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“Deus Abençoe todos nesta Leitura”

Prefeito acompanha Programa de Proteção ao
Pedestre e destaca aumento de respeito nas travessias

Primeira Quinzena de Setembro de 2011

R$ 1,00

Expoá 2011 terá início nesta quarta-feira em Poá

Pesquisa da CET mostra que o número de motoristas
querespeitamos pedestres aumentou de 10% para 25%

Kassab atravessa com crianças na faixa de pedestre
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Ao lado de lideranças, entre elas, Dr. Jorge, Dra. Elaine fala em seminário
do PSB, em Ferraz de Vasconcelos
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Palco pronto shows na Expoá 2011

O prefeito poaense
Francisco Pereira de Sousa, o
Testinha, realiza nesta quartafeira, dia 07, às 15 horas, a
abertura oficial da Exposição
de Orquídeas e Plantas
Ornamen tais (Expoá).
O evento que, neste ano,
será realizado na Praça de
Eventos, contará com inúmeras
atrações para os milhares de
visitantes que são esperados
para os cinco dias de festa.
A 39ª edição do evento mais
tradicional do município terá
como principal característica a
fusão do passado e futuro, uma
vez que, enquanto a festa deste
ano conta a sua própria história

relembrando as 38 edições
anteriores, ao mesmo tempo,
terá a liberação gratuita do
sinal de internet via wi-fi (fato
inédito na história da Expoá),
que coloca o evento na era da
informatização.
O evento ainda contará com
a 2ª Feira das Indústrias, o
restaurante da Secretaria de
Promoção Social, a exposição
das orquídeas e a área para
comercialização das plantas,
entre outras atrações como, por
exemplo, a Praça de Alimenta
ção.”Trabalhos firme para
realizar uma grande festa, pois,
sabemos da importância que
este evento tem para ao municí

pio e, principalmente, do
carinho que os poaenses têm
pela Expoá”, explicou o
Secretário de Cultura, Douglas
Aspasio, responsável pela
realização do evento.
Os shows também se
destacam entre a programação
da festa, uma vez que, a
Secretaria de Cultura teve o
cuidado de trazer artistas de
estilos diferentes com o objetivo
de agradar todos os gostos e,
sendo assim, a 39ª edição da
Expoá contará com as
apresentações de Michel Teló,
Skank, Alexandre Pires,
Mattos Nascimento e Régis
Danese e para fechar o evento,

Calcinha Preta. “Temos certeza
de que o evento estará lotado
durante todos os cinco dias,
estamos esperando um grande
público”, afirmou Douglas que
enfatizou que os shows têm o
início previso para as 22 horas.

SECOM Poá

Em seminário, PSB
reúne as suas principais
estrelas no Alto Tietê

Prefeito poaense Francisco Pereira de
Sousa, o Testinha

Secretaria de Saúde lança o
“Setembro Azul”

Secretário de Saúde, Ali Sami, anunciou a realização do projeto
“Setembro Azul” que visa cuidar da saúde do homem

Na manhã desta terça-feira,
dia 06, o Secretário de Saúde de
Poá, Ali Sami El Kadri, concedeu
uma entrevista coletiva para
anunciar o novo projeto da
Saúde, o “Setembro Azul”,
voltado para a saúde do homem.
O objetivo da secretaria é
implantar uma estrutura
direcionada para a saúde do
homem e, no mês seguinte,
realizar o “Outubro Rosa”, mês
já conhecido por ser totalmente
para a saúde da mulher.
De acordo com o secretário, o
homem se cuida menos do que a
mulher e, portanto, lança esse
projeto para cuidar conscientizar
o homem sobre a importância de
se preocupar com a saúde e, ao
mesmo tempo, fazer com que o
município seja pioneiro na
implantação de uma estrutura
voltada para este tema. “Para
isso, as unidades de saúde do
município realizarão durante três
sábados deste mês, exames e, se
preciso for, agendar consultas
também aos sábados para fazer
um acompanhamento”, disse Ali,
ressaltando que, como tem
muitos homens que trabalham a
semana inteira e acabam não
tendo tempo para ir a um posto
de saúde, foi feito esse projeto aos
sábados,
incluindo
o
agendamento das consultas
também aos sábados para facilitar
a vida dessas pessoas.

A cada sábado, quatro
unidades estarão realizando
exames laboratoriais, das 08 às
10 horas, de colesterol,
triglicérides, uréia, creatina,
hemograma, glicemia, HIV,
VDRL, hepatite e PSA. “Desde
já, orientamos as pessoas que
forem fazer exames laboratoriais
que estejam em jejum de 12 horas
e para o PSA, é necessário três
dias sem atividade sexual e
qualquer tipo de esforço ou
atividade física”, enfatizou o
secretário.
Ele ainda completou das 08 às
13 horas, essas unidades também
estarão realizando atendimento
de planejamento familiar,
aferição de pressão arterial,
vacina antitetânica e contra
hepatite, orientações com
médico, dentista, psicólogo,
assistente social, nutricionista e
fisioterapeuta.
PROGRAMAÇÃO
Dia 10/09
UBS Calmon Viana, UBS
Caic, UBS Vila Amélia, UBS e
ESF Cidade Kemel
Dia 17/09
USF Jardim Julieta, UBS Vila
Jaú, USF e UBS Jardim São José,
UBS Centro (CSII)
Dia 24/09
UBS Vila Varela/Vila Lúcia,
USF e UBS Jardim Nova Poá,
USF Água Vermelha
SECOM Poá
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Executivo mobiliza-se para a realização da “XIII Festa Peão
Boiadeiro e Cavalgada de Itaquaquecetuba”
A estimativa é de que cerca de 120 mil pessoas compareçam ao recinto, em cada noite de evento

Minha trajetória de vida!!!

Fotos: William Rita
Festa do Peão Boiadeiro e Cavalgada da Cidade de 2010

Como parte das comemora
ções do 451º aniversário de
Itaquaquecetuba, o poder execu
tivo municipal promove a “III
Festa do Peão Boiadeiro e
Cavalgada da Cidade”.
Todas as secretarias mobi
lizam-se para a realização do
evento, previsto para os próxi
mos dias 06, 07, 08, 09, 10 e 11
de setembro.
A referida festa faz parte do
calendário oficial de eventos da
cidade e já é considerada parada
obrigatória do circuito nacional

de rodeios.
Sob locução de Alonso Pimen
tel e Lino Marçal, peões oriun
dos de diversas localidades da
região e outros estados compe
tirão nas montarias (touros e
cavalos).
A arena (localizado à Estrada
Governador Mario Covas –
Bairro Mandi)é especialmente
preparada e medidas de seguran
ça organização são providencia
das pelo executivo a fim de
garantir a integridade física o
bem estar da população.

Além do tradicional rodeio,
a programação conta com as
apresentações de artistas e
duplas sertanejas consagradas,
sendo: Ivete Sangalo, Fernando
e Sorocaba, Victor e Léo, Sampa
Crew, Leonardo e Luan Santa
na.
Confira a programação:
Dia 06/09/11 (terça-feira)
IVETE SANGALO
A partir das 19h00
DIA 07/09/ (quarta-feira)
FERNANDO E SOROCABA
A partir das 19h00

Neirylene Cunha de Sena

Vou falar um pouco de minha trajetória de vida, moro em Ferraz
de Vasconcelos há 35 anos, trabalho na Praça da Bíblia há 25
anos, vendendo churrasco juntamen te com minha família, sou pai
de 5 filhos e avô de 9 netos.Em 1980 passamos por uma difi culdade
,desempregado com as crian ças pequenas cheguei ao deses pero,
não arrumava emprego mesmo tendo a profissão de motoris
ta,cheguei a catar papelão, latinha e ferro velho para sobreviver,
nesta época morava em Suzano somente por um ano, porque era
muito distante do centro, contei com a ajuda de muitos amigos e
vizinhos.
Certo dia sai para procurar empre go e encontrei numa firma
em Cum bica, Guarulhos, comecei a traba lhar todo feliz por ter
conquistado uma vaga de motorista, com uma semana de serviço
vem mais uma preocupação, sai para trabalhar às cinco da manhã,
nesse dia chovia muito, cheguei ao serviço com um aperto no
coração, parecia que ia me dar um troço, às 08h00min da manhã,
recebi uma ligação na empresa de uma vizinha me avisando que
devido ao forte temporal tinha arrancado as telhas de minha casa,
que minha esposa e meus filhos estavam debaixo de chuva, fiquei
desespera do, pois com uma semana de serviço não podia fazer
nada. Tamanho foi meu desespero que logo minha chefa percebeu
que depois do telefo nema eu fiquei triste; ai ela me pergun tou:
O que aconteceu Paulo? Expliquei tudo o que tinha ocorrido
com a minha casa, logo em seguida eu vi minha chefa passando
em seção por seção da firma com um caderno na mão, eu nem
imaginava o que ela estava fazendo, mas quando ela me chamou
no escritório eu pensei: ò meu DEUS vou ser mandado embora,
mas para a minha surpresa, com ajuda de DEUS e meus colegas
de serviço, minha chefa e o gerente da empresa, arreca daram pra
me ajudar CR$18.600,00, eu ganhava CR$ 600,00 ao mês, foi
uma grande aju da,eu tenho até hoje esta lista , não para lembrar
os maus mo mentos que passei, mas para olhar hoje para esta lista
e agradecer a DEUS e aos amigos que me ajudaram, dai em diante
procurei na medida do possível, sempre ajudar a quem precisa. Os
anos foram passando e eu fui me estabelecen do na minha vida
pessoal, resolvi dedicar a um trabalho social que faço até hoje.
Cerca de dez anos atrás, eu trabalhei em uma rádio comunitária,
fazendo 2 horas de programação musi cal e social, consegui ajudar
várias famílias, fazendo apelo aos ouvintes do progra ma, para
arrecadar cestas bási cas, cadeiras de roda, enxoval para bebes,
remédios e etc. Eu sou diretor de um do projeto: “Ajude a fazer
uma criança sorrir” trabalho feito com crianças onde eu atuo
desde 1988, através deste trabalho, fui convidado a participar de
um filme aqui em Ferraz, o cineasta Joaõ Amaral, da Larama
Produções, investiu e confiou em nosso potencial como ator. Ao
longo do tempo veio pra o Brasil uma equipe da IPC do Japão,
para fazer um documentário a respeito do Traba lho brasileiro,
me indicaram para parti cipar, meu personagem era Jacozinho,
esta equipe me acom panhou o dia todo, desde o momento em que
eu ia comprar a carne até a venda do chur rasco, eles acharam
interessante eu ser locutor, ator, chur rasqueiro, serra lheiro, eletricis
ta e político.
A filmagem foi exibida no Japão onde foi muito elogiada e
escolhida como uma das melhores do documentário.

DIA 08/09/11 (quinta-feira)
VICTOR E LÉO
A partir 19h00
DIA 09/09/11 (sexta-feira)
SAMPA CREW
A partir das 19h00
DIA 10/09/11 (sábado)
LENARDO
A partir das 19h00
DIA 11/09/11 (domingo)
LUAN SANTANA
A partir das 19h00
A estimativa dos organiza dores é
dequecercade120milpessoascompare
çamaorecinto,emcadanoitedeevento.

DAEE estuda pedido do prefeito Abel para desassorear Caputera
Técnicos do Departamento
de Águas e Energia Elétrica
devem vistoriar o Córrego
Caputera, nos trechos de Arujá
e Itaquaquecetuba, nos próxi
mos dias, para determinar a
viabilidade da realização de
obras de desassoreamento no
local. A determinação foi dada
pelo superintendente do DAEE,
Alceu Segamarchi Jr, após
solicitação do prefeito Abel
Larini, durante encontro nesta
segunda-feira, na sede do órgão
estadual.
Na reunião agendada por
intermédio do deputado esta
dual Jooji Hato, o prefeito
explicou a Segamarchi Jr que,
com a aproximação do período
de chuvas, são grandes os riscos
de alagamentos nos dois
municípios, provocados pela
cheia do córrego: “Levamos ao
superintendente esta preocupa
ção e solicitamos que o DAEE
autorize o desas soreamento do
Caputera antes do término
desse período mais seco e do

Deputado Jooji Hato; superintendente Alceu Segamarchi Jr; prefeito Abel Larini; chefe de gabinete da Superintendência do DAEE, Giuliano Savioli Deliberador

surgimento do problema”.
Abel também informou ao
dirigente do órgão estadual
sobre o andamento das obras de
canalização do córrego, no
trecho de cerca de 600 metros
entre a avenida Benedito
Manoel dos Santos e a estrada
de Santa Isabel (SP-56). Os
trabalhos devem ser concluídos

até dezembro, com investimen
to total de R$ 2,6 milhões,
recursos provenientes dos
cofres municipais.
Além do prefeito, do superin
tendente e do deputado Hato,
também participaram do encon
tro o secretário executivo da
Secretaria de Estado do Desen
volvimento Metropolitano,

Widerson Anzelotti (represen
tando o secretário Edson
Aparecido), o chefe de gabinete
da Superintendência do DAEE,
Giuliano Savioli Deliberador, o
secretário municipal de Obras
de Arujá, Ciro Dói, e o diretor
municipal de Trânsito, Edson
Nasser.
Nadja Cortes

Deputada Heroilma prestigia visita
de Alckmin em Ferraz de Vasconcelos
ALEMÃO CHURRASQUEIRO
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A deputada estadual e primei
ra-dama de Itaquaque cetuba,
Heroilma Soares (PTB), presti
giou na manhã de hoje (02) a
visita do Governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin em

Ferraz de Vascon celos. O tuca
no assinou a liberação de R$ 7,1
milhões de reais do Fun do
Metropolitano de Financia men
to e Investimento (FUMEFI). O
evento contou ain da com a

presença do prefeito, Jorge
Abissamra, da primeira-dama e
deputada federal, Elaine Abis
samra e demais autorida des do
município e da região do Alto
Tietê.
A verba será destinada à reali
zação de obras de revitaliza ção
do centro da cidade. A contrapar
tida da Prefeitura Municipal de
Ferraz de Vasconcelos será de R$
700 mil reais. De acordo com a
Secretaria Estadual de Desen
volvimento Metropolita no, o
investimento deverá bene ficiar
cerca de 40 mil pessoas e prevê a
geração de 200 empregos diretos
e 600 indire tos.
Os locais beneficiados serão:
Avenida Brasil, Avenida 15 de
Novembro e Rua Otaviano Rodri

gues Barbosa. Nestes espaços,
serão feitos serviços de pavimen
tação, calçamento, projeto paisa
gístico, criação de bolsões de
estacionamento, obras de aces
sibilidade, construção de cobertu
ra de policarbonato, obras de dre
nagem, entre ou tros.
Serão realizados serviços de
ordenação de redes de infraestru
tura elétrica, iluminação pú blica,
hidráulica, saneamento e telefo
nia. “Este investimento é de
grande importância para o muni
cípio de Ferraz de Vascon celos.
As obras beneficia rão mui tos
munícipes que utilizam o centro
diariamente e, além disso, deixa
rá a cidade ainda mais bonita”,
finalizou a de putada no evento.
Ana Paula de Moraes
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Prefeito acompanha Programa de Proteção ao Pedestre e destaca
aumento de respeito nas travessias
Pesquisa da CET mostra que o número de motoristas que respeitamos pedestres aumentou de 10% para 25%

Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

Foto: Luiz Guadagnoli/Secom

A LEI E A GRAÇA

25%. Queremos cada vez mais
dar visibilidade à campanha”,
disse Kassab.Os novos locais
que compreendem a zona de
ampliação do programa são
considerados pólos irradiadores
e foram identificados como
áreas que possuem cruzamentos
com
incidência
de
atropelamentos. Essa ampliação
mantém a meta de proporcionar
maior segurança aos usuários
que circulam na cidade e reduzir
em até 50% o número de
atropelamentos e mortes de
pedestres até 2012. Até a última
quinta-feira (1), 35 áreas da
região central da cidade já
contavam com equipes
educacionais compostas por
orientadores de pedestres e
mímicos.O secretário municipal
de Transportes e presidente da
CET, Marcelo Cardinale
Branco, acompanhou o prefeito
e falou so br e a mudança de
postura no trânsito. “Nós
queremos mudar a postura do
motorista e do pedestre e
acredito que ambos vêem essa
campanha como um caminho
para uma sociedade melhor para
todos. Queremos mostrar que,
se houver uma convivência
respeitosa entre os dois, teremos
uma sociedade mais humana e
um número menor de vítimas de
acidentes.”Com a ampliação, já

são cerca de 530 orientadores de
travessia espalhados por
cruzamentos da Cidade. Em br
eve, o número checará a 1.040
orientadores. Confira os novos
pontos e corredores com equipes
educacionais: Largo 13 de
Maio; Brás; Penha; Vila Maria;
Jardim Paulista; Sapopemba;
Itaquera; São Miguel Paulista;
Avenida Paes de Barros;
Avenida Armando de Arruda
Pereira (próximo à estação do
Metrô); Corredor Campo
Limpo/Rebouças/centro (rua da
Consolação e na região do
Butantã); Corredor Parelheiros/
Rio Bonito/Santo Amaro
(avenida Roberto Kennedy);
Corredor Itapecerica/João Dias/
Centro (avenida João Dias e
Estrada de Itapecerica) e no
Corredor Mateo Bei (nas
proximidades do terminal de
ônibus Carrão). SinalizaçãoDe
julho de 2010 até o final de
agosto deste ano, 10,8 mil faixas
de pedestres foram pintadas e
revitalizadas. Outras 1,3 mil
localizadas nas novas áreas de
a br angência do Programa estão
sendo pintadas. Além disso,
serão instaladas 200 novas
faixas com os seguintes dizeres:
“Pedestre garanta seu Direito:
estenda a mão para iniciar a
travessia na faixa”; “Espere o
sinal verde para atravessar”;

SECOM Pref. SãoPaulo

Kassab atravessa com crianças na faixa de pedestre

Nesta segunda-feira (5) o
prefeito Gilberto Kassab
acompanhou as atividades do
Programa de Proteção ao
Pedestre nas proximidades do
Terminal
de
Ônibus
Sapopemba, na Zona Leste. Na
última quinta-feira (1), a CET
iniciou a ampliação do
programa para oito novas áreas
e seis corredores da cidade. O
início da aplicação de multas
nesses locais será no dia 19 de
setem br o. O prefeito destacou
o aumento no índice de respeito
ao pedestre na faixa de
travessia. Conforme pesquisa
realizada pela Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET)
em cruzamentos da região
central e da avenida Paulista, o
número de motoristas que
respeitam o pedestre passou de
10% para 25%, entre julho e
agosto deste ano.Durante a
ação, o prefeito conversou com
os orientadores de pedestre e
destacou o aumento do respeito
nos pontos de travessia. “O
Programa está funcionando
muito bem. É um processo
educativo que tem ações de
curto e médio prazo. As
intervenções da Prefeitura nos
cruzamentos também têm sido
importantes. Antes, apenas 10%
dos motoristas respeitavam o
pedestre, agora o índice é de

“Use sempre a faixa para
atravessar a via”.”Temos feito
campanhas de divulgação
dentro dos terminais de ônibus
para que as pessoas que usam o
transporte público também
entendam as regras de travessia.
O impacto tem sido positivo.
Desde o início do programa,
conseguimos reduzir 61% o
número de acidentes em
cruzamentos na região central
e da Avenida Paulista”, explicou
o secretário Marcelo Cardinale
Branco. Multas Desde o último
dia 8 de agosto, a fiscalização
em 91 cruzamentos da região
central e na Avenida Paulista foi
intensifica para autuar
motoristas que desrespeitem a
travessia dos pedestres na faixa.
A fiscalização está sendo feita
por 154 agentes da CET, além
de 36 policiais militares do
Comando de Policiamento de
Trânsito (CPTran).Redução de
acidentesO levantamento
realizado pela CET em
cruzamentos da Zona de
Máxima Proteção ao Pedestre
(ZMPP) Centro/Paulista aponta
redução
de
61%
de
atropelamentos no período de
11/5/2011 a 10/ 8/2011. A
pesquisa foi feita apenas em
pontos que pertencem a ZMPP
e considerou o mesmo intervalo
de dias com base em 2010.

Itaú é primeira instituição privada a aderir ao Projeto Arte Pública
O banco Itaú é a primeira ins
tituição privada a aderir ao Pro
jeto Arte Pública, criado pela
Prefeitura de Suzano, com o
objetivo de disseminar as artes
plásticas e embelezar a cidade.
A fachada e as laterais da agên
cia localizada na Praça Cidade
das Flores, entre a Avenida
Paulo Portela e a rua Baruel, já
vêm recebendo as cores e as
formas de um painel ao ar livre,
que contará a história da arte –
desde as pinturas rupestre até a
arte moderna brasileira.
O banco contratou os artistas
Aline Baliberdin; Roberto Lima
Dorta, o Betto, e Policarpo
Ribeiro, o Poli, para realizar o

trabalho. A adesão da iniciativa
privada ao Arte Pública, inicia
do em julho de 2010, com a
pintura de muros de praças,
pontos de ônibus e outros
espaços públicos, foi comemora
da pelo secretário municipal de
Cultura, Walmir Pinto. “Obras
de arte sempre humanizam e
deixam a cidade mais bonita. O
banco Itaú entendeu o projeto
e, por isso, aderiu à iniciativa”,
afirmou.
“O incentivo do Itaú ao
projeto Arte Pública reforça o
posicionamento do Itaú como
disseminador da cultura, de
forma inovadora. Para o Itaú, é
fundamental o estímulo à arte

e cultura. Com o projeto Arte
Pública, a cidade de Suzano
muda, fica mais bonita, e o Itaú
acompanha essa mudança”,
comenta Cristiane Magalhães,
diretora de Marketing de Negó
cios do Itaú Unibanco.
Walmir explica que, além de
embelezar a cidade, o projeto
quer proporcionar o contato da
população com as artes plásti
cas. “A ideia é oferecer a arte
para quem não tem acesso a mu
seus e outros espaços fechados
em que geralmente há exposi
ções”, disse. “É uma forma de
democratizar o acesso”, comple
tou.
Segundo o secretário, outras
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empresas também demonstra
ram interesse em receber obras
do Arte Pública em suas facha
das e muros. Uma reunião será
realizada na sexta-feira (2/9) na
Associação Comercial e Empre
sarial (ACE) de Suzano, para
que a entidade comece a propa
gar a iniciativa entre os comer
ciantes e empresários do municí
pio.
Entre os locais que já foram
transformados em verdadeiras
galerias de arte pelo projeto es
tão a Praça Cidade das Flores,
o prédio que abriga o Procon e
a Ouvidoria Geral do Municí
pio, o Parque Municipal Max
Feffer e o Paço Municipal Firmi
no José da Costa.

Os mais abastados do povo adotavam um da tribo de Levi,
um levita, para morar em sua propriedade, para ser o guia
espiritual de sua família. A tribo de Levi era uma tribo de
sacerdotes e não tinham atividade secular de trabalho e emprego
ou atividade comercial porque segundo a lei eles deviam ser
sustentados pelas demais tribos até a velhice.
No antigo testamento não havia a chance do arrependimento.
A sentença justa para o infrator de um til da lei era a morte, A
alma que pecar morrerá, por esse motivo podemos ver e avaliar
esperança de alguns que deram ouvidos aos profetas
principalmente Isaias de que um Novo Testamento viria com um
Salvador para Israel e o mundo.
A pregação do Antigo Testamento, eram principalmente os
sacrifícios diários e anuais que os sacerdotes faziam, e da queima
diuturna e continuada dos holocaustos no lugar chamado sheol,
que levava os homens a imaginar também o seu próprio fim, já
que não havia nenhuma esperança na lei. A LEI SÓ
CONDENAVA. O povo vivia na espera de um redentor, que veio
na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher,
pela justiça de Deus mas sem a participação do homem, não
sendo portanto herdeiro da desobediência do primeiro casal, e
portanto, podendo realizar o plano de salvação que reclamava
a justiça de Deus de pagar a justa exigência da lei, que era a
morte, e ressuscitado pleitear a nossa absolvição.
Por Moisés veio a lei implacável, justa, e maravilhosa. POR
Nosso Senhor Jesus Cristo veio a graça, a maravilhosa graça,
pela qual podemos agora reconciliarmos com Deus que segundo
a Sua Justiça aceitou o sacrifício, feito pelos sumo sacerdote da
nossa confissão e nos propiciou e abriu o caminho da eternidade,
aos que Ele chamou e elegeu antes da fundação do mundo.mas
eram muitos os procedimentos que obrigavam o homem da lei, a
repartir os seus bens para com os pobres, e a viver socialmente,
respeitando os direitos que a lei ditava, mas não voluntariamente
porque ele o homem da lei era duro de coração e não sabia o
que era a caridade e o amor ao próximo, razão porque, ele
escravizava a um próprio irmão de sangue, por causa de uma
divida não saldada. O homem da lei era egoísta, e conhecia
bem os itens da lei, que o favorecia, e não abria mão deles, nem
para favorecer parentes.
Por esse motivo, ao estabelecer a lei através de Moisés, Deus
deixou varias determinações que favoreceriam aos pobres, como
a lei da sega, os sábados que nem uma obra de serviço podia ser
feita e assim os escravos e animais podiam descansar e também
nos dias de festas, e, os dízimos, que levados ao templo, e
depositados na casa do tesouro, que ficava no pateo das
mulheres, era distribuído diariamente por homens designados
para esse fim pelo sacerdote.
LEVITICO 19;9 e 10 Quando também fizerdes a colheita da
vossa terra, o canto do teu campo não segaras totalmente, nem
as espigas caídas colheras da tua sega.10 Semelhantemente
não rabiscaras a tua vinha, nem colheras os bagos caídos da
tua vinha deixá-los-a ao pobre e ao estrangeiro. Eu Sou o
Senhor vosso Deus
Através dos itens da lei, e dos cuidados previstos para com os
pobres, podemos descobrir que Deus é sempre misericordioso e
a Sua misericórdia dura para sempre, através do nosso regate
podemos saber que Ele é sempre justo e ama a Justiça.
Antes da lei , através de homens que Ele escolheu nós
descobrimos, que Ele não escolheu egoístas, avaros ou
gananciosos. Veja a historia de Jò , de Abrão, de José, Neemias
Davi e tantos outros que foram homens segundo o coração de
Deus.Noé, alem do exemplo de fé e esperança, orou pelo perdão
para seus amigos seus amigos, e Neemias orou pedindo o perdão
de Deus para todos de sua pátria, e apesar de estar em boa
situação foi reconstruir os muros e reparar o templo, Abrão
intercessor nato intercedeu por cidades que iriam ser destruídas
como Sodoma e Gomorra e etc.
No Novo Testamento, sabemos que Deus pode mudar e
transformar homens maus , duros de coração, e ambiciosos.
Em homens amantes do próximos e liberais como os crentes da
primeira igreja, que vendiam suas propriedades e traziam todo
o dinheiro apurado com a venda , aos pés do apóstolos para
que não houvesse nenhum necessitado na igreja entre os que
passaram a crer.No Velho Testamento existiam os juízes os Reis
os profetas sacerdotes e levitas agora na época da Graça esses
ministérios pertencem a todos os crentes em Cristo Jesus. Agora
nós somos reis porque Jesus é o rei dos reis, agora todos nós
somos ministros da reconciliação, e profetizamos, e como os
sacerdotes ministramos e intercedemos, e como levitas oferece
mos o perfeito louvor em espírito e em verdade.
Comentários, críticas ou sugestões: 4753-2623
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Sete Subprefeituras da Zona Leste destroem, na presença do
Prefeito, 455 mil CDs e DVs piratas
Os produtos falsificados foram apreendidos, nos últimos meses, pelas Subprefeituras de Guaianases,
Itaquera, São Miguel, Ermelino Matarazzo, Cidade Tiradentes, São Mateus e Itaim Paulista
SECOM Pref. SãoPaulo

Vice-prefeito anuncia o
cancelamento de carnê
retroativo do IPTU

Subprefeitos unidos comemoram resultado da operação

Vice-prefeito de Ferraz de Vascon celos, Flávio Batista de Souza , o Inha

Convencido por vereadores
da insatisfação popular, princi
palmente, por Antonio Carlos
Alves Correia (PSB), o Tonho,
e Luiz Fábio Alves da Silva
(PSDB), o Fabinho, o viceprefeito de Ferraz de Vascon
celos, Flávio Batista de Souza
(PSB), o Inha, anunciou o
cancelamento da cobrança
retroativa de 2006 a 2010 do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). A decisão
ocorreu na sessão ordinária, na
segunda-feira, dia 05, diante
um plenário lotado de morado
res.
A medida deve beneficiar
milhares de contribuintes que
começaram a receber a cobran
ça atrasada do tributo, sobretu
do, nos últimos dias. O próprio
Inha afirmou que ficou surpreso
com o envio do carnê aos
moradores. Porém, o viceprefeito garantiu que do ponto
de vista da lei, a atitude adotada

pela a administração era legal,
mas, politicamente, injusta.
Para confirmar, de fato, o
cancelamento da cobrança
retroativa do IPTU referente aos
anos de 2006 a 2010, o vereador
Tonho sugeriu que a Prefeitura
Municipal encaminhe uma
carta comunicando a decisão ao
morador.
Ainda, de acordo com ele, o
simples envio do carnê causou
um enorme transtorno aos
munícipes. “Um morador na
Vila Santa Margarida teve
inclusive de ser internado no
final de semana”, diz.
Já Fabinho destacou que o
fim da cobrança foi uma decisão
política acertada do governo
municipal. Na realidade, segun
do ele, prevaleceu o bom senso
da administração local. Por sua
vez, José Izidro Neto (PDT)
considerou a medida como um
ato absurdo do Poder Execu
tivo.
Pedro Ferreira

No dia 29/8, as sete Subpre
feituras da Leste II se reuniram
na Unidade de Obras da Sub
Itaquera, no Parque do Carmo,
para destruir 455 mil CDs e
DVDs piratas apreendidos pela
Operação Delegada e pela
Fiscalização em ações rotinei
ras de vistoria.

Conforme o Prefeito de São
Paulo, Gilberto Kassab, que
esteve presente no ato, “as
apreensões visam combater a
venda de produtos ilegais, além
de fortalecer a economia formal
da cidade gerando empregos e
tributos para o município”.
Segundo o Prefeito, “não é justo

que alguns paguem e outros não
e nem com a concorrência que
não consegue ter competiti
vidade”, disse.
A Subprefeitura de Guaiana
ses apreendeu o maior número
de CDs e DVDs destruídos,
com o recolhimento e destrui
ção de 130 mil itens, seguidos

pelas Subprefeituras de São
Mateus, com 110 mil; Itaquera
que recolheu 90 mil CDs e
DVDs das ruas do bairro, Itaim
Paulista, com 55 mil itens;
Cidade Tiradentes que apreen
deu 40 mil; São Miguel, com
20 mil itens; e Ermelino
Matarazzo, que retioru dos
passeios e praças, 10 mil itens
falsificados.
Segundo o Secretário de
Coordenação das Subprefei
turas: “os produtos destruídos
foram recolhidos durante o
primeiro semestre do ano”. Ao
total, já foram apreendidos 1,5
milhão de CDs e DVDs, desde
2009, pela Operação Delegada,
que já está nas 31 Subprefei
turas da cidade, e pela Supervi
são de Fiscalização das respecti
vas Subprefeituras.
O material remanescente da
destruição foi encaminhado
para a Obra Social Dom Bosco,
situada em Itaquera, que atua
há 30 anos na região e desen
volve trabalhos sociais com
crianças e adolescentes caren
tes.
SECOM Pref. São Paulo

Mogianos terão opções de lazer e
diversão no feriado de 7 de Setembro
Os mogianos que não saírem
da cidade neste feriado de 7 de
setembro encontrarão ótimas
opções de lazer e descanso nos
parques municipais.
Tanto o Centenário, como o
Leon Feffer e o Botyra
Camorim Gatti ficarão abertos
ao público, das 6 às 18 horas, e
são alternativas gratuitas para
passeios pelas áreas verdes,
com lagos e animais silvestres.
Haverá ainda apresentações
exclusivas para o público
frequentador.
Com uma estrutura completa
de lazer para toda família, o
Centenário tem churrasqueiras,
lagos, lanchonete, quadras e
três museus.
O Memorial Taro Konno
expõe acervo de objetos,
utensílios, documentos e
fotografias que representam a
cultura e a presença dos imi
grantes japoneses na cidade de
Mogi das Cruzes.
Outra atração é o Centro de
Exposições Cidades Irmãs Seki
e Toyama. Os municípios
japoneses firmaram parceria

Parque Centenário, em Cezar de Souza, é uma das opções de descanso e entretenimento para a família mogiana

com Mogi, entre as décadas de
1970 e 1980, e estão represen
tados em um acervo que mostra
suas produções artísticas,
industriais e culturais.
Neste feriado, o Centenário
contará ainda com uma apresen
tação inédita de caratê, que será
apresentada às 10 horas. O
parque fica na Av. Francisco
Rodrigues Filho, em César de
Souza.
Leon Feffer
O parque conta com equipa
mentos para atividades físicas
e artísticas. São quios ques,
campo de futebol de areia,

quadras poliesportivas, pista de
skate, quadras de vôlei,
playgrounds e trilha para
caminhada.
O Leon Feffer localiza-se na
avenida Valen tina Mello Freire
Borenstein, 548 em Braz
Cubas.
Botyra Camorim Gatti
O espaço foi totalmente
revitalizado neste ano, recebeu
paisagismo e reforma dos
equipamentos, conta com
academias para terceira idade,
primeira idade e inclusiva (para
pessoas com deficiência). Há
ainda pistas de skate, de

caminhada e praça de alimen
tação, sanitários, e iluminação
mais eficiente, no mesmo pa
drão utilizado nas praças da
cidade.
O Botyra, que tem também
o espaço comunitário, onde os
visitantes poderão fazer ativida
des ao ar livre, piqueni ques,
andar de bicicleta, ler um livro
ou apreciar a natureza, está
localizado no Centro Cívico,
atrás da Prefeitura. (VB)
Abre e Fecha
Neste feriado de 7 de
setembro a Prefeitura Munici
pal não terá expediente, mas os
serviços essenciais funcionarão
normalmente.
Os três postos de saúde 24
horas – Vila Suíssa, Jundiapeba
e Jardim Universo – e o PróCriança abrirão para atendimen
to de urgências e emergências.
O Mercado Municipal tam
bém funciona, porém com
horário reduzido, das 7h ao
meio-dia. As ambulân cias para
emergências podem ser solicita
das pelo telefone 192.
SECOM Mogi das Cruzes

MADUREIRA
DO TREM
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Banda Chamada a Cobrar

“Eu estou no mundo, mas não sou do mundo”

Estacionamento de Bicicletas
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta das 3:50 as 00:00 hs - Sàbado das 3:50 às 21:00 hs

Fone: 97157124 - 46393245
Praça João Felippe Junior, 34 - Poá

ESPORTE
ESPORTE

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

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

LOCAÇÕES MENSAIS
OU AVULSAS
OFERECEMOS
TAMBÉM PARA
LOCAÇÃO ÓTIMO
SALÃO DE FESTAS
(150 M2) COM
CHURRASQUEIRA,
ÓTIMO AMBIENTE
CEL 9317 9573
C/ EDMILSOM - (CEARÁ)
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Em seminário, PSB reúne as suas principais
estrelas no Alto Tietê

Deputado se reúne com
secretária estadual de
agricultura

Geraldo Garipo, Jesus Paulo Rita , Deputado José Candido, Mônica Bergamaschi
e Alberto José Macedo Filho

estimada em R$15 milhões.
Já a deputada federal Elaine
Abissamra disse que o
seminário serviu para fortalecer
ainda mais o partido. Ainda, de
acordo com ela, a meta é
dialogar com todos os membros
do PSB. Além disso, no evento,
ela afirmou que a Frente
Parlamentar Mista da Saúde da
Mulher que será lançada,
oficialmente, no dia 05 de
outubro próximo, em Brasília,
já conseguiu mais de 200
assinaturas. Por sua vez, o
presidente do diretório
municipal do partido, Valdemar
de Barros Oliveira garantiu que
o congresso foi bastante

outras, autoridades.
Para Dr. Jorge, o PSB foi o
partido que mais cresceu no
País nos últimos anos e, por
isso, no plano regional, vai
lutar para eleger prefeitos, em
Ferraz de Vasconcelos, Guara
rema e Santa Isabel, além de
inúmeros vereadores em todos
os municípios, no ano que vem.
No encontro, o prefeito ferrazen
se aproveitou para ressaltar a
visita do governador, Geraldo
Alckmin (PSDB), na sextafeira, dia 02, quando anunciou
investimentos na cidade e,
sobretudo, a instalação de uma
unidade da Faculdade de
Tecnologia (Fatec). A obra está

Pedro Ferreira

Ao lado de lideranças, entre elas, Dr. Jorge, Dra. Elaine fala em seminário do PSB, em Ferraz de Vasconcelos

Com o objetivo de preparar
melhor os seus filiados e suas
lideranças políticas, o diretório
municipal do Partido Socialista
Brasileiro (PSB) realizou o seu
Primeiro Seminário de Forma
ção Política na Região do Alto
Tietê, no sábado, dia 03, em
Ferraz de Vasconcelos. O
evento reuniu a deputada
federal Dra. Elaine Abissamra,
o prefeito, Jorge Abissamra, o
Dr. Jorge, o vice-prefeito,
Flávio Batista de Souza, o Inha,
o presidente da Câmara
Municipal, Edson Elias Khouri,
o Edson Cury e o presidente da
sigla no município, Valdemar
de Barros Oliveira, entre

positivo.
O presidente da Câmara
Municipal, Edson Cury desta
cou que ficou muito contente
por ter participado do seminário
regional de seu partido. Além
dele, o encontro atraiu também
os deputados federais por São
Paulo, Dr. Ubiali, Iolanda
Keiko Otta, o secretário
estadual da Executiva e
vereador por Osasco, no ABC
Paulista, Mario Luiz Guide, o
vereador paulistano Eliseu
Gabriel, que também comanda
a sigla na capital, entre outras,
lideranças locais e regionais. A
direção do PSB em Ferraz
agradece a presença de todos.

Kassab participa de homenagemao ex-governador Cláudio Lembo
Fotos João Luiz G. Silva/Secom

Em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, foi inaugurado o quadrode Cláudio Lembo, que passou a integrar a Galeria dos Governadores
ex-governadores o que serve, - 1986) e assessor do vicecom certeza, para coroar sua presidente da República (1995
vida pública. Ao longo de sua - 1997).Já recebeu inúmeros
carreia, Cláudio Lembo sempre prêmios e títulos por seus
atuou com seriedade”, disse trabalhos na área jurídica, como
Kassab.”Quero agradecer a o Colar do Mérito Eleitoral
todos. São Paulo é um estado Paulista, pelo Tribunal Regional
notável, aglomerado humano Eleitoral de São Paulo, a Ordem
que trabalha e produz, que sabe do Mérito Naval, pela República
viver e conviver. São Paulo Federativa do Brasil e o Prêmio
indiscutivelmente, dentro do Spencer Vampré da Faculdade
Brasil, é algo que nos comove. de Direito do Largo de São
Participamos de um povo que Francisco. Também foi
tem capacidade de trabalho e premiado com o Colar do
uma dinâmica de vida que não Mérito Judiciário do Tribunal de
é não é comum em nenhuma Justiça do Estado e desde 1969
parte do mundo. O quadro é é mem br o efetivo do Instituto
uma mera parte da história, mas dos Advogados de São Paulo.
fico feliz por fazer parte da
SECOM Pref. São Paulo
Ex-governador , Cláudio Lembo e o Prefeito Gilberto Kassab
galeria
de
homens
notáveis”,
O prefeito Gilberto Kassab homenageado. O retrato foi
participou nesta quinta-feira (1) pintado pelo artista plástico afirmou Cláudio Lembo. O
da inauguração do retrato oficial Gregório Gruber e será colocado governador Geraldo Alckmin, o
do ex-governador Cláudio na Galeria dos Governadores, vice-governador Guilherme Afif
Lembo, à frente do Governo do na ala sul da sede do governo e o presidente da Assembleia
Estado de São Paulo em 2006, paulista.Para o prefeito Gilberto Legislativa de São Paulo Barros
que assume atualmente o posto Kassab, Cláudio Lembo é um Munhoz, também participaram
de secretário de Negócios exemplo na vida pública. “Esta da cerimônia.So br e Cláudio
Salvador
Jurídicos do município. A é uma homenagem marcante de LemboCláudio
Lembo,
76
anos,
nasceu
na
cerimônia aconteceu no Palácio um governante que esteve à
capital,
é
advogado,
professor
dos Bandeirantes, na Zona Sul, altura da dimensão do Estado de
e contou com a presença de São Paulo e superou imensos universitário e político. Esta é
autoridades políticas e da desafios. Nesse momento, ele a terceira vez que ocupa o cargo
família
do
governador inclui seu retrato na galeria dos de secretário de negócios
jurídicos
da
Prefeitura
Municipal de São Paulo. É
graduado em Direito pela
Universidade de São Paulo
(USP) e doutor na área pela
Universidade Presbiteriana
Mackenzie.Ingressou
na
carreira público em 1974
convidado pelo então prefeito
Olavo Setúbal, assumindo a
Secretaria de Negócios
Extraordinários. Voltou ao
cargo em 1986 como secretários
de Negócios Jurídicos do
prefeito Jânio Quadros. Na
gestão de Paulo Maluf, em
1993, trabalhou como secretário
de PlanejamentoEm 2002, foi
eleito vice-governador do
Estado na chapa de Geraldo
Alckmin. Assumiu o comando
do Governo do Estado entre
março e dezem br o de 2006,
quando Alckmin renunciou
para concorrer ao cargo de
presidente da República. Lembo
também ocupou os cargos de
Chefe de Gabinete do
Ministério da Educação (1985

O deputado estadual José Candido e o secretário de Segurança
Alimentar e Nutricional e de Agricultura e Abastecimento de
Suzano, Jesus Paulo Rita (Paulinho), reuniram-se, com a secretá
ria estadual de agricultura, Mônica Bergamaschi e o secretá rio
adjunto, Alberto José Macedo Filho. O encontro aconteceu na
sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP.
Na pauta do encontro esteve: a importância de aprovação de
legislação que valorize a produção orgânica no Estado de São
Paulo; apoio à mecanização agrícola no município e região para
permitir avanço da Agricultura Familiar; doação de mudas
frutíferas para Associação Remanescente de Quilombo Cafundó,
que fica na cidade de Salto do Pirapora.
Também foi discutido sobre a emenda parlamentar de R$ 128
mil, indicada pelo deputado José Candido para a secretaria
municipal de agricultura de Suzano para ser utilizada na Patrulha
Agrícola, projeto desenvolvido com agricultores locais.
Segundo Candido a secretária foi muito receptiva, “ela demons
trou grande interesse no projeto e prometeu se empenhar
pessoalmente para no encaminhamento da emenda, creio que
temos nela uma parceira!”, enfatizou Candido. A secretária afir
mou que “assim que a Secretaria de Planejamento encaminhar o
processo da emenda, a prefeitura de Suzano será acionada para o
estabelecer do convênio e execução da emenda”,disse Mõnica.
O secretário de Suzano, Paulinho, aproveitou o encontro para
convidar Mônica Bergamaschi para participar festa da Agricultura
Familiar e Semana da Agricultura Orgânica que deve acontecer
nos próximos meses na cidade. A secretária prometeu avaliar
sua agenda e verificar a possibilidade de participação.
Com relação aos outros pontos apresentados, haverá necessida
de de aprofundamento dos temas para um eventual atendi mento.
Assessoria de Imprensa Deputado José Candido
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