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Prefeitura vistoria
Hospital Santo
Antônio
Unidade tem 100% dos seus leitos voltados ao
atendimento do SUS municipal
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Definida a programação da Expoá 2012
A Secretaria de Cultura do
município de Poá já definiu o
calendário para Expoá 2012 (40ª
Exposição de Orquídeas e Plantas
Ornamentais) que será realizada na
Praça de Eventos, situada na região
central da cidade, entre os dias 05 e
09 de setembro. Para este ano, a
novidade fica por conta da realiza
ção da 1ª Parada das Orquídeas,
que tem como objetivo levar as
flores que enfeitam a mais tradicional
festa do município a desfilar pelas
principais vias poaenses.
Além das apresentações de
grandes artistas, a Expoá 2012 ainda
conta com o 3ºEncontro Empresarial
de Poá, Feira de Artesanato, Praça
de Alimentação, Restaurante da
Secretaria de Desenvolvimento e
Assistência Social e a exposição e
venda de orquídeas e plantas
ornamentais. “Já está tudo prepara
do para este evento que, anualmen
te, é aguardado com muita ansieda
de pelos munícipes, afirmou o
Secretário de Cultura, Douglas
Aspasio.
A abertura oficial da festa será
realizada às 16 horas, na Praça de
Eventos, e contará com diversas
autoridades e, a partir do dia 06, a
Praça estará aberta à população
durante todo o dia. “A expectativa
para este ano é que cerca de 300 mil
pessoas passem pela Praça durante
os cinco dias de evento”, disse o
secretário.
PARADA
A Parada das Orquídeas está
prevista para ser realizada nos dias
07, 08 e 09 de setembro e deverá ser
realizada nas Avenidas Antônio
Massa, Nove de Julho e Vital Brasil
e visa levar a beleza das flores para
as ruas da cidade. “Queremos fazer
com que esta Parada se torne uma
tradição no município, tenho certeza
de que a população gostará dos
desfiles”, ressaltou Aspasio.
SHOWS
Durante os cinco dias de evento,

Praça de Eventos, local onde será realizada a EXPOÁ 2012

a população poderá prestigiar a
apresentação de grandes nomes do
cenário musical brasileiro, para isso,
haverá apenas a necessidade da
troca de um quilo de alimento não
perecível (exceto sal) pelo ingresso,
uma vez que, não será possível
acessar a área dos shows sem o
bilhete. Já na primeira noite da Expoá
2012, o cantor Amado Batista ficará
responsável pela animação do
público e, no dia seguinte, é a vez
do cantor gospel Thalles Roberto
se apresentar no palco da festa. No
dia 07, a MPB marca presença com
o consagrado cantor Zé Ramalho e
na noite de sábado (08) a alegria
promete levantar poeira com a
apresentação de Dominguinhos. A
última noite fica por conta da
apresentação do cantor Daniel que
terá a responsabilidade de fechar a
40ª edição da Expoá com chave de
ouro.
Os locais para troca de ingressos
também já estão definidos pela
Secretaria de Cultura e a troca pode
ser feita a partir do dia 22 de agosto
nos seguintes locais: Supermerca
dos “X” no Jardim Medina e Centro,
“Baratão” em Calmon Viana e Jardim

Nova Poá, “Estrela” no Centro,
“Maktub” , área central e
Administração da Praça da Bíblia.
PROGRAMAÇÃO
Dia 05/09
20 horas - OITO PONTO ZERO
- Tradicional Banda poaense de Pop
Rock, 4ª Colocada do
POÁFESTIVAL2012.
22h15 -AMADO BATISTA- 28
discos de Ouro, 28 discos de Platina,
2 DVDs de Ouro, 2 DVDs de Platina
e vários troféus, mais de 25 milhões
de discos vendidos em 36 anos de
carreira.
Dia 06/09
20 horas - VANESSA
ANDRADE - Cantora Gospel
poaense 3ª colocada do
POÁFESTIVAL2012.
22h15 - THALLES ROBERTO Dono de um talento diferenciado
invade o segmento musical
tornando-se referência em qualidade
e compromisso com suas
convicções.
Dia 07/09
20 horas - ROCK SINFÔNICO A Orquestra Sinfônica Municipal de
Poá e BandaArcan, emocionam com
um repertório dos rocks clássicos,

com apresentações em várias
cidades do estado de São Paulo.
22h15 - ZÉ RAMALHO - Na
estrada desde 1974, suas influências
musicais são uma mistura de
elementos da cultura nordestina, da
Jovem Guarda, a sonoridade dos
Beatles e a rebeldia do The Rolling
Stones,
Pink Floyd, Raul Seixas e,
principalmente, Bob Dylan. Há
elementos da mitologia grega e de
histórias em quadrinhos em suas
músicas.
Dia 08/09
20 horas - DOLORES BAIANA
- Cantora e compositora poaense,
2ª colocada do POÁFESTIVAL
2012.
22h15 - DOMINGUINHOS Exímio sanfoneiro, teve como
mestres nomes como Luiz Gonzaga
e Orlando Silveira. Têm em sua
formação musical influências de
baião, bossa nova, choro, forró, xote
e jazz.
Dia 09/09
20 horas - LUCAS BRITO Cantor poaense revelação, vence
dor do POÁFESTIVAL 2012.
SECOM Poá

Estado cria linha expressa de
ônibus entre Mogi das Cruzes e o
Aeroporto de Guarulhos
Linha será gerenciada pela EMTU/SP e operada pela concessionária Unileste

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, anuncia nesta quintafeira, 30, na Prefeitura de Mogi das Cruzes, a criação da linha 0800 Mogi das Cruzes (Terminal
Rodoviário Geraldo Scavone) - Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo), que será
gerenciada pela EMTU/SP e operada pela concessionária Unileste (Área 4 de concessão)
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Questão de Opinião:
Redução da Maioridade Penal:
Uma questão para se refletir...
“Contrária ao direito, à justiça”. Não é de hoje que
a violência está incorporada ao nosso cotidiano. Seja
na rua, nas escolas, no trabalho ou até mesmo em casa,
ninguém está livre de se tornar alvo desse mal que assola
o país.
Mas o que chama a atenção hoje em dia é o número
crescente de atos criminosos cometidos por crianças e
adolescentes.
A falta de investimentos e de uma política eficaz de
segurança incentivam atos violentos que, a cada dia,
passam a ser cometidos por estes cidadãos, ditos
“menores”, que se valem de leis excessivamente
tolerantes.
A idade para se assumir a responsabilidade criminal
varia de país para país. Uma rápida análise comparativa
revela que o Brasil é um dos mais complacentes neste
assunto. Na Inglaterra, por exemplo, a maioridade penal
se inicia aos 10 anos. Já na Holanda, aos 12. Na França
e na Itália aos 14 anos o adolescente já pode ser
penalmente responsabilizado por seus atos enquanto no
Brasil, somente ao completar 18 anos.
É óbvio que não existe uma idade ideal padrão para
todos os países já que isso depende das influências
culturais, geográficas, sociais, religiosas etc.
Em nosso país atualmente, independente do crime
cometido, crianças e adolescentes infratores apenas
cumprem “medidas sócioeducativas”.
A discussão sobre a diminuição da maioridade penal
no Brasil possui defensores e contrários, ambos com
argumentos que devem ser considerados antes de se
formular uma opinião definitiva.
Os que defendem ponderam que os menores infratores
não recebem a devida punição aos crimes cometidos. Para
eles, a demasiada tolerância proclamada no Estatuto da
Criança e do Adolescente não intimida os transgressores
da lei e perturbadores da ordem.
Além disso, como explicar de maneira racional que
um adolescente de 16 anos já possui discernimento para
votar e não é maduro suficiente para ter consciência de
seus atos criminosos?
Os que são contrários à redução da maioridade penal
afirmam que tal ação acentuaria a exclusão desta parcela
da população e como alternativa sugerem mais
investimentos em educação e a melhoria da aplicação
das medidas socioeducativas.
Em síntese, 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 econômico
e cultural do país.
Em minha opinião, nem sempre o que é legal é
igualmente legítimo. Mesmo que a lei estabeleça o critério
de 18 anos como idade mínima para responder
criminalmente, a sociedade brasileira não considera este
adolescente inocente quando ele tem consciência de que
roubar e matar é errado.
Por outro lado, não adianta punir e não ter como
executar a pena ou fazê-la de modo cruel já que o sistema
carcerário brasileiro não recupera ninguém (seja maior
ou menor).
Um fato é verídico: em tempos de eleições, são comuns
os discursos que prometem mais investimentos e projetos
visando um maior controle da violência no Brasil, porém,
cabe à população decidir qual o melhor programa e a
veemente cobrança do cumprimento dessas promessas.
É certo que o Brasil está longe de se tornar um país
com índices reduzidos da criminalidade cometida
principalmente por crianças e adolescentes, porém, é
preciso agir logo, do contrário, a situação poderá ficar
ainda mais complicada e de difícil solução para as
gerações futuras.
Para quem também deseja opinar sobre qualquer dos
temas tratados nesta coluna, basta enviar e-mail para
neirylen@yahoo.com.br.
Toda opinião é sempre bem vinda!

Prefeito Armando da Farmácia anuncia
pavimentação para três bairros
Fotos: Wiliam Rita
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Prefeito Armando da Farmácia reunido com a população do bairro Recanto Mônica

Dando sequência ao cronogra
ma de obras de pavimentação
asfáltica em vários bairros do
município, haja vista que a meta
do prefeito Armando Tavares
Filho é chegar a 99% das vias da
cidade pavimentadas até o final
do seu mandato, ontem à noite
Armando da Farmácia esteve
reunido com a população do
bairro Recanto Mônica para
anunciar o início das obras de
pavimentação até o próximo dia
10. E estão previstas mais
reuniões para hoje à noite no
bairro Terra Prometida e amanhã,

no Souza Campos. Todas elas
com o objetivo de informar a
população quando devem
começar as obras de pavimenta
ção nos respectivos bairros.
No caso do Recanto
Mônica, segundo informações do
engenheiro da Secretaria Munici
pal de Obras, Eduardo Akira
Kitakawa, cerca de 20 ruas do
bairro devem receber a pavimenta
ção asfáltica, “sendo que a
maioria delas já conta com guias”.
Ele confirmou que as obras devem
começar até o próximo dia 10, mas
não deu um prazo final para a

realizada com recursos próprios
e o restante através de convênio
com o Fundo Metropolitano de
Financiamento e Investimento
Obter mais resultados das últimas
24 horas
(Fumefi). Cerca de 95% do
sistema de pavimentação no
município é feito através de
asfalto frio produzido pela usina
da Prefeitura, barateando os
custos e permitindo que Itaqua
quecetuba seja a única cidade da
região que não cobra os serviços
de pavimentação e de instalação
de guias e sarjetas.

conclusão dos serviços. “Como
era de se espe rar, a população
recebeu o anún cio do prefeito de
forma muito positiva”, disse
Kitakawa, que acompanhou o
prefeito durante a reunião no
bairro.
Lembrando que 100% do
asfalto utilizado no Recanto
Mônica, assim como em outras
localidades do município, é
produzido pela Usina de Asfalto
municipal, o que representa custo
zero ao munícipe que não paga
esse serviço. Cerca de 99% da
pavimentação do município é

Técnicos do INSS aprovam área para
construção de agência previdenciária
Técnicos do Instituto Nacio
nal de Seguridade Social (INSS)
aprovaram nesta semana a área
que a Prefeitura pretende doar
para o órgão federal construir a
agência da Previdência Social de
Arujá. O terreno escolhido é o
mesmo onde durante anos funcio
nou o antigo Pronto Atendimento
da cidade, na Vila Riman, que foi
considerado “excelente” pelos
representantes do INSS.
A instalação de uma agência
do INSS no município é uma
reivindicação antiga da adminis
tração municipal e já estava
definida desde o ano passado.
A implantação foi aprovada
pelo órgão federal como parte de
um plano de Expansão da Rede
de Atendimento, que atende cida
des com mais de 20 mil habitantes.
O objetivo da expansão é
melhorar o atendimento aos
aposentados, pensionistas e
demais beneficiários. Com a nova
agência, os cerca de 4 mil
aposentados e 2 mil pensionistas
do INSS arujaenses não
precisarão mais se deslocar para
Mogi das Cruzes para receber
atendimento. Hoje, entre 200 e 250
moradores da cidade se deslocam

Técnicos vistoriam terreno escolhido para construção da agência do INSS em Arujá

para a cidade vizinha para receber
atendimento.
A nova unidade vai oferecer
todos os serviços previdenciá
rios, como requerimento de
aposentadoria, pensão por morte,
auxílio-doença, salário-maternida
de, entre outros; perícia médica;
controle de pagamento dos
benefícios; inscrição e atendimen
to de contribuintes individuais,
domésticos e facultativos, entre
outros.
Vistoria
Durante a vistoria, os técnicos
do INSS fizeram medições,

avaliaram a área oferecida pela
Prefeitura e concluíram que
necessitarão apenas de uma parte
do terreno, que tem no total 1.920
m² (no espaço que sobra ainda
haverá espaço para a implantação
de outro tipo de serviço público
no futuro).
Além de ser uma área plana e
bem localizada (próximo a
Avenida dos Expedicionários e da
Rodoviária), a boa acessibilidade
para o público foram fatores que
agradaram aos técnicos.
Nesta semana, o INSS deve
oficializar o interesse, o que

permitirá que a Prefeitura inicie o
processo de doação, que
precisará ser aprovado pela
Câmara Municipal. A partir daí, o
Instituto poderá iniciar a
construção da unidade.
Na época em que foi definida a
instalação da agência, a Previdên
cia infor mou que pretendia
investir em torno de R$ 800 mil na
construção do prédio e outros R$
100 mil na aquisição de mobiliário
e equipa mento.
A doação do terreno é a única
contrapartida da Prefeitura.
Nadja Cortes

Centro Oiaeu abre inscrições para a formação do coral da melhor idade
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Alunos do Centro de Apoio, Ação e Transformação “Oiaeu”

O Centro de Apoio, Ação e
Transformação “Oiaeu” abriu
inscrições na segunda-feira, dia
27, para os interessados em
participar do projeto Pontos de
Cultura- Um Sonho a Mais –
Cantos e Encantos. As inscri
ções gratuitas podem ser feitas
pelo telefone (11) 4675-1137 ou
e-mail: caatoiaeu@terra.com.br.
Além disso, o candidato

poderá fazer a sua matrícula,
pessoalmente, no dia 29 de
setembro, a partir das 14h, na
sede da entidade na Avenida D.
Pedro II, 591, no centro de Ferraz
de Vasconcelos. Na ocasião, o
Oiaeu pretende iniciar as ativida
des do seu coral. Por isso, não
perca essa oportunidade de
mostrar o seu talento.
Para tanto, o interessado

precisa ter mais de 45 anos, que
já, o trabalho visa abranger o
pessoal da melhor idade. “Na ver
dade, a ideia do nosso maestro
Lázaro José dos Santos será
formar um coral voltado ao
público da terceira idade, tendo
em vista, que o Oiaeu já desen
volve projetos destina dos a
criança e ao adolescente”, diz o
supervi sor de projetos, Francis

Pedro Ferreira

O Jornal do Alto Tietê não se responsabiliza por qualquer
eventualidade que aconteça referente a sua veracidade.

co Valusterno de Araújo, o Val.
O projeto Cantos e Encan
tos, por sua vez, conta com a
parceria do governo estadual,
por meio da Secretaria da
Cultura. A iniciativa objetiva
proporcionar arte e cultura a
população carente, em geral. Na
prática, a iniciativa destina-se a
oferecer música, cinema e artes
visuais aos participantes.
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Prefeitura vistoria Hospital Santo Antônio

Estudos da Bíblia

Unidade tem 100% dos seus leitos voltados ao atendimento do SUS municipal

SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO
O HOMEM QUE REALMENTE
NASCEU DE NOVO O HOMEM
TRICOTOMO

população da região.
O equipamento oferece aten
dimento clínico e cirúrgico para
pacientes de média complexida
de e conta com Unidades de
Tratamento Intensivo (UTI)
adulta e neo-natal, ambulatório
e pronto-socorro. Ele é
considerado “portas-fechadas”,
uma vez que o atendimento é
realizado, exclusivamente, pelo
encaminhamento de pacientes
de outras unidades de saúde
municipais feito pela SMS.
Dos 113 leitos que já funcio
nam no local, 10 são destinados
à UTI adulta, 18 à UTI neonatal
de alto e médio riscos, 40 são de
alojamento conjunto e 45 são

clínicos e cirúrgicos. Desde 16
de abril, o hospital já realizou 800
consultas nas especiali dades
de cirurgia geral, otorrinolarin
gologia, ginecologia, vascular,
urologia e oftalmologia e uma
média de 210 partos por mês. A
equipe hospitalar é formada por
160 médicos e 310 colaborado
res. Ampliação da rede
Com o Hospital Santo Antô
nio, a prefeitura amplia a rede
junto a outras quatro unidades
hospitalares: o Hospital Munici
pal Cidade Tiradentes (com 297
leitos), na zona leste, entregue
em 2007; o Hospital Municipal
do M’boi Mirim (com 297 leitos)
inaugurado em 2008, após 20

SECOM Pref. SãoPaulo

Hospital Santo Antônio, antigo Hospital Nossa Senhora da Penha, na Zona Leste

A Prefeitura de São Paulo
vistoriou nesta sexta-feira as
instalações do Hospital Santo
Antônio, antigo Hospital Nossa
Senhora da Penha, na Zona
Leste. O hospital foi reformado
e reaberto em abril deste ano
pela Associação Beneficência
Portuguesa. Embora o equipa
mento seja particular, todos os
seus leitos atendem ao Sistema
Único de Saúde, de acordo com
uma parceria firmada entre a
entidade e a Secretaria Munici
pal da Saúde (SMS). O convênio
já acrescentou 113 leitos ao SUS
municipal, em setembro aumen
tará para 158 e até o final do ano
230 leitos estarão disponíveis à

anos de reivindicação da
população local; e a municipali
zação também em 2008 do Hospi
tal São Luiz Gonzaga (186
leitos), no centro. Este último
seria fechado por dificuldades
financeiras e passou a integrar
a rede municipal.
A prefeitura contemplará os
moradores da região da Lapa,
na Zona Oeste, com a quinta
unidade, o Hospital Sorocaba
na, com 250 novos leitos. Muni
cipalizado depois de enfrentar
problemas financeiros, o hospi
tal passa por uma ampla refor
ma, mas já possui AMAs 24h e
de Especialidade em funciona
mento.

Operação recolhe um caminhão de lixo em bueiros
Foto/Cecilia Figueiredo

Limpeza de bueiro Albert Fink, no Parque Maria Helena

Uma caçamba de caminhão
ficou cheia de lixo e aproxima
damente 40 escorpiões foram
capturados em ação realizada
pela Prefeitura de Suzano, por
meio das secreta rias de Saúde
e de Manutenção e Serviços
Urbanos, entre sexta-feira da
semana passada (24/8) e quarta
(29/8).
Cem bocas de lobo foram
abertas para a limpeza, realizada
nas galerias da avenida

Armando Salles Oliveira, no
Centro; em vias próximas ao
canal da avenida Albert Fink, no
Parque Maria Helena ; e na rua
Conde Domingos Papaiz, no
Jardim Natal.
Durante os três dias da
operação, os técnicos encon
traram muito lixo nas galerias
(principalmente garrafas PET,
copos plásticos e papéis). Foi
aplicado larvicida no canal da
Albert Fink, com o objetivo de

coibir a proliferação de pernilon
gos naquela região.
Algumas vias receberam
termo nebulização (fumacê), que
por orienta ção da Superinten
dência de Controle de Endemias
(Sucen), está restrita ao controle
do mosquito Aedes aegypti. “A
substância química não pode ser
utilizada indiscriminadamente
no controle do pernilongo,
somente do vetor que transmite
a dengue.
É uma forma de evitar que o
mosquito transmissor da
dengue crie resistência à
termonebulização”, explicou a
bióloga Priscila Arap, coordena
dora do Controle de Vetores e
Pragas da Vigilância Sanitária.
O
Tityus
serrulatus
(escorpião amarelo) foi a única
espécie de escorpião capturada
na operação.
Trata-se de um tipo vene
noso do animal peço nhento,
porém pouco agressivo. Na
avaliação do médico veterinário
da Vigilância em Saúde de
Suzano, Allan Andrade Coelho,
houve uma redução do número

de animais peçonhen tos.
No entanto, pede-se a
colaboração da comunidade,
para que não despeje lixo em
local impróprio e de água
parada, o que favorece a
presença de mosquitos.
A Vigilância em Saúde
também orienta que, ao
presenciar alguém jogando lixo
ou entulho em terrenos baldios
ou margens de rios, córregos,
canais e valetas, faça a denúncia
ao setor de Fiscalização de
Posturas, pelos telefones 47478902 (de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h) ou 9949-9208
(plantão 24h todos os dias da
semana) ou ainda pelo e-mail
fiscalizacao.smg@suzano.sp.gov.br.
Em caso de picada de
escorpião, a pessoa deve procu
rar imediatamente um serviço de
saúde para receber o tratamento
adequado.
Quem encontrar um escorpião
deve entrar em contato imediata
mente com a Vigilância em Saúde
da Prefeitura de Suzano, pelo
telefone 4741-8706.
SECOM Suzano

O mundo conhece três tipos de O HOMEM NATURAL,
O HOMEM CARNAL, e, O HOMEM ESPIRITUAL, citados
na carta paulina de I Aos Coríntios 2:14, 3;1 e 2:15 e
3;1.
Deus é Espírito, e o homem que Ele fez a Sua imagem
e semelhança é o homem Espiritual (Genesis 1;26) após
ter sido formado do terra, o Homem Espiritual tornouse alma vivente passando a ser corpo,alma , espírito, e
após a desobediência o HOMEM ESPIRITUAL veio a
morrer, ficando no então homem de corpo e alma, um
local vazio que pode ser ocupado até por uma legião de
outros espíritos, já que espírito não ocupa espaço físico.
Essa ocupação de outros espíritos comumente chamada
de possessão demoníaca ocupa também a mente e o corpo
do homem natural fazendo com que ele beba muita
aguardente, e fume charutos e cigarro sem neces
sariamente ficar viciado, ou embriagado mas fica
inconsciente e não tem a mínima lembrança do que fez,
do que bebeu ou fumou durante a ocupação sofrida.
Isso só pode acontecer com o homem NATURAL, o
homem que ainda não foi conduzida por Deus ao
arrependimento e renascimento do espírito tornando-se
CARNAL ou ESPIRITUAL. O HOMEM CARNAL, é o
homem que ainda não assumiu o renascimento espiritual
Mas que com sua boca confessou ao Senhor Jesus
Cristo perante testemunhas seu arrependimento e sua
aceitação de Nosso Senhor Jesus Cristo como seu
salvador e Senhor, e por esse motivo conforme a Justiça
de Deus, esta livre do poder do mal, mas não dos vícios
e outras fraquezas próprias do ser humano.
O homem CARNAL, ainda não busca prioritariamente
as coisas referentes ao reino de Deus e ainda não pode
obedecer as ordens básicas de amar a Deus acima de
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por não
ter em si do amor de Deus e do amor de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele faz tentativas de amar com o seu amor
humano curto e limitado e por esse motivo ainda é
incapaz de abençoar e orar pelos seus perseguidores e
detra tores,coisa que o HOMEM ESPIRITUAL faz com
facilidade tranquilidade e prazer.
O HOMEM ESPIRITUAL discerne bem todas as
coisas,busca sempre e prioritariamente o Reino de Deus
e a sua justiça (Mateus 6:33) sabendo que as demais
coisas de que necessita, virão a si automaticamente.
O homem ESPIRITUAL em tudo dá graças, e sempre
repete a frase que aprendeu na oração ensinada pelo
Senhor que diz; Seja feita a Sua vontade assim na terra
como no ´céu.
O homem ESPIRITUAL, é o homem que realmente vive
uma vida abundante de paz, de prazer, e de certeza da
vida eterna.
O HOMEM ESPIRITUAL ora sempre intercedendo por
todos aqueles que o Espírito Santo lhe indica e oferece
sempre o melhor de si, e não conhece o mal humor porque
é sempre feliz mesmo nas adversidades e em todas as
lutas sempre é mais do que vencedor.
Para ser um homem ESPIRITUAL, e só pedir para que
seja conduzido a obediência total e irrestrita aos
mandamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo e pedir que
lhe seja derramado do amor de Deus sobre sua vida.
Deus lhe abençoe e te guarde nessa nova caminhada;
Amem.
Comentários, críticas ou sugestões: 4754-0488

Evangélicos são homenageados pela Câmara de Poá
Testemunhos de fé e depoimen
tos pautados na emoção deram o
tom à sessão solene realizada na
noite de sexta-feira (24 de junho),
na Câmara de Poá. Mais de 200
pessoas presti giaram a
solenidade referente ao Dia do
Evangélico, comemorado na
cidade oficialmen te na segunda
sexta-feira de agosto. Na festiva
ocasião, dez religiosos foram
reconhecidos com placas de
Honra ao Mérito pelos relevantes
serviços prestados em solo
poaense, testemunho da fé e
resignação
diante
os
ensinamentos de Deus.
A cerimônia em comemoração
ao Dia do Evangélico foi abrigada
no Plenário “Osvaldo Leite
Dantas”(rua Vereador José Calil,
100, centro) e teve início por volta
das 20 horas. O secretário de
Habitação, Saul Pereira de Souza,
representou na oportunidade o
prefeito Francisco Pereira de
Sousa (PDT), o Testinha.
A data foi instituída no
calendário oficial de Poáem 20 de
outubro de 1997 no mandato do
prefeito Jorge Francisco Corrêa
Allen. O projeto de resolução que
torna a cerimônia anualmente
possível no Poder Legislativo

Vereadora Jeruza Lisboa Pacheco Reis (PTB), um dos Pastores homenageados e Vereador Deneval Dias (PRB)

poaense é datado em 2003 e tem
como autor o presidente da Casa
na época, vereador Fernando
Rodriguez Molina Júnior (PR), o
Júnior da Locadora.
O agraciados deste ano pelo
Dia do Evangélico foram
Albertino Barbosa, da Igreja

Pentecostal Missões Divinas;
pastor Narciso Pedro da Silva, da
Assembleia de Deus do Brás –
Ministério do Madureira, Vila
Açoreana; pastor Nilson
Nepomuceno da Silva, da
Comunidade Evangélica Remidos
de Jesus; e a missionária Izabel

Adelaide da Silva, fundadora da
Igreja Batista em Poá.
Também foram reconhecidos
pelos edis poaenses o pastor
Antonio Alves de Oliveira, da
Igreja Cristã da Luz; pastor Sérgio
Deziderio, da Igreja Assembleia
de Deus –Ministério de Cristo;

Ailton José Dias de Oliveira, da
Igreja Evangélica Catedral da
Cura; pastor Antonio Passos, da
Igreja Evangélica Apostólica de
Calmon Viana; pastor Laércio
Gonçalves, da Igreja Tabernáculo
Evangélico de Jesus Cristo (Itej)
– Casa da Benção; e Alex Sandro
Ribeiro da Silva, da Assembleia
de Deus.
Entre os pronunciamentos
feitos durante a sessão solene, o
dos vereadores Jeruza Lisboa
Pacheco Reis (PTB), José Ricardo
Massa (PP) e Deneval Dias do
Nascimento (PRB), presidente da
Casa de Leis, foram os que mais
emocionaram o público presente.
Com a voz, por vezes, embargada,
a petebista reverenciou a
qualidade dos evangélicos
homenageados, sobretudo
quanto à capacidade que cada um
demonstra ter no cuidado com a
comunidade:
“Sempre digo que, quando nos
percebemos como um nada, vem
Deus e nos mostra que somos o
que ele quer que sejamos. E é
dobrando meus joelhos ao Pai
todos os dias que me mantenho
firme em meus propósitos. Sei que
com Ele encontro forças para
superar cada dificuldade e

Carla Fiamini

Mais de 200 pessoas prestigiaram sessão solene realizada na noite de sexta-feira (24 de agosto), na Casa de Leis poaense, em referência ao Dia
do Evangélico; na festiva oportunidade, dez cristãos foram reconhecidos no Plenário “Osvaldo Leite Dantas”.
contemplar cada vitória. Além dos
senhores serem instrumentos de
Deus na orientação da fé, são
exemplos de esperança e de
solidariedade. Afinal, alcançam
localidades
e
famílias
necessitadas que, muitas vezes,
o poder publico não consegue
atender”, complementou a
parlamentar.
Massa, de forma lacônica, mas
indiscutivelmente significativa,
valorizou a atuação dos crentes
em Poá, especialmente dos
laureados pela Casa de Leis, e
destacou que, mais importante
que rotular um ou outro religioso
pela denominação de suas igrejas,
é saber identificá-los como
“homens de Deus”.
O presidente da Casa de Leis
também falou do preparo de cada
líder evangélico enaltecido na
solenidade: “Estamos diante, sem
dúvida, de homens preparados,
de homens e de uma mulher
escolhidos para trabalhar na Terra,
para aliviar dores e sofrimento,
para mostrar o caminho, para
serem mediadores do bem”. Em
prosseguimento, o republicano
convidou o vereador Lauriston
Roberto Ferreira Barros (PV) para
ler uma passagem da Bíblia.
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Prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Jorge Abissamra

ção, que todos os presentes
destacam como preciosa a
proposta de fazer Ferraz seguir
em frente.
O prefeito que se desliga
temporariamente manifestou
confiança plena na pessoa do
seu vice-prefeito destacando
que “Durante esses anos todos

de trabalho na condução da
administração da cidade de
Ferraz, o Inha tem sido um viceprefeito atuante, competente e
no qual confio plenamente”.
Flávio Batista de Souza
agradeceu a confiança do
prefeito e sinalizou aos presen
tes que a rotina de trabalho

SECOM-F.V

ESTÁ NA BOCA DO POVO: É inegável a transcendência do
trabalho do amigo Edinho do Kemel, o homem da camisa rosa!, que
a cada dia mais se esforça para mediar e facilitar o processo de
socialização da população carente de todos os bairros da nossa
Poá, parabéns caro amigo, continue assim nossa cidade jóia precisa
de pessoas como você.
FICHA SUJA: A campanha eleitoral começou, e a ficha limpa ta
passando o rodo em quem está sujo, e você já conferiu se seu
candidato está por lá? A lista é grande! vale a pena conferir.
DIGA COM QUEM ANDAS: Nenhum indício melhor se pode ter
a respeito de um homem do que a companhia que frequenta: o que
tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente,
bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança
com eles.
O CLIMA JÁ NÃO É MAIS O MESMO DOS NOSSOS PAIS,
pergunte aos mais velhos se o tempo era assim antigamente,
provavelmente dirão que não.
O homem moderno alterou drasticamente o nosso sagrado meio
ambiente. Este frágil equilíbrio conquistado depois de milhões de
anos de evolução foi perturbado e o futuro da vida inteligente na
Terra está em cheque.
O aquecimento Global é facilmente comprovado pelas plantas
que florescem em pleno inverno. A primavera tem se antecipado em
diversas partes do mundo. O fenômeno pode ser sentido não só nos
termômetros e nas plantas, mas na nossa própria pele. Para piorar
este cenário quente, as tempestades estão ficando mais fortes e
imprevisíveis.
Se você acha que o que estão falando sobre as mudanças
climáticas é exagero, abra os olhos. O clima já mudou bastante,
mas pode ficar muito pior...
VISÃO RAIO X: Avalie o caráter do candidato, seu passado, a
qualidade de suas propostas, sua competência e seu compromisso
com a comunidade. Prefeitos e vereadores devem ser bons
administradores e bons representantes, devem ouvir o povo e saber
que decisões tomar para melhorar a vida de todos. Avalie se o
candidato tem compromisso com o povo ou apenas com ele mesmo.
Veja se as propostas são viáveis e úteis para a população e se ele é
realmente um candidato sério e honesto. Se houver alguma suspeita
ou denúncia contra o candidato, procure se informar e ouça o que
ele tem a dizer em sua defesa antes de decidir o seu voto.
Como identificar um mau candidato?
Analise a história de vida do candidato: o que ele já fez, que
idéias defendeu, se está metido em encrencas ou se tem apenas uma
boa conversa. Desconfie do candidato que não apresente projetos
viáveis e úteis para a comunidade e o município. Cuidado também
com o candidato que promete maravilhas, pressiona os eleitores e
critica os adversários, sem dizer como vai trabalhar para realizar
suas promessas e lembre-se, que honestidade não é proposta de
governo – é o mínimo que se espera e que devemos cobrar de
qualquer um, seja político ou não.
Leitor da Semana: Esta semana este escriba não poderia deixar
de lembrar, do amigo Eduardo, popularmente conhecido como
“Bandú Forrueiro”, um brilhante profissional e responsável, que
sempre acompanha as ligeiras linhas deste colunista.

Absolutamente dentro das
premissas da legislação eleito
ral, o prefeito de Ferraz de
Vasconcelos, Dr. Jorge
Abissamra fez a transmissão do
cargo ao vice-prefeito Flávio
Batista de Souza (Inha), dia 31
de agosto às 09h45. Presentes
quase todo o secretariado,
convidados, servidores e a
deputada federal, Dra. Elaine
Abissamra (PSB/SP).
Após mais de sete anos e
meio com prefeito e com licenças
pontuais, o prefeito Jorge
Abissamra se licenciará por 36
dias corridos e deverá retomar
os afazeres de prefeito apenas
no dia 08 de outubro, um dia
após as eleições municipais para
cumprir o restante do seu
mandato.
Desta feita está se licenciado
para se dedicar diariamente a
campanha pela eleição do
candidato a prefeito pelo seu
partido, o PSB que disputa as
eleições tendo como vice o
Partido dos Trabalhadores (PT).
Segundo ele próprio, em breve
justificativa pelo seu afastamen
to, o faz para dar sua contribui

Fotos: Renan Odorizi

Por campanha eleitoral Dr. Jorge Abissamra
se licencia da Prefeitura de Ferraz
árduo, diuturno e afinado com
o prefeito que se licencia irá
continuar. “Ele se afasta para
uma tarefa da maior importância,
mesmo assim quero deixar claro
que estarei me reunindo com ele
todos os dias, no sentido de
buscar orientações, uma vez
que já reconheci publicamente
o enorme aprendizado que tem
sido a convivência com o Dr.
Jorge”. Falando antes da
assinatura, Inha, o prefeito em
exercício desfilou diversos
casos que comprovavam a
afirmação.
Durante a posse, a deputada
federal Elaine Abissamra, a
exemplo do marido, Dr. Jorge e
do Flávio, que assume a partir
de hoje lembrou da importância
do empenho como pessoas
daquele grupo seja na disputa
eleitoral e na colaboração com
o prefeito exercício que assume.
Formalmente assinaram a
transmissão de posse o prefeito
licenciado, Jorge Abissamra, o
prefeito em exercício Flávio
Batista de Souza (Inha) e Miguel
Calderado, secretário de
Governo

Juíza determina retirada de propagandas irregulares
A juíza do cartório eleitoral da
247ª ZE – São Miguel Paulis ta,
na zona leste da capital, Lucília
Alcione Prata, determinou a
retirada e imediata apreensão de
propagandas irregulares localiza
das nas praças Padre Aleixo
Monteiro Mafra e Antô nio Assis
Pereira. Foram apreendidos
quinta-feira (30), em parceria com
a Prefeitura, 42 cavaletes de
diversos partidos. “Alguns
cavaletes estavam atrapalhando
a passagem dos pedestres, outros
estavam amarrados em orelhões
públicos e muitos estavam

espalhados pelo jardim das
praças”, esclarece o chefe do
cartório, José Glória Amorim.
De acordo com Amorim, as
denúncias foram recebidas no
cartório. Quem tiver interesse em
denunciar propaganda eleitoral
antecipada ou irregular pode
acessar o site do TRE-SP, no
serviço Denúncia online, que
existe desde 2002. Conforme a
legislação eleitoral (art. 37 da Lei
nº 9.504/97), “é permitida a
colocação de cavaletes, bone
cos, cartazes, mesas para distri
buição de material de campanha

e bandeiras ao longo das vias
públicas, desde que móveis e que
não dificultem o bom andamento
do trânsito de pessoas e veículos.
A mobilida de é caracterizada pela
colocação e retirada da propagan
da entre as 6 e 22 horas”.
Está previsto ainda que nas
árvores e nos jardins localizados
em áreas públicas, bem como em
muros, cercas e tapumes divisó
rios, “não é permitida a colocação
de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, mesmo que
não lhes cause dano”.
No início de agosto deste ano,

o TRE-SP firmou uma parceria com
a Prefeitura para a retirada de
propaganda eleitoral irregular em
vias públicas e em bens públicos
ou de uso comum no município.
A Prefeitura ajudará na logística:
promoverá a retirada do material,
sempre sob orientação da Justiça
Eleitoral; disponibilizará veículos,
e providenciará o armazena mento
do material apreendido.
O convênio dura até 60 dias
depois das eleições, a contar,
inclusive, de um eventual
segundo turno.
Fonte: TRE

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS DE
SÃO PAULO GANHA PRÊMIO DAS NAÇÕES UNIDAS
Vencedor de 11 prêmios e destaque em duas bienais, programa Prefeitura de São Paulo conquista agora o mais importante troféu do setor: Scroll of Honour, da UM-Habitat

www.colunabaudeinformacao.com

baudeinformacao@gmail.com

Poupatempo de Suzano será
entregue em dezembro
portadores de deficiência e demais
cidadãos com todo o conforto e
praticidade. “O Governo do
Estado tem sem mostrado o
grande parceiro de Suzano e
atendido todos os nossos pleitos.
Com certeza facilitará a vida dos
suzanenses e dos moradores das
cidades vizinhas, como Ferraz,
Itaquá e Poá. Há poucos dias
inaugura mos o Bom Prato, o
Poupa tempo está em obras e
muitos outros investimentos do
gover no estadual estão a cami
nho”, citou o deputado Estevam.
“Estamos investindo R$ 5,5
milhões nas obras. Os investi
mentos permanecem por 60 meses,
totalizando R$ 28 milhões. A
unidade irá gerar 160 empregos,
sendo 107 contrata dos e 53
funcionários da Prodesp”,
adiantou Zaia.
Durante a vistoria, o deputa do
e equipe de trabalho do Governo
do Estado puderam conferir in
loco o cumprimento do
cronograma de trabalho,
estipulado em quatro meses.
Diversos operários trabalhavam
na construção das fundações e
paredes laterais. “O cronograma
está sendo cumprido à risca e
estamos acompanhando de perto
todo o trabalho”, disse o secretá
rio.
Inicialmente, o Poupatempo
oferecerá acesso pelo estaciona
mento do shopping. O horário de
funcionamento será das 8h às 18h.
“Com o plano de expan são do
Suzano Shopping, o Poupatempo
passará a ser parte integrante do
local, com acesso por dentro do
centro de com pras. Isso oferecerá
ainda mais comodidade para a
população, que terá ainda mais
acesso a espaços como sanitários
e praça de alimenta ção”, explicou
Zaia.
Viviane Strelec

Condominio heliopolis

O Programa Municipal de
Urbanização de Favelas, da
Prefeitura de São Paulo , acaba
de ganhar o mais importante
prêmio do setor: o Scroll of
Honour, da UN-Habitat, agência
da Organização das Nações
Unidas para habitação.
O prêmio será entregue no
próximo dia 6 e foi noticiado à
Secretaria Municipal de
Habitação em carta assinada
pela coordenadora, Ana
Moreno, enviada de Nairóbi, no
dia 29.Criado em 1989, o Scroll
of Honor destina-se a reconhe
cer iniciativas exemplares na
área de habitação em todo o
mundo.
Podem postular ao prêmio
instituições governamentais,
organizações da sociedade civil,
empresas privadas, universida
des, fundações públicas ou
privadas, agências multilaterais,
veículos de imprensa e até
personalidades do setor.As
prefeituras de Viena, na Áustria,
e de Medellín, na Colômbia,
estão entre os vencedores da
última edição do prêmio, que já
foi concedido também, em 2009,
a um dos fundadores da própria

UN-Habitat, Peter Oberlander, e
ao jornalista norte-americano
Neil Peirce.Criado em 2005, o
Programa Municipal de Urba
nização de Favelas já arrematou
11 prêmios e foi destaque nas
duas principais bienais de
arquitetura do mundo, a de
Veneza, Itália, e a de Roterdã,
Holanda. Cerca de 200 mil
famílias estão sendo atendidas
neste que pode ser considerado
o maior programa de
urbanização do mundo.
As principais comunidades
carentes de São Paulo –
Paraisópolis, Heliópolis, Jagua
ré, Jardim São Francisco e
Cantinho do Céu, por exem
plo— estão recebendo obras de
infraestrutura, instalação de
novos equipamentos públicos
e construção de unidades
habitacionais, com o objetivo de
transformá-las em bairros
formais. Inovação e sustentabili
dade - Em meio a mais de seis mil
iniciativas vindas do mundo
inteiro, o projeto arquitetônico
da “Escola de Música do
Grotão”, que funcionará em
Paraisópolis, Zona Sul de São
Paulo, recebeu o prêmio Global

Holcim Awards Silver 2012, na
semana passada. A honraria é
um reconhecimento da Holcim
Foundation - empresa mundial
em fornecimento de cimento e
agregados com base na Suíça a projetos com características
inovadoras e sustentáveis nos
âmbitos tecno lógico, ambiental,
socioe conô mico e cultural e
que provo cam impacto positivo
no desenvolvi mento de seu
entorno.
A obra tem o projeto assina
do pelo escritório de arquitetura
multinacional Urban-ThinkTank
(U-TT). Com o objetivo de levar
um aparelho cultural à região de
Paraisópolis, a escola contará
com salas de música, anfiteatro
para aulas de artes cênicas e
ballet, quadra de futebol e sala
para concertos, além de um
terraço público com espaço para
agricultura urbana, sistemas de
ventilação e de gerenciamento
de água e infraestrutura para
transportes. A localização em
uma região de encosta permitiu
a instalação de um dispositivo
para a captação da água da
chuva para prevenir a erosão do
solo e deslizamen tos de terra

SECOM Pref. SãoPaulo

Ainda neste ano a população
de Suzano e região poderão
contar com os serviços ofereci
dos pelo Poupatempo. As obras,
já iniciadas, foram vistoriadas na
manhã de hoje (dia 24/08) pelo
deputado Estevam Galvão e pelo
secretário estadual de Gestão
Pública, Davi Zaia. Acompanha
ram os trabalhos o diretor de
Serviços ao Cidadão da Prodesp,
André Consentino Machado
Homem, o superinten dente do
Poupatempo, Ilídio M. Machado
e o diretor da empresa
Construdaher, Maurício Garcia do
Prado, que ao lado da empresa
BK Consultoria forma o
consórcio BKDaher, responsá vel
pelas obras.
A unidade está sendo
instalada nas dependências do
Suzano Shopping e oferecerá a
partir da segunda quinzena de
dezembro serviços voltados para
o Programa Acessa São Paulo
(internet gratuita), Detran,
Secretaria Estadual da Fazenda,
Sabesp, Banco do Brasil, EPoupatempo e serviços relaciona
dos a RG e documentos pessoais.
“Este é mais um importante
serviço para a população. O
Poupatempo é um programa muito
disputado e o deputado Estevam
Galvão foi peça fundamental para
garantir instalação da unidade em
Suza no. Ele se empenhou para
encontrar um local adequado e
trabalhou intensamente junto ao
governa dor Geraldo Alckmin e
nossa secretaria para que o
serviço chegasse aqui”, afirmou
o secretário Davi Zaia.
A expectativa é que o Poupa
tempo de Suzano atenda cerca de
2,6 mil por dia. Localizado em uma
área de 2.510 metros quadrados,
o espaço possui todas as opções
de acessibilidade para atender

nas ladeiras íngremes.
Bienal Panamericana Estes dois prêmios representam
as conquistas mais recentes da
Secretaria Municipal de Habita
ção (Sehab). Somente o progra
ma Urbanização de Favelas
recebeu vários prêmios nos
últimos anos: UN-Habitat Scroll
of Honour Award 2012; Prix
d´Excellence Awards 2010,
Fiabci Internacional, categoria
Infraestrutura Pública; Master
Imobiliário 2009, Fiabci Brasil e
Secovi, categoria Profissionais
Ação Social. Durante a Bienal
Panamericana de Arquitetura de
Quito, em 2010, os projetos
Paraisópolis e Cantinho do Céu
alcançaram o primeiro e o
terceiro lugares em concurso
mundial de Habitação Social e
Desenvolvimento Urbano.
Cantinho do Céu faturou, ainda,
o Futures Cities - Planning for
the 90 per cente 2012, menção
especial, Celeste Network; a
menção honrosa, categoria
Habitação de Interesse Social,
IAB SP 2010; e o prêmio Melho
res da Arquitetura 2010, da
Revista Arquitetura & Cons
trução.
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Estado cria linha expressa de ônibus entre
Mogi das Cruzes e o Aeroporto de Guarulhos
O Secretário dos Transpor
tes Metropolitanos, Jurandir
Fernandes, anuncia nesta
quinta-feira, 30, na Prefeitura de
Mogi das Cruzes, a criação da
linha 0800 Mogi das Cruzes
(Terminal Rodoviário Geraldo
Scavone) - Guarulhos (Aeropor
to Internacional de São Paulo),
que será gerenciada pela
EMTU/SP e operada pela
concessionária Unileste (Área 4
de concessão).
O novo atendimento irá
oferecer aos moradores de Mogi
das Cruzes a possibilidade de
deslocamento direto (sem
pontos de parada) até o
Aeroporto Internacional de São
Paulo, utilizando-se das
Rodovias Ayrton Senna e Hélio
Smidt.
A linha vai operar no horário
das 5h30 às 21h nos dias úteis,
sábados, domingos e feriados.
Serão utilizados dois veículos
do tipo rodoviário (com
poltronas) e capacidade variável
entre 44 a 48 passageiros
sentados. Número de viagens/
dia: 10 (de 2ª a sábado) e 5
(domingos). Cada viagem entre
Mogi e o Aeroporto durará, em
média, 70 minutos. A tarifa
cobrada será de R$ 10,35.
Itinerário:
TERMINAL RODOVIARIO
GERALDOSCAVONE
AVENIDA
FRANCISCO
RODRIGUESFILHO
ARACA KAZUO KIMURA

TERMINALDE PASSAGEIROS 4
RODOVIA HELIO SMIDT SP-019
TERMINALDE PASSAGEIROS 1
TERMINALDE PASSAGEIROS 2
AEROPORTO INTERNACIONAL
DE SAO PAULO
RODOVIA HELIO SMIDT SP-019
TERMINALDE PASSAGEIROS 4
RODOVIA HELIO SMIDT SP-019
ACESSOARODAYRTONSENNA
DASILVA
RODOVIAAYRTON SENNADA
SILVASP-070
DIVISA DE MUNICÍPIO
G U A R U L H O S /
ITAQUAQUECETUBA
RODOVIAAYRTON SENNADA
SILVASP-070
PRACA DE PEDAGIO AYRTON
SENNA KM 32,9
RODOVIAAYRTON SENNADA
SILVASP-070
DIVISA DE MUNICÍPIO
ITAQUAQUECETUBA/MOGI
DAS
CRUZES
RDOVIA AYRTON SENNA DA
SILVASP-070
TREVO MOGI DAS CRUZES
RODOVIAPEDROEROLESSP-088
VIADUTO DONA EDITH LEITE
DECARVALHO
RRUACABODIOGOOLIVER
RUAENGENHEIROGUALBERTO
AVENIDA
FRANCISCO
RODRIGUESFILHO
PRACA KAZUO KIMURA
AVENIDA MANOEL BEZERRA
LIMAFILHO
TERMINAL RODOVIARIO
GERALDOSCAVONE
DA EMTU/SP Fonte: EMTU/SP

Secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes
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Ricardo Massa pede melhorias para a Vila Amélia

Carla Fiamini

Além de aumento no número de rondas da Guarda Civil Municipal (GCM), vereador pelo PP solicitou para o bairro a construção de uma lombada, reparo
em energia elétrica e implantação de um telefone público; parlamentar também pediu troca de lâmpadas e pavimentação para o Jardim Itamarati
O vereador José Ricardo principalmente na rua Dom Pedro
Massa (PP), o Ricardo Massa, fez II.
diversas solicitações à Prefeitura
O parlamentar também pediu à
de Poá nesta semana em prol da administração do prefeito
Vila Amélia. Para o bairro, o Francisco Pereira de Sousa (PDT),
parlamentar solicitou reparos na o Testinha, a construção de uma
energia elétrica, implantação de lombada na via, na altura do
um telefone público (orelhão) e número 724, na intenção de inibir
aumento de rondas da Guarda o abuso de velocidade por parte
Civil Municipal (GCM). O de alguns motoristas. A
progressista também pediu nos instalação de um telefone público
últimos dias que melhorias sejam no bairro também está entre as
empreendidas no Jardim Itamarati solicitações do vereador. Por meio
no que tange pavimentação de indicação, o político sugere que
a Prefeitura de Poá entre em
asfáltica e troca de lâmpadas.
Vereador José Ricardo Massa (PP), o Ricardo Massa
Segundo
Massa,
os contato com a Vivo/Telefônica iluminação
pública adequada há trânsito local, de pedestres e
moradores da Vila Amélia alegam para que a rua Congonhas ganhe bastante tempo”, reitera o veículos.
que sofrem com a violência um orelhão. Massa pediu, ainda, parlamentar.
Ainda nesta semana, o
urbana, bem como os que a troca de lâmpadas de toda a
Pelo mesmo motivo, Massa progressista teve aprovado um
trafegam pelo bairro rumo ao extensão da via:
pediu que a Bandeirante Energia requerimento que solicita, via
trabalho ou à escola. Desta forma,
“O reparo se faz necessário seja
comunicada
pela Bandeirante Energia e Pode
o vereador apresentou uma devido ao perigo que a falta de municipalidade sobre a Executivo poaense, explicações
indicação na noite de terça-feira iluminação traz para a localidade, necessidade de troca de sobre a instalação de um poste
(28 de agosto), durante sessão fazendo com que os pedestres lâmpadas na rua Idélpides de sustentação de rede elétrica na
ordinária, solicitando que a corram o risco de serem Gomide, no Jardim Itamarati. O rua Dom Bosco, no centro da
Secretaria Municipal de assaltados ou de sofrerem algum vereador também quer que a cidade. Segundo Massa, o poste
Segurança Urbana providencie tipo de violência e vandalismo. Prefeitura de Poá asfalte a via, que está causando transtornos e
incremento nas rondas realizadas Sem contar que esta rua é bem encontra-se repleta de buracos e impedimentos ao proprietário do
nas imediações pela GCM, movimentada e está sem deformidades, prejudicando o imóvel número 162.
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ELEIÇÕES 2012 - “FICHA LIMPA”
As eleições Municipais estão próximas e a lei intitulada
“ficha limpa” deveria deixar muitos de fora da “disputa”.
Porém, como nossa justiça é lenta (e nem sempre os
julgamento são tão justos)... muitos poderão estar na
“corrida” eleitoral, mesmo com a “ficha”, digamos, não
tão limpa assim. Até mesmo quem teve condenação
confirmada em 2ª. Instância não é “ficha suja” enquanto
não publicada a confirmação da condenação em 2º Grau.
Isto porque reza a Constituição Federal que: “ninguém
pode ser considerado culpado antes do trânsito em
julgado da decisão”, trânsito que só ocorre com a
publicação da decisão de 2º Grau. Da decisão de 2º
Grau cabe recurso, porém, sem EFEITO SUSPENSIVO
(ou seja, não suspende a decisão que deve ser cumprida),
Assim, publicada a decisão de 2º Grau (Colegiado) o
“cara” se torna “ficha suja”, culpado (mas ainda há
brechas, meios de se postergar).
Dessa forma, a liberação pela juíza eleitoral de
candidatos condenados (ainda que em 2ª. Instância) está
correta, é LEGAL. Mas calma muita calma nesse momento
porque isso é só por enquanto, melhor candidatos nessa
situação não comemorarem tanto..., a coisa pode mudar
durante a “corrida” eleitoral, depois e até após a
diplomação.
Explicamos:
Ocorrendo a publicação da decisão de 2º Grau ela
TRANSITA EM JULGADO e aí não importa se durante a
“corrida eleitoral”, depois, ou se já está exercendo o
cargo para o qual foi eleito. Conhecendo o juiz eleitoral
dessa nova situação o passo seguinte é: se durante a
“corrida” eleitoral cassar o registro do candidato; se já
eleito, mas ainda não diplomado, não será diplomado, e
ser por fim já estiver no cargo, perderá o mesmo (é
cassado).
Por isso, muita calma nesse momento.
MENSALÃO
Começou o julgamento do mensalão, mas não se
agitem, não esperem tanto para não sofrer grande
decepção.
Infelizmente nossa Corte Maior de há muito não é mais
a mesma, hoje é mais política que jurídica (a lei da “ficha
limpa” que o diga, cheia de inconstitucionalidade).
Nesse julgamento vai sobrar mesmo são para os
pequenos, as chamadas “laranjas”. Vejam por exemplo:
como admitir tanta corrupção com descarada compra
de votos no Congresso (Câmara e Senado) e o Chefe
maior não saber de nada, não participar de nada. Não
era de lá que saiam os projetos do governo que tiveram
votos comprados para ser aprovados?
Vamos apostar que o Chefe maior sequer será
investigado?
Você sabe quem coloca, indica os Ministros do
Supremo? Ou será que quem indica, coloca não tem poder,
influência sobre os indicados?
Depois, observem que se nós mortais entramos com
um mandado de segurança, habeas corpus ou qualquer
medida no STF, no STJ ou em qualquer órgão de justiça
o julgamento só ocorre após meses, anos, mas se for um
PODEROSO, ENDINHEIRADO, FAMOSO... o resultado
sai de imediato como MANDA e está escrito na LEI, e
claro, favorável a eles. Ou seja, quando é para
beneficiar, a lei no Brasil é só para os ricos, poderosos...
Mas, quando é para “FERRAR”, aí é para nós, os simples
mortais.
Vamos aguardar o final do MENSALÃO e depois digam
se estamos errados.
E temos dito.
drpauloelias@uol.com.br
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Segunda Quinzena de Agosto de 2012

Poá Merece Mais

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BICICLETAS - ABICOBI

CONVOCA AOS INTERESSADOS PARA A
ASSEMBLEÍA GERAL DE FUNDAÇÃO QUE
REALIZAR-SE-Á NO PRÓXIMO DIA 06 (SEIS) DE
SETEMBRO DE 2012 ÁS 18:00 HORAS NA RUA
VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, NR 529-A
- VILA VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP
ORDEM DO DIA:
- APROVAÇÃO DO ESTATUTO;
- ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E DIRETORIA.
ITAQUAQUECETUBA, 28 DE AGOSTO DE 2012
SECRETARIA EXECUTIVA

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

