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Prefeito de Poá participa da
inauguração do Jardim Sensorial da Apae
Fotos:Flávio Aquino

Pré-natal com os pais incentiva cuidados
de saúde e estreita laços com os filhos

Iniciativa em Ermelino Matarazzo convida os homens a
acompanharem a gravidez e a fazerem exames preventivos.
O resultado são pais mais próximos dos cuidados com os
bebês e com as gestantes.

Evento contou com a
participação de funcionários e
alunos da Apae, pais e integrantes
da Prefeitura de Poá

Bertaiolli apresenta Mogi das Cruzes para
receber nova unidade de empresa belga de aviação

O prefeito Marco Bertaiolli realizou duas
importantes visitas em sua viagem oficial à Bélgica.
Na terça-feira (04/11), o mogiano esteve reunido
com representan tes da Universidade de Louvain,
discutindo um intercâmbio univer sitário entre a
instituição e a cidade
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Chefe do Executivo poaense
acompanhou solenidade de abertura
do espaço voltado para o desenvolvi
mento intelectual e cognitivo dos
alunos da unidade no Conjunto
Alvora
O prefeito de Poá Marcos Borges
participou, na manhã desta sexta-feira
(7/11), da inauguração do Jardim
Sensorial da Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais (Apae) de
Poá.
O projeto vai auxiliar no
desenvolvimento educacional dos
181 alunos e pacientes da unidade
localizada no Conjunto Alvorada.
“Fiquei extremamente emocionado
porque colaborei, de forma indireta,
para que este espaço fosse construí
do aqui na Apae de Poá e agora ele é
realidade.
Acredito que este trabalho vai
trazer uma grande contribuição para
o desenvolvimento dos alunos.
Deixo os meus parabéns a todos que

ajudaram na realização deste
projeto”, frisou o prefeito Marcos
Borges.
O chefe do Executivo de Poá
destacou que havia feito um pedido
para o agrônomo Odair Pereira –
idealizador e autor do Jardim
Sensorial da Apae – para que fizesse
um trabalho diferenciado no local,
aproveitando um espaço ocioso da
unidade da Apae poaense, mas não
esperava que fosse tão bom e com a
eficiência e importância do uso deste
serviço. “Sem dúvida que ele e toda
a equipe da Apae estão de parabéns
por esta iniciativa. Quero elogiar a
dedicação de todos que participaram
direta ou indiretamente deste
processo”, destacou.
A concepção e construção do
Jardim Sensorial contaram com a
importante participação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
“Houve a colaboração dos funcioná
rios da secretaria e da Frente de

Trabalho ligados à pasta. É um
projeto muito bom, com uma
funcionalidade importante para os
alunos da Apae e que, sem dúvida,
será bem utilizado pelo corpo técnico
da instituição”, disse José Edílson
Marques Dias, secretário municipal
de Meio Ambiente de Poá.
A presidente da Apae poaense,
Silvana Marins, ficou surpresa com
o resultado final e também elogiou o
novo espaço. “Estava previsto
inicialmente um pequeno jardim para
que as crianças cuidassem.
Depois, a ideia evoluiu para este
projeto maravilhoso. Sem dúvida que
vai contribuir muito para o
desenvolvi mento educacional dos
alunos da Apae, com trabalhos que
ajudarão nas funções cognitiva,
psicomotora e psicoafetiva, entre
outras”, destacou.
O idealizador do projeto, o
agrônomo Odair Pereira, explicou a
funcionalidade do Jardim Sensorial.

SECOM Poá
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“Como o nome diz, este projeto faz o
aluno desenvolver ainda mais os
cinco sentidos: olfato, tato, visão,
paladar e audição. Separado em
módulos, os alunos terão a
oportunidade de trabalhar cada um
destes sentidos.
No primeiro módulo, há uma
pequena fonte de água, na qual os
alunos poderão trabalhar os sentidos
da visão e da audição, por exemplo.
Depois, há um corredor com cinco
tipos diferentes de piso, onde o tato
é bem desenvol vido. E nas laterais
há plantas que despertam a visão, o
olfato e o paladar”, explicou.
A construção do Jardim Sensorial
da Apae de Poá durou aproximada
mente seis meses e teve um custo de
R$ 400. Também participaram do
evento a diretora de Meio Ambiente
de Poá, Juliana Cardoso, e os
vereadores Diogo Reis da Costa, o
Diogo Pernoca, e Luiz Eduardo
Oliveira Alves, o Edinho do Kemel.

Sorteio do número e andares dos apartamentos aos
contemplados
Local: Praça de Eventos Dia: 15 novembro de 2014
Horário: 10 horas
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Eleição Presidencial:
Levando-se em conta o resultado da eleição para
presidente, pelo que foi dito nas urnas em 06 de Outubro
de 2014, o povo está satisfeito com a saúde, a educação
e a segurança no Brasil.
Houve uma chance de mudança, porem, ficaram com
a continuidade, e agora vamos reclamar com quem, se
pela maioria está tudo bem.
Temos que pedir a reforma tributária urgente, pois, os
impostos absurdos pagos engordam o impostômetro como
nunca vimos antes.
Somos poucos para trabalhar para muitos, somandose presidente, senadores, governadores, deputados
federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores fora
assessores e outros cargos de confiança, pagamos
aproximadamente 27 bilhões de reais fora mordomias,
que são muitas, fora funcionários públicos, policiais,
forças armadas, é impossível a população sobreviver
financeiramente com a carga tributária existente.
Não podemos esquecer-nos das bolsas famílias e das
famílias de presidiários e dos presos que saem caro para
o Brasil.
O que foi feito está feito, agora só nos resta acreditar
em um milagre onde se pode diminuir os impostos, a
maioridade penal, e melhore a saúde e a educação.
É como em um casamento, quando acaba ou não está
dando mais certo se voltar estará se aceitando tudo que
estava errado e não reclamar, pois, houve a chance de
mudança para melhor ou para pior, porém, não
saberemos, pois, não tentamos.
Vamos torcer por melhorias e acreditamos na oposição,
porque afinal de contas não podemos aceitar tudo de
braços cruzados.

Colaboradores da UPA de Itaqua aderem
a campanha contra câncer de próstata
Objetivo é alertar os homens quanto a necessidade de exames preventivos
“O câncer de próstata é a segunda
doença mais comum entre os homens,
ficando atrás apenas do câncer de
pele”.Ainformação é do secretário da
Saúde de Itaquaquecetuba, Willian
Harada.
Diante desta realidade, depois de
aderir ao ‘Outubro Rosa’, a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA) de
Itaquaquecetuba iniciou esta sema na
a Campanha ‘Novembro Azul’, que
tem como objetivo a prevenção do
câncer de próstata.
Para chamar a atenção para o tema,
o Instituto Nacional de Assistência à
Saúde e à Educação (Inase) - organiza
ção social responsável pela gestão
da Unidade - instalará painéis alusivos
aos cuidados com a saúde do homem.
Além da comunicação visual, todos
os colaboradores da UPA adotaram a
utilização de laços azuis, que simboli
zam a campanha não só no Brasil, mas
em outros diversos países do mundo.
“Com esta campanha, o nosso
principal objetivo é de mudar os
hábitos e atitudes do público masculi
no em relação a sua saúde e seu corpo,
incentivando assim, o diagnóstico pre
coce de doenças como o câncer de
próstata, que tem grande chances de
cura”, ressaltou o secretá rio da Saúde.
O diretor da UPA, Dr. Paulo Tierno,
destaca ainda que fazer os exames
solicitados pelo médico no check-up
de rotina é a forma mais eficaz de se
lutar contra a doença. “O diagnóstico
precoce é hoje a arma mais importante.
Quando descoberto nos estágios
iniciais, as chances de cura do câncer

Para o parlamentar, Prefeitura demonstrou que não tem interesse em manter o funcionamento da unidade na cidade

FRANCISCO PADIN MARTIN
ADVOGADO E CIDADÃO

ACEITAMOS TODA ESPÉCIE DE DONATIVOS

Banco Santander - Agência: 0353 - Conta Corrente: 13.000861-4
Banco do Brasil - Agência: 6708-3 - Conta Corrente: 5-1

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

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.

Procure o AA mais próximo
de você ou ligue para 33159333 - 24 horas.
Grupo 21 de Abril de AA de
Poá. Avenida Brasil, 292 Centro - Cep 08561-000
(embaixo do Viaduto).
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Presidente da Comissão de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo da Câmara
de Suzano, Walmir Pinto

DE

EXPRESSÃO

denúncias de supostas irregularida
des na convocação dos seleciona
dos veiculadas na Impren sa local.
Segundo o parlamentar, além de
todo descaso com a saúde em
Suzano, outra preocupação refere-se
às informações que circulam na
cidade sobre o interesse dos antigos
donos do então Hospital São
Sebastião, que funcionava no local
antes de se tornar a Santa Casa II,
reativar a unidade:
“Comenta-se que vão demitir
todos os funcionários porque
querem uma equipe inteiramente
nova. Sabemos que muitos médi cos
estão com salários atrasados, como
ficará a situação de todos os
profissionais que atuam na Santa
Casa II?”, questionou.
A crise na unidade de saúde se
agravou com a falta de pagamento
do aluguel do prédio, que não é feito

há 18 meses pela administração
municipal. Diante dessa situação, os
proprietários do imóvel não tem
interesse em renovar o contrato que
termina este mês com a Prefeitura.
Para Walmir Pinto, essa crise
mostra que a Prefeitura não teve
interesse em manter o serviço na
cidade:
“A impressão que temos é que a
administração municipal quis se livrar
da Santa Casa, pois nada fez para
evitar com que a cidade perdesse
essa unidade de saúde.
Considero isso um erro e algo
muito temerário para a administra ção
e para a população que já sofre com
o descaso da saúde com a falta de
médicos, remédios, de vagas para
atendimen tos e da precariedade dos
serviços diante de tanta denúncia de
atuação de falsos médicos na cidade”,
ressaltou.

De autoria do Executivo, a matéria proposta pelos vereadores em 2013 ganhou destaque no município, sobretudo, no meio estudantil e nos movimentos
O presidente da Câmara de Poá, o objetivo de trazer ampla discussão no entanto, este é um passo impor
Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o ao tema e proporcionar aos jovens, tante e que merece ser comemo
Marquinhos da Indaiá, comemorou estudantes e cidadãos, um espaço rado”, complementou o presidente.
do projeto de lei que garante a gratui democrático intermedia dor em busca
O presidente agradeceu o
dade sobre o transporte coleti vo aos de melhorias.
empenho dos parlamentares durante
estudantes poaenses.
Entre os pedidos do grupo de a discussão do projeto.
A matéria teve o aval unânime estudantes que foram atendidos está
“Agradeço aos vereadores desta
dos parlamen tares na última terça- a eliminação do teto salarial e isenção Casa de Leis que, com afinco
feira, dia 04 de novembro.
no pagamento do cartão, além da acompanharam os trabalhos e deram
De autoria do Executivo, a matéria efetivação do Conselho de aval para tornar esse projeto uma
proposta pelos vereadores em 2013 Mobilidade Urbana.
realidade, uma lei”, finalizou.
ganhou destaque no município,
“Informações do Executivo dão
Emenda
sobretudo, no meio estudantil e nos conta de que, a princípio 1,4 mil
As reivindicações atendidas
movimentos.
estudantes serão beneficiados, foram apresentadas via emenda
Por se tratar de um assunto de porém, o número deve chegar a 7 mil modificativa, abonada pelos parla
suma importância, duas audiências em março. Esse é um anseio dos mentares durante a última sessão.
Presidente da Câmara de Poá, Marcos
foram realizadas na Casa de Leis com estudantes, há muito o que se fazer,
Gisele Santos
Ribeiro da Costa, o Marquinhos da Indaiá

Vereador Claudio Ramos teme nova transferência de obras pela Sabesp

Colaboradores ou articulistas não tem vínculos
empregatício com esta empresa, pois prestam serviços a titulo de colaboração sem remuneração

LIBERDADE

A situação dos funcionários da
Santa Casa II em caso de fechamen
to da unidade foi um dos questiona
mentos feitos pelo líder da bancada
petista e presidente da Comissão de
Educação, Cultura, Esporte e
Turismo da Câmara de Suzano,
Walmir Pinto (PT).
Por meio de um requerimento
apresentado na sessão desta quartafeira (5 de novembro), o vereador
cobra informações da administração
municipal sobre essa situação, bem
como o real valor da dívida da unidade
e a proposta de negociação apresen
tada pela administração municipal.
Ainda com relação à Saúde,
Walmir Pinto solicita, em outro requeri
mento, a relação de contrata dos pelo
processo seletivo realizado pelo Insti
tuto Nacional de Amparo à Pesquisa,
Tecnologia e Inovação na Gestão
Pública (INTS), tendo em vista as

Presidente da Câmara comemora
aprovação do Passe Livre Estudantil

O Jornal do Alto Tietê não se responsabiliza por
qualquer eventualidade que aconteça referente a
sua veracidade.
Colaboradores: Syllas Nogueira Pinto, Kelson Cavalcante,
Toninho Luna, Prof. Gerson Passos, Alemão Churrasqueiro,
Edson Teixeira, Allan Moraes, Dr Francisco Martin Padin.

O Jornal do Alto Tietê é uma publicação da
Empresa Jornalística e Editora Folha Livre

em primeiro grau com câncer de
próstata, a chance de apresentar a
doença é de duas a cinco vezes,
dependendo da idade em que foi
diagnosticado no parente e no núme
ro de membros que apresenta ram o
Luciano Amaral
câncer.

ta rotineira ao urologista, com o objeti
vo de fazer o diagnóstico preco ce da
doença, por meio do PSA e do toque
retal.
- Pacientes com histórico familiar
de câncer de próstata tem maior risco?
Quando existem na família parentes

Vereador Walmir Pinto questiona situação dos funcionários
da Santa Casa II com possível fechamento da unidade

caradepaumadeiras2009@hotmail.com

HÁ MAIS DE 40 ANOS TRABALHANDO PARA O
BEM ESTAR DOS IDOSOS DA NOSSA REGIÃO

de próstata são muito maiores", afirma.
O médico destaca ainda que o
exame de sangue para a dosagem do
antígeno prostático específico (PSA)
deve ser realizado anualmente por
homens a partir dos 50 anos. "Porém,
a realização do exame da próstata
também é indispensável", completa.
No Brasil, a doença é responsável
por 6% do total de óbitos de homens
e, em 2010, fez 12.778 vítimas.
Como, quando e por que preve nir?
Segundo o Instituto Nacional do
Câncer (INCA), o câncer de próstata
é o segundo mais comum entre
homens, ficando atrás apenas do
câncer de pele não melanoma.
Hoje, ele é o sexto mais comum no
mundo e o mais prevalente em
homens, o que representa cerca de
10% do total de cânceres.
Apenas esse ano, o INCA estimase que 60.180 novos casos sejam
diagnosticados.
A doença ocorre quando as células
da próstata, glândula localizada próxi
ma à bexiga, começam a se multiplicar
dessa forma desorde nada.
Na fase inicial, o paciente não
apresenta sintomas, o que torna
imprescindível que os homens façam
os exames específi cos indicados pelo
médico, a partir dos 50 anos.
Dúvidas Comuns
- Quais os sintomas que podem
indicar possíveis alterações na prósta
ta?
O câncer de próstata não costuma
causar sintomas na fase inicial.
Portanto, torna-se importan te a consul

Gisleine Zarbietti

Francisco
Padin
Martin
"Advogado,
Comerciante
e Cidadão
Poaense"

Questão de Opinião

Vereador Claudio
Ramos Moreira

Desconfiado que a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp), Divisão Regional de
Itaquaquecetuba adie mais uma vez o
início das obras para a implantação da
rede coletora de esgoto nos Jardins
Angelina, Maria José e na Vila Pereira,
em Ferraz de Vasconcelos, o vereador
ClaudioRamosMoreira(PT)apresentou
requerimento cobrando informações da
empresa a respeito do assunto, na
sessão ordinária, na segunda-feira, dia
03. No total, desde fevereiro do ano
passado, o petista já fez quatro requeri
mentos a estatal paulista.
Segundo ele, inicialmente, a Sabesp
garantiu que os serviços tão esperados
por moradores seriam executados até o
final do segundo semestre de 2013, no
entanto, nada fora feito, apesar da

promessa da empresa. Depois, em julho
deste ano, voltou a informar a Câmara
Municipalqueporcontadeumrearranjo
financeiro, as obras foram replaneja das
para os primeiros seis meses do ano
quevem.Porisso,temendoonãocumpri
mento,novamente,pelaSabespClaudio
Ramosdecidiufazernovoquestionamen
to. Ele criticou a compa nhia por não
responder alguns dos requerimentos.
Na Tribuna da Casa, o petista deixou
bemclaroqueaempresaagedemaneira
desrespeitosa com os moradores
daqueles bairros, assim como, com os
do restante do município em geral. Na
hipótese de a Sabesp não instalar a rede
coletora de esgoto nos JardinsAngelina,
Maria José e na Vila Pereira, Claudio
Ramosjáadmiteinclusiveingressarcom
um pedido para a abertura de uma ação

civil pública pelo Ministério Público
(MP) e, com isso, obrigar a empresa a
construir as obras nos referidos bairros
ferrazenses.
Além disso, o petista não descarta a
possibilidade, aliás, ele já conversou
sobre o tema com o deputado estadual,
Ênio Tatto (PT) objetivando promover
audiência pública na Assembleia
Legislativa (Alesp) para tratar do
descaso da Sabesp, em Ferraz de
Vasconcelos. Por sua vez, o presidente
da Câmara Municipal, vereador Luiz
FábioAlvesdaSilva(PSDB),oFabinho,
afirmou que o fato de a Sabesp ignorar
o pedido de informações da Casa
representaumaagressãoaoPoderExecu
tivo e, ao mesmo tempo, ao povo ferra
zense. O tucano elogiou o colega por
insistir no caso.
Pedro Ferreira

Questão de Opinião
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Pré-natal com os pais incentiva cuidados
de saúde e estreita laços com os filhos

Iniciativa em Ermelino Matarazzo
convida os homens a acompanharem
a gravidez e a fazerem exames
preventivos.
O resultado são pais mais
próximos dos cuidados com os
bebês e com as gestantes.
Na região de Ermelino Matarazzo,
zona leste, os futuros pais também
fazem pré-natal. Preocupadas em
envolver os homens no processo de
gestação e nascimento, as equipes
de saúde da área oferecem exames,
acompanhamento e orientações,
com o objetivo de estreitar os laços
de paternidade e de prevenir os
bebês de doenças como sífilis e HIV.
Aexemplo do atendimento de prénatal realizado em toda rede munici
pal de saúde, após o teste positivo
de gravidez, a gestanteaten dida em
uma das 12 unidades básicas de
saúde (UBSs) de Ermelino Matarazzo
é cadastrada, realiza exames
laboratoriais e de imagem, recebe
orientações e passa por consultas
médicas, mas com uma novidade: as
unidades oferecem um convite
especial para que o pai participe
ativamente dos cuidados com a
gestação.
No pré-natal do pai, são realiza
dos exames de sangue de sorologia
para HIV, sífilis, hepatite B e C e
também avaliação da saúde bucal.
Os homens participam de aconselha
mento individual e das atividades de
orientação sobre o processo de
gravidez e sobre os cuidados com o
recém-nascido. Outra iniciativa é que
são convidados a acompanhar as

consultas de rotina da gestante.
Para cuidar da própria saúde, os
futuros pais têm acesso a vacinas e
exames, como por exemplo para
medição das taxas de colesterol e
triglicérides. “É uma porta de entrada.
Eles se sentem mais à vontade para
acompanhar a mulher, sentem que
têm um papel e que fazem parte da
gestação. É uma experiência positiva,
eles participam bastante e têm
curiosidade”, disse a médica Dora
Patrícia Ramires Angarita, que atua
no projeto na UBS Pedro de Souza
Campos, uma das unidades de
Ermelino Matarazzo que desenvolve
o projeto. Para a médica, um dos
efeitos é criar um compartilhamento
de responsabilidades. “A responsabi
lidade não fica só para a mãe, porque
o bebê é dos dois. Ele vê que pode
ajudar a cuidar e até na hora de
amamentar”, afirmou.
Na região de Ermelino Matarazzo,
cerca de 30% dos companheiros de
gestantes aderiram ao programa. No
ano passado 452 futuros papais
realizaram os exames indicados pelo
projeto. Segundo as equipes de
saúde, há duas questões culturais
envolvidas: em geral, os homens não
procuram as unidades por não se
considerarem vulneráveis a doenças
e, além disso, há o medo de realizar
as sorologias para detecção de
doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs).
O trabalho de convencimento
envolve todos os profissionais da
unidade. “Tem algumas dificuldades,
o marido trabalha, não tem tempo.

Eles ficam apreensivos no começo.
Mas a gente facilita o agendamento
e a coleta do exame. Temos registrado
na ficha da gestante se os exames do
pai já foram feitos e vamos insistindo
para que ele participe. A mulher quer
que ele venha, então também ajuda a
convencer”, afirmou a enfermeira
Eliete Bergamo.
Um dos benefícios dos exames
de pré-natal do homem é a prevenção
da transmissão de DSTs do pai para
a mãe, e desta para o bebê, com a
redução do contágio do vírus HIV e
de casos de sífilis congênita. Quando
o casal não é tratado corretamente, a
sífilis pode provocar aborto, má
formação do feto, morte ao nascer e
sequelas como cegueira, surdez e
deficiência mental. De acordo com
as características de cada casal e das
condições de saúde do bebê, ocorre
o encaminhamento a uma unidade
especializada em DST/ Aids,
inclusive após o nascimento.
Laços
Além da prevenção de doenças,
as atividades de orientação e a
possibilidade de acompanhar o
atendimento de pré-natal da mulher
ajudam a desenvolver laços afetivos
mais intensos do pai com o bebê, o
que pode reduzir situações como
abandono e violência doméstica.
“Um dos momentos de mais emoção
é quando eles vão à consulta e
escutam o coração do bebê. Muitos
até choram. É uma oportunidade
importante de contato com a criança”,
explica a gestora da UBS Pedro de
Souza Campos, Cristiane Pereira

Raimundo.
Na unidade, os encontros para
orientação acontecem mensalmente
e têm duração de cerca de duas horas.
Neles, as gestantes e os parceiros
aprendem mais sobre o processo da
gravidez, sobre o pré-natal e os
cuidados de saúde necessários. Entre
os temas estão nutrição, meio
ambiente, saúde bucal, amamenta
ção e higiene do bebê. Ao final das
atividades, é sorteado um presente:
uma cesta com fraldas, sabonete,
xampu e outros produtos infantis.
“Eu achei bacana, principalmente
para quem é mãe de primeira viagem.
Quando o exame de gravidez deu
positivo, já fizeram todos os pedidos
de exames, o cadastro no Mãe
Paulistana, marcaram a consulta e o
ultrassom. Mas não sabia que ele
tinha que também que fazer os
exames. Surpreendeu”, disse Aline
Novaes de Santana, 24 anos, que
está na sexta semana de gravidez. Ela
e o marido, Wagner Novaes de
Santana, 21 anos, participaram nesta
segunda-feira (3) com outros três
casais e duas gestantes do primeiro
encontro para orientações.
Para Aline, poder convidar o
marido para acompanhar é uma
chance de aproximar ele da vivência
da gravidez. “Para eles é complicado
entender o que está acontecendo,
então tem bastante informação,
coisas que eu também não sabia”. O
futuro papai aprovou o pré-natal
masculino. “Achei legal. Os homens
têm que ter consciência de como
funciona a gravidez, de saber como
agir. Por exemplo, o humor dela muda,
aí o meu acaba mudando também.
Quero estar ao lado dela, vou
acompanhar nos exames e nas
consultas”, disse Wagner.
Implantação
O projeto começou a ser
implantado em 2010, como um piloto
na UBS Jd. Três Marias. Nasceu de
um envolvimento das equipes de
saúde da região na prevenção da
transmissão de doenças sexualmente
transmissíveis, principalmente Aids.
A partir das experiências desenvolvi
das no bairro, está em fase de
implementação nas outras regiões da
Capital. A adoção do pré-natal do pai
é também uma recomendação da
Política Nacional de Saúde do
Homem, do Ministério da Saúde.
SECOM Pref. SãoPaulo

Prefeito Marcos Borges intensifica trabalhos de
prevenção e descobre ação criminosa no centro da cidade
Fotos:Flávio Aquino

O chefe do Executivo poaense esteve na manhã deste domingo (09/11) para verificar os serviços executados ao redor da Praça dos Expedicionários
Em ação de fiscalização e fortes na região e isso poderia ter
reorganização de todos os servi causado muitos transtornos aos
ços públicos da cidade, o Prefeito comerciantes e prejuízos irrepará
Marcos Borges trabalha de forma veis com alagamentos, medidos
ininterrupta desde que assumiu a pela quantidade de material apreen
administração política e financeira dido.
do Poder Executivo e constatou
Segundo informou a Secretaria
falhas e desequilíbrio no andamen de Serviços Urbanos, o trabalho
to de alguns trabalhos.
de limpeza alcançou um percentual
Neste domingo (09/11), o de 30%, sendo que nesta semana,
Prefeito Borges, esteve na Praça os serviços estão sendo executa
dos Expedicionários e do Relógio, dos nos bairros de Calmon Viana e
na região central do município, Cidade Kemel, e devem iniciar no
para acompanhar os serviços de Jardim Nova Poá. “Bueiros e
limpeza de bueiros realizados pela córregos devem perma necer
equipe da Secretaria Municipal de limpos, principalmen te, porque já
Serviços Urbanos (SSU), e entramos em períodos de chuvas,
constatou um fato preocupante: portanto a manutenção constante O prefeito Marcos acompanhou os trabalhos realizados na manhã de domingo
pacotes inteiros de encartes previne problemas com possíveis auxiliou a equipe nos trabalhos,
A Secretaria de Serviços
promocionais do Supermercado alagamentos e enchen tes. Nosso estavam presentes os secretários Urbanos também executa no bairro
Seta Atacadista dentro de vários objetivo é evitar transtor nos para municipais Sidiclei Lessa (Gover da Vila Áurea, em trecho da
bueiros, por toda extensão da nosso município e população”, no), Dr. Adair Loredo (Administra Avenida Deputado Castro de
praça. De imediato a equipe de comentou o prefeito Marcos ção) e Augusto de Jesus (Planeja Carvalho, reparos em guias e
fiscalização apreendeu todo Borges.
mento).
calçada. Segundo o secretário da
material retirado do bueiro e
De acordo com o secretário da
“É importante frisar que pasta, este local específico não
notificou formalmente a empresa SSU, Edson Rodrigues, as áreas serviços como este e tantos outros recebia serviços há algum tempo:
Seta para que a mesma informe por consideradas mais críticas, ou seja, estão em andamento na cidade. “O prefeito Marcos Borges nos
quais motivos todo volume de propensas a enchentes, recebem Diariamente estou presente em instruiu a reparar, consertar e deixar
material encontrado foi descartado em um primeiro momento os obras e acompanhando todos os a manutenção da cidade em dia.
de forma irregular.
serviços, porém ele reafirmou que, trabalhos, pois meu objetivo é o Nossa equipe está nas ruas
A prefeitura irá investigar a conforme determinação do prefeito de manter a cidade organizada e trabalhando”, finalizou ele, que
ação que tem caráter criminoso para Marcos Borges, todos os bueiros bonita, com foco no bem estar dos estava presente na manhã desta
que a cidade fosse prejudicada, do município serão limpos.
munícipes”, afirmou o prefeito segunda-feira (10/11), acompa
uma vez que nos últimos dias
Durante a limpeza deste domin Marcos Borges.
nhando o serviço neste referido
ocorreram chuvas de moderadas à go, além do prefeito, que inclusive
Mais trabalhos
SECOM Poá
bairro.
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Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO

DISCERNIMENTO
ESPIRITUAL
TRÊS TIPOS DE HOMENS
Para entendermos perfeitamente o que seja um perfeito
discernimento de coisas espirituais temos de explicar os três
tipos de homens que existem no mundo, e que a Bíblia
Sagrada citamos ensinos paulinos na carta de I Aos Corintios
capítulos 2,e 3 qno que se refere ao HOMEM NATURAL, O
HOMEM CARNAL E O HOMEM ESPIRITUAL.
I Corintios 2;-14 Ora o homem natural não compreende
as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente.
O HOMEM NATURAL vive,ainda que tenha certa cultura,
mais de imaginações e é facilmente envolvido pelos falsos
profetas, adivinhos, “pais de santo” e etc. o sobrenatural
existe mas para ele, homem natural mesmo que seja possuído
por uma um ou uma legião de espíritos maus nunca vai ter
ciência pois, após a possessão, volta ao seu estado normal
sem saber o que falou, o que fez,o que comeu ou o que bebeu,
mesmo ao ingerir bebidas alcoólicas não se embriagara, e
nem o cheiro alcoólico ficará em si. O lugar de seu espírito
permanecerá vazio até que por vontade de Deus renasça da
água e do espírito não podendo mais ser possuído.
O HOMEM CARNAL , apesar de não poder mais ser
possuído porque morreu para o mundo, e nasceu para
eternidade ainda espiritualmente é uma criança em Cristo
por não ter ainda assumido a identidade espiritual.I Coríntios
3;1 E eu irmãos não vos pude falar como a espirituais, mas
como a meninos em Cristo 2 Com leite vos criei, e não com
carne, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda
agora podeis. DIFERENTES dos primeiros cristãos, os cristão
dos dias de hoje não exercem o verdadeiro cristianismo vivem
cheios de imaginações e vivem uma vida cristã sem nenhum
poder por falta da verdadeira fé, a fé que vem com o
verdadeiro amor, o amor de Cristo que excede todo
entendimento. Por completa ignorância definem o amor que
lhes falta como o ágape, uma das quatro formas de amor
definidas pelos gregos que nada tem a ver com o amor de
Cristo que é indefinível em todo o universo.Efésios 3;19 E
conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aos
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.
Tanto o Home Natural como o homem Carnal pode sofrer
criticas e serem contestados, podem ser discernidos, podem
serem desacreditados, e podem ser contraditados.
I Aos Corintios 2 ;15 Mas o que é espiritual discerne bem
tudo, e de ninguém é discernido.I Aos Corintios 2;9 Mas
como esta escrito; As coisas que o olho não viu, e o ouvido
não ouviu,.E não subiram ao coração do homem. São as
que Deus preparou para os que o amam.Mas Deus no-las
revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as
coisas, ainda as profundezas de Deus.
Ore e peça orações, porque você precisa ser um Homem
Espiritual, e ter do amor de Deus e saber dos segredos de
Deus para você que so ama a Deus com o seu amor humano
e natural.
syllasmission@gmail.com
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É HORA DE DIZER MUITO OBRIGADO: Em coversa
com a amiga Renata Abreu, que se sagrou na última eleição
Deputada Federal eleita com 86.647 votos pelo Partido
trabalhista Nacional – PTN, onde representará o estado de
São Paulo. Pude notar sua simplicidade misturada com muita
vontade de realmente fazer a diferença na câmara dos
deputados. A Deputada enfatizou que ficou muito satisfeita
com a votação, e ressaltou que saberá honrar cada um dos
votos que recebeu para fazer jus à confiança e aos anseios
de todos que acreditam num futuro ainda melhor.
Renata Abreu-PTN angariou 1510 votos em Poá, o que
levou o município a ficar entre as oito cidades que mais
depositaram o voto de confiaram na Deputada.
PEGUE SUA BIKE E SAIA PEDALANDO! Pois é pessoal,
saiba que evitando transportes motorizados você reduz, e
muito, seu impacto ambiental. E ainda ganha qualidade de
vida e economia. A bicicleta, inventada no século XIX na
Europa, é considerada uma das maiores criações da
humanidade. Hoje é amplamente usada como meio de
transporte e tem cerca de um bilhão de unidades em todo o
mundo. Embora este seja um número respeitável, temos que
fazer cada vez mais uso da bicicleta como meio de transporte
para lutar contra os efeitos do aquecimento global. Sem
contar que você fará uma significativa economia no seu bolso.
Faça o teste!
E você, usa a bicicleta para se locomover por sua cidade?
Comente em nosso blog:www.colunabaude informacao.
blogspot.com.br
TRABALHO PRA DEDÉU: Esta semana o Vereador
Edinho do Kemel do município de Poá, realizou o lançamento
virtual do boletim informativo de prestação de contas de seu
mandato, que por sinal contém muitas páginas. No informativo
o parlamentar destaca algumas das várias ações promovidas
por seu mandato, sinal de que trabalhou muito pela cidade.
A sociedade agradece!
BOTE FÉ NO PLANETA: Muitos acreditam que por mais
que lutem pelo meio ambiente, o que podem fazer pelo planeta
é pouco comparado às necessidades atuais para reverter o
quadro doentio em que estamos. Um grande engano! Ações
individuais são essenciais para recuperar a saúde do planeta.
E a educação ambiental é capaz de multiplicar estas ações.
Pense nisso!
REFLEXÃO: Acredite em si próprio e chegará um dia em
que os outros não terão outra escolha senão acreditar com
você. - Cynthia Kersey
LEITOR DA SEMANA: Forte abraço ao amigo Alysson
Ramos, homem de Deus, sério e austero que comanda o
gabinete do Vereador Edinho do Kemel com muito dinamismo
e responsabilidade, e sempre acompanha as ligeiras linhas
deste “escriba".
Abraço a todos e vamos continuar avançando.
BAÚ DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
@baudeinformacao baudeinformacao@gmail.com

colunabaudeinformacao.blogspot.com.br

Depois de dois adiamentos, a
Comissão Permanente de Saúde,
Educação, Cultura, Lazer e Turismo
(CPSECLT) da Câmara Municipal de
Ferraz de Vasconcelos promove
audiência pública para verificar a
aplicação de recursos na Saúde pelo
município, no tocante, ao 2º
quadrimestre de 2014. O evento
ocorre na próxima sexta-feira, dia 14,
às 9h, naAvenida D. Pedro II, 234, no
centro. A reunião será comandada
pelo presidente da comissão,
vereador Antonio Carlos Alves
Correia (PSD), o Tonho.
A referida audiência pública será
feita em obediência ao parágrafo 5º,
do artigo 36, da Lei Complementar nº
141, de 13 de janeiro de 2012. A
prestação de contas na área da Saúde

Pedro Ferreira

Câmara de Ferraz promove
audiência pública da Saúde
deverá ser explicada pelo secretário
municipal da pasta, Luís Claudio
Rocha Guillaumon. Tonho aproveita
para convidar toda à população
ferrazense a participar da audiência
pública. Afinal, o assunto diz
respeito, diretamente, ao cotidiano de
munícipes.
Por sua vez, a Comissão Perma
nente de Orçamento, Finanças e
Contabilidade (CPOFC) realiza
audiência pública para analisar o
projeto de lei que dispõe sobre o
orçamento do município para o ano
que vem, no dia 18 deste mês, às 10h.
O evento terá como mediador o
presidente da comissão, vereador
Marcos Antonio Castello (SDD), o
Ratinho. Ele convida toda a
comunidade local a participar da
reunião.
A promoção da audiência pública
prevista na Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, a chamada Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) e
na Lei Federal nº4.320/64. A matéria
deverá ser esclarecida pelo secretário
municipal da Fazenda, Michael
Campos Cunha. Após passar por
essa etapa, o projeto de lei do Poder
Executivo será aprovado em dois
turnos pelo plenário da Casa. Estimase que a votação ocorra até a última
sessão ordinária de 2014, no dia 15
dezembro a partir das 18h.

Primeira Quinzena de Novembro de 2014

Bertaiolli apresenta Mogi das Cruzes para
receber nova unidade de empresa belga de aviação
O prefeito Marco Bertaiolli
realizou duas importantes visitas
em sua viagem oficial à Bélgica. Na
terça-feira (04/11), o mogiano
esteve reunido com representan
tes da Universidade de Louvain,
discutindo um intercâmbio univer
sitário entre a instituição e a
cidade. Já nesta quarta-feira (05/
11), o prefeito visitou a Sonaca,
maior indústria de produção de
peças para o ramo de aviação da
Bélgica, onde foi recebido pelo
CEO mundial da empresa, Bernard
Delvaux, e discutiu a possibilidade
investimentos da empresa em
Mogi das Cruzes, com a instalação
de uma unidade.
As reuniões fazem parte do
trabalho desenvolvido pelo prefei
to para a realização de inter
câmbios culturais, econômi cos e
educacionais entre Mogi das
Cruzes e municípios e instituições
belgas. Na segunda-feira (03/11),
Bertaiolli já havia se reunido com
o prefeito de Tournai, Rudy
Demotte, que também é ministropresidente da Valônia, uma das
regiões do país europeu. Além de
discutirem intercâmbios entre as
cidades, Demotte também agen
dou uma visita a Mogi das Cruzes
nos próximos meses.
“Estas visitas são muito impor
tantes para Mogi das Cruzes em
todas as áreas. São reuniões previa
mente agendadas, que serão funda
mentais para o desenvolvi mento
de nossa cidade”, destacou
Bertaiolli, que nesta quinta-feira
(06/11), se encontrará com o
prefeito de Bruxelas, Yvan Mayer,
e com o embaixador brasileiro na

Bertaiolli encontrou-se com o CEO mundial da Sonaca, Bernard Delvaux, e apresentou Mogi das Cruzes
para a empresa, que é a maior da Bélgica na fabricação de peças para aviões

Bélgica, André Mattoso Maia
Amado.
Durante a reunião desta quartafeira com o CEO mundial da
Sonaca, Bertaiolli apresentou o
potencial de Mogi das Cruzes para
a empresa, que já possui uma
parceria com a Embraer e três
fábricas em São José dos Campos,
além de unidades no Canadá e na
Ásia. A visita foi na maior estrutura
da empresa, que conta com 1.500
funcionários e fica na cidade belga
de Charleroi.
“A empresa está analisando
novos investimentos no Brasil,
principalmente depois que o país
oficializou a compra de novos
caças para a Força Aérea. Conver
samos para oferecer Mogi das
Cruzes para receber uma nova

unidade da Sonaca. Com isso, eles
passam a estudar nossa cidade
como território para esta nova
fábrica”, disse Bertaiolli.
O prefeito entregou a Delvaux
um material apresentando o
potencial de Mogi das Cruzes para
receber os investimentos, como a
infraestrutura do município e a
excelente localização de logística.
Universidade
Na terça-feira (04/11), Bertaiolli
se reuniu com a pró-reitora
internacional da Universidade de
Louvain, Véronique Préat.
O encontro havia sido
agendado por meio do cônsul geral
da Bélgica, Didier Vanderhasselt.
Criada em 1452, a instituição é uma
das mais antigas e conceituadas
universida des europeias.

Secom de Mogi das Cruzes

Kelson
Cavalcante
Vieira

Questão de Opinião

Atualmente, ela conta com 30 mil
alunos.
“A ideia é estabelecer uma
parceria com as universidades
mogianas. Divulgamos neste
encontro que Mogi das Cruzes tem
características muito parecidas
com Louvain-la-Neuve, que foi
construída para ser uma cidade
universitária e é onde a instituição
está instalada”, disse Bertaiolli.
A Universidade de Louvain já
possui uma ligação indireta com
Mogi das Cruzes.
Foram os professores da
instituição de ensino que desenvol
veram os cursos de línguas da
escola Altíssia, que, durante a
Copa do Mundo, doou 200 bolsas
de estudos online para a Rede
Municipal de Ensino. (LM)

Deputado Estevam destina emendas para construção
de Pronto Socorro e novo acesso viário em Suzano

Deputado Estevam Galvão
Construção de um Pronto Socor
ro Estadual e novo acesso viário em
Suzano, investimentos na educação,
segurança, saúde, esporte e meio
ambiente. Estes são alguns itens
contemplados através de emendas
parlamentares de autoria do deputa
do Estevam Galvão, protocola das
na tarde de hoje (dia 04/11) à Lei
Orçamentária Anual 2015, na
Assembleia Legislativa.
Para o deputado, o Pronto Socor
ro completará o conjunto de obras
que o Governo do Estado está reali
zando em Suzano, garantindo um
atendimento público com qualidade
para a população. “Conquistamos o
Hospital das Clínicas, que já está em
fase final de obras e contará ainda
com um completo Centro de Diagnós

tico por Imagem. No entanto, a cidade
não possui um Pronto Socorro
Estadual para atendimento dos
casos de urgências e emergências.
Vamos trabalhar muito para que mais
esta obra se torne realidade”, afirmou.
Ainda na área da saúde, Estevam
apresentou novamente emenda
parlamentar para garantir o apoio
financeiro às Santas Casas e
hospitais filantrópicos no Estado,
beneficiando as instituições
localizadas em Suzano, demais
cidades do Alto Tietê e Estado de
São Paulo.
O deputado também apresentou
emenda para a construção de um
novo acesso viário em Suzano,
garantindo o desenvolvimento da
cidade e melhoria do trânsito.
“Conquistamos o Rodoanel Leste
com alça de acesso em Suzano e já
lutamos pela segunda alça na cidade.
Para tanto, é preciso um novo sistema
viário, desafogando o trânsito e
garantindo o pleno desenvolvimento
através das vias de acesso”, expli
cou.
Suzano também deverá contar
com a Delegacia da Mulher e a 5ª
Companhia da Polícia Militar, no
Distrito de Palmeiras. “A 4ª Cia da
PM, outra longa luta nossa, foi
instalada recentemente no Distrito do
Boa Vista. Vamos conquistar mais
estes investimentos para os

suzanenses”, garantiu. Ainda na área
da segurança pública, Estevam
destinou emenda para o Programa
São Paulo Vivendo em Paz, garantin
do o aprimoramento do policiamento,
redução da criminalidade e mais
segurança para a população.
Na área da educação, o deputado
quer destinar uma unidade do Centro
Educacional Paulista para Suzano e
garantir recursos orçamentários para
a execução do projeto. “Trata-se de
um complexo educacional com quase
10 mil metros quadrados de constru
ção, com estrutura pedagógi ca
voltada para alunos da rede pública
de ensino. O projeto já está pronto e
no próximo ano terá início a seleção
dos municípios participantes.
Queremos garantir mais este
investimento para Suzano”, disse. O
deputado também apresentou
emenda para garantir a execução do
Programa Ler e Escrever, voltado para
o Ensino Fundamental e ampliação
do Programa Creche Escola,
beneficiando as crianças na préescola e Educação Infantil.
PROFISSIONALIZAÇÃO Para
garantir a geração de emprego e
renda, reinserção no mercado de
trabalho e profissionalização, o
deputado apresentou emenda para
ampliação do Programa Via Rápida
Emprego, realizado através de cursos
tradicionais e nas carretas temáticas.

Viviane Strelec
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“Suzano recebeu recentemente a
carreta de Soldagem. Além da
certificação profissional, o aluno
recebe bolsa-auxílio mensal no valor
de R$ 460 durante a realização do
curso. A qualidade do curso já resulta
em ótimos índices de empregabilida
de”, apontou.
Para o esporte, o deputado
apresentou emenda para a ampliação
do Programa Academia ao Ar livre,
garantindo equipamentos esporti
vos e de lazer a serem instalados em
bairros periféricos. Da mesma forma,
apresentou emenda para garantia de
execução dos programas culturais
voltados para a doação de instrumen
tos musicais e kits de cinema. “Isso
favorece a realização de sessões de
cinema itinerante nos bairros,
fortalecimento de fanfarras e bandas
musicais, entre outras ações de
cultura voltadas para a população”,
afirmou.
MEIO AMBIENTE Preocupado
com a proteção aos animais, Estevam
destinou emenda para auxiliar os
municípios na proteção aos animais,
garantindo, entre outras ações, a
manutenção dos programas públicos
de castração de cães e gatos. “Recebi
várias demandas da população
voltadas para esta área. Acho
importante esta preocupação e este
cuidado com o meio ambiente e com
os animais”, declarou.

Ferraz terá programa Melhor em Casa
Atendimento nas casas será feito por equipes multidisciplinares, formadas, prioritariamente, por médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem e
fisioterapeutas; pessoas com necessidade de reabili tação motora, idosos, pacien tes crônicos sem agravamen to, acama dos, ou em situação pós-cirúrgica
serão contemplados com a iniciativa
O prefeito de Ferraz de Vasconce los, Acir Filló, vai lançar mais um importante programa na área da Saúde, o Melhor em Casa. A iniciativa chega para atender,
de forma rápida e funcional, pacientes que têm problemas para se deslocar até as unidades de saúde, mas que já têm condições de serem assistidos em
domicílio. A cerimônia será realizada na próxima semana. Ferraz será a segunda cidade do Alto Tietê a contar com o projeto. Na região, apenas Mogi das Cruzes
trabalha com o programa, que é custeado pelos municípios em parceria com o governo federal.
Por meio do Melhor em Casa, pessoas com necessidade de reabili tação motora, idosos, pacien tes crônicos sem agravamen to, ou em situação póscirúrgica contarão, de graça, com assistência multiprofis sional. Segundo o secretá rio de Governo de Ferraz, Juracy Ferreira da Silva, o trabalho será destinado
a pacientes que estão hospitalizados, mas que já têm condições de receber cuidados em suas moradias. Casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto,
por exemplo, se encaixam no programa:
“Pessoas que têm problemas de saúde, mas que já têm condições de sair do hospital e de receber acolhimento domiciliar serão beneficiados com o Melhor
em Casa. Estudos indicam que, em ambiente familiar, o paciente se recupera mais rapidamente, por conta do lado humanizado. As equipes do Melhor em Casa
são profissionais, contam com médicos, e garantem atendimen to adequado. Um parente do paciente também é eleito para ser o ‘cuidador’, ou seja, o
responsável em receber todas as orientações necessárias, para que o tratamento seja feito da melhor forma possível”, complementa o gestor.
Silva ainda ressalta que, caso o enfermo precise retornar à internação, terá lugar garantido na unidade hospitalar de referência da cidade - no caso de Ferraz,
o Hospital Regional “Doutor Osíris Florindo Coelho”, que funciona na Vila Corrêa, sob tutela do Governo do Estado de São Paulo:
“É uma parceria entre as três esferas, municipal, estadual e federal. Importante dizer, ainda, que, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu,
estará a postos para os resgates necessários. A princípio, vamos atender aqueles acamados que já estão sendo mapeados pelas equipes do Estratégia da
Saúde da Família, o ESF, que começou a funcionar em Ferraz em julho deste ano”, ressalta o titular de Governo local.
A gestão dos trabalhos do Melhor em Casa será de responsabili dade da Secretaria Municipal de Saúde, chefiada pelo médico Luis Claudio da Rocha
Guillaumon. Num primeiro momento, Ferraz contará com duas equipes multidisciplinares. Cada uma terá um custo aproximado de R$ 53 mil por mês. O
investimento é de responsabilidade da prefeitura em parceria com a União.
Os grupos multidisciplinares serão formados, prioritariamente, por médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem e fisioterapeutas. Outros profissionais
também farão parte das equipes do Melhor em Casa, como auxiliares de Enfermagem, assistentes sociais, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, cirurgiõesdentistas e psicólogos.
Segundo o prefeito Acir Filló, o programa será um importante “divisor de águas” em Ferraz:
“Este é um trabalho formidável. A assistência do Melhor em Casa, uma vez validada por indicação médica e com consentimento de parentes do enfermo,
é feita na residência do paciente. Teremos em Ferraz um atendimento diário, de segunda a segunda-feira. Os pacientes terão visitas regulares das equipes e
serão monitorados permanentemente. A frequência de visitas se dará conforme o estado clínico e a avaliação de cada munícipe acolhido pelo programa. É um
grande avanço para a nossa cidade”, valoriza o chefe do Poder Executivo ferrazense.
Carla Fiamini
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PADARIA E MERCADINHO

DO TONINHO
FAZEMOS RECARGA DE CELULARES
DE TODAS AS OPERADORAS, BILHETE
ÚNICO E BILHETE BOM
PÃES VARIADOS, MERCEARIA,
SORVETES, DOCES E PRODUTOS
SADIA E PERDIGÃO

RUA FLOR DO CAMPO, 93 CONJUMTO ALVORADA-POÁ
TEL: 4677 4017 - Cel: 96774 6652

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”
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Vereadores pedem detalhamento
de obra da UBS de Calmon Viana

Primeira Quinzena de Novembro de 2014

Linha 11-Coral-Expresso Leste
da CPTM ganha dois novos trens

A justificativa apresentada é de que em uma reforma recente foram
trocados apenas os pisos da unidade de saúde

Vereador Tonho de Calmon
Vereador Mário Sumirê
Vereador Welson Lopes
A Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Poá, formada pelos vereadores
Luiz Antônio Soares de Oliveira (SD), o Tonho de Calmon, Mário Massayoshi Kawashima (PSD), o Mário
Sumirê, e Welson Lopes (PROS), apresentaram um requerimento a fim de obter informações quanto à obra
realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS), Tito Fuga, que atende os moradores de Calmon Viana e
adjacências, após visita no posto. O objetivo é saber quais as modificações que foram feitas no local.
Em caráter de urgência, o documento também requer dados sobre o valor gasto na obra, a para realizar
a reforma na estrutura geral e para a melhor equipar a unidade.
O detalhamento deliberado durante a última sessão ordinária, realizada em 04 de novembro, resultou
em uma indicação ao prefeito Marcos Borges (PPS), o Marcos da Gráfica, para que através da secretaria
municipal competente realize estudos visando à possibilidade de fazer uma nova reforma no posto de
saúde ''Tito Fuga”.
A justificativa apresentada é de que em uma reforma recente foram trocados apenas os pisos da
unidade de saúde, como detalha o presidente da comissão, Tonho de Calmon Viana:
“A reforma se faz necessária por conta das condições estruturais gerais do posto de saúde, que
também precisa ser melhor equipada. Essa benfeitoria, de fato, irá proporcionar melhores condições aos
profissionais da saúde e, dessa maneira, otimizar o atendimento à população”, destacou. Gisele Santos

Trens série 9000 possuem o que há de mais moderno; Governo do Estado também investe na modernização
das estações
Foram entregues nesta terça-feira, 4, dois novos trens para a Linha 11-Coral-Expresso Leste (LuzGuaianazes) da CPTM. "[São trens] 0 km, com ar condicionado, motorização maior, câmeras de vídeo,
vagão contínuo, o que há de mais moderno. Cada trem possui oito carros, então teremos 16 carros a mais
a partir de hoje", disse o governador Geraldo Alckmin. Os novos trens série 9000 contam com toda
acessibilidade: sinalização visual para identificação de assentos preferências, mapa dinâmico, áudio e
espaço para cadeirantes.
A CPTM também está investindo na modernização da infraestrutura, como é o caso dos sistemas de
sinalização e reconstrução de estações. Somente na Linha 11-Coral, os investimentos previstos para este
ano são de cerca de R$ 90 milhões. "Esta linha, que vai para a zona leste, se a gente computar até Mogi é
a maior linha da CPTM, transporta 750 mil passageiros por dia, então é um grande ganho", complementou.
Além disto, toda a frota da CPTM está sendo renovada. Desde 2006, 104 novas composições já entraram
em operação e mais 65 novos trens foram encomendados pelo Governo do Estado. "Será o carrossel mais
rápido do mundo, acomodando mais passageiros, mais trens, diminuindo a lotação. E aqui na Luz nós
vamos fazer mais uma passarela, vamos pedir autorização e distribuir melhor o fluxo", destacou Alckmin.

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.

Alemão
churrasqueiro

QUE DEUS continue abençoando a todos neste leitura

