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Abençoe todos nesta Leitura” Segunda Quinzena de Fevereiro

Kassab entrega chave da cidade para a Cortedo
Carnaval em vistoria ao Sambódromo

de 2012 R$ 1,00

Programação de aniversário da cidade vai
contar com shows de artistas poaenses

Foto de Fábio Arantes/Secom

Com o dobro de espaço, a ampliação da área de dispersão é a grande novidade para este ano. Durante a vistoria, o
prefeito também lançou o 2º Censo do Samba

Foto aérea da Cidade de Poá
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José Cândido: Missa de 7º
dia será domingo (19/2)

Santos.
”O Carnaval de São Paulo
está cada vez mais à altura dos
melhores eventos e festas
tradicionais da cidade. Que
nossos turistas que vêm de
outras cidades, estados e países
possam conhecer a nossa cultura
carnavalesca e se divirtam
bastante. Esta é sétima vistoria
que faço como prefeito aqui no
Sambódromo e nesses anos
todos nós tivemos um plano
diretor para cá que foi plenamen
te atingido. Ainda neste ano,
vamos iniciar a construção da
Fábrica do Samba e mudar a
área de imprensa nos eventos
que forem realizados aqui”,
disse Kassab.
Infraes trutura
Entre as melhorias na
infraestru tura do Sambódromo,
o destaqu e neste ano é a
ampliação da área da dispersão
que dobrou de tamanho e passou
de 7 mil m² para 14 mil m². O
aumento facilitará na saída dos
carros alegóricos e dos foliões
da passarela do samba contri

buindo com os quesitos evolu
ção e harmonia das escolas.
As arquibancadas e as torres
dos jurados já estão com as
pinturas prontas e a última
demão de tinta branca da pista
deve ser concluída entre hoje e
amanhã. As grades, mesas e
cadeiras de pista, além das
caixas de som e o Centro de
Controle
Operacio
nal
Integrado (CCOI) também já
estão instalados e prontos para
os desfiles. Nove telões estão
sendo colocados ao longo do
Sambódromo para que o público
não perca nenhum detalhe da
festa. Os testes de luz e de som
começam a ser feitos hoje.
Censo do Samba 2012
Durante a vistoria ao Sambódro
mo, o prefeito Gilberto Kassab
lançou, por meio da SPTuris, a
segunda edição do Censo
Samba Paulista no. Desenvolvi
do pelo Observa tório do
Turismo, núcleo de pesquisas da
SPTuris, o estudo mapeia e
mostra a amplitude da realidade
social das escolas de samba e

STF chancela Lei da Ficha Limpa, que valerá em 2012
avaliou que o histórico do candi
dato deve ser considerado no
momento da candidatura. “A
trajetória de vida do candidato não
pode estar imersa em ambiência de
nebulosidade no plano ético”,
disse. “A corrupção é o cupim da
República, nossa tradição é
péssima em matéria de respeito ao
erário”.
Ayres Britto também baseou
seus argumentos no parágrafo
quarto do artigo 37 da Constitui
ção, que prevê que atos de
improbidade administrativa provo
carão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário.
Condenação – O ministro
Ricardo Lewandowski afirmou que
o princípio da presunção da
inocência – citado pelos ministros
contrário à lei – foi examinado de
forma pormenorizada pelos
parlamentares e não se aplica à
legislação eleitoral. A presunção
da inocência está prevista no inciso
57 do artigo 5º (cláusula pétrea)
da Constituição Federal, que diz
que ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória.
Assim, segundo Lewandowski,
a presunção se restringe aos casos
penais e não deve ser usada de
forma ampla. Ou seja, não vale
para a Lei da Ficha Limpa. “Tanto
as penas quanto as demais opções
legislativas foram feitas de forma
consciente, absolutamente dosada
pela racionalidade do Congresso
Nacional”, disse. “A questão não
foi tratada de afogadilho no
Congresso”.
Divergência – O inciso 3 do
artigo 15 da Constituição Federal
foi o principal instrumento
utilizado pelos ministros que
votaram contra a validade da lei.
O texto indica que a cassação de
direitos políticos se dará, entre
outros casos, quando há condena
ção criminal transitada em julgado.
A Lei da Ficha Limpa diz que
quem for condenado por órgão
colegiado, mesmo que ainda haja

Luciana Marques

Por 7 votos a 4, ministros consideraram que lei é constitucional
O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu, nesta quinta-feira,
que a Lei da Ficha Limpa está de
acordo com a Constituição Federal
e valerá nas eleições de 2012.
Foram 7 votos favoráveis e 4
contrários. A decisão foi tomada 20
meses depois de a lei entrar em
vigor, em junho de 2010, e colocou
fim ao imbróglio em torno da
legislação eleitoral.
A demora no julgamento causou
insegurança jurídica nas eleições
passadas e uma verdadeira dança
das cadeiras no Congresso
Nacional. Candidatos considera
dos fichas sujas assumiram os
mandatos tardiamente diante da
indefinição sobre a validade da lei
em 2010.
A lei barra por oito anos a
candidatura de quem tiver o
mandato cassado, renunciar para
evitar a cassação ou for condenado
por decisão de órgão colegiado
(com mais de um juiz) – mesmo
se houver possibilidade de
recursos.
O presidente da corte, Cezar
Peluso, foi o último a votar. Ele foi
contra a lei, assim como Celso de
Mello, Gilmar Mendes e José
Antonio Dias Toffoli. Coube a
Marco Aurélio Mello chancelar a
maioria favorável à Ficha Limpa,
ao lado dos ministros Carlos Ayres
Britto, Luiz Fux, Joaquim Barbosa,
Rosa Weber, Cármen Lúcia e
Ricardo Lewandowski.
Princípios – Os ministros
favoráveis à lei se basearam no
princípio da moralidade, previsto
no parágrafo nono do artigo 14 da
Constituição Federal. O texto diz
que
“lei
complementar
estabelecerá
casos
de
inelegibilidade a fim de proteger
a probidade administrativa, a
moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida
pregressa do candidato”. O que
garantiria a legitimidade das
eleições “contra a influência do
poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou
emprego na administração”.
O ministro Carlos Ayres Britto

possibilidade de recursos, torna-se
inelegível. Essa parte da lei, para
os ministros divergentes, é
inconstitucional.
Lewandowski reagiu afirmando
que, diante de dois valores de
natureza constitucional de mesmo
peso – os artigos 14 e 15 da
Constituição –, os parlamentares
fizeram uma opção legislativa
legítima ao selecionar o que trata
do princípio da moralidade (artigo
14).
Outro ponto questionado pelos
ministros contrários à Lei foi a
inelegibilidade prevista aos
condenados antes da Ficha Limpa.
Eles avaliam que só devem ser
considerados os fatos ocorridos
após a vigência da lei. Ou seja, se
o político tiver sido condenado
antes de junho de 2010, a Lei da
Ficha Limpa não pode ser
aplicada. O tema causou discus
sões acaloradas e, em alguns
momentos, vários ministros
falaram ao mesmo tempo.
Apesar de ter votado a favor da
constitucionalidade da lei, o
ministro Marco Aurélio defendeu
a tese dos divergentes. “Não se
pode cogitar quando, aos
sobressaltos, aos solavancos, se
impõe sanção a atos e fatos
pretéritos”, disse. “Vamos
consertar o Brasil com “s” ou com
“c”? Vamos aplicar a lei
retroativamente?”, questionou.
Gilmar Mendes disse houve
uma “pane legislativa” no
momento de elaboração da lei, que
resultou em um texto “casuístico”.
“Essa tal opinião publica é a
mesma que elege os candidatos
fichas sujas”, disse. “Se devemos
levar em conta a vontade do povo,
qual devemos dar prevalência? À
iniciativa popular, que é
representada por grupos de
interesses e muitas vezes podendo
ser manipulada pelas campanhas
dos meios de comunicação, ou
àquela legitimamente manifestada
e apurada nas urnas?”, questionou.
Apesar das manifestações
contrárias, a retroatividade da lei
será aplicada

SECOM Pref. SãoPaulo

Prefeito Gilberto Kassab vistoria Sambódromo e entrega chave da cidade à Corte do Carnaval

Em vistoria ao Sambódromo
do Anhembi na manhã desta
quarta-feira (15), na Zona Norte
da capital, o prefeito Gilberto
Kassab entregou a chave da
cidade à Corte do Carnaval
Paulistano e visitou carros
alegóricos já posicionados na
área da concentração do
Sambódromo. Os preparativos
devem ser concluídos ainda
nesta quinta-feira para a
realização dos desfiles das
escolas de samba dos grupos
Especial nos dias 17 e 18, de
Acesso, dia 19, e da I da Uesp
no dia 20, além do Desfile das
Campeãs na próxima semana,
dia 24.
Neste ano, a Corte do
Carnaval Paulistano é composta
pelo rei momo Wagner Santos
(Tom Maior), a rainha Andreza
Sobrinho (Rosas de Ouro), a
primeira princesa Cíntia Mello
(Império da Casa Verde), a
segunda princesa Joice Gláucia
(Camisa Verde e Branco) e os
cidadãos do samba Fernando
Penteado e Maria Helena dos

blocos da Capital. Foram quatro
meses de coleta e análises de
dados que mostram a importân
cia e abrangência do Carna val.
”O Censo Samba Paulistano
2012 tem por objetivo conhecer
mais a realidade do samba e
com isso poder melhorar as
políticas públicas ligadas ao
tema. Para se ter uma ideia, a
média do número de componen
tes de cada escola de samba do
Grupo Especial é 1.500 pes
soas”, afirmou Marcelo Rehder,
presidente da SPTuris e secretá
rio-adjunto de Comunica ção.
Entre as informa ções
presentes no censo está o
detalhamento das quadras do
Grupo Especial e de Acesso,
além da utilização de áreas
públicas e privadas por bar
racões. Um encarte mostra todas
as escolas de samba que existem
ou existiram na cidade desde a
oficialização do Carnaval de
São Paulo, em 1968. A pesquisa
traz ainda um estudo inédito
sobre 2.089 sambas-enredo
criados desde 1991.

Deputado José Candido e o Prefeito de Suzano Marcelo Candido
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Shopping Ferraz poderá gerar 4,2 mil
empregos diretos e indiretos

Prefeito (centro) assina contrato de concessão Matec
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Todos contra a Dengue

Novas linhas de ônibus proporcionam maior comodidade
aos usuários do transporte coletivo em Itaquaquecetuba
Há cerca de 20 dias, as 11 novas linhas regulares atendem às reivindicações dos munícipes, aumentando a
oferta dos ônibus e diminuindo os tempos de espera e de permanência dos passageiros nos coletivos
Fotos: Wiliam Rita

Neirylene
Cunha de
Sena é
Jornalista

Segunda Quinzena de Fevereiro de 2012

Se cada um de nós fizer a sua parte estaremos contribuindo para a
eliminação dos focos evitando assim, que adultos e crianças morram
em decorrência das complicações da doença

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 publicação da
Empresa Jornalística e Editora Folha Livre

LIBERDADE

DE

EXPRESSÃO

às
reivindicações
dos
munícipes, aumentando a
oferta dos ônibus e diminuindo
os tempos de espera e de
permanência dos passageiros
nos coletivos.
Confira os novos itinerários:
Linha 15 – TR: CDHU –
Vila Virgínia;
Linha 16 – TR: Vila Augusta
– Vila Virgínia;
Linha 17: TR: Jardim Nossa
Senhora das Graças – Vila
Virgínia (via Rodovia Ayrton
Senna);
Linha 18 – TR: Jardim
Pinheirinho – Vila Virgínia;

Linha 19 – TR: Parque
Piratininga – Santa Tereza (via
Maria Rosa);
Linha 20 – TR: Parque
Piratininga – Manoel Feio (via
Pequeno Coração);
Linha 21 – TR: Terra
prometida – Estação;
Linha 22 – TR: Pium –
Aracaré;
Linha 23 – TR: Jardim Piatã
II – Manoel Feio;
Linha 24 – TR: Industrial –
Kemel;
Linha 25 – TR: Jardim
Luciana – Corso.
As características físicas e/

ou operacionais das novas
linhas poderão ser alteradas
sempre que o interesse público
assim demandar.
O secretário municipal de
Transportes, Wander Rodrigues
Fernandes lembra que, atual
mente, o Sistema Munici pal de
Transporte Coletivo Regular
(explorado por regime de
concessão) atende cerca de 60
mil passageiros ao dia (cerca de
1 milhão e 700 mil/mês).
Vale lembrar que a criação
das novas linhas é regulamen
tada pelo decreto 6679/2012.
Neirylene Cunha de Sena

Carnaval Suzano 2012: estrutura é montada na Avenida Cultural

Estrutura é montada na Avenida Cultural em Suzano

A Avenida Cultural, trecho
da avenida Mogi das Cruzes
que todos os anos é o palco para
os desfiles das agremiações
carnavalescas de Suzano, já
vem recebendo a montagem da
estrutura para o “Carnaval
Suzano 2012 –Cultura e Alegria
do Povo”. A festa, organizada
pela Prefeitura, será realizada
domingo e segunda-feira (19 e
20/2), a partir das 20h, com
entrada gratuita.
Com capacidade para
receber 30 mil pessoas por
noite, a passarela do samba
suzanense terá seis lances de
arquibancadas metálicas cober
tas, cada um deles com 25
metros de comprimento. A
praça de alimentação, composta
por 12 tendas, também será
coberta, para melhor atender ao
público em caso de chuva.
Como nos anos anteriores,
também será instalado um
ambulatório médico no local, e
haverá ambulância para atendi
mento emergencial.
Haverá ainda, ao longo da
avenida, 50 banheiros químicos
(28 femini nos e 20
masculinos), dois deles
adaptados para pessoas com
deficiência.
Além do plantão da Polícia
Militar, que atuará com 120
homens dentro da área da festa
e em seu entorno, a segurança
da área será feita por outros 120
homens de empresa contratada,

e contará com apoio da Guarda
Civil Municipal.
As agremiações desfilarão
em uma área útil de 450 metros
, que estará pintada de branco.
Elas contarão ainda com 150
metros para concentração e
mais 100 metros da dispersão.
A sonorização dos desfiles
será feita por dois carros de
som, o que proporciona mais
agilidade nos desfiles das
escolas. A iluminação do local
será reforçada.
Dois telões farão a
transmissão dos desfiles em
tempo real na Avenida Cultu
ral. Além disso, seis aparelhos
de TV serão insta lados nos
camarotes.
Somente será permitida a
comercialização de comidas e
bebidas por pessoas previa
mente autorizadas.
Água, refrigerante e cerveja
serão vendidos em copos
plásticos e não serão auto
rizadas a venda e a circulação
com bebidas como vinho,
vodca, pinga e uísque.
As crianças que partici
parem do evento deverão portar
identi ficação com telefone,
endereço e nome do pai ou
responsável.
O comércio informal no
entorno da Avenida Cultural
será coibido pelos fiscais da
Diretoria de Fiscalização e
Controle Urbano, bem como a
venda e o consumo de bebidas

alcoólicas para menores de 18
anos.

Os desfiles
O “Carnaval Suzano 2012–
Cultura e Alegria do Povo”
contará com a participação de
nove agremiações carnavales
cas de Suzano, além de duas
tradicionais escolas de samba
convidadas.
A Camisa Verde e Branco,
que detém nove títulos do
Carnaval de São Paulo, encer
rará os desfiles de domingo (19/
2), enquanto que e a Unidos de
Vila Maria, uma das mais
antigas escolas de samba
paulistanas, fechará a noite de
segunda-feira (20/2). Cada uma

SECOM–Suzano

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

Toda opinião é sempre bem vinda!

Novas linha de ônibus para atender os novos itinerários de Itaquaquecetuba

Já se encontram em pleno
funcionamento as novas linhas
regulares do transporte coletivo
na cidade de Itaquaquecetuba.
Tendo em vista que cabe ao
município prover a tudo que
diga respeito ao interesse e ao
bem estar de sua população, a
medida foi efetivada sob a
anuência do prefeito Armando
Tavares Filho, o Armando da
Farmácia, visando o interesse
público e a necessidade de
progresso no transporte coletivo
de passageiros, na cidade.
Há cerca de 20 dias, as 11
novas linhas regulares atendem

Fotos: Wanderley Costa

Há poucos dias, logo pela manhã, recebi com surpresa
em minha residência a visita de uma equipe do Centro de
Controle de Zoonoses - CCZ da minha cidade
(Itaquaquecetuba). Traziam consigo informativos e demais
materiais de apoio sobre um mal que assola todo o país,
principalmente durante a temporada de chuvas: a Dengue.
Além das orientações de praxe, os agentes alertavam aos
moradores sobre a existência de um caso confirmado da
doença no meu bairro.
Esta foi a primeira vez que agentes do CCZ bateram à
minha porta para tal finalidade: sinal de que os riscos de
contaminação estão cada vez mais próximos de nós.
Fique assustada com a possibilidade de estar vivendo
assim tão perto do perigo. Ouvi as orientações e me senti
no dever de compartilhá-las com vocês, caros leitores desta
coluna, pois, o medo de uma epidemia faz com que as
autoridades brasileiras desenvolvam ações preventivas/
educativas em todo o território nacional, mas, as principais
medidas, as mais efetivas têm que partir de todos nós,
cidadãos comuns.
Para que ainda não sabe, a Dengue trata-se de uma
moléstia causada por vírus que entra na corrente sanguínea
humana por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes
Aegypti. Este inseto é considerado urbano, ou seja, vive nas
cidades, principalmente, nos cantos das casas.
O mosquito tem cor escura e manchas brancas no corpo
e nas pernas e seus ataques se dão principalmente no início
da manhã e final da tarde. A procriação do mosquito da
Dengue se dá em água parada e limpa (o mosquito
transmissor é menor que um pernilongo comum).
A Dengue não passa de uma pessoa para outra, a
transmissão se dá por meio da picada do aedes.
Quando uma pessoa é infectada, os primeiros sintomas
são parecidos com os de uma gripe forte: febre alta, dor de
cabeça, dor nos músculos e nas juntas, falta de apetite,
fraqueza etc.
Outra curiosidade é que o mosquito não nasce infectado.
Ao picar uma pessoa doente, ele adquire o vírus e a partir
daí, passa a transmiti-lo via picada.
Como todo ser vivo o aedes aegypty também necessita de
condições adequadas para se reproduzir. Sua preferência é
pela água das chuvas que se acumula em potes, pneus, pratos
de vasos de plantas, entre outros.
“Saúde” é um direito de todo cidadão e a obrigação do
poder público é fornecer os meios para a prevenção e o
combate das moléstias.
A realização de ações educativas e preventivas, tais como:
visitas domiciliares, palestras nas escolas, associações de
bairro; monitoramentos periódicos (por meio da coleta de
material para análise em “pontos estratégicos” e
“armadilhas”); identificação e eliminação dos locais
propícios à procriação do mosquito etc; tornam-se
imprescindíveis.
Porém, apesar dos “atuais” esforços do poder público
na tentativa de combater o mosquito por meio de ações
diversas cabe a cada um de nós, cidadãos comuns, eliminar
os focos do aedes.
Para tanto, basta não deixar que latas, plásticos ou
garrafas acumulem água, virando-as de boca para baixo
sempre.
Desentupir tubulações e calhas por onde passa a água
das chuvas é outra importante atitude no combate a Dengue.
Também é necessário trocar sempre a água dos
bebedouros de animais, lavando-os, de preferência, com
escova. Colocar areia nos pratos dos vasos de plantas é
outra atitude que pode ser tomada.
É sabido que a melhor maneira de prevenir a doença
continua sendo impedir a procriação do mosquito
transmissor.
Tais recomendações são medidas simples, porém, em
minha opinião, se cada um de nós fizer a sua parte estaremos
contribuindo para a eliminação dos focos da dengue,
evitando assim, que adultos e crianças morram em
decorrência das complicações da doença.

delas se apresentará na
passarela do samba de Suzano
com cerca de 400 integrantes.
Um corpo de jurados será
definido para acompanhar os
desfiles. As campeãs do
Carnaval Suzano 2012 serão
conhecidas na terça-feira (21/
2), às 10h, na Avenida Cultural.
CARNAVAL SUZANO
2012 – PROGRAMAÇÃO
COMPLETA
Local: Avenida Cultural
(trecho da avenida Mogi das
Cruzes entre as avenidas
Paulista e Senador Roberto
Simonsen)
19 de fevereiro (domingo)
20h: Abertura
21h: Bloco Carnavalesco
Viúvas Virgens
22h: Bloco da Melhor Idade
23h: A.C.E.S. Camisa Preta
e Branco
0h: A.C.E.S. Mocidade
Independente do Colorado
1h: A.C.S.E.S. M. Camisa
Verde e Branco (de São Paulo)
20 de fevereiro (segundafeira)
20h: Bloco Semeando Saúde
21h: G.R.E.S. Só Pra
Chatear
22h: A.C.E.S. Gaviões do
Morro
23h: G.R.E.S. Cultural
Unidos
0h: A.C.E.S. Pérola Negra
1h: G.R.C.S.E.S Unidos de
Vila Maria (de São Paulo)
21 de fevereiro (terçafeira)
10h: apuração

Secretário de Cultura, Walmir Pinto (dir.) com a corte carnavalesca 2012

Segunda Quinzena de Fevereiro de 2012
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Programação de aniversário da cidade vai
contar com shows de artistas poaenses
A programação de aniver
sário de Poá promete agitar o
mês de março, quando a cidade
completa 63 anos de emancipa
ção político-administrativa. A
data será propícia, segundo a
Secretaria de Cultura para
promover cantores e bandas do
município, portanto durante
quatro dias, alguns artistas
poaenses irão se apresentar.
Segundo o responsável pela
pasta Douglas Aspasio, essas
bandas e cantores que foram
incluídos na programação de
aniversário, participaram
recentemente da terceira edição
do Poá Festival. O Secretário
ainda ressaltou que a maioria
das apresentações estão
marcadas para acontecer na
Praça da Bíblia, que fica na
região central da cidade.
Os shows começam no dia 17
de março, quando as bandas
gospel Ministério HC e Som
Profético se apresentarão na
Praça da Bíblia, a partir das
20h30. Nesse mesmo dia, só que
no Bosque da Nova Poá, às 20
horas, os grupos Na Paz, Ibis e
a cantora Josy Campos irão
apresentar também suas
músicas.
No dia 18, os shows
continuam, com o cantor Luiz
Carlos Gomide e Banda e com
o grupo musical W’Rox, na
Praça da Bíblia, às 20h30. Já no
dia 23 de março, também na
Praça, as bandas Ministério
Missão e Louvor e Aos Teus Pés,
além da cantora Vanessa
Andrade, que conquistou o

SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO
NÃO EXISTEM OUTROS MUNDOS

Foto aérea da Cidade de Poá

terceiro lugar no Poá Festival,
se apresentarão a partir das 20
horas.
Já no último dia de
apresentações dos artistas
poaenses, que será no dia 24, o
grande vencedor do festival
Lucas Brito fará um show na
Praça da Bíblia. Também estão
marcados para este dia
apresentações da banda OPZ e
Drop Hill, por volta das 20
horas. Nesse mesmo instante,
na Quadra de Calmon Viana,
irão se apresentar Sérgio e

Alonso, WD 20 e Ricebeans.
Mais
A Secretaria de Cultura
divulgou recentemente, outra
parte da programação de
aniversário, que inclui exposi
ções e um show de comédia
stand-up. No dia 10 de março,
no Centro Cultural Taiguara,
três mostras de artes poderão ser
apreciadas pelos visitantes. As
exposições são: “Reminiscência
Ferroviária e Estrada de Ferro
Sorocabana”, “Egito Antigo –
Mitos e Simbolos” e “Artistas e

Arteiros”.
Essas mostras ficarão
durante um mês no Centro
Cultural Taiguara, que está
localizado na Alameda Pedro
Calil, nº 50, Centro, em Poá. Já
a comédia stand-up, será
realizada no Esporte Clube XI
Paulista, às 20h30, no dia 29 de
março. O restante da progra
mação cultural de aniversário
da cidade será divulgado
oportunamente. Mais infor
mações pelo (11) 4638-8804.
SECOM Poá

José Cândido: Missa de 7º dia será domingo (19/2)

sepultado no final da tarde de
segunda-feira (13/2) no Memo
rial do Alto Tietê. Cerca de 5
mil pessoas passaram pelo
velório realizado no Complexo
Poliesportivo Paulo Portela
entre a tarde de domingo (12/
2) e às 15h de segunda-feira,
horário da saída do cortejo que
percorreu as principais vias do
centro de Suzano. O corpo de
José Cândido foi levado em
carro aberto do Corpo de

Bombeiros e acompanhado por
batedores da Polícia Militar
com apoio de agentes de
trânsito do município, da
Guarda Civil Municipal e
Defesa Civil da cidade.
Em nome da família, Marce
lo Candido agradeceu a todos
pela homenagens recebi da pelo
seu pai ao longo de toda sua
vida e não apenas durante o
funeral.
Antes do cortejo, três cerimô

SECOM-SUZANO

Deputado José Candido e o Prefeito de Suzano Marcelo Candido

A missa de 7º dia de faleci
mento do deputado estadual
José Cândido, pai do prefeito de
Suzano Marcelo Candido, será
celebrada neste domingo (19/
2), às 7h30, na Paróquia Santa
Rita de Cássia em Suzano (rua
Valdomiro Dias Tavares, 235 –
Jardim Gardênia Azul). A
cidade permanece em luto
oficial sem interrupção ou
prejuízo aos serviços públicos.
O corpo do parlamentar foi

Estudos da Bíblia

nias religiosas marca ram a
despedida ao deputado José
Cândido. No domingo, o padre
Patrick Clark, atuante no
movimento de moradia da Capi
tal, celebrou a primeira missa
de corpo presente. Na segundafeira, ao meio-dia, o padre Luiz
Hidalgo, da Paró quia Santa
Rita de Cássia, em Suzano,
presidiu a segunda celebração.
O padre Cláudio Taciano, que
atuava na Paró quia do Bom
Pastor de Suzano e hoje é
responsável pela Catedral
Sant’ana em Mogi das Cruzes
, representou o bispo diocesano
Dom Airton José dos Santos.
Por volta das 14h, o bispo
Augusto José de Faria, da Igreja
Batista Nova Vida, conduziu a
celebração ecumêni ca com a
participação do padre Dimas
Inácio de Paula, além de
pastores evangélicos e lideran
ças de outras denomina ções
religiosas.
José Candido sempre foi um
leigo atuante na Igreja Católica.
Faleceu na manhã de domingo
(12/2) com 70 anos. Cumpria
seu segundo mandato consecuti
vo na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp) legislaturas de 2007-2011 e 2011
até seu falecimento – e foi
vereador em Suzano por três
mandatos consecutivos (19891992 / 1993-1996 / 1997-2000).
Deixou a esposa Laura, seis
filhos e cinco netos.

Existe somente um universo visível, e existe apenas um planeta
terra, até um dos menores planetas. Existe um só Deus criador
de todo o universo. Existe um só Deus filho que com o Pai se
tornam um, e existe um só Espírito Santo, através do qual Deus
e Pai de Nosso Senhor ensinam. Consola,convence, comunica,
e faz o que Deus e Pai quer segundo a Sua vontade.
Tudo o que podemos conhecer, nos é revelado pelo Pai e até
os segredos de Deus, ignorado pelos seus anjos, se torna
conhecido pelos anjos,quando através da igreja, um servo
ungido revela as revela. (Efésios 3;10) através da unção que
lhe ensina todas as coisas que o Deus |Pai quer revelar. Existem
coisas que Ele reserva, e são coisas exclusivas de Sua vontade
e propósito, até o assentar-se a direita ou a esquerda de Nosso
Senhor no Reino de Deus , é coisa reservada e exclusiva do
Pai. (Mateus 20;23 E dizia-lhes ele ; Na verdade bebereis o
meu cálice, mas o assentar a minha direita ou a minha esquerda,
não me pertence dá-lo a , mas é aqueles que para quem o meu
Pai tem preparado.)
Nenhum seminário, faculdade de teologia podem ensinar
os segredos de Deus, o que se deve saber de Deus e Seu
propósito, Ele revela aos ungidos através da Bíblia Sagrada
que é discernida por quem seja espiritual pois a Bíblia Sagrada
foi escrita para espirituais, e sob a unção que vem para aqueles
que a buscam (I João 2;20 E vós tendes a unção e sabeis tudo.27
E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes
necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos
ensina todas as coisas e é verdadeira,e não é mentira, como
ela vos ensina assim nele permanecereis.)
Então existe um só Deus e Pai que se revela conforme a
Sua vontade e justiça através de Seu Filho e través do Seu
Santo Espírito, que é também o Espírito Santo de Seu filho
Todas as coisas foram feitas pelo Filho com a perfeita
aprovação do Pai (João 1;3 Todas as coisas foram feitas por
Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez..
Deus Pai designou ao Filho como juiz de todos os vivos e os
mortos (Atos 10;42 E nos mandou pregar ao povo, e testificar
que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos
mortos.)
O diabo não é inimigo de Deus Pai e nem do Deus Filho
nem tem poder sobre os filhos que Deus adotou por Nosso
Senhor Jesus Cristo.(Tiago 4;7 Sujeita-vos pois a Deus; resisti
ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não pode estar em todos
os lugares, ele não é onipresente quando em todas igrejas
coincidentemente na mesma hora se expulsa o inimigo, e a
demônios que se estão expulsando O anjos bons ou maus só
podem saber das coisas de Deus se forem a uma igreja onde
verdadeiros servos de Deus falam sob a unção as coisas que
Deus quer revelar. (Efésios 3;10 Para que agora pela igreja. A
multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dois principados
e potestades no céu.
Todos os demônios sabem que será eternamente atormentado
no inferno, lugar preparado por Deus para o castigo também
de todos os desobedientes. O inferno é um lugar de tormento
eterno para satanás e seus anjos, e todos aqueles que não foram
salvos.
Mateus 8 28 E tendo chegado ao outro lado, a província dos
gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninha dos,
vindo dos sepulcros; tão ferozes eram que ninguém podia passar
por aquele caminho. 29 E eis que clamarão dizendo Que temos
nós contigo, Jesus Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos
antes do tempo ?
Você ainda pode fugir da ira de Deus correndo para Nosso
Senhor Jesus Cristo, e confessando-o como seu Senhor e
Salvador se aceitar e observar todas as condições impostas
por Ele, as quais Ele dará todas as condições para que seja
cumpridas.
Comece a procurar entender e praticar as coisas que você
deverá fazer na eternidade com Deus , que é Misericórdia Juízo
e Justiça. Seja obediente aos mandamentos de Nosso Senhor
Jesus Cristo, obedeça a Lei da Cruz (Lucas9;23)
Comentários, críticas ou sugestões: 4753-2623

Banda Chamada a Cobrar

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

Consultório
médico
Nr7 - Exame admissional – Periódico

Medicina do
trabalho – Nr7
Clinico Geral
Pediatria

Demissional – Retorno ao Trabalho
PCMSO - PPP - PPRA

4638-3513

Realizamos exames clínicos de piscina e praticas de esportes
Dr. Valter Risieri
Toni
CRM 47.799

Ampla
Amil
Bradesco
Blue life

Cabesp
Indiamed
Cassi
Marítima
Economus
Medial
Fundação

Osesp
Saúde
Internacional
Sermed

Sul
América
Unimed
Cesp

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

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

Banco Santander
Agência 0353
C/C 13001141-0

Lar Mãe Mariana

Banco Santander
Agência 0353
C/C 13000861-4
Nossa Caixa
Ag. 1121-5
C/C 04000005-0
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Prefeitos entregam propostas para
Agenda Metropolitana

TRANSPARÊNCIA: O Governo de São Paulo lançou
o Portal da Transparência Estadual com o objetivo de
facilitar o acesso do cidadão às informações disponíveis
sobre a administração pública paulista. No endereço
w w w.transparencia.sp.gov.br o internauta poderá
acessar, entre outros, dados sobre investimentos, receitas
e despesas, tabelas de remuneração de agentes públicos,
gastos com pagamento de diárias, materiais e serviços.
Vale à pena conferir!.
ÁGUA, USO RESPONSÁVEL: Estima-se que
metade da população mundial enfrenta problemas de
abastecimento de água. Tal condição leva à morte de
milhões de pessoas anualmente devido às precárias
condições de vida.
É triste ver que as metrópoles brasileiras também não
conseguem preservar a qualidade de suas águas. O total
descaso das autoridades e da população. Por sorte o
Brasil é um país privilegiado com a maior reserva de
água doce do mundo, mas isso pode não significar muito
se continuarmos a poluir nossos rios e a destruir as
matas ciliares. De que adianta ter a maior reserva de
água doce do mundo se não podemos fazer o bom uso
dela? Faça sua parte economizando água e
conscientizando as pessoas sobre o uso responsável da
mesma. Fica a dica!
SACOLA PLÁSTICA: Desde o dia 25/01,
supermercados de todo Estado deixaram de fornecer
aos seus consumidores as sacolinhas plásticas que já
estavam incorporadas ao dia-dia do consumidor. Em
alguns comércios da região já não se vê estas sacolinhas
nos balcões. A mudança gerou controvérsias, opondo
donos de supermercados e fabricantes deste produto,
que já falam em desemprego em massa.
Para o consumidor, aparentemente não haverá
nenhuma vantagem financeira más sim a colaboração
para redução no impacto ambiental. A dica é levar as
compras sua própria sacola biodegradável para não
passar apuros na hora de transportar para casa o que
comprou. “Ha se a culpa fosse só da sacolinha!”
REFLEXÃO: Os homens prudentes sabem tirar
proveito de todas as suas ações, mesmo daquelas a que
são obrigados pela necessidade.
LEITOR DA SEMANA: Esta semana este escriba
não poderia deixar de destacar, leitor e amigo Coronel
Camilo, um homem sério e responsável que comanda a
ouvidoria poaense com muito dinamismo, e sempre
acompanha as ligeiras linhas deste colunista.
www.colunabaudeinformacao.com

baudeinformacao@gmail.com

Os prefeitos dos municípios
do Alto Tietê entregaram nesta
segunda-feira ao secretário de
Desenvolvimento
Metropolitano,
Edson
Aparecido, as 28 propostas que
poderão ser incluídas na
Agenda Metropolitana, um
amplo pacote de investimentos
que serão aplicados na região
pelo governo do Estado durante
os próximos anos. O prefeito
Abel Larini participou do
encontro.
Entre
as
propostas
apresentadas, quatro dizem
respeito a projetos que afetam
diretamente o município de
Arujá: a duplicação da rodovia
SP-56,
que
liga
Itaquaquecetuba, Arujá e Santa
Isabel; a construção de uma alça
de acesso ligando as rodovias
Mogi-Dutra e Presidente Dutra;
o prolongamento da avenida
Perimetral Behr até a Rodovia
Presidente Dutra; e a
construção de um hospital geral
regional no município.
Para chegar à lista de
propostas de interesse da
região,
os
secretários
municipais de Planejamento e
de outras áreas de todos os
municípios do Alto Tietê se
reuniram durante uma semana
em Mogi das Cruzes. Juntas, as
propostas levantadas pelos
técnicos da região significam
um investimento estimado em
R$ 3,4 bilhões. A expectativa é
de que a Agenda seja concluída
até o final do próximo mês, de
modo que o governador
Geraldo Alckmin possa realizar
o anúncio oficial do maior
conjunto de obras da história da
região em 30 de março.
Além do prefeito Abel,
participaram do encontro os
prefeitos Marco Aurélio
Bertaiolli (Mogi das Cruzes);
Carlos Alberto Taino Junior
(Biritiba Mirim); Jorge
Abissamra
(Ferraz
de
Vasconcelos); Marcio Alvino
(Guararema); Antônio Adilson
de Moraes (Salesópolis);
Sebastião Alves de Almeida

Os prefeitos entregaram 28 propostas de alcance regional ao secretário de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido

(Guarulhos); Hélio Buscarioli
(Santa Isabel); Armando
Tavares
Filho
(Itaquaquecetuba). Suzano e
Poá
também
enviaram
representantes.
Veja abaixo a lista de
propostas apresentadas:
-Interligação viária Biritiba
Mirim / Guararema /
Salesópolis
-Implantação do Centro de
Referência Regional da Mulher
(Biritiba Mirim, Salesópolis,
Guararema e Mogi das Cruzes)
-Duplicação da rodovia SP56 (Itaquaquecetuba / Arujá /
Santa Isabel)
-Duplicação da Estrada de
Ligação Itaquaquecetuba / Poá
/ Suzano com a rodovia Ayrton
Senna (SP-70)
-Duplicação da Estrada do
Bonsucesso de Itaquaquecetuba
a Guarulhos
-Duplicação da rodovia
Mogi-Dutra (alça de acesso à
rodovia Presidente Dutra)
-Canalização e implantação
de viário marginal ao rio
Baquirivú, entre Arujá,
Guarulhos e São Paulo
-Execução das obras de
conclusão da avenida JacúPêssego no trecho entre a
rodovia Presidente Dutra e a
Rodovia Ayrton Senna

-Implantação
de
reservatórios de controle de
cheias na Bacia do Córrego
Baquirivú-Guaçu e Córrego
Cocho Velho, em Guarulhos
-Macrodrenagem da Bacia
do Ribeirão Itaim – Ferraz de
Vasconcelos / Poá
-Perimetral da Copa 2014 –
Trecho Norte: acesso Rodoanel
Ferraz de Vasconcelos –Poá –
Suzano – Mogi das Cruzes
-Perimetral da Copa 2014 –
Trecho Sul: acesso Rodoanel
Ferraz de Vasconcelos –Poá –
Suzano
-Ações mitigadoras da
implantação do Trecho Leste do
Rodoanel – Suzano e Poá
-Implantação de um Centro
de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia –
Cacon Alto Tietê
-Implantação de avenida
Perimetral ligando a avenida
Vereador Albino Rodrigues
Neves (SP-56) à Rodovia
Presidente Dutra
-Implantação de Hospital
Geral Regional
-Ponte sobre o rio Tietê na
Vila Any / Vila Itaim visando a
integração com o Parque
Várzeas do Tietê
-Implantação de obras de
infraestrutura na Estrada
Petrobras: trecho Salesópolis–

Shopping Ferraz poderá gerar 4,2 mil
empregos diretos e indiretos

Prefeito (centro) assina contrato de concessão Matec

O Shopping Ferraz que será
construído no atual Complexo
Poliesportivo Gothard Kaesemo
del Júnior, o Turcão, na Vila
Romanópolis, poderá criar 1,2
mil empregos diretos e três mil
indiretos. O contrato de conces
são entre a Prefeitura Municipal
e a Matec Engenha ria, de São

ESPORTE
ESPORTE

São Sebastião
-Implantação
de
infraestrutura no Distrito do
Taboão
-Implantação de interligação
da Rodovia Presidente Dutra à
Estrada do Taboão
-Conclusão da Perimetral em
Mogi das Cruzes – interligando
a rodovia Dom Paulo Rolim
Loureiro (SP-98 – MogiBertioga), a rodovia Professor
Alfredo Rolim de Moura (SP88 – Mogi-Salesópolis) e a
rodovia Henrique Eroles (SP-66
–Mogi-Guararema)
-Implantação do Centro de
Cultura e Memória do Alto
Tietê
-Duplicação da Estrada do
Evangelho Pleno
-Interligação da rodovia
Pedro Eroles (SP-88 – MogiDutra) com a estrada Taboão do
Parateí (Ligação Oeste)
-Interligação da rodovia
Ayrton Senna (SP-070) com a
Estrada Taboão do Parateí
(Ligação Leste)
-Implantação
da
Universidade Livre do Meio
Ambiente
-Implantação do Centro de
Distribuição do Taboão
-Implantação do Centro
Regional de Reabilitação de
Dependentes Químicos

Paulo, foi assinado, na quintafeira, dia 16, no Salão de Even
tos Montreal, no Tanqui nho. A
obra deve começar até junho e
custará cerca de R$90 milhões.
Segundo o prefeito, o Sho
pping Ferraz vai revolucionar
o desenvolvimento da cidade
nos próximos anos. O centro de

compras inédito no município
tem inauguração prevista para
outubro do ano que vem. No
total, 173 lojas devem se insta
lar no local que contará ainda
com um cinema, praça de ali
mentação e estacionamento pa
ra 650 carros. O espaço terá
área inicial construída de 17

mil metros quadrados.
Para compensar a concessão
do terreno medindo mais de 32
mil metros quadrados, a empre
sa vai repassar R$7,5 milhões
a Prefeitura Municipal. Com
isso, o Executivo deve construir
um centro de lazer, na região
do Cambiri. Além disso, depois
de pronto, a Matec pagará pelo
aluguel do Shopping Ferraz
2,9% do seu faturamento bruto
mensal. A concessão será de 49
anos, contudo, poderá ser pror
rogada por igual período. “A
obra representa um marco na
história da cidade”, diz Dr.
Jorge.
A deputada federal, Elaine
Abissamra (PSB-SP), a Dra.
Elaine afirmou que o shopping
significa uma vitória paro o
povo ferrazense. O deputado
estadual, Luiz Moura (PT),
elogiou o prefeito pela iniciati
va. O presidente da Câmara
Municipal, Edson Elias Khouri
(PSB), o Edson Cury, disse que
o prefeito acredita no sucesso
do município. O vice-prefeito,
Flávio Batista de Souza (PSB),
o Inha, destacou a parceria dos
vereadores.
Pedro Ferreira

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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Jose Carlos Dias Loureiro entrevistado pelo jornalista
Miguel Leite da ITV Sol Notícias
Loureiro quer um novo grupo
comandando Ferraz em 2013.
“A Prefeitura tem de ser a
melhor prestadora de serviço. A
cidade não pode mais conti nuar
da maneira que está”, afirma.
O arquiteto José Carlos Dias
Loureiro, presidente do Diretó
rio Municipal do Partido da
República (PR) e pré-candida to
a prefeito de Ferraz de
Vasconcelos, afirmou que está
trabalhando intensamente com
o objetivo de provocar uma
mudança radical no comando do
município a partir de 2013. “A
Prefeitura tem de ser a melhor
prestadora de serviço da cidade
e não tem sido, ao contrário, tem
deixado a desejar”, declarou.
O político participou do
programa “Café com Política”,
da iTV Sol Notícias, gravado na
manhã de quarta-feira (18).
Durante a entrevista Loureiro
falou ao jornalista Miguel Leite
sobre a organização do PR, que
segundo ele, terá candidato
próprio a Prefeitura e uma
chapa completa de vereadores.
“Já estamos reali zando
reuniões com os pré-candidatos
a vereador e discu tindo nosso
plano de governo para
apresentar à sociedade no
momento em que o calendário
eleitoral nos permitir”, adianta
Loureiro.
Candidato a prefeito por duas
vezes (2000 e 2004) Loureiro
ficou em segundo lugar, sendo
que em 2004 foi vencido pelo
atual prefeito Jorge Abissamra
(PSB), por pouco mais de 1,3
mil votos. A entrevis ta completa
você
assiste
na
iTV
Sol: www.solnoticiaspress.blogspot.com. A
seguir alguns trechos da
entrevista do pré-candidato ao

Dr Paulo
Elias
É Advogado

Jornalista Miguel Leite e o Arquiteto José Carlos Dias Loureiro
Jornal do Município – No
programa “Café com Política”. pessoas comprometi das com a
Jornal do Município – Como cidade e com o partido e, segundo mandato do prefeito
a política surgiu na vida do principalmen te, com o objetivo Abissamra foi instalado o caos
senhor?
de eleger o próximo prefeito de geral na administração munici
pal, com a instituição do calote
José Carlos Dias Loureiro – Ferraz de Vasconcelos.
Na universidade eu já vivia
Jornal do Município – O geral nos fornecedores e a crise
política. Nos anos 80 eu me filiei senhor foi secretário de Serviços no lixo. Qual a proposta do PR
ao PMDB, mas no final dos Urbanos na administração Jorge para tirar Ferraz do buraco?
José Carlos Dias Loureiro –
anos 90 fui convidado pelo PPS Abissamra. Porque deixou o
Tão logo deixei a Prefeitura em
e assumi a direção do partido em cargo?
José Carlos Dias Loureiro – 2009, eu não tive mais nenhum
1998, para em 2000 disputar
pela primeira vez a Prefeitura Todos sabem que eu fui contato com o prefeito. Hoje,
de Ferraz. Em 2004 eu me secretário durante o primeiro entendo que a Prefeitura tem de
coloquei
novamente
à mandado do prefeito Jorge ser a melhor prestadora de
disposição dos eleitores onde Abissamra Isso ocorreu num ato serviço da cidade e não tem sido,
disputei a eleição mais acirrada de humildade mútua em ao contrário, tem deixado a
benefício da cidade. Entretanto, desejar. A Prefeitura tem de
da história de Ferraz.
Jornal do Município – Como no segundo mandato (2009) passar por uma reformulação
estão os preparativos para a assumi a Secretaria de Planeja total e em 2013, um novo grupo
mento e fiquei até setembro assumirá o comando da cidade,
disputa da eleição deste ano?
José Carlos Dias Loureiro – daquele ano, quando o prefeito pois no caminho que está não
Estamos com um grupo forte, me solicitou o cargo, alegando poderá ficar. Já podemos ver que
com uma chapa de pré-candida que iria realizar uma renovação o Governo Municipal está
vivendo uma ressaca.
tos a vereador muito boa. Temos na administração dele.

MADUREIRA
ID:9* 10840

3

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

Esperança
Apesar da condenação por nepotismo, Junior da
Locadora (PR) Azuir Marcolino (PTB) e Roberto
Marques (DEM) continuam confiantes que a Lei da
Ficha Limpa não os enquadra. Informam que haverá
recursos, como já era esperado.
Esperança
Até o ex-prefeito Eduardão, que está em situação mais
delicada, não jogou a toalha e continua esperançoso
que conseguirá ser candidato.
Entretanto, o caso dele é diferente. A sentença
já é considerada finalizada e seu nome está fora da
lista oficial do PSDB entregue ao Cartório Eleitoral.
Aliás, como já foi escrito, fora até da lista de eleitores
aptos a votar, já que teve direitos suspensos.
A Lei Complementar 135/2010, a Ficha Limpa, prevê
que os políticos condenados por improbidade
administrativa ficam inelegíveis por oito anos. Isto é,
não podem ser candidatos às próximas eleições em
outubro deste ano, quando serão escolhidos nas urnas
o novo prefeito, vice e vereadores. Na sentença
condenatória promulgada pelo TJ foram mantidos os
termos emitidos pela juíza do Fórum de Poá. Assim, todos
são penalizados com a perda de função pública que
estiverem exercendo na época do trânsito em julgado, à
suspensão dos direitos políticos por cinco anos,
pagamento de multa e proibição de contratar ou receber
benefício do poder público pelo prazo de três anos.
O vereador Fernando Molina, o Junior da Locadora,
argumenta que não houve prejuízo ao erário público e
que portanto não estaria incurso na lei da Ficha Limpa.
Argumenta ainda que quem nomeou para os cargos
mencionados foi o então prefeito da época e que
portanto não é justo ser condenado.
O ex-prefeito Roberto Marques também é da opinião
de que apesar da condenação, não houve situação de
enriquecimento ilícito e tampouco de dano ao erário,
razão pela qual, no seu entendimento, não está incurso
na referida lei impeditiva. Sobre sua intenção de ser
candidato a prefeito, Marques disse que só a partir de
fevereiro que tudo vai se definir e que o momento é de
conversações e de reunião entre lideranças.
Explico: Os caras estão sonhando, viajando. Senão,
então estão querendo ganhar tempo. Essa é a verdade.
A situação é muito mais complicada do que estão
querendo passar para o povo. O caso deles não tem
nada a ver com a lei da ficha limpa, ou seja, com ou
sem lei da ficha limpa estão praticamente fora da disputa
eleitoral desse ano, 90%, e logo logo o Junior e Azuir
deverão deixar seus cargos na Câmara, é só uma
questão de tempo.
O caso é de condenação com CASSAÇÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS. Ou seja, a Juiza cassou os direitos
políticos deles e por isso independe da FICHA LIMPA.
Para entender melhor: O Juiz de Primeiro Grau
condenou e cassou os direitos políticos deles; o Tribunal
(2a. Instância) confirmou a condenação e manteve a
cassação dos direitos políticos.
Cabe recurso? Até que cabe recurso para a 3a.
Instância. Na 2a. só para encher linguiça, ganhar
tempo. Mas o recurso para a 3a. Instância não tem efeito
suspensivo, ou seja, NÃO SUSPENDE A SENTENÇA.
A sentença tem e deve ser cumprida. È o chamado
recurso com efeito devolutivo (não suspende os efeitos
da sentença).
O que mais podem fazer para se manter no cargo e
até ser candidato, se é que é possível?: O que podem
fazer é conseguir efeito suspensivo para o recurso na
3a. Instância, o que é muito difícil, especialmente nesse
caso e nesse momento onde tanto se fala em ficha limpa.
Por isso falamos em 90% fora. Resta 10% por conta
desse DIFICIL, mas não impossível, efeito suspensivo.
Quando o Junior e Azuir saem da Câmara?: Com a
publicação do acórdão pelo Tribunal haverá o trânsito
em julgado. Após, o Tribunal devolve o processo para o
Juiz de Poá que manda notificar a Câmara da perda
do mandato dos vereadores, determinando ao presidente
da Casa que convoque os respectivos suplentes. Ao
mesmo passo informa o Juiz eleitoral da cassação dos
direitos políticos de todos os envolvidos no processo,
inclusive o Roberto Marques.
E o Eduardão?: A situação é a mesma, o Juiz
comunica o Cartório Eleitoral da cassação dos seus
direitos políticos. Só que o Eduardão tem mais uma
complicação, mais uma agravante: ele não está filiado
em nenhum partido, segundo informações do Cartório
Eleitoral de Poá, e portanto, não pode ser candidato.
Assim, mesmo que conseguisse efeito suspensivo para
sua sentença não poderia ser candidato porque para
ser candidato é preciso estar filiado a um partido UM
ANO ANTES DAS ELEIÇÕES e segundo a Justiça
drpauloelias@uol.com.br
Eleitoral ele não está.
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