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Vacinação contra a pólio será no próximo sábado

No próximo sábado, dia 16, é dia
de vacinação contra a poliomielite
(paralisia infantil). Em Poá, segundo
a Secretaria de Saúde, a expectativa
é que neste dia D, 3.240 crianças
menores de 05 anos, sejam imuniza
das.Acidade contará, inclusive, com
postos móveis, para que o públicoalvo seja atingido. Até o final da

Campanha Nacional, a meta é
vacinar 8.100 crianças, isso porque
geralmente, o Ministério da Saúde,
estende o período de vacinação.
De acordo com o cronograma, a
dose contra essa doença, será
oferecida nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) do município e, em
postos móveis, que estarão localiza

dos, nas Escolas Municipais de
Ensino Básico (Emebs) Antônia
Melo Regiane (Vila Perracine), Padre
Eustáquio I, nas Escolas Estaduais
Bertha Correa e Castro da Rocha
(Vila Anita) e Padre Eustáquio II
(Jardim Selma Helena).
A Secretaria de Saúde informou
ainda que na Praça Santo Antônio,
no Centro, e no Terminal Rodoviário
Pedro Fava, no Bairro Cidade Kemel,
equipes da Saúde, também estarão
presentes, para realizar a vacinação.
Vale lembrar que o período para
imunização, neste sábado, é das 08
às 17 horas. A responsável pela
pasta de Saúde, Claudia Cristina de
Deus, pede aos pais e responsáveis,
que levem seus filhos para
receberem a dose. “Assim como
todas as vacinas, a dose contra a
poliomielite é essencial, para
mantermos afastada essa patologia.

É importante também levar a carteira
de vacinação das crianças”, disse.
Paralisia infantil
A poliomielite ou paralisia infantil
é uma doença que pode ser
assintomática, mas quando os
sintomas se manifestam, eles variam
conforme a gravidade da infecção.
Nas formas não paralíticas, os sinais
mais característicos são febre, malestar, dor de cabeça, de garganta e
no corpo, vômitos, diarreia, constipa
ção, espasmos, rigidez na nuca e
meningite.
Já na forma paralítica, quando a
infecção atinge as células dos neurô
nios motores, além dos sintomas já
citados, instala-se a flacidez muscu
lar que afeta, em regra, um dos
membros inferiores. Essa doença foi
praticamente erradicada nas áreas
desenvolvidas do mundo.
SECOM Poá

Justiça Eleitoral paulista precisa de 340 mil mesários

E. C. XI Paulista
inaugura sede social

Presidente do XI Paulista, Vicente Camilo Borsari, o Prefeito Francisco Pereira de Sousa (Testinha)

Foi inaugurado dia 27 de maio passado, o monumental Clube de
Campo do Esporte Clube XI Paulista numa área de 19 mil metros
quadrados, localizada à Estrada do Guaió, 266, bairro Jardim Nova
Poá - Poá.
Durante a cerimônia de inauguração o diretor Geraldinho Torres
convidou o presidente do XI Paulista, Vicente Camilo Borsari, o
prefeito Francisco Pereira de Sousa (Testinha) e diretores do clube
para o descerramento da placa comemorativa da nova sede.
Página 5

Júnior da Locadora é confirmado como
pré-candidato a prefeito pelo PR

A Justiça Eleitoral de São
Paulo vai convocar mais de 340
mil mesários, a partir do dia 10,
para trabalharem nas eleições
municipais de 2012. Só na capital
serão necessários mais de 94 mil,
27 % do total das convocações.
As mesas receptoras de votos no
Estado serão compostas por 4
mesários, que são escolhidos,
preferencialmente, entre os
eleitores da própria seção e,
dentre esses, os diplomados em
escola superior, os professores e
os serventuários da Justiça.
Além dos mesários convoca

dos, São Paulo também pretende
trabalhar com os mesários
voluntários, que ainda podem se
inscrever pelo site www.tresp.jus.br. Até agora, mais de 19
mil eleitores se inscreveram para
atuar nas eleições de outubro.
Todo eleitor em situação
regular perante a Justiça Eleitoral
poderá ser mesário na sua zona,
preferencialmente no local e na
seção em que vota, exceto
candidatos e seus parentes,
membros de diretórios de partidos
políticos com função executiva,
agentes policiais e demais casos

previstos na legislação eleitoral.
Compete ao mesário organizar
os trabalhos dentro da seção
eleitoral no dia da eleição. Ele é
responsável desde a ligação da
urna, para emissão da zerésima,
antes da primeira votação, até o
seu encerramento, quando é
emitido o boletim de urna com o
resultado daquela seção eleitoral.
Benefícios
Quem trabalha como mesário,
tanto
convocado
como
voluntário, tem direito a dois dias
de folga para cada dia trabalhado
e também para cada dia de

treinamento, se convocado. O
mesário ganha auxílio-alimenta
ção, um certificado de serviços
prestados à Justiça Eleitoral e
preferência no desempate em
concursos públicos que tenham
essa previsão no edital. Ele
podem, ainda, utilizar as horas
trabalhadas nas eleições como
atividade curricular complemen
tar, desde que a instituição de
ensino superior a que pertence o
mesário tenha firmado convênio
com o TRE-SP.
Assessoria de Comunicação Social

(11) 3130-2800

Júnior da Locadora e o Deputado Estadual André do Prado

Deputado Estadual André do Prado esteve em Poá para ratificar
decisão do partido.
Agora é oficial, o vereador Fernando Rodriguez Molina Júnior
(PR), o Júnior da Locadora, foi confirmado pelo Partido da República
como pré-candidato a prefeito de Poá nas eleições de outubro.
Página 4

CAPS de Ferraz para
usuários de álcool e
drogas será inaugurado
em julho
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Itaquaquecetuba deve ganhar
Praça do Idoso até agosto

Questão de Opinião:

Violência Urbana:
Navalha na Carne

Toda opinião é sempre bem vinda!

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

O município de Itaquaque
cetuba deve ganhar a instalação
de sua 1ª Praça do Idoso até
agosto no Parque Ecológico,
justamente onde será construído
o Centro da Melhor Idade, já em
fase de licitação. E quem vai
ganhar com esses benefícios será
o segmento da terceira idade que,
a partir daí, poderá contar com a
melhoria da qualidade de vida
através dos equipamentos de
ginástica para uso da população
com mais de 60 anos. Trata-se de

uma parceria com o Fundo Social
de Solidariedade do Governo
Estadual, sendo que o convênio
foi assinado na última terça-feira
(dia 29), na Capital, pelo prefeito
Armando Tavares Filho e pela
presidente do Fundo Social de
Itaquaquecetuba, Antonia de
Fátima Mosca Cintra.
“Vai ser a nossa primeira Praça
do Idoso e, com certeza, virão mais
por aí”, comemora a presidente do
Fundo Social. Ela lembra que hoje
a população idosa da cidade é de

Uma multidão, estimada em
mais de 18 mil pessoas, acompa
nhou na noite de quinta-feira (07/
06) o show do cantor sertanejo
Daniel. A apresentação fez parte
da programação festiva do
aniversário de Arujá, comemora
do neste dia 8 de junho. Os shows
e atividades especiais continuam
até domingo.
Fãs e apreciadores da música
sertaneja ficaram extasiados com
os sucessos entoados pelo
artista. O romantismo do cantor
também fez a alegria do público,
especialmente das mulheres. Já no
final do show, Daniel doou um
chapéu e uma jaqueta ao prefeito
Abel Larini, que vai entregá-los a
entidades assistenciais de Arujá,
para que arrecadem recursos com
a venda dos itens.
Antes da apresentação, a
avenida Amazonas foi palco do
show de luta livre dos Campeões
do Ringue. Os personagens
protagonizaram o famoso evento,
conhecido como Telecatch,
modalidade que já fez muito
sucesso no Brasil nos anos 80 e

Cantor Sertanejo Daniel

que nos últimos anos voltou com
força total. As lutas foram presti
giadas por centenas de pessoas.
No Encontro das Nações, que
acontece todas as noites, até o
dia 10 de junho, quem animou os
festeiros foi uma banda portugue
sa. Além disso, o público que
esteve na Praça Benedito Ferreira
Franco (Coreto) pode mais uma
vez apreciar os tradicionais pratos
de comidas típicas vendidos nas
barracas do Brasil, Itália, Portugal,

altodotiete@yahoo.com.br altodotiete@hotmail.com
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Japão, Suíça e Uruguai.
Ato Cívico
Apesar do cancelamento do
desfile e da chuva na manhã desta
quinta-feira, ocorreu conforme o
programado o ato cívico em
comemoração ao aniversário da
cidade, reunindo o prefeito Abel
Larini, secretários municipais e as
guardas mirim e municipal. A
solenidade aconteceu na Praça
Benedito Ferreira Franco, com
hasteamento das bandeiras e

execução do hino nacional.
Atividades esportivas
Em função da chuva, várias
atividades esportivas que integra
vam a programa de aniver sário e
seriam realizadas a céu aberto
tiveram de ser cancela das, a
exemplo do desfile cívico.
Festividades continuam
As festividades de aniversário
continuam nos próximos dias. No
sábado, dia 9, a cidade recebe os
grupos Desejo Maior e Katingue
lê. O primeiro se apresenta às 21
horas. Já o segun do deve subir
ao palco a partir das 21h30. Ambos
os shows acontecem na Avenida
Amazonas.
Para fechar as comemorações
com chave de ouro, no domingo
será realizada na avenida, das 14
horas em diante, a tarde gospel,
com a presença de artistas e
membros de diversas igrejas. Às
17 horas, o apresentador Yudi
promete animar crianças e
adolescentes na Praça. Mais
tarde, às 21 horas, a cantora Negra
Li encerra os shows musicais na
Avenida Amazonas.

Câmara Municipal concede título de cidadão ferrazense a deputado federal
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O custo total do projeto,
segundo Fátima, é de R$
79.158,55, sendo que R$
15.000,00 é verba do Governo do
Estado para a aquisição dos
equipamen tos. O restante de
cerca de R$ 64.000,00, diz ela, vem
da contrapartida do Executivo, “e
será destinado à instalação e
manutenção dos equipamentos
e ainda no custeio dos profes
sores e assistentes sociais que
estarão à disposição na Praça do
Idoso”.

Daniel leva multidão à Avenida Amazonas; programação festiva
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Colaboradores ou articulistas não tem vínculos
empregatício com esta empresa, pois prestam

aproximadamente 17 mil
habitantes, o que correspon de a
5,3% da população total, compos
ta de 321.370 habitantes, segundo
dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatís ticas (IBGE).
Como existe deman da, Fátima
afirma que mais praças com
equipamentos de ginástica deve
rão estar à disposição dos ido sos.
“É uma iniciativa que trará melho
ria na qualidade de vida das pes
soas com mais de 60 anos através
dos exercícios físicos”, afirma.

Neirylene Cunha de Sena

Presidente do Fundo Social de Itaquaquecetuba, Antonia de Fátima Mosca Cintra e a Primeira Dama do Estado Dona Lu Alckmin

Nadja Cortes

Não é de hoje que a violência está incorporada ao
nosso cotidiano. Exemplo disso pôde ser observado em
um episódio que estampou os noticiários nos últimos
dias e que deixou a população de todo o país estarrecida.
Trata-se do assassinato do empresário Marcos Kitano
Matsunaga , diretor executivo da Yoki, morto com um
tiro na região das têmporas e esquartejado por sua
esposa, após a descoberta de supostas traições por parte
da vítima.
Segundo a polícia, após receber um tapa na cara do
marido, Elise Matsunaga atirou, esquartejou, guarou
os pedaços do marido em malas para viajem e se desfez
da “bagagem” jogando-a em uma caçamba de lixo
urbano.
A autora do crime se defendeu dizendo que ao pedir
o divórcio, Matsunaga teria afirmado que, tendo em
vista sua influência e poder, pediria a guarda da filha
do casal e que não mais a deixaria vê-la.
O que, diga-se de passagem, não justifica um ato tão
absurdo e cruel como este. Entre uma ex-prostituta e
um empresário bem sucedido, a quem a justiça
beneficiaria?; teria insinuado Marcos Matsunaga .
Um Jogo de influência, dinheiro e poder levado às
últimas consequências... Lamentável.
Mal comparando, este caso me fez lembrar a peça
teatral intitulada “Navalha na Carne”, de autoria de
Plínio Marcos.
Para quem não conhece, a peça “Navalha na Carne”
trata-se de uma importante obra da dramaturgia
brasileira (tendo sido censurada, durante o regime
militar) que explora uma forte e violenta história de
amor entre uma prostituta decadente e um gigolô.
Num subúrbio do Rio de Janeiro, Neusa Suely é uma
prostituta oprimida pelo objeto de sua paixão, o cafetão
de baixo nível, Vado. Certo dia, ao chegar de
madrugada aos aposentos de Neusa, em busca de
dinheiro, Vado descobre que o mesmo havia
desaparecido.
Revoltado, ele a acusa pelo ocorrido, mas ela alega
ter sido Veludo, um homossexual que mora no quarto
ao lado, quem deu sumiço ao dinheiro.
Vado pede à Neusa que chame Veludo até seus
aposentos. Assim, entre quatro paredes de um quarto
de hotel barato, os três personagens do submundo
disputam afeto e poder num ambiente bastante
agressivo.
Uma ficção que poderia ser verdade!
Violência. Seja na rua, nas escolas, no trabalho ou
até mesmo em casa, na vida real ou na ficção; ninguém
está livre de se tornar alvo desse mal que assola a
humanidade.
Hoje em dia, se mata por qualquer coisa (e com
requintes de crueldade!). Mas o que fazer para diminuir
o número de atos violentos?
Enquanto uns defendem a criação de leis mais severas,
outros preferem argumentar que a violência de hoje é
fruto de um processo crescente de desigualdade social e
que a solução seria o desenvolvimento econômicocultural do país.
Em minha opinião, o trabalho de erradicação da
violência de qualquer espécie deve partir das
autoridades em todas as instâncias (municipais,
estaduais ou federais).
Uma coisa é certa: em tempos de eleições, são comuns
os discursos que prometem mais investimentos e projetos
visando um maior controle da violência nas cidades,
porém, cabe à população decidir qual o melhor programa
e a veemente cobrança do cumprimento dessas
promessas.
É certo que nosso país está longe de tornar-se um
território com índices reduzidos de criminalidade,
porém, é preciso agir logo, do contrário, a situação
poderá ficar ainda mais complicada e de difícil solução
para as gerações futuras.

A Câmara Municipal de
Ferraz de Vasconcelos apro
vou, por unanimidade, a
concessão do título de cidadão
ferrazense ao deputado fede
ral, Paulo Teixeira (PT-SP). A
homenagem ocorre em função
dos relevantes serviços

prestados a sociedade local.
O texto de autoria do verea
dor, Antonio Carlos Alves
Correia (PSD), o Tonho, foi
votado na sessão ordinária, na
segunda-feira, dia 28.
Segundo ele, o deputado
Paulo Teixeira é um militante

petista histórico e, ao mesmo
tempo, um homem público ético
e ferrenho defensor das classes
menos favorecidas em geral.
Na Câmara dos Depu
tados, em Brasília, o homena
geado dedica a sua atuação a
questão urbana, ambiental e
tecnológica.
Além disso, destaca-se pela
a luta favorável aos portadores
do vírus da Aids, a habitação
popular digna e defesa a fonte
de energias renováveis como,
por exemplo, a eólica produzida
pelo vento.
Casado, advogado e mestre
em Direito do Estado pela
Universidade de São Paulo
(USP), Paulo Teixeira já
ocupou em sua brilhante
carreira política os cargos de
subprefeito de São Miguel
Paulista, na gestão da então
prefeita, Luiza Erundina,
vereador, deputado estadual
por dois mandatos, secretário

municipal de Habitação no
governo Marta Suplicy (PT) e
líder da bancada do PT na
Câmara dos Deputados, no
ano passado. “Tem, portanto,
um histórico invejável e, por
isso, digno de aplauso”, afirma
Tonho.
Além dele, foram a Tribuna
exaltar a importância do
trabalho de Paulo Teixeira para
o Estado de São Paulo e o
restante do País, os vereadores
Juracy Ferreira da Silva
(PMDB), Silas Faria de Souza
(PSD), José Aparecido Nasci
mento (PT), o Aparecido
Marabraz, Ezequias Felippe
Rodrigues (PCdoB), o Vai
Chover, Vagner Vallet Ninck
(PSD), o Pastor Vagner e José
Izidro Neto (PMDB).
Tonho, por sua vez, agrade
ceu o voto ao seu projeto em
homenagem ao ilustre deputa
do federal por São Paulo.
Pedro Ferreira
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CAPS de Ferraz para usuários de álcool
e drogas será inaugurado em julho

Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

CRISTÃO DEVE VOTAR EM CRISTÃO

quase 2 mil são de área
construída. O prédio ainda conta
com quatro andares e possui 40
leitos prontos.
Segundo detalhou a secretária
municipal de Saúde de Ferraz,
Silmara do Carmo Pereira, diaria
mente poderão ser atendidas até
45 pessoas. Por mês deverão ser
feitos até 200 atendimentos e os
pacientes contarão com uma
equipe multi disciplinar de 15
profissionais. Essa equipe
composta de psicólogos,
assistentes sociais, enfermeiros e
médicos poderá ser ampliada se
houver aumento da demanda,
garante a secretária. No Caps, além
das orientações e tratamentos

ainda estarão disponíveis oficinas
de dança, pintura, entre outras
atividades que fazem parte do
processo de retomada da
socialização dos pacientes.
Repasses
O Governo Federal irá
disponibilizar uma verba inicial de
R$ 50 mil para a construção do
prédio e mensalmente irá contribuir
com um repasse de R$ 39,7 mil
para ajudar nas despesas.
Segundo a prefeitura, o custo de
manutenção do serviço custará R$
70 mil, mas, com o incentivo extra,
cerca de 60% do valor diminuirá e
o restante das despesas será
bancado pela prefeitura.
Em estudo possíveis

SECOM-F.V

Prédio onde funcionará o Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS-AD da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

Será inaugurado em julho
próximo mais um Centro de
Atendimento Psicossocial –
CAPS-AD da Prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos. Desta vez, esse
novo equipamento estará voltado
ao atendimento a usuários de
álcool de drogas no Jardim Santa
Rosa. A construção do
equipamento é resultado de uma
parceria assinada em maio de 2011
entre a Prefeitura e a Associação
dos Inativos Pensionistas da
Polícia Militar do Estado de São
Paulo (Aipomesp).
A capacidade prevista é para
atendimento simultâneo de 300
pessoas. O local possui mais de
sete mil metros quadrados, sendo

internações
De acordo com a secretária,
está sendo analisada a possibilida
de de instalar no mesmo local
onde funcionará o Caps, um
Centro de Acolhimento e Recupe
ração da Pessoa Dependente
Química, que atenderá usuários
de toda a região e disponibilizará
o serviço de internação para os
dependen tes.
“Será um serviço grande e já
temos uma estrutura apropriada
para isto”, comentou. “Estamos
estudando transformar o local em
um centro de recuperação
regional e fazer tanto atendimento
ambulatorial quanto interna
ções”, finalizou.

Fotos: Wanderley Costa /Secom

Passarela: Prefeito e ambulantes discutem alternativas

Assim como socialista, deve votar em socialista,
comunista vota em comunista, ateu vota em ateu, e assim
cada um deve eleger quem o representará e lutará pela
sua classe. Mas deve-se se precaver porque em eleições
é muito fácil passar se por cristão sem ser cristão E é
também muito fácil mostrar-se democrático, tendo-se
índole de tirano e a crueldade escondida sob uma capa
de mansidão e hipocrisia.
Os antecedentes de cada um revelam tanto a
religiosidade, como a falsidade ideológica de cada um.
O evangélico só será enganado se quiserem ser
enganados, pois eles têm o recurso da oração, e devem
orar para que sejam orientados na votação segura no
candidato que escolheram.
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para escolher e
eleger os doze apóstolos passou uma noite inteira orando
para eleger em muitos discípulos, os doze que seriam os
formadores de doutrina que Ele deveria preparar mesmo
sabendo que entre eles haveria um traidor.
Deus escolheu a muitos para a salvação e vida eterna
e também sabe que muitos vão recusar a salvação e se
embrenharem nas sendas do engano e da perdição e serão
envolvidos na operação do erro dando ouvidos aos falsos
apóstolos e falsos profetas que enviado pelo próprio Deus
operaram sinais e maravilhas do engano para os que
recusaram a palavra da verdade para serem salvos. II
Tessalonicenses 2: 10 e com todo o engano da injustiça
para os que perecem, porque não receberam o amor da
verdade para serem salvos. 11 E por isso Deus lhes envia
a operação do erro, para que creiam na mentira; 12 para
que sejam julgados todos os que não creram na verdade,
antes tiveram prazer na injustiça.
Se você é cristão, seja católico apostólico romanos,
ou de qualquer denominação evangélica, ao votar em
candidato que você sabe ser ateu, você pode colocar em
risco a sua liberdade de culto e sofrer riscos de
perseguições e etc.
Todos os que alteraram a forma de casamento ou de
relacionamentos normais, não são pessoas cristãs, mesmo
que afirme que o sejam, O verdadeiro Cristão teme a Deus,
e abomina qualquer atitude ou comportamento anormal
de um ser criado à imagem e semelhança do Criador de
todas as coisas.
Orem pelo nosso pais que ainda é um pais cristão, e
vote em candidatos verdadeiramente honestos e cristãos.
Deus abençoe nossa pátria, e o nosso futuro. Deus
abençoe o Brasil.
Comentários, críticas ou sugestões: 4754-0488

alugados pela Prefeitura de Suzano
para que esses trabalhadores
possam deixar o local ainda este ano
foi a principal deliberação deste
encontro.
Na ocasião, foi feita também uma
grande análise das possibilidades
para implantação do Shopping
Popular, que levou em conta
aspectos como a importância de uma
localização adequada, a capacitação

dos trabalhadores e a formalização
dos produtos a serem comerciali
zados no local.
A ideia é de que, até dezembro,
as definições sejam encaminhadas,
de modo que o poder público dê
continuidade a essa iniciativa.
“Faremos a indicação de uma área
única, que atenda os objetivos da
proposta, deixaremos o projeto
completo para implantação do

Ajude estas instituições
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SECOM-SUZANO

Prefeito Marcelo Candido em seu gabinete com o grupo de representantes da Associação Comunitária de Vendedores Ambulantes Autônomos de Suzano

O prefeito Marcelo Candido
recebeu, em seu gabinete, na manhã
desta quarta-feira (6/5), um grupo
de representantes da Associação
Comunitária de Vendedores Ambu
lantes Autônomos de Suzano para
discutir alternativas para alocação
dos trabalhadores que atuam na
passarela sobre a linha férrea.
A criação de dois ou três núcleos
provisórios em espaços a serem

shopping, bem como os processos
licitatórios para sua viabilização”,
afirmou o prefeito.
Uma nova reunião entre
Candido e os representantes da
associação ficou marcada para esta
segunda-feira (11/6) devendo
contar com a presença de
proprietários de imóveis na região
central que possam abrigar esses
núcleos provisórios.

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
Cassi
Economus
Fundação

Indiamed
Marítima
Medial
Osesp

Saúde
Sul
Internacional
América
Sermed
Unimed
Cesp

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

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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Júnior da Locadora é confirmado como
pré-candidato a prefeito pelo PR
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Prefeito vistoria a Central de Telecomunicações da GCM e
destaca o avanço na segurança urbana na capital
Foto de Fábio Arantes/Secom

A Central recebe cerca de 2.500 chamadas pelo telefone 153 por dia, monitora em tempo real 1.400 câmeras espalhadas pela
cidade e é a primeira central do país a implantar câmeras com sistema automático de alerta de ocorrências.

Júnior da Locadora e o Deputado Estadual André do Prado

Deputado Estadual André do Prado esteve em Poá para ratificar
decisão do partido.

Pelo presente, são convocados todos os Senhores
Convencionais do PARTIDO DEMOCRATAS do
Município de Poá para se fazerem presentes e
participarem da CONVENÇÃO MUNICIPAL, que se
realizará no dia 25 do mês de junho do corrente ano de
2012, com início às 18:30 horas e término às 22:00
horas, no PLENÁRO OSVALDO LEITE DANTAS –
CÂMARA MUNICIPAL DE POÁ, sito à Rua
Vereador José Calil, 100 Poá.

trabalha de maneira integrada
com os órgãos de segurança do
Governo do Estado e do
Governo Federal e, assim, obtém
resultados muito positivos”,
disse. Para aumentar a eficiência
do serviço de monitoramento da
cidade, 19 novas câmeras com
sistema automático de alerta de
ocorrências estão em fase de
testes. E a previsão é que até o
final de junho um total de cem
câmeras com essa tecnologia já
estejam instaladas e em
funcionamento.
De acordo com o secretário
municipal de Segurança Urbana,
Edsom Ortega, as câmeras são
dotadas de um sistema que
identifica ocorrências nas
imagens, sejam elas atos de
vandalismo, comércio irregular,
pessoas em situação de risco,
entre outras, e dispara um alerta
ao operador de vigilância.
“Agora nós não temos mais o
risco da falta de visualização em
tempo real pelo operador. São
1400 câmeras monitoradas pela
CETEL.
E como não é possível olhar
em tempo real todas elas, pelo
novo sistema a câmera detecta
automaticamente a anomalia,
alarma a central e os operadores
podem tomar as providênciais
necessárias. Essa tecnologia já
está incorporada em países
como Israel, Inglaterra e França.
No Brasil, São Paulo é a primeira
cidade a implantar essa
sistemática”, afirmou o secre

tário.
As novas câmeras serão
implantadas em parques, como
o Ibirapuera, da Barragem e o
Cantinho do Céu, estes últimos
ambos na Zona Sul, e em
avenidas de grande movi mento,
como a Jornalista Roberto
Marinho. Neste último caso, a
idéia é conter o consumo ilegal
de drogas e ocorrências de furto
e roubo. As imagens geradas
podem ser vistas ao vivo
também pela Central da Polícia
Militar.
Câmeras por toda a cidade
O sistema operacional utiliza
do pela CETEL centralizou a
comunicação em toda a cidade
de forma digital, sem interferên
cias e com a utilização de cripto
grafia, o que proporcio na mais
segurança e rapidez no atendi
mento de chamadas.
Como atua na mesma
plataforma de Polícia Militar, ele
facilita a integração da
comunicação e o proces
samento das informa ções,
encaminhando as ocor rências
recebidas para cada órgão
específico.
Antes, a GCM tinha sua
comunicação segmen tada em
cada inspetoria das 31
Subprefeituras e em cada região,
o que não permitia a comunica
ção entre a Guarda e as demais
polícias.As demandas proces
sadas pela CETEL e atendidas
pela própria GCM estão
relacionadas aos seis programas

SECOM Pref. SãoPaulo

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE
CONVENSÃO MUNICIPAL

Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab observa o funcionamento das câmeras

O prefeito Gilberto Kassab
vistoriou nesta manhã de sextafeira a Central de Telecomu
nicações e Videomonitoramento
(CETEL) da Guarda Civil
Metropolitana, localizada no
prédio do Comando Geral da
GCM, na Rua General Couto de
Magalhães, Nova Luz. A Central
funciona desde 2006 no local e
é interligada ao sistema operacio
nal da Polícia Militar e à CET,
SPTrans, SAMU, Corpo de
Bombeiros e outros órgãos da
Prefeitura.
Ela recebe cerca de 2.500
chamadas diárias pelo telefone
153 e monitora em tempo real
1.400 câmeras de vídeo
espalhadas pela cidade, que
abrangem o centro expan dido,
o parque Ibirapuera e outros
locais estratégicos, como
praças, pontes, cemitérios,
escolas e ruas e avenidas de
grande movimentação.
Durante a vistoria, Kassab
parabenizou os 190 efetivos da
GCM que trabalham no local
pelo serviço prestado à
segurança urbana; e destacou
que a articulação entre a
administração municipal e
outros órgãos de segurança
gera resultados benéficos para
a cidade. “A minha presença
aqui é no sentido de me congra
tular com todos aqueles que
participam desse processo de
trazer mais segurança à cidade
de São Paulo.
Aqui na Central, a Prefeitura

da Guarda, como o programa de
Proteção Escolar, que atua na
segurança na região das
escolas municipais; Proteção
Ambiental, que atua na
segurança dos parques, das
áreas de interesse ambiental na
cidade incluindo os perímetros
prioritários da Operação Defesa
das Águas; Proteção ao
Patrimônio munici pal, que atua
na seguran ça de instalações e
equipamen tos públicos como
centros esporti vos, culturais,
de saúde, pontes, cemitérios e
monumen tos; Proteção aos
Agentes Públicos onde atua em
conjunto com ações do
CONTRU, do PSIU, da SMADS,
da SPTrans, dos fiscais das
Subprefeituras, da Limpurb, da
Ilume entre outros; Proteção ao
espaço público e fiscalização do
comércio ambu lante, inibindo
o comércio irregular, vandalismo
e o uso impróprio do espaço
público; Proteção às Pessoas em
Situação de Rua e de Risco,
atuando na rede de proteção da
assistência social, orientando e
encaminhando para ao atendi
mento especializado pessoas
que estiverem em situação de
risco, sobretudo crianças e
adolescentes.
O prefeito foi recebido no
local pelo diretor da central,
Inspetor Paulo Rogério de
Souza, e acompanhado, além do
secre tário Ortega, pelo
subprefeito da Sé, Nevoral
Alves Bucheroni.

Câmara presta homenagem à centenária
Arzília Santos Silva, que completou 100 anos na última terça-feira (5 de junho), foi agraciada com Voto de
Aplauso por meio de requerimento assinado por todos os representantes do Poder Legislativo poaense

Pedro Campos, a Senhora Arzília Santos Silva e o Vereador Lauriston Roberto Ferreira Barros

bisnetos e um tataraneto.
Na noite de terça-feira, dia de seu
aniversário, Arzília recebeu da
Câmara Voto de Aplauso. O requeri
mento, de autoria do vereador
Lauriston Roberto Ferreira Barros
(PV), foi assinado por todos os
parlamentares poaenses. Trata-se
da segunda homenagem concedida
à aposentada neste ano pela Casa
de Leis. Na noite de 30 de março, a
idosa e outras dez represen tantes
do sexo feminino que se destacaram
em Poá pelos relevantes serviços
prestados no município foram
condeco radas com título de Honra
ao Mérito em referência ao Dia
Internacional da Mulher.

Em referência aos 100 anos que
completou no último dia 5, Arzília
Santos Silva foi reconhecida pela
Câmara de Poá. Durante a sessão
ordinária realizada na noite de terçafeira, o vereador Lauriston Roberto
Ferreira Barros (PV) teve aprovado
por unanimidade o requerimento de
Voto de Aplauso à aposentada.A
propositura em homena gem à idosa
também foi as sinada pelos demais
parlamen tares da Casa de Leis, que,
em março deste ano, também
concederam a ela o título de Honra
ao Mérito pelo Dia Internacional da
Mulher.
Natural de Batatais, interior
paulista,Arzília mora em Poá há mais
de 68 anos. A aposentada chegou à
cidade em 1944. No município, boa
parte de sua vida foi dedicada ao

Ainda na sessão de 5 de junho,
o vereador Carlos Humberto
Martins Duarte (PDT) teve
aprovado Votos de Profundo Pesar
pela morte de Francisco Xidieh. De
família tradicional de Poá, o
aposentado, que tinha 62 anos,
faleceu em 28 de maio, deixando a
mulher, SueliAparecida Xidieh, e os
filhos Kátia, Celi, Sandra, Jorge e
Júlia.
Na oportunidade, foi aprovado,
também, Votos de Profundo Pesar
pelo falecimento de José Severino
Duarte, o China. Líder comunitário
do Jardim São José, o poaense
morreu no último dia 4, deixando
mulher e filhos. A propositura foi
assinada pelo presidente da Câmara
de Poá, vereador Deneval Dias do
Nascimento.

trabalho, tendo emprestado seu
talento por tempos ao Abrigo
Batuíra, especialmente no acolhimen
to de crianças e de jovens em
vulnerabilidade social.A centenária
mulher casou-se aos 25 anos com
Francisco Gonzaga Silva (falecido),
com quem teve seis filhos: Ailton,
Nilton (falecido), Cleide, Cleubi,
Francisca e Sônia.
Como ficou viúva muito jovem,
Arzília teve de conciliar a criação e a
educação dos herdeiros com o
trabalho, a fim de garantir o sustento
de sua numerosa família. Por conta
de sua história de superação, a
aposentada é muito querida em Poá,
onde também conquista elogios no
tocante à sua disposição, ânimo e
alegria de viver. No alto de seus 100
anos, a idosa tem seis netos, quatro

Pesar

Carla Fiamini

Agora é oficial, o vereador Fernando Rodriguez Molina
Júnior (PR), o Júnior da Locadora, foi confirmado pelo Partido
da República como pré-candidato a prefeito de Poá nas
eleições de outubro.
A notícia foi dada pelo deputado estadual André do Prado,
em evento realizado na noite de quinta-feira, 31, no clube XI
Paulista.
Com a presença de um grande público, entre eles, précandidatos a vereador, lideranças de bairro, simpatizantes e
políticos de toda a região, André do Prado afirmou que a
escolhe de Júnior foi unanimidade na direção do partido.
“O Júnior da Locadora é o nosso pré-candidato a prefeito
em Poá, ele está preparado, são três mandatos de vereador e
isso o capacita a essa disputa e terá todo o nosso apoio”,
disse o parlamentar.
André também falou sobre a questão jurídica que envolveu
o nome do pré-candidato.
“Só tenho a dizer que o Júnior da Locadora está apto para
a disputa. Reunimos todo o diretório, consultamos os melhores
advogados eleitorais do país e está claro que não há nada que
impeça sua candidatura”, afirmou André.
Em sua fala, Júnior da Locadora, aproveitou para enfatizar
a importância da união em torno de um novo projeto para a
cidade de Poá.
“Poá hoje é uma cidade rica, mas desorganizada
financeiramente, usa-se muito dinheiro para coisas de
menor importância e pouco dinheiro para as coisas maiores
como a saúde e a educação, a cidade precisa de um choque
de gestão”,disse o vereador.
A convenção do PR irá acontecer até o dia 30 de junho.
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E. C. XI Paulista inaugura sede social

Fotos: Aéssio Ramos Pinto

prefeito Testinha elogiou o
trabalho do presidente Vicente.
Para ele, “é motivo de muito
orgulho porque, numa época
difícil, onde muita coisa caminha
para traz, o Esporte Clube XI
Paulista entrega para o
Município este bonito cartão
postal, sua moderna sede de
campo. Parabéns ao Vicente e
toda diretoria”, finaliza o

prefeito. Após, o diácono
Nivaldo, da paróquia Nossa
Senhora de Fátima, do bairro
Calmon Viana-Poá, benzeu a
capela de Santo Expedito, a placa
inaugural e demais dependên
cias da nova sede campestre.
Vários diretores do clube
estiveram presentes, entre eles,
Gilberto Costa, Eunice Glória
Vida Borsari, Edmar Cardoso

Alves, Francisco Ruiz Pedro,
Semi Haddas, Osvaldo Blasio
Júnior, Nivaldo Martins Castro,
Vagner Mantarano, Clóvis da
Silva Hatiw Lu, Alessandro
Borsari, Leila Blanco Romano,
Pedro Campos Fernandes;
secretários municipais, vereado
res, autoridades eclesiásticas,
associados e dezenas de
convidados.

Praça de Esportes Orlando Barrento
O campo de futebol oficial leva o nome do empresário Orlando Barrento em sua homenagem pelo que muito
contribui para o sucesso do XI Paulista.A nova sede do clube de campo possui também amplo estacionamento para
300 carros, administração, salão para festas com capacidade para 800 pessoas, piscina semiolímpica,
churrasqueira, vestiários masculino e feminino, salão para jogos e espaço para Cooper.

Presidente do XI Paulista, Vicente Camilo Borsari e o Prefeito Francisco Pereira de Sousa (Testinha)

Foi inaugurado dia 27 de maio
passado, o monumental Clube de
Campo do Esporte Clube XI
Paulista numa área de 19 mil
metros quadrados, localizada à
Estrada do Guaió, 266, bairro
Jardim Nova Poá - Poá.
Durante a cerimônia de
inauguração
o
diretor

Geraldinho Torres convidou o
presidente do XI Paulista,
Vicente Camilo Borsari, o
prefeito Francisco Pereira de
Sousa (Testinha) e diretores do
clube para o descerramento da
placa comemorativa da nova
sede. O presidente Vicente
agradeceu aos convidados e

diretoria do clube, ressaltando
que sem sua maravilhosa equipe
todas as conquistas do XI
Paulista não seriam possíveis.
Em seguida, falou o presidente
do Conselho Deliberativo Luiz
Gonzales enfatizando a trajetória
do clube e a gestão de Vicente
Borsari. Em suas palavras, o

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

Banda Chamada a Cobrar

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