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Deputada Heroilma prestigia
inauguração da Etec em Arujá

todos nesta Leitura” Segunda Quinzena de Maio de 2014

R$ 1,00

Seminário discute propostas e desafios para a
Política Integral de Atenção à Saúde da Mulher
Evento reúne profissionais da saúde, militantes e pesquisadores para trocar experiências sobre políticas para
redução da mortalidade materna, direitos sexuais e reprodutivos e questões de gênero no atendimento de saúde

“No estado de São Paulo são
12 milhões de famílias, destas
40% são chefiadas por
mulheres. Em saúde, quando a
gente fala em uma atenção
integral, a gente tem que olhar
para os determinantes sociais,
para a discriminação de gênero,
para a violência doméstica”,
disse Ana Estela.

A deputada estadual Heroilma Soares Tavares prestigiou
na tarde de hoje (12) a inauguração da Escola Técnica (Etec)
de Arujá “Professora Luzia Maria Machado”. A unidade é a
décima na região do Alto Tietê, segundo o governador Geraldo
Alckmin.
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Um seminário realizado nesta
terça-feira (27) discutiu propos
tas e desafios para aprimorar a
Política Integral de Atenção à
Saúde da Mulher (Paism), que
completou 30 anos. O evento
também marcou o primeiro ano da
Secretaria de Políticas para as
Mulheres, criada pelo prefeito
Fernando Haddad por decreto e
aprovada por projeto de Lei na
Câmara Municipal, e o Dia
Internacional de Saúde da
Mulher e pela Redução da
Mortalidade Materna.
Realizado em parceria entre a
Secretaria Municipal de Políticas
para as Mulheres e a Secretaria
Municipal de Saúde, o seminário
reuniu gestores, especialistas,
profissionais de várias áreas e
militantes do movimento de
saúde no auditório da Aliança
Francesa.
No encontro, a primeira-dama
e coordenadora do programa São
Paulo Carinhosa, Ana Estela
Haddad, lembrou da importância

que sucedeu programas que
tratavam a saúde da mulher como
saúde materno-infantil, e não
com uma visão integral, voltada
para suas condições de vida, as
relações de gênero e de poder
envolvem as ações de saúde da
mulher do ponto de vista
biológico e psicológico”,
explicou a secretária Denise Dau
(Políticas para as Mulheres).
O Paism foi criado em 1984 e
representou um passo significati
vo no âmbito da atenção integral
à saúde da mulher e em direção
ao reconhecimento dos direitos
reprodutivos femininos pelo
Estado brasileiro. Além disso,
ampliou o acesso aos meios e
serviços
de
promoção,
prevenção, assistência e
recuperação da saúde em todo
território nacional.
“Esta luta [uma política de
atenção integral de Saúde da
Mulher] está vinculada diretamen
te à história da democratização em
nosso país. Trata-se de uma

agenda que vem sendo construí
da como resultado da consolida
ção das bases do SUS, de forma
a atender as necessidades da
população e dialogar com as
especificidades”, afirmou Denise.
“Quando falamos de redes
assistenciais do SUS, estamos
induzindo determinadas vias
estruturantes para uma ação
integral, em conjunto com as
ações das outras secretarias para
abordar as questões envolvidas
na saúde da mulher”, disse o
secretário-adjunto Paulo Puccini
(Saúde).
As secretarias de Políticas para
Mulheres e de Saúde trabalham
em parceria para a capacitação
dos profissionais de saúde para
a adoção de posturas que
facilitem o acesso à informação e
aos direitos das mulheres.
Outros projetos são o
incentivo ao parto humanizado e
a atenção especial à saúde das
mulheres com deficiência.
SECOM Pref. SãoPaulo

Aprovado o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Poá
Neste documento estão dispostas as proibições constitucionais, os direitos fundamentais do vereador, medidas disciplinares e processo disciplinar

Gisele Santos

Secretário de Governo de Poá
integra reunião do Condemat

da mulher na sociedade. “No
estado de São Paulo são 12
milhões de famílias, destas 40%
são chefiadas por mulheres. Em
saúde, quando a gente fala em
uma atenção integral, a gente tem
que olhar para os determinantes
sociais, para a discriminação de
gênero, para a violência
doméstica”, disse Ana Estela.
Foram quatro mesas de
discussões ao longo do dia que
fizeram um balanço da Política de
Atenção Integral à Saúde da
Mulher: “A pesquisa Mulher
Brasileira e Gênero no Espaço
Público Privado”; “Mortalidade
Materna: desafios e perspecti
vas”; “A política de Atenção à
Saúde Integral da Mulher”; “A
Sexualidade no Âmbito da
Atenção Integral da Saúde da
Mulher: Implicações para uma
Política Pública”.
“O movimento de mulheres
construiu as bases do que seria
o programa. Na década de 80
nasceu a primeira política integral,

Vereador Ricardo Massa

Vereador Tonho de Calmon

Vereador Lázaro Borges
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CÂMARA DO MUNICÍPIO DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO

Secretário de Governo de Poá, Geraldo Oliveira, e o Preferto de Mogi das Cruzes Marcos Bertaioli

O secretário de Governo de Poá, Geraldo Oliveira, participou na manhã desta terçafeira, dia 27, representando o prefeito Francisco Pereira de Sousa, reunião do Consórcio
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O encontro que foi realizado
na Secretaria de Educação de Itaquá, debateu sobre a reunião que foi feita entre o
Consórcio e o secretário de estado da Saúde Davi Uip, sobre a AACD, e a respeito do
Seminário de Sensibilização de Política do Plano de Mobilidade Urbana, a ser realizado
no dia 04 e junho em Mogi das Cruzes, além da aprovação de dois novos grupos de
trabalho do Condemat – “Circuito das Artes e Política Pública para as Mulheres”; e
“Plano Plurianual Participativo”. Para o secretário poaense Geraldo Oliveira, a reunião
foi positiva, pois os assuntos debatidos demonstram o avanço nos trabalhos e projetos que
abrangem a região do Alto Tietê. Sobre os grupos de trabalho, a cidade de Poá integra o
Grupo de Mobilidade Urbana, em que dois técnicos da Secretaria de Transportes do
município participam. Este grupo já está ativo e trabalhando os assuntos e projetos ligados
a mobilidade.
SECOM Poá

b

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara
Municipal de Poá nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei
Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) COMUNICA a realização da audiência
pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais do
Município referente ao 1º quadrimestre de 2014. O evento
ocorre no dia 30 de maio de 2014, às 09:00 horas, sito à Rua
Vereador José Calil, 100, Centro, Poá.

Antonio Alexandre Nunes Provisor

14 ANOS com Voçe

2
Segunda Quinzena de Maio de 2014

www.jornalaltodotiete.com.br

Jeruza Lisboa
Pacheco Reis
é advogada,
professora,
mestre em
Filosofia e
vereadora
Um Ser especial

Mãe, certamente, é um ser especial, não apenas por
gerar em seu ventre, de forma milagrosa, outro ser
humano, mas por conseguir ter a visão do
desenvolvimento desse ser por ter a esperança através
da fé e daquela criança que gerou.
Ser agraciada com a condição feminina é um presente,
permeado de muitos e constantes desafios, estes
promotores do crescimento pessoal.
Poderia dizer, sem medo de errar que, ser mãe é
enxergar com o coração, cheio de amor e esperança, haja
o que houver, seja como for. Funciona como um colírio
para a visão, que lubrifica e dá esperança, de maneira
visionária, tal qual remédio para as enfermidades da visão
distorcida da vida, recuperando a saúde da alma e do
coração.
Amor incondicional, cansaço e lutas diárias
compensadas apenas e, tão somente, com o conforto da
palavra de Deus, que está onipresente e vendo tudo.
Medos, cansaços e dores são transformados em sorrisos,
palavras de acolhedoras, colo sempre pronto e abraço
confortador. Essa é a alquimia divina desses seres
abençoados com o apelido de MÃE !
A perseverança e a esperança, sempre presentes nesse
ser iluminado por Deus, pode ser retratado como fazer a
diferença entre olhar um copo de água pela metade e vêlo cheio ou meio vazio. As mães sempre enxergam com o
coração, então sempre veem o lado positivo, mesmo em
situações negativas, de forma a curar, a restaurar, a
incentivar a continuidade da caminhada. Sempre!
* Jeruza Lisboa Pacheco Reis é advogada e
professora, mestre em Filosofia, vereadora pelo PTB
em Poá, presidente honorária da legenda na cidade e
autora do livro “Rosa-Choque - Histórias de uma
mulher que escolheu resistir, persistir e insistir”.

Aprovado o Código de Ética e
Decoro Parlamentar da Câmara de Poá
Neste documento estão dispostas as proibições constitucionais, os direitos fundamentais do vereador, medidas disciplinares e processo disciplinar
Apresentado pela Comissão
Permanente de Ética da Câmara de
Poá, o projeto de Resolução que
institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar foi aprovado por
unanimidade. A nova legislação
determina que o vereador que tiver
conduta incompatível com o
decoro e a ética parlamentar ou que
prejudicar a imagem do Legislativo
poaense se tornará passível de
censura (verbal ou escrita),
suspensão ou perda do mandato.
Além disso, o código de ética
estabelece os princípios e regras
básicas que devem orientar o
comportamento dos vereadores,
como a legalidade, a impessoalida
Vereador Ricardo Massa
Vereador Tonho de Calmon
Vereador Lázaro Borges
de, a moralidade, a publicidade, a Lázaro Borges (PROS), como ção deste projeto é um marco para regada do procedimento discipli
eficiência, a transparência e a relator, e Luiz Antônio Soares de a história política da cidade:
nar destinado à aplicação de
função social do cargo.
Oliveira (SD), o Tonho de Calmon,
“O Código de Ética segue os penalidades em casos de descum
Deliberado durante a última como membro, a comissão de Ética moldes utilizados pelo Senado primento das normas relativas ao
sessão ordinária realizada na terça- realizou estudos minuciosos e Federal, onde ficam demonstradas decoro parlamentar no âmbito da
feira 20 de maio. A proposta fixa os debates para que o trabalho do as obrigações éticas que todos os Câmara de Poá.
procedimentos disciplinares e as Legislativo seja pautado por vereadores devem ter com relação
Cabe à Comissão, entre outras
penalidades aplicáveis no caso de respeito à pluralidade de opiniões. ao trabalho efetuado e responsabi atribuições, zelar pela observância
descumprimento das normas
Neste documento estão dispos lidade por atos pratica dos no dos preceitos éticos, cuidando da
relativas à ética e ao decoro tas as proibições constitu cionais, exercício do mandato. Esta, de fato, preservação da dignidade parla
parlamentar.
os direitos fundamentais do é uma conquista em prol da mentar, e, também, responder às
Presidida pelo vice-presidente vereador, medidas disciplinares e coletividade”, evidenciou.
consultas da Mesa, de comis sões
da Casa de Leis, Ricardo Massa processo disciplinar.
e de vereadores sobre matéria de
Comissão
(PP), e composta pelos vereadores
Para Ricardo Massa a aprova
A Comissão de Ética é encar sua competência. Gisele Santos

Arujá lança as obras da UPA do Barreto

AGRADECIMENTO
ESPECIAL
Prezado Amigo, e irmão
Junto Com minha equipe, quero agradecer, sua participação a
décima edição do “EVANJOGOS 2014” (Jogos Evangélicos de
Poá ).
Com grande satisfação estou à disposição no quer for possível
atender.
X Evanjogos – Jogos Evangélicos de Poá
Masculino
Dia – 01/05/14
1º lugar:
Equipe: Manancial da Vida F.C – Igreja Manancial da Vida Centro
2º lugar:
Equipe: Bugguello´s – Igreja Assembleia de Deus - Centro
3º lugar:
Equipe: Projeto Semeando F.C – Igreja Projeto Semeando em
Vidas - Centro
4ª lugar:
Equipe: Marcados por Cristo – Igreja O Brasil para Cristo Jardim
Medina
Artilheiro: Pr. Luiz Paulo – Igreja Manancial da Vida
Goleiro: Leonardo
Feminino
1º lugar:
Equipe: Manancial da Vida F.C –igreja Manancial da Vida –
Centro
2º lugar:
Equipe: Casa da Benção F.C – Igreja Casa da Benção – Jd .
Medina
Artilheira: Paula Cavlcanti – Igreja Manancial da Vida
Goleira: Verônica Sabrina – Igreja Manancial da Vida
Receba um forte Abraço
Vereador Deneval Dias e Equipe
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Prefeito Abel Larini falando sobre as obras da UPA do Parque Rodrigo Barreto

O prefeito de Arujá, Abel Larini,
lançou nesta terça-feira (20/05) as
obras da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do Parque
Rodrigo Barreto. A UPA vai
funcionar na Rua Rogério de
Andrade Santos (antiga Rua 30),
s/nº. O investimento é de R$
2.929.965,97 e a previsão de
entrega é de 15 meses.
O equipamento vai funcionar 24
horas e terá capacidade para
atender 300 pessoas por dia. Serão
oferecidos serviços de enfermaria,
como curativos e suturas, por
exemplo; urgência, emergência e
exames laboratoriais, de raio X e
eletrocardiograma.
“A saúde era o grande
problema nosso. Fomos avançan
do, avançando e melhora mos
muito. Estamos dando um grande
passo no Barreto. O PA (Pronto
Atendimento) é de 12 horas e a
UPA será de 24 horas. Nós
estamos mudando a saúde no

Barreto e desafogando o PA
central”, afirmou o prefeito.
Arujá está sendo contemplada
com uma UPA 24 horas Porte I,
para municípios com até 100 mil
habitantes. A unidade terá 1.266,35
metros quadrados de área
construída.
A empresa BEC Engenharia e
Comércio LTDA, vencedora do
processo licitatório, é a
responsável pela obra.
“Foi um trabalho exaustivo até
chegarmos ao dia de hoje. Para
Arujá aderir ao Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC
2) do Ministério da Saúde,
tínhamos que ter o SAMU
(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) e área legalizada.
Então, só conseguimos ter a UPA
24hs graças ao SAMU e à
regularização do bairro”, afirmou a
secretária de Saúde, Clarinda
Carneiro.
Além da comunidade do

Barreto, do prefeito e de
secretários, vereadores também
participaram da cerimônia desta
terça-feira. “É uma obra de extrema
necessidade para a cidade”,
afirmou o parlamentar Reynaldo
Gregório Júnior, o Reynaldinho.
“A UPA vai desafogar o desafogar
as Unidades Básicas de Saúde”,
complementou Renato Caroba.
A construção recebe recursos
do Ministério da Saúde e
contrapartida municipal no valor
de R$ 729.965,97. As Unidades de
Pronto Atendimento fazem parte da
Política Nacional de Urgência e
Emergência, lançada pelo governo
federal em 2003 com o objetivo de
estruturar e organizar a rede de
serviços no País.
CSII
Nesta terça-feira também foram
lançadas as obras de reforma e
modernização do Centro de Saúde
II, no Centro. O investimento é de
mais de R$ 482.992,15 e o prazo de

conclusão dos serviços é de 15
meses.
“O CSII foi inaugurado em abril
de 1972 e nunca recebeu uma
reforma completa como a que
faremos agora. Hoje, a unidade
realiza nove mil atendimentos por
mês e em breve haverá mais
conforto para os usuários”,
afirmou a secretária de Saúde,
destacando também a garantia de
acessibilidade para as pessoas
com deficiência.
Com a reforma do CSII e a
entrega da UPA, o serviço de
ambulâncias de Arujá será
descentralizado. O CSII também
terá o atendimento da Ouvidoria
SUS, implantada em fevereiro no
município. O canal é do Ministério
da Saúde.
Obras
Além da UPA e do CSII, a Saúde
de Arujá também terá o lançamento
das obras da Unidade Básica de
Saúde do Jardim Fazenda Rincão
e a ampliação da Unidade Básica
de Saúde do Jardim Emília, em 6 de
junho. A Pasta também irá lançar,
em breve, a construção da
Unidade Básica de Saúde Barreto/
Pilar e a reforma da UBS do Parque
Rodrigo Barreto.
O secretário de Obras, Juvenal
Penteado, destacou os investimen
tos realizados na cidade. “Estamos
com um pacote de obras para
serem lançadas ou entregues na
cidade, entre as quais a cobertura
e o fechamento da piscina da
escola Hermínia Araki e o
recapeamento da Avenida
Leocádio Mendonça”, afirmou.
Comunicação Pref Arujá

Pacientes contam com ônibus gratuitos para UPA de Itaqua
Uma linha especial de ônibus
está atendendo pacientes que
desejam chegar a UPA (Unidade
de Pronto Atendimento), na região
do Caiuby. O serviço é fruto de uma
pareceria entre as secretarias de
Saúde e Transportes de Itaquaque
cetuba e não custa nada para o
munícipe. Os ônibus começam a
circular às 8h e só param às 23h.
Estrategicamente, o ponto
inicial dos ônibus está localizado
em frente ao antigo Pronto Socorro
Municipal, na rua João Vagnotii, no
Centro. Dessa forma os pacientes
que estavam acostumados a
buscar terão mais facilidade para

se adaptar a mudança.
Do antigo Pronto Socorro os
ônibus partem para a UPA, num
trajeto de aproximadamente 10
quilômetros. As viagens têm
demorado cerca de 20 minutos. O
veículo que realiza o serviço tem
capacidade para 30 pessoas e é
mais confortável que os ônibus de
linha – com poltronas reclináveis.
O serviço tem agradado
bastante os munícipes, como
a doméstica Alexandra Antunesl.
“Facilitou muito para nós
(pacientes)”, elogiou, “Além de ser
rápido e confortável, é de graça”,
completou.

Ônibus de graça leva pacientes até a UPA

Conselheiros de Defesa do Meio Ambiente é empossado em Poá
Foi realizada na manhã desta terça-feira, dia 20, na Secretaria de Meio Ambiente do município de Poá a reunião que empossou os novos integrantes do
Conselho de Defesa do Meio Ambiente que conta com representantes do Poder Público e da Sociedade Civil.
De acordo com a secretária da pasta, Claudete Bezerra Canada, o Conselho estava inativo e foi retomado com o objetivo de que os representantes tomem
conhecimento e apreciação dos projetos, estudos e leis que são do âmbito ambiental do município. “A reunião foi muito produtiva e avançamos vários
assuntos que foram decorridos pelos participantes”, disse a secretária que também é a presidente do Conselho.
Para vice-presidente foi indicado Roberto Laureano da Rocha, representante da CRUMA (Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente), o
Secretário ficou a cargo da Ivanilda, representante do Jardim Débora, e 2º Secretário da Adriana, representante da Secretaria de Cultura. Após a composição,
foi elencado várias atividades e legislações pertinentes a pasta para conhecimento do trabalho já desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente. A próxima
reunião ficou agendada para o dia 25/06, às 9h00, onde teremos atribuição de discutir o Código de Meio Ambiente do Município de Poá.
Após o ato da posse dos conselheiros, foi realizada a leitura do regimento interno e ficou acordado entre os presentes que enviaremos uma cópia do mesmo,
sendo aprovada a sua minuta.
SECOM Poá
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Ferraz de Vasconcelos terá Operação Catarata
O Governo do Estado garantiu
a destinação de R$ 200 mil para a
realização da Operação Catarata em
Ferraz de Vasconcelos. A informa
ção foi confirmada hoje (dia 21/05)
em audiência realizada pelo
deputado Estevam Galvão com o
secretário adjunto da Saúde no
Estado, Wilson Pollara. Participa
ram da audiência os secretários
municipais Juracy Ferreira da Silva
(Governo) e Luis Cláudio
Guillaumon (Saúde).
De acordo com o deputado,
que solicitou a audiência na
Secretaria Estadual, mais de 140
munícipes serão atendidos com a
cirurgia. “Fizemos duas solicita
ções ao secretário Pollara e
obtivemos sucesso no pleito. O
Estado repassará os recursos para
o município realizar a campanha e
cederá espaço no Hospital
Regional de Ferraz de Vasconcelos
para a realização das cirurgias”,

SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

R E I S E S A C E R D O TE S
( E não são os cento e quarenta e quatro mil)
Deputado Estevam Galvão com o secretário adjunto da Saúde no Estado, Wilson Pollara. Participa ram da audiência
os secretários municipais Juracy Ferreira da Silva (Governo) e Luis Cláudio Guillaumon (Saúde)

afirmou Estevam.
As cirurgias são gratuitas e
custam em média para o Governo
o valor de R$ 645,00. A Operação
Catarata beneficia principalmente
pessoas com mais de 60 anos, a
faixa etária mais atingida por esta
doença. O único tratamento para

catarata é o cirúrgico. O objetivo
da cirurgia - simples, rápida e feita
sob anestesia local – é substituir o
cristalino danificado por uma lente
artificial que recuperará a função
perdida.
“Com a intervenção do
deputado Estevam Galvão,

obtivemos os recursos neces
sários para a realização da
campanha e já dispomos de local
para atender o público alvo. Agora
vamos organizar este projeto e
então iniciar a seleção dos
interessados”, explicou o
secretário de Governo.

Deputada Estadual Heroilma Soares prestigia inauguração da Etec de Arujá

Machado”. A unidade é a décima
na região do Alto Tietê, segundo
o governador Geraldo
Alckmin.
De acordo com o Estado,

atualmente a escola conta com 272
alunos, matriculados nos cursos
técnicos de Administração e
Logística e no segundo semestre
deste ano, abrirá 40 vagas no

Ana Paula de Moraes

Deputada Heroilma prestigia
inauguração da Etec em Arujá

A deputada estadual Heroilma
Soares Tavares prestigiou na tarde
de hoje (12) a inauguração da
Escola Técnica (Etec) de Arujá
“Professora Luzia Maria

período noturno para o curso de
Recursos Humanos.
A escola conta com seis salas
de aula, dois laboratórios de
informática, biblioteca, salas
administrativas e pedagógicas,
cozinha, almoxarifado, sanitários
com acessibilidade e elevador. O
segundo bloco possui um
auditório com capacidade para 80
pessoas, espaço destinado ao
laboratório de química, cantina e
sanitários com acessibilidade, além
de uma quadra poliesportiva e
vestiários.
”Temos que agradecer ao
governador pelo excelente
trabalho que vem realizando não
só em nossa região como em todo
o Estado de São Paulo. A educação
é uma das áreas mais importantes
e que deve haver cada vez mais
investimentos por parte do setor
público”, afirmou a deputada.

Líder comunitário tem trabalho reconhecido
Morador no Jardim Nossa
Senhora do Caminho, em Ferraz de
Vasconcelos, líder comunitário,
membro da executiva zonal do
bairro do Itaim Paulista e delegado
municipal e estadual do PSDB,
Valdemir Gonzaga Taveira (2º esq)
será homenageado com uma
moção de aplauso da Câmara
Municipal ferrazense a ser votada
em única discussão na próxima
sessão ordinária, na segunda-feira,
dia 26, a partir de 18h.
O texto é de autoria dos
vereadores Willians Santos (PSB),
o Willians do Gás e Walter Marsal
Rosa (PROS), o Valtinho do
Ipanema, mas, é subscrito pela
maioria da Casa.
Para os autores e apoiadores,
Valdemir Taveira tem desenvolvi
do muitas ações da cidadania em
toda a região do Alto Tietê e na
zona leste da capital paulista.
Entre os trabalhos em prol do
interesse público em geral
destacam-se a solicitação para a
criação de uma linha de ônibus
intermunicipal ligando as cidades

Vereador Willians do Gás, Valdemir Taveira,Vereador Valtinho do Ipanema e
Chicão da Casa Mário Covas

de Ferraz de Vasconcelos (Vila Jamil)
e Arujá (Terminal Rodoviário) e a
construção de um Centro de
Referência do Idoso (CRI), em
Ferraz. Além disso, o homenageado
sugeriu a instalação de um
bicicletário na Estação Ferroviária
Antonio Gianetti Neto, no Parque
São Francisco.

A implantação da linha de
ônibus intermunicipal fora pleitea
da, em 30 de novembro de 2012 a
Casa Civil, no Palácio dos Bandei
rantes, no Morumbi.
Depois, o documento seguiu
para a Secreta ria de Estado dos
Transportes Metropolitanos, que,
por sua vez, repassou para

estudos a Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos (EMTU).
Em resposta datada de 02 de
janeiro do ano passado, a empresa
garantiu que a citada linha de
ônibus estaria sendo considerada
na elaboração do projeto do
Corredor Metropolitano.
A obra viária com um pouco
mais de 20 quilômetros extensão
se iniciará por Ferraz e vice-versa
até Arujá, passando ainda por Poá
e Itaquaquecetuba. Em relação, a
instalação do CRI, em Ferraz de
Vasconcelos, o pedido também
fora enviado a Casa Civil, em 25
de outubro de 2013. Posteriormen
te, a reivindicação partiu para o
grupo de planejamento e avalia
ção subordinado a Coordenadoria
de Regiões de Saúde.
Em nota, o órgão respondeu
que tem conheci mento da
necessidade, todavia, limitou-se a
dizer que até agora já foram
autorizadas quatro unidades nas
regiões de Ribeirão Preto,
Campinas, Baixada Santista e ABC
paulista.
Pedro Ferreira

Vereadora Jeruza requer serviços de infraestrutura no Jardim Nova Poá
As solicitações englobam
desde operação Tapa-buraco,
redutores de velocidade, retirada
de entulho, reconstituição de
calçadas e sinalização
Após diversos pedidos de
moradores do Jardim Nova Poá,
a presidente honorária do PTB
da cidade, vereadora Jeruza
Lisboa Pacheco Reis, solicitou
reparos de infraestrutura a fim de
minimizar os impactos sofridos
diariamente pelos moradores do
local.
As solicitações englobam
desde operação Tapa-buraco,
redutores de velocidade, retirada
de entulho, reconstituição de
calçadas até sinalização.
A quantidade excessiva de
buracos na Rua Pedro Latuf Cury
está provocando transtornos aos
motoristas e pedestres em geral.
A falta de manutenção tem
contribuído para impedir o fluxo
normal de carros, assim como, a
própria passagem de moradores

Estudos da Bíblia

e transeuntes.
O mesmo pedido foi feito para
a Rua Antônio Bicudo.
A preocupação com a segu
rança no trânsito voltou a ser
motivo de insegurança para os
moradores e pessoas que pas
sam pela Avenida Campo
Grande, no Jardim Nova Poá.
Diversas reclamações dão conta
do perigo que o trânsito local tem
apresentado, via de acesso à
escolas, a avenida se torna palco
de motoristas imprudentes que
colocam em risco a integridade
física das pessoas, inclusive, de
crianças e idosos.
Segundo a petebista, o
grande fluxo de veículos e de
pessoas, aliado à velocidade dos
carros, coloca em risco a
segurança de estudantes.
“O fluxo de veículos é bastan
te intenso e com alta velocidade,
causando transtor no e risco de
atropelamentos dos alunos que
utilizam a via diariamente, e

nesse sentido, entendemos como
necessária a instalação deste
dispositivo de segurança tanto
para condutores de veícu los,
quanto para pedestres e ciclis
tas”, justificou.
Jeruza Reis pede, ainda, que
seja executado pela secretaria
responsável, a limpeza do bueiro
localizado entre a Avenida
Campo Grande e a Rua Francisco
Manoel Oliveira. Bem como, a
sinalização vertical e horizontal
da avenida, em especial, faixas de
pedestres e demarcação de área
escolar.
Já para as ruas Espiridião
Gosson e Perdizes, a parlamentar
solicita a reconstituição das
calçadas na altura da “escada de
água”, pois estão destruídas e
cobertas por terra e restos de
materiais oriundos de obras.
As indicações foram encami
nhadas às secretarias competen
tes.
Gisele Santos

Apocalipse 1;6 E nos fez reis e sacerdotes para Deus e su
Pai,. a Ele glória e poder para todo sempre. Amem
Acima de reis e sacxerdotes existe o Rei dos reis ,Senhor
dos Senhores e o Sumo Sacerdote que é Nosso Senhor Jesus
Cristo que todos erroneamente chamam de jesuis, jesus,
gosando de uma intimidade que nem a ética ou os governantes
da terra concede aos proprios familiares . Nós que fomos
chamados para sermos reis e sacerdotes como reis teremos
teremos direitos inerentes como todos reis tem a séquito ou
comitivaque poderáo ser anjos já que nos lugares ou
localidades celestiais onde deveremos reinar ou julgar I
Corintios 6;3 Não sabeis vós que haremos de julagar os
anjos? Quanto mais as coisas referentes a esta vida.
Julgar é coisa referente a reinar ou governar sempre haverá
mlhares de anjos e potesdades. mas os que comporão a
comitiva de Nosso Senhor Jesus Cristo serão os ce3ntoe
quarenta e quatro mil que se revezarão ou não de acordo
com a santa vontade, a Biblia Sagrada só revela que estes,
os cento e quarenta e quatro mil acompanharam o Senhor
onde quer que Ele vá pois forão comprados da terra para
éssa finalidade.
Apocalipse ;14;3,4 E cantavam um como um cantico
novodiante do trono, e diante dos quatro animais e dos
anciaos; e ninguem podia aprender aquele cantico, senão
oscentoe quarenta e quatro mil que foram comprafdos da
terra 4 cEstes são os que não esrão contaminados com
mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o
Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os
homens foram compradod como primicias para Deus e para
o Cordeiro.
Primicias indicam os primeiros, não precisaram se
arrepemder porque eram inimputaveis, e não tinham do que
se arrepender e se tornaram santos poRQUE Deus PAI, Os
santificou. Santificar e separar para uma finalidade. Todos
os crentes verdadeiros são santificados para um destino
maravilhoso, para louvor e glória de Deus.
Precisaram serem comprados segundo a Justiça de Deus.(
Jeremias 9;24)Raciocine Para ser salvo todo homem deve
arrepender-se, e é Deus quem concede o arrependimento se
ele for imputavel Crianças abaixo de dois anos de idade é
inimputavel, e alem disso criança abaixo de dois anos alem
de ser inimputavel tabem nem usa a imaginação que segundo
a Biblia sagrada (Genesis 6;5 e 8;21) e4 sempre má. Então
deduzimos: Cento e quarenta e quatro mil e resultado
matematico de soma ou multiplicação considerando o numero
doze multiplicado por doze mil llembramo-nos das doze tribos
de Israel e que na nova Jerusalem celestial tambem exsitirão
doze colunas cada uma com o nome de um Apóstolo SÃO SÓ
DOZE cento e quarenta e quatro mil representa a
multiplicação de doze mil meninos de cada uma das tribos de
israel. Ainda não sei porque Deus Pai sempre usou o numero
doze com referencia as tribo,, as horas do dia, os apostolos.
Só sei que Ele, é o Deus de toda Justiça Juizo e
Misericordia , e tudo faz segundo o conselho de sua santa e
bendita vontade. Gloria a Deus.
Quero, Se Deus permitir escrever para a proxima edição,
sobre os homens que connheceram a Deus, e os que tiveram
e tem a intimdade com Deus, e entre eles os profetas dois
quais JONAS, como ELIAS, ( segundo o me fraco
parecer)foram os mais detemidos, confiantes
que
demonstraram o conhecimento intimo de Deus Pai.
Que Deus continue lhe abençoando na leitura desta
coluna!!!
que pode ser detida com a total
abstinência ao Álcool.
-Alcoolicos Anônimos é uma
irmandade de homens e mulheres
que
compartilham
suas
experiências e esperanças,
mantendo sua
sobriedade e levando aos que
ainda sofrem, a mensagem de que
é possível viver uma vida serena
e feliz, sem o álcool.
Se você têm ou conhece
alguém que tenha problemas com
o consume de álcool saiba que:
- Segundo a Organização
Mundial de Saúde, o Alcoolismo
é uma doença física, mental e
sobretudo emocional,
progressiva e incurável, mas

Procure o AA mais
próximo de você ou ligue
para 3315-9333 - 24
horas.

Grupo 21 de Abril de AA
de Poá. Avenida Brasil,
292 - Centro - Cep 08561000 (embaixo do Viaduto).

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

Vereadora Jeruza Lisboa Pacheco Reis

Banco Itaú
Agência 1480
C/C 03927-8
Banco Santander
A g ê n c i a 0 3 5 3 C / C 13001141-0
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Copa da
surpresa
É a copa das manifestações, das obras inacabadas,
falta de acomodações e de mobilizações.
Tudo pode acontecer, falta segurança, faltam médicos,
falta bom atendimento hospitalar, porém as obras
inacabadas, os valores são padrões FIFA.
Ninguém tem noção do que pode acontecer, pois, a
população está com medo, não confia que a polícia vai
tomar atitude, e pelo contrário, estaremos perdidos.
Dentro de campo a nossa seleção Brasileira está muito
fraca, não existe jogadores acima do padrão, uma
andorinha só não faz verão.
Existem seleções com o a Alemanha, Argentina e
outras que só interessa ganhar, é como ir para a guerra,
são como máquinas, quando o Brasil encarar essas
seleções fortes, creio que só mesmo um milagre para
ganharmos, porém vamos torcer por nossa Seleção
Brasileira ganhar e torcer também para que a nossa
segurança melhore até lá, o melhor é esperar para ver e
rezar para que tudo termine bem.
FRANCISCO PADIN MARTIN ADVOGADO E COMERCIANTE

A Festa do Divino Espírito Santo,
em Mogi das Cruzes, começa
nesta quinta-feira, dia 29
Nesta quinta-feira, dia 29, é o início da Festa do Divino
Espírito Santo, em Mogi das Cruzes. Às 16h30, o bispo diocesano,
Dom Pedro Luiz Stringhini, junto com os festeiros, capitães de
mastro e fiéis saem em cortejo da Prefeitura Municipal de Mogi
das Cruzes em direção a Catedral Sant’Ana, localizada à Praça
Coronel Benedito de Almeida, s/n, para a abertura da festa, em
que ocorre a benção do Império, e ainda, hasteamento das
bandeiras e levantamento do mastro.
A Festa do Divino Espírito Santo é uma das festas mais
tradicionais da região do Alto Tietê e completou 400 anos em
2013, além da importância religiosa, é um movimento cultural e
folclórico importante para a cidade.
Neste ano, os festeiros são Carlos Matias Guerra e Maria de
Fátima Pereira da Silva Guerra e os capitães de mastro, Wilamis
Roberto Chaudar Santana e Sandra Alves de Siqueira Chaudar
Santana.
Novena Preparatória
A novena preparatória acontece entre os dias 30 de maio a 07
de junho, com missas às 19h30, na Catedral Sant’Ana. A missa
de abertura, dia 30, será presidida pelo bispo diocesano, Dom
Pedro Luiz Stringhini.
No sábado, 31, a novena será celebrada pelo bispo auxiliar
da Arquidiocese de Aparecida/SP, Dom Darci José Nicioli. No
dia 02 de junho, segunda-feira, o presidente da celebração é o
bispo emérito de Campo Limpo, Dom Emílio Pignoli, que foi o
segundo bispo da Diocese de Mogi das Cruzes.
O bispo emérito da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Paulo
Mascarenhas Roxo, Opraem, celebra na sexta-feira, dia 08.
As outras missas da novena serão presididas pelos padres das
paróquias da diocese (programação completa em anexo).
Alvorada
A alvorada começa no sábado, dia 31, com a presença do
bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini. A procissão pelas
ruas centrais de Mogi das Cruzes sai do Império do Divino
Espírito Santo, na Praça Coronel Benedito de Almeida, às 5h,
entre os dias 31 de maio e 08 de junho.
Na segunda-feira, dia 02, a procissão segue até o Cemitério
São Salvador, localizado à Praça Antônio Nogueira, 101, bairro
Centro, para a celebração da Santa Missa presidida pelo bispo
diocesano.
Nos dias da alvorada, após a procissão, acontece o tradicional
Café da Alvorada, que será servido no salão paroquial da
Catedral Sant’Ana.
Missas Campais
Nos sábados, 31 de maio e 07 de junho, às 15h, serão celebradas
missas campais no espaço da quermesse, no Centro Municipal
Integrado Deputado Maurício Najar. No primeiro sábado da festa,
dia 31, a celebração eucarística será presidida pelo bispo
diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini. Já no dia 07, o pároco
da Paróquia Sant’Ana, Pe. Claudio Taciano Querino, é quem
irá celebrar.
Pentecostes e encerramento da Festa
E para celebrar o Pentecostes, dia da descida do Espírito
Santo sobre os apóstolos e encerrar a Festa do Divino Espírito
Santo, no domingo, dia 08 de junho, a procissão sai às 17h00, e
em seguida, a Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom
Pedro Luiz Stringhini, na Catedral Sant’Ana.
Após a Santa Missa, acontece a cerimônia de incineração
dos pedidos que foram depositados nas urnas do Império.
Serviço
Catedral Sant’AnaPraça Coronel Benedito de Almeida, s/n –
bairro: Centro – Mogi das Cruzes/SPTel: (11) 4799-3239
Cemitério São SalvadorPraça Antônio Nogueira, 101 - bairro:
Centro – Mogi das Cruzes/SP
Centro Municipal Integrado Deputado Maurício Najar
Entrada pela Avenida Cívica – bairro Mogilar – Mogi das
Cruzes/SP

Walmir Pinto denuncia irregularidades na renovação
de contrato de R$ 2,2 milhões com planetário
Pela legislação, o aditamento deve respeitar o limite de 25% do valor do contrato, ou seja, no máximo R$ 550 mil
O vereador e presidente da 2013, que em seu item 2.18 tenda inflável (planetário).
Outra observação feita pelo
Comissão de Educação, Cultura, estabelece o limite de 25% para
parlamentar e levada ao MP refereEsporte e Turismo da Câmara de aditamentos.
“Portanto, se fosse oportuno e se ao valor de R$ 2,2 milhões
Suzano, Walmir Pinto (PT),
acionou o Ministério Público (MP) lícito o aditamento, fato que não estipulados no contrato, que não
sobre as possíveis irregularidades cremos visto o aparente vício nos é compatível com o praticado no
envolvendo a renovação do valores do contrato, este deveria mercado e muito superior ao
contrato no valor de R$ 2,2 milhões ser de no máximo R$ 550 mil. Com necessário para o número de
entre a Prefeitura de Suzano e a isso, além de confrontar a legisla alunos atendidos:
“Pelo contrato, cada estudante
empresa Jhone’s Projetos em ção, a Prefeitura ignorou por
Educação e Lazer Ltda-ME, para completo o inquérito já instaurado custa R$ 140 aos cofres públicos,
ministrar oficinas culturais e exibir pelo MP, que no ano passado sendo assim, o valor de R$ 2,2
sessões de uma tenda inflável apontou indícios de possíveis milhões refere-se a prestação de
ilegalidades no contrato por não serviços realizados para 6,4 mil
(planetário).
Como explica Walmir Pinto (PT), estar cumprindo o objetivo alunos, mas a Prefeitura contratou
para somente 2,7 mil alunos. Além
por não se tratar de serviço pedagógico”, diz.
continuado, a Prefeitura de Suzano
A empresa Jhone’s Projetos é disso, ainda persistem dúvidas
não poderia realizar aditamento no alvo de um inquérito civil sobre a documentação apresenta
valor global do contrato. Além instaurado pelo MP, que em 2013 da no Pregão Presencial, em
disso, a renovação do mesmo em acatou denúncia de Walmir sobre especial em relação à comprova
seu valor integral contraria a Lei o alto valor destinado à realização ção de qualificação técnica da
Federal 8.666/93 e o próprio Edital de oficinas culturais e exibições de empresa para prestar esses
que deu origem ao contrato 031/ sessões audiovisuais de uma serviços”, acrescenta Walmir.
Vereador de Suzano, Walmir Pinto
Gisleine de Rezende Zarbietti
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Ferraz lança concurso “Minha Rua é Hexa”
Para participar, moradores da cidade terão de enfeitar suas ruas nos tons verde e amarelo; iniciativa tem o viés de fazer com que os
ferrazenses entrem no clima do Mundial, organizem suas torcidas e acompanhem os jogos da seleção brasileira
Com o intuito de incentivar a
população a entrar no clima da
Copa do Mundo, que terá início,
oficialmente, no dia 12 de junho
(quinta-feira), a Secretaria de
Cultura de Ferraz de Vasconcelos
lançou o concurso “Minha Rua
é Hexa”. Para participar, os
moradores da cidade terão de
enfeitar suas ruas nos tons verde
e amarelo. A iniciativa tem
também como viés fazer com que
os ferrazenses acompanhem os
jogos da seleção brasileira e
organizem suas torcidas. A
adesão é gratuita.
Os interessados em aderir ao
projeto devem enviar para a
municipalidade ferrazense a foto
da via já ornamentada com o tema
do mundial de futebol, com nome
completo do participante, nome
da rua, do bairro e um telefone
para contato. O material deve ser
encaminhado via e-mail para o membros da Secretaria de Cultura os ferrazenses a entrar no clima de nossa comissão julgadora”,
e n d e r e ç o de Ferraz, além de profissionais do torneio de futebol e torcer pelo explica o gestor.
O prefeito Acir Filló enaltece
secretariadecultura@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. do segmento da Fotografia, da País que vai jogar rumo ao
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Reunião do Condemat aborda apoio regional à AACD de Mogi das Cruzes

Prefeitos se reuniram em Itaquá e discutiram assuntos da vida prática dos municípios, como, por exemplo, o apoio financeiro das cidades da região à AACD, sediada em Mogi

A reunião ordinária do Consórcio
de Desenvolvimento dos Municí
pios do Alto Tietê (Condemat),
realizada nesta terça-feira (27/05), em
Itaquá, teve como um dos temas
debatidos o apoio financeiro das
cidades da região à Associação de
Assistência à Criança Deficiente
(AACD), com sede em Mogi das
Cruzes. O prefeito Marco Bertaiolli
participou do encontro e destacou a
sensibilidade dos colegas administra
dores para a questão, uma vez que
boa parte dos atendimentos e
procedimentos realizados pela
entidade são direcionados a
pacientes do Alto Tietê, além da
capital e cidades do Vale do Paraíba
e Litoral Norte.
“Foi uma reunião muito produtiva,
que debateu assuntos da vida
prática dos municípios, e a questão
da AACD foi um deles. Ficamos
muito satisfeitos ao observar a
compreensão e o apoio dos prefeitos
ao tema. Guararema já começou a
colaborar com a AACD, enquanto

Suzano e Itaquá se comprometeram
a auxiliar futuramente. Trata-de se
uma entidade que presta atendimen
to de excelência e que é referência no
setor”, comentou Bertaiolli, que
apresentou um relatório com os
números de atendimentos e procedi
mentos aos demais colegas de
Executivo.
O levantamento mostra, por
exemplo, que em maio deste ano
foram realizados 300 atendimentos
na AACD mogiana. Deste total, 154
pacientes são de Mogi das Cruzes,
ou 51,3% do total. Outros 44
pacientes vieram de Itaquá (14,7%),
enquanto 33 são de Suzano (11%) e
16 de Poá (5,3%). Outros 11 vieram
de Ferraz de Vasconcelos (3,7%), 6
deArujá (2%) e 6 de Salesópolis (2%).
Quanto aos procedimentos realizados
naAACD em maio, 1.219 foram para
pacientes de Mogi das Cruzes
(62,8%), enquanto 195 direcionaramse a pacientes suzanenses (10%).
Houve ainda 187 procedimentos
para pacientes de Itaquá (9,6%), 98

para poaenses (5%) e 60 para Ferraz
de Vasconcelos (3,1%).
O relatório mostra ainda que a
AACD mogiana presta a atendimen
to a pacientes vindos de cidades do
Vale do Paraíba, como Caçapava,
Jacareí, Pindamonhanga ba e Lorena,
e também do Litoral Norte, como
Caraguatatuba. Há também pacientes
de Guarulhos e São Paulo, bem como
de São Vicente.
A reunião do Condemat foi
comandada pelo presidente do
Consórcio, Sebastião Almeida
(Guarulhos), e teve como participan
tes os prefeitos Mamoru Nakashima
(Itaquá), Paulo Tokuzumi (Suzano),
Adriano de Toledo Leite (Guararema),
Acir Filló (Ferraz de Vasconcelos),
Abel Larini (Arujá) e Gabriel Gonzaga
Bina (Santa Isabel).
Circuito das Artes
Outro tema abordado na reunião
do Condemat desta terça-feira foi a
criação do Circuito das Artes, uma
iniciativa regional que oferecerá
integração e novas opções de

apresentação aos artistas do Alto
Tietê. O secretário municipal de
Cultural de Mogi das Cruzes, Mateus
Sartori, participou da reunião e fez a
apresentação da proposta aos
prefeitos, que a aprovaram. O
objetivo é proporcionar aos artistas
a oportunidade de se apresentarem
nas diversas cidades do Alto Tietê –
estimulando, dessa forma, a geração
de empregos e de renda.
“Em Mogi, por exemplo, temos
várias atrações artísticas que poderão
agendar apresentações nas cidades
da região, assim como também
receberemos grupos de Poá, Biritiba
Mirim ou Suzano, por exemplo. Isso
vai aquecer o mercado cultural do
Alto Tietê, permitindo que os artistas
se apresentem com mais frequência
e aumentando a variedade de opções
culturais ao públicos desses
municípios”, disse Sartori, ao lado do
secretário municipal de Cultura de
Suzano, Suami Paula de Azevedo,
que também participou da reunião.
(MAS)
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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
“Eu estou no mundo, mas não sou do mundo”

Fones: 97157124
46393245
952461420
Praça João Felippe
Junior, 34 - Poá

ID:9* 10840
78968565
NEXTEL
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ESPORTE

LUIZA
SOCIETY SANTA 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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Professor
Gerson Passos
AGU-PRF
3º Região Mogi das Cruzes

Falando sério!
Olá leitores amigos.
Estamos de volta com a nossa coluna tamanha a abrangência do
nosso título,que, para voltar com força total precisava pautar algo
verdadeiro, profundo e interessante.
“Falando sério” significa externar intrinsecamente os sentimentos.
Hoje, de forma bastante triste e preocupante discorro essas linhas
para trazer à tona um assunto que por tempos procurei me distanciar,
mas não ignorar. Evitei comentá-lo por não querer parecer demagogo
ou oportunista, porém agora chegou o momento de me manifestar.
Caros leitores, sei que em algum lugar - de uma ou outra maneira , várias pessoas se mobilizam e discutem tal problema, contudo, quero
convocá-los para juntos tomarmos uma posição de forma sincera e
sem hipocrisia contra essa onda desenfreada de atitudes racistas, as
quais nos deparamos com demasiada freqüência nos últimos dias.
Sempre soubemos da existência do “Racismo Velado”, ou seja,
aquele que covardemente não é exposto, assumido ou declarado, mas
nas atitudes como o arremessar de bananas em um campo de futebol,
temos a exposição da hipocrisia, o mal caratismo e a covardia de uma
minoria inconsequente e insignificante, que para o bem da humanidade
precisa ser freada, identificada e justamente penalizada. Vemos, que
num país totalmente miscigenado, como o Brasil, onde o gosto pelo
futebol beira a comoção nacional, atos semelhantes e abomináveis se
mostram por aí a fora.
Se no futebol - onde entendíamos ser aceitos como peça fundamental
para o desenvolvimento desse esporte maciço e de gosto popular - já
não nos aceitam, quem dirá em outras frentes de extrema disputa pela
sobrevivência e pela auto-afirmação. Atos como o acima citado, devem
ser desprezados e incansavelmente combatidos.
Porém, leitores, não podemos apenas nos indignar, ou mesmo
repudiar tais ações de forma separadas ou singulares. Precisamos
sim, de ações conjuntas, organizadas e pluralmente ovacionadas.
Senhores, como parte integrante e diretamente envolvido na
situação, trago a baila a necessidade da profunda reflexão, que, traga
como resultado uma ação que demonstre a nossa incalculável
insatisfação. Aproveitando do espaço midiático que foi concedido,
tenho como meta aguçar a curiosidade lançando o slogan “CVE?
ESSE CARA SOU EU”, e convido a cada um dos senhores negros,
afro-descendentes e simpatizantes a estarem junto comigo em uma
reunião de fundação e lançamento de postura para uma ação que nos
permitirá ecoar. Sei que a princípio, não conseguirei juntar uma grande
quantidade de adeptos, mas acredito que alguns companheiros – dez,
vinte ou mais – que hoje estão com o grito engasgado e pronto para
ecoar queiram se juntar para uma maior discusão e reflexão.
Aos senhores, convido-lhe a comparecer dia 06 de junho, sextafeira, às 20h00min, na RUA DR. SILVIO BARBOSA – 97, ao lado da
Igrejinha Santo Antônio e em frente ao supermercado Maktub em Poá
– Centro, para juntos empurrar nossa bandeira que, a longo prazo, se
fará altiva e flamulante.
Aos leitores, amigos e simpatizantes, termino essas linhas
escrevendo-lhes a conhecida “fábula do beija-flor”, que ao ver a floresta
pegando fogo começou de forma brilhante e incansável alçar voo
entre o lago e a floresta em chama com uma gota de água no bico,
aonde em todos os voos ele deixava cair sobre o fogo destruidor a
gota que se alojava em seu bico, com a nítida, porém impossível
intenção de apagar o fogo que se alastrava sob o seu habitat natural.
Quando questionado por um dos seus, o tamanho e em vão esforço por
ele despendido, o sabiá, triste e sabiamente embriagado pela dor
disse: Estou conscientemente fazendo minha parte e digo-lhes que, se
juntos estivéssemos fazendo, talvez esse fogo não se alastraria, e
tampouco, se perpetuaria.
Leitores amigos e simpatizantes, assim como o beija-flor estou
fazendo a minha parte, mas juntos faríamos um inteiro. Não estou
instigando ou insuflando nenhum movimento de apologia racista,
mas sim, tentando ajudar a sucumbir uma minoria idiota que não
poderá esmagar,ou humilhar uma grande maioria que apenas luta
incansavelmente por direitos de igualdades, oportunidades e acima
de tudo pela sua brasilidade.
“CVE? Esse cara sou eu”
Um forte abraço a todos,
Gerson Passos.

QUE
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Ferraz e mais três cidades de São Paulo preparam pedidos de recursos
Elaboração do documento foi definida durante reunião realizada dias atrás, entre o vice-prefeito de Ferraz, José Izidro Neto, e os prefeitos Marcelo Cecchettini, de
Francisco Morato, e Sérgio Ribeiro, de Carapicuíba; entre as propostas está a contratação de financiamentos com maiores prazos para quitação e juros menores
Os municípios de Ferraz de
A agenda técnica vai abarcar Cidades Populosas com Alta
Vasconcelos, Carapicuíba, Francisco propostas que viabilizem recursos Vulnerabilidade Socioeconômica,
Morato e Itaquaquecetuba estão para as cidades envolvidas no sugeriu incluir propostas que
preparando uma agenda técnica com processo. Pertencentes ao Grupo viabilizem financiamentos com
propostas a serem encaminhadas, em dos 100 Municípios Populosos com maiores prazos para quitação e
breve, aos governos estadual e Baixa Receita Per Capita e Alta menores juros:
“Precisamos trocar experiências
federal. A elaboração do documento Vulnerabilidade Socioeconômica
foi definida durante reunião realizada (g100), organização vinculada à administrativas, para escolhermos as
dias atrás, entre o vice-prefeito de Frente Nacional de Prefeitos (FNP), melhores formas para elaborarmos
Ferraz, José Izidro Neto, e os prefeitos Ferraz, Carapicuíba, Francisco nossas propostas. Afinal, a
Marcelo Cecchettini (Francisco Morato e Itaquá são as únicas do tramitação dos projetos é demorada
Morato) e Sérgio Ribeiro Estado de São Paulo incluídas na e, quanto mais inconformidades eles
(Carapicuíba), que também é vice- relação das cem do País com a menor apresentarem, mais tempo vamos
perder para receber os recursos”,
presidente para Assuntos das renda por habitante.
No ranking nacional, Carapicuíba, alertou o gestor.
Cidades Populosas com Alta
que tem uma população de 380 mil
Satisfeito com o encontro
Vulnerabilidade Socioeconômica.
O encontro foi realizado na pessoas, detém a 19ª posição, promovido na última semana, Izidro
quinta-feira (15 de maio), no Gabinete seguida por Itaquá, com 340 mil destacou que os municípios com
do chefe do Poder Executivo moradores, que ocupa a 53ª baixa renda devem aproveitar todas Vice-prefeito de Ferraz, José Izidro Neto
ferrazense, Acir Filló. Também colocação. Ferraz, com 180 mil, as oportunidades que facilitem a importante para todos nós durante a
participaram das discussões os encontra-se na 84ª. Já Francisco obtenção de aportes das esferas elaboração da agenda técnica e, com
certeza, vai nos auxiliar a potencializar
secretários municipais Silas Faria de Morato, que conta com 160 mil estadual e federal:
“Ferraz é um dos municípios mais ainda mais nosso trabalho rumo à
Souza (Planejamento), Antonio cidadãos, está na 91ª posição.
Dentro das propostas que serão pobres do Estado de São Paulo e o construção de uma cidade melhor,
Carlos dos Santos Ferreira, o
Carlinhos (Obras), Juracy Ferreira da elaboradas pelos prefeitos, Sérgio 84º com a menor renda per capita do mais digna e socialmente justa”,
Silva (Governo) e Miguel Leite Ribeiro, de Carapicuíba, e que também País. A troca de experiências complementa o vice-prefeito de
é vice-presidente para Assuntos das administrativas também será um fator Ferraz.
(adjunto de Comunicação).
Carla Fiamini

DELICIOSOS
CHURRASCOS

Edinho do
Kemel
reivindica
Ambulatório
Médico de
Especialidades
(AME) para
Poá
Os AMEs são centros de
diagnóstico e orientação tera
pêutica de alta resolutividade em
especialidades médicas, que
atendem os pacientes encaminha
dos pela rede básica de saúde
A fim de agilizar o diagnóstico
e o tratamento de pacientes que
necessitam de serviços especiali
zados do que os oferecidos na
rede básica de saúde, o vereador
Luiz Eduardo Oliveira Alves
(PPS), o Edinho do Kemel,
solicitou, recentemente, ao
Executivo poaense, estudos para
a construção de um Ambulatório
Médico de Especialidades
(AME) em Poá. Deliberada em
plenário, a indicação sugere que
a unidade de saúde seja abrigada
em um terreno localizado na
Travessa Jorge Miranda,
esquina com a Rua João Pekny,
na Vila Cosmos.
O intuito é ampliar a oferta de
serviços ambulatoriais especiali
zados.
Os AMEs são centros de
diagnóstico e orientação terapêu
tica de alta resolutividade em
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Vereador Luiz Eduardo Oliveira
Alves (PPS), o Edinho do Kemel

especialidades médicas, que
atendem os pacientes encami
nhados pela rede básica de
saúde, desde que não neces
sitem de internação ou atendimen
to emergencial.
Nessas unidades, é pos sível
realizar consultas com especialis
tas (cardiologis tas, endocrinolo
gistas, neurologistas, pneumo
logistas e gastroen terologis tas),
além de fazer todos os exames.
Nas AMEs, estão disponíveis
desde um simples raio-X até
procedimen tos mais comple xos,
como a eletroneu romio grafia e a
densitometria óssea.
“Poder contar com um com
plexo de atendimento ideali zado
para desafogar a rede pública de
saúde e oferecer mais soluções
aos usuários do sistema público,
proporcionando diver sas
especialidades médicas, serviços
de apoio diagnóstico e comple
mentares, de fato, será um
grande avanço na saúde de
nossa cidade”, destacou o parla
mentar.
Gisele Santos

abençoando

a

todos

Você que pretende fazer comemorações de casa
mento, noivado, aniversário ou uma reunião entre
amigos ou qualquer outro evento, onde preci se
de um delicioso churrasco, trabalhamos com chur
rasco pronto na hora, nossa carne é fresca , não
trabalhamos com churrasco congelado. Faça sua
encomenda antecipada, temos churrasco de
carne, frango, coração de frango, calabresa fresca
e seca e queijo coalho.
Você que queira conhecer nossos produtos,
venha nos fazer uma visita, estamos situados na
Rua Hungria com Lourenço Paganucci, Centro
de Ferraz de Vasconcelos, trabalhamos neste
ramo há 26 anos, qualidade tem nome Alemão
Churras queiro.
Vendemos churrasco por quilo, encomendas aci
ma de 50 kg, você ganha de brinde a preparação
e serviremos seus convidados, ligue para o tel:
99887-2618, com Alemão churrasqueiro ou Marly.

neste

leitura

