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Ex-professor da USP é homenageado
com nome de escola na zona leste

Deputada solicita através de indicação
regularização de área em Itaquaquecetuba

Deputada estadual Heroilma Soares Tavares
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SECOM Pref. SãoPaulo

Escola de ensino fundamental na Vila Progresso, na região de São Miguel Paulista, começou suas atividades em julho deste ano e
atende 570 alunos. Educador morto em 2004, Azanha tem reconhecimento internacional por seu trabalho na educação
de Governo e membro do Conselho
Estadual de Educação, tendo
assumido a presidência por dois
mandatos. Foi professor da
Faculdade de Educação da USP,
se tornando, posteriormente,
professor titular.
“Esta escola passa a ter uma
enorme responsabilidade. O
professor José Mário não queria
que o nome dele fosse de uma
escola. Ele chegou a dizer que
preferia que fosse uma praça,
porque lá todo mundo ri, namora e
é feliz. Ele se preocupava se a
escola não fosse boa e levasse o
nome. Por isso, é uma responsabili
dade extraordinária”, disse
“Nós precisamos de muito mais escolas, não só para atender os estudantes, mas
Callegari.
sobretudo para homenagear os professores e formadores que dedicaram sua vida a
Faveira do Mato
educação”, afirmou o prefeito Fernando Haddad.
O prefeito Fernando Haddad
Prefeito Fernando Haddad na cerimônia que comemorou a nova denominação da escola contou com o
também visitou na manhã desta
descerramento da placa com o novo nome, além da presença da família de Azanha
quinta-feira (23) a EMEF Faveira
Inaugurada no início do a educação”, afirmou o prefeito placa com o novo nome, além da do Mato, no Jardim Planalto, na
segundo semestre deste ano, a Fernando Haddad.
presença da família de Azanha. Ao região de São Miguel Paulista. Em
Escola Municipal de Ensino
De acordo com o secretário final do evento, uma muda de romã funcionamento desde março deste
Fundamental (EMEF) Criúva, na municipal da Educação, César foi plantada no jardim da unidade ano, a escola conta com 24 profes
Vila Progresso, região de São Callegari, a Prefeitura quer discutir por ser a fruta preferida do sores e atende 395 alunos.
Miguel Paulista, ganhou na manhã com pais, professores e alunos, a professor.
Além de visitar as instalações e
desta quinta-feira (23) o nome do mudança de nomes de escolas que
“Fico feliz de estarmos dando ver um show de fanfarra de alunos,
professor José Mário Pires tenham relação com a regime um nome tão importante para uma o prefeito se reuniu com mais de
Azanha.
militar. Antes disso, porém, as escola tão nova e bonita. Tenho cem pais e funcionários para ouvir
A homenagem ao professor da escolas deverão homenagear certeza que a comunidade vai as principais demandas da educa
Universidade de São Paulo (USP) pessoas ligadas à educação.
corresponder a essa denomina ção da região. Haddad destacou
e presidente por dois mandatos do
“Tudo depende sempre da ção”, afirmou o prefeito.
as mudanças que vem ocorrendo
Conselho Estadual de Educação, sugestão e da participação da
“Queria agradecer, porque esta no município com a implementação
morto em 2004, veio após discus comunidade escolar. Não podemos é uma homenagem linda, porque do programa Mais Educação São
são com a comunidade escolar da impor nada. É uma escolha que se trata de uma escola linda e que Paulo, que acabou com a aprova
região. O ato já havia sido publica parte deles, mas pretendemos com certeza, vai dar muito sucesso ção automática, institui provas
do no Diário Oficial da Cidade, com discutir isso, porque há muitas para os alunos”, disse a filha do bimestrais, boletim de notas e lição
o Decreto 55.597, no último dia 15. escolas na cidade que tem nomes homenageado, Rosana Azanha.
de casa.
A escola conta com 33 professores de generais da ditadura, que em
Azanha foi professor da rede
“Se a gente se aproximar, fazer
e atende 570 alunos.
nada contribuíram, enquanto estadual de ensino, coordenador valer os princípios que nós
“Nós precisamos de muito mais grandes educadores não são de Ensino Básico e Normal da aprovamos no ano passado, os
escolas, não só para atender os homenageados”, disse.
Secretaria de Educação do Estado estudantes e as famílias vão
estudantes, mas sobretudo para
A cerimônia que comemorou a e chefe de gabinete da pasta. O continuar respondendo muito
homenagear os professores e nova denominação da escola professor foi ainda membro do afirmativamente aquilo que se
formadores que dedicaram sua vida contou com o descerramento da Conselho Pedagógi co da Escola deseja”, afirmou Haddad.

R$ 1,00

Acesso à rotatória da Praça Padre
Eustáquio será aberto em horários de pico
Medida foi adotada oficialmente nesta quinta-feira (23), entre 17 e 20
horas, e deverá se estender por um mês em caráter experimental

Prefeito Marcos Borges
foi parabenizado pela
iniciativa por motoristas
que utilizam o trecho
diariamente

SECOM Poá

“Se for comprovado com
números que esta mudança é viável
e importante para o fluxo de
veículos e melhoria no trânsito da
cidade, vamos adotar em definitivo
as mudanças”, afirmou o prefeito
Marcos Borges.
FOTOS/JULIENPEREIRA

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE POÁ
Estância Hidromineral
ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarapoa.sp.gov.br

Desde quinta-feira (23), o acesso à rotatória da Praça Padre Eustáquio para os veículos que vem da Avenida
Fernando Rossi – e passam sob a ponte da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) – após utilizarem
a rotatória da Rodovia Henrique Eroles (SP-66) está aberto para o trânsito. Com a modificação, os motoristas levam
menos tempo para acessar a referida rotatória no sentido centro de Poá. O objetivo da medida é desafogar o trânsito
nas proximidades da Praça de Eventos Lucilia Gomes Felippe, principalmente nos horários de pico.
O prefeito Marcos Borges esteve no local acompanhando o primeiro dia de implantação da modificação e ressaltou,
caso seja viável, que determinará a abertura definitiva do trecho. “Se for comprovado com números que esta mudança
é viável e importante para o fluxo de veículos e melhoria no trânsito da cidade, vamos adotar em definitivo as
mudanças”, afirmou o prefeito Marcos Borges.
De acordo com levantamento do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Transportes, cerca de 8,4
mil veículos descem o Viaduto Tancredo Neves no sentido da Praça Padre Eustáquio e apenas 5,5 mil são contabilizados
no sentido contrário. O levantamento foi feito entre 7 e 16 horas. “São números consideráveis na qual avaliamos que
é possível fazer as alterações para melhorar o fluxo do trânsito nesta região”, afirmou Lauriston Barros, secretário
municipal de Transportes de Poá.
Com a passagem fechada, há uma concentração grande de carros, principalmente nas imediações da rotatória
existente nas proximidades da Câmara Municipal. “A mudança vai permitir que a concentração de veículos na Rua Edir
Mendonça Felippe e Avenida Antônio Massa seja menor, já que o motorista não precisará percorrer este trecho para
acessar o centro de Poá”, explicou Lauriston.
O prefeito Marcos Borges destacou que, caso o objetivo seja alcançado, vai autorizar novas melhorias no local,
com recuo do gradil de proteção na Praça de Eventos e construção de calçadas no local, para dar maior segurança aos
pedestres. “É bom reforçar que o acesso à rotatória da Praça Padre Eustáquio funcionará somente de segunda à sextafeira, das 17 às 20 horas. Aos sábados e domingos o trecho ficará fechado para dar tranquilidade aos frequentadores
da Praça dos Eventos”, completou o secretário Lauriston, reforçando que caminhões e ônibus devem, obrigatoriamente,
seguir à direita para acessar a rotatória.
Para Irene Braga, que utiliza a passagem todos os dias, a mudança vai ajudar a organizar o trânsito e fazer com que
todos ganhem tempo. “Levo vinte minutos para fazer o trajeto todo. Com esta mudança, vai ficar muito mais rápido”,
afirmou.
O presidente da Cooperativa dos Transportadores Escolares de Poá, Marcos Roberto Miguel, o Tio Marcão,
aprovou a iniciativa do prefeito Marcos Borges. “Sem dúvida que é uma mudança muito boa, que fez o trânsito fluir
com mais agilidade. Eu levava 15 minutos para fazer o trajeto da Escola Municipal Carolina Ribeiro para o Conjunto
Alvorada. Com a abertura do acesso à rotatória, fiz o mesmo percurso em cinco minutos”, descreveu.
Miguel sugeriu ao prefeito Marcos Borges e à Secretaria de Transportes que também determinem a abertura do
acesso à rotatória da Praça Padre Eustáquio entre 12h e 13h30. “Podemos considerar este período também como
horário de pico porque tem os estudantes que vão para as escolas e o horário de almoço de muitas pessoas”, definiu.
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Quem será o David ou quem será o Golias?
Infelizmente a “justiça” nossa não é dois mais dois
são quatro, existem falhas nos processos, lacunas
escorregadias onde quem pode mais chora menos, quem
gasta mais tem maior chance no contexto geral do nosso
Brasil e também em muitos outros países.
O problema a maior é a existência de “justiças
paralelas”, justiças do jeitinho brasileiro, o errado sempre
gastará mais, pois, estará tentando driblar uma coisa
correta e o correto estará sempre na tramitação legal e
honesta.
Quanto ao vencedor ou ao perdedor estamos diante
de uma incógnita, pois, não sabemos se vencerá o certo
ou o errado, ou aquele que processualmente tiver mais
sorte ou o que achar mais erros no processo do outro.
A pergunta é porque está acontecendo isso em uma
cidade onde por um lado, o povo votou 77% no
“Testinha” e este mesmo povo votou nos vereadores que
estão contra e a favor dele.
Nessa história só existe um maior perdedor que é o
povo, onde o mesmo perdeu seu tempo votando no
“Testinha” e nos vereadores contrários e a favor dessa
disputa judicial e política, a ideologia do povo vai por
água abaixo, pois, no meio de tudo isso a cidade para, as
obras iniciadas e as em projeto param ou demorarão mais
para seus términos.
O povo não gosta de falcatruas, o cidadão de bem gosta
da verdade doa a quem doer, vamos que acabar logo
com isso, os políticos envolvidos só tem a perder, no
momento atual e em outros processos eleitoreiros.
Os eleitores em geral estão muito mais esclarecidos do
que antigamente, eles sabem quem são os honestos, os
bons e os ruins, o “Tiririca”, na primeira vez dá par
aceitar como voto do protesto, agora não mais porque
política não é piada, ele como político é um bom
humorista.
Pelo que ouvimos e vemos o povo não desgosta do
atual prefeito “Marcos Borges”, mas querem a volta do
“Testinha”, pois, todos querem vê-lo trabalhando e
tratando o povo de igual para igual e fazendo “jus” aos
77% de votos de quem gosta dele.
FRANCISCO PADIN MARTIN
ADVOGADO E CIDADÃO
caradepaumadeiras2009@hotmail.com

Os usuários do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) de
Arujá participaram do 1° Sarau de
Saúde Mental, realizado na
Associação Cultural Suzanense
Bunkyo com o objetivo de integrar
os atendidos e permitir a troca de
informações e conhecimentos
acerca das oficinas realizadas nas
cidades.
O evento organizado pelo
Fórum de Saúde Mental do Alto
Tietê reuniu os 11 municípios da
região.
Arujá participou com 41
pessoas, incluindo pacientes e
equipe técnica. O grupo realizou
apresentações da oficina de
expressão musical, dança e artes
plásticas, todas com cunho
terapêutico.

"O resultado foi bastante satisfatório. Passamos o dia todo em Suzano e o objetivo proposto foi cumprido",
conta Zenaide Alves, coordenadora de Saúde Mental de Arujá.
Nadja Cortes

Com uma média de 220 participantes, o evento foi promovido em comemoração à luta antimanicomial

Vereador Tonho critica adiamentos
de audiência pública em Ferraz

Vereador Antonio Carlos Alves
Correia (PSD), o Tonho

O presidente da Comissão
Permanente de Saúde, Educação,
Cultura, Lazer e Turismo (CPSECLT)
da Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos, vereador Antonio
CarlosAlves Correia (PSD), o Tonho
atacou o fato de o secretário
municipal da Saúde, Luís Claudio
Rocha Guillaumon já ter solicitado a
Casa o adiamento por duas vezes
consecutivas da audiência pública
para prestar contas do setor referente
ao 2º quadrimestre deste ano. Por
isso, ele fez um requerimento
cobrando uma posição oficial do
Poder Executivo na sessão ordinária,
na segunda-feira, dia 20. Para ele, a
transferência de datas, previamente,
agendadas está causando sérios
transtornos.
Afinal, toda a vez que a audiência
pública é remarcada a Câmara
Municipal acaba gastando dinheiro
para fazer a publicação da nova data
na imprensa conforme determina a

legislação. Além disso, o vereador
Tonho classifica a medida como uma
falta de respeito para com a instituição
e a sociedade local em geral. Na
prática, a primeira audiência pública
seria feita no dia 30 de setembro, mas,
terminou sendo reagendada para esta
quarta-feira, dia 22, às 9h, mas, a pasta
da Saúde pediu, de novo, para
remarcar para o dia 14 de novembro.
Vale lembrar que a prerrogativa para
agendar o evento é da CPSECLT.
Tonho ressalta ainda que o prazo
legal previsto para a realização da
audiência pública do 2º quadrimestre
de 2014 seria até o final de setembro.
Na Tribuna, o vereador pediu a saída
do secretário da Saúde. “Na verdade,
falta-lhe competência para gerir a
pasta”, dispara Tonho. Já o presiden
te da Câmara Municipal, Luiz Fábio
Alves da Silva (PSDB), o Fabinho
disse que a crítica do colega, no
tocante, a desmarcação da audiência
pública pertinente e, ao mesmo tempo,

Pedro Ferreira

Testinha contra os 13
ou mais: David e Golias

Arujá participa do 1° Sarau de Saúde Mental

cobrou o cumprimen to da lei.
Segundo ele, a Saúde precisa funcio
nar em todos os sentidos. O petista
Claudio Ramos Moreira acres centou
que o atraso na prestação de contas
na Saúde virou rotina pelo município.
Por outro lado, como a Secretaria
Municipal da Saúde justificou o seu
pedido de adiamento da audiência
pública na última sexta-feira, dia 17,
dizendo o Comus necessita de tempo
hábil para emitir parecer quanto à
prestação de contas condição
essencial para que o material seja
apresentado na Câmara Municipal,
à vice-presidente do órgão Dulciléia
da Silva Oliveira, a Dulce contestou
essa versão em contato telefônico
com a Assessoria de Imprensa do
Legislativo, na segunda-feia, dia 20.
Para ela, a pasta não tem enviado o
seu relatório no período certo para o
crivo dos conselheiros. "Portanto, a
culpa pelo atraso não pode ser
atribuída ao Comus", diz Dulce.

Deputada solicita através de indicação
regularização de área em Itaquaquecetuba
Através da indicação número
2016 de 2014, a deputada
estadual Heroilma Soares
Tavares solicitou ao Governo do
Estado de São Paulo a inclusão
no Programa Cidade Legal do
núcleo habitacio nal Vila
Dourada, localizado no bairro
Parque Novo Horizonte, em
Itaquaquecetuba, com o
objetivo de regularizar a área.
Em sua justificativa, a
parlamentar considera que a
cidade que possui 314 mil
habitantes pertencente à região
metropolitana, possui um histór
co de invasões de terrenos nos
mais de 400 bairros existen tes
no município, de acordo com
dados apurados do último censo
do IBGE realizado em 2010.

A deputada afirma ainda que
no bairro Parque Novo
Horizonte residem muitas
famílias em situação de alta
vulnerabilidade social e
regularizar o imóvel será mais
uma conquista em busca de
cidadania e tranqüilidade dos
moradores.
Por fim, Heroilma afirma que
o pedido foi feito através da
liderança do Clube de Mães do
Residencial Pâmela.“A Valkiria
me procurou solicitando este
benefício à esta comunidade
que almeja a regulari zação.
É um direito de cidadania ter
sua casa própria regularizada
e prontamente fiz esta indicação
solicitando este benefício ao
Estado”, afirmou a parlamentar.

Ana Paula de Moraes

Francisco
Padin
Martin
"Advogado,
Comerciante
e Cidadão
Poaense"

Deputada estadual Heroilma Soares Tavares

Percentual de cheques sem fundos
registra queda em Suzano
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Presidente Neder Romanos

O total de devoluções de
cheques pela segunda vez por
insuficiência de fundos de
setembro deste ano em relação
ao mesmo período do ano
passado registrou queda em
Suzano. Os dados são da As
sociação Comercial e Empresa rial
(ACE) de Suzano. Segundo este
levantamento, neste ano foram
devolvidos 9.629 cheques. Já em
2013, o total foi de 12.199, ou seja,
houve uma queda de 26,69%.
Para o presidente da entidade
suzanense, Neder Romanos, este
índice está relacionado ao fato
de que muitos comerciantes
preferem o uso de cartão de
crédito para o pagamento de seus
serviços ou mercadorias. “O
cartão de crédito dá maior
segurança para o comerciante em
relação a certeza do pagamento”,
disse. “Este certamente é o fator
principal deste percentual ter
registrado queda neste período
que avaliamos”, comentou.
Ainda de acordo com Roma
nos, a ACE de Suzano intensifi
cou a divulgação destes dados
para auxiliar o comércio local.
“Estes dados são importan tes
para que os comer ciantes e

empresários da nossa cidade
possam estar sempre atualizados
com a situação atual da área”,
explicou.
Números
Na semana passada, a ACE de
Suzano revelou que a inadimplên
cia no no comércio suzanense
registrou alta em setembro de
2014 em relação ao mesmo mês
de 2013. Houve crescimento de
57,80%. Esses dados são referen
tes às pesquisas realiza das pelos
estabelecimen tos comerciais
através do Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC).
Em setembro de 2013, houve
a inclusão no SCPC de 2.332
cadastros de pessoas físicas
(CPF).
Já em setembro deste ano,
foram incluídos 3.680 (aumento
de 1.348, ou 57,80%). Ainda de
acordo com esse levantamento,
o índice de exclusões, ou seja, a
quantidade de pessoas que
quitaram todas as dívidas
registrou queda neste mesmo
período analisado.
Em 2013, foram excluídos do
SCPC 5.416 cadastros. Neste ano,
4.624 (queda de 792 ou -17,13%).
Vivian Turcato
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Campanha Outubro Rosa promove
palestras informativas sobre o câncer de mama
O médico Luiz Antonio
Coelho Filho falou sobre
câncer de mama e esclareceu
diversas dúvidas do público
presente durante evento
realizada no Unica
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Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

O autoexame é uma excelente
ferramenta para a detecção precoce
do câncer de mama. É importante
para descobrir algum sinal e deve
ser feito por todas as mulheres a
partir dos 20 anos, de cinco a oito
dias após o término da menstrua
ção. No entanto, não deve substi
tuir o exame clínico realizado pelo
médico e nem a mamografia, quan
do recomenda da, porque algumas
alterações são imperceptíveis ao
toque.
Estas e outras orientações
foram prestadas pelas equipes
multiprofissionais do Pró-Hiper, no
Mogilar, e da Unica – Unidade
Clínica Ambulatorial, em Jundiape
ba, onde foram realizadas palestras
informativas sobre o câncer de
mama e a importância da preven
ção. As atividades fazem parte da

Campanha Outubro Rosa, que
prossegue com outras ações.
Nesta sexta-feira (24/10), das 15 às
16 horas, haverá uma palestra
sobre Alimentação e Direitos da
Mulher, no Hospital Municipal de
Mogi das Cruzes. No sábado (25),
das 8 às 17 horas, será realizado,
também no Hospital, um mutirão
de exames de ultrassonografia
para pacientes previamente
agendadas.
Na palestra realizada nesta
quinta-feira na Unica, o médico
Luiz Antônio Coelho Filho falou
sobre a incidência de câncer de
mama entre mulheres do Brasil e
do mundo. “O câncer de mama é o
segundo tipo mais diagnosticado
em mulheres. Para 2014, o Inca
espera 57 mil novos casos de
câncer no país. O diagnóstico

precoce aumenta as chances de
cura, por isso a importância do
autoexame e dos cuidados de
rotina”, explicou.
Segundo ele, todas as mulheres
devem estar atentas a sintomas
como: mama mais dura ou com
presença de afundamento ou
protuberância; pequenas feridas
na pele, vermelhidão ou ardor na
mama; afundamento do mamilo ou
saída de um líquido desconhecido;
veia facilmente observada e
crescente; pele da mama mais
grossa que o normal; nódulo ou
pequeno caroço interno, palpável,
dolorido ou não. “Assim como
olhamos todos os dias para o
nosso rosto, é importante também
observar as mamas e qualquer sinal
suspeito”, disse. Outra dica do
médico é ampliar o cuidado caso

Secom de Mogi das Cruzes

O CHEFE SUPREMO DO
C A T O L I C I S M O
ROMANO ESTÁ CERTO

haja casos de câncer de mama na
família. “Os fatores genéticos
contam muito, por isso a importân
cia de estar sempre alerta e, tendo
qualquer sinal suspeito, procurar
orientação médica”, informou.
Algumas dicas de prevenção
estão sendo divulgadas no folheto
“Sorria para a Vida”:
Pratique exercícios regularmen
te e mantenha uma alimentação
saudável
Evite bebidas alcoólicas e não
fume
Amamente seu bebê o maior
tempo possível
Faça autoexame de mama
mensal após o fim da menstruação
A partir dos 40 anos, faça mamo
grafia
Faça rigoroso acompanha
mento médico da terapia de reposi
ção hormonal na meno pausa.

Prefeitura abre inscrições de
cursos para pessoas com deficiência
Anúncio das novas vagas foi feito na terça-feira , pela titular da pasta, Denize Ribeiro, durante a entrega de diplomas da primeira turma do
projeto “Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”; formatura foi realizada no Parque Nosso Recanto, no Jardim Pérola
A Prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos está com inscrições
abertas para os cursos Empregabili
dade e Monitores Ambientais. As
capacitações são destinadas a
pessoas portadoras de deficiência
e serão oferecidas pela Secretaria
Municipal de Educação.
O anúncio das novas vagas foi
feito na manhã desta terça-feira (21
de outubro), pela titular da pasta,
Denize Ribeiro, durante a entrega
de diplomas da primeira turma. A
formatura foi realizada no Parque
Nosso Recanto, no Jardim Pérola,
que abriga a Escola Municipal de
Ensino Especial (EMEE) “Montei
ro Lobato” (rua Lourenço Paganu
cci, 1.133).
Os cursos de Empregabilidade
e Monitores Ambientais têm
duração de três meses e vão ter
início na primeira quinzena de Prefeito Acir Filló, Na cerimônia de entrega de diplomas da primeira turma formada pelo projeto “Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”,
fevereiro de 2015. Os cadastros já desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com as pastas de Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia e de Verde e Meio Ambiente
podem ser efetuados na sede da de um dos alunos formados, o Educação local, dos 50 alunos pessoa com deficiência no
escola de ensino especial, de projeto do governo do prefeito Acir formados, dez já estão emprega mercado de trabalho” é integrar as
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 Filló integrou seu filho na dos, sendo que a maioria foi pessoas portadoras de deficiência
horas. A previsão é que as sociedade, proporcionando encaminhada para empresas de e, ao mesmo tempo, capacitá-las
para terem condições técnicas de
inscrições superem o número de autonomia e entusiasmo para grande porte de Ferraz:
“Acredito que o projeto está no alcançarem seus objetivos profis
alunos do primeiro curso, um total trabalhar e estar efetivamente
atuando na comunidade:
caminho certo, pois, em pouco sionais:
de 50.
“Moro em Ferraz há 10 anos, e tempo, conseguimos atender 20%
“Continuaremos com essa luta
Na manhã de hoje, foi realizada
a cerimônia de entrega de diplomas posso afirmar, com convicção, dos nossos educandos. Esta diária, para que não ocorra o
da primeira turma formada pelo que, graças aos projetos de integração está acontecendo de preconceito com nossos forman
projeto “Inclusão da pessoa com inserção social desenvolvidos forma gradativa, porém, com dos e todos os outros ferrazenses
deficiência no mercado de pela prefeitura, meu filho Marcos qualidade, já que o aluno é inserido que têm deficiência.
Nossa luta é inseri-los no
trabalho”, desenvolvido pela Paulo consegue, agora, levar uma no mercado de trabalho, com
Secretaria Municipal de Educação vida normal. É algo que todos os direito a uma função, uma profis mercado de trabalho, para que
em parceria com as pastas de deficientes querem ter. Sou são, o que estimula e melhora sua levem uma vida normal, que sejam
respeitados e admira dos por seus
Indústria e Comércio, Ciência e eternamente grata ao prefeito pelas auto estima”, defende a gestora.
Conforme explica o chefe do talentos e méritos”, complementa
Tecnologia e de Verde e Meio oportunidades concedidas ao meu
filho”, contou, emocionada, a mãe. Poder Executivo ferrazense, a Filló.
Ambiente.
SECOM – Ferraz de Vasconcelos
De acordo com a secretária de finalidade do projeto “Inclusão da
Para Cláudia Cristina Faria, mãe

Mateus 23;9 E a ninguém na terra chameis de Pai, porque
um só e o vosso Pai que esta nos céus.
Apesar de não poder chamá-lo de Papa porque segundo
uma ordem bíblica não podemos chamar de pai a ninguém a
não ser Nosso Pai que está no céu, ao querer agregar
homossexuais, lésbicas e outros de vida conjugal conturbada,
nada nos impede de amar e orar e abençoar por todos os
homens se eles forem os nossos próximos ou até nos
perseguirem.cumprindo a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo,
e até interceder por eles a ver se Deus lhes conceda o
arrependimento para serem salvos, JÁ QUE SEGUNDO A ua
presciência foi Deus Pai mesmo que os conduziu a esse
comportamento abominável para desonrarem seus corpos
entre si, e mudarem a forma natural no comportamento sexual.
Por outros contrários a natureza.
Romanos 1;23 a 28.E mudaram a glória de Deus
incorruptível em semelhança de homem corruptível em
semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves
quadrúpedes e de repteis 24 Por isso também Deus os entregou
as concupciencias de seus corações a imundícia, para
desonrarem os seus corpos entre si.26 Por isso Deus os
abandonou as paixões infames. Pois até suas mulheres
mudaram o uso natural no contrário a natureza. 27 E
semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural
da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para
com os outros , homens com homens, cometendo torpeza e
recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu
erro.
Mesmo os falsos profetas foram conduzidos por Deus a
praticarem um falso culto pregando mentiras,e até operando
milagres para enganar através da OPERAÇÃO DO ERRO
levando os que recusaram a verdade para se enredarem na
mentira e serem conduzidos ao inferno.II Tessalonicenses 2;11
E por isso Deus lhes enviará a Operação doErro para que
creiam a mentira 12 Para que sejam julgados todos os que
nãocrerão na verdade, antes tiveram prazer na iniqüidade.
Leia e reflita bem no capítulo 1 de Romanos e no texto de II
Tessalonicenses capitulo dois pois quero te encontrar na
eternidade para vivermos e reinarmos com Cristo nos lugares
celestiais que já tem nos preparado, estou orando por você e
quero continuar orando se você entrar em contato através
do Jornal que você está lendo. QUERO QUE VOCÊ RECEBA
DO MELHOR AMOR QUE EXISTE NO UNIVERSO e que
não existe modo de definição. O amor de Deus Pai e de Nosso
Senhor Jesus Cristo. GALATAS 3;19 E conhecer o amor de
Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios
de toda a plenitude de Deus. É através desse amor que
podemos com certeza que vivemos pela fé Gálatas 5;6 Porque
em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircunsição tem
valor algum mas sim a fé que opera ´pelo amor.
Os primeiros cristãos tinham desse amor e por isso não
temiam o que lhes podia fazer os homens. Nos dias de hoje, a
imaginação de alguns por deixarem de viver pela fé querem
nos incutir a a praticar os dízimos e a aceitarem uma forma
falsificada do amor chamada ágape que está muito longe do
verdadeiro e poderoso amor de Deus e deNosso Senhor Jesus
Cristo. Deus lhe abençoe, Deus lhe salve e derrame sobre
você desse amor.
syllasmission@gmail.com

ACEITAMOS TODA ESPÉCIE DE DONATIVOS

Banco Santander - Agência: 0353 - Conta Corrente: 13.000861-4
Banco do Brasil - Agência: 6708-3 - Conta Corrente: 5-1
HÁ MAIS DE 40 ANOS TRABALHANDO PARA O
BEM ESTAR DOS IDOSOS DA NOSSA REGIÃO

que pode ser detida com a total
abstinência ao Álcool.
-Alcoolicos Anônimos é uma
irmandade de homens e mulheres
que compartilham suas experiên
cias 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).
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Encontro discute
prevenção e combate ao
câncer
Especialistas se reuniram na Câmara para discutir
a prevenção ao câncer de mama, pele e próstata
Foto: André Bueno / CMSP

A Câmara Municipal de São
Paulo realizou nesta sexta-feira
(24/10) um encontro para discutir
a prevenção e combate ao câncer
de pele, mama e próstata.
Durante o evento, os
especialistas afirma ram que o
diagnóstico precoce e a
informação são as melhores
maneiras de o indivíduo ser
curado.
O dermatologista Marcus
Maia explicou que o câncer de
pele pode ser evitado. “A doença
pode ser impedida, mas para isso
as pessoas que estão no grupo
de risco devem fazer exames
preventivos.
Por exemplo, quem tem
cabelos, olhos e cabelos claros
estão nesse grupo. Tomar sol sem
proteção também é um
problema”, afirmou. “Mas precisa
mos dizer que o mais importante
é fazer o exame preventivo”,
acrescentou.
O mastologista e integrante da
Sociedade Brasileira de Mastolo
gista, Vilmar Marques de Oliveira,
explicou que o câncer de mama é
curável. “Em países desenvolvi
dos, a taxa de cura gira ao redor
de 90%, porque é diagnosticado
precocemente. Devemos pensar
em prevenção primária, realização
do rastrea mento mamográfico,
ter hábitos e costumes saudáveis
e os fatores reprodutivos são
impor tantes também, porque a
mulher que teve muito filhos e
amamen tou vai ter uma

proteção”, afirmou.
A alimentação, segundo
Oliveira, também ajuda na
prevenção. “A dieta mediter
rânea, com castanhas, azeites e
frutas, ajuda muito. A mulher que
tem uma dieta balanceada e faz
exercícios ajuda a reduzir o risco
de ter o câncer de mama, basta
ter hábitos saudáveis”, explicou.
O urologista Pedro Hermínio
Forseto Júnior relatou que os
homens têm dificuldade de
procurar um médico e que eles
só vão depois que as mulheres
deles insistem. “Nem todo o
câncer da próstata precisa ser
operados e o diagnóstico precoce
é importante, por isso o exame
deve ser feito”, afirmou. “É
preciso cobrar o poder público
para que as pessoas consigam
fazer os exames. Porque não
adianta apenas o médico dizer
que é preciso fazer, se não existe
o recurso”, acrescentou.
Para o vereador Eduardo
Tuma (PSDB), a discussão é
fundamental para ajudar no
combate a doença. “O nosso
objetivo é conscientizar a popula
ção e, a partir desse debate,
também faremos um material para
ser distribuído pela cidade”,
declarou o parlamentar, coautor
do Projeto de Lei (PL) 112/2013,
aprovado pela Câmara, que cria
o programa de preven ção ao
câncer de pele — que será
introduzido na grade de ensino
da rede municipal.

Prefeitura aumenta trajeto de
linha de ônibus e deve dobrar
número de pessoas atendidas

A Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou que vai aumentar em cerca de
três quilômetros o trajeto da linha TR-26, também chamada “Manoel Feio/
Jardim Patrícia”. O itinerário foi criado há cerca de um mês pela Secretaria
Municipal de Transportes para atender dois bairros que não contavam com
nenhum ônibus. Com a mudança, a Prefeitura vai prestar o serviço em mais
dois bairros e espera dobrar o número de passageiros beneficiados – que
hoje é de aproximadamente 2,5 mil pessoas por mês.
A TR-26 11,68 foi criada para atender dois bairros do município: o Jardim
Califórnia e Jardim Mônica. Dois veículos foram colocados para fazer o itinerário,
com cinquenta minutos de intervalo entre um ônibus e outro. Cada um
transporta 283 pessoas por dia – ainda não rodam nos fins de semana.
Durante um mês a Secretaria Municipal de Transportes avaliou o
desempenho da linha e agora decidiu fazer as mudanças para melhorar a
qualidade do serviço. A primeira alteração será o aumento do trajeto. Hoje o
ponto final é na rua Coronel Milton Gonçalves, no início do Jardim Patrícia.
Ele será transferido para uma rua a ser escolhida no outro lado do bairro.
Assim, os ônibus também transportarão passageiros dos bairros Corredor e
Vila Maria Augusta.
Essa alteração trará um benefício imediato para alguns passageiros que
tinha que pegar dois ônibus para chegar até o Centro. “É uma mudança que
vai ajudar na economia de muitas famílias”, disse o secretário de Transportes,
Dalton Luiz Dename. Outro benefício será o conforto. Alguns moradores do
local chegavam a andar um ou dois quilômetros até o ponto de ônibus mais
perto.O aumento do percurso não vai comprometer o tempo de espera dos
passageiros, que hoje é aproximadamente 45 minutos. Isso porque a Prefeitura
vai colocar mais dois ônibus na linha.
Especial
A escolha do itinerário da linha TR-26 também procurou atender a
necessidade de um passageiro muito especial. Victor Mendes Teixeira, de 12
anos, que mora na rua Havana, no Jardim Mônica. Ela sofre de paralisia
cerebral e tem que andar em uma cadeira. Todos os dias a dona de casa Erilene
Mendes de Souza, mãe de Victor, andava um quilômetro para ir até o ponto de
ônibus e mais um e meio para voltar pra casa.
Cansada da rotina, ela resolveu procurar a Secretaria Municipal de
Transporte para expor seu problema. Junto com ela levou um abaixo assinado
com mais de 400 adesões. O pedido foi acatado pela secretaria. “Faz cinco
anos que moro aqui e nunca me deram uma resposta tão rápida”, afirmou.
Depois os estudos de impacto de trânsito e condições das vias, o trajeto foi
traçado bem próximo a casa de Victor. “Não podemos passar na rua porque
ela não comporta o tamanho do ônibus”, afirmou o secretário. A mãe do
menino agradeceu: “Não é meu, mas outras crianças deficientes do bairro e
SECOM Pref. Itaqua
todos beneficiados”.

Questão de Opinião

Esporte Clube Vila Júlia é
homenageado na Câmara de Poá
Campeão de diversas competições, chegando a disputar ainda as importantes copas, o time foi além das tradicionais categorias do esporte
completou 55 anos
Os vereadores Luiz Eduardo Oliveira Alves (PPS), o Edinho do Kemel, e Lázaro Borges (PROS), renderam homenagens ao Esporte Clube
Vila Júlia, recentemente, na Câmara de Poá, com Votos de Congratulações pela comemoração dos 55 anos de fundação completados neste ano.
A torcida, que tem o time, como clube de coração, comemorou a data em 05 de maio. No entanto, a história da agremiação começou em 1959.
Foi na década de 60, o jovem Basílio Cândido de Assunção, um dos fundadores do Esporte Clube Vila Júlia, jamais poderia imaginar que,
a partir das despretensiosas partidas de futebol, estaria formando uma grande torcida de apaixonados.
O clube, criado na periferia do município de Poá, foi iniciado para agregar todas as raças e camadas sociais, características do próprio país
do futebol.
Campeão de diversas competições, chegando a disputar ainda as importantes copas, o time foi além das tradicionais categorias do esporte,
com uma escolinha de futebol infantil que conta com dezenas de crianças e jovens.
“Esse tradicional clube merece, mais do que nunca, esta homenagem. Não só pela data, mas por sua contribuição à nossa cidade”,
destacou Edinho do Kemel.
“Ao longo de mais de 5 décadas, nós poaenses, tivemos a satisfação em fazer valer a pratica esportiva, com um futebol de qualidade em
Gisele Santos
nosso município. Parabéns pelos 55 anos, que, de fato, foram de lutas e vitórias”, evidenciou Lázaro Borges.

Vereador Edinho do Kemel

Vereador Lázaro Borges

Petróleo, Gaucho,Wilson,Passaro, Helio, Zico, Sampa, Edson, Regis, Ricardinho, Dan, Pipoca, Paulinho

Lar Mãe Mariana comemorou 41 anos
A Instituição Assistencial Cristã Lar Mãe Mariana comemorou
os seus 41 anos de existência no dia 09 de Outubro de 2014, foi
fundada em 9 de outubro de 1973 por VICENTE LEPORACE,
ESTEVAM BORROUL SANGIRARDI, OLGA DE BIASE SANGIRARD,
CARLOS ALBERTO PASTORE E IVONE, tendo hoje como presidente
voluntaria a Sra Vania Lazaneo.
Somos um abrigo de idosos carentes sem fins lucrativos, que
atualmente abriga 40 idosos entre homens e mulheres.
Por a nossa entidade ser filantrópica, mantemos o bom
funcionamento da casa através de doações e colaboração de
pessoas físicas e jurídicas, sendo assim agradecemos a todos os
nossos amigos e colaboradores, por nos ajudar nesta causa nobre.
MÃE MARIANA
Mariana Gramani Leporace, italiana de berço, mas brasileira de
coração, nasceu em 1.885, na Província de Consenza, na Calábria,
Itália. Veio para o Brasil com 04 anos de idade, passando a morar,
inicialmente em Franca - SP e, em 1.912, em São Tomás de Aquino,
Estado de São Paulo.
Estudou num colégio francês, sendo que sua cultura era
reconhecida como acima da média para a época. Em 1.914 foi para a
Argentina, onde nasceram seus filhos, Lígia nascida em 1.914 e falecida
2.001;Otávio, nascido em 1.916, já falecido; Sebastião, nascido em
1.918 e falecido 1.977; Vicente Leporace, já falecido, e Antônio,
nascido em 1.922 e hoje residente na capital de São Paulo. Por ocasião
do nascimento do último filho, Antônio, o marido de Mãe Mariana,
Güerino, saiu de casa, retornando somente após quatro anos, período
em que D. Mariana permaneceu a frente dos negócios da família,
cuidando da educação dos filhos, costurando coletes e outras peças
de vestuários para alfaiates.
Mãe Mariana, como carinhosamente era chamada, tinha seis irmãs
e um primo, José Madalena, amigo íntimo de Eurípedes de Barsanulfo,
que na época morava em Sacramento, onde trabalhava como barbeiro.
Com problemas de saúde, D. Mariana apelou para Eurípedes. D.
Mariana contava que na época em que Eurípedes de Barsanulfo
trabalhava como barbeiro, “desdobrava-se” para cuidar dos doentes
de outras cidades.
Em 1.929, D. Mariana retornou à Franca com toda a família, tendo
nascido nessa época sua última filha, Terezinha, falecida no ano de
2.000.
Em 02/05/1938, seu marido Güerino faleceu, acometido de
problemas cardíacos.
Elaine Carlini

HÁ MAIS DE 40 ANOS TRABALHANDO PARA O BEM
ESTAR DOS IDOSOS DA NOSSA REGIÃO
O LAR MÃE MARIANA, fundado dia 09 de outubro de
1.973, é uma instituição assistencial sem fins lucrativos,
destinada à prática de fins caritativos no campo moral,
espiritual e material sem discriminação de raça, sexo,
nacionalidade, cor, filiação ou credo religioso.

Durante todo o tempo que moraram em Franca, D. Mariana e o Sr.
Güerino mantiveram estreitas relações de amizade com uma pessoa
muito conhecida na região, o Senhor Tomás Novelino, médico, falecido
em 2.002, aos 96 anos, que foi fundador da Sociedade Pestalozzi de
Franca.
Foi com D. Mariana, a “Mãe Mariana”, que, na década de 50, D.
Olga, uma das fundadoras do “Lar Mãe Mariana”, adquiriu os
primeiros conhecimentos da doutrina Espírita.
Mariana Gramani Leporace, espírita convicta e atuante, “faleceu”
em 1.965, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, Brasil.

Câmara homenageia Igreja Batista Filadélfia de Mogi das Cruzes
A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entregou, durante sessão solene realizada nesta quinta-feira (23/10/2014), o título de Honra ao Mérito à Igreja Batista Filadélfia em Mogi das Cruzes,
pela comemoração de seus 10 anos de fundação, bem como ao pastor Paulo Roberto Santos Pinto, pelo exaustivo e incansável trabalho que vem desenvolvendo no comando da entidade.
“Esta homenagem é mais do que justa, já que reconhece o importante papel desempenhado pela entidade religiosa e pelo pastor junto aos bairros do Mogi Moderno, Vila Rachel, Conjunto
Residencial Bovolenta e Vila da Prata. Nesses 10 anos de fundação, vários e importantes trabalhos voltados à evangelização, educação e beneficência foram desenvolvidos e realizados, congregando
a população em ações de cunho religioso, cultural e beneficente”, destacou o vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes (PT), autor da propositura.
Já o 1º vice-presidente do Legislativo, o vereador Mauro Araújo (PMDB), ressaltou que a Igreja tem feito a diferença para a Cidade há uma década. “Tanto a entidade religiosa como o pastor
têm prestado importantes serviços ao nosso Município, proporcionando a difusão de valores religiosos e morais. Os trabalhos e campanhas realizados também preparam pessoas melhores, o que
demonstra o alto grau de comprometimento do homenageado com Mogi das Cruzes”, frisou.
Representando a Igreja Batista Filadélfia em Mogi das Cruzes, a pastora Lídia da Costa agradeceu a iniciativa da Casa de Leis. “É muito gratificante saber que os projetos realizados pela
entidade estão sendo reconhecidos. Há anos, a igreja tem trabalhado pela comunidade e esse título apenas nos incentiva a fazer ainda mais”, ressaltou.
Já o homenageado destacou a trajetória da Igreja Batista Filadélfia em Mogi das Cruzes. “Ela foi fundada há 10 anos e, no início, percorremos um caminho muito difícil. Trabalhamos muito,
nunca desistimos e foi possível chegar até aqui. Este é o trabalho de Deus sendo reconhecido”, afirma o pastor Paulo Roberto Santos Pinto.
História
A Igreja Batista Filadélfia em Mogi das Cruzes foi fundada em 29 de agosto de 2004, pelo pastor Paulo Roberto Santos Pinto. Na ocasião, a entidade contava apenas com 22 membros e ocupava
imóvel alugado. Hoje, possui sede própria, constituída do Templo para a realização dos cultos, além de ser um espaço destinado a trabalhos culturais, educacionais e sociais.
Entre os projetos desenvolvidos pela igreja em sua sede, estão a Escola Bíblica Dominical, o Espaço Jovem e as aulas de violão, bateria e teclado, oferecidas gratuitamente à população.
De acordo com a propositura, a história da Igreja e a do pastor se confundem, sendo que o trabalho do pastor Paulo Roberto Santos Pinto se remete a um importante papel de cunho social
e humanitário, configurados pelo intenso trabalho de evangelização e orientação, preparando pessoas melhores para a sociedade.

Câmara Municipal de Mogi
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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

ESPORTE
ESPORTE SOCIETY
SOCIETY SANTA
SANTA LUIZA
LUIZA
ALUGAMOS QUADRA
DE AREIA VESTIÁRIOS C/
EFICIENTE ILUMINAÇÃO
NOTURNA
LOCAÇÕES MENSAIS
OU AVULSAS

OFERECEMOS
TAMBÉM PARA
LOCAÇÃO ÓTIMO
SALÃO DE FESTAS
(150 M2) COM
CHURRASQUEIRA,
ÓTIMO AMBIENTE
CEL 99317 9573
C/ EDMILSON- (CEARÁ)
“ O FIRMA”

EDMILSON(CEARÁ )
“O FIRMA”

Foto
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Vereadores denunciam falta
de segurança em Poá

Jeruza agradece apoio
e confiança do eleitorado

Ausência das rondas escolares e a não realização da Atividade Delegada, que segundo
o parlamentar, não saiu do papel, seriam o estopim para facilitar tais práticas criminosas

Vereador Edinho do Kemel
Vereador Lázaro Borges
As incidências ocorridas com a o estopim para facilitar tais práticas pelos moradores do local, as
falta de segurança em Poá criminosas.
revindicações e mazelas que
ganharam destaque nesta semana,
“É fundamental que a Polícia assolam a comunidade.
durante sessão na Câmara.
Militar (PM) desenvolva um
“Há muito tempo busco mais
O assunto foi abordado pelo trabalho ostensivo em conjunto segurança para o bairro, foram
vereador Luiz Eduardo Oliveira com a Guarda Civil Municipal várias reuniões e tudo sempre
Alves (PPS), o Edinho do Kemel (GCM). Bairros como a Vila Santa voltava ao norma, como era. Com
ao citar um episódio em que uma Helena e a Cidade Kemel têm sido esse último encontro, pude notar
garota teria sido espancada em alvo fácil dos bandidos, principal que o trabalho ostensivo da PM
Calmon Viana, bairro da cidade.
mente, os comerciantes. Isso não aumentou nos últimos dias,
Para Edinho do Kemel, a pode ficar como está”, denunciou. precisamos de ações como essa,
ausência das rondas escolares e a
O vereador Lázaro Borges não medidas paliativas”, ponderou
não realização da Atividade (PROS), recordou a reunião o vereador ao finalizar sua fala
Delegada, que segundo o parla realizada, recentemente, na Nova cobrando a realização de um
mentar, não saiu do papel, seriam Poá, na ocasião foram expostas concurso para GCM e apontar a

Presidente do Legislativo,
Marquinhos da Indaiá
necessidade de uma Guarda
Ambiental.
O presidente do Legislativo,
Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o
Marquinhos da Indaiá, destacou
a importância da valorização dos
GCMs.
“Trabalhar com um número
reduzido de efetivo nos leva a
também a redução da qualidade da
prestação de serviços, pois são
poucos guardas civis para muitos
locais, ou seja, não há como
atender todos os bairros”,
enumerou.
Gisele Santos

Vereador Walmir Pinto cobra informações da Sabesp
sobre impactos da crise hídrica em Suzano
Diante do clima de insegurança com relação ao baixo índice do nível do sistema Cantareira, o líder da bancada petista na Câmara de Suzano e presidente da Comissão de
Educação, Esporte, Cultura e Turismo, Walmir Pinto, encaminhou requerimento a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) cobrando esclarecimentos
sobre os impactos da crise hídrica que afeta o Estado de São Paulo no município suzanense e as constantes interrupções do fornecimento de água na cidade.
Segundo o vereador, como há um confronto de informações sobre o assunto é preciso apurar melhor se o baixo índice das represas que atendem o município irá agravar a
irregularidade no fornecimento de água aos munícipes e qual o planejamento do órgão para enfrentar esse período.
No requerimento, o vereador também cobra informações da Sabesp sobre o nível atual do reservatório de Taiaçupeba e a previsão para a efetiva implantação do projeto de
ampliação da referida represa, que está em discussão desde 1992.
“A Imprensa não diz outra coisa senão que vai faltar água, mas o governador diz que não faltará. Portanto, é preciso esclarecer se realmente há racionamento efetivo na cidade,
tendo em vista as diversas reclamações que recebemos sobre o corte de fornecimento, principalmente no período noturno. Caso não, por quais motivos, moradores de diversos
bairros registram reclamações quanto a interrupção no fornecimento de água?”, questiona.
Gisleine de Rezende Zarbietti

Em Poá petebista angariou 8.327 votos, agradeceu aos eleitores e
parabenizou os eleitos
Com 13.687 votos, a candidata à Deputada Estadual Jeruza Reis (PTB),
não conseguiu se eleger para ocupar uma cadeira na Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo. Contudo, a petebista que exerce seu segundo
mandato na Câmara de Poá agradeceu ao seu eleitorado pelo apoio e confiança
não só nas urnas, mas durante toda a campanha eleitoral. Em Poá, a petebista
angariou 8.327 votos.
“Estendo meus agradecimentos a toda a população que confiou em nosso
trabalho e nos deu seu voto de confiança. Saber que na primeira vez em que
disputo uma vaga na Assembleia consegui angariar tantos votos, nos fortalece
ainda mais e nos mostra que estamos no caminho certo, agradeço,
imensamente a cada eleitor que nos apoiou, de coração”.
Jeruza Reis também agradeceu aos seus familiares e sua equipe de campanha
pelo empenho e dedicação. A vereadora disse ainda, que esse é só o começo
de uma luta em busca de melhoria na qualidade de vida da população e que
deve continuar lutando pela região do Alto Tietê, sobretudo pelos poaenses,
município em que legisla.
“Nosso trabalho não para, esse é um trabalho de formiguinha, e tenho
consciência disso. O resultado que obtive nas urnas me fez crescer não só
como figura pública, mas também como ser humano e como mulher. Faltou
muito pouco, mas essa apuração prova, sem sombra de dúvida, que lugar de
mulher é na política sim e que podemos ir além”.
Mesmo diante dos números Jeruza se mostra entusiasmada para retomar
seu trabalho na Câmara de Poá.
Continuo empreendendo o trabalho de legislar na Câmara de Poá com
firmeza, dedicação e dignidade para representar a população poaense”.
A parlamentar fez questão de parabenizar seus adversários pelo empenho
durante a campanha:
“Enquanto se espera atitudes por parte de muitos eleitos vitoriosos no
último pleito, temos de admitir que espera-se, da mesma forma, a altivez de
outros tantos que, embora não tenham obtido êxito nas urnas, têm seu valor
e mérito, sim. Mas triste é saber que poucos (ainda, bem poucos) não
conseguem vislumbrar essa altivez, essa honradez e querem, a qualquer
custo, achar uma “explicação” para a derrota, distribuindo ofensas, falta de
educação e pouca gentileza com seus adversários políticos, como se fossem,
verdadeiramente, inimigos pessoais”, disse.
Gisele Santos

DELICIOSOS CHURRASCOS DO ALEMÃO
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 Vanir Hungria
com Lourenço Paganucci, ao lado do viaduto Airton
Sena, Centro de Ferraz de Vasconcelos, trabalhamos
neste ramo há 28 anos, qualidade tem nome Alemão
Churras queiro.
Vendemos churrasco por quilo, encomendas aci ma
de 30 kg, você ganha de brinde a preparação e
serviremos seus convidados.
A renda dos produtos vendidos nesta Perua churrasco,
20% é destinado ao Projeto Social”Ajude a fazer uma
crinça sorrir” criado desde 1988.
Pedimos sua colaboração!
Falar com Marly ou Alemão Churrasqueiro no fone:
99887 2618.
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