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SECRETARIADO

  Mais quatro secretários foram anunciados ontem. Suzano, página 5
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Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
Suzano foi aprovada em primeira 
votação na manhã de ontem, na 
Casa de Leis. A prefeitura estima 
obter arrecadação de R$ 713,2 mi-
lhões em 2017. A maior fatia do 
bolo será destinada às Secretarias 
de Educação e Saúde que ficarão 
com mais de 20% do montante, 
cada uma. No entanto, esses valo-
res podem ser remanejados, já que 
o futuro prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PR) pretende reduzir o número de 
pastas da administração municipal. 
Suzano, página 4

Investimentos

Fernando Capez 
visita Mogi e 
fala de Saúde
Mogi, página 7

Após mais de 24 horas sem aten-
dimento, o Hospital Municipal de 
Poá Doutor Guido Guida abriu as 
portas na tarde de ontem. A pre-
feitura pagou R$ 2 milhões à em-
presa responsável pelo serviço de 
limpeza e portaria do prédio, que 
foi paralisado por falta de repasses. 
Cidades, página 3

Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovada pela maioria dos vereadores em sessão extraordinária realizada ontem

Ashiuchi terá orçamento de 
R$ 713,2 milhões em 2017
Poá

HOSPITAL 
REABRE APÓS 
PAGAMENTO

Dívidas

Refis de Poá 
segue até dia 22
Cidades, página 3

Uma das alças de acesso da Estrada dos Fernandes ao Rodoanel Mário Covas (SP-21) foi liberada
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Sicredi

EMPRESA 
QUER MAIS 
UNIDADES

Depois de Mogi e Itaquaquecetuba, 
a empresa Sicredi pretende instalar 
uma unidade em cada município 
da região. Esta projeção otimista foi 
feita pelo presidente da cooperativa 
financeira, Cirio Kunzler, durante a 
cerimônia de inauguração do novo 
posto de atendimento, em Itaquá. 
Cidades, página 6Inauguração do espaço em Itaquá gera expectativa de expansão

Um homem não identificado pas-
sou atirando contra dois homens na 
rua Nilópolis, na Vila São Roberto, 
em Itaquá. Um morreu e o outro 
ficou ferido. Polícia, página 8

Homicídio

MOTOQUEIRO 
MATA UM E 
FERE OUTRO

DIVULGAÇÃO

Rodoanel

Futuro prefeito quer obras 
finalizadas em cem dias
Rodrigo Ashiuchi (PR) diz que vai reforçar cobrança 
para alça de acesso ficar pronta. Suzano, página 4

A separação de um casal termi-
nou em tragédia ontem de ma-
drugada no bairro Chácara Dona 
Escolástica, em Itaquaquecetuba. 
Polícia, página 8

Itaquá

HOMEM MATA 
FILHA E SE 
SUICIDA



Sábado, 10 de dezembro de 20162 portalnews.com.br

CONTATO 

assinatura@jornaldat.com.br

comercial@jornaldat.com.br

Atendimento 
aos assinantes:

Para anunciar: 4735-8020
4735-8015

Arujá
Biritiba
Ferraz
Guararema
Itaquá
Mogi
Poá
Salesópolis
Santa Isabel
Suzano fundado em 07/03/2006 por Sidney Antonio de Moraes

Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes-SP - CEP 08745-200

jornaleeducacao@jornaldat.com.br

Tel.: 4735-8023

Impressão: NAT Empresa Jornalística, Gráfi ca e Editora Ltda.

Rua Carlos Lacerda, 35 - Tel.: 4735-8005

Afi liada:REDAÇÃO - DIÁRIO DO ALTO TIETÊ
Tiago Pantaleon Editor 4735-8010 editor@jornaldat.com.br

Cláudia Irente Subeditora 4735-8047 redacao@jornaldat.com.br

Leandro Dilon Subeditor 4735-8035 redacao@jornaldat.com.br 

Rodrigo Barone Subeditor 4735-8044 esporte@moginews.com.br

Suéller Costa Subeditora 4735-8023  variedades@jornaldat.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL
Wilson Bego/SP-RJ 4735-8041/ 99940-9190 wilsonbego@moginews.com.br

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Sonia Massae de Moraes  |  Mtb 36.037/SP

facebook.com/grupomoginews

Whatsapp: 96858-3924 - Somente para Redação e Fotografi aDIRETORIA | Sidney Antonio de Moraes Diretor-presidente/Diretor Administrativo e Financeiro   |   Sonia Massae de Moraes Diretora  - Vice-presidente 

PABX.: 4735-8000  |  REDAÇÃO: 4735-8021

e-mail: redacao@jornaldat.com.br
telefones: (11) 4735.8021
endereço: Rua Carlos Lacerda, 21, Vila Nova Cintra, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08745-200

 redacao@
     jornaldat.com.br

Claudia
Irente

TRIBUNA CHARGE

Q
uando Cármen Lúcia assu-
miu a presidência do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
no início deste semestre, o 
que a população viu foi uma 

imagem forte, de uma pessoa que não faz 
jogos e está sempre preparada para cum-
prir a Lei. Já nesta semana, o que se viu foi 
uma presidente abatida, vencida e impo-
nente diante das entranhas da política na-
cional. Claramente, Cármen Lúcia levou 
uma “rasteira” de seus colegas ministros e 
claro do “expert” e nome mais importante 
em Brasília, o presidente do Senado Renan 
Calheiros (PMDB).

O que vemos hoje é muito mais sujo e 
preocupante do que observávamos quando 
Eduardo Cunha (PMDB) era presidente da 
Câmara dos Deputados. Um homem cerca-
do de comparsas, de defensores e acima da 
Lei, e quem sabe, do bem e do mal. Renan 
parece ter mais poderes do que o presidente 
da República Michel Temer (PMDB). Como 
ele comanda o Senado, onde tudo precisa 
ser aprovado para virar lei, o político mos-
tra que toda sua experiência o ajudou a do-
mar, como ninguém, um bom número de 
políticos dispostos a se vender pelo poder.

A saída de Renan da presidência do Se-
nado, decretada pelo ministro Marco Auré-
lio de Mello, mesmo que do ponto de vista 

do povo brasileiro que vai às ruas protes-
tar contra a corrupção, fosse justa, não foi 
cumprida. Há toda a parte jurídica, cons-
titucional, para que um ato seja aprovado. 
O ministro Marco Aurélio afi rmou que está 
satisfeito por ter sido ele o primeiro a ten-
tar retirá-lo do cargo. Logo, este senador 
deixará a presidência e, não por isso, as 
investigações contra ele devem continuar 
sendo realizadas.

A presidente do STF parecia ser o nome 
que faltava para colocar a casa em ordem. 
Um novo Joaquim Barbosa? Não. As ima-
gens nos enganaram. Aquela postura fi rme, 
cara emburrada e focada nos assuntos, não 
venceu o poderoso presidente do Senado, 
que saiu pela porta da frente e acenando aos 
jornalistas e amigos políticos, como se tivesse 
conquistado um título, um troféu. No fi nal 
de 2016, Renan Calheiros é o campeão da 
esperteza. Se manteve no cargo, conseguiu 
se segurar na queda de Dilma Rousseff (PT), 
Cunha e tantas outras denúncias.

O Brasil já voltou às ruas para criticar a 
postura do STF e a situação de Renan. Pa-
rece que outras manifestações estão previs-
tas. O povo entendeu o recado: é preciso 
espernear bastante para que alguém faça o 
que deve ser feito. Carmen Lúcia parecia 
uma salvadora, mas joga o mesmo jogo de 
seus colegas.

As aparências
EDITORIAL

 SÉRGIO MORO,

“Sou um homem 
de Justiça e, sem 
qualquer demérito, 
não sou um homem 
da política. Estou em 
outra realidade, outro 
tipo de trabalho.”

FRASE

Em tempos de crise, os 
ânimos esquentam e ex-
trapolam a racionalidade, 
justamente quando deveria 
ser o contrário, pois, ape-
nas com serenidade serão 
alcançadas soluções.

 Cresce a minha preocu-
pação com a imaturidade da 
nossa sociedade, que pode 
ser, até, chamada de infan-
tilidade. Crianças fazem de 
tudo para alcançarem um 
objeto de desejo e, quando 
o adulto nega, a criança se 
revolta e o adulto é “bobo, 
feio, chato, burro, etc”. A 
criança não possui matu-
ridade para entender os 
motivos do adulto, muito 
menos para questionar a 
decisão do adulto com ar-
gumentos racionais. Os pe-
quenos apenas extravasam 
sua raiva e agridem.

 Vivenciamos um mo-
mento delicado na nossa 
república, que se baseia na 
tripartição de poderes. Faz 
parte da teoria do Estado a 
possibilidade de que exis-
ta o risco de confl ito entre 
os três poderes, tendo em 
vista que são extremamente 
poderosos (desculpem pelo 
pleonasmo) e possuem a 
responsabilidade de con-
trole mútuo, sem ingerência.

 O Senado se recusou a 
cumprir de imediato uma 
decisão monocrática de um 

Crise

ministro do Supremo Tri-
bunal Federal para o afas-
tamento do presidente da 
casa. Aguardou-se, então, a 
decisão do plenário da Corte 
sobre a liminar. O comen-
tado caso Renan Calheiros.

 Em uma situação dessas, 
certamente, a melhor solu-
ção é que prevaleça o tex-
to da Constituição Federal, 
para que exista segurança 
jurídica. E foi o que ocorreu. 
O plenário decidiu que, o 
senador não seria afastado, 
mas que não pode estar na 
linha sucessória da Presidên-
cia da República, enquanto 
réu em ação penal.

 Ao meu ver a decisão foi 
correta. Na CF não está es-
crito que o réu em ação pe-
nal não pode ser presidente 
do Senado, está escrito que 
não pode ser presidente da 
República. Eis a decisão do 
STF. Respeito os argumen-
tos contrários.

 A questão principal, aqui, 
é o comportamento da so-
ciedade, que não é madura 
para discutir o conteúdo da 
decisão e, como a criança 
birrenta, apenas se revolta 
por não ter alcançado o que 
queria e xinga: “corruptos, 
conspiradores, etc”.

Dario Reisinger é advogado crimi-

nalista e professor de direito penal. 

facebook.com/darioreisinger

ARTIGO
Dario 
Reisinger

 juiz federal da Lava Jato.

 Piscinão

Em entrevista à Impren-
sa, recentemente, o pre-
feito de Poá, Marcos Bor-
ges (PPS), afi rmou que o 
tempo instável, registra-
do este ano, atrapalhou 
o andamento das obras 
e, consequentemente, o 
cronograma de entrega 
do piscinão.

 Bombas alemãs

Mas, segundo ele, as bom-
bas, que vieram da Alema-
nha, já estão na alfândega 
de Santos e a prefeitura 
aguarda a liberação. Por 
volta do dia 20 deste mês, 
elas deverão ser instaladas 
e o piscinão já funcionan-
do, estando 85% conclu-
ído, porém, evitando ala-
gamentos e enchentes.

 Canal

O contrato com a EDP Ban-
deirante para fornecer 
energia para o funciona-
mento das bombas já foi 
assinado. A casa de bom-
bas, que é de grande po-
tência e esgota o piscinão 
em 14 horas, também está 
sendo montada. Um canal 
alternativo é construído 
para quando as bombas 
drenarem a água, dire-
cioná-la para o canal e 
propiciar o escoamento. 

 Difícil

Tem sido complicado con-
seguir retorno de algumas 
assessorias de Impren-
sa das prefeituras da re-
gião. Apesar de algumas 
serem bastante ágeis nas 
respostas às solicitações, 
outras, em contrapartida, 
parecem que entraram em 
recesso. Perde com isto, 
a população.
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Ashiuchi anuncia mais cinco secretários

O prefeito eleito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), 
anunciou ontem outros cinco nomes que irão compor 
o primeiro escalão de seu governo. Na ocasião os 
secretários anunciados destacaram as principais 
metas. Suzano, página 5

Daniel Carvalho

Prefeitura paga R$ 2 milhões 
para hospital voltar a atender

Após receber notificação extrajudicial, empresa que presta o serviço de limpeza retomou os trabalhos ontem

POÁ

Após mais de 24 horas 
sem atendimento, o Hospital 
Municipal de Poá Doutor 
Guido-Guida abriu as portas 
na tarde de ontem. A pre-
feitura pagou R$ 2 milhões, 
que representa apenas 25% 
da dívida à empresa respon-
sável pelo serviço de limpeza 
e portaria do prédio, que 
foi paralisado por falta de 
repasses. O débito totaliza 
pouco mais de R$ 9 milhões.

De acordo com a gerente 
comercial da Paineiras, Luciana 
Silveira Lúcio, no início da 
tarde de ontem, a empresa 
recebeu uma notificação 
extrajudicial informando 
a execução do pagamento 
de algumas notas fiscais. “O 
pagamento realizado foi de 
pouco mais de 2 milhões e 
reduz a dívida da prefeitura 
de Poá em cerca de 25%; o 
valor acumulado até a pre-
sente data gira em torno de 
R$ 7,5 milhões, incluindo 
a Secretaria de Saúde e de 
Educação”, disse, por meio 
de nota.

A prefeitura informou que 
o pagamento foi efetuado 

Hospital Doutor Guido Guida voltou a atender após pagamento de parte da dívida

durante a manhã de ontem.
Diante da parcela do débito 

efetuado, a prestadora dos 
serviços de limpeza e portaria 
retornou os colaboradores 
às unidades na tarde desta 
sexta-feira. “Esperamos que 
o pagamento continue ocor-
rendo nas próximas faturas 
para evitar a suspensão de 
outros serviços”, finalizou.

Segundo a empresa infor-
mou ao Grupo Mogi News, 

havia pelo menos seis fa-
turas pendentes e que, por 
diversas vezes, ocorreram 
tentativas de negociações, 
mas sem sucesso. À vista 

disso, a Paineiras paralisou 
os serviços. Pelo menos, 70 
funcionários suspenderam 
os trabalhos de limpeza e 
portaria hospitalar às seis 
horas da última quinta-feira.

Sem as condições mínimas 
de higiene, o único hospital da 
cidade precisou interromper, 
temporariamente, os aten-
dimentos. Muitos pacientes 
que chegavam passando mal, 
à unidade, tinham que votar 

Fernanda Fernandes

Daniel Carvalho

Na manhã de ontem, 
as portas do Hospital 
Municipal de Poá Doutor 
Guido-Guida abriram para 
o público. No entanto, 
segundo pessoas ligadas 
à unidade, o prédio ainda 
estava sem condições 
de receber pacientes, já 
que o serviço de limpeza 
ainda não estava norma-
lizado e existia o risco de 
contaminação.

Enquanto a reportagem 
do Grupo Mogi News es-
teve no local, funcionários 
tentaram camuflar a real 
situação de atendimento. O 
prédio estava vazio. Havia 
apenas os funcionários. Em 
determinado momento, 
uma pessoa chegou com a 

Unidade reabriu 
em más condições

perna fraturada e recebeu 
a informação de que não 
haveria atendimento por 
falta de limpeza. Quando 
o médico viu a reportagem, 
imediatamente, pediu para 
que o paciente aguardasse 
para ser atendido e o 
realocou para outra sala 
de espera.

Uma pessoa ligada ao 
hospital disse que recebeu 
ordens de abertura para 
receber os pacientes. “Os 
banheiros estão imundos, 
está tudo sujo por aqui. 
Se chegar um paciente 
vomitando, ou uma emer-
gência com sangramento, 
quem vai limpar? Não tem 
nem sabão, produtos de 
limpeza”, afirmou.

Empresa que presta 
serviços mandou 
que os funcionários 
voltassem ao 
trabalho no local

para casa sem atendimento, 
ou procurar auxílio médico 
em outro município.

A situação gerou revolta e 
muitos poaenses se mostraram 

indignados. Na porta do 
prédio também foi fixado um 
aviso dizendo que o hospital 
estava “temporariamente sem 
condições de atendimento”.

Programa de Recuperação 
Fiscal segue até o dia 22

A Prefeitura de Poá, por 
meio das Secretarias Mu-
nicipais da Fazenda e de 
Assuntos Jurídicos, segue com 
o programa de Recuperação 
Fiscal (Refis), que permite aos 
contribuintes que estão em 
débito de qualquer natureza 
com o município referente 
a 2016 e anos anteriores 
quitar as dívidas. Até o dia 
22 de dezembro, os débitos 
poderão ser pagos em até 
três parcelas sucessivas, com 
remissão de 100% no valor 
da multa e dos juros.

As condições continuam 
valendo para os contribuintes, 

Assuntos Jurídicos

como no caso do parcelamento 
do débito. A primeira parcela 
será de 40% do valor devido, 
com pagamento na adesão do 
programa e segunda parcela 
no valor de 30%, após 30 
dias do primeiro pagamento. 
A terceira parcela também 
será de 30%, após 60 dias 
do pagamento da primeira 
parcela.

Os interessados no Refis 
2016 para pagamento em 
parcela única já inscritos em 
Dívida Ativa deverão solicitar 
a emissão do boleto de pa-
gamento junto à Divisão da 
Dívida Ativa do município, 

mediante a apresentação de 
documento que possibilite 
a identificação do débito a 
liquidar.

Nos próximos dias, os 
contribuintes que estão com 
débitos na Dívida Ativa re-
ceberão carta informando 
sobre o Refis. Eles deverão 
comparecer pessoalmente 
ao Departamento da Dívida 
Ativa da Prefeitura para optar 
pela inclusão no Refis 2016.

De acordo com o Depar-
tamento de Dívida Ativa da 
Prefeitura, o objetivo da Admi-
nistração Municipal é recuperar 
o valor de aproximadamente 

Departamento de Dívida Ativa da prefeitura fica na avenida Brasil, 198, no centro

Wanderley Costa/Secom Poá

R$ 4 milhões de créditos 
tributário e não-tributário 
inscritos na Dívida Ativa.

O Departamento de Dí-
vida Ativa fica localizado 
no Paço Municipal, que 

está localizado na avenida 
Brasil, 198, e funciona das 
9 às 16 horas.
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Saiba mais

Confira como ficou a distribuição da receita

Futuro prefeito cobrará 
rapidez na obra da SP-21

O prefeito eleito de Suza-
no, Rodrigo Ashiuchi (PR) 
cobrará celeridade no início 
das obras de construção da 
alça para interligação do 
Trecho Leste do Rodoanel 
Mário Covas (SP-21) com 
a estrada dos Fernandes. O 
objetivo é que os trabalhos 
comecem a ser executados 
dentro dos 100 primeiros 
dias de seu governo, que será 
iniciado em 1º de janeiro. 

O anúncio foi feito ontem 
durante evento de apresenta-
ção de seu secretariado, após 
a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) 
ter emitido a Licença Am-
biental Prévia para a execução 
da obra. 

“Estamos negociando para 
iniciar os serviços o mais 
rápido possível. No começo 

Rodoanel

do meu governo já estarei 
cobrando o Estado, a SP Mar 
e os órgãos necessários para 
que logo nos 100 primeiros 
dias de gestão já tenhamos 
a retomada dessa obra tão 
importante”, disse. 

O atual prefeito Paulo 
Tokuzumi (PSDB) também 
informou estar empenhado 
para que as obras tenham 
início o mais rápido possí-
vel, inclusive tem cobrado 
isso constantemente dos 
órgãos competentes. “A alça 
do Rodoanel é de extrema 
importância para Suzano, 
pois é uma expectativa de 
trazer desenvolvimento e 
de proporcionar assim um 
salto econômico e social 
do município por meio da 
vinda de novas empresas 
e investimentos para a ci-
dade. Tenho certeza que 
todo o Alto Tietê fica feliz 

com essas novidades, uma 
vez que o novo acesso vai 
garantir condições para que 
toda a região se desenvolva”, 
comentou. 

A SP Mar, no entanto, des-
tacou que os trabalhos físicos 
só poderão começar após a 
inclusão da obra no contrato 
de concessão da rodovia, por 
meio de assinatura do Termo 
Aditivo Modificativo (TAM). 
Isso porque a emissão da 
licença prévia aprova apenas 
a localização e a concepção 
do empreendimento, ou seja, 
atesta a viabilidade ambiental. 

“A definição do processo 
de desapropriação neces-
sário para construção do 
complexo – incluindo a data 
de início e a quantidade das 
propriedades – depende de 
dois fatores: a publicação do 
decreto de desapropriação (já 
publicado) e da assinatura 

Stefany Leandro

Cetesb libera obras da alça de acesso da Estrada dos Fernandes ao Rodoanel

Daniel Carvalho

confirmando a inclusão do 
investimento do complexo de 
interligação. Somente após 
a conclusão desta segunda 
etapa, é que terá início a 
negociação com os proprietá-
rios das áreas impactadas, o 
que definirá os valores finais 
do investimento”, explicou. 

A alça de interligação consiste 
em um complexo composto 
por duas pistas (uma em 
cada sentido), com duas 
faixas de rolamento cada e 
2,4 quilômetros de extensão; 
e ainda seis viadutos e um 
quilômetro de vias marginais. 

Dois desses viadutos serão 

feitos no entroncamento com 
o Rodoanel (na altura do km 
104, em Suzano), assim como 
a marginal, dois viadutos 
erguidos para transpor a 
estrada do Moreira e dois 
na estrada dos Fernandes. 
O prazo estimado de obra 
é de 18 meses.

LOA prevê um orçamento de 
R$ 713,2 milhões para 2017

Câmara de Suzano aprovou, com 18 votos favoráveis, o projeto que estabelece o orçamento para o ano que vem

RECEITA

Com um total de 35 emen-
das, a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de Suzano foi apro-
vada em primeira votação 
na manhã de ontem, na 
Casa de Leis. A prefeitura 
estima obter arrecadação 
de R$ 713,2 milhões, em 
2017. A maior fatia do bolo 
será destinada às Secretarias 
de Educação e Saúde que 
ficarão com mais de 20% 
do montante, cada uma. 
No entanto, esses valores 
podem ser remanejados, já 
que o futuro prefeito, Rodri-
go Ashiuchi (PR), pretende 
reduzir o número de pastas 
da administração municipal.

O presidente da Câmara 
Denis Cláudio da Silva (DEM) 
explicou que, como o orça-
mento já está aprovado, podem 
haver modificações no caso 
da extinção de secretarias. 

“O prefeito tem a autonomia 
de fazer o percentual desse 
remanejamento por decreto. 
Se não alcançar o percentual, 
ele vai mandar o projeto para 
a Câmara e remanejar a verba 
dessas secretarias distintas 
que ele achar necessário”.

O vereador e vice-prefeito 

eleito Walmir Pinto (PDT) 
que a situação será analisa-
da e estudada já no início 
de janeiro: “Teremos que 
observar esse ponto agora e, 
logicamente que, em janeiro 
enviamos uma nova proposta 
para a Câmara. Teremos 
que mandar a reestrutura-
ção e resolver essa questão 
financeira”.

Apesar das possíveis al-
terações com a extinção de 
pastas, com 18 votos favoráveis 
ao projeto que estabelece 
o orçamento para 2017, à 
princípio, será destinado 
à Secretaria de Educação 
24,92% da previsão orçamen-
tária, ou seja, a pasta terá à 
disposição a maior parte da 
receita: R$ 177,7 milhões. 
A Secretaria de Saúde ficou 
com uma fatia de 22,87%, 
ou seja, R$ 163,1 milhões.

As demais secretarias re-
ceberão menos de R$ 60 
milhões. A estimativa inicial 
é que a pasta de Obras e 
Infraestrutura fique com  
R$ 52,2 milhões e a de Ser-
viços e Manutenção receba 
R$ 51,1 milhões.

Para a Câmara, a estima-
tiva é que sejam repassados  
R$ 24,3 milhões.

Fernanda Fernandes

Para o prefeito eleito 
de Suzano Rodrigo 
Ashiuchi (PR), a Lei 
Orçamentária Anual 
(LOA) ainda é baixa. 
O valor estimado para 
a receita de 2017 é 
de R$ 713,2 milhões. 

“Trata-se de uma receita 
‘pequena’ em relação à 
dimensão e às demandas 
de Suzano”, disse ele.

Sobre a redução de 
secretarias, o republicano 
disse que vai estudar 
os remanejamentos que 
serão feitos dentro da 
porcentagem permitida 
por lei.

Com relação as des-
pesas da Santa Casa de 
Misericórdia, a equipe 
de transição do pre-
feito e do vice eleitos 
está empenhada no 
assunto e estudando 
quais providências 
serão adotadas.

Receita é 
pequena, 
segundo 
Ashiuchi

Secretarias e departamentos Valores

Gabinete do prefeito R$ 3.835.999

Assistência e Desenvolvimento Social R$ 16.985.284

Assuntos Administrativos R$ 43.326.060

Fazenda R$ 44.999.660

Assuntos Jurídicos R$ 4.317.000

Cultura R$ 3.785.000

Esporte Recreação e Lazer  R$ 4.165.000

Educação R$ 177.765.360

Saúde R$ 163.119.144

Obras e Infraestrutura R$ 52.296.286

Governo R$ 1.191.000

Comunicação Institucional  R$ 2.833.000

Defesa Civil e Social R$ 10.545.880

Desenvolvimento Econômico  R$ 3.063.000

Assuntos Urbanos R$ 4.829.000

Planejamento e Gestão Financeira R$ 3.695.000

Meio Ambiente R$ 1.298.000

Serviços e Manutenção R$ 51.110.000

Trânsito e Mobilidade R$ 16.905.908

Agricultura Familiar e Segurança Alimentar R$ 1.538.000

Planejamento e Governo Comunitário R$ 647.000

Controladoria Geral R$ 642.000

Câmara Municipal R$ 24.389.400

Instituto de Previdência Municipal de Suzano (IPMS) R$ 75.825.122

TOTAL R$ 713.230.211
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Ashiuchi anuncia 4 pastas
Destaque para a presença de profissionais ligados a administrações anteriores, como Rosenil Barros Órfão

PRIMEIRO ESCALÃO

O prefeito eleito de Suza-
no, Rodrigo Ashiuchi (PR), 
anunciou ontem outros cinco 
nomes que irão compor o 
primeiro escalão de seu gover-
no. Na ocasião os secretários 
anunciados destacaram as 
principais metas para os 
primeiros dias de gestão que 
se inicia em 1º de janeiro. 

O republicano reforçou 
que, no processo de refor-
mulação do organograma da 
Prefeitura, entre três e cinco 
Secretarias devem ser extintas 
ou unificadas. Dentre elas, 
está a Secretaria de Governo 
Comunitário que foi excluída, 
e seus serviços integrados à 
Secretaria de Governo. 

A pasta em questão será 
chefiada por Rosenil Barros 
Órfão, que já havia atuado 
no município à frente desta 
Secretaria, bem como da de 
Participação Popular e Des-
centralização. Além disso, foi 
também coordenador político 
do então deputado Marcelo 
Candido, comandando também 

Cintia Lira assumirá 
Assuntos Administrativos 

as campanha a prefeito em 
2004 e 2008. Segundo ele, 
estão entre as metas o diag-
nóstico da situação de cada 
Conselho Municipal, bem 
como a realização de ade-
quações necessárias para que 
o prefeito possa colocar em 
prática o plano de governo. 

Para a Secretaria de Assun-
tos Administrativos, o nome 
escolhido foi Cintia Renata 
Lira da Silva, presidente do 
Diretório Municipal do PR. A 
advogada já chefiou a pasta 
anteriormente, permanecendo 

no cargo até maio deste ano. 
Além disso, atuou como 
Secretária de Assuntos Ju-
rídicos de Guararema, em 
2009. Entre suas principais 
metas, estão o enxugamento 
da folha, a contenção das 
despesas e a garantia de 
uma economia efetiva na 
administração municipal. 

Já a Controladoria Geral 
será composta por outros 
órgãos como a Ouvidoria, 
por exemplo. A pasta terá 
o comando do advogado 
Murilo Inocêncio. Entre os 

objetivos para os primeiros 
meses de gestão, ele lista a 
implantação de um governo 
responsável e de ataque 
à corrupção. A Secretaria 
Municipal de Cultura, por 
sua vez, terá como respon-
sável Geraldo Garippo, que 
foi diretor de Cultura entre 
os anos de 2005 e 2009, 
e diretor de Agricultura e 
Abastecimento, entre 2010 
a 2012. Desde 2014, ele é 
chefe de gabinete do vereador 
Walmir Pinto (PDT), eleito 
vice-prefeito.

Já a futura primeira dama, 
Larissa Ashiuchi, assumirá a 
presidência do Fundo Social 
de Solidariedade. Uma das 
novidades será a integração 
com o Serviço de Ação Social 
e Projetos Especiais (Saspe), 
que passa a ser uma diretoria.

Secretariado
Os novos nomes se jun-

tam aos já anunciados: Luis 
Cláudio Rocha Guillaumon 
(Saúde); Nazih Youssef Franciss 
(Educação); Carla Fiamini 
(Comunicação Institucional) 

Afrânio Evaristo da Silva (Ga-
binete) e Renato Swensson 
Neto (Assuntos Jurídicos). 
Outros secretários serão 
apresentados na próxima 
segunda-feira, segundo Ashiu-
chi. “Decidimos fazer essa 
apresentação gradativa, até 
diferente do que em outros 
municípios, para que os 
suzanenses possam analisar 
com calma o currículo e o 
histórico de cada uma das 
pessoas que irão nos ajudar a 
construir o futuro de Suzano”, 
disse o prefeito eleito.

Stefany Leandro

Cultura ficará a cargo 
de Geraldo Garippo 

Fundo Social terá 
Larissa Ashiuchi  

Murilo Inocêncio estará 
na Coordenadoria Geral

Rosenil Órfão será 
secretário de Governo

Fotos: Daniel Carvalho



Sábado, 10 de dezembro de 20166 Cidades portalnews.com.br

Junta de Serviço Militar 
convoca jovens reservistas

Os jovens reservistas de 
primeira e segunda categoria, 
que prestaram o serviço mi-
litar e foram licenciados nos 
anos de 2012, 2013, 2014 
e 2015 devem comparecer 
para atualizar os seus dados. 
A convocação foi feita pela 
Junta de Serviço Militar (JSM) 
de Ferraz de Vasconcelos, 
e poderá ser realizada em 
qualquer organização mi-
litar da Marinha, Exército 
ou Aeronáutica. O órgão 
fará o atendimento em seu 
endereço, na rua Juvenal 
Guerra, 110, no centro de 
Ferraz. Mais informações 
pelo telefone 4678-8970.

Uma novidade para o ano 
que vem é que os jovens 
nascidos em 1999 poderão 
fazer o alistamento militar 
on-line, sem a necessidade 
de comparecer na sede do 
órgão. O alistamento mi-
litar estará disponível no 
endereço eletrônico www.
alistamento.eb.mil.br. Como 
será a primeira vez em que 

Atualização de dados

o alistamento ocorrerá pela 
internet, as informações 
sobre o procedimento tam-
bém poderão ser obtidas na 
própria Junta Militar. Em 
Ferraz, o secretário da Junta 

do Serviço Militar é Clóvis 
Silva Caetano. 

Cerca de 660 jovens da 
cidade se formaram neste 
ano. Pelo menos duas ceri-
mônias de compromisso à 
bandeira foram realizadas 
no início deste ano e com 
a presença do presidente 
da JSM, no caso, o prefeito 
em exercício José Izidro 
Neto. Nestas cerimônias são 
entregues os certificados de 
dispensa militar.

Votação do Orçamento de 
Ferraz deve ocorrer dia 12

A Câmara Municipal de 
Ferraz de Vasconcelos deve 
aprovar em primeiro turno o 
Projeto de Lei nº 182/2016 
que estima a receita e fixa 
a despesa da cidade para o 
exercício 2017 na sessão 
ordinária, na segunda-feira, 
dia 12, a partir das 18 horas. 
A primeira tentativa de vo-
tação da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) ocorreu em 28 
de novembro.

 A matéria de autoria do 
Poder Executivo prevê uma 
arrecadação de R$ 310,3 mi-
lhões no próximo ano. Dessa 
previsão, a maior fatia está 
reservada para a Secretaria 
Municipal de Educação, com 
R$ 118,6 milhões, seguida 
da pasta de Serviços Urba-
nos, com R$ 61,7 milhões. 
Em compensação, a menor 
estimativa de receita fica com 
Indústria, Comércio, Ciência 
e Tecnologia com um pouco 
mais de R$ 911 mil.

 Em contrapartida, para 
manter o custeio do Poder 

Na segunda

Legislativo, a administração 
da cidade planeja o repasse 
do chamado duodécimo da 
ordem de R$ 10,4 milhões 
contra R$ 10,2 milhões este 
ano. Para a reserva de contin-
gência, isto é, recursos para 
serem aplicados em casos 
de emergência, o Executivo 
prevê uma verba de R$ 1 
milhão. Esse valor representa, 
exatamente, a metade do 
calculado para 2016.

 Com as fontes de receitas 

próprias como, por exemplo, 
com o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), o 
governo municipal projeta 
conseguir R$ 24,4 milhões, 
e com o Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza 
(ISS), a meta é atingir R$ 8,8 
milhões. Em todo caso, o 
principal incremento para a 
cidade é o Fundo de Desen-
volvimento e Manutenção da 
Educação Básica (Fundeb), 
com R$ 82,4 milhões.Cerca de 660 jovens da cidade se formaram em 2016

Jovino de Souza/ Secom Ferraz
Arrecadação prevista para 2017 é de R$ 310,3 milhões 

Divulgação

A partir do ano que 
vem, o alistamento 
militar também 
estará disponível 
pela internet 

Sicredi planeja unidades em 
todo o Alto Tietê em 5 anos

Depois de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, empresa pretende estar presente em cada município da região

EXPANSÃO

“Nossa expectativa é ter 
uma unidade do Sicredi 
em cada cidade do Alto 
Tietê em cinco anos”. Esta 
projeção otimista foi feita 
pelo presidente da Sicredi 
Progresso PR/SP, Cirio Kunz-
ler, durante a cerimônia de 
inauguração do novo posto 
de atendimento do Sicredi, 
em Itaquaquecetuba, ontem. 
O evento reuniu cerca de 60 
convidados. A nova unidade 
está localizada dentro da 
Associação Comercial e In-
dustrial de Itaquaquecetuba 
(Acidi) na rua Carlos Barbosa 
da Silva, 51, centro. 

“Foi uma grande satisfação 
estarmos aqui nesta manhã 
(ontem), abrindo este posto 
de atendimento do Sicredi 
dentro da Associação Comercial, 
que se mostrou um grande 
parceiro e abriu as portas 
para que pudéssemos nos 
instalar”, afirmou Kunzler. 

Segundo ele, o objetivo 
em 2017 é abrir em Ita-
quaquecetuba uma agência 
de grande porte, com mais 
conforto e modernidade. “A 

Presidente da Sicredi Progresso PR/SP, Cirio Kunzler, destacou os projetos 

exemplo do que já ocorre em 
Mogi das Cruzes, do jeito 
que a comunidade merece 
e da forma como o Sicredi 
trabalha”, reforçou.

Para que a nova unidade 
tenha sucesso, o presidente 
da Sicredi Progresso PR/SP 
destacou ainda a impor-
tância da sociedade civil e 
de entidades do município. 

“Tudo depende do envol-
vimento da comunidade 
como parceira deste projeto, 
entendendo o processo do 
cooperativismo, além de 
entidades representativas 
como a Acidi (Associação 
Comercial e Industrial de 
Itaquaquecetuba) e Fempi 
(Frente empresarial Pró-Ita-
quaquecetuba). Com a junção 
desses fatores teremos sim a 
possibilidade de preencher 
todos os dez municípios da 
região nos próximos cinco 
anos”, concluiu.

Em breve apresentação, o 
diretor executivo do Sicredi, 
Inácio Cattani, destacou o 
atendimento diferenciado 
do cooperativismo como 

proximidade e oferta de 
soluções personalizadas. 

“Cada cliente se torna parceiro 
e sócio do negócio, gerando 
uma relação de proximidade 
e confiança. Neste ano o 
Sicredi cresceu 20% em 

relação ao ano passado, isso 
porque o PIB (Produto Inter-
no Bruto) teve uma retração 
de 3%. Isso mostra todo o 
profissionalismo do sistema 
Sicredi”, concluiu. 

Com uma ampla rede de 

canais de conveniência, a 
empresa pretende no próximo 
ano abrir mais 30 unidades 
no Estado de São Paulo, 
oferecendo aos paulistas um 
novo modelo de instituição 
financeira. O presidente 

da Acidi, Luciano Dávila, 
destacou a importância da 
chegada do Sicredi ao mu-
nicípio. Já o presidente da 
Fempi, Augusto César Santos, 
reforçou a união de esforços 
para o desenvolvimento da 
cidade e colocou a entidade 
como parceira nesta iniciativa. 

Trajetória
O Sicredi é uma institui-

ção financeira cooperativa 
com mais de 3,3 milhões de 
associados e 1.500 pontos 
de atendimentos, em 20 
Estados do País. Destaque 
no Brasil, o Sicredi cresce 
em média 20% ao ano e está 
pela sexta vez consecutiva 
no ranking da revista Você 
S/A como ‘Uma das Melhores 
Empresas para se Trabalhar no 
Brasil’. O sistema administra 
R$ 62,9 bilhões de ativos e 
um patrimônio líquido de 
R$ 10,2 bilhões, resultados 
de um modelo de gestão 
sustentável e transparente. 
Mais informações podem 
ser obtidas pelo site www.
sicredi.com.br.

Divulgação
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Hoje
Sol com nuvens e 

chuva 

mínima

18º

máxima

28º
Amanhã
Sol com nuvens e 

chuva

Domingo
Sol com nuvens e 

chuva

A empresa Helbor Em-
preendimentos S.A. realiza 
neste fim de semana, em Mogi 
das Cruzes, no ComVem 
Patteo Mogilar, o “Só a 
Helbor Tem”, evento que 
oferece empreendimentos 
residenciais e comerciais 
para diferentes públicos 
e necessidades em condi-
ções especiais de preço e 
de financiamento, com a 
parceria do Bradesco.

Há oportunidades de apar-
tamentos prontos para morar 
nos bairros Mogilar, César 
de Souza, Alto do Ipiranga 

Helbor oferece boas condições de compra
Imóveis

imóvel no período máximo 
de 30 anos com o Bradesco, 
que fixou taxas de juros 
diferenciadas para as vendas 
efetuadas neste evento.

Clientes que adquirirem 
unidades durante o “Só a 
Helbor Tem” terá mais uma 
vantagem: seis meses de taxa 
ordinária de condomínio 
assumidas pela incorpora-
dora, no caso de unidade 
pronta, e o crédito de 40 
mil milhas para viajar, para 
as unidades em construção. 

O ComVem Patteo Mo-
gilar está localizado na 

Nesses edifícios, as metra-
gens das salas comerciais e 
conjuntos corporativos são 
a partir de 29 m² privativos.

Além das condições de 
negociação que serão ofere-
cidas neste fim de semana, 
o cliente poderá financiar 
até 80% do valor total do 

e Socorro. São unidades de 
1, 2, 3 e 4 dormitórios com 
metragens entre 49 m² e 
272 m² privativos. Todos os 
empreendimentos contam 
com vários itens na área de 
lazer. Além desses, há tam-
bém um outro residencial 
no bairro Mogilar, que tem 
sua entrega prevista para o 
início de 2017.

As opções de empreendi-
mentos comerciais prontos 
estão localizadas nos bair-
ros Socorro e Mogilar, em 
endereços estratégicos do 
município, de fácil acesso. 

Evento será realizado no Convem Patteo Mogilar 

Divulgação 

rua Manuel de Oliveira, 
269, no bairro Mogilar, em 
frente ao Pró-Mulher. Mais 

informações podem ser 
obtidas em www.helbor.
com.br/soahelbortemmogi.

Presidente da Assembleia 
Legislativa faz visita a Mogi 

Capez (PSDB) conheceu a nova sede da Aopp e disse que, apesar da escassez de recursos, foco é a saúde

INVESTIMENTOS

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, o deputado 
estadual Fernando Capez 
(PSDB), esteve em Mogi das 
Cruzes para conhecer a nova 
sede da Associação dos Ofi-
ciais, Praças e Pensionistas da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo (Aopp), no centro. 
Ele afirmou que visitaria o 
prefeito eleito Marcus Melo 
(PSDB) para saber quais são 
as principais demandas para 
o município. 

 O deputado ressaltou 
que com a crise econômicas 
as emendas parlamentares 
ficaram comprometidas, mas 
afirmou que o projeto de Lei 
do Orçamento Anual (LOA) 
está sob análise da assembleia 
e que a área da saúde terá 
atenção especial. “Agora, 
na votação do orçamento, 

Capez (segundo da dir. para esq.), visitou a Associação dos Oficiais, Praças e Pensionistas da Polícia Militar

nós vamos observar com 
muita atenção a parte ligada 
à saúde. Pretendemos refor-
çar os investimentos nessa 
área, para que não apenas 
as Santas Casas, mas todos 
os hospitais, possam receber 
mais recursos”, disse. 

 Capez também aproveitou 
a visita para conversar com 
o prefeito eleito de Mogi. 

“Quero saber quais são as 
necessidades, mas com o 

foco voltado para a saúde, 
pois diante da escassez de 
recursos, temos que nos 
preocupar com o que é mais 
urgente. Queremos saber 

ainda a situação do Centro 
Oncológico de Mogi, que é 
um aparelho importante para 
atender a sociedade. Vamos 
nos colocar à disposição”, 
destacou. 

 Durante o encontro, Capez 
comentou sobre a proposta da 
reforma da previdência, que 
está em análise na Câmara 
dos Deputados. “Essa reforma 
é necessária. Para o sistema 
não quebrar é preciso ser feito 

um estudo e uma mudança 
adequada. Essa reforma tem 
que ser feita com cautela, es-
tudando caso a caso. Não se 
pode misturar os servidores 
militares com os civis, os que 
atuam em áreas estressantes 
e com risco à vida com os 
demais”, afirmou. 

 O presidente da Aopp, 
Aristides Florindo de Faria 
Filho, avaliou que a visita do 
deputado foi importante. “O 

Capez veio fazer uma visita 
à nova sede, falar sobre pro-
jetos futuros e a questão da 
previdência”, acrescentou.

Decisão
 Sobre o resultado da Comis-

são Parlamentar de Inquérito 
(CIP) da Merenda, aberta 
pela Assembleia Legislativa 
divulgado essa semana, o 
deputado afirmou que “o 
óbvio está ficando evidente”. 
O relatório final da CPI isentou 
políticos que foram citados 
por delatores da Operação 
Alba Branca, que investigou 
possível fraude envolvendo a 
Cooperativa Orgânica Agrícola 
Familiar (Coaf). “É algo tão 
absurdo terem cogitado o 
envolvimento do meu nome 
em uma coisa dessas, que 
realmente se pode debitar isso 
ao crescimento político que 
está incomodando”, informou.

Luana Nogueira

Fotos: Erick Paiatto

Faria Filho: “Falamos 
sobre futuros projetos”.

Capez: “Reforçaremos o 
investimento em saúde”.

Deputado disse 
que, com a crise 
econômica, as 
emendas ficaram 
comprometida

Mogilar, César, 
Alto do Ipiranga 
e Socorro 
oferecem ótimas 
oportunidades
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Motociclista morre em acidente na Mogi-Dutra

No início da noite de anteontem, um motociclista de 41 anos morreu depois que 
o veículo que ele dirigia bateu em uma caminhonete na rodovia Mogi-Dutra (SP-
88). Informações iniciais apontam que o motorista do veículo maior teria feito 
uma manobra irregular e não percebeu a aproximação do motorista. O acidente 
ocorreu no distrito industrial do Taboão.

Durante o dia de ontem, 
a Polícia Militar de Mogi das 
Cruzes, realizou apreensões 
de drogas em dois bairros 
diferentes. Duas pessoas 
foram presas pelo crime de 
tráfico de drogas, ambos já 
possuíam ficha criminal. 

Um dos casos ocorreu 
na rua Profeta Jonas, no 
bairro Vila Pomar. Com 
esse suspeito os policiais 
encontraram 64 pedras de 
crack, 15 pinos de cocaína, 
oito papelotes de maconha e 
R$ 297. Participaram dessa 
ação os policiais tenente Carlos 
Eduardo, o cabo Ferreira e 

Polícia prende dois 
acusados de tráfico

Mais entorpecentes

o soldado Oliveira. 
Antes, pela rua Nito Sona, 

no distrito de Jundiapeba, o 
cabo Carvalho e o soldado 
Florentino, detiveram um 
suspeito que mantinha um 
maço de cigarro na bermuda 
com 21 pinos de crack, um 
papelote de maconha e R$ 30. 
Os policiais que participaram 
dessa ação explicaram que 
o traficante já tinha sido 
condenado anteriormen-
te por roubo, enquanto o 
suspeito preso na Vila Po-
mar já tinha passagem por 
tráfico e também por roubo. 
(F.M.)

Motoqueiro mata um 
e fere outro em Itaquá

Pela rua Nilópolis, no 
bairro Vila São Roberto, em 
Itaquaquecetuba, dois homens, 
de 35 e 29 anos, respecti-
vamente, foram baleados no 
final da noite de ontem perto 
de um bar. A vítima mais 
velha, identificada como o 
desempregado Batista Oliveira 
da Silva, morreu ao chegar 
no Pronto-Socorro (PS) do 
Hospital Santa Marcelina. 

Ainda não há informações 
sobre o que teria motivado o 
crime. Segundo a Polícia Civil 
de Itaquá, o caso deverá ser 
encaminhado para o Setor 

Execução

de Homicídios da cidade, 
uma vez que a identidade 
do atirador não é conhecida 
pela polícia. Porém, câmeras 
de segurança do estabeleci-
mento gravaram uma pessoa 
pilotando uma motocicleta, 
de capacete e roupa preta, 
disparando contra as vítimas. 
Na filmagem não foi possível 
identificar a moto ou a placa 
do veículo. 

A polícia ficou sabendo 
do crime após uma de-
núncia anônima informar 
sobre disparos de arma de 
fogo pela rua. Uma viatura 

da Polícia Militar foi até o 
local e quando os PMs se 
aproximaram puderam ver 
Silva deitado e desacordado 
na calçada. A outra vítima 
estava caída e consciente, 
em uma residência que fica 
atrás do bar. 

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
foi chamado e ambos fo-
ram levados ao PS, mas o 
desempregado não resistiu 
aos ferimentos e acabou 
morrendo. O estado clinico 
do outro homem não foi 
revelado. (F.M.)

A Polícia Militar pren-
deu, na rua Coronel 
Cardoso de Siqueira, 
no bairro Vila Natal, em 
Mogi das Cruzes, um 
suspeito foragido da 
Justiça. O suspeito pos-
sui mandado de prisão 
temporária. Outro ho-
mem acusado de roubo 
foi localizado próximo 
a casa onde mora, pela 
rua Jorge Assef, no Jar-
dim Rodeio. Participa-
ram das duas ações os 
policiais Géia, Nobuyuki 
e Pereira. (F.M.)

Foragidos são 
capturados após 
decisão judicial

Mandados

Plantão

Criminosos foram presos 
na madrugada de ontem, em 
Mogi das Cruzes, depois de 
furtarem um casa do bairro 
São Sebastião. Informação 
passada pelo Centro de 
Operações da Polícia Mili-
tar (Copom) alertou sobre 
dois indivíduos em atitude 
suspeita pelo bairro. 

Algumas viaturas foram 
até o local e realizaram um 
cerco contra os suspeitos, 
que não tiveram chance 
de fugir. Ao perceber que 
seriam detidos ele jogaram 
no chão parte dos objetos 
furtados e ferramentas. Pró-
ximo do local da abordagem 
também foi encontrada uma 
motocicleta Honda Biz, preta, 

Dupla é presa após 
furto na madrugada

Mogi

abandonada, com a placa 
coberta, entretanto os ho-
mens presos negaram que a 
motocicleta lhe pertenciam. 
A prisão ocorreu na rua José 
dos Passos Campos. 

Outros criminosos que 
estavam com a dupla con-
seguiram fugir em um veí-
culo Renault Fluence, do 
proprietário da casa furtada. 
O dono do imóvel explicou 
aos policiais que atenderam a 
ocorrência que não percebeu 
a invasão dos bandidos. 

Foram apreendidos uma 
carteira, dinheiro, chave micha, 
cabo de computador e um 
par de óculos de sol. O caso 
foi registrado no 1º Distrito 
Policial de Mogi. (F.M.)

Dinheiro e tesouras foram apreendidos pela PM

DiviulgaçãoPai mata filha e se 
suicida em Itaquá

Homem ainda atirou na esposa, que permanece internada no Hospital 
Santa Marcelina de Itaquá; motivo do crime seria a separação do casal

TRAGÉDIA

Uma separação entre 
marido e mulher terminou 
em tragédia na madrugada 
de ontem, no bairro Chá-
cara Dona Escolástica, em 
Itaquaquecetuba. Na ação, 
morreram a filha do casal, 
Kelly Cristina da Silva Caldeira, 
de 19 anos, e o modelista 
Nilson Soares Caldeira, 43, 
pai da jovem. De acordo com 
a Polícia Civil, foi o próprio 
pai que matou a filha com 
um tiro na cabeça e depois 
se matou. Antes, porém, ele 
atirou contra a esposa, uma 
auxiliar de enfermagem, 47, 
na região do ombro e ateou 
fogo na casa. 

O caso ocorreu na rua 
Santa Bárbara, por volta das 
2h30. O casal estava separado 
há uma semana devido as 
supostas traições conjugais 
do modelista, mas na data 
de ontem ele tentou reaver 
a união quando a ex-esposa 
foi até a casa onde moravam 
e uma discussão começou. 

A filha tentou acalmar os 
ânimos, e foi nesse momento 
que Caldeira teria disparado 

a primeira vez. “Ele acertou 
a vítima com um tiro na 
cabeça e logo depois dispa-
rou contra a mãe dela. Esse 
tiro acertou o ombro e ela 
não corre risco de morrer. 
Ele ainda incendiou a casa 
e depois atirou contra a 
própria cabeça”, esclareceu 
o delegado do 1º Distrito 
Policial do Caiuby, Eliardo 
Amoroso Jordão. 

Ao final de tudo, vizinhos 
socorreram os feridos para 
o Pronto-Socorro (PS) do 
Hospital Santa Marcelina, 
entretanto a jovem morreu 
antes de chegar ao local. 
O modelista chegou a ser 
internado, mas não resistiu. 

A reportagem foi até a rua 
onde ocorreu o crime, mas 
nenhum dos vizinhos quis 
comentar o caso. Para Jordão, 

não há nada que possa ser 
feito. “Foi uma tragédia que 
ocorreu com essa família. O 
sujeito que provocou tudo 
também morreu”, destacou. 

Jordão também acrescentou 
que alguns pontos não estão 
de acordo. “Ficamos sabendo 
que aquela era a casa dela, 
depois que ela teria ido até 
o local para pegar alguns 
objetos”.

Homicídio ocorreu ontem na rua Santa Bárbara, na Chácara Santa Escolástica

Juliana Oliveira

Fábio Miranda
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Alemanha lança programa de 150 milhões de euros para repatriar imigrantes

O governo alemão lançará um programa de 150 milhões de euros de ajuda para o retorno dos 

solicitantes de asilo que desejarem retornar para seus países de origem. O anúncio foi feito ontem pelo 

ministro do Desenvolvimento do país, Gerd Müller. As informações são da Rádio França Internacional. A 

ajuda será principalmente destinada a pessoas vindas do Iraque, do Afeganistão e dos Bálcãs. Depois de 

receber 900 mil solicitações de asilo em 2015, a Alemanha decidiu endurecer em matéria de imigração.

Justiça bloqueia bens do 
prefeito Eduardo Paes

O juiz Leonardo Grand-
masson Ferreira Chaves, da 8ª 
Vara de Fazenda Pública da 
capital, decretou o bloqueio 
dos bens do prefeito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes, e 
da Fiori Empreendimentos 
Imobiliários. De acordo com 
o magistrado, houve ato de 
improbidade administrativa 
dos réus pela isenção do 
pagamento de uma taxa de 
cerca de R$ 1,8 milhão, o 
que causou danos ao erário 
municipal pela construção 
do campo de golfe utilizado 
nos Jogos Olímpicos do Rio. 

A taxa, respaldada por uma 
Lei Municipal, seria cobrada 

Improbidade

pela remoção de uma área 
de aproximadamente 61 
mil metros quadrados de 
vegetação. A legislação em 
vigor prevê o pagamento do 
valor para o corte de árvores 
em terrenos particulares.

De acordo com o magis-
trado, o mecanismo jurídico 
criado para isentar a Fiori do 
pagamento gerou prejuízo 
aos cofres públicos e, por 
essa razão, os bens de Paes 
devem ser bloqueados. Em 
nota, o prefeito do Rio in-
formou que vai recorrer da 
decisão judicial de bloqueio 
dos seus bens. Paes defendeu 
que, “diferentemente do que 

afirma o Ministério Públi-
co”, a prefeitura exigiu, no 
processo de licenciamento 
ambiental do campo de golfe, 
que a Fiori Empreendimen-
tos Imobiliários pagasse a 
taxa para a autorização de 
supressão de vegetação exó-
tica. No entanto, segundo a 
prefeitura, apesar de ter sido 
emitido diversas vezes o do-
cumento de arrecadação de 
receitas municipais (DARM), 
a empresa não efetuou o 
pagamento como previsto.

No comunicado, Paes 
também repudiou a menção 
de que sua ida aos Estados 
Unidos em 2017 representaria 

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu, a partir de 
ontem, a comercialização 
de 69 planos de saúde de 
11 operadoras em razão 
de reclamações sobre a 
cobertura assistencial, como 
negativas e demora no 
atendimento. A medida 
faz parte do Programa de 
Monitoramento da Garantia 
de Atendimento.

No período de 1º de 
julho a 30 de setembro 
deste ano, a ANS recebeu 
16.043 reclamações de 
natureza assistencial em 
seus canais de atendimento. 
Desse total, 13.956 queixas 
foram consideradas para 
análise. São excluídas re-
clamações de operadoras 
que estão em portabilidade 
de carências, liquidação 
extrajudicial ou em processo 
de alienação de carteira. No 
universo avaliado, 90,4% 
das reclamações foram re-
solvidas via Notificação de 
Intermediação Preliminar.

Os 69 planos de saúde 
suspensos, juntos, somam 
cerca de 692 mil beneficiários. 
Estes clientes, de acordo 
com a agência, continuam 
a ter a assistência regular 
a que têm direito e ficam 
protegidos com a medida, 
uma vez que as operado-
ras terão que resolver os 

Comercialização de 
69 planos é suspensa

Saúde

problemas assistenciais 
para que possam receber 
novos beneficiários.

Das 11 operadoras atin-
gidas com a medida, uma 
já tinha planos suspensos 
no período anterior e dez 
não constavam na última 
lista de suspensões. Para-
lelamente, oito operadoras 
poderão voltar a comer-
cializar 22 produtos que 

ANS pode aplicar 
multas para 
operadoras que 
negaram cobertura 
indevidamente

estavam impedidos de serem 
vendidos. “Isso acontece 
quando há comprovada 
melhoria no atendimento 
aos beneficiários. Das oito 
operadoras, sete foram libe-
radas para voltar a comer-
cializar todos os produtos 
que estavam suspensos, e 
uma teve reativação parcial”, 
informou a ANS.

A suspensão é preventiva 
e perdura até a divulgação 
do próximo ciclo. Além de 
terem a comercialização 
suspensa, as operadoras 
que negaram indevidamente 
cobertura podem receber 
multa que varia de R$ 80 
mil a R$ 250 mil.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que vai recorrer da decisão

Agência Brasil/Divulgação 

uma forma de não cumprir 
eventuais responsabilidades 
referentes ao período do 

seu governo. Ele foi convi-
dado para ser consultor do 
Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), e 
pela Columbia University 
para ser professor visitante.

MPF denuncia Lula 
e um de seus filhos

Acusações são de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização 
criminosa; delação da Odebrecht apontou nomes do PSDB e de Temer 

INVESTIGAÇÕES

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou ontem à 
Justiça o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e o filho 
dele, Luiz Cláudio Lula da 
Silva, pelos crimes de tráfico 
de influência, lavagem de 
dinheiro e organização crimi-
nosa no âmbito da Operação 
Zelotes, da Polícia Federal. 
De acordo com a acusação, 
Lula “integrou um esquema 
que vendia a promessa” de 
interferências no governo 
federal para beneficiar em-
presas. Trata-se da quarta 
denúncia criminal contra 
o ex-presidente. 

As investigações, segundo a 
denúncia, apuraram que Lula, 
seu filho, e os consultores 
Mauro Marcondes e Cristina 
Mautoni participaram de 
negociações irregulares no 
contrato de compra dos 
caças suecos Gripen e na 
prorrogação de incentivos 
fiscais para a prorrogação 
de incentivos fiscais para 
montadoras de veículos. 
Segundo o MPF, Luís Cláudio 
recebeu R$ 2,5 milhões da 
empresa dos consultores.

A Operação Zelotes investigou 
a manipulação de processos 
no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf) – 
órgão colegiado do Ministério 
da Fazenda, última instância 
administrativa dos processos 
fiscais. De acordo com as 
investigações, empresas de 
advocacia e consultorias 

influenciavam e corrompiam 
integrantes do Carf. Dessa 
forma, manipularam o trâmite 
e o resultado de processos e 
de julgamentos envolvendo 
empresas interessadas em 
anular ou diminuir os valores 
dos autos de infrações emi-
tidos pela Receita Federal. A 
reportagem da Agência Brasil 

entrou em contato com a 
defesa do ex-presidente Lula, 
mas não obteve retorno até 
o início da noite de ontem. 
Segundo a denúncia, “não 
há dúvidas” de que Lula 
tinha conhecimento sobre 
as estratégia utilizada pelos 
consultores.

Delação
Os primeiros depoimentos 

da Odebrecht, após assinar o 
acordo de delação premiada 
com a Operação Lava Jato, 
apontam repasses milionários 
para diversos políticos do País. 
Entre eles, o governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin 
(PSDB), que teria recebido 
caixa dois, em dinheiro vivo, 
nas campanhas de 2010 
e 2014. José Serra, hoje 
ministro das Relações Exte-
riores, também teria recebido 
repasses para a campanha 
presidencial tucana de 2010. 
Já o presidente Michel Temer 
teria pedido repasses para 
integrantes de seu partido, 
o PMDB. As informações são 
do jornal Folha de S. Paulo. 
Os denunciados negam. 

Lula teria participado de negociações irregulares

Agência Brasil/Divulgação 
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 Para anunciar ligue:

 4735-8020 ou 4735-8017

PROFISSIONAIS

ESPAÇO ZEN SUZANO
Acupuntura tradicional chinesa,yoga, psi-
cologia, nutrição, reiki, fitoterapia, drena-
gem linfática. End: R Pres. Getúlio Vargas, 
70 - Jd. Sta Helena/Suzano - Contato: 2765-
5006/95223-7891 Whats.

OPORTUNIDADES

VENDE-SE AGROPECUÁRIA
Vende-se agropecuária com ótima locali-
zação, excelente movimento, bom estoque 
e variedade de mercadorias com estacio-
namento. End: Rua Pedro Leme, 188, Par-
que Rodrigo Barreto (Antiga 40), Arujá, em 
frente a praça. Contato: 3754-0320
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Esporte 
Clube Tsuzuki, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 
9º, letra “b” e inciso 1º do Estatuto e na forma determinada no 
referido dispositivo, resolve:

1) Convocar todos os associados para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Av. Jor-
ge Bei Maluf, 843, Suzano, refeitório da 1ª Fábrica da Indústria 
Têxtil Tsuzuki Ltda, no dia 19 de dezembro de 2016, a ser 
realizada em 1ª convocação em 3 (três) turnos às 14:20 horas 
para os associados que integrarem a turma A; às 13:30 horas 
para os associados que integrarem a turma B e; às 21h30 ho-
ras para os associados que integrarem a turma C, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associa-

a) dissolução da diretoria e extinção do Esporte Clube Tsuzuki;
b) destinação do imóvel pertencente ao Esporte Clube Tsuzuki;
c)  outros assuntos de interesse do Esporte Clube Tsuzuki.

Suzano, 09 de dezembro de 2016.

LUCIO SOARES DE SANTANA
Presidente
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Vitória Fiel

No dia 15, Cidinha Mennichelli 
realizará o “We Love Rock 2” 
com a banda Route 8.0. Ela 
escolheu a casa noturna The-
killa para a segunda edição. Os 
convites já estão à venda nas 
lojas participantes, e também 
via Appticket. Imperdível.

Celebração

Fotos: Avelina Pires

Luciana Ferreli e Ivo Bueno Ferraz Lilian Garcia e Fabio Donzelini

Marcus e Karin Melo com Mara e Marco Bertaiolli

Marcos e Claudia Regueiro, Stela Fernandes, Soraia e Claudio Faria

Nadia e João Montes

Maria Auxiliadora Mercado e Antonio Mercado

Rubens e Neusa Marialva

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Aurélio Bertaiolli, junto à sua Mara Bertaiolli, realizaram, 
no último dia 5, um jantar de comemoração e reconhecimento por todos os anos dedicados 
ao município. Confira as fotos!

AGRADECIMENTO E COMEMORAÇÃO

Muito feliz! Deus sabe de 
todas as coisas! Quando 
se fecha uma porta, dez 
se abrem! Confiem em 
Deus!

Toque
Chiquérrimo

Ed Curvello, Edivaldo Xavier 
da Silva Jr. João Gabriel Bressan, 
Jaqueline Almeida, Julia Candido, 
Karina Batista, Luciana Farias, 
Luciano Murakami,Michael 
Sabbag Júnior, Maick Perrone, 
Michele Melo, Nicolli Franciss 
Moreira, Nádia Abdalla de 
Oliveira, Sandra Regina Duarte, 
Silvana Furim, Suéller Oliveira 
da Costa, Regina Ribeiro Ateliê, 
Tom Bastos, Terezinha Gomes 
e Viviane Galvão de Oliveira.

ANIVERSARIANTES

DO DIA
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A Associação Cultural Li-
teratura no Brasil (ACLB) 
encerra a temporada 2016 
neste sábado, a partir das 
13 horas, com a palestra “O 
Horror Fantástico”, do escri-
tor suzanense Sidney Leal. A 
atividade faz parte do projeto 
Ocupação Cultural São Paulo 
e será seguida por um sarau. 
A iniciativa será realizada na 
Biblioteca Pública Vicente de 
Carvalho, localizada na rua 
Guilherme Valência, 210, no 
Conjunto Residencial José 
Bonifácio, com o intuito de 
ocupar as bibliotecas públi-
cas da capital com atividades 
culturais.

Na oportunidade, Leal co-
mandará um bate-papo infor-
mal sobre literatura fantásti-
ca. O objetivo será abordar 
as particularidades desse 
gênero textual que tanto o 
fascina e norteia suas produ-
ções literárias, compartilhar 
experiências sobre esse tipo 
de narrativa e fornecer dicas 
sobre o aspecto textual das 
obras de literatura fantástica.

A abordagem terá como 
mote os dois livros de sus-
pense escritos pelo autor - 

“Minhas Histórias de Mistério, 
Terror & Morte”, de 2011, e 
“Sussurros da Noite – Lou-
curas & Sonhos”, de 2014. 
Leal também se baseará em 
seu primeiro romance, “Can-
ção de Desespero”, ainda em 
processo de produção, para 

Sidney Leal encerra hoje as 
ações da Literatura no Brasil

Escritor suzanense finaliza as atividades do ano com a palestra “O 
Horror Fantástico”, uma das ações do projeto Ocupação Cultural SP

Fantasia

DAT Evento

discorrer sobre as peculiari-
dades de cada gênero textual.

De acordo com a coorde-
nadora do projeto, a poetisa 

Leal fará um bate-papo sobre literatura fantástica

Divulgação

GLOBO, 21H00

“A Lei do Amor”
Tião é rude com Helô. Magnólia disfarça sua insegurança diante de Pedro. 

Ana Luiza ajuda na recuperação de Fausto. Tiago encontra o colar de Isabe-

la em sua mochila. Salete comenta com Gustavo sobre o desaparecimento 

do dinheiro. Pedro decide levar Edu até a casa de Tião. Vitória decide dei-

xar a casa de Augusto. Tião é indiciado por lesão corporal. Pedro segue 

Magnólia e a vê almoçando com Ciro. Magnólia intimida Zuza. Tião encon-

tra Pedro em sua casa. 

SBT, 20H30

“Cúmplices de um Resgate”
A novela não é exibida aos sábados.

RECORD, 19H30

“Escrava Mãe”
A novela não é exibida aos sábados.

SBT, 21H00

“Carinho de Anjo”
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 17H35

“Malhação”
A novela não é exibida aos sábados.

RECORD, 20H30

“A Terra Prometida”
A novela não é exibida aos sábados.

GLOBO, 18H15

“Sol Nascente”
Felipe chega para morar em Arraial e Sirlene comemora. Ralf aconselha 

Mario a não acusar Cesar sem provas para não brigar com Alice. Mesqui-

ta recebe um presente de Cesar. Vittorio garante a Lenita que se divorciará.

GLOBO, 19H15

“Rock Story ”
 Lázaro conirma que ar-

mou o lagra no restauran-

te. Diana exige que Laila se 

mantenha afastada de Gor-

do. Gui decide rescindir o 

contrato com Lázaro. Júlia 

(foto) vai com Luana ao sa-

lão de Vanda. Vanessa con-

ta para Diana que Lázaro 

armou para que Gui a la-

grasse com Léo. Edith se 

preocupa com Nelson. JF 

e Luana reatam o namoro. 

Júlia encontra o contrato 

de Lázaro e Gui se assus-

ta com o valor da multa 

rescisória. Diana confron-

ta Lázaro.

Áries (21/3 a 20/4) - Excelente aspecto astral às experiên-
cias psíquicas e ao aumento e evolução de sua inteligên-
cia e conhecimentos. Se você trabalhar junto aos meios ar-
tísticos, pode esperar uma surpresa agradável, proveniente 
dos superiores.

Virgem (23/8 a 22/9) - Evite, neste dia, questões com vizi-
nhos e a pressa. Os amigos leais o ajudarão em qualquer di-
iculdade e conseguirá realizar boa parte de seus anseios 
e desejos. Ótimo para o amor e o trabalho. Você se sentirá 
muito seguro sentimentalmente.

Capricórnio (22/12 a 20/1) - O seu lado prático e realista es-
tarão muito aguçados neste dia. Hoje você será beneiciado 
no plano social, pois terá as melhores inluências que pode-
ria esperar. Uma notícia vinda por correio, por telefone ou 
por qualquer outro meio de comunicação o deixará muito 
contente e otimista.

Leão (22/7 a 22/8) - Hoje, você poderá ter uma ideia bri-
lhante e promissora. Mas, somente a coloque em prática, 
quando tiver certeza de uma boa chance. Continue caute-
loso com seu dinheiro e seu trabalho. Faça exercícios por 
quinze minutos e se sentirá mais disposto.

Sagitário (22/11 a 21/12) - Muito bom aspecto astral para 
lucrar em negócios que há muito iniciou e para ser bem-su-
cedido proissionalmente através da inluência de colegas 
de trabalho. O luxo planetário está muito positivo para o 
amor e para os relacionamentos íntimos.

Gêmeos (21/5 a 20/6) - Não é um dia propício aos negócios 
arriscados ou novos. Mas, por outro lado, o luxo deverá ele-
var sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar-lhe 
ótimas chances nos campos proissional e amoroso. Procu-
re fazer algo diferente, fugindo, assim, da sua rotina diária.

Touro (21/4 a 20/5) - Benéica inluência astral para tra-
tar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios 
iniciados anteriormente e para a sua prosperidade prois-
sional. Disputas no lar deverão ser evitadas. Os astros indi-
cam que alguma sensação de insegurança poderá aborre-
cer você.

Libra (23/9 a 22/10) - Você pode fazer compras ou vendas 
lucrativas. Procure cuidar de sua saúde. Atividade brilhante 
na vida social, esportiva intelectual e administrativa. Apro-
veite para fazer declarações amorosas ou iniciar aqueles 
antigos projetos há tempos guardados.

Aquário (21/1 a 19/2) - Dia um tanto quanto agitado para 
você, mas, para que tudo saia bem, deverá tomar uma ati-
tude otimista e inteligente e evitar o nervosismo, pois de 
nada adianta. Sucesso com o sexo oposto e em viagens. O 
momento é propício para reconciliações.

Câncer (21/6 a 21/7) - Negativo luxo astral às mudanças 
de emprego, atividades ou de residência. Tendência à de-
pressão psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. 
Controle-se em todos os sentidos. Você deve ser mais práti-
co em tudo o que for realizar, evitando preocupar-se com os 
detalhes das coisas.

Escorpião (23/10 a 21/11) - Você está vivendo um dia que 
muito o favorece. Faça tudo para evitar atritos, discussões e 
cenas de ciúme. Boas notícias à tarde e novos conhecimen-
tos com bons resultados para o futuro. 

Peixes (20/2 a 20/3) - Deverá dar mais atenção à possibi-
lidade de fazer novos e proveitosos contatos pessoais, as-
sociar-se a alguém e absorver as oportunidades que surgi-
rem. Visite pessoas inluentes e traduza em termos práticos 
suas ideias.

ASTRAL

Débora Garcia, a iniciativa 
contemplou até o momen-
to cerca de 150 alunos de 
escolas públicas nas duas 

primeiras edições realizadas 
em outubro e novembro, res-
pectivamente, trazendo bons 
resultados:

“Tanto na palestra do escritor 
Sacolinha realizada em ou-
tubro, quanto na palestra do 
escritor Francis Gomes, em 
novembro, o público teve a 
oportunidade de conhecer a 
literatura sob outra ótica e saí-
ram ávidos para ler os livros 
dos autores. Nossa intenção 
é ampliar esse contingente 
de participantes e para isso 
pretendemos dar continui-
dade ao trabalho em 2017, 
mantendo a parceria com a 
Biblioteca Vicente de Carva-
lho e ocupando outros espa-
ços que queiram ser nossos 
parceiros”, adianta.

Ao término da palestra, 
os escritores da ACLB co-
mandarão uma edição do 
sarau LiteraturaNossa, com 
a presença de todos os au-
tores do grupo.

 
Encerramento

Esta será a última atividade 
que o coletivo realizará neste 
ano. O grupo entrará em re-
cesso até janeiro, quando se 
reunirá para o planejamento 
das ações de 2017. Os inte-
ressados podem acompa-
nhar o cronograma de ati-
vidade de 2017 na fanpage 
Sarau Literatura Nossa ou no 
blog www.literaturanobrasil.
blogspot.com.
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O Vila Santista / Smel deu 
um passo importante para 
a conquista do título de 
campeão estadual 2016, no 
final de semana passado, com 
uma boa vitória na categoria 
Sub-14, mostrando muita 
maturidade e paciência aliada 
a um bom futsal. A vitória 
dos vilistas foi sobre Itapevi, 
pelo placar de 1 a 0, com 
gol de Patrick. A partida de 
volta da final será realizada 

Vila disputa final do 
Estadual amanhã

Futsal

no Ginásio Presidente Ciro 
2 na Federação Paulista de 
Futsal, neste domingo, ao 
meio-dia, contra a equipe 
do Itapevi.  O ginásio fica no 
bairro da Penha, zona leste 
da capital paulista.

Pelo segundo ano seguido 
a categoria Sub-14 do Vila 
Santista fica entre as melhores 
equipes do Estadual. Em 
2015, o time foi o quarto 
colocado.

Após vitória no primeiro jogo, vilistas têm vantagem 

Divulgação

A equipe de basquete 
masculino de Poá venceu 
o Juventus/Palmeiras por 
101 a 96 na prorrogação, 
após empate por 86 a 86 no 
tempo normal, na quinta-feira 
passada no ginásio de espor-
tes do Juventus, na Mooca 
(SP), em jogo válido pela 
primeira partida do playoff 
da decisão do Campeonato 
Sênior da União dos Veteranos 

Poá vence primeiro jogo da final 
Basquete Sênior

do placar em praticamente 
toda a partida e o Juventus/
Palmeiras buscando o em-
pate no tempo normal já 
no final do jogo. “Na pror-
rogação, nossa equipe teve 
mais preparo físico para se 
impor e conquistar a vitória”, 
destacou Santana, que foi 
o cestinha do jogo com 43 
pontos, sendo 7 arremessos 
certeiros da linha dos três.

será disputada no Ginásio de 
Esportes Américo Franco, na 
Vila Áurea, em Poá, porque 
o local está interditado por 
questões de manutenção. 
Caso seja necessário, a terceira 
partida será no dia 16, em 
local a ser definido.

De acordo com o técnico-
-jogador de Poá, Alex Santana, 
o jogo foi muito disputado, 
com os poaenses na liderança 

do Basquete de São Paulo 
(UVB-SP). Com a vitória 
o “Poá Waters”, como os 
próprios jogadores chamam 
a equipe, precisa de mais 
uma vitória no próximo dia 
14 de dezembro, às 21h30, 
no Ginásio Municipal de 
Esportes Professor Hugo 
Ramos, em Mogi das Cruzes, 
para conquistar o título da 
competição. A partida não 

Equipe poaense sênior está apenas a uma vitória de ficar com o título do Campeonato Sênior UVB

Divulgação

Mogi/Helbor recebe Basquete 
Cearense em casa pelo NBB

Esta será a última partida do ano no Ginásio Hugo Ramos; próximos três jogos serão longe da fiel torcida

DESPEDIDA 2016

O Mogi das Cruzes/Hel-
bor vai encarar o Basquete 
Cearense hoje às 19 horas, 
no Ginásio Hugo Ramos, 
pelo Novo Basquete Bra-
sil 9(NBB). Se vencer os 
cearenses, a equipe amplia 
sua invencibilidade jogando 
em casa nesta temporada 
para 17 vitórias. Este será 
o último jogo ao lado de 
sua torcida no ano, já que 
depois o elenco viaja para 
uma sequência fora, contra 
o Brasília (dia 13), o Minas 
(dia 15) e o Pinheiros (dia 
21). O reencontro com a 
torcida mogiana será só no 
dia 10 de janeiro contra o 
Bauru. 

A partida marca um reen-
contro entre as duas equipes 
que duelaram pelos playoffs 
de quartas de final no último 
NBB, quando uma bola “es-
pírita” do capitão Guilherme 
Filipin abriu vantagem para 

Intensidade foi grande no treino para último jogo em casa no ano, contra o Ceará

a equipe mogiana seguir para 
as semifinais. “A recordação 
é de um playoff emocionante. 
Mas agora é outro momento. 
O Basquete Cearense é um 
time forte, que está mantendo 
a base assim como a gente, 
então será um jogo duro 
do começo ao fim. É um 
time com grandes nomes 
e temos que tomar muito 
cuidado para não bobear. 
É um jogo para finalizar o 
ano bem em casa, frente à 
nossa torcida, já que 2016 
foi sensacional. Esse é um 
jogo para fechar 2016 com 
chave de ouro e quem sabe 
dar a vitória como presente 
de Natal para nossos fieis 
torcedores”, analisa o camisa 
11, Filipin.

O jogo de hoje deve ser 
duro e, segundo o técnico 
Jorge Guerra, o Guerrinha, 
o time vai fazer de tudo para 
sair com a vitória. “Nós temos 

um jogo muito forte amanhã. 
É um time que joga muito 
intenso, com muita rotação 
e tem vários jogadores com 

boas características. É um 
time experiente e muito bem 
dirigido, que você sente que 
é consistente e que vai brigar 

pelas primeiras posições. É 
um adversário direto dentro 
do nosso objetivo. Vamos 
fazer de tudo para ganhar 

e manter a sequência boa 
aqui e pensando também 
em classificação.”

Ingressos
A venda dos ingressos 

hoje será na bilheteria do 
Ginásio Hugo Ramos a partir 
das 14 horas. O preço é 
de R$ 20, mas quem levar 
um brinquedo ou um quilo 
de alimento não-perecível 
(exceto sal e açúcar) paga 
metade (R$ 10). Vale lem-
brar que aqueles que já têm 
direito à meia-entrada não 
são obrigados a participar 
da campanha, mas toda 
colaboração é bem-vinda. 
Os brinquedos serão doados 
para a campanha Natal de 
Sorrisos, do Fundo Social de 
Solidariedade da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes, e os 
alimentos irão para a ONG 
Guri na Roça, de Jacareí, e a 
Casa Betinho, em São Paulo.

Antonio Penedo/Mogi/Helbor
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LINHA CARGO e LINHA F É NA HORIZONTE CAMINHÕES

VENHA NOS VISITAR E SAIA COM SEU FORD 0KM

CARGO 2429
Motor Cummins 6.7L com 290 cv;
Transmissão Automatizada;
Muito mais potência e economia.

Novo motor Cummins com 150 cv;
Nova transmissão de 5 velocidades;
Freios ABS com eBD.

F-4000 4X4

Motor Cummins de 4 cilíndros;
Motor ISB 4.5 186 P7-0  - Diesel;
Injeção eletrônica Common Rail.

CARGO 1419

Novo design Kinetic;
Novo interior - muito mais conforto;
Maior capacidade de carga da categoria.

CARGO 1119
Novo interior - muito mais conforto;
Maior capacidade de carga da categoria.

www.fordhorizonte.com.br

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

END. ROD. MOgI DUTRA, Nº 1491

MOgI DAS CRUzES - SP

FONE: (11) 4791.7700

Confira os serviços da Ford Caminhões:

www.fordhorizonte.com.br

PLANTÃO NESTE SÁBADO

DAS 9H ÀS 18H.

OFERTA OFERTA

OFERTAOFERTA

VUC


