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HISTÓRICO DE POÁ –
ASPECTOS GERAIS
Até o final do século 16, a
região onde se formaria Poá era
totalmente despovoada. Com o
desenvolvimento da Vila de São
Paulo de Piratininga, os agricultores foram obrigados a se deslocar para a parte leste, onde havia muita terra para lavoura e
pasto, banhada pelos rios Tietê
e Guaió. Começou a se formar
a Vila de Boigy, mais tarde, Vila
de San tana de Mogy Mirim
(hoje Mogi das Cruzes).
Em setembro de 1611 a região da futura Poá foi anexada
a essa vila, embora durante muito tempo se discutisse se deveria pertencer à Vila de São Paulo de Piratininga. Em 1621, as
terras praticamente abandonadas foram doadas pelo capitão
Manoel Rodrigues de Moraes
aos padres do convento de Nossa Senhora do Carmo, os
Carmelitas.
Oito anos depois de receberem essas terras, instalaram um
convento em Mogi das
Cruzes,mas nunca as ocuparam.
Em 1865, o presidente da
Província de São Paulo, João
Crispiniano Soares, delimitou
as primeiras divisas para a formação do núcleo da futura Poá,
no início chamado de Apoá. Em
1877, o local ainda estava
desabitado e moradores das redondezas começaram a pedir a
construção de uma estação de
trem entre La geado (hoje
Guaianases) e Mogi das Cruzes.
Por causa da localização
geográfica, a estação foi construí da para servir de escoadouro para a produção agrícola da
região para a Capital.
Com o advento da Repúblicas, as estradas de ferro foram
muito beneficiadas e a então Estrada de Ferra D. Pedro I passou a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil, a qual se
integrou a estação de Poá. Os
trens passaram a fazer paradas
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Poá 63 anos de Emancipação Política

Vista aérea da cidade de Poá

em Poá no dia 11 de abril de
1891.
Foi esse fato que possibilitou o povoamento, que se iniciou ao redor da estação de
trem. A antiga estação, o marco
que deu verdadeiramente origem à cidade, não existe mais.
Foi demolida para dar lugar à
nova estação ferroviária. Em 7
de fevereiro de 1926, o presidente Epitácio Pessoa inaugurou a linha variante, com a estação de Calmon Viana.
Com o crescimento de Poá,
o povo pediu a criação do Distrito Federal e, logo depois, do
Distrito Policial, importantes
passos políticos que davam
maior importância ao local. Em
seguida, Poá passou a Distrito
de Paz. A localidade passou a
crescer rapidamente, mas nada
recebia de Mogi das Cruzes, a

quem pertencia. A população
estava revoltada com o descaso.
Em 6 de julho de 1947 um
grupo de cidadãos insatisfeitos
reuniu-se pela primeira vez para
pleitearem a elevação do Distrito a Município. Participaram
José Garcia Simões da Rocha,
Bruno Rossi e Euclides
Greenfield. Na segunda reunião, foi formada uma comissão provisória e, com ela, tomou força a idéia da emancipação. Em 26 de abril de 1948, a
Comissão entregou na Assembléia Legislativa os documentos exigidos para a formação de
um novo município, com o
apoio dos deputados Antonio
Silva da Cunha Bueno e
Euclydes de Castro Carvalho.
Após analisar o pedido, a Assembléia autorizou a realização
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Prefeito destaca avanço na saúde pública com
a entrega de novo hospital na Zona Leste

Prefeito Gilberto Kassab participou da inauguração do hospital Santo Antônio, no bairro da Penha

O prefeito Gilberto Kassab
participou da inauguração do
hospital Santo Antônio, no
bairro da Penha, na Zona
Leste, que atenderá exclusiva
mente pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS). O
atendimento será mantido a
partir do custeio dos leitos pela
Administração Municipal que
repassará a verba para a
instituição parceira.
O prefeito Gilberto Kassab
participou da inauguração do
hospital Santo Antônio, no
bairro da Penha, na Zona Leste,
que atenderá exclusivamente
pacientes do Sistema Único de
Saúde (SUS). O atendimento
será mantido a partir do custeio
dos leitos pela Administração
Municipal que repassará a verba
para a instituição parceira, a
Real e Benemérita Sociedade
Portuguesa de Beneficência. O
início do funcionamento do
hospital está marcado para a
primeira quinzena de abril deste

ano.
”Essa inauguração represen
ta um avanço na prestação de
serviços gratuitos de Saúde na
cidade de São Paulo, principal
mente em uma região onde a
demanda é muito grande. Além
disso, o atendimento será feito
por uma instituição que é
referência para todos nós pela
sua seriedade, pelo resultado de
seus trabalhos, pelos seus
dirigentes. Os recursos serão
públicos, mas muito bem
administrados e com ganho
muito efetivo para a Zona
Leste”, disse Kassab.
O hospital Santo Antônio foi
implantando nas antigas instala
ções do hospital Nossa Senhora
da Penha cujos prédios foram
arrendados por 10 anos pela
Beneficência Portuguesa. O
atendimento será exclusivo para
pacientes do SUS com casos de
média complexidade e materni
dade que forem obrigatoriamen
te encaminhados pelas unidades

públicas de saúde do município.
Inicialmente, a unidade
atenderá com 166 leitos, sendo
46 para internação clínica
adulto, 46 para internação
cirúrgica de média complexida
de, 10 para UTI adulto, 20 para
UTI neonatal (sendo 6 para alto
risco) e 44 para alojamento
conjunto. Quando estiver em
pleno funcionamento, o Hospi
tal Santo Antônio vai oferecer
426 leitos aos pacientes do SUS.
O hospital terá ainda seis
salas de centro cirúrgico, centro
obstétrico e cinco quartos para
partos humanizados. Dos 44
leitos para alojamento conjunto,
dois serão destinados para o
projeto Mãe Canguru. A popula
ção ainda terá a disposi ção
consultórios para atendimen to
em sete especialida des médicas:
otorrinolaringo logia, oftalmolo
gia, ginecolo gia, urologia,
obstetrícia, cirurgia vascular e
cirurgia geral.
SECOM Pref. São Paulo

de um plebiscito, no qual a
população decidiria se queria
que Poá se emancipasse ou
não de Mogi das Cruzes.
Uma verdadeira estratégia
de guerra foi montada em Poá,
tanto pela Comissão Plebis
citária, como pelos que se
opunham à idéia. Todas as
casas foram visitadas, os argumentos dos dois lados foram ouvidos insistentemente,
o jornal A Voz do Subúrbio
mobilizou a população em
busca do sim nas urnas. A batalha só terminou no dia 10
de outubro de 1948, quando
foi realizado o plebiscito. A
vitória ficou com os que votaram favoravelmente ao plebiscito, no total 1370 pessoas. Somente 19 votos foram
contrários.
Após a divulgação do re-

sultado, a população comemorou fazendo o “enterro dos 19”,
carregando um caixão simbólico pelas ruas. Em 24 de dezembro do mesmo ano, o Governo
do Estado elevou Poá a Município.
No dia 1º de janeiro de
1949, foi feita a instalação legal do município de Poá. Somente em 26 de março daquele
ano começou a funcionar a Câmara Municipal, com a posse
do primeiro prefeito José Lourenço Marques da Silva e dos
vereadores.
A partir daí, o dia 26 de março marca a emancipação política de Poá, onde se comemora
oficialmente o aniversário da cidade. No próximo dia 26, Poá
completará 63 anos, tendo hoje
o título de estância hidromineral
por causa de suas fontes de água

mineral.
Origem do nome
A origem do nome Poá até
hoje apresenta divergências, não
se sabe exatamente de qual palavra indígena surgiu. Oficialmente, é aceita a versão do historiador João Mendes de Almeida,
que assim explicou o nome:
“Poá é o modo errado de se
escrever PIÁ, que significa bifurcação de caminhos, ou onde os
ca minhos de apartam”.
Os indígenas, para designar
encruzilhada, dizem “pe –a – çaí
– pá”, que significa desvio. Já piá
significa ramal.
Dessas explicações, originou-se o significado de bifurcação de caminhos, função que Poá
realmente sempre exerceu, por
ser passagem obrigatória dos viajantes entre o Rio de Janeiro e
São Paulo.
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Jovens canadenses visitam Prefeitura de Arujá

Questão de Opinião:

TB não é doença do passado

Toda opinião é sempre bem vinda!

O coordenador de Inglês do Colégio Alpha, prefeito Abel Larini e o diretor da escola canadense, Michael Landry

Um dia antes de retornar ao
Canadá, alunos da West Hants
Middle School, da cidade de
Windsor, que fazem intercâm
bio cultural com colegas do
Colégio Alpha de Arujá, foram
recepcionados pelo prefeito
Abel Larini no paço municipal.
Os estudantes passaram duas
semanas no Brasil. A experiên
cia já é uma tradição entre os
dois colégios há sete anos. Em
janeiro, 13 estudantes da escola
privada arujaense passaram o
mesmo período na cidade
canadense.
No encontro com o prefeito,
os jovens que tem em média 15
anos de idade ouviram um relato
sobre a cidade de Arujá e sua
importância na região do Alto
Tietê. Abel Larini foi indagado
por um dos alunos se, como
prefeito, ele conseguia tirar

férias: “É muito difícil. A
responsabilidade é muito gran
de e tenho que estar disponível
para fazer o melhor pela cidade
durante 24 horas por dia, sete
dias por semana”.
O prefeito também ouviu dos
alunos detalhes sobre as
características da cidade de
Windsor, que fica no litoral da
Província de Nova Escócia e
próxima a um dos portos mais
importantes do país. Abel foi
informado também que o
Canadá tem uma população
pelo menos três vezes menor
que o Brasil e que, lá, o regime
é parlamentarista: “Essa troca
de informações entre as pessoas
de países tão diferentes é muito
enriquecedora”.
O diretor da escola, Michael
Landry, ressaltou que o
intercâmbio é muito importante

tanto para os jovens canadenses
quanto para os brasileiros
porque altera o modo como eles
veem o mundo: “É, com certeza,
uma mudança de vida”. Segun
do ele, no entanto, o maior
benefício são as amizades que
ficam para o resto da vida: “Esse
jovens jamais esquecerão as
famílias que os acolheram e
a experiência que viveram”.
O coordenador de inglês do
Colégio Alpha, Alexandre de
Moura, explicou que cada
estudante brasileiro ficou
hospedado no Canadá por uma
família de aluno da West Hants
Middle e que esse aluno veio
agora ao Brasil e foi acolhido
pela família do mesmo jovem
brasileiro: “Isso é feito assim
desde o início do intercâmbio há
sete anos e a maioria dos jovens
da primeira experiência se

Nadja Cortes

Hoje vamos falar de saúde. Em minha opinião, o bem
mais precioso para todo e qualquer ser humano.
Pouca gente sabe, mas, o mês de março é marcado pelas
comemorações alusivas ao “Dia Mundial da Tuberculose”
(24 de março).
Ainda há pessoas que não sabem disso, mas, apesar de
ser uma das mais antigas doenças conhecidas pela
humanidade (desde o antigo Egito), a “TB” não é uma
doença que ficou no passado. Ao contrário, ela é uma
preocupação atual e mundial, tanto pelo número de casos
ainda existentes e quanto pela sua gravidade.
Ela é causada pela bactéria denominada mycrobacterium
tuberculosis que, quando exalada no ar por meio de tosse,
espirro, fala etc, pode contaminar demais presentes no
mesmo ambiente, principalmente em locais fechados.
No Brasil, atualmente o poder público (nas esferas
municipal, estadual e federal) realiza ações preventivas (tais
como campanhas publicitárias, palestras etc) e distribui,
gratuitamente, a vacina BCG (aplicada logo nos primeiros
dias de vida). Porém, a principal medida continua sendo o
diagnóstico precoce da doença.
Por este motivo é necessária a conscientização da
população sobre o que é, quais os sintomas, formas de
tratamento e métodos preventivos desta que, como qualquer
outra enfermidade, pode vir a matar em decorrência de
complicações (principalmente as de caráter respiratório já
que a TB acomete principalmente os pulmões do paciente
infectado).
Tosse há mais de três semanas consecutiva pode sinal de
Tuberculose e o exame de “escarro” deve ser realizado o
quanto antes.
A doença pode ser diagnosticada de diferentes maneiras,
porém as mais comuns ainda são os Raios-X do Tórax e o
exame de escarro.
O tratamento, que pode levar de 6 meses a 2 anos até a
cura. Isso vai depender do organismo e da motivação do
paciente em não abandonar o tratamento que, na maioria
das vezes consiste na ingestão de medicamentos, alimentos
adequados, interrupção do uso de cigarros, entorpecentes
etc; além de repouso, muito repouso.
Vale lembrar que tomada a primeira dose, após 15 dias,
o paciente já não é mais agente transmissor da doença.
Além da tosse contínua, usualmente, os principais
sintomas são: cansaço constante, perda de peso, febre ao
entardecer, dores no peito, suores noturnos, dor nas costas,
tosse com sangue e dificuldades respiratórias.
Hoje, a Tuberculose tem cura e ao contrário do que se
pensava antigamente, a doença não é transmitida por pratos,
talheres, copos, lençóis ou roupas dos cidadãos
contaminados.
Em minha opinião, a Tuberculose é um problema de saúde
pública e a única forma de acabar com esse mal é a adoção
de políticas públicas terapêuticas supervisionadas com
seriedade.
neirylen@yahoo.com.br

corresponde até hoje”.
A estudante Ashley, de 14
anos, contou que adorou o
Brasil e, principalmente Arujá:
“É um lugar maravilhoso, muito
bonito mesmo”. Ela disse que
ficou impressionada com a
maturidade dos jovens brasilei
ros: “São mais maduros do que
os canadenses, na postura e no
comportamento”.
Brandon, de 15 anos, por sua
vez, achou que, exceto pela
questão da língua, não há
diferenças entre os adolescentes
dos dois países: “Gostei muito
do Brasil, de Arujá, das praias
paulistas e do clima. Fui muito
bem recebido”. Ao final do
encontro, o prefeito Abel fez
questão de parabenizar o
Colégio Alpha pela inciativa:
“Isso eleva o nome de Arujá pelo
mundo. Só temos a agradecer”.

Apae de Itaquaquecetuba é indicada no Orçamento
2012 por deputado federal
Após reunião técnica, o secretário de Transportes, Wander Rodrigues Fernandes providenciou o encaminhamento de todos os
documentos necessários à indicação. O documento protocolado junto ao Ministério da Educação (registrado sob o número
25420005) refere-se à importância de R$ 200 mil reais

imprensareg@bol.com.br

Banda Chamada a Cobrar
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Apae de Itaquaquecetuba

Há poucos dias, a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcio
nais (Apae) recebeu do gabinete
do deputado federal Valdemar
Costa Neto (PL), a informação de
que o parlemen tar apresentou
uma emenda ao “Orçamento
2012” destinada à unidade de
Itaquaquecetuba.
Após reunião técnica realiza
da entre empresários da cidade,
representantes da APAE e agen
tes públicos municipais, o secre
tário de Transportes, Wander
Rodrigues Fernandes providen
ciou o encaminhamen to de todos
os documentos neces sários à
indicação.
O documento protocolado
junto ao Ministério da Educa ção
(registrado sob o número
25420005) refere-se à importân
cia de R$ 200 mil reais.
O recurso deverá ser utili zado
na aquisição de veículos novos e
outros equipamentos destinados
ao atendimento de pessoas com
diferentes graus de deficiência
intelectual.
O convênio da APAE com os
órgãos federais que autorizam a

disponibilidade da referida verba
deverá ser firmado em breve.
Vale lembrar que, a APAE de
Itaquaquecetuba também recebe
apoio de diversas entidades
públicas e privadas, incluindo o
poder executivo municipal no
sentido de disponibilizar funcio
nários, contribuir para o aluguel
da unidade, entre outras ações.
Atualmente, a unidade atende
215 alunos matriculados.
Em nome do prefeito
Armando Tavares Filho, o
Armando da Farmácia e dos
representantes da APAE Itaqua
quecetuba, o secretário munici
pal de Transportes, Wander
Rodrigues Fernandes agradece a
indicação do deputado Waldemar
Costa Neto, enaltece o trabalho
desempenhado pela atual direto
ria da unidade e parabeniza aos
demais responsá veis, colabora
dores, funcioná rios e voluntários
que fazem dessa instituição um
dos princi pais incentivadores do
deficiente, moradorde Itaqua
quecetuba.
“... O atendimento oferecido
pela APAE representa um

imprescindível apoio tanto aos
freqüentadores quanto aos pais
que dependem da unidade para
promover a inclusão e uma vida
mais saudável aos seus filhos...
Em nome do poder executivo
municipal afirmo que é sempre
um prazer auxiliar este
importante trabalho desenvolvi
do em prol destas crianças e
jovens...”, finaliza o secretário.
Sobre a APAE:
Para quem não conhece, a
Apae é uma instituição sem fins
lucrativos, cuja missão é facilitar
o bem estar e a inclusão social
da pessoa deficiente em todo
território Nacional. Em Itaqua
quecetuba essa realidade não é
diferente.
Destinada a atender pessoas
com diferentes graus de
deficiência intelectual, a Apae
promove condições para que
essas pessoas possam desenvol
ver suas potencialidades, visando
sua inclusão na sociedade.
Oficialmente, a APAE unidade de Itaquaquecetuba
existe desde 1996, porém, três
anos antes, um grupo de amigos

e pais de portadores de deficiên
cia já se reuniam para dar início
aos trabalhos voltados ao atendi
mento de crianças.
Constantemente aprimorando
seu quadro funcional, a Apae
enfrenta todos os desafios
buscando oferecer um atendimen
to de qualidade a seus alunos.
Para tanto, desenvolveu, ao longo
dos anos, uma estrutura abran
gente, visando atender e suprir
as necessidades do deficiente.
A instituição procura
transmitir aos seus alunos
elementos culturais, estimulati
vos, educativos e profissionali
zantes.
O atendimento na Apae de
Itaquaquecetuba é realizado por
profissionais, tais como: fonoau
diólogo, psicólogo, fisiotera
peuta, além do apoio pedagógico,
terapia ocupacio nal e serviço
social.
A APAE - Itaquaquecetuba
está localizada à estrada de Santa
Isabel, número 3.550, Vila Japão.
Para mais informações, o telefone
da Apae é: 4645-4165.
Neirylene Cunha de Sena
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O centro de convenções, com
a parte estrutural concluída,
permitiu que a construção do
segundo pavimento do prédio
esteja adiantada e, com a
mudança da sede da Câmara
Municipal de Ferraz de
Vasconcelos para novo endere
ço, em breve, a construção
deverá se completar. A previsão
inicial é que as mudanças serão
mais sentidas ainda antes do
final deste primeiro semestre
para logo em seguida permitir
que a comunidade possa
usufruir do espaço.
Qualquer observador que
passar pelo local, agora em
março, poderá perceber que já
está praticamente pronta a
pavimentação de toda a calçada
no entorno do complexo e que
já estão pintadas e arborizadas
as vagas do estacionamento ao
longo da Rua Herman Telles
Ribeiro no lado oeste. Se as
chuvas do período não
atrapalharem, toda a calçada
com as guias estarão nos seus
devidos lugares ainda este mês.
Conforme informado em
outras ocasiões, o espaço, além
de comportar 650 pessoas
simultaneamente em diversas

Fotos: Renan Odorizi

Em ritmo acelerado o Centro de Convenções e a Praça dos Trabalhadores

SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

Logo após a mudança de cronograma adotada em fevereiro último, em função da finalização de um trecho do Córrego
Piscina, seguem em ritmo acelerado as obras do Centro de Convenções e da nova Praça dos Trabalhadores onde, até
meados de 2010, era a sede da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e onde ainda funciona a Câmara Municipal.

atividades lúdicas, de caminha
da, de teatro ou de simples
convívio, também servirá para
resgatar e homenagear a
história de Ferraz com quatro
portais: das indústrias, da Uva,
dos Trabalha dores e da Via
Férrea, todos importantes eixos
por onde se dá o desenvolvi
mento de Ferraz de Vasconce
los.
Vale lembrar que a presença
do prédio da Câmara o espaço
não será obstáculo para a

conclusão das obras. Uma nova
sede da Câmara Municipal
ficará na Rua Deputado Queiróz
Telles, no número 195. A
entrada dela fica a menos de dez
metros da Rua Pedro Foschini,
que é a rua lateral da nova sede
da prefeitura. O custo total de
aquisição e da obra da Câmara
será um valor aproximado de R$
1 milhão. No novo prédio será
construído mais um andar. Esse
valor será gasto para levantar o
prédio do jeito que foi idealizado

no projeto. E depois serão
gastos mais R$ 500 mil para o
aprimoramento infraes trutural.
Para o prefeito Jorge
Abissamra, a comunidade com
certeza reconhece o valor da
obra. “Percebo que a comunida
de vê com muito bons olhos a
obra do centro cultural e tenho
a certeza que em funcionamen
to, ela vai perceber mais ainda
a sua utilidade e o destaque que
trará a essa parte da cidade”.
SECOM–Ferraz

Fotos: Wanderley Costa /Secom

Refis de Suzano Prazo de adesão termina em 30 de março
Os contribuintes com dívidas
tributárias relativas ao exercício
de 2010 e anos anteriores interes
sados em quitá-las com redução
progressiva sobre o valor dos
juros e da multa têm até a
próxima sexta-feira (30/3) para
aderir ao Programa de Recupera
ção Fiscal (Refis) da Prefeitura
de Suzano.
Para isso, devem comparecer
ao setor de atendimento
exclusivo do Refis, que funciona
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 16h, no subsolo do Paço
Municipal Prefeito Firmino José
da Costa (rua Baruel, 501 –
Centro).
O contribuinte pessoa física
deve apresentar documento de
identidade com foto (RG, Cartei
ra de Motorista etc.), CPF e o
número da inscrição municipal
ou o carnê do tributo devido
(IPTU, ISS, Taxas etc.).
Já pessoas jurídicas, além da
inscrição ou carnê, terão de
apresentar o estatuto ou contrato
social, CNPJ e documento de
identificação do proprietário da
empresa.
Em ambos os casos, se a
pessoa que comparecer não for
proprietária do imóvel ou a titular
da dívida e quiser quitar o débito
de forma parcelada, terá de
apresentar, além dos documentos
pessoais, uma procuração com
assinatura do proprietário ou
titular reconhecida em cartório.
O desconto para o pagamento
da dívida em parcela única é de

Setor de atendimento exclusivo do Refis na Prefeitura de Suzano

100% sobre o valor dos juros e
da multa incidentes.
Já para negociação dos
débitos em até cinco parcelas
iguais, mensais e consecutivas, a
diminuição é de 75% (dos juros
e multa) e caso para parcela
mento em até dez vezes, a
redução é de 50%, também sobre
os juros e a multa.
Além dos débitos lançados na
dívida ativa do município, os
contribuintes podem quitar
dívidas relativas a negociações
anteriores (parceladas amigave
lmente) e ainda aquelas já execu
tadas judicialmente (que estão
sendo cobradas na Justiça).
“O Refis é uma oportunidade
para que os contribuintes que
possuem débitos com o municí
pio devem aproveitar para
regularizar sua situação fiscal.
Em alguns casos, com os
descontos sobre os juros e a
multa, o valor da dívida chega a

reduzir pela metade”, destaca o
secretário municipal de Finanças,
Edson Barbosa.
O contribuinte deve estar
atento para a data em que
pretende ingressar no Refis, já
que o pagamento à vista ou da
primeira parcela deve ser feito no
ato da adesão ao programa,
conforme previsto no decreto
8.119/11, que regulamenta a lei
municipal 4.514/11, de autoria do
Executivo, que criou o programa
no município após o projeto ser
aprovado por unanimidade pelos
vereadores suzenseses.
Mais informações ou esclarec
imentos de dúvidas na Diretoria
de Receita da Prefeitura de
Suzano pelo telefone 4746-5656
ou pelo e-mail refis2011suzano
@gmail.com e tam bém no hotsite
www.suzano.sp.gov.br/refis.
Balanço
Entre os dias 5 de outubro de
2011 e 21 de março de 2012,
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18.544 pessoas compareceram
ao setor de atendimento exclusi
vo do Refis, no subsolo do Paço
Municipal para obter informa
ções, esclarecimentos ou aderir
ao programa.
De acordo com balanço
divulgado pela Secretaria
Municipal de Finanças neste
quinta-feira (22/3), em pouco
mais de cinco meses de
atendimento, mais de 49% dos
contribuintes que estiveram na
sede da Prefeitura aderiram
imediatamente ao Refis para
quitar dívidas de 2010 e anos
anteriores, com desconto sobre
o valor dos juros e da multa.
O levantamento aponta que
dos quase 9,2 mil acordos
fechados no período, 7.209 são
referentes aos contribuintes que
optaram pelo pagamento da
dívida em parcela única.
Já os outros 1.972 preferiram
o parcelamento dos débitos, em
até cinco ou dez parcelas iguais,
mensais e consecutivas.
As dívidas negociadas até 21/
3 deste ano totalizam cerca de
R$ 10,5 milhões, sendo R$ 7,7
milhões já pagos.
O saldo restante corresponde
aos parcelamentos e aos paga
mentos ainda não computa dos,
já que o prazo de compensa ção
bancário é de dois a três dias.
Com o valor arrecadado, a Prefei
tura investe em obras e serviços
na cidade.
SECOM Suzano

SEMPRE ALERTA PARA A ETERNIDADE
ATENÇÃO VIGIAI É MUITO IMPORTANTE
ESTAR SEMPRE ATENTO
O principal motivo da ocorrência de acidentes em
todas as áreas de atividades humanas tem sido a falta
de atenção. Falta de atenção a detalhes, falta de atenção
a recomendações e toda a sorte de desobediências
provocadas pela presunção, soberba e vaidade.
Na vida espiritual a falta de atenção, a falta de
vigilância produz dano bem maior que um simples
acidente, produz a ida sem volta
ao inferno, já que a simples falta de vigilância já
configura uma desobediência. O profeta Miquéias alerta
sobre a falta de atenção quando escreve em Miquéias
1;2 ouvi todos os povos, presta atenção ó terra e tudo o
que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra
vós , o Senhor desde o seu Santo Templo.
Nosso Senhor Jesus Cristo nos impôs condições e nos
deu mandamentos que todos os dias são desobedecidos
e muitas condições são sempre negligenciadas pela falta
de atenção, pela presunção e pela falta de verdadeiros
pastores que devem guiar o rebanho a verdadeira
obediência. Desde o negar-se a si mesmo, amar a Deus
acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si
mesmo, abençoar os inimigos e levar a carga uns dos
outros e mais um monte de detalhes negligenciados tem
tornado o numero de desobedientes maior a cada dia,
principalmente quanto a repetir diariamente em cada
oração que é a vontade de Deus Pai que deve ser feita,
e não a nossa como Cristo nos ensinou na oração do
Pai Nosso.
Temos que pedir do amor de Deus sobre nós temos
que pedir a unção que nos ensina todas as coisas (I
João2;20,27) temos que orar mais uns pelos
outros(Tiago 5;18)
Temos que prestar mais atenção a todos os detalhes e
vigiar, pois o tentador esta sempre alerta para querer
nos derrubar e a vigilância é a nossa primeira arma
contra ele. Temos que vigiar sempre porque não sabemos
a que horas nosso Senhor vem; (Mateus 25;42).
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A Emancipação Político
Administrativa de Poá
“Tenho
orgulho em
poder
contribuir com
o crescimento
de nossa
cidade.
Parabéns Poá”
Júnior da
Locadora

“Parabéns Poá
pelos 63 anos
de vitória, e a
este povo
abençoado por
Deus”
Ricardo Massa

“Temos muito o
que comemorar,
apesar das
injustiças do diaa-dia, sempre
vale a pena.
Feliz aniversário
Poá!”

Dr. Valter
Risieri
“Que a graça
de Deus
ilumine o
caminho de
todos os
moradores
desta cidade
que completa
mais um ano
de vida”
Toninho Luna

“Que Deus
proteja
nossa cidade
nesta
comemoração
de mais um
ano de vida”
Gerson
Passos
“Poá está
demonstrando
para todo o
país que pode
construir um
mundo
melhor”
Alemão
Churrasqueiro
“Festeje o prazer de
cada conquista e o
aprendizado de
cada derrota!
Festeje por estar
aqui! Festeje a
Esperança e o Amor,
no amanhã!”
Parabéns Poá.

Dr. Paulo
Elias
Nunca deixe que
as tristezas do
ontem e as
preocupações
com o amanhã
estraguem o seu
dia de hoje.
Felicidades Poá!

Edinho do Kemel

“Minhas raízes
estão aqui, e
trabalharei
para melhorar
ainda mais a
nossa querida
Poá”

Deneval Dias

A partir de 1945, com término da II da Guerra
Mundial e a Explosão demográfica da metrópole
Paulistana, Poá começou a mudar sua típica
paisagem rural, devido o acesso facilitado pela
Estrada de Ferro Central do Brasil e especialmente
a existência de terrenos a baixo custo. Verificouse com a abertura de novos logradouros, um intenso
processo de urbanização.
O então Distrito de Poá, crescia vertiginosamente,
mas as autoridades de Mogi das Cruzes quem
pertencia em nada lhe beneficiava, nem mesmo
meros prolongamentos de calçamentos e
substituições de pontes. Era um descaso total. Por
isso, no dia 6 de julho de 1947, na então sede da
Subprefeitura de Poá, reuniram-se pela 1ª vez vários
cidadãos com o vacilante propósito de pleitearem
a elevação dos distritos a categoria de Município.
Foi presidida por José Garcia Simões da Rocha,
servindo como secretários, Bruno Rossi e Euclides
Greenfield, primeiro e segundo respectivamente. A
mesa foi eleita por aclamação dos presentes. E
vários cidadãos fizeram o uso da palavra, ficando
por fim convocada nova reunião para o dia 12
seguinte.
E esta realizou-se no dia marcado na sede da
Associação Atlética Poaense na rua Cel. Benedito
Almeida (atual 26 de março), já com um número de
presentes bem mais elevado, sendo que a mesa
permaneceu com os mesmos membros.
Porém por divergências pessoais e políticas, esta
reunião não teve resultados satisfatórios, o que
motivou o desanimo entre os mentores do
empreendimento. Parecia que o movimento
fracassaria de vez, apesar da participação de 60
pessoas.
Nesta memorável reunião verificou-se a eleição
da Comissão Provisória, que depois de feita a
apuração constatou se: José Garcia Simões da
Rocha para presidente; Gabriel Ambruzzini para
relator; Bruno Rossi e Euclides Greenfield para
auxiliares, tendo este último secretariado a sessão.
Na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em 9
de novembro de 1947, entre os trinta e um
vereadores eleitos constavam quatro de Poá. Os
quais e seus respectivos partidos políticos eram:
Farid Domingues - Partido Social Democrático
(PSD) Guido Guida - União Democrática Nacional
(UND) Lorey Novazzi - Partido Trabalhista
Nacional (PTN) José Lourenço Marques da Silva Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) E pouco
depois, os emancipacionistas que não se reuniram
a alguns meses, decidiram faze-lo no dia 23 de
novembro.
Compareceram parte daqueles que aprovaram o
movimento inicial e outros que engrossaram as suas
fileiras. Realizou-se na sede da Subprefeitura, sob
a presidência do prof. José Garcia Simões da Rocha,
sendo secretariado por Fernando Rossi. E foi nessa
reunião que nasceu e se concretizou definitivamente
a idéia de emancipação e foi nela que foi dada a
ordem de marchar ao povo de Poá, rumo a
Independência Municipal.
Assim os presentes elegeram uma comissão que
recebeu o nome de “Comissão Executiva PróElevação de Poá à Município”, que assim ficou
construída: Presidente - Prof. José Garcia Simões
da Rocha, Secretário - Fernando Rossi, Relator Prof. Gabriel Alfredo Ambruzzini, Membros - Farid
Domingues e Bruno Rossi, Compareceram a esta
reunião os seguintes senhores: Lorehy Novazzi, João
da Silva Pupo, HermínioLoureiro, José Vieira, João
Dias, Faustino Pichiai, Jacinto Arias, Armando
Angeli, Gabriel Alfredo Ambruzzini, Benedito
França Lopes, José Lourenço Marques da Silva,
Damázio José do Prado, Bruno Rossi, Francisco
Batista Duiz, João Antonio Miranda, Manoel Del
Valle, João Juliano, Elygio Duarte Marins, Alfredo
Faria, Fernado Rossi, Guido Franceschini, Manoel
Camargo Ribas, Benedito F. Rios, José Antonio
Gopefert, Horácio Solerte Chiquerini, Domingos
Neto, Mario Silvani, Alfredo Gomes Torres, Antenor
Eustuchi, Eugênio Balabem Filho, Farid
Domingues, Brasílio Galuppo, Guido Guida,
Manoel Pinheiro Silva, Euclides Greenfield, Maria
João, Romeu Galuppo, Rodrigues F. dos Sanots,
João Alves Carvalho Júnior, João Silva, Artur
Veronesi (aquele do 1º casamento registrado em
1920), Lourenço Leal, Antonio Balazaima, Euclides
Bacheli, Paulo Sinkevicios, Manoel Cornivoni, José
Garcia Simões da Rocha, Jonas Moreira, Waldemar
Gomes Paulo e Jayme Rodrigues Bandeira.

“Felicidades
para todos
os poaenses
em mais um
aniversário
de nossa
cidade”
Lauriston
Roberto
“A primeira
preocupação do
homem não deve
ser a de procurar o
meio de alcançar a
felicidade, mas
sim, a de se tornar
digno dessa
felicidade”

Azuir Marcolino

“Deixar as
diferenças de
lado e
homenagear
todos aqueles
que contribuem
para a melhoria
de nossa cidade”
Marquinhos da
Indaiá

“À cidade
aniversariante,
meus mais
sinceros votos
de paz, saúde
e felicidades à
seus
habitantes”

Syllas Nogueira
“Que Deus
abençoe todos
os moradores
desta cidade
acolhedora e
próspera.
Parabéns Poá!”
Edison
Rodrigues

“Que a proteção
Divina envolva
esta cidade
que tanto
contribue para
tornar nosso
mundo melhor”
Kelson Cavalcante

“Que as
realizações
alcançadas neste
ano de vida
sejam apenas
sementes
plantadas que
serão colhidas
com maior
sucesso”.
Feliz aniversário!
Poá
Mário Sumirê
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Os comerciantes que fazem parte
da História de Poá

Antiga Estação Ferroviária de Poá

Poá antes e depois da Estação Ferroviária
Em 1877 Poá ainda era despovoado. Seu nome nesta época
era Apoá e foi neste local que os moradores das redondezas
pediram a instalação de uma estação de trem intermediária entre
o Lageado (Guaianazes) e Mogi. Na verdade a reivindicação
partiu de moradores”povos das parochias de Nossa Senhora da
Ajuda de Itaquaquecetuba e Nosso Senhor Bom Jesus do
Araujá”.
Foi fundamentado um ofício da Câmara de Mogi das Cruzes.
Em 1885 o trem fazia parada nas seguintes estações: Norte (Brás),
Penha, Lageado, Mogi, Guararema, Jacareí, São José dos
Campos, Caçapava, Tatuapé, Pindamonhangaba, Roseira,
Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista,
Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz. Todas somente no território
Paulista.
Assim como se deu em outras cidades em condições
semelhantes, o crescimento populacional de Poá deveu-se em
grande parte a construção da Estação na Estrada de Ferro. A
Estação de Poá foi aprovada em função de sua localização junto
as cidades de Itaquaquecetuba, Santa Isabel e Arujá. A estação
servia de importante escoadouro de produtos agrícolas de toda a
região para a Capital, sendo transportadas por trem.
Com a formação da República a ferrovia foi bastante
beneficiada. Uma semana após o advento da República, a 22 de
nove3mbro de 1889, o governo provisório mudou o nome da
Estrada de Ferro D. Pedro II para Estrada de Ferro Central do
Brasil.
Através de decreto federal, foi autorizado o ajuste de bitola
para a incorporação da estrada São Paulo - Rio de Janeiro à
EFCB. Assim que foi integrada à Central do Brasil, providenciou
para que os trens passassem a fazer parada em Poá e foi em 11
de abril de 1891 finalmente inaugurada a Estação de Poá, então
uma simplória plataforma de embarque e desembarque. A partir
daí o povoamento foi mais rápido.
A Estação tinha as características de construção assim
descritas “Alvenaria de tijolo com área de 55 m2, plataforma
cimentada e coberta com zinco, situada no quilometro 463,244
à altitude de 742,870”, sendo descrita na época como de 5a
categoria. Seu primeiro agente foi Manoel Constantino de
Almeida. Afim de incrementar o comércio em Mogi das Cruzes
em 1899, os cidadãos Joaquim de Mello Freire, João Baptista
Moreira da Glória, Marcolino Paiva e Emílio Navajas
conseguiram da direção ferroviária o funcionamento de um trem
suburbano entre Mogi e São Paulo, parando inclusive em Poá.
Mas foi somente em 1911 que o prefeito Manoel Alves dos Anjos
conseguiu o funcionamento regular do trem de subúrbio, pois
anteriormente foi interrompida a circulação por diversas vezes.
Em 4 de junho de 1913 a Central colocava em circulação
quatro unidades em funcionamento sendo cada uma com quatro
vagões: dois de primeira classe e dois de segunda. A partir de
então os trens de subúrbio passaram a fazer paradas regulares,
nos horários das 8, 12 e 16 horas. O termo Poá - E.F.C.B.passou
a fazer parte dos documentos oficiais e comerciais permanecendo
desta forma durante muito tempo.
A Linha Variante da EFCB foi inaugurada pelo presidente
Epitácio Pessoa, e em 7de fevereiro de 1926 o ramal ferroviário
foi entregue à população, iniciando então o desenvolvimento do
bairro de Calmon Viana. Mas a data do início das paradas de
trens desta outra linha é maio de 1934. A estação de Poá era o
ponto para onde convergiam carregamentos de lenha e produção
agrícola de Poá e das cidades vizinhas. A movimentação permitiu
então o desenvolvimento comercial do centro da cidade,
principalmente nas avenidas de acesso.
Plantações de Uvas
Por volta de 1914, com a vinda de vários imigrantes da Europa
para o Brasil, Poá recebeu alguns cultivadores de uva. Um deles
era Tito Temporim, que principiou o cultivo das uvas tipo Itália
na região, originando mais tarde a Festa da Uva Fina em razão
da quantidade e qualidade da fruta. Em Poá a família Romero
consolidou o nome no cultivo da Uva e fabricação de vinho. No
ano seguinte João Romero acompanhado de seus filhos
Francisco, Luiza, Glória, Maria e Adélia fixou residência em
Poá. Importavam uva da Espanha. Mais tarde cultivavam a fruta
nos terrenos da família, situados ao longo da avenida Vital Brasil
(J. Medina) e deu-se início à produção do vinho Romero. O jornal
A Voz do Subúrbio registrava a produção de 80 mil litros anuais
de vinho no ano de 1952.
Distrito Policial de Poá
A população de Poá se desenvolvia e o povo reclamava a
criação de Distrito Federal, um passo político que representava
um grande progresso na Vila. E foi com o atuante Sebastião
Ferreira dos Santos que isto aconteceu. Tendo feito parte da
antiga Guarda Nacional, Sebastião F. dos Santos foi também
subdelegado em Itaquá. Com sua esposa Benedita de Abreu
Santos fixou residência em Poá em 11 de novembro de 1912,
quando adquiriram algumas casa de Albina Maria de Jesus nas
redondezas da Igreja Matriz, embora naquela época não havia
sido construída ainda. Para Sebastião F. dos Santos não foi difícil
criar uma cadeia pública.Falva a acomodação e o problema foi
resolvido com a doação de uma sala pelo Coronel Francisco
Ignácio de Souza. Isto feito estava tudo pronto para a ascensão
para Distrito Policial.
E foi por um ato do então vice-governador da Província, Carlos
Augusto Pereira Guimarães, exercendo como interino, que
decretou em 22 de outubro de 1913 a criação do Distrito Policial
de Poá, cujo povoado na época ficou delimitado pelos seguintes
marcos: “Principia em uma pedra que está no Rio Tietê, onde
deságua o córrego denominado Benedito Lucídio, sobe por este
acima até a sua nascente, daí segue direita até a Água do Rosário,
que faz divisa com o município de São Paulo, segue dividindo
com o mesmo município de São Paulo, até encontrar o Ribeirão
Guaió, por este abaixo até encontrar o Ribeirão Guaió, por este
abaixo até o Rio Tietê abaixo até encontrar a dita pedra e Córrego
onde tiveram começo estas divisas”. Apesar da criação por
decreto, sua inauguração deu-se somente após o dia 4 de
novembro de 1913, quando houve as nomeações para esta
Delegacia que ficou assim constituída: Subdelegado - Sebastião
Ferreira dos Santos; Suplentes - 1º: Joaquim Alburquerque, 3º:
Antonio Moliterno. Quatro anos depois Sebastião F. dos Santos
ainda era delegado, tendo como suplente Manoel do Espírito
Santo. Foram também subdelegados de Poá no seu início Manoel
Bueno e Major Godoy.

MADUREIRA
ID:9* 10840

Estacionamento de Bicicletas
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta das 3:50 as 00:00 hs - Sàbado das 3:50 às 22:00 hs

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

Praça João Felippe Junior, 34 - Poá
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