeito vetasse
ou sancionasse a lei. O veto
total foi protocolado nessa
quinta-feira, às 17h40, na
Câmara Municipal. Após o
recesso do Legislativo, o projeto
de lei será deliberado na primeira
sessão ordinária, no dia 2 de
agosto, e seguirá para a
Assessoria Jurídica e Comissão

Assessoria de Imprensa – Câmara de Mogi

Câmara de Mogi das Cruzes recebe veto
do prefeito ao projeto de zoneamento

Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Mauro Araújo

Permanente de Justiça e
Redação.
“Estávamos no caminho
certo, porém queremos evitar
uma batalha judicial, principal
mente porque envolve geração
de centenas de empregos, como
é o caso da empresa Daikin, que

quer se instalar em uma área da
Vila Moraes. Não podemos
correr o risco de perder a
instalação dessa empresa na
Cidade, o que pode acontecer se
ela tiver que esperar anos pela
decisão judicial. Então, nesse
momento entendo que esse é o

melhor caminho”, explicou o
presidente.
De acordo com ele, no 2º
semestre, o projeto de zonea
mento deve ser encaminhado ao
Legislativo pelo prefeito.
“Porém, antes de aprovar,
faremos audiências públicas
para discutir questões pontuais.
Essas alterações precisam ser
discutidas com a sociedade, até
mesmo porque acredito que
quanto mais ouvirmos a
população, menos erros serão
cometidos”, frisou.
Araújo ressaltou ainda que
depois de realizadas todas as
discussões necessárias, por
meio de audiências públicas, o
projeto seguirá normalmente
para o Conselho da Cidade de
Mogi das Cruzes (Concidade)
para depois ser encaminhado ao
Plenário para votação.
O projeto de lei nº 70/2011, de
autoria da totalidade de
vereadores, permitia a instalação
de empresas em diferentes
segmentos em algumas ruas de
bairros como Alto do Ipiranga,
Vila São Paulo, Vila Oliveira,
Jardim Universo, entre outros.

Ferraz realiza o 3º Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Com recorrência anual, pela
terceira vez foi realizado em
Ferraz de Vasconcelos o Conse
lho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional, o
COMSEA. Este conselho é um
instrumento de articulação entre
o governo ferrazense e a
sociedade civil na proposição
de diretrizes para ações na área
de alimentação e nutrição. O
COMSEA estimula a participa
ção da sociedade na formação,
execução e acom panhamento
de políticas de segu rança
alimentar e nutricional.
As edições do COMSEA
sempre são grandes encontros

que reúnem representantes do
governo e da sociedade civil
que, juntos, avaliaram e discu
tiram as políticas e as ações para
a erradicação da fome e da
extrema pobreza, fatos que, em
Ferraz, felizmente, saíram do
cenário da população há anos.
Representantes de todas as
secretarias da prefeitura
estavam presentes no evento,
que contou com cerca de 150
pessoas, entre membros do
poder público, das comunidades
e de ONG’s e instituições sociais.
O iniciou às 13h, com o
credenciamento dos participan
tes. Às 14h foi realizada a

abertura da 3ª COMSEA e, às
14h30, foi ministrada uma
palestra sobre ‘Segurança
Alimentar e Nutricional’. Em
seguida, aconteceu a apresenta
ção dos projetos sobre o
Restaurante Popular, extensão
da Horta Escolar para todas as
escolas públicas com espaço
para o plantio, implanta ções e
respaldo das Feiras Municipais,
Pastoral da Criança, Serviço
Promocional Nossa Senhora
Aparecida e também sobre as
ações desenvolvidas pela
secretaria municipal de
Promoção e Desenvolvimento
Social.
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Todos os cidadãos que
compareceram ao complexo
participaram ativamente da
conferência e tiveram amplo
direito de voz e voto. Outro
grande ponto da feira foram os
alimentos suplementares que
foram feitos pela Pastoral da
Criança. Dentre eles, estavam
bolos para anemia e biscoitos
para reposição de vitaminas,
uma grande e efetiva forma de
combater estes problemas na
vida infantil, pois pelas cores e
sabores agradáveis as crianças
se sentem atraídas por estes
alimentos.
SECOM – Ferraz de Vasconcelos

Sabemos que existem igrejas que não são apostólicas, porque a doutrina
que ensinam não é a doutrina que os apóstolos receberam de Nosso Senhor,
e seus ensinos baseiam-se mais nos ensinos do Velho Testamento.Ser igreja
apostólica, é pertencer a uma comunidade de pessoas que estão no mundo,
mas não pertencem mais ao mundo,e não mais estão sujeitas a lei, porque
receberam a graça trazida por Nosso Senhor Jesus Cristo, e são doutrinadas
pelos ensinos que os apóstolos receberam de Nosso Senhor, e nos transferem
através dos evangelhos sinóticos e as cartas paulinas.A verdadeira igreja
apostólica é composta de pessoas que nasceram de novo pela vontade de
Deus, e não pertencem mais ao mundo, por isso mesmo a palavra Igreja,
significa etimologicamente de tirados para fora ou chamados para fora,
pelo que entendemos como saídos do mundo, ou tirados do mundo. É uma
palavra grega constituída de dois radicais Ek (para fora) e Klésia (chamados
ou tirados) (ekklésia) Por ser um organismo essencialmente espiritual, a
igreja é totalmente separada do Estado, pelo que ,concluímos ser exata a
definição acima. Vários dicionários apresentam outras definições, mas
pela Bíblia Sagrada, sabemos que não se trata de nenhuma edificação,
não devendo ser confundida como lugares de adoração chamados templos,
mas sabemos que nós, espiritualmente, podemos ser chamados de templos.
(Mateus 16;18 Pois também eu te digo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. Mateus 18;15ª17 – Ora se o teu irmão pecar
contra ti, vai e repreende, entre ti e ele só se te ouvir ganhaste teu irmão.Mas
se ele não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de
duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada, E, se não as
escutar dize-o a igreja e, se também não escutar a igreja, considera-o
como um gentio, e publicano.
Se você quiser aceitar, Pedro erra um dos apóstolos, que foi usado
como exemplo de que a igreja de Nosso Senhor teria como base as verdades
ensinadas aos apóstolos. Verdades que nos foram transferidas através dos
evangelhos e das cartas apostólicas; conforme Mateus 28,19 Portanto ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do
Filho,e do Espírito Santo,20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que
eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos.Amem.
Nos versículos seguintes do capítulo 18 de Mateus. Percebemos o poder
que a igreja tem de ligar e desligar coisas ou pessoas tudo dependendo da
concordância de toda igreja, que deve estar sendo dirigida pelo Espírito
Santo de Deus, e sempre movida pelo amor a justiça divina.Neste capitulo
também vemos a quantidade de vezes em que devemos perdoar nossos
irmãos que pecarem contra nós.
Todos membros de uma mesma igreja são nossos próximos, e devem ser
amados como Nosso Senhor mandou que fossem amados,os nossos
próximos; como a nós mesmos, ou até mais.se for possível.com o amor de
Deus em nós. Acredite, será muito bom para nós.
A igreja é um corpo, cuja cabeça é Nosso Senhor Jesus Cristo, e é
através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida
no mundo espiritual No mundo espiritual só quem tem acesso aos mistérios
divinos são os servos do altíssimo que recebem a unção (I João 2;20.27) e
na igreja de ungidos,é que sempre é freqüentada por anjos, que ouvem,
através da ministração da palavra, e dos testemunhos, os segredos de
Deus. Efésios 3;10 Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja
manifestada por meio da igreja, aos principados e potestades nas regiões
celestes.
Você, que foi batizado após confessar Jesus Cristo como seu Senhor e
Salvador, e recebeu a unção de filho de Deus,após nascer da água e do
espírito,faz parte do corpo chamado igreja, e na igreja, alem de membro
você deve receber dons e ministério conforme o Espírito Santo lhe capacitar,
seja como diácono ou pastor, seja no louvor, seja na oração intercessora,
ou até na zeladoria, em qualquer função ou ministério na Igreja não
impedira que você realize uma grande obra o reino de Deus, O Apostolo
Paulo converteu-se após ouvir a pregação de um diácono, o eunuco da
rainha de Candace foi levado a salvação e foi batizado também por um
diácono . Se você pertencer a uma igreja local,e só, ou em companhia de
um irmão ou uma irmã visitar um presídio ou um hospital, é a igreja que
esteve visitando o presídio ou o hospital, ou exercendo qualquer outra
atividade não será você, mais a igreja representada por você é que estará
fazendo qualquer obra ou evento em prol da evangelização etc., Por esse
motivo é que você deve comunicar ao seu pastor, toda a atividade que
você, guiado pelo Espírito Santo, efetuou, para que seja motivo de ação de
graças por toda a igreja.
É IMPRESCINDIVEL A COMUNHÃO COM TODOS IRMÃOS, que são
membros do mesmo corpo, em que cada um, como você, tem a missão de
orar por cada um, assim como eles devem continuamente orar por você.
( Tiago 5;16 – Confessai, portanto os vossos pecados uns aos outros, e orai
uns pelos outros para serdes curados. A suplica de um justo pode muito na
sua atuação.
Todo serviço de adoração, esta implicado nos dois principais
mandamentos que Nosso Senhor, Jesus Cristo nos deu, que é o de amar a
Deus sobre todas as coisas com toda a nossa força e com todo entendimento,
e amar ao próximo como amamos a nós mesmo, só que para isso temos
que pedir a Deus, a capacidade de amar,de se doar e de perdoar, que só
teremos se Deus derramar do Seu amor sobre nós. Temos que possuir
porções generosas desse amor indefinível( Efésios 3;19.
E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que
sejamos cheios até a inteira plenitude de Deus), para cumprirmos de forma
satisfatória e verdadeira esse dois mandamentos e ao mesmo tempo cumprir
cabalmente a condição que Nosso Senhor impõe aos que desejam segui-lo
que é a de negarmos a nós mesmo . ( João 5;42 Mas bem vos conheço, que
não tendes em vós do amor de Deus) Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos
religiosos de Jerusalém, que eles não tinham do amor de Deus, e é com
facilidade que também discernimos os religiosos de nosso tempo, que não
possuem do amor de Deus sobre si, ao notarmos o comportamento e o
modo como agem e ministram a palavra.È impossível fingir que se tem
desse amor, sem te-lo realmente.
O verdadeiro adorador é uma pessoa de fé, e só tem fé quem tem o
amor de Deus sobre si, porque a fé atua pelo amor.Quem tem o amor de
Deus derramado sobre si, tem a certeza de que o Espírito Santo o dirige, o
ensina, e o consola ,como lemos em Romanos 5;5 ; e a esperança não
desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações,
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Quem tem a plenitude de Deus (Efésios 3;!9) tem do amor de Deus , tem
a fé, e tem também todo o conhecimento, porque tem a unção (I João
2;20 e 27).As condições para se estar no estado acima citado, é só de
obediência total a palavra, e vigiar o inimigo que está dentro de você;
o seu coração imaginoso (Genesis 6;5). Abandone todo o tipo de
imaginação, e experimente viver por fé e pela fé. Exercite fé.
Ter fé não é opção, mas uma necessidade porque sem fé é impossível
agradar a Deus, e agradar a Deus, é estar aprovado em Sua santa presença,
e o alvo principal de todo o crente, que deve ser também um verdadeiro
adorador, isto é, adorá-lo em espírito e em verdade (João 4;22) Se você
precisa de mais fé, você precisa também de mais amos de Deus sobre você
porque a fé atua através do amor. Peça mais do amor de Deus, e receba
Comentários, críticas ou sugestões: 4753-2623
mais fé.
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Prefeito em exercício participa da formatura
dos alunos do projeto Geração Aprendiz

É ALARMANTE: Você já se deu conta de quantas coisas estão erradas
em nosso país quando o assunto é conservação doMeio Ambiente? Embora
o Brasil tenha conservado boa parte de suas florestas, diferente da maioria
dos países que vem dando palpite sobre o que devemos fazer com as
nossas ainda não somos bom exemplo de preservação. A Amazônia só foi
poupada de ser quase totalmente desflorestada devido ao seu grande
isolamento das grandes capitais. Mesmo tendo o ritmo de danos ambientais
diminuído na Amazônia, a destruição ainda é alarmante.
QUE PEGADA É ESSA? A família é um núcleo de convivência, unido
por laços afetivos, que costuma compartilhar o mesmo teto. É a definição
que conhecemos. Entretanto, esta convivência pode ser feliz ou
insuportável, pois seus laços afetivos podem experimentar o encanto do
amor e a tristeza do ódio. E a morada sobre o mesmo teto? Dependendo
dessas fases contrastantes, ela pode ser um centro de referência, onde se
busca e se vivencia o amor, ou... um mero alojamento.
A família não é algo que nos é dado de uma vez por todas, mas nos é
dada como uma semente que necessita de cuidados constantes para crescer
e desenvolver-se. Quando casamos, sabemos que, entre outras coisas,
temos essa semente que pode germinar e um dia dar fruto: ser uma
família de verdade. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso
trabalhá-la e cultivá-la sempre, constantemente, e com muito amor.
Nessa luta diária, não é o caso de se espantar, mas é extremamente
necessário continuar acreditando naquele que prometeu: “Eu estarei
sempre convosco...” (Mt 28,20)
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.
VEM COMIGO:Através de dicas simples, podemos evitar que o lixo
seja apontado como um dos principais culpados pelo problema das
enchentes. Como por exemplo, para acondicionar o lixo:utilize sacos
plásticos ou caixas e coloque-o na porta de sua residência somente nos
dias e horários estabelecidos para a coleta.
Lembre-se: se você perder a passagem do caminhão, guarde o saco de
lixo bem fechado em sua casa até a data da próxima coleta. Cuidados
Especiais: vidros quebrados, agulhas e outros objetos cortantes devem
ser embalados em jornais antes de serem colocados nos sacos de lixo,
para evitar acidentes. Utilize sempre recipientes de até 100 litros para
depositar o lixo. Tambores ou vasilhas maiores dificultam a coleta. Já no
caso de entulhos de construção ou limpeza de lote vago, procure o mais
rápido possível o serviço de remoção de entulhos das empresas
autorizadas.
É importante lembrar que, não se deve jogar lixo na rua. Procure
locais adequados e permitidos, como lixeiras. Caso não encontre uma
perto de onde está, mantenha o lixo em seu poder até descartá-lo na lixeira
mais próxima. Jamais descarte o lixo em rios, lagos ou encostas. Caso
contrário contribuirá para que ocorram enchentes, desabamentos e
proliferação de doenças.
EDINHO DO KEMEL: É inegável a transcendência do trabalho do
líder comunitário EDINHO DO KEMEL, que a cada dia mais se esforça
para mediar e facilitar o processo de socialização da população carente
de todos os bairros da nossa Poá, parabéns caro amigo, continue assim
nossa cidade jóia precisa de pessoas como você.
REFLEXÃO: Não adianta esperar atitude de quem não tem.
LEITOR DA SEMANA: Muito sucesso ao amigo Fabio, que
popularmente é conhecido como “Suru”. Brilhante pessoa e grande
profissional comprometido com o seu trabalho, e que não está medindo
esforços para que a Cidade Kemel, bairro onde cresceu junto aos amigos
se desenvolva. Forte abraço Campeão!
BAÚ DE INFORMAÇÃO, ESSE VALE UM CLICK !

BAÚ DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
@baudeinformacao
baudeinformacao@gmail.com
Blog:http:/colunabaudeinformacao.blogspot.com/

Prefeito em exercício Walter Roberto Bio participou da formatura dos 80 alunos qualificados pelo projeto Geração Aprendiz, realizado pela Fundação Orsa

O prefeito em exercício Walter
Roberto Bio participou da
formatura dos 80 alunos qualifi
cados pelo projeto Geração
Aprendiz, realizado pela Funda
ção Orsa, em parceria com a
Prefeitura de Suzano.
O projeto tem o objetivo de
proporcionar formação profis
sional para jovens de 15 a 18
anos, para inseri-los no mercado
de trabalho. A iniciativa também
dá a oportunidade às empresas
de colocar em prática a lei 10.097/
2011, conhecida como “lei da
aprendizagem”,que determina
que as empresas de grande e
médio portes contratem de 5% a
15% de aprendizes, em que as
funções exijam formação
profissional.

Bio disse aos formandos que
conhece as dificuldades de
conseguir uma oportunidade no
mercado de trabalho. “Temos de
conscientizar o comércio e a
indústria da importância de se
dar uma oportunidade ao
jovem”, afirmou.
O secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho, Negócios e Turismo,
Mauro Vaz , falou da importância
da formatura. “Este é mais um
passo na vida de vocês.
Quere mos que continuem
sempre a aprimorar o conhe
cimento” disse Vaz aos forman
dos.
Participaram da formatura os
estudantes que passaram pelo
curso, com duração de seis

Vereadora Jeruza Lisboa Pacheco Reis

no município.
Apresentada no dia 17 de
maio, a propositura de Jeruza foi
objeto de liberação na Câmara
de Poá nas sessões ocorridas
nos dias 7 e 14 de junho. Nas
duas oportunidades, o projeto
de lei que trata sobre o direito à
vida foi aprovado por
unanimidade.
Na terça-feira, a matéria foi
publicada num jornal da região
e passou a valer em âmbito
municipal como um reforço à lei
federal 10.406/2002, do Código
Civil, que protege a existência

sional, mas não podemos cobrar
só os alunos, temos de fazer com
que as empresas e indústrias
cumpram a Lei de Apren
dizagem”, completou Bio.
Também estiveram presentes
no evento o gerente geral da
unidade Suzano da Jari Celulose,
Papel e Embalagem, Luis Rogelio
Giovanetti; o coordenador de
Desenvolvimento Econômico
da Fundação Orsa, Thiago
Ghion; o gestor da unidade da
Fundação Orsa de Suzano,
Humberto Braga; o presidente
da Câmara de Suzano, vereador
José Izaqueu Rangel, o Zaqueu
Rangel; e os vereadores Alonso
de Almeida e Luiz Carlos Geraldo,
o Professor Luizinho.
SECOM Suzano

“Festa Julina” do Jardim Santa Luiza é um sucesso
Se Deus é por nós, quem será contra nós

Vereadores Azuir Marcolino, Ceará, Lau e a Vereadora Jeruza

Moradores curtindo a festa do Jardim Santa Luiza

Foi realizada “11ª Festa Julina” do Jardim Santa Luiza, idealizada pela Casa do Norte, estabelecimento antigo do
bairro e que tem à frente o comerciante Edmilson Fernandes da Silva, o Ceará, ele e sua família estão felizes por
mais uma festa Julina, realizada na sua Casa do Norte , no Jardim Santa Luiza em Poá.
Eles agradecem ao apoio dos Vereadores Azuir Marcolino, Jeruza Lisboa Pacheco Reis e a presença do moradores
do Jardim Santa Luiza.

Sancionada lei que proíbe o aborto em Poá

O Projeto de Lei que dispõe
sobre a valorização da vida
humana, da concepção à morte
natural, foi sancionada pelo
prefeito de Poá, Francisco
Pereira de Sousa (PDT), o
Testinha. A matéria de autoria
da vereadora Jeruza Lisboa
Pacheco Reis (PTB) contra o
aborto está em vigor desde
terça-feira (26 de julho), dia em
que foi promulgada pelo Poder
Executivo. A partir de então,
campanhas que valorizem a
existência, mesmo a intrauterina, deverão ser realizadas

meses. Para a formatura, a
Fundação Orsa convidou
representantes de empresas da
região, como forma de apresen
tar os jovens profis sionais e
incentivar a contrata ção deles.
Depois de conse guirem o
primeiro emprego, a entidade
ainda acompanha os jovens por
mais dois anos.
“O mercado de trabalho está
crescendo muito em Suzano
devido à passagem do Rodoanel
e por conta das empresas que
estão se instalando aqui.
Com certeza as oportuni
dades de trabalho crescerão
também”, disse o prefeito em
exercício. “Os jovens já estão
dando o primeiro passo em
procurar a qualificação profis

da criança desde a sua
concepção, e à lei federal 8.069/
1990, do Estatuto da Criança e
Adolescente (ECA), que
garante a amparo integral à
infância e à juventude.
De acordo com a vereadora
petebista, a legislação em Poá
também vai apoiar-se na
Constituição Federal de 1988,
que proclama o direito à vida, e
no Pacto São José da Costa
Rica, resultado da Convenção
Americana dos Direitos
Humanos, que celebra, desde
1969, a defesa à existência
desde o momento em que é
concebida.
“O Brasil, inclusive, é
signatário deste documento.
Portanto, nada mais justo que
Poá, uma cidade abençoada por
Deus, provar à nação que
também corrobora com tais
assertivas, respeitando e
valorizando a vida humana, da
concepção à morte natural,
dentro dos princípios cristãos”,
complementou a parlamentar,
que faz parte da Comissão
Diocesana em Defesa à Vida,
orquestrada pelo bispo dom
Airton José dos Santos, e que
também conta com a partici
pação do deputado estadual
Luiz Carlos Gondim Teixeira
(PPS) e do advogado Juliano
Melo Duarte, presidente do

Conselho da Comunidade
Carcerária de Poá.
Com a publicação da lei 3511/
2011, caberá, agora, ao
município promover ações para
que a existência, mesmo intrauterina, ou seja, da criança não
nascida, seja protegida e não
ceifada por meio da interrupção
da gestação.
As novas regras sobre o
aborto em Poá foram alvos de
elogios de dom Airton. Na noite
de 11 de junho, durante a Missa
de Pentecostes que celebrou na
Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes, em Poá, o bispo
diocesano referiu-se à iniciativa
de Jeruza como um importante
instrumento na cidade em favor
da vida:
“Nenhuma vida deve ser
tirada, como bem prega um dos
mandamentos do catolicismo,
‘não matarás’. Com uma lei que
se coloque contra o aborto em
Poá, a cidade estará blindada e
será palco de campanhas que
reverencie a existência, desde o
momento em que o homem está
no ventre de sua mãe.
Não podemos deixar que o
aborto seja legalizado em nosso
País, pois, tão logo, também
estaremos engolindo abaixo a
eutanásia e, depois, a pena de
morte”, complementou o
religioso.
Carla Fiamini

Vereador preside a sessão solene que
homenageia os jovens líderes de São
Paulo e dá palestra na Etec Tereza Nunes
O vereador Floriano Pesaro
vai presidir a Sessão Solene em
Homenagem à Semana da
Liderança Jovem, instituída pela
lei municipal nº 12.920/99. A
Semana da Liderança Jovem
acontece anualmente (a edição
2011 será de 31 de julho a 6 de
agosto) em uma semana de
programação no município de
São Paulo, fazendo parte do
calendário oficial de eventos.
A Sessão Solene será dia 4
de agosto, às 19h, no salão
Nobre da Câmara Municipal de
São Paulo. “Iniciativas como a
Semana da Liderança Jovem
ajudam a despertar o interesse
da juventude em participar e ser
um cidadão ativo. Temos de
valorizar as lideranças jovens da
cidade. Eles serão os líderes e
os grandes agentes da
transformação e da evolução da
sociedade”, ressalta Floriano
Pesaro.
Sociólogo e ex-secretário da
Assistência Social de São Paulo,
Floriano Pesaro fala, na sextafeira 5, sobre o papel do jovem
em relação aos movimentos
sociais. A palestra acontece no
Anfiteatro da Etec Tereza Nunes,
em Arthur Alvim, às 10 horas.
A Semana da Liderança
Jovem é uma comemoração
realizada pela ASPD -

Vereador Floriano Pesaro

Associação
São
Paulo
Diferenciado e o Grupo de
Comunicação Social Rede
Folha, com o objetivo de
reconhecer jovens e trabalhos
voltados ao amadurecimento
dos cidadãos. O evento conta
com o apoio da Câmara
Municipal de São Paulo, das
Etecs Tereza Nunes, Parque
Belém e das Artes, e das escolas
de Samba Leandro de Itaquera
e Unidos de Santa Bárbara.
Andréia Ferreira
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Deputado Estevam participa da inauguração da Ponte Estaiada Governador Orestes Quércia

Dr Paulo
Elias,
Advogado
uma
Liderança
em Poá

A inauguração de Ponte Estaiada Governador Orestes Quércia, que contou com a presença do deputado Estevam Galvão, do governador
Geraldo Alckmin e do vice-presidente da República, Michel Temer, além de senadores, secretários e deputados estaduais
O líder do Democratas na foi iniciada em novembro de de comprimento por 15,20 m de da Marginal Tietê. A ponte
Assembléia, deputado Estevam 2009.
largura e liga a Avenida do representa um alívio em 35% no
Galvão, participou na manhã de
Participaram também da Estado à pista central, ao lado trânsito da região.
O projeto prevê ainda futura
hoje (dia 27/07) da inauguração solenidade os senadores do Pavilhão do Anhembi,
da Ponte Estaiada Governador Aloysio Nunes e Eduardo sentido Castello Branco. A ligação entre a ponte, passando
Orestes Quércia, ao lado do Suplicy, além do ex-governador estimativa é que 25 mil veículos pela avenida Castello Branco,
governador Geraldo Alckmin e José Serra, do prefeito de São usem a ponte todos os dias, junto à Favela do Gato, até a rua
do vice-presidente da República Paulo, Gilberto Kassab, desafogando o corredor Sérgio Tomás, no Bom Retiro. O
Michel Temer. A obra faz parte secretários e deputados Avenida do Estado/Avenida acesso está pronto; no entanto,
Santos Dumont, o acesso à a execução das obras depende
do Complexo Bandeiras e estaduais.
integra
o
projeto
de
De acordo com o Governo do Ponte das Bandeiras (sentido da definição de liberação da
readequação viária da Nova Estado, a primeira estaiada da Castello Branco) e o trecho fonte de recursos para ser
Viviane Strelec
Marginal Tietê. Sua construção Marginal Tietê tem 660 metros Ponte das Bandeiras/Casa Verde licitada.

Mais de 200 pessoas participaram das sessões do Cinemóvel
O Cinemóvel John Deere, que
passou por Santa Isabel nos
dias 25 e 26 de julho, atraiu mais
de 200 pessoas para as suas
sessões de cinema.
O objetivo do projeto é
incentivar o acesso à cultura e
ao entretenimento e, ao mesmo
tempo, valorizar as produções
brasileiras. “O programa é
voltado para estudantes de
escolas da rede pública de
municípios sem salas de cinema
cuja principal atividade econô
mica é a agricultura.
Nossa prioridade é atender
as escolas rurais”, diz Fernanda
Schaurich, secretária-executiva
da Fun dação. “No ano passado,
o projeto beneficiou mais de
6.500 pessoas no Estado de São
Paulo”, afirma.
Todos os filmes reproduzidos
no Cinemóvel eram produções
nacionais, que contemplam o
público infantil e adulto: As
Melhores coisas do Mundo; O
grilo Feliz e Os insetos Gigantes;
Eu e Meu Guarda-Chuva; Chico
Xavier; O Bem Amado; O Ano
em que Meus Pais Saíram de
Férias; Turma da Mônica - Uma
Aventura no Tempo e O Menino
da Porteira.

Cinemóvel John Deere, na cidade de Santa Isabel

COPA AMÉRICA
Falei antes de começar a Copa sobre o Mano e seus
maninhos, que eles acreditavam, mas nós não. Pois é,
deu no que deu, o Brasil caiu de quatro diante do
Paraguai e o que é pior em 4 penalidades não marcamos
um gol sequer. É mole! Esse negócio que somos os
melhores, já ganhamos não funciona, melhor ganhar
primeiro para depois se gabar. Vamos ser menos
arrogantes e mais humildes; vamos parar de olhar só
para nossos pés e olhar para os outros e em volta, vamos
nos espelhar nos erros, corrigi-los, trabalhar em cima
deles, senão a vaca vai pro brejo.
POLÍTICA
Na política é a mesma coisa, tem gente achando que
está abafando, que as próximas eleições estão no papo.
Estão no maior salto alto. Pode ser, mas no papo deles,
do povo é que não estão. O povo anda descontente,
decepcionado, chateado, magoado, Muitos foram
ignorados, pisoteados. Uns eleitos que não saia dos
braços do povo (estavam sempre em meio ao povo)
sumiram, ninguém mais acha nem com binóculos. Pior
que diziam que estariam à disposição em casa, no celular,
no local de trabalho... Tente vc em qualquer desses
lugares!
Mas é isso aí, vamos aguardar a hora H para ver no
que vai dar porque muita gente quer falar e vai falar e
muita “água” vai rolar. Estão pensando que o povo é
bobo, burro, que tem memória curta e é só aparecer na
última hora com pirulitos, brindes, shows etc e levar.
Vamos conferir depois se o povo é tão bobo assim,
porque haverá muita gente para refrescar a memória de
todos, e nós estaremos nesse meio.
Não somos videntes, só constatamos fatos,
acontecimentos e o que mais importante, ouvimos o mais
interessado: o povo. O povo não é bobo e sabe votar
sim, as próximas eleições vão mostrar isso, muitos vão
cair do salto alto e a surpresa ficará para os que andam
nas nuvens vendo só acertos, ouvindo só os parceiros.
Na política a coisa não funciona bem assim.
GERAL
E as drogas continuam a fazer suas vítimas. Dessa
vez foi Amy Winehouse. A cantora morreu com apenas
27 anos. Que coisa! Esse povo precisa aprender a
conviver com o sucesso e sem drogas. Que droga!
Encontrei recentemente o Pedro Campos, o eterno
Pedrinho do Jornal, do Novo Jornal que nos confirmou
sua pré-candidatura a Prefeito de Poá. É isso aí
Pedrinho, acredite, trabalhe, busque apoio nos maiores
interessados, ouça-os, traga-os para seu lado já, quem
sabe dá “samba”. É só acreditar e trabalhar e não
esquecer que quem “já ganhou” dorme... e dorminhoco
quando acorda... dançou. Melhor sair na frente para
ter mais tempo...
Outro forte pré-candidato é o Eduardão, para nós
hoje o mais forte concorrente à Prefeitura de Poá. Não
se pode subestimar nenhum candidato sob pena de
incorrer no mesmo erro das eleições passadas quando
o terceiro, quarto colocado pulou para primeiro no
último minuto do segundo tempo por conta de
impugnação do candidato do PT. Petistas se bandearam
para o candidato a eles mais simpático e... Portanto,
quem quiser chegar precisa ter a humildade de
reconhecer que o grandão sai na frente pelo eleitorado
fiel que tem, além de sido prefeito por duas vezes (bom,
diga-se). Assim, ao trabalho quem quiser chegar.
O vereador Azuir também nos confirmou sua précandidatura num encontro que tivemos, mas as más
línguas espalham que a vereadora e advogada Dra.
Jerusa seria também candidata. Como, os dois não são
do PTB? Ou será que vai acontecer uma dobradinha!
Gente, quem acreditava que as meninas do futebol
perderiam a copa? É como já escrevemos, esse negócio
de já ganhou não funciona, não tem ninguém bobo mais,
nem no futebol.
Por outro lado o que teria acontecido com o Marinho
e sua coluna SEM PAPAS NA LINGUA no jornal Notícias
de Poá? Alguém explica?
drpauloelias@uol.com.br

O evento Marcha para Jesus atraiu milhares de pessoas para a Praça da Bíblia

A Macha para Jesus de Poá,
realizada na tarde deste sábado,
dia 23, levou milhares de
pessoas às ruas do município
para cantar e louvar a Deus. O
evento que organizado pela
Secretaria de Cultura contou
com um palco que foi montando
na Praça de Eventos para a
apresentação de bandas gospel.
Os participantes do evento

se concentraram na Praça da
Bíblia e percorreram as princi
pais vias da cidade, entre elas a
Avenida Nove de Julho e a
Antônio Massa, antes de retor
narem para a Praça. “O evento
foi um sucesso, muitos partici
pantes e um clima de paz e
harmonia”, enfatizou o Secretá
rio de Cultura, Douglas Aspa
sio, que participou do evento ao

SECOM Poá

Fotos/ Fernando Araújo

Marcha para Jesus é um sucesso em Poá

lado do prefeito Francisco
Pereira de Sousa, o Testinha, e
do vice-prefeito, Marcos Bor
ges.
“Temos o maior prazer em
realizar esse tipo de evento,
pois, sabemos da importância
da religião na vida de uma
pessoa”, disse o prefeito que
aproveitou para parabenizar a
Secretaria de Cultura, uma vez
que, o evento cresce a cada ano.
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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 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)

