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“Maio: mês das mães”

Nova Praça do Jardim São José
está em fase final de obras

“Maio” é o quinto mês do calendário gregoriano (utilizado na maior
parte dos países ocidentais) e tem 31 dias. Alguns estudiosos afirmam
que seu nome é derivado da deusa romana da fertilidade, “Bona Dea”.
Outras versões indicam que a origem se deve à outra deusa “Maya”,
grega e mãe de Hermes.
De qualquer forma, a história nos mostra que o mês é caracterizado
pela imagem feminina e sua fertilidade. Porém, a comemoração específica
do “Dia das Mães” tem sua origem no início do século XX.
Após ter perdido sua mãe, a jovem Annie Jerwis entra em profunda
depressão. Preocupadas com seu sofrimento, algumas de suas amigas
resolveram perpetuar a memória da mãe de Jerwis e realizaram uma bela
festa. Por iniciativa de Annie Jerwis, a homenagem foi estendida a todas as
mães do mundo, vivas ou não.
Logo a iniciativa caiu no gosto das pessoas e se alastrou por todo o
país. Diante da popularidade da referida celebração, o então presidente
Woodrow Wilson, oficializa a data em 09 de maio de 1914.
Por meio de decreto, assinado em 1932 pelo presidente Getúlio Vargas,
o “Dia das Mães” é festejado no Brasil, sempre no segundo domingo de
maio.
Embora os interesses mercadológicos tenham feito desta uma data
acima de tudo consumista e lucrativa para comerciantes dos mais variados
gêneros, não podemos nos esquecer de que o chamado “o amor materno”
independe de presentes materiais e que, antes de tudo, devemos respeitar e
valorizar o cuidado e o sentimento incondicional dispensado por essas
mulheres às suas proles.
Ao longo dos tempos, a mulher assume papel decisivo na sociedade.
Mas o primeiro e mais importante deles, certamente é o de mãe, exercido
na vida cotidiana, independente de datas específicas, pois, como já diz o
ditado “mãe é mãe”: em qualquer dia e hora, faça frio ou calor, chuva ou
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sol...

Nova Praça do Jardim São José está em fase final

com 1.650 metros quadrados e
com três entradas, sendo uma na
própria “Abner Ribeiro” e outras
duas na Rua Dobrada e na
Avenida Águas da Prata. “Essa
área estava total mente
degradada, onde o mato já havia
tomado conta do local, agora se
tornou um novo espaço que
poderá ser muito bem
aproveitado pela população”,
afirmou o diretor da Secretaria
de Obras, Ivan Machado.

O novo espaço que custou aos
cofres públicos cerca de R$ 310
mil, contará com um deck de
madeira, pergolado, espelho
d’água, playground, quadra
esportiva, academia ao ar livre e
mesas com tabuleiros para jogos,
além de iluminação pública.
“Estamos trabalhando para
concluir a obra em duas semanas
para que a população possa
aproveitar esse novo espaço de
lazer”, afirmou o diretor

Mamãe de primeira viagem, Simone Relvas com seu filho Samuel

Prefeitura destrói bebidasapreendidas
na 8ª Virada Cultural
Foram inutilizados 4.820 litros de bebidas, sendo 1,5 mil de suposto”vinho químico”, apreendidos
na 8ª Edição da Virada Cultural
Foto de Fábio Arantes/Secom

A nova praça do Jardim São
José está em fase final de obras e
deve ser entregue à população em
aproximadamente 15 dias. O
novo espaço de convivência faz
parte do projeto da Adminis
tração Municipal que visa
reaproveitar áreas abandonadas
transformando-as em espaços
públicos de lazer e prática
esportiva.
Situada no final da Rua Abner
Ribeiro Borges, a praça conta

Material apreendido será encaminhado para a estação de tratamento da SABESP

O prefeito Gilberto Kassab
participou na manhã desta quartafeira (9), no pátio da Unidade de
Transportes Internos da Subprefei
tura Sé, em Glicério, centro, da
destruição de 4,8 mil litros de
bebidas apreendidos na 8ª edição
Virada Cultural, ocorrida nos dias
5 e 6 de maio.
Deste total, 1,5 mil litros são do
suposto vinho químico, produto
com alta graduação alcoólica
considerado nocivo à saúde.
Na ocasião, Kassab afirmou
que houve uma redução acentuada
na quantidade de bebidas apreen
didas – no ano passado foram
recolhidos cerca de 20 mil litros –
por conta do trabalho eficiente de
fiscalização.
“O balanço das apreensões é
extremamente positivo, haja vista
a redução de itens apreendidos na
Virada Cultural, resultado de uma
fiscalização intensiva que envolve
as secretarias de Coordenação das
Subprefeituras, Serviços, de
Segurança Urbana, além da Polícia
Militar”, disse o prefeito. “Felizmen

te a cada ano a organização da
Virada conse gue oferecer mais
segurança para todas as pessoas que
aproveitam a festa e coíbe a venda
deste vinho tão perigoso para a
saúde de quem o consome, muitas
vezes sem saber disso”, destacou.
Além da bebida, a GCM apreen
deu neste ano uma máquina utiliza
da para lacrar garrafas que seriam
reutilizadas na comercializa ção do
vinho.
Entre os itens recolhidos estão
52 carrinhos de ambulantes
irregulares e 300 caixas de isopor.
Outros 36 mil itens comerciali
zados de forma irregular, entre
perecíveis e produtos piratas, foram
apreendi dos.
O secretário municipal de
Segurança Urbana, Edsom Ortega,
afirmou que a GCM reforçou a
fiscalização em depósitos. “Por
conta disso, os estabelecimentos
não se arriscaram com a comerciali
zação de grandes quantidades de
bebidas, por isso vamos intensificar
o trabalho cada vez mais, principal
mente nos grandes eventos. Nós

também iremos encaminhar
ambulantes flagrados com esse
produto aos distritos policiais, onde
poderão ser responsabilizados pela
venda deste material tão nocivo”.
A operação realizada durante a
Virada Cultural contou com mais
de 4 mil oficiais das secretarias
municipais, GCM e Polícia Militar,
além de 950 seguranças particu
lares contrata dos pela SPTuris.
Aproximadamente 350 funcioná
rios da Prefeitura fiscaliza ram
estabeleci mentos comerciais,
vendedores ambulantes e também
irregulari dades relacionadas à
limpeza.
Amostras das bebidas serão
enviadas para a Coordenação de
Vigilância em Saúde (COVISA),
da Secretaria Municipal da Saúde,
para a análise e identificação de
suas composições.
O restante do material
apreendido será encami nhado para
a estação de tratamento da
SABESP em Barueri para o
descarte.
SECOM Pref. SãoPaulo
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Secretaria Municipal de Indústria e Comércio se mobiliza para a
realização do “2º Fórum de Desenvolvimento Econômico e Social”

Questão de Opinião:

Um pouco de História no
Dia das Mães
Esta publicação veiculada pelo jornal Alto do Tietê (onde
escrevo esta coluna há 08 anos) representa uma homenagem
singela à minha mãe, Nilma Maria Cunha de Sena
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Secretaria municipal de Industria e Comércio na preparação do 2° Forum de Desenvolvimento Econômico e Social de Itaquaquecetuba

A prefeitura de Itaquaque
cetuba, por meio da secretaria
municipal de Indústria e
Comércio e demais realizadores
(tais como a Acidi, a Fempi, a
Fatec, Ung, Rotary Brasil, entre
outros) mobiliza-se para a
apresentação do “2º Fórum de
Desenvolvimento Econômico e
Social de Itaquaquecetuba”.
Embora o evento esteja
previsto para o próximo dia 25
de maio - Dia Nacional da
Indústia, encontros periódicos
(como o ocorrido na manhã
desta quarta-feira, 02 no
Espaço Cidadão, por exemplo)
já estão sendo realizados pelos
organizadores a fim de discutir
os últimos detalhes deste
importante acontecimento.
De acordo com o diretor da
Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio, Mário

Dersa disponibiliza
12 vagas para
portadores de
deficiência
O Posto de Atendimento ao
Trabalhador, por meio do
Programa de Apoio à Pessoa
com Deficiência – Padef infor
ma a existência de 12 oportuni
dades de trabalho voltadas para
este público.
Segudo a coordenadora do
Pat, Nailde Diniz, todas as
vagas são para a função de
“Operador de Rádio” para
atuação na empresa de
Desenvolvimento Rodoviário
S.A – Dersa de Itaquaquece
tuba, controlada pelo governo
estadual.
Sob a orientação de supervi
sores, os candidatos aprovados
atuarão em operações de tráfego
em ocorrências gerais as rodo
vias, transmitindo e rece bendo
mensagens viarádios de servi
ços de atendimento aos usuá
rios, telefonia convecional, fax,
intranet e internet; agindo para
estabelecer maior conforto e
seguraça dos motoristas.
As oportunidades são
direcionadas aos portadores de
deficiência as modalidades:
amputação, ostomia, cadeiran
te, um Membro inferior, nanis
mo, membros inferiores. Os
candidatos também devem
possuir idades entre 22 a 60
anos e ensino médio completo.
Além do sálario de R$ 1.200,
00 reais, o colaborador terá
direito à ticket refeição, condu
ção, assitência médica e seguro
de vida.
Os interessados devem
comparecer (munidos de docu
mentos pessoais e currículo) na
próxima sexta-feira, 18 ao
“Espaço Cidadão” – Pat de
Itaquaquecetuba sito à Estrada
de Santa Isabel, 1100, Monte
Belo; as 09:30 horas.
Para o secretário municipal
de Indústria e Comécio, Décio
de Almeida Diniz o desenvol
vimento econômico e sustentá
vel de uma cidade tam bém deve
passar pela inclu são social e as
oportunidades gera das por
meio do Padef vem ao encontro
desta realidade.

Toyama: “.. hoje, conhecer a
realidade sócio-econômica do
município é fundamental para
a reflexão, debate e busca de
soluções para o enfrentamento
das dificuldades impostas ao
desenvolvimento do município
e o 2º Fórum de Desenvol
vimento Econômico e Social de
Itaquaquecetuba vem ao
encontro desta necessidade...”.
Para o secretário municipal
de Indústria e Comércio, Décio
de Almeida Diniz este evento
possibilitará um diagnóstico do
atual estágio de desenvol
vimento do município, assim
como, o conhecimento e a
integração dos diversos setores
para que os mesmos conheçam
os perfis vocacionais do
município e, a partir daí, seja
definida uma agenda de ações
prioritárias.

À exemplo da edição
anterior, o referido “fórum” terá
por objetivos: reunir e integrar
os diversos sujeitos relacio
nados ao desenvol vimento de
Itaquaquecetuba; discutir
formas da cidade se desenvolver
a partir de novos modelos,
levando-se em consideração o
debate entre a sociedade civil e
o governo e pontuar o
crescimento econô mico da
cidade.
O público alvo serão os
empresários, comerciantes,
micro empresários, prestadores
de serviços, terceiro setor,
universitários, entidades de
ensino, professores, orgãos
públicos, profissionais liberais
e munícipes de modo geral. O
evento deverá reunir cerca de
500 pessoas.
Vale lembrar que o “2º
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Sabe aquelas pessoas que conquistam sua admiração e
respeito por meio de uma simples conversa, durante um chá
de fim de tarde?
Assim é José Freitas de Melo, mais conhecido como José
Alves (filho de Vicente Alves de Melo), uma das referências
de um pequeno povoado, no interior do Maranhão,
denominado “Carnaubeiras”.
Em uma entrevista informal, esta enciclopédia viva é capaz
de relatar toda a história desta vila, hoje internacionalmente
conhecida por suas belezas naturais e por ser uma das portas
de entrada para o Delta do Parnaíba – ou Delta das
Américas, descoberto por volta de 1571, pelo navegador
português Nicolau de Resende.
Foi no início do Século XIX, às margens do igarapé
Jacarandá, que nasceu Carnaubeiras. De acordo com
historiadores locais, o nome foi escolhido porque no local
onde aportaram os portugueses havia muitas carnaubeiras
– espécie de árvore nativa da qual se extrai a cera de
carnaúba (insumo valioso que hoje faz parte da composição
de diversos produtos industriais como cosméticos, cápsulas
de remédios, componentes eletrônicos, produtos alimentícios,
ceras polidoras e revestimentos).
Nesta época, o pequeno povoado esquecido recebeu
grande quantidade de colonizadores oriundos de outros
estados como Ceará, Bahia e Pernanbuco. A criação de gado
e a captura de carangueijos foram os incentivadores da
economia local, no início.
Vale destacar que atualmente, Carnaubeiras abriga a
maior comunidade de catadores de caranguejo do país!
Segundo o tio José Alves, por volta de 1811, o capitão e
fidalgo portugues, Felipe José das Neves ergueu a Igreja de
São José, um marco arquitetônico que simboliza a
catequização indígena e a colonização portuguesa neste
pedaço de Brasil.
Hoje o santuário permanece aos cuidados do tio José Alves
e Dona Delmira de Cavalho, mais conhecida como dona
Dica; sendo auxiliados por familiares (como a tia Zezé) e
demais moradores locais.
Até hoje o casal possui uma placa de pedra com uma
inscrição em latim, que confirma a data de fundação da igreja
de São José.
Apesar de seus 94 anos de idade, Alves se lembra
perfeitamente dos nomes dos moradores ilustres que fizeram
parte da história local e adjacencias, tais como: o fidalgo
José Joaquim Cariongo e o Conde José Estácio das Neves.
Quando fazia parte da então província do Maranhão,
Caraubeiras foi cenário da chamada revolta da “Balaiada”
promovida pela população pobre da região, escravos,
fugitivos e prisioneiros pela disputa pelo controle do poder
local. A pacificação só foi conseguida com a anistia
concedida pelo imperador D. Pedro II aos revoltosos
sobreviventes.
E advinhem só: o tio José Alves possui uma bala de canhão
como relíquia daquela época! Mas nem me perguntem agora
como ele a conseguiu. Esta parte da história fica para a
próxima visita que eu fizer ao povoado, combinado?
Este é meu tio José Alves (padrinho do meu irmão Nilton
Sena) e esta representa apenas um pouco da história dos
meus antepassados (que se confunde com a história do Brasil)
e que tive a curiosidade de conhecer há cerca de um ano,
durante uma viajem ao referido lugarejo.
Esta publicação veiculada pelo jornal Alto do Tietê (onde
escrevo esta coluna há 08 anos) representa uma homenagem
singela à minha mãe, Nilma Maria Cunha de Sena, no mês
em que comemoramos o Dia das Mães.

Fórum de Desenvolvimento
Econômico e Social de
Itaquaquecetuba” acontecerá
no salão da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos
Dias (sito à Rua São Bento, 209,
bairro Campo da Venda – em
frente à portaria da Dersa), a
partir das 18:00 horas.
Inscrições:
O diretor de divisão da
secretaria municipal de
Indústria e Comércio, Paulo
Quaresma informa que os
interessados em participar do
“2º Fórum de Desenvolvimento
Econômico e Social de
Itaquaquecetuba” devem
efetivar suas inscrições por
meio
do
site:
www.fatecitaqua.edu.br. Os
telefones
para
mais
informações são: 4647-5226 ou
4753-3221.

Ônibus das linhas municipais
recebem padronização
A Secretaria Municipal de Transportes, Sistema Viário, Trânsito e Mobilidade Urbana
(Setrans) informou que a Radial Transportes - empresa contratada emergencialmente para
prestação do serviço de transporte coletivo na cidade – está dando sequência a padronização
da frota de ônibus, atendendo a determinação da Prefeitura de Suzano.
Nesta semana, usuários de algumas linhas do transporte municipal já notaram a diferença.
Gradativamente toda a frota será padronizada nas cores branca (predominante) e vermelha
(nos para-choques e laterais), mantendo adesivados o brasão do município e a inscrição “Cidade
de Suzano”, inclusive, os veículos que operam ainda na cor azul.
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Morar Bem II tem obras retomadas após a reintegração de posse
Após terem sido desocupadas
por medida judicial movida pela
Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos contra as pessoas
que invadiram as casas inacaba
das em meados de março, o
terreno onde estão localizadas
as 187 casas do Projeto Morar
Bem II, do Projeto de Urbaniza
ção e Recuperação Ambiental
vem sendo palco de obras
aceleradas com os trabalhadores
trabalhando todos os dias no
local.
As obras foram retomadas
ainda no final de abril, confor
me prometera o secretário
munici pal de Habitação,
Geraldo Siqueira. Nesta primei
ra etapa com a demarcação e a
instalação da rede coletora de
esgotos e de abastecimento de
água.
As etapas seguintes serão a
colocação de guias, sarjetas o
asfaltamento das ruas internas
e na terceira etapa o acabamento
das casas com telhados,
esquadrias, louças a ligação de
água e energia elétrica.
O conjunto Morar Bem 2 é
uma entre as diversas obras na
área da habitação desenvolvidas
pelo prefeito Jorge Abissamra
com parte das verbas do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). A demora

Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

DISCERNIMENTO
ESPIRITUAL BASICO

Obras retomadas do Projeto Morar Bem II na cidade de Ferraz de Vasconcelos

em sua conclusão se deveu ao
atraso na liberação de alguns
licenciamentos e, também, por
conta de um acidente no
canteiro de obras que ocasionou
a morte de um motorista que
trabalhava desde o início da
construção. Com o acidente a
Prefeitura exigiu que a constru
tora revisse seus sistemas de
acompanhamento de risco.
Vale lembrar que aquelas
unidades já estão reservadas

desde há tempos para outras
famílias necessitadas e
cadastradas e, que, em sua
maioria, haviam sido removidas
de áreas de risco e margens de
córregos que estão sendo
canalizadas no município.
Quem não tinha para onde
ir foi abrigado provisoria
mente em ginásio
Na ocasião da retirada dos
ocupantes irregulares, por conta
do cumprimento da reintegra

ção de posse, cerca de 50
famílias foram conduzidas ao
Ginásio Municipal Marcílio
Guerra, no centro de Ferraz de
Vasconcelos onde ficaram de
forma provisória.
No local, além de alimenta
ção foram orientados a se
inscreve rem nos programas
sociais e de habitação oferecidos
pelo governo municipal.
Alguns o fizeram, outros
não.

Fundação MGI realiza a “I Noite de Caldos e Vinhos”
Além de prestigiar em grande estilo a proximidade do inverno, os colaboradores ajudarão a Fundação MGI a dar
continuidade aos projetos desenvolvidos em prol dos mais necessitados já que parte da arrecadação proveniente da
venda dos convites será revertida para a execução de ações socioculturais a serem desenvolvidas nos próximos meses
A Fundação MGI se mobiliza para a realização da “I Noite de Caldos e Vinhos”.
O evento, previsto para o próximo dia 22 de junho, tem por objetivo agariar fundos para a entidade beneficente que há cerca de 10
anos cuida de crianças, idosos e famílias carentes da cidade de Suzano e localidades adjacentes.
Cerca de 300 convidados serão agraciados com grande variedade de caldos e vinhos a serem apreciados ao som do mais puro jazz
music, em uma agradável noite de lazer e diversão em ambiente familiar.
Além de prestigiar em grande estilo a proximidade do inverno, os colaboradores ajudarão a Fundação MGI a dar continuidade aos
projetos desenvolvidos em prol dos mais necessitados já que parte da arrecadação proveniente da venda dos convites será revertida para
a execução de ações socioculturais a serem desenvolvidas nos próximos meses.
Vale destacar que a “I Noite de Caldos e Vinhos” será realizada no tradicional salão do Lions Clube sito à Rua Shimpei Sayama, 268,
Jardim Santa Lúcia, em Suzano; a partir das 19:00 horas.
Os convites custam R$ 25 reais (individual) e R$ 40 reais (o casal). Para mais informações sobre o evento e sobre como adquirir o
convite, o telefone é: 4647-2595.
A expectativa dos organizadors é de que haja grande concentação de público no local.
“Estamos numa expectativa muito grande. Dependendo do resultado deste evento, a intenção é de que novas edições da Noite de
Caldos e Vinhos possam ser realizadas no futuro...”, conclui uma das coordenadoras do evento e atual presidente da Fundação MGI,
Maria Aparecida Gimenes.

Feliz Dias das Mães
Aquela que ama, que cuida, que passa horas
acordada só pra te ver dormir... Muitas vezes
falam por gestos, e com carinhos, A que
compra um doce só pra lhe ver sorrir.
A única em que pode confiar e a única que
te ama De verdade... Domina suas vontades e
luta por seus direitos, Sacrifica-seMãe, Teu
colo nos afaga e nos tira a tristeza, teu colo,
que nos aquece tem um único nome Mãe...
Dr. Valter Risieri Toni, Michele Dantas Toni, Maisa Dantas, Jose Caldas e Nicole Malek Toni

Dr. Valter Risieri Toni e família

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

ESPORTE
ESPORTE

As igrejas Apostólicas, as verdadeiras, pregam a salvação
e a vida eterna com base no batismo verdadeiro, a saber, o
batismo que deve ocorrer após o verdadeiro arrependimento
que é concedido por Deus após o recebimento da fé
salvadora. (a fé não é concedida a todos.
II Tessalonicenses3; 2 e para que sejamos livres de
homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. )
Após o o batismo vem a certeza de salvação e vida eterna o
que é seguido pela nova vida, a vida no espírito, a vida de
paz e alegria em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Que é o autor e consumador da nossa fé.
Existem varias palavras que os falsos apóstolos, falsos
pregadores e falsos pastores e falsos bispos nunca dirão
por que eles estão no ministério da mentira e não acreditam
em vida eterna, nem no inferno que é a separação eterna
para os que não fugiram da injustiça do pecado pelo único
caminho que é o ARREPENDIMENTO.
Os falsos apóstolos e falsos pregadores, nunca falam
sobre ARREPENDIMENTO, SALVAÇÃO, VIDA ETERNA,
e sobre a verdadeira paz, e desprezam os ensinos
verdadeiramente apostólicos que a igreja citada em Atos
dos Apóstolos ensinava, e as condições para a salvação que
foram impostas por Nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo,
como o de renunciarem a si mesmo (Lucas 9;23) de
abençoarem os seus inimigos e aqueles que vos perseguem,
e de amarem ao próximo como amam a si mesmo entre outros
mandamentos que envolvam a verdadeira conversão e a
cobertura do amor de Cristo sobre cada um (Efésios 3;19 E
conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus) O AMOR
DE Cristo não é o amor ágape porque o amor ágape já é
definido e o amor de Cristo EXCEDE todo entendimento,
isto é , é indefinível.
Por causa deste amor é que a Bíblia Sagrada fala que se
alguém esta em Cristo, esse é uma nova criatura, as coisas
antigas como até o amor ao dinheiro, as inimizades, as
invejas, a vaidade e a presunção já não existe mais nessa
pessoa.
Se o diabo ou satanás não tem poder para curar, como
curam esses falsos apóstolos, falsos bispos, falsos pastores
e falsos missionários?
Quem não está na verdade que é Jesus Cristo, e que é o
verdadeiro caminho, esta na OPERAÇÃO DO ERRO, que
Deus mesmo manda para os que não quiseram crer na
verdade 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, mas tiveram prazer na iniquidade.
Nosso Senhor Jesus Cristo nos impôs condições e nos
deu mandamentos, que nós, só podemos cumprir, se
estivermos cobertos com o Seu próprio amor, amor que Ele
derramará sobre todos os que lhe pedirem.
Você realmente está em Cristo?
Esta na obediência total?
Vive pela fé?
Deus lhe abençoe, Dicirna!
Comentários, críticas ou sugestões: 4754-0488

Eu e minha família
parabenizamos
todas as mães pelo
seu dia.
“ Salve, salve
agraciadas, bendita
és tu entre as
mulheres“
Pastor Alex

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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Homenagem
às Mães...
Receba hoje meu
abraço e todo meu
carinho!
A beleza das flores
traduz teu caminho...
Sentir teu perfume
embalando meus sonhos
Teus abraços de amor a
me proteger

Júnior da
Locadora
A melhor maneira de
descrever uma mãe é
através da soma de tudo
de bom que existe na vida
com o melhor que
podemos oferecer. Ser
mãe é viver em prol dos
filhos, é ser incondicional
em seu amor, é ser o
próprio amor manifestado
em mulher

Ricardo Massa
O AMOR DE MÃE
É O COMBUSTÍVEL
QUE PERMITE A UM
SER HUMANO
FAZER O
IMPOSSÍVEL.
FELIZ DIA DAS
MÃES!!!

Alessandro
BORSARI
O espírito materno é algo
que transcende o contato
físico, é uma força invisível
que nos acompanha durante
toda nossa vida, é o elo que
nos une ao princípio feminino,
ao princípio criador da vida
ao qual chamamos Mãe. “Por
isso todos os dias é dia das
mães.”

Toninho Luna
Uma mãe é capaz de dar
tudo sem receber nada. De
amar com todo o seu coração
sem esperar nada em troca.
De investir tudo em um projeto sem medir a rentabilidade que lhe trará de volta.
Uma mãe segue tendo confiança em seus filhos quando
os outros já a perderam.

Mário Sumirê

Mãe, palavra
pequena, mas com
um significado
infinito, pois quer
dizer amor,
dedicação, renuncia a
si própria, força e
sabedoria.
Alemão
Churrasqueiro
A maternidade é um
dom divino e como tal
deve ser lembrado em
sinônimo de respeito e
reconhecimento quanto
aos sacrifícios impostos
pela vida no trilhar
dessa missão...
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Ser mãe
Hoje, comemora-se o Dia das Mães, uma data,
sem dúvida, muito especial. Dia de lembrarmos
do amor irrestrito oferecido a nós por esse ser
fenomenal. Há milhares de histórias tristes, mas
também alegres que retratam o incondicional
afeto de mãe. Amor nem sempre igualmente corres
pondido, amor esquecido, negligenciado e, muitas
vezes, até abandonado. É verdade!
Digo isso, pois basta direcionar o nosso olhar
às inúmeras entidades assistenciais especializadas
no acolhimento de idosos espalhadas por este
Brasil varonil para contabilizarmos a quantidade
de mães esquecidas, literalmente, sem, ao menos,
uma visita se quer. É triste!
Mas, em compensação, gostaria de pedir a
devida licença ao leitor para retratar, também, o
Amor de mãe de uma estudiosa e atuante
antropóloga, a querida Maria Emília Lisboa
Pacheco, que assumiu, recentemente, o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(Consea).
Ela demonstra seu verdadeiro Amor de mãe não
apenas com os seus, mas, sobretudo, ao cuidar
da questão alimentar de comunidades indígenas
e quilombolas, alertando, inclusive, para o fato
da desnutrição, que ainda é registrada em meio a
esses grupos por falta de respeito e de atendimento
por parte do Estado quanto às convenções
internacionais.
E por que retrato, nesta oportunidade, essa
antropóloga? Simplesmente, porque, como mães,
somos cuidadoras, zelosas com os nossos, e essa
magnífica mulher ultrapassa a barreira da família
(de conceito clássico), estendendo atenção,
respeito e solidariedade às comunidades que
precisam de sua atenção, ao passo em que amplia
o cuidado maternal.
À Maria Emília e a todas as MÃES, que tanto
lutam, sofrem e amam, segue minha gratidão e
minha admiração, sentimentos que materializo,
de forma singela, por meio de um lindo poema de
Mário Quintana, que tão lindamente retrata essa
especial condição. Aproveito a deixa para
agradecer a minha mãe, dona Benê Lisboa, por
tudo o que fez e ainda faz por mim e por amar
tanto seus três filhos. Também deixo registrado
aos meus quatro rebentos, João Eduardo, Eloísa,
Henrique e Estela, minha satisfação por eles terem
me dado a oportunidade de experimentar a mater
nidade de forma plena e indiscutivelmente feliz.

MÃE
São três letras apenas
As desse nome bendito:
Também o céu tem três letras...
E nelas cabe o infinito.
Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disse
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer...
Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do céu
E apenas menor que Deus!

Mãe é carinho,
força, dedicação,
Mãe é um anjo
abençoado,
Mãe é um porto
seguro,
Mãe é
simplesmente mãe,
Mãe é
simplesmente Tudo!!!
Deneval Dias
Mãe de sublime
beleza é energia
feminina de divina
natureza,
Deus escreveu o
teu nome em
nuances coloridos e
formou um arco íris
iluminado de Amor.

Lauriston
Roberto

Ser mãe é uma
dádiva brilhante
de Deus, segmento
santo e promissor
de uma Criação.
Deus abençõe a
todas as Mães!
Azuir Marcolino

Deus não pode
estar em todos os
lugares e por isso
fez as mães.
Feliz Dias das
Mães!
Marquinhos
Indaiá

O coração
das mães é um
abismo no
fundo do qual,
se encontra
sempre um
perdão.
Gerson Passos

A todas as mães
que dedicam suas
vidas e cuidados
com seus filhos,
desejo muitas
felicidades neste
dia, e em todos os
meses do ano.
Edison
Rodrigues

Mãe, palavra
sublime...
Mulher em forma
de flor, cuja
bondade se
exprime em doses
de puro amor.
Edinho do Kemel

Mãe é ser

Dr. Paulo Elias

mais de 1000
Uma mãe é
capaz de ensinar
mais do que cem
professores.
A todas as
mães, parabéns
pelo seu dia!
Kelson Cavalcante

em uma só.
Parabéns à
todas as
Mamães

Zé Luis
Dra. Jeruza Lisboa Pacheco Reis
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Mais que uma data festiva e lucrativa para o comércio, o “Dia das mães” trata-se de uma
data em que as famílias se conscientizam da importância dessa figura para o equilíbrio do lar.
Parabéns a todas as mães neste dia especial!!!

Para Sempre
Por que Deus permite
que as mães vão-se
embora?
Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
- mistério profundo de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.
Carlos Drummond de Andrade

Banda Chamada a Cobrar

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

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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