Jornal

www.jornalaltodotiete.com.br

Ano XI

Edição 172 “Deus

Abençoe todos nesta Leitura” Segunda Quinzena de Novembro de 2011

Entrevista com
Rosenil Barros Orfão

R$ 1,00

Testinha recebe prêmio em Brasília por ter se destacado
como uma das cem melhores Gestões Públicas do país

Rosenil Barros Orfão

1) ALTO DO TIETÊ: Obrigado por sua presença
aqui. Quero começar pergun tando, por que Rosenil
Barros Orfão resolveu ser pré-candidato a prefeitura
de Poá pelo Partido dos Trabalhadores?
Nossa pré-candidatura não é uma decisão indivi dual
trata-se de um projeto coletivo organizado por
importantes setores do Partido dos Trabalhadores em
Poá, na região do Alto Tietê e no Estado de São Paulo.
Enquanto militante do PT sempre estive à disposição
do partido para assumir e desenvolver os projetos que
são necessários para garan tir que nosso país e nossa
cidade possam avançar na conquista da justiça e de
igualdade. Ser lembrado pelo meu partido para ser
candidato a prefeito de minha cidade é para mim motivo
de muita satisfação. Pretendo dar tudo de mim para
corresponder a esta expectativa.
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O prefeito poaense Francisco
Pereira de Sousa, o Testinha,
esteve nesta quarta e quintafeira, dias 16 e 17, em Brasília
para receber o prêmio ANPV
2011 – “Excelência de gestão”
concedido aos 100 Administra
dores Públicos que mais se
destacaram pela qualidade de
sua gestão. O prêmio foi entre
gue pela Associação Nacional
dos Prefeitos e Vice-prefeitos da
República Federat iva do Brasil.
O evento que foi realizado
pela Associação com apoio da
Frente Parlamentar Mista dos
Municípios e de Apoio aos
Prefeitos e Vice-prefeitos do
Brasil (FREMAPREV) homena
geou os prefeitos que se destaca
ram de acordo com uma pesqui
sa de avaliação sócio-adminis
trativa. Para chegar aos resulta

dos, inúmeros critérios foram
levados em conta para as
avaliações formuladas por
técnicos, colaboradores e
membros do comitê gestor.
“Fiquei muito feliz com essa
pesquisa, o que só comprova
que estamos seguindo o
caminho certo e que Poá está
se desenvolvendo”,afirmou o
prefeito Testinha.
Ainda de acordo com o
prefeito, que esteve acompanha
do do vice-prefeito Marcos
Borges, esse prêmio só fortalece
e incentiva a continuar traba
lhando cada vez mais em prol
da população e do crescimento
do município. “Vamos dar pros
seguimento aos projetos e,
principalmente, a nossa dedica
ção em fazer o melhor pela
cidade”, disse.

SECOM Poá

Vice- prefeito Marcos Borges ao lado do Prefeito Francisco Pereira de Sousa, o Testinha, em Brasília recebendo o prêmio ANPV 2011 – “Excelência de gestão”

Prefeito Testinha e o Vice-prefeito Marcos Borges

Andrea Matarazzo é recebido por
dezenas
de militantes no diretório
Na quinta-feira (10/11), a executiva do PSDB do Cangaíba realizou um grande encontro com o
pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Andrea Matarazzo. Cerca de 200 militantes de diversos
diretórios da Zona Leste se reuniram na sede da Sociedade Amigos de Engenheiro Goulart para
ouvir as propostas e declarar apoio a Matarazzo.
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Nova secretária de Segurança
toma posse em Ferraz

Faixa de pedestre
não é passarela
Arriscar a vida por poucos centímetros de via e/ou poucos
segundos a mais de espera, definitivamente, não vale a pena
É impressionante como o comportamento dos pedestres
mudou após a legislação que os beneficia em cruzamentos.
Você, caro leitor, já deve ter percebido como aumentou o
número de pessoas que simplesmente se joga por cima das
faixas, mesmo quando o sinal está verde para os veículos.
Outro dia, guiava por uma ladeira bem íngreme e, quando
cheguei ao final percebi que havia uma faixa de pedestres antes
do cruzamento. Se eu ficasse atrás da faixa jamais veria uma
oportunidade para entrar na via pretendida. Então, parei um
pouco antes, dei sinal aos pedestres para que atravessassem
a rua e subi bem lentamente ficando por alguns segundos em
cima dela, à espera de um espaço grande o suficiente entre os
carros para entrar na rua, à direita.
Foi aí que ouvi um barulho assustador. Um senhor de meia
idade simplesmente deu um murro na traseira do meu carro e
saiu xingando. De início fiquei tão assustada que não percebi
o real motivo da afronta.
O que a maioria dos pedestres não sabe (ou finge não saber)
é que dar preferência ao pedestre em uma conversão nem
sempre depende da boa vontade dos motoristas.
Além da ausência de visibilidade em alguns pontos, no caso
dos carros que têm de virar em uma rua com faixa, mas sem
semáforo para pedestre, como aconteceu comigo, por exemplo;
o medo de colisões traseiras também impede alguns condutores
de cumprirem a regra.
Em outras situações, o medo de levar uma multa faz o
motorista seguir a norma à risca e, muitas vezes, atrapalhar
o trânsito.
Isso sem falar no ataque de nervos que acomete qualquer
motorista que deve aguardar ‘pacientemente’ a lenta travessia
de alguns pedestres que têm feito da faixa uma verdadeira
passarela, estilo “Fashion Week”.
O que fazer, então?
Em minha opinião, está faltando bom senso!
Tudo bem que a preferência é do pedestre (sempre foi!),
mas, não significa que por conta disso ele deva pôr em risco a
sua vida e a de terceiros com atitudes provocativas e insanas.
Após refletir sobre o assunto, surgiu uma pergunta: Se o
trânsito é formado, em geral, por motoristas e pedestres,
porque somente os primeiros são multados por atos
inflacionais cometidos em vias públicas?
Segundo o Conselho Nacional de Trânsito – Conatran, até
a presente data, não há como estabelecer a aplicação de penas
desta natureza. O pedestre seria multado de que forma? Seu
CPF seria anotado? E quem não o portasse no momento da
abordagem por um agente de trânsito? Seriam emitidos pontos
em sua habilitação? E se ele também não possuísse
habilitação? Além disso, para qual endereço enviar a multa?
Toda opinião é sempre bem vinda!

imprensareg@bol.com.br
neirylen@yahoo.com.br

Secretária de segurança, Ana Acilda Alves da Silva, o Prefeito Dr. Jorge Abissamra e o Ex- Secretário, Vereador Josuel José de Silva, o Fofão

No início de 2010 o até então
vereador Josuel José de Silva, o
Fofão, afastou-se da câmara
municipal para ocupar o cargo
de secretário de Segurança
Pública e Mobilidade Urbana da
cidade de Ferraz de Vascon
celos. Na tarde da última sextafeira, 19, Fofão, junto ao prefeito
Dr. Jorge Abissamra, ele
realizou uma cerimônia de
passagem de cargo.
No ensejo estavam presentes,
além de Dr. Jorge, o viceprefeito Flávio Batista de Souza
– o Inha, todos os secretários
municipais, o presidente do
Partido Verde (PV) de Ferraz,
Ricardo Silva, e pouco mais de

100 pessoas da sociedade civil
ferrazense. Também presente,
e pronta para assumir o novo
cargo de secretária de segu
rança, estava Ana Acilda Alves
da Silva, que também compõe
a diretoria do PV municipal e
regional.
Em seus dizeres, Fofão disse
estar muito feliz e lisonjeado
por ter assumido a pasta durante
todo esse tempo. Ele declarou,
ainda, que a cidade de Ferraz
ainda receberá muitas coisas
positivas dali algum tempo, pois
muitas pessoas estão em
sintonia e trabalhando para a
melhoria do município. “Para
mim foi uma honra estar à

frente deste secretaria. Dei meu
melhor, e tenho certeza que Ana
fará o mesmo, e ainda terá toda
a maestria feminina na hora de
tomar as decisões. Estou
partindo agora para uma nova
missão”, enfatizou Fofão.
Após isso, Dr. Jorge
Abissamra e o secretário de
Administração, Alexandre
Balbino Rosa, assinaram o
decreto que nomeia Ana como
nova secretária. “Estou muito
feliz por poder fazer parte desse
time.
Assim como todos que
integram este grupo, estou
disposta a dar sempre meu
melhor para contribuir com o

progresso ferrazense. Somos
muitas mentes e braços que
trabalharemos duro em prol de
uma cidade cada dia melhor”,
disse Ana, nova secretária de
Segurança Pública e Mobilidade
Urbana.
Na semana passada, o
secretário de Agricultura e
Abastecimento, Maurício
Martins, retomou seu cargo.
Durante pouco mais de um
semestre quem esteve à frente
desta pasta foi Raquel
Magalhães, que passou a função
para Maurício, que faz parte do
Partido dos Trabalhadores (PT)
de Ferraz.
SECOM–Ferraz

EXPEDIENTE
www.jornalaltodotiete.com.br

altodotiete@yahoo.com.br
Diretor Responsável: Gilson Donizete Lomeu Bastos, Assessor Jurídico: Paulo
Elias da Silva - OAB/SP 130.753, Jornalista Responsável: Neirylene Cunha de
Sena- MTB 31724, - Redação: Rua Domingos Jorge, 138 - V. Açoreana Poá - SP,
Fone: 9329-7426, Circulação: Poá - Suzano - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba e a região do Alto Tietê e Zona Leste, Distribuição: Equipe Folha Livre,
Formato Representação de Mídia: Rua. Alvarenga, 2185 - Butantã - São Paulo/SP, Filiado
à ABRARJ (Associação Brasileira de Revistas e Jornais)

O Jornal do Alto Tietê não se responsabiliza por
qualquer eventualidade que aconteça referente a
sua veracidade .
Colaboradores: Syllas Nogueira Pinto, Kelson Cavalcante,
Toninho Luna, Prof. Gerson Passos, Alemão Churrasqueiro,
Edson Teixeira, Allan Moraes.

Colaboradores ou articulistas não tem vínculos
empregatício com esta empresa, pois prestam
serviços a titulo de colaboração sem remuneração
O Jornal do Alto Tietê é uma publicalção da
Empresa Jornalística e Editora Folha Livre

LIBERDADE

DE

EXPRESSÃO

Jornal
3

www.jornalaltodotiete.com.br

Segunda Quinzena de Novembro de 2011

Entrevista com Rosenil
Barros Orfão
5) ALTO DO TIETÊ: Estar no governo do Prefeito

Rosenil Barros Orfão

1) ALTO DO TIETÊ:
Obrigado por sua presença
aqui. Quero começar pergun
tando, por que Rosenil
Barros Orfão resolveu ser
pré-candidato a prefeitura de
Poá pelo Partido dos
Trabalhadores?
Nossa pré-candidatura
não é uma decisão indivi
dual trata-se de um projeto
coletivo organizado por
importantes setores do
Partido dos Trabalhadores
em Poá, na região do Alto
Tietê e no Estado de São
Paulo. Enquanto militante
do PT sempre estive à disposi
ção do partido para assumir
e desenvolver os projetos que
são necessários para garan
tir que nosso país e nossa
cidade possam avançar na
conquista da justiça e de
igualdade. Ser lembrado
pelo meu partido para ser
candidato a prefeito de
minha cidade é para mim
motivo de muita satisfação.
Pretendo dar tudo de mim
para corresponder a esta
expectativa.
2) ALTO DO TIETÊ: As
prévias do partido serão dia
04/12. Quais são os seus
diferenciais em relação ao
seu concorrente direto?
Queremos vencer as
prévias do partido em 04 de
dezembro. Tenho muita
convicção na vitória pois
representamos a verdadeira
história do partido dos
trabalhadores na cidade.
Com nossa escolha será
possível ao PT ter um
candidato que leve à popula
ção poaense, de modo
profun do e comprometido,
todos os avanços que são
possíveis obter quando o PT
se torna governo uma
cidade. Não podemos vacilar
neste momento, a cidade de
Poá merece ter o Partido dos
Trabalhadores como opção
para colocar a cidade em um
novo patamar de desenvol
vimento social, econômico e
cultural. Somente nossa
candidatura tem a possibili
dade de garantir o PT
enquanto força política
autônoma em nosso muni
cípio.
3) ALTO DO TIETÊ:
Alguns defendem a não
realização de prévias. Fale

na sua ótica, a importância
das mesmas para o Partido
dos Trabalhadores e para o
processo democrático?
As prévias no PT são uma
conquista histórica no
processo de construção de
um partido verdadeiramente
democrático. É lógico que
todo processo político nunca
deve abrir mão das ações de
articulação, diálogo e busca
de entendimentos. É pos
sível, em determinados
casos, por consenso abrir
mão de prévias, Mas caso
não seja possível atingir
consenso através das articu
lações, diálogos e espaços de
debate, as prévias tornam-se
um eficiente instrumento de
garantia da melhor decisão.
Trata-se de um dispositivo
que existe apenas no Partido
dos Trabalhadores. Histo
ricamente o PT cresceu
muito com os processos de
prévias. É um momento que
todo filiado do partido que
possui mais de um ano de
filiação é chamado para
decidir
sobre
temas
importantes como précandidatura a cargos majori
tários chapa de delegados
para compor o debate do
partido na organização das
principais políticas que
devem ser priorizadas pelo
conjunto do partido.
4) ALTO DO TIETÊ:
Falando agora sobre o PT, o
partido perdeu muito espaço
na cidade de Poá nas últimas
eleições, quais os planos do
Sr. para que o partido
reencontre seu caminho?
Sua pergunta traz uma
afirmação que é correta.
Realmente o PT perdeu
espaços institucionais impor
tantes na cidade. Mas temos
planos para retomar e
fortalecer o partido na
cidade. Quem ganha com
isto é a cidade como um
todo. O caminho para isto é
garantir o envolvimento
qualificado dos militantes no
processo de construção
política. Nossa pré-candida
tura é um vigo roso sinal da
disposição de várias tendên
cias internas do PT em
qualificar nossos qua dros e
retomar o projeto estratégico
do PT na cidade, na região
e no Estado de São Paulo.

Enquanto pré-candidato.
Qual são suas principais
idéias para a cidade de Poá?
Nosso governo em Poá
será marcado pela competên
cia na implementação das
políticas públicas e na
garantia de direitos para
todas as famílias da cidade.
Poá pode e merece ter um
governo que pense a cidade
como um todo e garanta a
implementação de um
progra ma de governo que
promova com eficiência a
inclusão social e o combate
à cor rupção. Isto significa
dar prioridade ao direito de
morar com dignidade, com
acesso ao sistema de educa
ção e de saúde enquan to
direito das pessoas e nunca
como “quebra-galho ou
favorzinho”. Vamos fazer de
Poá uma cidade educadora
de sua juventude e de suas
crianças. Para que isto
ocorra é necessário garantir
políticas de direito às
mulheres, à juventude e a
construção de uma verda
deira igualdade racial em
nosso município. Este
processo político levará
nossa cidade a uma verda
deira democracia onde todos
poderão participar da
construção das condições
objetivas de acesso às
riquezas de nossa terra e os
conhecimentos de nosso
tempo. Temos a capacidade
de implementar um governo
que dará as respostas de
curto prazo que a cidade
clama, mas que também tem
a capacidade de preparar
nossa Poá para um futuro
muito melhor.
6) ALTO DO TIETÊ: Na
sua opinião, qual seria o
maior ganho para Poá, tendo
um governo do PT?
O maior ganho será a
implementação de políticas
que diminuirão as desigual
dades e colocarão principal
mente nossa juventu de, em
uma nova sintonia com as
coisas da cidade. Estaremos
elevando a auto-estima de
nosso povo de modo que,
assim como o Presidente
Lula fez com o Brasil, em
uma nova dimensão de
cidadania e amor pela
cidade e pela nossa gente.
7) ALTO DO TIETÊ:

Demissional – Retorno ao Trabalho
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SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO
APOSTOLOS, PASTORES E BISPOS DO ERRO
Não são salvos, e não sabem falar sobre a Justiça de Deus,
sobre o pecado e o arrependimento, não acreditam na eternidade
com Deus , e não sabem discernir entre a lei e a graça, e sobre o
homem da lei e sobre o homem da graça.
Esses falsos apóstolos, pastores e bispos são todos carnais,
amam o mundo e os confortos que o dinheiro pode comprar; não
amam ao próximo, a quem extorquem sob coação e
ameaça,cobrando os dízimos que nunca foram destinados a
nenhuma igreja,nem mesmo mesmo as verdadeiras.
Dizimo nunca foi oferta,e na lei, era uma imposição, e na lei
podia ocorrer punição,a quem o sonegasse, e agora, na época da
graça, cada um dos que agora são extorquidos,testemunham
mesmo sem querer contra estes injustos, que recebem os dízimos
e as ofertas para sustento do engano. Todos eles já se encontram
com os dois pés e o resto do corpo no inferno, a não ser que Deus
lhes conceda o arrependimento, o arrependimento que eles não
pregam, mas o arrependimento que Deus concede para a
salvação..
Cada um dos extorquidos serão peças condenatórias para esses
falsos obreiros nos dia do juízo final
II Pedro 2;3 E por avareza farão de vós negocio com palavras
fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a
sentença, e a sua perdição não dormita.
Basta ligar a TV ou varias emissoras de radio, que os assistimos
e ouvimos os pedidos achacantes de dízimos e ofertas para o que
eles dizem ser a obra de Deus, mas que é obra do inferno e se
você quiser saber Deus esta bem ciente do erro que praticam
porque Deus mesmo segundo a Sua Onisciência conhece bem a
cada um, e DEUS mesmo mandou a Operação do Erro, para
crerem na mentira todos os que recusaram a verdade da salvação
e da vida eterna.
II Tessalonicenses 2;11 –E por isso Deus lhes enviara a
operação do erro para que creiam a mentira 12 Para que sejam
julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer
na iniqüidade.
Gentio, é todo aquele que não é judeu, isto é todo aquele que
não nasceu em Jerusalém. Quem não é Israelita é gentio. Israel
tinha doze tribos e os doze apóstolos conrepondem a cada uma
das tribos. O apostolo Paulo, é o apostolo dos gentios, e não há
nenhum outro.
O apostolo Paulo, o único e verdadeiro apostolo dos gentios (
gentio é todo aquele que não nasceu em Israel, ou na Jerusalém
terrena) nos ensina sobre como devemos ofertar, ofertas santas, e
verdadeiras, e ofertas, sem impedimentos. Em II Coríntios 9;7,
ele escreve; Cada um contribua segundo propôs no seu
coração,não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama
a quem dá com alegria.
Você não pode ofertar por medo, você não pode ofertar sob
coação ou ameaça porque se Deus quiser que você oferta Ele
mesmo porá em seu bolso, o dinheiro que você deverá ofertar.
Sempre foi assim Primeiro Deus te abençoa e depois Ele opera
em você a vontade de ofertar. Se você é salvo a oferta será aceita.
Se você ainda não é salvo a oferta não será aceita. Deus não é
homem de negocio, e oferta é adoração.
Quando no deserto Deus mandou que o povo ofertasse para a
construção do tabernaculo, o povo trouxe mais que o necessário
e precisou ser proibido de ofertar mais. Leia Êxodo 36;6. Antes
de sair do Egito, o povo foi bem indenizado, pois saíram todos
ricos com gados cereais e jóias de ouro e prata, cobre e etc.Deus
é Deus de toda a providencia e justiça.
Filipenses 2;13 Porque é Deus quem opera em vòs, tanto o
querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.
Leia mais sobre dízimos no livro de Deuteronômio 14.23 a 29,
em que Moisés escreve, e confirma que os dízimos era para o
próprio dizimista e para os pobres. Os dízimos nunca foram
levados ao templo como moeda corrente porque até ao tempo do
Rei Joás nem uma urna ou lugar para colocar dinheiro havia, e a
casa do tesouro citada em Malaquias ou outro livro ficava junto
ao pátio das mulheres longe do altar onde ministrava o sacerdote,
que só ministrava e sacrificava durante o seu turno. Os dízimos,
na forma alimentos eram distribuídos diariamente por sete homens
escolhidos pelo sacerdote para esse mister.
Neemias 13;13 E por tesoureiros puz sobre os celeiros a
Selemias o sacerdote, e a Zadoque, o escrivão, e a Pedaias dentre
os levitas, e com eles Hanã filho de Azcur, o filho de Matanias,
porque foram achados fieis, e se lhes encarregou, a eles a
distribuição para seus irmãos.
No texto de Deuteronômio 14;23 você perceberá que o homem
da lei podia administrar o próprio dizimo em seu favor, e em
favor dos necessitados como os órfãos, viúvas, levitas e etc.

Rosenil Barros Orfão e o Prefeito de Suzano Marcelo Candido
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Marcelo Candido em Suzano
esses mais de 6 anos
contribui com o que para
suas pretensões políticas?
Governar uma cidade
como Suzano é um grande
desafio. Trata-se de uma
cidade que possui 12 vezes e
meia o tamanho de Poá e
uma população quase três
vezes maior. Estar no
Governo Popular de Suzano
nos permitiu acumular um
conjunto de saberes e de
experiências que facilitará o
enfrentamento dos proble
mas que teremos em nosso
Governo Popular de Poá.
Tem coisas da gestão pública
e da articulação política do
governo que só é possível
apreender ao vivo e à cores
no dia a dia de um governo.
Além disto, poder trabalhar
ao lado de Marcelo Candido
e dos secretários e membros
do governo daquela cidade
permitiu construir referên
cias fundamentais para
assumirmos com muito mais
energia, capacidade e compe
tência o governo de nossa
cidade.
8) ALTO DO TIETÊ:
Queremos saber mais sobre
o cidadão Rosenil Barros
Orfão.
a) Formação Escolar:
Análise de Sistemas e
Filosofia.
b) Formação Profissional:
Analista de Sistemas.
c) O Partido dos Trabalha
dores:
Um instrumento dos traba
lhadores e trabalhadores do
Brasil.
b) Hobbies:
Leitura, cinema, tecnolo
gia, tv e caminhadas.
c) Tendência política:
Socialista desde crianci
nha.
d) Família:
Um lugar da vida e para
a vida.
e) Deus:
Uma força e uma esperan
ça.
9) ALTO DO TIETÊ:
Para encerrar, deixe uma
mensagem aos filiados do
Partido dos Trabalhadores e
para os Cidadãos Poaenses.
Vamos vencer a prévias e
fortalecer o PT.
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Deputado José Bittencourt (PSD) reúne assessoria para discutir novos projetos

QUER BEBER MOSTRA O RG: Atualmente essa é frase
mais utilizada em bares, postos de gasolina, restaurantes e
supermercados, entre outros comércios, que devem pedir o
documento de identidade de qualquer cliente que desejar
comprar e consumir bebidas alcoólicas no estabelecimento,
independentemente da idade aparente do consumidor. E se
o cliente se recusar a apresentar a identidade, os
funcionários do local não podem concluir a venda.
ULTURA DO ESTADO DE SP: Andrea Matarazzo,
atual Secretário de Cultura do Estado de São Paulo, realizou
no ultimo dia 10/11 encontro no bairro do Cangaíba que
contou com a presença de dezenas de lideranças da Zona
Leste e Região, que pleitearam junto às autoridades, mais
investimentos dos governos em cultura, educação e saúde.
Na oportunidade, Andrea Matarazzo, prestou
esclarecimentos aos presentes quanto às múltiplas ações
positivas da Secretaria de Cultura do Estado, destacando
a facilidade de mobilidade e acesso da população a museus
como o do futebol, parques públicos, cinemas, bibliotecas,
circos e muitos outros.
BEBER E DIRIGIR AGORA DÁ CADEIA: A intenção do
governo com esta política de tolerância zero é reduzir as
tristes estatísticas de acidentes de carro no Brasil. De fato,
ninguém tem dúvida sobre a necessidade de mudar esta
realidade. Mas a nova lei seca está longe de ser uma
unanimidade por seu rigor, que prevê até prisão para quem
guiar após ingerir álcool. Como álcool e diração não
combinam, se beber não dirija.
SERÁ QUE GANHA?: Haddad é anunciado candidato
a prefeito de São Paulo pelo PT num momento em que
atravessa uma das maiores crises à frente do Ministério
com mais uma polêmica envolvendo o Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio). O episódio lembrou outro,
ainda mais grave, quando em 2009, a prova foi anulada
depois de ter sido roubada. Será que foi a escolha certa?
REFLEXÃO: Talvez amanhã consigamos fazer o
impossível de hoje... Mas, o mais importante mesmo é fazer
hoje, e bem feito, o que é possível fazer.
LEITOR DA SEMANA: Esta semana este escriba não
poderia deixar de destacar o amigo Afonso Viviane, um
homem sério e responsável, que sempre acompanha as
ligeiras linhas deste colunista.
www.colunabaudeinformacao.com

baudeinformacao@gmail.com

Na ultima terça-feira (08/11),
ocorreu no plenário da Assem
bleia Legislativa do Estado de
São Paulo, o encontro de
assessores do Deputado José
Bittencourt.
A ocasião foi marcada pela
discussão de diversos temas
importan tes e direcionamentos
técnicos que contribuirão para
o avanço e desenvolvimento de
todo o Estado em diversas áreas.
Ao decorrer da reunião, José
Bitencourt esclareceu alguns
pontos como sua saída do PDT,
e adesão ao PSD, e informou
que em breve será lançada uma
cartilha de prestação de contas
do mandato.
Estiveram presentes represen
tantes do mandato do deputado
de diversas regiões do Estado,
dando destaque ao Alto Tietê e
Zona Leste, representada por
Kelson Cavalcante, Pastor
Aparecido Costa e Ricardo
Mineiro, que durante a ativi
dade reivindicaram para a
região emendas no orçamento
para o ano de 2012.

Pastor

Aparecido Costa, Dep. José Bittencourt e Kelson Cavalcante

Andrea Matarazzo é recebido por dezenas de militantes no diretório Cangaíba

Vereador Adolfo Quintas sendo observado por Andrea Matarazzo durante discurso

Na quinta-feira (10/11), a
executiva do PSDB do Cangaíba
realizou um grande encontro
com o pré-candidato à prefeitura
de São Paulo, Andrea
Matarazzo. Cerca de 200
militantes de diversos diretórios
da Zona Leste se reuniram na
sede da Sociedade Amigos de
Engenheiro Goulart para ouvir
as propostas e declarar apoio a
Matarazzo.
Durante o encontro o
secretário da Cultura falou da
sua experiência na Prefeitura de
São Paulo e das ações que

pretende fazer se for eleito
prefeito. Também aproveitou
para pedir apoio aos militantes
nas prévias do partido marcadas
para janeiro de 2012.
“Quero muito ser prefeito de
São Paulo, para continuar o
trabalho que iniciei quando era
secretário de Subprefeituras, e
para isso, precisamos vencer as
prévias. Conto com o apoio e o
voto de vocês filiados do
PSDB”, disse Matarazzo.
Na Zona Leste, Andrea
Matarazzo tem apoio do
vereador Adolfo Quintas que é

a principal liderança do PSDB
na região, isso garante ligeira
vantagem sobre os outros três
pré-candidatos Bruno Covas,
José Aníbal e Ricardo Tripolli
que também disputam a
indicação do partido.
“Mais uma vez quero
declarar meu apoio ao secretário
Andrea Matarazzo, é o précandidato que mais conhece a
cidade e sabe como resolver seus
problemas. Com todo respeito
aos outros pré-candidatos, mas
São Paulo precisa de um prefeito
moderno e o Matarazzo é a

ponte para o futuro, é o mais
preparado para governar São
Paulo”, afirmou o vereador
Adolfo Quintas.
Os militantes também
tiveram oportunidade de fazer
perguntas e manifestar apoio a
pré-candidatura de Matarazzo.
“No diretório do Cangaíba
estamos fechados com você,
pelo menos 80% dos nossos
filiados vão votar no Andrea”,
afirmou Nilton (Ligeirinho).
No final do encontro Andrea
Matarazzo e o vereador Adolfo
Quintas homenagearam o
companheiro de partido Osney
Rodrigues Franças, militante
históricos do PSDB que
atualmente passa por problemas
de saúde. Osney recebeu da mão
de Matarazzo uma placa com
uma frase histórica do
governador Mário Covas sobre
como enfrentar as adversidades
da vida.
Depois da homenagem,
Andrea concedeu entrevistas e
recebeu cumprimentos dos
militantes. Seguiu para casa do
mesmo jeito que chegou ao
Cangaíba, de trem da CPTM.
Embarcou na estação Eng.
Goulart em direção ao centro
acompanhado de assessores e da
reportagem da Folha de S. Paulo
que o acompanhou durante todo
o dia.
Assessoria de Imprensa Vereador Adolfo Quintas

Banda Chamada a Cobrar

www.myspace.com/bandachamadaacobrar
www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=2553973
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Prefeito Gilberto Kassab inicia campanha
para São Paulo sediar Expo Mundial de 2020

Prefeito Gilberto Kassab e o Vice-presidente da República Michel Temer, apresentam logotipo oficial da Expo Mundial 2020 em São Paulo

O prefeito Gilberto Kassab
iniciou hoje (22/11), em Paris,
mais uma etapa do processo em
favor da candidatura de São
Paulo para sediar a Expo
Mundial de 2020. Terceiro
maior evento do mundo em
termos de impacto econômico e
cultural, atrás somente da Copa
do Mundo de Futebol e das
Olimpíadas, a exposição pode
acontecer pela primeira vez na
história em um país da América
Latina.
O prefeito visitou na tarde de
hoje o secretário-geral do
Bureau Internacional das
Exposições (BIE), órgão
regulador da Expo, o espanhol
Vicente Loscertales, na sede da
instituição na capital francesa,
e reafirmou a determinação da
cidade de São Paulo e do Brasil
na disputa.Kassab entregou a
Loscertales uma carta do
governador Geraldo Alckmin
em apoio a candidatura
paulistana e comunicou ao
espanhol que a presidenta

Dilma Roussef solicitou que o
vice-presidente Michel Temer
represente o governo br asileiro
na cerimônia do próximo dia
23, quando as cidades candida
tas apresentarão suas propostas
oficiais.”Estamos nos preparan
do para receber este grande
evento em São Paulo. Será
motivo de muito orgulho para a
nossa cidade e nosso país
organizar a exposição.
Há diversas razões para isso,
mas destaco dois motivos em
especial. Pelo legado em
infraestrutura que a Expo vai
nos oferecer, e pela contribuição
que daremos em favor do
desenvolvimento da humani
dade”, afirmou. A Expo
Mundial acontece a cada cinco
anos, desde 1851, e é conside
rada referência em ideias
inovadoras de gestão pública e
para o intercambio econômico,
científico, tecnológico e cultural
entre os países. Além disso,
provoca grande impacto local
nas cidades sedes. Para a

exposição de 1998, por
exemplo, em Lisboa, a região
norte da capital portuguesa foi
totalmente remodelada. Na
edição de 1889, Paris ganhou a
Torre Eiffel, um dos cartões
postais mais famosos do mundo,
construída especialmente para o
evento e para celebrar os 100
anos da Revolução Francesa.A
maior de todas as exposições
aconteceu em 2010, na cidade
chinesa de Xangai.
O evento contou com 190
países e mais de 50 organiza
ções internacionais. No total,
mais de 75 milhões de pessoas
passaram pelos pavilhões
durante os seis meses de evento.
A próxima exposição universal
será em 2015, em Milão, na
Italia.Loscertales se mostrou
entusiasmado com o empenho
dos brasileiros em favor da
candidatura de São Paulo. “É
muito importante que metró
poles como São Paulo partici
pem desse processo. A Expo
Mundial não é um evento com

objetivo econômico, ela é
voltada para a humanidade”,
enfatizou o secretario-geral do
BIE.Outras quatro cidades
disputam
a
indicação:
Ayutthaya (Turquia), Dubai
(Emirados Árabes), Izmir
(Turquia) e Ekaterinburg
(Rússia).Após a apresentação
oficial das candidaturas, que
acontece no próximo dia 23, na
sede da OCDE (Organização
para a Cooperação e Desenvol
vimento Econômico), em Paris,
começa a fase da campanha
diplomática, que culminará com
a escolha da cidade sede no
segundo semestre de 2013.
.Acompanharam o prefeito no
encontro, o embaixador do
Brasil na França, José Mauricio
Bustani; o secretario municipal
de Relações Internacionais,
Alfredo Cotait; Walter Feldman,
secretario de Articulação de
Grandes Eventos; e o secretário
adjunto de Comunicação,
Marcelo Rehder.
SECOM Pref. São Paulo

Dr Paulo
Elias
É Advogado

GERAL
POLÍCIA APURA ALIANÇA ENTRE
COMANDO VERMELHO DO RIO
E PCC DE SÃO PAULO
Que país é esse minha gente! Só essa que faltava, facções
criminosas se unirem entre Estados para a prática de crimes.
Cadê a polícia, cadê a “segurança”, cadê os governadores desse
país? E a polícia federal, estadual, onde estarão que não põe fim
nisso? Daqui a pouco seremos expulsos da nossa casa para
acomodação dos bandidos. É brincadeira!
AFASTAMENTO POR DEPRESSÃO e
ESTRESSE DISPARAM NO PAÍS
Segundo informações do INSS afastamento por transtornos
mentais e comportamentais saltaram de 612 em 2006 para 12.818
em 2008. Isso quer dizer que estamos num País doente, o povo
está cada vez mais doente. Quem será que está nos deixando
“loucos”? Seria nosso “louco” governo?
FUTEBOL
A última rodada do brasileirão se aproxima e é emoção sobre
emoção, hora o Corinthians está na ponta sozinho, hora
acompanhado por outro. Nas últimas rodadas é o Vasco que mais
tem preocupado os corintianos. Quem será o campeão? Aguardem.
Campeão brasileiro, paulista, copa do Brasil..., essa lição de
casa o Corinthians sabe fazer, mas e a lição de fora? Essa é a dor
de cabeça dos Corintianos, ganhar uma Libertadores da América.
Quando chegarão lá? São Paulo, Santos, Cruzeiro, Internacional,
Flamengo e outros já tiveram o gostinho, mas o timão... Força
Corinthians, afinal são só 100 anos de vida!
Por falar em Libertadores da América, vem aí o mundial de
Clubes. Pra cima deles Santos, ou melhor, Neymar.
POLITICA
E o ficha limpa, passa ou não passa? Só sei que muita gente
está com os “miolos” fervendo, torcendo pela
inconstitucionalidade da lei da ficha limpa. O problema é que só
torcida não ganha “jogo”. Então, melhor os malfeitores se
mexerem. Senão, podem colocar a “barba de molho”.
HUMOR
Sensacional a entrevista da Soninha Francine no CQC. Se todos
os políticos tivesse a metade da sinceridade e bom humor dessa
moça certamente o povo seria muito mais feliz. Se não fosse tão
bom político, ao menos teríamos motivos para rir. Já que esse
país não é sério mesmo, tudo aqui é na base da lei do Gerson,
principalmente na política, melhor fazer como diria a Martha
Suplicy: relaxar e gozar, ou então, rir.
Falando em humor, para nós o CQC é o melhor dos programa
humorísticos da atualidade. Inteligente, sugestivo e que presta
grandes serviços públicos denunciando e cobrando dos
governantes em favor do povo. Com o CQC escreveu e não leu... é
analfabeto. Com eles quem ri por último riu atrasado e em terra
de cego quem não em um olho é caolho. drpauloelias@uol.com.br

Quinze anos de Silmara Fernandes da Silva

Primeiramente, agradeço a
Deus acima de tudo e aos meus
pais, Edmilson Fernandes da
Silva e Cicera Sinete dos Santos
Silva, e também a todos os meus
amigo debutantes que se empe
nharam nos ensaios, para
oferecer a melhor valsa no dia do
meu aniversário .
Agradeço os meus familiares
que estiveram presentes neste dia
tão especial pra mim e aos colegas
e amigos.
E também ao Pastor Edivaldo
Torquato que trouxe uma
palavra de incentivo ao meu
coração e força para prosseguir
na minha caminhada com Deus.

Agradeço ao Príncipe e o
deputantes:
Yngridd e Darlan
Thais e Jonathan
Juliana e Wesley
Pricila e Emerson
Carolina e Anderson Silva
Claudia e Junior
Talita e Rodolfo
Milene e Junior
Daiane e Raphael
Carina e Paulo
Darlety e Anderson
Andressa e Gustavo
Dyane e Elmenton
Geovana (que levou o sapato)
Jamile ( que levou o anel)
Igor (que levou a Bíblia)

A família da Silmara reunida na sua festa no Salão Batuíra

MADUREIRA
DO TREM
ID:9* 10840
“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

Silmara junto com seus pais, Edmilson Fernandes e Cicera Sinete
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