www.jornalaltodotiete.com.br

Ano XIII Edição 185“Deus Abençoe

todos nesta Leitura” Segunda Quinzena de Abril de 2013

R$ 1,00

Fotos:Flávio Aquino

1° Maio - Dia do Trabalhador

Prêmios entregues em 2012

Prêmios entregues em 2012

Prêmios entregues em 2012

Av:Duque de Caxias
Calmon Viana-Poá

2
www.jornalaltodotiete.com.br

Alguns economistas defendem a adoção de um”Imposto
Único”, outros acreditam que bastaria reformular o sistema de
arrecadação. Mas, contrariando a opinião pública, nossos
nobres representantes políticos permanecem inertes

Já era hora dos nossos representantes políticos
voltarem a discutir as questões relativas à Reforma
Tributária.
Todos nós sabemos que impostos de qualquer natureza
angariam recursos para infraestrutura e garantem a
manutenção de diversos serviços públicos fornecidos à
população. Porém, o Brasil tem uma das maiores cargas
tributárias do mundo.
Há poucos dias, ouvia no rádio do carro um programa
de notícias que afirmava que o povo brasileiro paga mais
impostos que os norte-americanos ou os japoneses.
Cerca de 1/3 (hum terço) de toda a arrecadação anual
é convertida em impostos. Simplificando: é como se de
janeiro à abril, o brasileiro trabalhasse apenas para
quitar suas “dívidas” com o poder público.
Ao todo, são cerca de 80 tributos com as mais variadas
siglas: IPTU, IPVA, DPVAT, IR, IPI, IOF, ITBI, ISS
...Xiiiiiiiiiiii.
Recentemente, o “impostrômetro”registrou número
recorde de arrecadação (cerca de R$ 510 bilhões de
reais).
Na teoria, o montante de dinheiro proveniente da
arrecadação deveria retornar para o povo em forma de
políticas públicas, principalmente nas áreas da saúde,
educação, habitação, saneamento básico, entre outras.
Mas nós sabemos que não é bem assim que acontece...
Outra característica negativa da nossa economia, que
reflete no Fórum Econômico Mundial e que tem grande
peso na composição do ‘Custo Brasil’ é a existência de
uma distorção perversa: os pobres pagam, proporcional
mente, mais impostos que os ricos.
Para compensar a sonegação, a classe média assala
riada é a principal prejudicada. Sobretaxada, ela é
responsável por gerir os recursos necessários à manuten
ção de uma política assistencialista que “dá o peixe e
não ensina a pescar” (que fique bem claro que eu não
estou me referindo ao Ministério da Pesca, hein!).
Alguns economistas defendem a adoção de um
“Imposto Único”, outros acreditam que bastaria reformu
lar o sistema de arrecadação. Mas, contrariando a
opinião pública, nossos nobres representantes políticos
permanecem inertes.
Quanto à mim, que até o presente momento somente
exerci a chamada economia doméstica, creio que para
uma distribuição mais justa e proveitosa da aplicação
dos recursos públicos, bastaria uma melhor gestão do
que já é arrecadado e que o governo fechasse, definitiva
mente, as torneiras do desperdício (extinguindo a
corrupção, por exemplo).
Afinal, o crescimento econômico de um país não pode
ser vinculado ao aumento de gastos e, muito menos, à
cobrança injusta de impostos dos seus cidadãos. Alguém
neirylen@yahoo.com.br
imprensareg@bol.com.br

discorda?
Toda opinião é sempre bem vinda!

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Dalton Luiz Dename solicita aos comerciantes, industriais e autônomos da cidade que também
sejam agentes multiplicadores da campanha em seus respectivos empreendimentos e realizem a coleta de agasalhos entre os seus colaboradores
A Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio representa
um dos pontos de doação e
coleta da Campanha do Agasalho
em 2013, intitulada “Roupa Boa,
a gente Doa”.
De acordo com o Fundo Social
de Solidariedade essa ação
contribui para suprir as
necessidades emergenciais das
famílias carentes da cidade.
A estratégia da campanha em
Itaquaquecetuba é baseada na
coleta de doações em diversos
pontos espalhados pela cidade,
incluindo o prédio da referida
secretaria.
São aceitos agasalhos (mas
culinos, femininos e infantis);
além de cobertores; todos em bom
estado de conser vação para que
possa ser utiliza do por um
semelhante.
O secretário municipal de
Indústria e Comércio, Dalton Luiz
Dename agradece antecipa colaboradores.
bairro do Monte Belo.
campanha, o poder executivo
damente ao empenho de todos e
É importante frisar que o
Após a fase de coleta e triagem municipal, por meio de toda a
solicita aos comerciantes, depósito dos donativos poderá do material doado, o FSS equipe de servidores da Secre
industriais e autônomos da ser efetuado até a primeira quin providenciará o envio das doa taria Municipal de Indústria e
cidade que também sejam agentes zena do mês de junho.
ções às associações e entidades Comércio pede o auxílio de todos
multiplicado res da campanha em
Vale lembrar que a “Caixa filantrópicas que deverão distri (munícipes e empresários da
seus respectivos empreendi Coletora” da secretaria se enco buí-las às famílias neces sitadas cidade), pois, considera esta uma
mentos e realizem a coleta de ntra na entrada da pasta sito à do município.
luta nobre e recompensa dora.
agasalhos entre os seus Estrada de Santa Isabel, 1100, no
Para o sucesso da referida
Neirylene Cunha de Sena

Ministério assegura construção de UPA no Barreto

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que será construída no Parque Rodrigo Barreto em Arujá

Arujá receberá recursos do
Ministério da Saúde para a
construção de uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) 24
horas. O município apresentou
projeto visando a implantação
da unidade no Parque Rodrigo
Barreto e foi contemplado por
meio do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC 2). A
informação foi divulgada no
Diário Oficial da União no último
dia 17.
Segundo a secretária munici
pal de Saúde, Clarinda Carneiro,
a ideia é que a UPA seja
construída na rua Rogério de
Andrade dos Santos (antiga rua
30), no Parque Rodrigo Barreto,
bairro onde o volume de
atendimentos é significativo: “O
serviço que hoje é oferecido no
PA do Barreto será prestado na
nova unidade, que terá a
estrutura ideal para atender esta
demanda”.
Clarinda explica que a UPA
garantirá atendimento médico
aos pacientes em situação de

urgência e emergência por um
período de 24 horas, até que haja
estabelecimento do quadro
clínico para posterior encaminha
mento às unidades hospitalares.
“O serviço estará interligado ao
SAMU e à rede de atenção de
urgências, o que garantirá maior
agilidade ao atendimento”, diz.
A secretária, que na última
quinta-feira (18/04) participou
de audiência pública de saúde
realizada na Assembleia
Legislativa, ressalta que na
ocasião o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, confirmou a
liberação de recursos para
implantação de Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs)
nos municípios paulistas.
Conquista
A autorização para constru
ção da UPA 24hs foi
comemorada pelo prefeito Abel
Larini, que reforçou a importân
cia de novos investimentos na
Saúde de Arujá. “A chegada
desta unidade é uma grande
conquista para a nossa

população, significa um reforço
importante para o atendimento
médico do município”, desta
cou.
Larini lembrou que a secretá
ria Clarinda participou, em
fevereiro último, do Acolhimento
Nacional de Secretários e
Secretárias de Saúde, a fim de
buscar novos projetos para o
município. “A implantação da
UPA já estava em nossos planos
há algum tempo. Fizemos o
projeto de construção adequado
às diretrizes do Ministério e
conseguimos assegurar a
unidade”, disse.
Também foram solicitadas
pela Saúde de Arujá a ampliação
da Unidade Básica de Saúde
(UBS) do Jardim Emília; a reforma
do CS II Centro; e a construção
de duas unidades básicas de
saúde no município, sendo uma
para o bairro Jardim Fazenda
Rincão e outra para o Barreto
(próximo à escola da Rua 76).
UPA
As Unidades de Pronto

Nadja Cortes

Questão de Opinião:
Reforma Tributária, Imposto
Único ou fechamento definitivo
das torneiras do desperdício?

Secretaria de Indústria e Comércio é um dos pontos
de arrecadação da Campanha do Agasalho – 2013
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Atendimento - UPA 24h são
estruturas de complexidade
intermediária entre as Unidades
Básicas de Saúde e as portas de
urgência hospitalares e compõe,
em conjunto com estas, uma rede
organizada de atenção às
urgências.
As UPAs integram o
componente pré-hospitalar fixo
e devem ser implantadas em
locais/unidades estratégicos
para a configuração das redes
de atenção à urgência, com
acolhimento e classificação de
risco em todas as unidades, em
conformidade com a Política
Nacional de Atenção às Urgên
cias.
A estratégia de atendimento
está diretamente relacionada ao
trabalho do Serviço Móvel de
Urgência – SAMU, que organiza
o fluxo de atendimento e
encaminha o paciente ao serviço
de saúde mais adequado à sua
situação. O SAMU de Arujá
entra em operação no dia 29 de
abril.
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O presidente da Câmara
Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, Luiz Fábio Alves
da Silva (PSDB), o Fabinho,
pretende propor a Prefeitura
Municipal a construção de um
refeitório na Escola Municipal
de Ensino Infantil (Emei) Elias
Andere, na Vila Arbame. O
pedido é uma reivindicação de
alunos, professores e demais
funcionários da referida unidade
de ensino local. A indicação
deverá ser apresentada na
próxima segunda-feira, dia 22.
Além disso, o vereador
também vai solicitar ao Executi
vo a realização de estudos
visando à ampliação de salas de
aula na mesma Emei Elias
Andere. No final do mês passado,
ele visitou a escola municipal.
Na oportunidade, ele foi
recepcionado pela coordena
ção, professores e alunos. Por
sua vez, o tucano agradece a
hospitalidade de todos.

“Na prática, pude comprovar
o belo trabalho educacional
feito naquela unidade de ensino
do município. Afinal, a Emei
Elias Andere atende, no
momento, 380 estudantes em
dois turnos”, disse Fabinho. O
vereador afirmou ainda que o
seu mandato tem priorizado a
luta por mais creches e pela
ampliação de escolas munici
pais, apesar de conhecer a
realidade financeira do
município.
Por isso, Fabinho já propôs a
instalação de um Centro de
Educação Infantil (CEI), ao lado
da Escola Municipal de Ensino
de Infantil e Fundamental
(Emeif) Sylvia da Silveira de
Martini, na Vila Margarida.
“Independente de qualquer
dificuldade, a construção de
creches é a minha bandeira de
luta no meu atual mandato de
vereador”, conclui Fabinho.
Pedro Ferreira

Pedro Ferreira

Presidente vai propor a construção
de refeitório em Emei na Vila Arbame

Vereador Fabinho e alunos da Emei Elias Andere, na Vila Arbame
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Haddad anuncia R$ 300 milhões para
desapropriação de 30 mil terrenos

SECOM Pref. SãoPaulo

Foto: Luiz Guadagnoli/Secom

Em visita à região de São Mateus, na Zona Leste, prefeito reiterou a meta de construir 55 mil moradias e disse que R$ 300 milhões
serão investidos ainda neste ano para a desapropriação de 30 mil terrenos
O prefeito Fernando Haddad
anunciou na manhã desta
segunda-feira (22), durante
visita à região de São Mateus,
na Zona Leste de São Paulo, que
a Prefeitura vai investir R$ 300
milhões para a desapropriação
de cerca de 30 mil terrenos até o
fim deste ano. Haddad reiterou
que a meta do município é
construir 55 mil moradias na
cidade.
“Se nós desapropriarmos R$
300 milhões, se possível neste
ano ou ano que vem, com
certeza garantimos nossa meta
de (construir) 55 mil moradias”,
afirmou o prefeito, após visita
ao terreno loteamento Pinhei
rinho II, no Jardim Iguatemi.
“Ao contrário de outras
cidades, São Paulo não tem
Prefeito Fernando Haddad junto com funcionários do Centro de Assistência Psicossocial-São Matheus II
Jardim Iguatemi
áreas públicas para construir 55
entre as 1,2 mil do projeto de de São Mateus também contem
Após garantir há um mês a habitação para os cadastrados plou equipamentos de educação
mil moradias. Então, o caminho
é a desapro priação, como é o suspensão da reintegração de aqui servirão para atender as e saúde. Haddad conheceu os
caso deste terreno e outros posse na área Pinheirinho II, no demandas da região de São projetos pedagógicos da EMEF
Jardim Iguatemi, e tornar o Mateus”, comentou o secretário Coelho Neto, e visitou o CAPS
tantos”, disse.
- Centro de Assistência
Haddad confirmou que a terreno como de interesse social da Habitação.
Psicossocial – São Mateus II.
Prefeitura trata a questão das com o Decreto 53.797, o prefeito
Parque das Flores
desapropriações como “obses Fernando Haddad visitou o
O prefeito visitou ainda as Na unidade, o prefeito conver
são” para garantir a construção local na manhã desta segunda e obras de regularização da Gleba sou com funcionários e partici
das moradias. “Se desapropriar anunciou que a planta expropria Continental /Parque das Flores. pou da premiação das
um terreno em 2016, entrego tória estará pronta até sexta-feira Iniciada em março, a intervenção Olimpíadas, competição que
essa casa em 2018. Para entregar (26).
que tem orçamento de R$ 102,3 reúne de hoje até quarta-feira
Após a produção do docu milhões, sendo R$ 49 milhões do mais de 100 pacientes das
em 2016, temos no máximo dois
anos de prazo (para a desapro mento exigido pela Justiça, a Programa de Aceleração do unidades do CAPS de Itaquera,
priação). Nosso esforço é tentar área será avaliada para que a Crescimento (PAC) prevê obras Guaianazes, São Miguel
desapropriar tudo esse ano e a Prefeitura faça o depósito do de infra-estrutura, rede de Paulista e São Mateus.
data limite é no final do ano que valor e dê entrada na Vara esgoto, pavimentação, drena
“Essa é uma atividade nobre
vem”, afirmou o prefeito, Pública para que receba a gem, contenção de córrego e da rede de Saúde, onde o Poder
lembrando que cerca de 99 mil autorização para ocupar oficial paisagismo.
Público abre as portas aos
locais passíveis de construção mente o terreno.
O projeto da obra foi apresen
A partir daí, segundo o tado ao prefeito, que pediu para dependentes químicos para
estão mapeados pela Prefeitura.
Para atingir a meta de 55 mil secretário municipal da conhecer os pontos mais resgatá-lo do problema.
unidades construídas, Haddad Habitação, José Floriano de críticos de áreas de risco do
Esse serviço vai ser
lembrou que 17 mil unidades Azevedo Marques Neto, em local, onde as remoções de incrementado agora, com a
habitacionais já estão em parceria com o programa famílias já foram iniciadas.
possibilidade dessa unidade
“Minha Casa Minha Vida” serão
construção na cidade.
O prefeito pediu que o
funcionar 24 horas para a
Além disso, o prefeito citou construídas cerca de 1,2 mil andamento da intervenção, que
a Parceria Público-Privada (PPP) moradias no terreno. A princípio, vai beneficiar 3,3 mil famílias, população. Isso é muito
entre Prefeitura e Governo do por conta do congelamento da seja sempre comunicado aos importante”, exaltou Haddad.
Estado para a construção de área, que impede novas moradores.
No local, o prefeito foi
cerca de 20 mil casas no Centro ocupações, as famílias não
“O povo quer ver começar a apresentado a um rapaz que
e também, unidades oriundas precisarão ser removidas para a obra. Quer ver que está vindo o
conseguiu se reabilitar graças
das Operações Urbanas, como construção.
calçamento, o pavimento e a
“Nesse momento, eles guia. Essa é a esperança. Por ao tratamento no CAPS.
a Água Espraiada.
“A presidenta Dilma deu aval permanecem, pois o congela isso, tem de sempre estar em “Cheguei aqui com 50 kg e o
pessoal ao nosso plano de 55 mento da área rendeu espaços contato e explicar que vai CAPS salvou minha vida.
mil moradias e orientou o livres para as construções. Se começar de tal maneira e vai
Com a droga, perdi minha
ministro das Cidades de que não remoções forem necessárias, evoluindo”, pediu o prefeito ao família, com meus três filhos, que
faltarão recursos para constru negociaremos com eles”, secretário da Habitação e
agora, estão voltando. Esse
ção de unidades habita cionais afirmou.
representantes da construtora.
lugar representa a mudança na
Foram cadastradas 512
na cidade de São Paulo”,
Educação e saúde
famílias no local. “Essa diferença
concluiu o prefeito.
A visita do prefeito à região minha vida”, disse ele.

atividade.
De acordo com Rogério
Simões, titular de Desenvolvi
mento Econômico, o programa é
realizado por meio de parcerias
com a iniciativa privada e o
governo estadual, firmadas
durante o evento de abertura do
Programa de Qualificação, que
aconteceu no último mês. “Esse é
um projeto de incentivo aos
estudantes. O objetivo é preparar
nossos jovens para o mercado de
trabalho”, afirmou Simões.
Confira a programação:
24/4 às 8h – E.E. Alfredo
Roberto (Parque Residencial Casa
Branca)
25/4 às 8h – E.E. Prof. Olavo
Leonel Ferreira (Parque Residen
cial Casa Branca)
às 20h – E.E. Alfredo Roberto

ESPORTE
ESPORTE

(Parque Residencial Casa Branca)
29/4 às 8h – E.E. Dr. Anis Fadul
(Vila Rica)
às 10h30 – E.E. Dr. Anis Fadul
(Vila Rica)
às 20h – E.E. Prof. José Papaiz
(Tabamarajoara)
30/4 às 8h – E.E. José Benedito
Leite Bartholomei (Jardim São
José)
às 9h30 – E.E. José Benedito
Leite Bartholomei (Jardim São
José)
02/5 às 20h – E.E. Oswaldo de
Oliveira Lima (Jardim Revista)
Datas a confirmar - E.E.
Professor Joviano Satler de Lima
(Jardim
Cacique),
E.E.
Comandante Jacques Yves
Cousteau (Miguel Badra) e E.E.
Professora Jussara Feitosa
Domschke (Jardim Nazareth).

Fotos/ Fernando Araújo

O Programa de Qualificação
Profissional, desenvolvido pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, tem levado palestras
com o tema “Empregabilidade e
Marketing Pessoal” aos estudan
tes do Ensino Médio das escolas
estaduais do município. O crono
grama contempla 12 unidades
escolares de diversos bairros.
As palestras, que fazem parte
do projeto Qualificação e
Orientação Profissional, têm
duração de duas horas e contri
buem para o desenvolvi mento
comportamental dos jovens. Os
alunos das escolas E.E. Euclides
Igesca (Vila Fátima), E.E. Oswaldo
de Oliveira Lima (Jardim Revista)
e E.E. Anderson da Silva Soares
(Chácara Nossa Senhora
Aparecida) já participaram da

SECOM-SUZANO

Prefeitura de Suzano leva palestras de orientação
profissional aos jovens das escolas estaduais

Rogério Simões, titular de
Desenvolvimento Econômico

Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

TRÊS TIPOS DE IGREJAS
EXISTENTES NO MUNDO
1 – A IGREJA DO ERRO
2 – A IGREJA DA DESOBEDIENCIA E
IMAGINÇAO
3 A IGREJA DA VERDADE – A IGREJA DE NOSSO
SENHOPR JESUS CRISTO.
A IGREJA DO ERRO aparece com varios titulos mas
todas tem a mesma finalidade angariar adeptos que
segundo a presciencia de Deus já recusaram ou irão
recusar a palavra da verdade, preferindo crer na mentira
e no engodo dos falsos profetas que usarao do
egocentrismo de cada um, para prometerem a
prosperidade e a posiçao social aos que ofertarem aos
cofres da igreja com melhores valores, pois este e o real
objetivo da igreja do erro somente o lucro. II
Tessalonicenses 2:11 E por isso Deus lhes enviara a
operaçao do erro apara que creiam a mentira 12 para
que sejam julgados todos os que não creram na verdade,
antes tiveram prazer na iniquidade;. Nao é nescessario
citar nenhuma denominação.
A IGREJA DA DESOBEDIENCIA essa igreja
tambem existe com varias denominações, e, como as
igrejas do erro, baseiam-se mais nas imaginações de
seus lideres do que na Santa Palavra porque tentam
discernir de modo carnal o que só se discerne
espiritualmente, mesmo sabendo e lendo continuamente
que carne e sangue não podem agradar a Deus que é
ESPIRITO e só deve ser adorado em espirito e em
verdade.João 4;24 Deus é Espirito, e importa que os
que o adoram o adorem em espirito e em verdade.As
igrejas da desobediencia devem assim serem chamadas
d porque são formadas por egocentricos, que não amam
ao proximo, não abençoam os que os perseguem
(Romanos12;14) e não visitam os doentes e os
encararcerados, tambem (Salmos 82) não intercedem
pelos necessitados de justiça, nem pelos orfãos ou
viuvas,e se acomodam nas injustiças que os cercam de
todos os lados..Usam e abusam da imaginação criando
formas de adoram diferentes e misturam imposições da
lei com mandamentos da gráça como cobranças de
dizimos e etc.(Os dizimos nunca foram usados nem para
a reforma e reparos no templo de Jerusalem) Tambem
não e necessario citar nenhuma denominação.
A IGREJA DA VERDADE, citada no Salmo 82, e
composta por seres espirituais que nasceram
espiritualmente pela vontade de Deus (Joao 1;12) e julga
com justiça nao aceitando as razoes dos impios nem
suas ingerencias. Essa igreja e totalmente separada do
mundo, e segue as orientações do Espirito Santo
(Filipenses2;13 Porque Deus e o que opera em vos tanto
oquerer como o efutuar, segundo a Sua boa vontade).
A igreja da verdade e coberta pelo amor de
Cristo,(Efesios 3;19) amor que excede todo
entendimento e não pode ser definido de nenhum modo
neste mundo ( o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo
não e o amor agape que já tem definiçao grega) A
VERDADEIRA IGREJA vive pela fe que opera atraves
e por intermedio do amor, o amor de Deus e de Cristo,
que é derramado sobre a IGREJA para que ésta se torne
realmente uma congregação de super vencedores.
(Galatas 5;6 Porque em Cristo, nem a circuncição e
nem a incircunsição tem valor algum; mas sim a fé que
opera pelo amor.
Estude muito bem sobre a verdadeira função da
igreja, porque ela existe, e porque éla é necessaria, ê
porque deve ser uma congregação de poderosos
conforme profetiza o salmo 82.(Efesios 3;10 Para que
agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja
conhecida dos principados potestades no céu.)
Comentários, críticas ou sugestões: Fone: 4642-3938

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 99317 9573
C/ EDMILSOM - (CEARÁ)
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Dr Paulo
Elias
É Advogado
POLÍTICA I
Há boatos de que dia 30 próximo Prefeito e Vice caem
assumindo o Presidente da Câmara até novas eleições.
Gostaríamos de saber de onde tiraram isso porque como já
esclarecido o único processo que tira o Testinha do cargo (até
aqui) é o da JUSTIÇA COMUM que o condenou em 1ª. e 2ª.
Instância pela cor laranja. O resto é mera especulação.
Esqueçam os processos de cassação do diploma etc porque as
eleições transcorreram normalmente. O Testinha estava LEGAL
como já decidiu a Juíza Eleitoral de Poá e o próprio TRE num
dos tais processos.
Portanto, só resta aguardar o Tribunal de Justiça decidir se
dá ou não efeito suspensivo ao(s) recurso(s) do prefeito para a
3ª. Instância, o que deve ocorrer até junho, mais ou menos. SÓ
ESSE PROCESSO tira o Prefeito do cargo para desespero dos
que querem novas eleições. E para maior desespero e tristeza dos
que gostariam de novas eleições esse processo não atinge o Vice.
É ele quem assumirá.
Para descontrair um pouco aqui vai uma piadinha:
O Papa e os 3 gaúchos
Em visita ao litoral do Rio Grande do Sul, o Papa foi levado à
praia do Albatroz onde presenciou uma cena impressionante.
Pessoas gritavam desesperadas apontando para o mar.
Forçando a vista Sua Santidade viu um jovem vestido com a
camisa da seleção Argentina lutando desesperadamente contra
o ataque de um tubarão. POLÍTICA I
Há boatos de que dia 30 próximo Prefeito e Vice caem
assumindo o Presidente da Câmara até novas eleições.
Gostaríamos de saber de onde tiraram isso porque como já
esclarecido o único processo que tira o Testinha do cargo (até
aqui) é o da JUSTIÇA COMUM que o condenou em 1ª. e 2ª.
Instância pela cor laranja. O resto é mera especulação.
Esqueçam os processos de cassação do diploma etc porque as
eleições transcorreram normalmente. O Testinha estava LEGAL
como já decidiu a Juíza Eleitoral de Poá e o próprio TRE num
dos tais processos.
Portanto, só resta aguardar o Tribunal de Justiça decidir se
dá ou não efeito suspensivo ao(s) recurso(s) do prefeito para a
3ª. Instância, o que deve ocorrer até junho, mais ou menos. SÓ
ESSE PROCESSO tira o Prefeito do cargo para desespero dos
que querem novas eleições. E para maior desespero e tristeza dos
que gostariam de novas eleições esse processo não atinge o Vice.
É ele quem assumirá.
Para descontrair um pouco aqui vai uma piadinha:
O Papa e os 3 gaúchos
Em visita ao litoral do Rio Grande do Sul, o Papa foi levado à
praia do Albatroz onde presenciou uma cena impressionante.
Pessoas gritavam desesperadas apontando para o mar.
Forçando a vista Sua Santidade viu um jovem vestido com a
camisa da seleção Argentina lutando desesperadamente contra
o ataque de um tubarão.
O pânico era geral, mas três homens se aproximaram da água.
Um arremessou um arpão que acertou no corpo do tubarão; o
segundo arrancou o jovem ensanguentado de sua enorme boca,
enquanto o terceiro abatia a feroz criatura com vigorosas
cacetadas.
Depois de levar o Argentino inconsciente até a areia os três
sujeitos arrastaram o tubarão até as proximidades de uma
camionete e colocaram na caçamba.
Ainda cansados, os gaúchos foram levados até as proximidades
do Papa-móvel.
O Papa, visivelmente emocionado, lhes dirigiu uma benção
especial.
- Caríssimos irmãos do Rio Grande, a cena que hoje presenciei
me ensinou muito acerca a grandeza dos homens, filhos de Deus.
Sem considerar a rivalidade entre brasileiros e argentinos, um
gesto nobre superior e heroico, levou estes abnegados
riograndenses a salvar um irmão das garras da morte, mesmo
sendo um Argentino. É um grande exemplo para a busca da paz
entre os homens, sempre em conflito.
O Papa se despediu emocionado e enquanto o Papa-móvel se
afastava um dos gaúchos perguntou aos outros:
- Escuta tchê, quem é este velhote?
- Bah, guri! Deixa de ser ignorante tchê, este é o Papa, o santo
padre, o cara que fala direto com o Homem lá de cima. Ele tem a
sabedoria divina.
- Sabedoria divina ele pode ter tchê, mas não entende nada de
pesca de tubarão. Cadê a isca? Fugiu de novo? Da próxima vez
vamos amarrar o argentino com arame, é mais seguro.
O pânico era geral, mas três homens se aproximaram da água.
Um arremessou um arpão que acertou no corpo do tubarão; o
segundo arrancou o jovem ensanguentado de sua enorme boca,
enquanto o terceiro abatia a feroz criatura com vigorosas
cacetadas.
Depois de levar o Argentino inconsciente até a areia os três
sujeitos arrastaram o tubarão até as proximidades de uma
camionete e colocaram na caçamba.
Ainda cansados, os gaúchos foram levados até as proximidades
do Papa-móvel.
O Papa, visivelmente emocionado, lhes dirigiu uma benção
especial.
- Caríssimos irmãos do Rio Grande, a cena que hoje presenciei
me ensinou muito acerca a grandeza dos homens, filhos de Deus.
Sem considerar a rivalidade entre brasileiros e argentinos, um
gesto nobre superior e heroico, levou estes abnegados
riograndenses a salvar um irmão das garras da morte, mesmo
sendo um Argentino. É um grande exemplo para a busca da paz
entre os homens, sempre em conflito.
O Papa se despediu emocionado e enquanto o Papa-móvel se
afastava um dos gaúchos perguntou aos outros:
- Escuta tchê, quem é este velhote?
- Bah, guri! Deixa de ser ignorante tchê, este é o Papa, o santo
padre, o cara que fala direto com o Homem lá de cima. Ele tem a
sabedoria divina.
- Sabedoria divina ele pode ter tchê, mas não entende nada de
pesca de tubarão. Cadê a isca? Fugiu de novo? Da próxima vez
vamos amarrar o argentino com arame, é mais seguro.
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“Campanha do Agasalho” será
lançada em 26 de abril
Evento contará com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos, primeira-dama Viviane Vieira dos Santos; com o
tema “Seja Solidário, Doe Agasalho”, a ação terá término em 27 de julho; peças angariadas serão destinadas às famílias menos favorecidas do município

O Fundo Social de Solidarie
dade de Ferraz de Vasconcelos
dará início no dia 26 de abril (sextafeira) à “Campanha do Agasalho
2013”.
O lançamento será realizado
às 10 horas, no Salão Social do
Rotary Club ferrazense (avenida
Brasil, 121, Vila Corrêa), e contará
com a presença da presidente do
órgão, a primeira-dama Viviane
Vieira dos Santos. Com o tema
“Seja Solidário, Doe Agasalho”,
a ação terá término em 27 de julho.
As peças angariadas serão
destinadas às famílias menos
favorecidas do município.
Durante o evento de abertura
da campanha benemérita, o
Fundo Social tornará pública a
adesão de parceiros, objetivando,
inclusive, angariar mais adeptos.
Até o momento, a prefeitura
conta com a participação da
Associação Comercial e Industrial
de Ferraz de Vasconcelos (Acifv),
de empresas e de escolas munici
pais, estaduais e parti culares, do
fórum, de instituições bancárias
e da Companhia Paulista de
Trens Metropolita nos (CPTM)
da cidade.
A exemplo dos estabelecimen
tos parceiros, nas duas estações
ferroviárias do município,
Gianetti e Ferraz, caixas
coletoras estarão dispostas para
receber as doações.
A “Campanha do Agasalho –
Seja Solidário, Doe Agasalho”
vai ser realizada em Ferraz entre
26 de abril e 27 de julho. No
último dia de ação, haverá um
evento na praça dos Trabalhado

Primeira-dama Viviane Vieira dos Santos

res, às 15 horas. Além dos
endereços participantes, a sede
do Fundo Social, que fica no
número 220 da rua Carlos Gomes,
também vai receber os donativos.
Tudo o que for angariado durante
um mês de campanha será
destinado, num primeiro
momento, a 500 famílias de baixa
renda da cidade, entre elas as
atendidas pelo Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS).
Segundo a primeira-dama de
Ferraz, o objetivo da ação é
ajudar a população que não tem
condições de adquirir um
agasalho para a temporada mais
fria do ano, ao passo em que cria-

se um elo entre a comunidade
ferrazense e o Fundo Social em
alerta ao exercício da solidarieda
de:
“Temos de ajudar a ajudar.
Nosso objetivo é fazer um
trabalho de conscientização com
a comunidade, tanto para aqueles
que vão doar quanto para quem
vai receber.
Como é a primeira campanha
que faremos nesta gestão, não
temos ainda ideia de quantas
doações receberemos.Mas,
pretendemos angariar o maior
número possível de peças para
contribuir com os mais neces
sitados, principalmente os que
não têm abrigo”, afirma Viviane.

Nos próximos dias, serão
afixados cartazes e faixas sobre
a atividade social em todos os
comércios, bem como nas praças
do município. Nos informes,
estarão identificados todos os
pontos de coleta.
Os comercian tes que têm
interesse em participar da
campanha, uma boa notícia:
ainda está em tempo de aderir à
ação. Basta procurar o Fundo
Social.
No órgão, será feito um
cadastro, para o fornecimento
de uma caixa coletora e de um
cartaz. Mais informações podem
ser adquiridas pelo telefone:
4679-5586.
SECOM–Ferraz

Poá deverá ganhar Rodoviária em breve

Vereador Welson Lopes (PPS)

Uma proposta bem vinda para
o município da Estância Hidromi
neral de Poá que ainda não possui
sua própria Rodoviária para
embarque e desembarques de
passageiros que chegam e que
vão de várias partes da região e
de outras localidades, como São
Paulo, Mogi das Cruzes, Litoral,
entre outros. Nesta semana, deve
entrar para ser apreciado pelos
vereadores o documento (Indica
ção Nº 067/2013 – Processo Nº
083/13) de autoria do vereador
Welson Lopes (PPS), que trata da
implantação de uma Rodoviária
na cidade poaense.
O vereador junto de sua
assessoria chegaram a visitar
algumas cidades e sentiu da
necessidade de Poá ter a sua
própria rodoviária, para isso, eles
(assessores e vereador) visitaram
a Rodoviária do município de São
José dos Campos, tiraram fotos,
registraram todo o movimento a
fim de informar ao setor competen
te da municipalidade como irá
funcionar no município.
De acordo com o próprio
vereador, em documento anexa
do, o prefeito municipal, Francis
co Pereira de Souza (PDT), o
Testinha autorizou estudos junto
a Secretaria de Obras Públicas
para verificar toda a topografia do
local que fica ao lado da Estação

de Trem da CPTM, onde hoje
encontra-se a Base da Companhia
da Polícia Militar.
Segundo o próprio vereador,
o local vai ser importante e estraté
gicos para os passageiros que
vão fazer o ponto final e inicial na
própria Estação de Trem, onde
poderão se conduzir junto de
outros coletivos, sentido São
Paulo, Mogi das Cruzes, Guaru
lhos e Litoral Paulista.
Também está previsto a im
plantação de lojas de con veniên
cias, lanchonetes, serviços de
informações, guichês de empre
sas de transporte coleti vos,
banheiros, entre outros atrativos
que vai beneficiar a população.
“Tenho certeza que essa
região, é o local ideal para cons
truir a Rodoviária, vai beneficiar
demais a população de Poá”,
afirmou Welson Lopes que rece
beu assinaturas dos colegas de
Legislativo, os vereadores Mar
cos Ribeiro da Costa (PDT), o
Marquinho Indaiá, Willian Ferrari
(PPS), o Neno Ferrari e Luiz
Eduardo Oliveira Alves (PPS), o
Edinho do Kemel). A proposta
passa por estudos e assim que
ficar concluídos será determinado
pelo executivo o andamento do
processo que já se tornou bastan
te importante para os munícipes
poaenses.
Flávio Aquino

Ajude estas instituições
Reino da Garotada de Poá

Banco Itaú
Agência 1480
C/C 03927-8
Banco Santander
Agência 0353
C/C 13001141-0

Lar Mãe Mariana
Banco Santander
Agência 0353
C/C 13000861-4
Nossa Caixa
Ag. 1121-5
C/C 04000005-0
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Fotos: Julien Pereira

Licença da CETESB autorizando a
construção do piscinão de Poá é emitida

EZEQUIEL
TEIXEIRA
DA MOTA
Juiz de Direito da
1ª Vara da Família
e Sucessões do
Foro Regional V –
São Miguel Paulista
– Comarca de São
Paulo – SP

A HONESTIDADE

Maquete do reservatório de águas pluviais , o Piscinão, que será construído em Poá

O reservatório de águas
pluviais de Poá, o piscinão, deve
começar a ser construído em
breve na Vila Romana, pois a
licença necessária emitida pela
Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (Cetesb) já está
pronta, conforme informou a
Secretaria de Obras. A obra deve
ser iniciada assim que a Caixa
Econômica liberar a primeira
parcela do recurso (verba).
De acordo com o secretário de
Obras, Genésio Severino da Silva,
o piscinão, empreendimento para
solucionar o problema com
enchentes na cidade deve ser
concluído, assim que iniciada a
obra em dois anos, conforme o

cronograma. Silva afirmou ainda
que a licença da Cetesb autorizan
do a construção do reservatório
já está sendo encaminhada para a
Caixa, pois este documento
precisa ser apresentado a
instituição financeira.
“Estamos com uma reunião
agendada com a Caixa. Como a
verba federal para a construção
já está neste banco, ele deve
liberar o recurso, junto com o aval
para que os trabalhos tenham
início. E isto deve acontecer muito
rápido, pois o que realmente
faltava era a licença da Cetesb,
que já foi emitida”, explicou o
secretário de Obras.
Sobre o local onde será

construído o reservatório, o chefe
da pasta de Obras, informou que
está tudo preparado, portanto é
só iniciar a obra. Segundo o
projeto, o piscinão terá a
capacidade de armazenar 248
milhões de litros de água, sendo
que o empreendimento engloba
ainda a construção de um parque
linear, para compensar os
impactos de uma obra desse
porte. A área exigida para o
piscinão ocupará aproxima
damente 40 mil m² e o Parque
Linear - perto de 15 mil m². A
empresa vencedora da licitação foi
a MWE, e inicialmente seriam
investidos pouco mais de R$ 45
milhões na obra, mas segundo o

diretor de Planejamento da
Prefeitura Sidiclei Lessa, com os
ajustes do projeto com a Caixa, o
valor abaixou e o investimento
para construir o piscinão será de
R$ 43 milhões.
Para o prefeito Francisco
Pereira de Sousa, o Testinha, esta
obra é de extrema importância. O
chefe do poder Executivo afirmou
estar satisfeito com a emissão da
licença, pois os esforços foram
grandes por parte de sua equipe
para este projeto sair: “Já fizemos
diversas intervenções e obras na
cidade para este fim (enchentes)
e, agora, com o reservatório será
mais um passo para solucionar
problemas com enchentes”.

Edinho do Kemel pede acompanhamento das obras da Perimetral do Alto Tietê
O vereador Luiz Eduardo Oliveira
Alves (PPS), o Edinho do Kemel,
solicitou nesta semana ao prefeito
Francisco Pereira de Souza (PDT),
o Testinha, o acompanhamento das
obras da BRT Perimetral Alto Tietê,
um corredor metropolitano que
ligará as cidades de Itaquaquecetu
ba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e
Poá e irá beneficiar 890 mil
habitantes. A indicação foi aprova
da em plenário, na última terça-feira
(09 de abril), durante sessão
ordinária.
Para o parlamentar, a ação é
necessária por conta do traçado do
empreendimento que irá cortar a
cidade, próximo ao Córrego Três
pontes, na divisa de Poá.”É preciso

acompanhar de perto a execução das
obras, ter conhecimento sobre o
impacto que deve causar em nosso
município. Outro ponto que merece
atenção é a questão ambiental, já
que a obra deve margear o córrego”,
justificou.
Durante audiência realizada no
Legislativo poaense, pela Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo S.A. (EMTU)
no dia 3 de abril, Edinho do Kemel,
solicitou informações a respeito das
alterações que serão feitas no
Terminal Cidade Kemel, porém
devido a falta do projeto executivo
ainda não é possível delinear tais
intervenções, segundo a EMTU.
Aobra

MADUREIRA do TREM
Estacionamento
de Bicicletas
Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta das 3:50 as 00:00 hs Sàbado das 3:50 às 21:00 hs

Fones:
97157124 /
46393245/
952461420

ID:9* 10840
78968565
NEXTEL

“Eu estou no mundo, mas não sou do mundo”

Praça João Felippe Junior, 34 - Poá

Com a implantação da Perimetral
Alto Tietê, os percursos estarão mais
rápidos com redução de cerca de
28% no tempo de viagem ou
aproximadamente 20 minutos.
Em Poá, por exemplo, o empreen
dimento permitirá ainda a adequa
ção e modernização do Terminal
Cidade Kemel, local esse que será
um dos quatro terminais em toda a
extensão aproximada em 21 quilôme
tros interligados nas cidades.
Segundo informações da
EMTU, não existe hoje o projeto
funcional do trecho que cortará a
cidade, mas este deve ser contrata
do em breve em conjunto com o
projeto básico, por esse motivo, não
há detalhes sobre o traçado, que
poderá sofrer alterações.

O vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves
(PPS), o Edinho do Kemel

Uma cena inusitada e inspiradora no esporte: o atleta
queniano, Abel Mutai, medalha de ouro nos três mil
metros com obstáculos e campeão olímpico em Londres,
estava prestes a ganhar mais uma corrida.
Entrou em um novo setor da prova e, achando que já
havia cruzado a linha de chegada, começou a
cumprimentar o público, reduzindo o passo.
O segundo colocado, logo atrás, Ivan Fernandez
Anaya, vendo que ele estava equivocado e parava dez
metros antes da bandeira de chegada, não quis
aproveitar a oportunidade para acelerar e vencer.
Ele permaneceu às suas costas, e gesticulando para
que o queniano compreendesse a situação, quase o
empurrando, levou-o até o fim, deixando que ele
conquistasse, então, a merecida vitória – como já iria
acontecer se ele não tivesse se enganado sobre o
percurso.
Ivan Fernandes Anaya, um jovem corredor de vinte e
quatro anos, que é considerado um atleta de muito futuro,
ao terminar a prova, disse:
Ainda que tivessem me dito que ganharia uma vaga
na seleção espanhola para disputar o campeonato
europeu, eu não teria me aproveitado. Acho que é melhor
o que eu fiz do que se tivesse vencido nessas
circunstâncias.
Quando começaremos a agir assim, em todas as
situações de nossas vidas?
Quando deixaremos de enganar os outros e de enganar
a nossa própria consciência?
Teríamos agido dessa forma, em situação semelhante,
ou não?
Valerá tudo por uma medalha, por um resultado, por
ser proclamado melhor, o número um, nisso ou naquilo?
Valerá tudo para conseguir um emprego, um dinheiro
extra, um bom negócio fechado? Será?
A virtude da honestidade diz que não, não vale a pena.
Atuando assim, poderemos ter pequenas e falsas
vitórias aqui e ali, mas continuaremos sendo almas
derrotadas, pois não vencemos o mundo e suas
destemperanças, não vencemos o homem velho e vicioso
em nós.
O importante é vencer-se, estando em paz com nossa
consciência.
Não basta viver e sobreviver. Citando o grande
Sócrates em sua honestidade, quando lhe propuseram a
fuga da prisão onde ficou até a morte: O importante
não é viver. O importante é bem viver.
Estamos aqui para aprender a bem viver, para vencer
quando estivermos preparados para vencer, quando
merecermos a vitória.
Participar desses jogos baixos do mundo, dessas
manipulações de mentes, de esquemas, etc., é permanecer
pequeno, é congelar a evolução moral do espírito.
Ser honesto é vivenciar a verdade em todas as
circunstâncias, a verdade que, segundo o Mestre, nos
libertará – libertará da ignorância e do sofrimento.
Um gesto de honestidade vai muito bem.
Vai muito em bem em casa, quando confessamos o que
vai em nosso coração, quando não desejamos esconder
nada de ninguém.
Vai muito bem nas relações sociais, quando atuamos
com justiça, com probidade, dando a cada um o que é
seu de direito, nunca admitindo passar alguém para trás.
Vai muito bem no casamento, toda vez que honramos
o compromisso com o outro, jamais praticando algo que
não gostaríamos que praticassem conosco.
Vai muito bem sempre.
Haverá dia em que honestidade não precisará mais
ser considerada virtude a ser conquistada, pois seremos
todos honestos por natureza.
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Agradecimentos!!!
Quero agradecer a todos
colaboradores e participantes que ao
longo desses 04 anos (2010-2013)
vem prestigiando a festa de
comemoração ao dia 1° de maio!!!
Azuir Marcolino Cavalcante é diretor da força
sindical nacional, diretor do sindicato dos laticineos
nas indústrias de açúcar café e fumo de são paulo.
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