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Prédio do Fórum de Poá 
continua abandonado e depredado

A grande maioria dos pré-
dios públicos, para não dizer 
todos, está sem denominação 
em suas fachadas.

Logo quando assumiu o 
mandato, o ex-prefeito Gian 
Lopes mandou retirar todos 
os nomes das pessoas ho-
menageadas das fachadas 
dos prédios públicos de Poá, 
numa forma de não serem 
lembrados pela população 
e, com isto, não fazer propa-

Prédios públicos sem 
dizeres nas fachadas

Fachada Secretaria da Mulher

Casa do Artesão

Pelo menos na cidade de 
Poá, estância hidromineral, 
a vacinação segue em ritmo 
de tartaruga, ou seja, muito 
moroso.  Desde a última 
quarta-feira, 18, que os lo-
cais de vacinação Reino da 
Garotada e Casa do Arte-
são estavam com pouca 
movimentação de pessoas 
para serem vacinadas.

Segundo um cidadão 
poaense, o cronograma 
deles não está vindo com-
pleto. Ressaltou que este-
ve no Reino da Garotada 
e não tinha ninguém para 
tomar vacina, somente 
enfermeiros em pé sem 
fazer nada.

Neste sentido, fez a se-
guinte pergunta: Por que 
mais de 30.000.000 de va-
cinas não estão nos bra-
ços dos brasileiros? Será 
que o governo do estado 
e prefeituras atrasa a va-
cinação para prejudicar o 

Vacinação segue em 
ritmo de tartaruga

Reino da Garotada

O prédio antigo do Fórum de Poá 
com bonita arquitetura e que foi 
construído pela empresa CTP, na 

Avenida Antônio Massa, defronte a Praça 
dos Eventos na década de 80, no então go-
verno do prefeito Miguel Comitre o do go-
vernador André Franco Montoro, continua 
no mais completo abandono e sendo corroí-
do pelo tempo e por moradores de ruas, em 
condições apenas de ser invadido por pesso-
as de grupos do sem teto e sem moradia.

Em 2009, o TJ-SP interditou preventiva-
mente o prédio do Fórum de Poá sob o risco 
de desabamento. Engenheiros contratados 
pelo governo do Estado estiveram no local 
e determinaram a saída imediata dos funcio-
nários. Durante a inspeção, os técnicos en-
contraram problemas estruturais. O atendi-
mento foi transferido para um novo espaço 
na Avenida Nove de Julho, na região central 
de Poá. 

Quem está acompanhando, até agora, não 
se falam mais no assunto, pelo menos a Pre-
feitura tem se calado sobre este caso. (Ver 
artigo na pág. 02)

ganda para o seu adversário 
caso fosse concorrer nova-
mente às eleições.

É um descaso para com 
a população, especialmente, 
para quem procura os órgãos 
públicos para algum servi-
ço. Exemplo, o prédio onde 
está instalada a Secretaria da 
Mulher, bem no centro da 
cidade sem ao menos com o 
nome em sua fachada entre 
tantos outros. 

governo federal?
Para ele, as prefeituras 

não estão prestando contas 

da vacinação de seus municí-
pios; não tem fila, tem vacina 
e não liberam o cronograma 
numa cidade de 120 mil habi-
tantes como Poá.

Além disto, a Prefeitura 
não fornece o cronograma 
de vacinação das datas e ida-
des de pessoas do grupo co-
morbidades.

90 milhões de vacinas
O Brasil alcançou a mar-

ca de 90 milhões de doses de 

vacinas Covid-19, distri-
buídas pelo Ministério da 
Saúde.

Entre 13 a 19 de maio, 
foram 13 milhões de doses 
entregues a todo o Brasil.

A Fio Cruz vai distribuir 
18 milhões de doses até 
meado de junho.

No final de mês, a Fio-
cruz e o Butatan receberão 
Ingrediente Farmacêutico 
Ativo- (IFA) para a produ-
ção de vacinas.

A partir da madruga-
da da última terça-feira, 
18, o Ministério da Saú-
de iniciou a distribuição 
de mais uma remessa de 
vacinas contra a Covid 
para todos os estados do 
Brasil. Mais 6,4 milhões 
de doses.
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As principais agências 
que acompanham o com-
portamento do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) brasi-
leiro elevaram de 3,2% em 
abril para 3,8% atualmente 
expectativa de crescimen-
to da economia brasilei-
ra em 2021. Isso porque, 
segundo constataram, o 
isolamento e suspensão 
das atividades econômi-
cas foram menores que o 
previsto diante do recru-
descimento das infecções 
e mortes pela Covid-19, 
registrada no início do ano 
e ainda presente em todo 
o país. A observação é que 
diferentes variáveis contri-
buíram para a melhora do 
índice, que retira o país da 
rota da recessão. As prin-
cipais delas são que os 
empresários não aderiram 
facilmente como no ano 
passado (quando pensa-
vam que seria por pouco 
tempo) à paralisação de 
seus negócios, e os traba-
lhadores também foram à 
luta, premidos pela falta 
de meios para sustento de 
suas famílias. Em suma: os 
cultores do “fecha tudo”, 
mesmo os com poder de 
decisão, foram menos ou-
vidos e muitas vezes deso-
bedecidos.

Louve-se o poder da 
economia brasileira que, 
mesmo com um problema 
como a pandemia – que 
além dela própria ainda 
tem como agravante a fal-
ta de entendimento entre 
os diferentes níveis insti-
tucionais – continua apre-
sentando resultados posi-
tivos. É preciso que todos 
cumpram com suas obri-
gações sem interferir em 
seara alheia. Sabe-se que o 
comercio e os serviços – 
grandes prejudicados nas 
quarentenas e lockdowns - 
estão cada dia mais recalci-
trantes às teses de restrin-
gir atividades. De forma 
responsável e civilizada, 
aceitam os protocolos de 
segurança estabelecidos 
pelas autoridades sanitá-
rias, mas não querem ouvir 
falar de fechar as portas 
temporariamente, pois a 
falta de produção e renda 
pode levar ao fechamento 
definitivo, como já aconte-
ceu com milhares de negó-
cios de todos os tamanhos.

Apesar da cultura dos 

sinistros e que alguns se-
tores ainda tentam manter, 
procurando fazer crer ser 
a pandemia mais grave do 
que realmente é, já se en-
contra até os arautos do 
caos cedendo em suas falas, 
pois os números – apesar de 
ainda altos – apontam para 
a retração da crise sanitária. 
É preciso que os governos 
e seus operadores cumpram 
suas obrigações de vacinar 
a população e prover o 
parque ambulatorial e hos-
pitalar dos recursos para 
atender os já adoecidos e os 
que ainda vierem a contrair 
a Covid-19. E a população, 
mesmo os já vacinados e 
com prazo de efeito da dro-
ga obtido, manter os cuida-
dos básicos com máscara, 
lavagem das mãos e distan-
ciamento pessoal.

Nos Estados Unidos, que 
já vacinaram com as duas 
doses 30% da população, 
ocorre a suspensão do uso 
de máscara e a possibilida-
de de aglomerações entre os 
vacinados. Até Nova York, 
que teve índices gravíssimos 
de perdas na pandemia, pre-
vê a reabertura total em 1º 
de julho. No Brasil ainda so-
mos 38,5 milhões de vacina-
dos (18,3% da população), 
mas só 19 milhões deles 
(pouco mais de 9%) com as 
duas doses. Apesar do nú-
mero modesto já se verifica 
a redução da pandemia que, 
no entanto, ainda é preocu-
pante, principalmente pelas 
novas cepas do vírus. Algu-
mas cidades, com situações 
específicas, ainda recorrem 
ao lockdown.

Espera-se que todas as 
providências sejam toma-
das, a vacinação siga com a 
maior velocidade possível 
para, dentro em breve, po-
dermos voltar à normalida-
de. Consola-nos saber do 
bom comportamento da 
Economia e, principalmen-
te, da força de seus operado-
res para mantê-la ativa e pro-
dutiva. Que todos tenham o 
devido discernimento para 
ajudar na recuperação e não 
comprometer o que ainda 
funciona e tem mantido em 
pé este país...

 
Tenente Dirceu Car-

doso Gonçalves - dirigente 
da ASPOMIL (Associação de 
Assist. Social dos Policiais Mi-
litares de São Paulo). 

* Por Miguel Comitre

Caminhando pelas ruas 
centrais perpassando por lo-
cais públicos, sente-se fervi-
lhar sentimentos de orgulho, 
mas também em maior inten-
sidade o despertar forte do 
ânimo da contundência críti-
ca. Recordo-me dos tempos 
quando estudante da primei-
ra turma de alunos do então 
Ginásio Estadual de Poá nos 
idos de 50, por ocasião das 
aulas memoráveis de latim, 
nossa língua “mater”, (infe-
lizmente excluída do “Curri-
culum” escolar) que alguns (?) 
teimam em declarar “língua 
morta” da qual, confesso, não 
sou nenhum pro-
fundo conhece-
dor, em que eram 
prelecionados não 
somente os fatos 
históricos, as len-
das, as fábulas, os 
contos mitológi-
cos, mas também 
os debates e crí-
ticas ao cotidiano 
do poderoso e do-
minador Império 
Romano. 

Os vigorosos pronun-
ciamentos na tribuna do se-
nado romano – refletindo 
as criticas popular - eram 
retratados nas famosas “ca-
tilinárias” que o dicionário 
define como - uma acusação 
enérgica e eloquente, uma re-
preensão, uma censura acer-
ba, uma descompostura – as 

O grito de uma conquista histórica do 
povo de Poá

quais instrumentalizavam as 
críticas inflamadas dos ora-
dores romanos, em oposição 
frontal aos atos e inércia do 
imperador, cobrando pela 
eloquência e força das pala-
vras, soluções dos mal-feitos, 
chamando-o à razão pelos 
desmandos, indiferença e, 
desprezo ao povo. 

O velho império romano 
desintegrou-se, mas, restaram 
dos tribunos as suas eternas 
e atuais lições para orientar a 
conduta dos homens públicos. 

Continuemos nosso ca-
minhar. E, nesse andar ro-
tineiro, em passagem diante 

do antigo prédio que abrigou 
o fórum da comarca, depa-
ramos com o inacreditável, 
quebrando o silêncio um 
“grito de socorro”, ao que 
parece ninguém ouvir, eco-
ando aos quatro cantos e, 
se repete há alguns anos no 
centro da cidade.  

Nesse mesmo local e num 

repente, a memória nos reme-
te a um tempo não muito dis-
tante, 35 anos atrás, para um 
fato marcante na história de 
nossa cidade-jóia. Transcorria 
o ano de 1986 - respiravam-se 
os novos ares da redemocrati-
zação recente do país - estáva-
mos na chefia do Poder Exe-
cutivo e, ao que me recordo, 
era a manhã de 16 de agosto. 

Culminando uma luta de 
18 anos de reivindicações de 
advogados, juízes, promoto-
res e lideranças políticas, o 
então governador do estado 
Franco Montoro - que logo 
em seguida faria a abertura 

oficial da nossa tradi-
cional XVII Exposição 
de Orquídeas e Plantas 
Ornamentais e a I Feira 
Industrial de Poá – em 
presença do presidente 
do Tribunal de Justiça 
e de autoridades repre-
sentativas de todos os 
níveis e poderes cons-
tituídos, procedeu à 
festiva inauguração do 
prédio. 

A cidade estava enga-
lanada, com a população nas 
ruas, fogos de artifício, bandei-
ras hasteadas tremulando, es-
colares, guarda mirim, policiais 
perfilados, fanfarra do colégio 
municipal e a banda de música 
da policia militar entoando os 
acordes do hino nacional, corte 
de fita inaugural, descerramen-
to de placa e discursos cívicos, 
era entregue ao povo o então 
novo edifício do fórum, con-
quista memorável, que passa-
ria a prestar, desde então e por 
muitos anos, relevantes e inesti-
máveis serviços na distribuição 
da justiça em nossa cidade. 

Esse o inesquecível, belo, 
alegre e festivo filme que, por 

efêmeros minutos, passou 
redivivo pela nossa memória, 
logo e abruptamente desper-
tada pela realidade fria da 
triste visão de um edifício de-
cadente, outrora imponente, 
fruto de investimentos públi-
cos que resultou de esforços 
das autoridades e lideranças 
locais e estaduais da época. 

Hoje está pedindo por so-
corro, em ruínas, pichado, 
arrasado, destruído, vidraças 
estilhaçadas, sem gradis de pro-
teção e portas, invadido, servin-
do de abrigo a moradores de 
rua. Imponente em sua altivez, 
apesar do abandono, da inércia 
e da indiferença, ainda se man-
tém de pé, em grito de alerta, 
a conclamar a necessidade de 
um basta e, a busca urgente de 
reforma ou demolição para que 
outro o substitua para continui-
dade de sua destinação pública 
e trajetória histórica. 

Para a surdez governamen-
tal é chegado o tempo de des-
pertar as nossas catilinárias...

*Advogado, Professor, Presiden-
te da OAB/Poá (1980/1982), 
Vereador (1960/1964 e 
1965/1968), Presidente da 
Câmara Municipal (1965) e 
Assessor Jurídico (1976/1982 
e 2001/2008), Prefeito Mu-
nicipal de Poá (1969/1973 e 
(1983/1988), Secretário de As-
suntos Jurídicos (1997/2000) e, 
Chefe de Gabinete (2014/2016). 
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Bruno Covas faleceu do-
mingo passado, após lutar 
contra um câncer por dois 
anos. Sua partida causa gran-
de comoção, até em razão de 
sua pouca idade, 41 anos. Ao 
mesmo tempo, pelo olhar da 
Medicina, a morte precoce e 
dolorosa do político faz um 
alerta: a importância das con-
sultas de rotina, dos exames 
preventivos e do check-up. 

O prefeito de São Paulo 
descobriu que estava com 
câncer quando foi ao médi-
co tratar uma erisipela (in-
fecção na pele). Na época, 
exames identificaram tam-
bém a presença de trombose 
venosa - coágulo formado 
por congestionamento no 
tráfego de sangue nas veias 
e que causa dores nas pernas 
e até embolia pulmonar. A 
investigação clínica chegou 
mais tarde ao câncer. 

Aos 39 anos, Bruno Co-
vas foi diagnosticado com 
um tumor na região da cár-
dia, entre o estômago e o 
esôfago, já em metástase 
(formação de novas lesões 
cancerígenas em outras regi-
ões do organismo). Ou seja, 

Vá ao médico, mesmo sem dor!

É preciso que todos cumpram com suas obrigações sem interferir em seara alheia. 
Sabe-se que o comercio e os serviços – grandes prejudicados nas quarentenas e 
lockdowns - estão cada dia mais recalcitrantes às teses de restringir atividades.

quando o prefeito descobriu 
a doença - “sem querer”, por 
causa de um problema na 
pele -, ela já estava em estágio 
bem avançado. 

O câncer, assim como a 
aterosclerose (acúmulo de 
placas de gorduras, de coles-
terol e de outras substâncias 
nas artérias), que pode causar 
infarto e derrame, é silencio-
so. Por isso, a necessidade de 
se passar sempre no médico 

e de se submeter a exames 
periódicos. Por vezes, num 
check-up é possível identifi-
car enfermidades em tempo 
de se adotar tratamento ade-
quado e eficiente. 

Aliás, é bem possível que 
a trombose e a erisipela de 
Bruno Covas não fossem 
só uma coincidência. O 
câncer, via de regra, libera 
substâncias inflamatórias, 
que, na circulação, favore-

cem o aparecimento de co-
águlos. E, em determinadas 
situações, a trombose veno-
sa gera acúmulo de líquidos 
embaixo da pele - edema 
que dificulta o controle de 
bactérias e que pode causar 
infeções, como a erisipela, 
por exemplo.

No momento em que o 
político procurou por ajuda 
médica, é possível, então, 
que o câncer já estivesse se 
manifestando. No último 
mês, o tumor alcançou o 
fígado e os ossos da bacia. 
O desfecho, vimos neste 
domingo, com direito a um 
agravamento irreversível na 
última 6ª feira. 

O câncer, o Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), o 
infarto, o diabetes, a insufi-
ciência cardíaca, entre outras 
doenças, abreviam histórias. 
Portanto, não devemos so-
mente temer a Covid-19. 
Que nos sirva de reflexão. A 
prevenção salva vidas.

*Dr. Luiz Antonio do 
Nascimento*

Especialista em Clínica-Ge-
ral, Geriatra e Cardiologia
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Doutrina 
Espírita

Pandemia e Visão Espírita

(Edson Gomes da Silva e Marcia Vecchio)

E.C. XI Paulista
Apresenta bailes aos domingos

Os bailes são das 18:00 às 23:00 horas.
Cada domingo uma banda diferente.

Convites e reservas na secretaria 
ou pelo fone: (11) 4638-1477.

Temos Hidroginástica - aluguel de quadra
salão para festas.

Rua José de Oliveira Gomes, 55 – Centro - Poá 
(Em frente à estação ferroviária).

 Atendimento humanizado associado a 
tecnologia de alta performance - Contabilidade 
On-Line Completa de Acordo com a Legislação.

 Acesse e saiba mais

A Festa do Divino Espíri-
to Santo de Mogi das Cruzes 
tem uma série de tradições, 
o que não é de se espantar 
para uma festividade que está 
completando 408 anos de fé 
e devoção. Uma delas é pre-
sentear cada um dos padres 
que celebra as missas da no-
vena preparatória ao longo 
de nove dias.

 Nesse ano, como forma 
de prestigiar o artista local, 
os festeiros Mauro de Assis 
Margarido, o Maurinho, e Cí-
cera Alecxandra de Oliveira 
Margarido e os capitães de 
mastro Maurimar Batalha 
e Roberta Fadoni Batalha, 
da Festa do Divino, convi-
daram a artista plástica Ana 
Maria Barbosa, a AnaMarB, 
para fazer o produto a ser 
presenteado: uma moringa 

com copo em porcelana. Já 
a artesã Ana Paiva ficou res-
ponsável por confeccionar 
as caixas personalizadas para 
guardar os presentes. Elas te-
rão placa de aço escovado e a 
dedicatória para cada padre.

 “A escolha dos presentes 
é sempre um momento espe-
cial porque queremos deixar, 
para cada padre celebrante, 
uma lembrança da festa e 
retribuir a nossa alegria pelo 
‘sim’ que eles nos deram ao 
aceitar em presidir a missa. É 
um momento que ficará na 
história. Neste ano, em espe-
cial, resolvemos chamar uma 
artista local, que participa 
da tenda Oficina Divineira 
da Secretaria de Cultura de 
Mogi das Cruzes, na Quer-
messe (parte social da Festa 
do Divino), onde são vendi-
dos produtos alusivos à Festa 
do Divino. É uma homena-

Presentes dos padres 
foram feitos por artista 
plástica da cidade

A artista plástica AnaMarB faz a pintura na peça

O bispo Dom Pedro Luiz Stringhini mostra o presente que ganhou 
dos festeiros, na primeira missa da novena preparatória, na noite de 

sexta-feira (14)

Os festeiros entregam o presente ao padre 
Marcos Sulivan

Cortinas sob medidas, 
variedades em Papel de 
Paredes, Piso Vinílico e 
Laminados, Persianas, 
Divisórias para teto e parede 
em gesso, Forro e paredes 
em gesso. Conta com mão-
-de-obra especializada para 
instalação e oferece 
orçamento sem compromisso.

Atendimento de 2ª a 6ª das 9 h às 19h 
Sábado, das 9h às 15h

Poá – Avenida 9 de Julho, 839, centro
Tel.: (11) 4636-0727

Suzano – Rua Monsenhor Nuno, 216, centro
Tels.: (11) 4748-6938 – 4748-3524
Mogi – Rua Dr. Correa, 412, centro

Tels.: (11) 4726-3670 – 4726-5638

www.asecontabilize.com.br

O desafio da pandemia 
é uma chance de ascensão 
espiritual; Espiritismo, cato-
licismo, budismo. Não im-
porta a crença, em comum a 
certeza de que a ameaça do 
COVID-19 é a chance de 
cada um olhar para si e para 
o coletivo.

Para a presidente da So-
ciedade Espírita Maria Nu-
nes, Juselma Coelho, a cons-
tatação da fragilidade física 
nos faz repensar a vida.

“O apóstolo Paulo diz 
em suas cartas aos Coríntios, 
4:16”, que “ainda que o nos-
so homem exterior se cor-
rompa, o interior, 
contudo, se renova 
dia a dia”.

“Cada experiên-
cia nos deixa o valor 
que nos correspon-
de e tudo que nos 
acontece tem uma 
razão de ser”, fala 
Juselma Coelho, 
presidente da Socie-
dade Espírita Maria 
Nunes (Seman) e da 
Sociedade Espírita Joanna de 
Angelis (SejaBH) e do conse-
lho de administração do Ins-
tituto Assistencial Espírita 
André Luiz (Heal).

De repente, a constatação 
da fragilidade física, em que a 
vida de todos se vê ameaçada 
por um vírus que prenuncia 
com a interrupção da jor-
nada física, faz pensar, con-
forme Juselma Coelho, em 
questões como o que tenho 
feito da minha vida? Que 
possibilidade tenho de recu-
perar o tempo mal utilizado? 
Como tenho distribuído meu 
carinho e atenção aos que 
me cercam? Quais os valores 
que tenho e podem ser mais 
bem utilizados? “De repen-
te, temos a certeza de que 
somos peças importantes na 
vida do universo e sentimos 
vibrar em nós a vontade de 
recuperar o tempo perdido. 
Gravitar para a unidade di-
vina é o grande objetivo da 
humanidade. E para alcançá-
-lo, precisamos vivenciar a 
justiça, o amor e a ciência. E 
diante dos cataclismas físicos 
ou morais somos abalados 
pelo convite à vida, pela von-
tade de nos elevarmos, pela 
atenção e solidariedade de 
nossos semelhantes. Assim, 

nos tornamos mais suaves, 
mais ternos, tolerantes e ami-
gos. Estaremos então nos 
primeiros degraus da ascen-
são espiritual.”

Juselma Coelho destaca 
nota de J. Herculano Pires, O 
céu e o inferno, Alan Kardec, 
cap. V, item 9: “A Terra está 
sofrendo uma crise e cres-
cimento para se tornar um 
mundo maduro e, portanto, 
melhor. As desordens atu-
ais, que tanto nos assustam, 
são os prenúncios de uma 
nova ordem que fará a Terra 
elevar-se na escala dos mun-
dos”. Para ela, na verdade, 
a humanidade está acelera-
damente distraída, e víamos 
a vigência do orgulho e do 
egoísmo em todos os níveis, 
do individual, do coletivo.

Estávamos assistindo ao 
desdobrar de males altamen-
te virulentos que corroíam 
as sociedades. Manifestações 
cruéis de preconceitos, atitu-
des de agressividade e des-
respeito inenarráveis, postu-
ras de desamor, competições 
mesquinhas. Desprezo aos 
princípios de boa convi-
vência, mentiras, tudo isso 
refletindo na macroestrutu-
ra social. “Com a chegada 
inesperada da pandemia nos 
assustando, paramos e refle-
timos. E forçadamente limi-
tados pelas paredes do lar, 
nos voltamos agora uns para 
os outros. Nem castigo, nem 
aviso ou ameaça. Consequ-
ência natural da aplicação da 
lei de causa e efeito, da lei do 
progresso e outras leis afins.”

Para quem tem fé ou 
quem afirma não ter, Jusel-
ma Coelho enfatiza que a 
vida não teria sentido se não 
houvesse a conexão com um 
ser superior. “Qual a van-
tagem ou importância teria 
vivermos uma vida de 30, 
60, 70, 90 ou mais anos, lu-
tar por conquistar recursos 
intelectuais, financeiros, so-

ciais, para depois morrermos 
e acabar tudo? Quem teria 
feito e com qual objetivo, as 
belezas naturais existentes 
no universo? E nessa refle-
xão vamos nos deparar com 
Jesus, divino jardineiro de 
nossas almas: ‘Vinde a mim 
todos os que estais cansa-
dos, oprimidos e sobrecar-
regados, que eu vos aliviarei. 
Tomai sobre vós o meu jugo, 
e aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração, 
e encontrareis descanso para 
vossa alma. Porque o meu 
jugo é suave, e o meu fardo é 
leve. (Mateus, 11:28-30)”.

Pela lógica da razão, des-
taca Juselma Coelho, muitos 
chegam à conclusão de que 
quem fez tantas coisas belas, 
úteis, profundas, de inigua-

lável valor, por 
que deixaria, por 
simples capricho, 
um vírus destruir 
tudo?

“A fé de que 
falamos não é 
aquela que sim-
plesmente me diz 
que vou ser salvo, 
mas aquela que 
me mostra que, 
se tudo tem uma 

razão de ser, se eu tiver que 
ser útil à vida, aos que depen-
dem de mim, por ora serei 
poupado.”

Juselma Coelho alerta que 
a gigantesca tarefa que cabe a 
cada um neste momento é se 
reconduzir a Deus, cultivan-
do a fé superior e racional, 
confiando que as autoridades 
e os governantes não estão 
sós, entregues a eles próprios. 
Eles são assistidos e condu-
zidos por luminosas forças 
superiores, que os levarão as 
soluções da interrupção da 
pandemia da COVID-19.

Portanto a Fé em Jesus 
Cristo e o nosso aprendizado 
com tudo aquilo que Jesus 
nos mostrou quando aqui 
esteve-nos leva a acreditar 
que tudo é passageiro e ne-
cessário para o aprendizado e 
evoluir de vida.

Continuemos a nos cui-
dar e a cuidar do próximo 
também, pois a Caridade 
está sempre presente e, este 
é o momento de demons-
trarmos tudo àquilo que o 
nosso Coração carrega que 
simplesmente é a bondade e 
Amor ao próximo.

 Serviços Contábeis 
com Qualidade

 A.S & E Serviços Contábeis 
e Assessoria Empresarial

gem aos artistas plásticos e 
artesãos, que vendem os seus 
produtos na Oficina Divinei-
ra, mas que, neste ano, pelo 
segundo ano, por causa da 
pandemia, não vai ocorrer. 
Por isso, este presente tem 
um significado maior”, diz a 
festeira Cícera Alecxandra de 
Oliveira Margarido.

 A artista plástica Ana 
MarB diz que aceitou o convi-
te como uma missão: “O meu 
trabalho envolve fé, respeito e 
amor. E esse convite veio num 
momento muito delicado em 
minha vida. Estava emotiva! 
Foi uma ação de graças, que 
ocupou o meu tempo e a mi-
nha cabeça ficou presa ao Di-
vino, sou muito grata a Ele e 
a essa festividade, que envolve 
religião, folclore e 
cultura”, comenta 
Ana MarB, que em 
julho completa 49 
anos atuando com 
artista plástica e 776 
exposições.

Foram produzi-
das 25 peças de mo-
ringa e 25 canecas, 
com temas dos mais 
variados, claro, liga-
dos à Festa do Divino. Pintura 
feita à mão, com canetado, de 

óleo mole, e duas queimas em 
forno profissional de alta tem-
peratura (780°C) para ter esse 
efeito fino, com brilho e de 
ótima qualidade. O trabalho 
foi iniciado no dia 16 de abril 
e finalizado no dia 10 de maio. 
“As ilustrações apresentam 
pessoas fazendo rezas, levan-
do as Bandeiras para a igreja, 
para o campo... A bandeira 
abre os caminhos, sempre está 
na frente”, revela Ana MarB.

Além dos padres, duas pe-
ças seguem para o Museu do 
Divino Espírito de Mogi das 
Cruzes e para o Museu de 
Arte Sacra de São Paulo.

Confira a programação 
religiosa da Festa do Divino 
2021, no site (www.festadodi-
vino.org.br) e nas redes sociais, 
Facebook (/FestadoDivino-
deMogidasCruzes), onde são 
transmitidas online, em tempo 
real, as alvoradas e as missas 
da Novena Preparatória para 
o Dia de Pentecostes. Nessa 
página e no Instagram (@di-
vinomogi) também são pos-
tadas fotos diariamente sobre 
este evento, que completa 408 
anos de fé e devoção. Além 
disso, o devoto pode conferir 
uma programação cultural, 
com vídeos já gravados com 
os grupos de Congada, Maru-
jada e Moçambique, no canal 
no YouTube (/FestadoDivi-
nodeMogidasCruzesSP).

“As ilustrações apresentam pessoas fazendo rezas, levando as Bandeiras para a 
igreja, para o campo... A bandeira abre os caminhos, sempre está na frente”
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Empreendedorismo Feminino

As Secretarias da Mulher 
e da Indústria, Comércio, 
Emprego e Relações do Tra-
balho do município de Poá 
firmaram parceria com o 
objetivo de fortalecer e in-
centivar, por meio de crédi-
tos e condições especiais, as 
mulheres empreendedoras, 
neste momento de pandemia 
da Covid-19. Os créditos são 
direcionados para mulheres 
que possuem o MEI (Micro 
Empreendedor Individual) 
ou que tenham interesse em 
abrir seu negócio e giram 
entre R$ 200,00 e R$ 21 mil, 
por meio do Banco do Povo 
Paulista (BPP).

Os empréstimos serão 
disponibilizados para as mu-
lheres empreendedoras nas 
linhas de créditos “Empre-
enda Mulher” e a “Emer-
gencial – Setores Vulnerá-
veis”, os quais contam com 
uma taxa de juros entre 0 e 
0,35% ao mês. “A Secreta-
ria de Indústria e Comércio 
vem demonstrando bastante 
sensibilidade com as nossas 
poaenses, especialmente nes-

Rodrigo Nagafuti

Linhas de crédito para 
mulheres empreendedoras

Valores variam entre R$ 200 e R$ 21 mil e têm como objetivo proporcionar 
melhores condições às mulheres poaenses

te momento crítico de pan-
demia, o qual causou grande 
impacto na vida financeira 
das famílias”, afirmou a se-
cretária da Mulher, Maria das 
Graças Chaia Marques.

“É um importante incen-
tivo às mulheres poaenses 
com taxas de juros míni-
mas. As linhas “Mulheres” e 
“Vulneráveis” foram criadas 
especialmente para este mo-
mento de pandemia, visan-
do especialmente favorecer 
a mulher, que em sua gran-
de maioria são responsáveis 
pelo sustento da casa”, en-
fatizou o secretário de In-
dústria e comércio, Alcides 
Leme da Silva Júnior.

Também foram disponibili-
zados cursos no “Empreenda 
Rápido” do SEBRAE, sendo 
que as participantes do pro-
grama têm orientação e supor-
te, desde o momento da aber-
tura do seu empreendimento, 
passando pela qualificação, até 
a obtenção de crédito para fi-
nanciar os seus projetos. 

“Estamos muito felizes de 
firmar esta parceria e ansiosos 
para vermos as mulheres con-
quistando a sua autonomia 
financeira, especialmente as 
que sofrem violência domés-
tica e que precisam fortalecer 
a sua auto- sustentabilidade e 
estima”, finalizou a secretária.

As mulheres interessadas 
podem entrar em contato 
com a Secretaria da Mulher 
pelo telefone 4639-2044, 
das 10 às 14 horas, ou com-
parecer no endereço Rua 
Fernando Pinheiro Franco, 
141, centro, para agendar 
entrevista e obter mais infor-
mações. O site do Bando do 
Povo também está disponível 
para consulta: www.banco-
dopovo.sp.gov.br.

A Prefeitura de Suzano, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Manutenção e Servi-
ços Urbanos, levou diversos 
serviços de zeladoria para o 
Jardim Colorado e adjacên-
cias nesta semana. Os traba-
lhos foram realizados entre 
sexta e quarta-feira passadas 
(14 a 19/05) por diversas 
ruas do bairro. A ação faz 
parte do mutirão semanal 
promovido em diversos pon-
tos da cidade pela adminis-
tração municipal.

Na ocasião, as equipes da 
pasta realizaram serviços de 
limpeza, como capinação, ro-
çagem e varrição das vias, além 
da pintura de guias para refor-
çar a sinalização. Os esforços 
também foram concentrados 
nas estruturas de captação de 
água pluvial, para evitar futu-
ros alagamentos e enchentes 
no bairro. Com isso, 39 buei-
ros foram limpos e nove rece-
beram novas tampas.

Uma extensão de 1,5 quilô-
metros da rede de drenagem 
da região também foi limpa 
como parte da ação preven-
tiva. No total, 330 toneladas 

Suzano: Jardim Colorado 
passa por ações de zeladoria
Agentes realizaram diversos serviços de limpeza e manutenção nas vias do bairro

Fotos de Wanderley Costa/Secop Suzano

de resíduos foram retiradas, 
frutos de descarte irregular. 
As medidas foram tomadas 
para impedir o entupimento 
dos canais de esgoto e garan-
tir o escoamento da água em 
períodos de chuva.

As ações no bairro são par-
te do mutirão de zeladoria da 
cidade, que ocorre durante to-
dos os fins de semana do mês, 
podendo ser estendida con-
forme a demanda do local. A 
iniciativa acontece desde abril 
e foi criada para promover 
melhorias aos moradores de 
forma ágil. As equipes respon-
sáveis pelos serviços seguem 
um itinerário previsto pela 

administração 
municipal para 
contemplar di-
versos pontos 
do município. 

S e g u n d o 
o secretário 
municipal de 
Manutenção e 
Serviços Ur-
banos, Samuel 

Oliveira, a intensificação da 
zeladoria está sendo feita com 
o objetivo de acelerar a limpe-
za da cidade. “Esta ampliação 
de esforços evita possíveis 
alagamentos, enchentes e 
contribui com mais seguran-
ça e qualidade de vida para os 
moradores do bairro. É um 
trabalho diário em prol dos 
suzanenses”, afirmou.

O chefe do Executivo de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi, 
parabenizou todos os servi-
dores municipais pela dedi-
cação e trabalhos prestados 
em prol da população. “As 
ações de manutenção seguem 
acontecendo pelos bairros da 
cidade de acordo com crono-
grama oficial da administra-
ção municipal para que, des-
sa forma, todas as regiões de 
Suzano recebam os serviços 
necessários”, ressaltou.

Solicitações, denúncias e 
reclamações podem ser feitas 
por meio da Ouvidoria Ge-
ral do Município, no telefone 
0800-774-2007.
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O atual diretor do 
Esporte Clu-
be Vila Júlia – 
Poá, Gilberto 

Silvio Carvalho dos Santos 
(Petróleo), não mede esfor-
ços para dotar o clube de in-
fraestrutura para o desporto 
poaense. Petróleo sempre 
está à disposição para reivin-
dicar tudo que consiste na 
melhoria para a prática de es-
portes no bairro onde mora. 
Neste sentido, é incansável 
para cobrar das autoridades 
competentes. Muitas vezes é 
postergado por elas. Mesmo 
assim, não desanima, pois 
sabe que um dia entrará um 
gestor que fará a diferença 
para os clubes de bairros da 

Não se assuste, pois você 
não terá trabalho algum! Bas-
ta usar como base a feijoada 
em lata!

Em pleno outono, o ter-
mômetro não para de cair. 
Para espantar o frio, nada 
melhor do que sopas e cal-
dos quentinhos e um dos 
queridinhos dos brasileiros 
é certamente o caldinho de 
feijão, que pode ser consu-
mido como entrada ou prato 
principal. Mas, que tal tornar 
a receita ainda mais nutritiva 

por Jornalista Aéssio Ramos Pinto
Objetiva “Razão, ética e moral, o tripé suprapartidário!”. (ARP)

62 anos do E. C. Vila Júlia
Tradição & Glórias

Como fazer um delicioso caldinho de feijoada para 
aquecer as noites de outono  

e saborosa utilizando como 
base a feijoada? Para não ter 
trabalho e não sujar a cozi-
nha, basta usar como base a 
feijoada em lata.

Muito prática e cheia de 
sabor, a feijoada em lata é 
até 30% menos calórica do 
que a feijoada normal, graças 
ao processo de envase. De 
acordo com a engenheira de 
alimentos Thaís Fagury, pre-
sidente da Associação Brasi-
leira de Embalagem de Aço 
(Abeaço),  os ingredientes 

são colocados crus na lata e o 
processo de cozimento acon-
tece como em uma panela de 
pressão. “Não só os nutrien-
tes são preservados, como 
não é necessária a adição de 
óleo. Com isso, a feijoada 
enlatada também tem menos 
gordura saturada”, explica 
Thaís, lembrando que a lata 
dispensa também a adição de 
conservantes.

Depois de preparar sua re-
ceita, não se esqueça de lavar 
a lata com um fio de água e 
colocar no lixo de recicláveis. 
A lata de aço é 100% e infini-
tamente reciclável.

Como fazer caldinho de 
feijoada

Grau de dificuldade: fácil
Tempo de preparo: 15 mi-

nutos
Rende: 6 porções

Ingredientes:
- 1 lata (430g) de feijoada 

pronta
- A mesma quantidade de 

água filtrada (meça na pró-
pria lata)

- Ervas frescas, como sal-
sa e cebolinha, picadinhas 

Modo de Preparo:
- Abra a lata e separe as car-

nes. Pique as carnes e reserve;

- No mixer ou liquidi-
ficador, bata os feijões e a 
parte líquida da feijoada 
com a água.

- Leve ao fogo médio até 
levantar fervura ou ao micro-

-ondas por aproximadamen-
te 5 minutos;

- Sirva em copinhos ou 
xícaras individuais e decore 
com as carnes da feijoada 
picadinhas e as ervas frescas. 

Sobre a Abeaço
Fundada em maio de 

2003, a Associação Brasi-
leira de Embalagem de Aço 
(Abeaço) foi criada com 
o objetivo de fortalecer a 
imagem da embalagem de 
aço, além de dar suporte 
técnico e mercadológico 
aos seus fabricantes. Sem 
fins lucrativos, a entidade 
investe e apoia iniciativas 
de gestão ambiental, so-
bretudo quando associa-
das a finalidade social, e 
aproxima os interesses de 

toda a cadeia produtiva. A 
instituição soma esforços 
para fomentar pesquisas, 
desenvolver campanhas 
de esclarecimento, partici-
par de eventos e divulgar 
as características das latas 
de aço. Hoje, a Associação 
reúne empresas do setor 
interagindo intensamente 
com entidades empresariais, 
fabricantes de embalagens, 
organizações ambientalistas 
e o governo. Saiba mais so-
bre a Abeaço acessando o 
site www.abeaco.org.br.

cidade, que são os grandes 
responsáveis para a inclusão 
social.

Sem nenhuma festa foi 
comemorado dia 5 de maio 
passado, o aniversário de 62 
anos do Esporte Clube Vila 
Júlia; quase a mesma idade 
do Município de Poá que 
também comemorou aniver-
sário de 72 anos no dia 26 de 
março passado.

É uma longa história a tra-
jetória desse clube que lutou 
e vem lutando para manter 
vivo todo esse trabalho em 
prol do esporte poaense. 
Este clube já teve seus tem-
pos áureos onde participou 
do cenário de grandes dispu-
tas esportivas que marcaram 
épocas. No gramado do Vila 
Júlia foram tantos troféus e 
medalhas conquista-
dos para seus atletas 
de várzea que fize-
ram do esporte um 
meio de diversão. 
Lógico que muitos 
seguiram carreiras 
e triunfaram em 
outras agremiações 
mundo afora.

Muitos tiveram 
e ainda têm méri-
tos neste trabalho 
incansável e quase 

que totalmente voluntário 
em favor do esporte muni-
cipal. Seus diretores sempre 
fizeram trabalhos voltados 
ao social, tanto é que, ao 
longo desta bonita trajetória, 
fizeram a inclusão de muitas 
crianças, independentemente 
de classes sociais. 

Quem conhece o Esporte 
Clube Vila Júlia sabe da luta 
constante que seus dirigentes 
sofrem para a manutenção 
da sua praça esportiva. Entra 
prefeito e sai prefeito e a pro-
messa continua. Já era tempo 
deste clube vitorioso por 
si só ter sido transformado 
em um estádio de futebol e 
de outras práticas esportivas 
para a comunidade do bairro 
e adjacências.  Falta vontade 
política dos administradores 

poaenses. Antes das eleições 
todos tiram proveitos da 
entidade e depois, além de 
ajudar, dificultam o seu pro-
gresso.

Sabemos que por lá passa-
ram muitos defensores, diri-
gentes, atletas e abnegados. 
Todos em prol de se tornar 
o clube num grande celeiro 
esportivo de Poá e da região. 

Há de se reconhecer entre 
eles, os nomes do Gerson 
de Souza Pinto (Cochi-
nha); Silvio César Carva-
lho dos Santos; Ramiro 
Pereira; Claudio de Souza, 
Adalberto Quintino de 
Souza; Álvaro Valério de 
Souza; Alexandre de Car-
valho Júnior e Antonio 
Jesus Carvalho dos Santos. Vila Júlia 1984


