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Conselho Participativo Municipal terá
eleições diretas em todas as subprefeituras

R$ 1,00

Testinha prestigia Alckmin em visita à Suzano
Fotos/ Eduardo Guimaraes
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Prefeito Fernando Haddad durante o
lançamento do Conselho Participativo Municipal
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Testinha recepciona o governador Geraldo Alckmin ao lado do prefeito suzanense Paulo

Vereadora, a presidente honorária do PTB
na cidade, Jeruza Lisboa Pacheco Reis

Indaiá quer banheiros
químicos

A proposta inclui ainda que sejam disponibilizados equipamentos
adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, para o uso de feirantes e
ficar à disposição da população
do início ao término das feiras
e a quantidade a ser instalada
deve ser proporcional ao número
de pes soas previstas e ainda ser
direciona dos aos sexos masculino
e femini no, separadamente.
Idealizador do projeto que
deve ser apreciado após o recesso
parlamentar, Marquinhos da
Indaiá diz que o principal objetivo
é aten der as necessidades dos
trabalha dores das feiras livres,
bem como os usuários.
“As feiras livres devem atender
ao padrão mínimo de higiene,
prote gendo a saúde das pessoas
que a frequentam, razão pela qual
Marquinhos da Indaiá
se faz necessária a instalação
O presidente da Câmara Munici destes equipamentos”, frisou.
pal de Poá, Marcos Ribeiro da
Por ocorrer em vias públicas,
Costa (PDT), o Marquinhos da Indaiá acredita que os banheiros
Indaiá, protocolou no Legislativo químicos são a melhor opção.
um projeto de lei que dispõe sobre “Uma vez que são portáteis,
a instalação de banheiros quími de fácil manutenção, limpeza,
cos nas feiras livres da Estância podendo ser usados por qualquer
Hidro mineral de Poá.
pessoa”, completou.
A proposta inclui ainda
“Os feirantes, muitas vezes,
que sejam disponibilizados dependem da boa vontade dos
e q u i p a m e n t o s a d a p t a d o s co merciantes para utilizar o
para pessoas com mobilidade banheiro. Temos de dar dignidade
e condi ções de trabalho à essas
reduzida, para o uso de feirantes pessoas”, ponderou o presidente.
e frequentadores.
Ainda não há previsão para
De acordo com o documento, a votação da lei que dependerá
do Poder
os banheiros químicos devem ainda de sanção Gisele
Santos

Na manhã desta segundafeira, dia 22, o prefeito poaense
Francisco Pereira de Sousa, o
Testinha, esteve na cidade de
Suzano para prestigiar a visita
do governador Geraldo Alckmin.
A vinda do governador teve
como objetivo lançar a pedra
fundamen tal para a construção do
novo hospital estadual, localizado
ao lado do Hospital das Clínicas.
“Fiz questão de estar presente
neste momento tão importante
para Suzano e região, pois este
hospital virá para desafogar o
sistema de saúde do Alto Tietê”,

afirmou Testinha.
De acordo com o governador,
o novo prédio contará com 151
leitos, sendo que, 30 serão direcio
nados à pediatria. “Estamos
trabalhando para oferecer o que já
de melhor para a população, tudo
de forma gratuita por meio do
SUS (Sistema Único de Saúde)”,
disse Alckmin, destacan do que
o novo hospital terá Ultrassom,
To m o g r a f i a , E n d o s c o p i a ,
Ressonância Magnética, além de
um Centro de Diagnósti cos.
Além do novo prédio, o Hospi
tal das Clínicas também será

SECOM Poá

Vereadora
Jeruza é
indicada
ao Prêmio
Destaque
Brasil
2013

reformado, mantendo os seus 120
leitos e juntos, os dois prédios
oferecerão à população 271 leitos.
RIO TIETÊ
Além do hospital, o gover
nador anunciou o desas sorea
mento do Rio Tietê, entre os
municípios de Itaquaquecetuba
e Mogi das Cruzes, beneficiando
a cidade de Poá. “É uma obra
impor tantíssima, pois tem como
objeti vo evitar enchentes nas
cidades como Poá, Suzano, Itaquá
e Mogi”, disse Testinha.

Ferraz e Governo do Estado assinam
convênio para a construção de quatro

Prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló, e Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinaram
o convênio que vai permitir a construção de quatro unidades do programa Creche Escola da esfera estadual

Com investimentos
na ordem dos R$ 8
milhões, programa
Creche Escola vai
beneficiar 600 crianças
da cidade; termo de
adesão foi celebrado
durante solenidade
realizada no Palácio
dos Bandeirantes, na
Página 3

Chega de
abusos, o
trabalhador
merece
respeito!
Disse o Vereador Silvani,
presidente da Comissão
Especial de Inquérito
que fiscaliza os serviços
prestados pela CS BRASIL
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Vereador Edson Moura (PT), Nilza e o Vereador Silvani (PR)
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Neirylene
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Sena é
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Pnud: Arujá tem o melhor índice de
desenvolvimento humano do Alto Tietê

Saúde Pública: uma panela
de pressão prestes a explodir

De todas as políticas públicas nacionais, a “saúde” é, sem dúvida,
a que deveria ser tratada de modo prioritário por nossos governantes.
Não é à toa que alguns médicos se recusam à obrigatoriedade da
prestação de seus serviços no Sistema Único de Saúde (sendo imposta
pelo governo federal por meio do recém criado programa “Mais
Médicos”), nos primeiros anos de suas formações.
Há poucos dias, vi uma reportagem do jornalismo do SBT (digna
de prêmios!) que mostrava a falta de comprometimento de alguns
médicos de um importante hospital estadual que iam embora
da unidade poucos minutos depois de registrarem seus pontos
(garantindo seus salários), sem atender absolutamente ninguém.
Falta de atenção dos gestores do hospital ou de ética destes
profissionais?
Em minha opinião, tais exemplos refletem apenas a “ponta de um
enorme iceberg”, cuja base, há vários anos, vem sendo sustentada
pela ingerência de sucessivos governos, quanto à correta aplicação
dos recursos financeiros destinados a esta área.
Dentre os temas abordados em diversas manifestações populares
ocorridas recentemente, as questões que envolvem a “saúde pública”
no país foi recorrente.
E como sempre oportunista, em recente aparição pública, o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou sua opinião favorável
à cobrança de um novo imposto (à La CPMF!) para subsidiar o
Sistema Único de Saúde.
Os leitores devem estar lembrados que, na teoria, o fruto de
arrecadação do gênero no passado deveria ter sido destinado à
melhoria da qualidade dos serviços prestados na rede pública de
saúde.
Porém, quase nada foi feito com a arrecadação dos recursos
provenientes da CPMF ao longo de 11 anos (entre 1996 e 2007) e
os problemas do referido setor foram e continuam sendo os mesmos:
falta de unidades, equipamentos, leitos e medicamentos suficientes
para atender a demanda de pacientes, em todo o território nacional.
Além, da proliferação de médicos descomprometidos com seu público.
Não é de hoje que o SUS tem sido o “Calcanhar de Aquiles” dos
gestores públicos, porém, em minha opinião, para solucionar esta
problemática, bastaria que o governo evitasse o desvio dos recursos
e fechasse, definitivamente, as torneiras do desperdício; ou estou
enganada?
Afinal, não será cobrando mais impostos, contratando médicos
no exterior (sem necessidade de prestarem o exame de admissão aos
padrões nacionais) ou obrigando profissionais a trabalharem em
unidades sucateadas e em número insuficiente à demanda, em um
sistema de “panela de pressão prestes à explodir”; que os problemas
relacionados à saúde pública no Brasil neirylen@yahoo.com.br
serão definitivamente
Toda opinião é sempre bem vinda!

altodotiete@hotmail.
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Liberdade

Arujá foi apontada pelo
Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvi mento (Pnud) como
a cidade do Alto Tietê que possui o
melhor Índice de Desenvolvimen
to Humano Munici pal (IDHM).
Segundo informações do “Atlas
do Desenvolvimento Humano no
Brasil 2013”, divulgadas nesta
segunda-feira (29/07), a cidade
tem índice de 0,784.
O IDHM mede o nível de
desenvol vimento humano de
determinada região. Ele foi
calculado com base nos dados
do censo demográfico de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O indicador
é composto por três áreas do
desenvol vimento humano: vida
longa e saudável (longevidade),
acesso ao conhecimen to (educa

ção) e padrão de vida (renda).
Segundo o órgão da ONU,
neste ano o indicador “educação”
se tor nou mais rigoroso ao
exigir mais escolaridade para
que um município tenha IDH
maior. Dessa forma, o acesso ao
conhecimento de cada município
foi medido pela composi ção
de dois subindicado res com
pesos diferentes: escolaridade da
população adulta e fluxo escolar
da população jovem.
De acordo com o Atlas 2013,
o IDH dos municípios vai de 0
a 1. Quanto mais próximo de
zero, pior o desenvolvimento
humano; quanto mais próximo
de um, melhor. Segundo o estudo,
Arujá tem IDHM de 0,784;
Suzano, 0,765; Santa Isabele
Ferraz de Vasconcelos, 0,738;

de

Expressão

Salesópolis, 0,732; Guararema,
0,731; Itaquaquece tuba, 0,714;
e Biritiba-Mirim, 0,712.
IDH
O IDH surgiu em 1990
para criar alternativas às
avaliações com base em critérios
exclusivamente econômi cos,
como o Produto Interno Bruto
(PIB), e tem o objetivo de servir
como referência para o nível de
desenvolvi mento humano. O
IDHM é elaborado pelo Pnud
em parceria com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e com a Fundação João
Pinheiro.
Todos os 5.565 municípios
brasilei ros contabilizados no
censo demográ fico 2010 estão
incluídos no Atlas Brasil 2013,

SSU Intensifica limpeza em Itaquaquecetuba

imprensareg@bol.com.br
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Arujá é apontada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi mento (Pnud) como a cidade do Alto Tietê que possui o melhor Índice de Desenvolvimen to Humano

Vereador Edson Moura e Secretario de Serviços Urbanos Laerte Vanderley

Neste mês de julho, a Prefeitura
de Itaquaquecetuba por meio da
Secretaria de Serviços Urbanos
(SSU) está realizando limpeza
de bueiros, mato, manutenção de
praças e ruas em toda a cidade.
No bairro da Vila Ercília, a
desativada “Bica d’água” localiza
da entre a Estrada SP 66 e a rua
Antonio Fuga estava completamen
te abando nada a vários anos.
Atendendo a reivindicação dos

vereadores Mario Lúcio da Silva
e Roberto Letrista de Oliveira
que encaminharam para a SSU
um abaixo assinado pedindo a
execução dos trabalhos.
O córrego existente no Parque
Piratininga, entre as ruas Ana
Plácido e Antero de Quental,
recebeu serviços de limpeza da
margem em toda a sua extensão
atendendo a solicitação do verea
dor Edson Moura.

Já no Jardim Caiuby a SSU
está limpando diversas Ruas do
bairro como, por exemplo: a viela
entre as Ruas Ribeirão Branco
e Rio Grande da Serra que foi
totalmente limpa pela equipe
da SSU atendendo o vereador
Gilberto Tico.
Na estrada Pedro da Cunha de
Albuquerque Lopes no Jardim
América a equipe da Secretaria
de Serviços Urbanos esteve
limpando bueiros e carpindo
matos ao redor das vias. O
secretário Laerte Vanderley
esteve vistoriando juntamente
com os vereadores Gilberto Tico
e Edson Moura os trabalhos.
Outro bairro que recebeu os
serviços de limpeza foi o Jardim
Algarve, um terreno na Rua
Amazo nas de aproximadamente
2 mil metros quadrados que
estava cheio de mato e entulho
ficou completamente limpo e
receberá em breve uma área de
lazer e prática de esportes.
“Estamos trabalhando muito
para que a cidade fique limpa,
a SSU coloca equipes todos os
Luciano Amaral

Ajude estas instituições
Lar Mãe Mariana
Banco Santander
Agência 0353
C/C 13000861-4
Nossa Caixa
Ag. 1121-5
C/C 04000005-0

Reino da Garotada de Poá
Banco Itaú
A g ê n c i a 1480
C/C 03927-8
Banco Santander
Agência 0353
C/C 13001141-0
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E s t u d o s da
Bíblia

Ferraz e Governo do Estado assinam
convênio para a construção de quatro
creches

SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

Raciocine;

Prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló, e Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinaram
o convênio que vai permitir a construção de quatro unidades do programa Creche Escola da esfera estadual

Leite, o chefe do Poder Executivo
ferrazense destacou, durante a
solenidade desta segunda-feira,
o empenho do governador com
Ferraz:
“Alckmin tem sido um grande
parceiro. Ao assinar comigo esse
termo de adesão, ele prova, mais
uma vez, o carinho que tem com
a popula ção ferrazense. Temos
uma demanda de quase 8 mil
crianças fora das creches, ou seja,
é uma situação grave. Entretanto,
o governador foi muito solícito
e está liberando quatro creches
para Ferraz, que, indiscutivel
mente, vão contribuir de forma
significativa para a diminuição
dessa triste defasagem”, avalia
o prefeito.
Em seu discurso oficial,
Alckmin sinalizou que tratavase de “um dia histórico”. O
gestor também deta lhou que,
por meio do convê nio, o Estado
se torna parceiro das prefeituras,
que ficam responsá veis pela
indicação dos terrenos, da gestão
dos proces sos licitató rios para
a contratação das empre sas
que serão responsá veis pelas
construções e pela condu ção das
obras, que serão monitoradas e
acompanhadas pela Secretaria
Estadual da Educação:
“Esta segunda-feira é marcante.
O Governo do Estado não tinha
a dinâmica de investir no ensino
infantil com tanto afinco. Por

A Prefeitura de Suzano, por
meio da Secretaria de Assuntos
Adminis trativos, convoca os
proprietários de sepulturas
perpétuas e temporárias nos
cemitérios municipais (Centro e
Raffo) para o recadastramento.
O procedimento tem o intuito de
atuali zar o cadastro e incluir os
dados dos usuários dos túmulos
no novo siste ma informatizado,
implantado recentemente em
ambas as unidades.
O recadastramento acontecerá
de 5 de agosto a 30 de setembro.
Uma convocação oficial será
publicada nos próximos dias
em órgãos da Imprensa local.
Os titulares, se vivos, devem
comparecer ao cemitério onde
possui sepultura com o título
de posse, RG e comprovante de
residên cia atualizados. Se as
sepulturas estiverem em nome

de uma pessoa já falecida, deve
comparecer a um dos locais o
cônjuge ou filho, portando além
do título de posse, um documento
que comprova o parentes co e o
atestado de óbito do titular.
De acordo com a chefe da
pasta, Cíntia Renata Lira da
Silva, é muito importante que os
titulares e familiares de falecidos
compareçam ao recadas tramento.
“Com o sistema informatiza
do, haverá uma facilidade
muito maior em localizar os
jazigos e registrar as visitas,
para que não seja configurado
abandono. Anteriormen te, o
registro era feito em livros, o que
complicava muito a localização
de determinadas marcações. O
livro continua, mas será apenas
um registro histórico”, citou.
Após a detecção de que túmulos
não estão sendo cuidados devida

Carla Fiamini

O prefeito de Ferraz de
Vasconce los, Acir Filló, e governa
dor do Esta do de São Paulo,
Geraldo Alckmin, assinaram na
manhã desta segunda-feira (29 de
julho) o convênio que vai permitir
a construção de quatro unidades
do programa Creche Escola da
esfera estadual. Com investimen
tos na ordem dos R$ 8 milhões,
a iniciativa vai beneficiar 600
crianças da cidade. O termo de
adesão foi celebrado durante
solenidade realiza da no Palácio
dos Bandeiran tes, na capital.
A parceria que beneficia
diretamen te Ferraz faz parte
dos pleitos do deputado
estadual Estevam Galvão junto
às Secreta rias Estaduais de
Desenvolvimento Social
e de Educa ção e tem como
objetivoampliar o atendimen
to a crianças em idade de
creche, principalmente em
localidades que apresentam maior
vulnerabilida de social e demanda
reprimida. As áreas onde serão
edificadas as novas creches em
solo ferrazense já estão sendo
definidas pela municipalidade.
As unidades serão construídas
pela administração de Filló
com recursos destinados pelo
governo estadual. Acompanhado
da secretá ria municipal de
Educação, a profes sora Maria
Aparecida Cervan Vidal, e pelo
adjunto de Comunicação, Miguel

anos, acabou priorizando o ensino
fundamental, o ensino médio, o
ensino técnico, o tecnológico e
o universitário. Agora, chegou a
vez de direcionarmos um olhar
especial às crianças do ensino
infantil. Ajudando as prefeituras,
vamos oferecer mais vagas e
universa lizar o atendimento em
creches, favorecendo cerca de 57
mil crianças”, destacou Alckmin.
A liberação de recursos para
a construção das instituições por
meio do governo estadual foi
baseada num estudo realizado,
recentemente, pela Fundação
Seade (Sistema Estadual de
Análise de Dados). A entidade
cruzou informações da população
com menos de cinco anos, com a
demanda por creches e com dados
do Índice de Desenvolvimento
Huma no (IDH) dos municípios.
O programa Creche Escola
propõe três modelos de edificação,
projeta dos pela Fundação de
Desenvolvi mento da Educação
(FDE) com o objetivo de
minimizar os custos de construção
e de manuten ção. Os prédios são
térreos e abarcam sala de ativida
des, berçário, fraldário, lactário,
cozinha, refeitório e lavan deria.
As edificações também contam
com sala de uso múltiplo.
Equipado com computadores, o
espaço tem a finalida de de iniciar
as crianças na linguagem digital.

Fotos/ Fernando Araújo

Cemitérios: donos de túmulos perpétuos e temporários devem se recadastrar

Porque os evangélicos amam a Santa Maria mãe física de Nosso
Senhor, é também a São José que criou e amou como pai terreno ao
nosso SALVADOR.
1 Porque ambos são servos do Altíssimo, separados pelo Altíssimo
para serem os pais terrenos de Nosso Senhor e Salvador. Que teve
a necessidade de vir ao mundo para cumprir a Justiça de Deus Pai,
e resgatar todos que pelo pecado da desobediência, foi condenado
a separação eterna, isto é morreram para Deus e foram separados
da Graça.
2 Maria e José estão vivos ´porque o Nosso Deus não é um Deus
de mortos, ou separados, mas um Deus de vivos, destinados a serem
reis e sacerdotes como lemos na Santa Palavra, em Apocalipse 1;6.
3 Maria era profeta e sacerdotisa como todos os verdadeiros
evangélicos e suas profecias se cumprem principalmente em nossos
dias. Lucas 1;46ª55.
4 Maria só podia interceder quando
estava viva, e como um ser espiritual que era sabia fazer a vontade de
Deus, ser dirigida por e Ele, e fazer o que Ele lhe ditava em todas as
ocasiões. Maria nunca teve o dom onipresença e ela não pode estar
em todos os lugares como o Pai e Nosso Senhor estão Só Deus Pai,
Deus Filho e o Deus Espirito Santo, são onipresentes, oniscientes e
onipotentes, e só o Espirito Santo pode interceder por nós e Nosso
Senhor Jesus Cristo pode advogar junto ao Pai, a nossa causa.
5 O único mandamento que Maria transmitiu quando estava no
mundo, foi o que esta registrado no Evangelho de João 2;5 Sua mãe
disse aos serventes; Fazei tudo quanto Ele vos disser.
6 Raciocine.; Maria só permaneceu virgem até a concepção, ou o
nascimento de Nosso Senhor, pois ela teve mais filhos que também se
tornarão santos pois em tudo como escolhida de Deus Pai ela guiou
seus filhos Tiago, Judas, e suas irmãs de acordo com a vontade de
Deus.
Raciocine; Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a Oração do
Pai Nosso porque só o Pai é que ouve, e responde, as nossas orações
que devem ser advogadas por Nosso Senhor, e intercedidas pelo
Espirito Santo. A trindade Divina permanece sempre unida e só
esteve separada quando Nosso Senhor esteve na terra e se tornou
pecador, O pecado separa o homem de Deus, ao assumir os nossos
pecados, e receber em si , o salário do pecado. Pela santa justiça-o
Pai não pode ouvi-lo, Nessa ocasião, Ele foi pecador, e esteve só,
principalmente quando na cruz Ele clamou;
Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Ao terceiro
dia Deus o ressuscitou, e deu a Ele todo o poder no céu e na
terra.
RACIOCINE; Santa Maria a mãe terrena de Nosso Senhor, nada
tem a ver com a chamada Aparecida denominação dada a uma
imagem encontrada no Rio Paraíba, Deus o Pai abomina todo o
tipo de imaginação, conforme se lê em Gênesis 5;6 e ;. e imaginação
vem de imagem. Costume incluído na igreja católica, pela Imperatriz
Juliana, quando a igreja católica Romana era administrada pelo
IMPÉRIO ROMANO entre os séculos quinto e sexto,
Os imperadores imaginaram sempre, e erradamente muitas
praticas inclusive, o batismo e a ceia, que eram ministradas para
inimputáveis, como recém-nascidos, e etc. Das imaginações mais
ofensivas e terríveis, a fabricação e consagrações de imagens, estão
entre as mais ofensivas a Deus.
Só a Deus Pai, pertence toda honra e gloria, pelos séculos dos
séculos. Ninguém, a não ser Ele, deve ser glorificado e louvado,
sempre e eternamente.
Nenhum crente verdadeiro ou apostolo ou qualquer santo que já
morreu, pode interceder ao Deus Pai porque o único ser que pode ver
o Pai é o Filho, nem os anjos a não ser os que o servem, e também
não temos a certeza conforme lemos em Isaias 6;2, que na santa
presença os serafins que tinham pares de asas sendo que com duas
asas cobriam o rosto com duas voavam e com duas cobriam os pés.
Se nem os anjos podiam vê-los dirigir-lhe a palavra, o único
intercessor é o Espirito Santo e o único advogado de nossas causas
é Nosso Senhor Jesus Cristo. os homens que já morreram se foram
Comentários, críticas ou sugestões: Fone: 4642-3938

SECOM–Suzano

mente ou que estão abandona
dos, eles poderão ser retomados
pelo muni cípio. O Cemitério
Municipal fica na rua Cássia
Francisco, 651, na Vila Figueira.
Já o Cemitério São João Batista
fica na avenida Brasiliana, s/nº,
no Raffo, no distrito de Palmeiras.
Reorganização
A secretária conta que quando

Chefe da Pasta, Cíntia Renata Lira da Silva

o novo governo tomou posse,
encon trou os cemitérios sujos
e com os arqui vos com falta
de conservação. No entanto,
a pedido do prefeito Paulo
Tokuzumi, foram tomadas diver
sas providências para melhorar os
serviços no setor.
“Em uma primeira etapa, como
medida emergencial, fizemos
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EZEQUIEL Deputada Heroilma participa de
TEIXEIRA evento em Ferraz de Vasconcelos
DA MOTA

O que verdadeiramente nos faz felizes? Se alguém nos fizer
esta pergunta, ou se nós mesmos fizermos esta pergunta ao
nosso coração, qual será a resposta?
Pensemos se o carro que temos nos faz felizes por completo.
E nossa casa, ela tem a capacidade de nos fazer plenamente
felizes?
Pensemos nos nossos bem materiais, na roupa cara, na conta
do banco, nos adornos... Isso nos faz efetivamente felizes?
Vários pesquisadores, ao estudarem as causas da felicidade,
chegam sempre a conclusões muito semelhantes.
Nossa felicidade não se constrói com o aumento do salário,
com o ganhar na loteria, com algum bem caro que possamos
adquirir.
Mesmo que mudemos nosso patamar de vida, que passemos
a ganhar o dobro ou o triplo do salário, isso não é sinônimo
de uma verdadeira felicidade.
Rapidamente nos adaptamos a um novo estilo de vida, a
um novo padrão de consumo, e o que, no início, parecia ser
felicidade, torna-se trivial e cotidiano.
Porém, muitos nos iludimos achando que a felicidade mora
no ter, no possuir, no aparente, no exibir.
Imaginamos que a felicidade estará naquilo que é difícil de
se obter, no objeto caro, no produto caro, que sonhamos um
dia possuir.
Porém, a felicidade verdadeira e perene é simples e modesta.
Se não a temos, é porque complicamos a vida, e assim não
conseguimos entender e aprender como buscar a felicidade.
As moedas que compram a felicidade são apenas aquelas
que conseguimos guardar no cofre do coração.
Não raro, nos lares humildes, nos ambientes de carência
socioeconômica, encontramos olhares felizes, corações plenos.
Não menos frequentes, vemos na opulência e na fartura de
bens terrenos grassarem os desequilíbrios e dores de grande
monta.
Assim, se anelamos a felicidade, devemos investir no tesouro
correto.
Analisemos qual a qualidade das moedas que guardamos
em nosso coração.
Percebamos quais valores estamos juntando em nossos
cofres íntimos.
Serão sempre eles que nos traçarão o destino da felicidade
ou da desdita.
Não falamos aqui da felicidade que imaginamos haver no
riso fácil, no brilho social, no sucesso das capas de revistas.
Por não se sustentarem, não preencherem a alma em
plenitude, são momentos efêmeros e passageiros.
Porém, se guardamos a consciência tranquila, o olhar sereno,
a espinha ereta da boa conduta, usufruiremos, certamente, da
felicidade.
Mesmo sob o guante da doença, ainda que sob vendavais
intensos da vida, ou mesmo quando na ausência dos amores
que partem, perceberemos que os valores que guardamos no
coração são nossos tesouros.
Nenhuma moeda de ouro, nenhuma grande conquista
financeira, muito menos uma grande conta bancária.
Independente daquilo que temos, ser feliz é o simples
resultado de como agimos e do que conquistamos para nosso
coração.
Enfim, a felicidade nasce da simples equação de bem nos
conduzirmos na vida, perante nós mesmos, perante nosso
próximo e perante Deus.
ezequieltmota@uol.com.br

Deputada estadual Heroilma Soares Tavares

libras, informática, panificação,
além da banda sinfônica,
prática de esportes e grupos
de orientação fisioterápica e de
socialização.
“Soubemos na época que a
Polícia Militar do Estado de São
Paulo fazia a doação de cavalos,
fomos até lá e conseguimos
o animal para as aulas de
equoterapia. O CIS foi o único
projeto aceito deste tipo em
nossa região, isso foi um grande
orgulho para nós”, afirmou
Heroilma.

Ana Paula de Moraes

FELICIDADE SIMPLES

Diversos usuários atendidos
conquistaram vagas no
mercado de trabalho devido
a uma parceria do poder
público com 25 empresas em
Itaquaquecetuba e região do
Alto Tietê. “Tenho um carinho
especial por este projeto, por
isso sempre lutei através de
políticas públicas para que os
deficientes de nossa cidade
não fiquem desamparados”,
salientou a deputada.
Ao final de sua fala, a parlamen
tar agradeceu o convite feito

Vereadora Jeruza é indicada
ao Prêmio Destaque Brasil

Vereadora, a presidente honorária do PTB
na cidade, Jeruza Lisboa Pacheco Reis

Pelo trabalho empenhado na
cidade de Poá como vereadora, a
presidente honorária do PTB na
cidade, Jeruza Lisboa Pacheco
Reis foi indicada ao Prêmio
Destaque Brasil 2013.
A honraria é nacional e
encontra-se ainda em fase de
votação. No Alto Tietê, a vereado
ra se destaca como mais atuante
no Poder Legislativo.
As indicações e votação estão
ocorrendo pela internet de forma
democrática, o que valida ainda
mais tal reconhecimento e impor
tância dos vencedores.
A organização é do Fórum São
Paulo e da União Brasileira de
Imprensa com o apoio da Ordem

Gisele Santos

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

A deputada estadual
H e r o i l m a S o a r e s Ta v a r e s
participou na tarde do dia
27/07 do Segundo Encontro de
Pessoas Deficientes e Amigos
de Ferraz de Vasconcelos. A
ação que aconteceu na Câmara
Municipal teve como tema
“Educação Inclusiva”.
Na ocasião, a parlamentar foi
uma das oradoras e pôde compar
tilhar com os presentes sobre a
instalação e o funcionamen to
do Centro de Inclu são Social
(CIS) Dona Alice Benta de Novaes
durante a última gestão quando
foi Secretária de Promoção
Social de Itaquaquecetu ba.
A deputada explicou aos
participantes do evento que o
objeti vo do CIS era trabalhar
a independên cia, autonomia,
gera ção de renda e a inclusão
no merca do de trabalho, de
pessoas com deficiência. O
público atendido era a partir de
16 anos, sendo 30% das vagas
para pessoas sem deficiência
física e 70% com deficiência
auditiva, visual, intelectual e
múltipla de ambos os sexos.
As oficinas apresentadas no
local eram de artesanato, braille,

dos Advogados do Brasil Subse
ção de Santo Amaro e da UEP.
Para a vereadora, o prêmio
chega como um estímulo, como
uma expressão do reconhecimen
to aos esforços cultivados como
figura política: “Esse prêmio nos
mostra que devemos acreditar no
nosso trabalho.
Agradeço a indicação e espero
poder retribuir de forma digna
não só aos meus familiares, meu
esposo Edu e meus filhos, mas
à toda a população que apoia os
ideais que trabalhamos para ter
uma cidade melhor e com mais
qualidade de vida, destacou a
vereadora.

Fabinho admite interesse na compra de
imóvel da Bandeirante na Vila Romanópolis
O presidente da Câmara
Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, vereador Luiz
Fábio Alves da Silva (PSDB), o
Fabinho, afirmou que já considera
a possibilidade de a Casa de Leis
fazer a negociação, diretamente,
da compra do imóvel situado na
Rua Deputado Queiroz Teles,
na Vila Romanópolis, junto à
empresa Bandeirante. O anúncio
da medida ocorreu na sessão
ordinária, na quarta-feira, dia 10.
De acordo com ele, o assunto
deverá ser tratado nos próximos
40 dias com representantes da
concessionária, em Mogi das
Cruzes.
Para Fabinho, o Legislativo
fará o possível para não perder
a chance de adquirir o imóvel
onde poderá ser instalada a
sua sede própria. A meta será
reavaliar o valor de R$450 mil
divididos em cinco parcelas, fazer
a devida correção e, com isso,
propor a compra a Bandeirante.

Presidente da Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, vereador Luiz Fábio Alves da Silva

“Acreditamos que chegaremos a
um acordo junto à empresa para
adquirirmos o referido imóvel”,
disse Fabinho. Ele ressalta que
os recursos devem sair da própria
Câmara graças à austeridade no
gasto do dinheiro público em
vigor desde quando assumiu a
presidência, em janeiro deste ano.
”Com o apoio de todos
os vereado res e do corpo de
servidores, implanta mos um

verdadeiro choque de gestão no
comando da Casa. Por isso, apesar
de contarmos com um orçamen to
bastante apertado por conta do
aumento no número de cadeiras
de 12 para 17 assentos e de
assessores parlamentares estamos
com as nossas financeiras,
totalmente, equilibradas”, explica
Fabinho. Por sua vez, o presidente
lamenta o fato de a gestão anterior
ter “comprado”, o mesmo imóvel,
porém, quitou apenas a primeira
parcela das cinco acordadas. O
orçamento previsto para este ano
é de R$7 milhões.
Ainda, segundo Fabinho, caso
a Câmara Municipal consiga
adquirir o imóvel caberá ao
Poder Executivo executar a obra
de reforma e amplia ção. Os
custos podem ficar em torno de
R$2 milhões. A medida já tem
o aval do prefeito municipal,
Acir dos Santos (PSDB), o
Acir Filló. A conquis ta da sede
própria do Poder Pedro
Legislati
vo
Ferreira
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Primeiro convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura será firmado em agosto. Ministério
prevê o repasse de R$ 4 milhões para a criação de 90 pontos de cultura na cidade

Dr Paulo
Elias
É Advogado

PrefeitoFernandoHaddadfirmouumtermodeadesãoaoSistemaNacionaldeCultura,doMinistériodaCultura(MinC).EmumareuniãocomaministraMartaSuplicy

parceria, os pontos do Estado se
manterão e a Prefeitura poderá
apoiar outras iniciativas culturais.
“Agregaremos recursos novos e
ampliaremos as oportunidades
para a juventude de São Paulo que
produz cultura e que não tinha
fonte de financiamento”, afirmou
o prefeito.
Após a assinatura do convênio,
um edital será lançado para que
grupos culturais se inscrevam
para a arrecadação de recursos.
De acordo com o secretário de
Cultura, Juca Ferreira, até o fim
deste ano os pontos devem ser
elegidos. “O fortalecimen to dos
pontos de cultura consentirão a
ampliação do aceso à cultura por
parte das comunidades de menor
poder aquisitivo”, afirmou Juca
Ferreira.
Segundo a ministra, caso
os pontos de cultura cobrem
pelos espetáculos promovidos, o
cidadão poderá utilizar também
o vale-cultura. “É mais uma
alternati va para a sustentabilida
de”, disse. “A partir do momento
em que você empodera o trabalha
dor com vale-cultura, ele tem
condição de aportar recursos para
aqueles grupos que dialogam com

Mogi das Cruzes participará,
ao lado dos municípios de Arujá,
Ferraz de Vasconcelos e Biritiba
Mirim, da Conferência Regional
do Meio Ambiente Alto Tietê
Cabeceiras, que será realizada
entre os dias 3 e 10 de agosto. O
evento é preparatório para a 4ª
Conferência Nacional do Meio
Ambiente, cujos objetivos são
divulgar a Política Nacional de
Resíduos Sólidos e contribuir
para a sua implementação, além
de estimular a participação do
poder público, setor privado e
sociedade civil no debate do
tema.
De acordo com a secretáriaadjunta do Verde e Meio Ambien
te, Lucila Manzatti, a conferência
permitirá a discussão de um

assunto de extrema impor tância
na atualidade: “A questão dos
resíduos sólidos está na pauta
de debate e será uma oportu
nidade de aprofundar mos esta
questão, de forma democrática e
participativa”, explicou.
Haverá um encontro em
cada cidade participante (veja a
programação completa abaixo).
Em Mogi, a reunião será realizada
no dia 10 de agosto, das 13
às 19h, na Câmara Municipal.
Nas cidades, haverá debates e a
definição de ações prioritárias e
responsabilidades. Serão também
eleitos os delegados para a etapa
estadual, onde haverá novas
discussões – incorporando as
ações realizadas nos municípios
– e a definição dos delegados para

SECOM Pref. SãoPaulo

O prefeito Fernando Haddad
firmou na tarde desta sexta-feira
(26) um termo de adesão ao
Sistema Nacional de Cultura, do
Ministério da Cultura (MinC).
Em uma reunião com a ministra
Marta Suplicy, Haddad discutiu
quais serão os primeiros passos da
parceria. Em agosto, Prefeitura e
MinC devem assinar um convênio
para a criação de 90 pontos de
cultura na cidade. Para o projeto,
serão destinados R$ 4,8 milhões,
sendo R$ 4 milhões da União
e R$ 800 mil do Município. O
acordo terá a validade de dois
anos.
“Até então, o Ministério
da Cultura não tinha acesso à
Prefeitura e não tinha como
repas sar recursos a ela”, afirmou
a ministra, ressaltando que
Haddad, já em sua campanha,
prometeu a recuperação do
contato com entes federais. “Os
pontos de cultura permitirão
uma melhor estruturação de
atividades culturais exercidas
precariamente”, disse.
Atualmente, os pontos de
cultura que existem na cidade de
São Paulo funcionam com recur
sos do Governo Federal, aporta
dos pelo Estado. Com a nova

as suas necessida des”, completou
Haddad.
Outra medida anunciada na
reunião foi o repasse de recursos
do MinC ao Centro de Formação
Cultural de Cidade Tiradentes,
na Zona Leste da capital. O
equipamen to, inaugurado em
dezembro de 2012, funciona
hoje aquém de sua capacidade
por falta de orçamento. “Vamos
formar pessoas da própria região,
que produzem cultura, mas que
precisam de uma especializa ção”
anunciou o prefeito.
A ministra mencionou ainda
o repasse de R$ 500 mil à
Universida de Federal de São
Paulo (Unifesp) para a formação
de jovens na Zona Leste e também
uma parceria firmada com o Sesc
e a Prefeitura de São Paulo para
a promoção de festas tradicionais
e populares no mês de outubro.
Pontos de Cultura
Pontos de cultura são projetos
financiados e apoiados pelo
progra ma Cultura Vida, do MinC,
para o estímulo e fortalecimento
de iniciativas de impacto sóciocultural em comunidades do país.
O programa agrega recursos e
cria um sistema articulado que

Conferência Regional do Meio
Ambiente
será realizada entre os
dias 3 e 10 de agosto
a Etapa Nacional, que acontecerá
em Brasília, de 24 a 27 de outubro
de 2013.
Em Mogi das Cruzes, duas
importantes ações diretamente
ligadas à destinação correta de
resíduos sólidos foram colocadas
em prática este ano. A primeira
foi a apresentação do Plano
Munici pal de Gestão de Resíduos
Sólidos. O documento traçou
um perfil da situação do lixo
no município e foi discutido de
forma plural com a sociedade.
Foram realizadas apresentações
ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente e uma audiência
pública, que ocorreu na abertura
da Semana do Meio Ambiente, no
dia 6 de junho.
Outra iniciativa, também em

O PAPA
O Papa se foi, mas quando aqui foi uma festa, até os nãos católicos
aplaudiram e foram ver o Papa, homem simples, humilde e de uma
simpatia impar. Pena que as Autoridades não sigam seu exemplo,
especialmente as nossas que de humildade e simplicidade não tem
nada e até os intocáveis como o Ministro do Supremo Joaquim
Barbosa dão suas escorregadas e fazem uso do “jeitinho” brasileiro
como parece ter feito o Ministro, criando uma empresa para burlar
o fisco na compra de um apartamento em miame. Isso é Brasil.
O CASO TESTINHA
Aliás, por falar em Ministro, Supremo, falemos da lentidão da
nosas justiça que só funciona rápido para os pobres e os que não têm,
não estão no poder. Nossa justiça só é rápida se for para favorecer,
socorrer o rico. O pobre, coitado, tem que esperar e muito, tem que
entrar na fila. Quem está no Poder também sempre contará com
a lerdeza da justiça. Classico exemplo é o caso do nosso famoso
Francisco (é gente, somos chiques, também temos um Francisco
importante) que foi condenado ano passado pela 2ª. Instância a deixar
o cargo de Prefeito, mas até agora nada, continua alegre, sorridente
e como disse o Desembargador num dos agravos do Prefeito em 2009
(vejam, 2009, ha 4 anos atrás), rindo do povo e da justiça com risco
de terminar o mandato sem nada acontecer pela demora da Justiça...
Vejam que o Ministro falava do mandato passado, ainda, não desse.
A condenação do prefeito foi no seguinte: Francisco Pereira de
Sousa praticou ato de improbidade administrativa e foi condenado a:
I - perda do cargo público;
II - multa de 24 vezes o salário dele na época, atualizado e corrigido
a partir da citação;
III) proibição de contratar com o Poder Público, receber benefício,
incentivo fiscal ou creditício, direto ou indireto, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica de que seja sócio majoritário, por dez
anos;
IV) suspensão dos direitos políticos por dez anos;
V) ressarcimento do dano, atualizado e com juros de 1% ao mês
a partir da citação.
Porém, como Francisco agora está na moda, no auge e sob a
proteção divina talvez tenhamos que esperar ainda muito para
ver cumprida a condenação, a não ser que convoquem o Joaquim
Barbosa. Por isso, enviaremos um exemplar do jornal com essa nota
ao TJ. Quem sabe eles se manifestam, dão alguma explicação para
tanta demora.
MANIFESTAÇÕES
As manifestações pelo Brasil afora mostra que o povo não está
dormindo, mas é preciso cuidado ao falar delas, apoiá-las porque
muitos estão se aproveitando delas para praticas ilegais e não
recomendadas. Estamos vendo quebradeira de coisa pública e
particular que em nada se justifica. Se manifestar pacificamente é
legítimo, é direito, mas quebrar, destruir coisa pública que pagamos a
custo suor não dá para tolerar. Também não dá para tolerar destruição
de coisa particular, pois, certamente o proprietá rio de alguma forma
trabalhou para construir seu patrimônio que não pode ser destruido
por alguns incautos, baderneiros travestidos de manifes tantes.
Somos contra qualquer tipo de violência, especialmente da policia
contra os manifestantes, mas que é passada a hora da policia ser
autorizada a agir com mais rigor contra os baderneiros e destruidores
drpauloelias@uol.com.br

curso, é o Programa Recicla
Mogi. Lançada no dia 5 de junho
deste ano, a ação iniciou a coleta
de lixo no dia 7 nos bairros Jardim
Maricá, Rodeio, Ponte Grande,
Jardim Aracy, Residencial Itapety
e Aruã e já foi responsável por
um aumento de 59% na coleta de
material. O Recicla Mogi distri
buiu 40 mil sacos de lixo transpa
rentes para estimular a separação
entre material seco e úmido, o
que agradou os morado res e se
refletiu nos números. (MAS)
Ferraz de Vasconcelos
Dia 3 de agosto de 2013, das
13h às 19h
Local: Parque Municipal
Nosso Recanto (avenida Lourenço

Paganucci, 1133 – Jardim Pérola)
Biritiba Mirim
Dia 7 de agosto de 2013, das
13 às 19h
Local: Escola Municipal
Ferdinando Jungers (rua Dique
de Caxias, 100 – Centro)
Arujá
Dia 8 de agosto, das 13h às 19h
Local: Câmara Municipal (rua
Rodrigues Alves, 51 – Centro)
Mogi das Cruzes
Dia 10 de agosto de 2013, das
13h às 19h
Local: Câmara Municipal
( a v e n i d a N a r c i s o Ya g u e
Guimarães, 381 – Centro)
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Encontro discute integração entre redes
de saúde para o cuidado da pessoa com
deficiência

Evento foi organizado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

Segunda Quinzena de Junho de

Chega de abusos, o
trabalhador merece respeito!

Disse o Vereador Silvani, presidente da Comissão Especial de Inquérito
que fiscaliza os serviços prestados pela CS BRASIL

Terceira edição do “Diálogos em Ação”, cujo tema foi “Saúde em Redes”. O encontro aconteceu
durante o primeiro dia da Reabilitação – Feira + Fórum, no Palácio de Convenções do Anhembi,

alinharmos a melhor maneira de
executar este Plano”, explicou
Liliane Garcez, coordena dora de
Projetos de Inclusão da SMPED.
Durante o período da
tarde, técnicos da Secretaria
Municipal da Saúde abordaram
a importância da articulação
das redes de atenção básica,
psicossocial e para pessoa com
deficiência.
Como mediador e palestrante,
o doutor Flavius Augusto Olivetti
Albieri iniciou os diálogos
sobre a atenção básica como
coordenadora do cuidado. Em
seguida, Myres Marisa Cavalcanti
palestrou sobre a experiência da
Saúde Mental na articulação do
cuidado entre os diferentes níveis
de atenção em saúde. Finalizando
o ciclo de palestras, Sandra Reis
trouxe à pauta a rede de Atenção à
Saúde da Pessoa com Deficiência
na cidade de São Paulo.
Após as palestras, foram
apresentados dois casos práticos
mostrando a importância da
articulação entre os serviços
de saúde, assistência social e
educação para o atendimento
integral e integrado à pessoa com
deficiência.
Sobre o Diálogos em Ação
Em 2013, a SMPED já
promoveu três edições do
“Diálogos em Ação”, com foco
nos temas “educação inclusiva”,
“acessibilidade” e “saúde em
redes”. A estratégia objetiva que
as questões das pessoas com
deficiência estejam contempladas
em todos programas, projetos e
ações governamentais desenvolvi
dos em todos os territórios
da cidade. Sua metodologia
intersecre tarial e intersetorial
reúne e aproxi ma representantes
das diferentes secretarias
envolvidas no planeja mento
e implementação de políticas

Vereador Edson Moura (PT), Nilza e o Vereador Silvani (PR)
A comissão espec ial de secretários da prefeitura para que buraco”. Disse o vereador Edson
inquérito formada por vereadores, prestassem esclarecimentos, o Moura (PT) relator da CEI .”Você
com o único intuito de fiscalizar primeiro a ser convocado foi o de pega o centro de Itaquá, é uma
a empresa que administra o serviços urbanos Laerte Pedreiro vergonha aquilo lá, em todo lugar
transporte coletivo em Itaquá, que se comprometeu a realizar que você anda na cidade, parece
está averiguando as reclama com urgência a operação tapa estar no meio da selva, nós quere
ções dos usuários, segundo o buracos, mais explicou que alguns mos solução”. Completou “Não
presidente da CEI o Vereador não poderiam ser feitos, pois era adianta ficar enxugando gelo,
Silvani de Paula Lima (PR) a de competência da secretária de queremos um projeto, precisamos
prefeitura está arrumando um obras e habitação, em resposta a saber se vai demorar 30, 60 ou 90
meio de melhorar o trânsito dos isso a comissão através do seu dias o que queremos é a solução”.
coletivos, buscando consertar e presid ente o vereador Silvani Finalizou. O relator
reparar os buracos nos corredores convocou o secretário de obras
“A gente percebe que falta
dos ônibus, para que seja sanado em uma nova data para que o no governo é integração entre
o problema dos atrasos.
mesmo, desse sua contribuição as secretárias e inteligência na
Outro problema que está sendo no sentido de arrumar as crateras execução dos trabalhos”. Disse
resolvido é o horário de saída e lugares em que o asfalto está Silvio Madison do Grupo CAPSI
dos coletivos dos terminais, cedendo por falta de drenagem,
“Nós fomos eleitos pelo povo,
pois a prefeitura através da se porém o secretário de obras e ha nossa missão é fiscalizar e cobrar
cretária de transportes colocou bitação Amilton, quando questio e nós estam os fazendo isso,
fiscais no terminal para que nado sobre quando poderiam ser ouvimos o clamor do povo e
fosse observada a questão desses feitos os devidos reparos pelo estamos aqui fazendo valer o
horários de partida, existem vereador Edson Moura (PT). Ele direito do povo no geral, os
fiscais no meio do percurso, e um disse: “Só poderemos mexer em moradores de Itaquá merecem
grave problema foi apontado, a 2014, isso se tiver orçamento” o muito mais dignidade e vamos
falta de cobradores nos coletivos que causou muita indignação em lutar sempre em prol de Itaquá,
faz com que alguns ônibus fiquem todos os presentes. “A secretaria nossa luta é por uma cidade
até 15 minutos parado em um não conta com a verba para melhor para todos e melhorando
único ponto e que segundo os esse ano, a não ser do fundo o transporte coletivo já será
integrantes da comissão isso é metropolitano, recursos próprios um grande avanço”. Disse o
inadmissível. “Quem sofre com e contra partidas que chega a Vereador Silvani (PR) presidente
isso é o trabalhador, que retorna R$10.300.000.00” Final izou da comissão. “O que nós pegamos
para casa após um dia cansativo Amilton
pra fazer, temos que fazer, na
de serviço” disse o vereador
“Nós convocamos o secre cidade existem vários problemas,
Silvani (PR). “E o pior é quando tário de serviços urbanos e ele mas essa comissão é do transporte,
os trabalhadores estão indo tra deu a solução dele, Secretário o que precisa ser resolvido é a
balhar pois em muitas das vezes, (Hamilton), vam os parar de questão dos corredores.” disse o
chegam a ser humilhado na empurrar com a barriga, nós não presidente.
frente de outros funcionários, isso queremos saber se é técnico ou
SEIS MESES PERDIDOS
quando não perdem o emprego” não, os problemas nos corredores
“Que perdeu, perdeu já se vê
completou o vereador.
de ônibus. estão ai e não precisa avançando um ano, já devíamos
JOGO DE EMPURRA
ser técnico para ver que es estar na frente e ainda estamos
A comissão convocou alguns tão afundando, e ali não é tapa
Manoel de Oliveira Santos (Noel Smith)

SECOM Pref. SãoPaulo

A Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida (SMPED)
promoveu na quarta-feira, dia
31 de agosto, a terceira edição
do “Diálogos em Ação”, cujo
tema foi “Saúde em Redes”. O
encontro aconteceu durante o
primeiro dia da Reabilitação –
Feira + Fórum, no Palácio de
Convenções do Anhembi, em
São Paulo.
Cerca de 150 profissionais
das áreas de saúde, educação
e assistência social, em sua
maioria servidores municipais,
discutiram, ao longo do dia, a
transversalidade das políticas
públicas de atenção à pessoa com
deficiência.
Durante a sua fala, a secretária
Marianne Pinotti reforçou a
necessidade de que as áreas
trabalhem como um único time.
“Não pode haver barreiras entre
as esferas municipal, estadual e
federal. Precisamos desenvolver
ações não apenas para as pessoas
com deficiência, mas também
pensar em tudo que as envolvem,
como a família, escola, entre
outros. Por isso a parceria entre
todos os seguimentos é essencial”,
concluiu.
O secretário adjunto da
SMPED, Tuca Munhoz, salientou
a importância de cada um dos
participantes, para que as
discussões levantadas durante
o encontro, sejam replicadas no
território onde atuam.
Em abril deste ano, a Prefeitura
de São Paulo aderiu ao Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência – Viver Sem
Limite. Cabe agora ao município
preparar seu próprio plano de
ações articula das. “O evento
que esta mos realizando hoje é
importan te para reunir técnicos
de diferentes áreas e assim

Prestação de contas a população

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) informa através de seu presidente Vereador
Silvani de Paula Lima (PR), que os trabalhos estão em andamento e que muitas
irregularidades foram constatadas, a comissão está juntando documentações e se reunindo
com os representantes da prefeitura (secretários) e outros vereadores para que sejam
tomadas todas as providências no sentido de, que quando for cobrar a empresa, sobre as
medidas a serem tomadas para que a prestação de serviços, por parte da empresa seja de
qualidade, a comissão deverá ter tudo na mão desde as reclamações dos usuários até os
serviços de recapeamento, tapa buraco e reformas nos locais que forem necessários, para
que os coletivos façam seu percurso com fluidez.
Já conversamos com vários secretários e exigimos providências urgentes, a comissão
está satisfeita com o rumo que está sendo tomado, e muito em breve a população de itaquá
terá um retorno muito bacana, pois exigimos que os corredores de ônibus fosse todo
arrumado, (recapeado, Reformado e feito serviços de tapa buraco onde for necessário).
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Conselho Participativo Municipal terá eleições diretas em todas as subprefeituras

A concepção de um conselho
específico para a área de
transportes, por exemplo, foi uma
das pautas levantadas em uma
dessas reuniões.
“Os conselhos das
subprefeituras terão a mesma
missão e talvez seja até mais
importantes, pois estão no chão da
cidade, mais perto da população”,
disse. Os conselhos regionais terão
a função de exercer o controle
social, assegurando a participação
da sociedade no planejamento
e fiscalização de ações e gastos
públicos de suas regiões. Caberá
a eles também sugerir ações e
políticas públicas nos territórios
que ocupam.
O subprefeito do Butantã, Luiz
Felippe de Moraes Neto, também
acredita que os novos conselhos
podem ter um peso ainda maior
do que os que já existem. “Já temos
vários conselhos funcionando na
cidade, todos eles com bastante
participação popular. Este será

um dos mais importantes, pois vai
cuidar da sua casa, do seu bairro.
É mais próximo do que os outros,
que cuidam de políticas globais”,
afirmou.
O número de conselheiros
em cada uma das regiões vai
variar de 19 a 51, de acordo com
a distribuição da população nas
subprefeituras e seus distritos. O
menor deles será o de Parelheiros
e os maiores, os das subprefeituras
de Campo Limpo, Capela do
Socorro, Itaquera e M’Boi Mirim
- estes últimos com 51 membros
cada.
Na opinião de Maurício Piragino,
diretor da Escola de Governo e
coordenador do grupo de trabalho
Democracia Participativa da Rede
Nossa São Paulo, a centralização
de gestão acaba interferindo
direta e negativamente na vida
dos cidadãos da cidade. “Sempre
alguns pagarão por isso. No caso
de São Paulo, quem sempre paga

SECOM Pref. SãoPaulo

Prefeito Fernando Haddad durante o lançamento do Conselho Participativo Municipal

No dia 8 de dezembro, 1.125
conselheiros serão eleitos pela
população para representar as 32
subprefeituras da cidade. O anúncio
foi feito pelo prefeito Fernando
Haddad na manhã desta quintafeira (1º), durante o lançamento
d o C o n s e l h o Pa r t i c i p a t i v o
Municipal, organismo autônomo
formado exclusivamente por
membros da sociedade civil para
a representação de cada região da
capital. Nos dias 17 e 24 de agosto,
cada uma das subprefeituras
promoverá audiências públicas
para a composição de comissões
eleitorais, responsáveis por
publicar o edital da eleição,
receber a inscrição dos candidatos
e organizar, efetivamente, o pleito
em sua região.
Ao anunciar a dinâmica do
Conselho, o prefeito lembrou
a importância da participação
popular em seu governo,
destacando iniciativas geradas
a partir do Conselho da Cidade.

a conta são as pessoas menos
incluídas, que vivem nas franjas da
cidade e que têm mais dificuldade
de exercer e ocupar os espaços
da cidadania”, afirmou. Para ele,
a mudança na administração
é essencial para a melhoria
da qualidade de vida de seus
munícipes. “Uma ideia pensada
por um grande grupo de pessoas
sempre é melhor do que um
pensamento de poucos”, concluiu.
O ve re a d o r e p resid ente
da Câmara Municipal de São
Paulo, José Américo, afirmou
que o governo dá um passo
extremamente importante do
ponto de vista democrático. “A
participação precisa ser ampliada
não só porque mais cabeças
pensam melhor do que uma,
mas também porque precisamos
dar legitimidade para o ato de
governar”, disse.
Para Adevilson Maia,
subprefeito de Santo Amaro,
a legitimidade é dada com a
voz à sociedade. “O Conselho
Participativo é muito interessante
porque vai trazer justamente
a população mais próxima do
problema para trabalhar junto
com o subprefeito. É isso que
esperamos”, afirmou. Maia lembrou
ainda que a descentralização da
administração é indispensável
para uma boa gestão regional
por cada um dos conselhos que
serão criados e também para o
fortalecimento das subprefeituras.
Sobre isso, o Haddad afirmou
que a desmilitar ização das
subprefeituras foi a primeira
medida de seu governo para dar
autonomia a elas. “Queremos
agora empoderar politicamente
a s s u b p re feitu ras p ara, em
seguida, discutir um modelo de
descentralização coerente com a
legislação, mas que não seja tão
facilmente desfeito”, afirmou.
Comissão
Não podem par ticipar da
comissão eleitoral cidadãos que

exerçam mandato parlamentar,
ocupem cargos em comissão no
poder público ou então aqueles
que queiram se candidatar ao
Conselho Participativo Municipal.
Os candidatos poderão se
inscrever entre os dias 7 e 21
de setembro. A divulgação dos
concorrentes será divulgada
no dia 29 do mesmo mês. As
eleições devem ocorrer no dia 8
de dezembro.
Quem pode se candidatar?
Podem se candidatar cidadãos
com mais de 18 anos, que não
exerçam mandato parlamentar,
ocupem cargos em comissão
no poder público ou participem
de alguma comissão eleitoral. O
munícipe só poderá se candidatar
uma única vez e no distrito em que
reside. O endereço de referência do
eleitor é aquele registrado junto à
Justiça Eleitoral.
Para se inscrever, o cidadão
deve comparecer à sede de sua
subprefeitura portando título
de eleitor, um documento de
identificação com foto e uma lista
de, no mínimo, 100 assinaturas
de residentes que apoiam sua
candidatura e que residam no
território da subprefeitura. As
assinaturas deverão estar
acompanhadas de nome, número
do título de eleitor, endereço
e telefone de cada um dos
apoiadores.
O tempo de mandato será de
2 anos a partir do primeiro dia
útil após a cerimônia de posse.
Os conselheiros têm assegurado
apenas uma única possibilidade
de reeleição consecutiva.
Como votar?
Para votar em um dos candidatos
a conselheiros basta comparecer à
sede da subprefeitura no dia 8 de
dezembro, com título de eleitor
e documento de identidade com
foto. Cada munícipe poderá votar
em até cinco representantes de
seu distrito.
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Agradecimentos!!!

Barracas dos Vendedores Ambulantes de Ferraz na Rua Hugria

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”

As barracas dos vendedo
res ambulantes que estavam
na lateral do terreno do
Restaurante Popular em
Ferraz de Vasconcelos, ago
ra estão na Rua Hungria, só
mudamos de posição.
São 22 famílias que traba
lham neste local que já vem
nestas atividades desde 1990,
apesar da mudança de local,
a qualidade dos produtos
continua a mesma.
Queremos agradecer a
Deus primeiramente, ao
Prefeito Acir Fillo e o seu
Vice Izidro, ao Secretário
de Serviços Urbano Franco
Douglas Lima, o Chefe do
Serviços Urbano Márcio
Xavier, o secretário adjunto
Marcelo Petegrosso, o Secre
tário de Segurança e Mobili
dade Urba na Carlos Cesar,
secretário adjunto Paulo
Rodrigues de Morais, Secre
tário de Agricultura e Abaste
c i m e n t o Va g n e r Va l e t t i
Lin gui, pela colaboração
e entendimento que ajuda
ram 22 famílias que esta
vam sem um lugar para
trabalhar. Em nome destas
famílias e nossos clientes e
amigos, agradecemos pela
atitude tomada o que fez que
estas famílias continuássem
trabalhando.
Obrigados a Todos!!!
Alemão Churrasqueiro e
Marly da Silva Dias.

ESPORTE
SANTA
ESPORTE SOCIETY
SOCIETY
SANTA
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)

