Ano 21 - Edição nº 1048

Tiragem desta edição:

16.500

SÁBADO, 12 DE MARÇO DE 2011

CIRCULAÇÃO: Poá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Suzano - Mogi das Cruzes - Guararema - Biritiba Mirim - Salesópolis - Arujá - Santa Isabel

R$

0,70

EX-VEREADOR DENUNCIA:

“Prefeitura contrata Vai-Vai por
causa dos bumbuns das mulatas”
Segundo o ex-vereador Jacy de Pádua, Prefeitura de Guararema dispensou licitação para contratar agremiação de São Paulo por R$ 35 mil
O ex-vereador e presidente do
diretório do PSB de Guararema,
Jacy de Pádua, acusa a Prefeitura
Municipal de dispensar a licitação na contratação da escola de
samba de São Paulo, Vai-Vai,
pelo valor de R$ 35 mil para
animar a folia na cidade. A sua
denúncia está embasada na publicação do Diário Oficial do dia

5 de março. “Entendo que cabe
mais uma denúncia ao Tribunal
de Contas e ao Ministério Público. Afinal, a Prefeitura não poderá argumentar a tal famosa notória especialização em função
dos bumbuns das mulatas da
Vai-Vai”. A Prefeitura e a agremiação não se manifestaram.
1º CADERNO – PÁG. 3

DS

PIERO LEITE/DS

JACY Houve desrespeito à
Lei de Licitações

MÁRCIO Não se
manifestou sobre o caso
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DIVULGAÇÃO

ZIRIGUIDUM CARO Por R$ 35 mil, escola Vai-Vai foi contratada pela Prefeitura para uma apresentação na cidade

Feriadão de Carnaval
sem mortes nas estradas
Caiu o número de acidentes
nas estradas do Alto Tietê durante o feriado prolongado de

Carnaval em comparação ao
mesmo período do ano passado.
No total, nove acidentes foram

registrados neste ano, enquanto
que em 2010 foram 17.
1º CADERNO – PÁG.7
PIERO LEITE/DS

É TRI Acadêmicos da Nova Poá conquista o tricampeonato

Nova Poá vence
Carnaval 2011
A Escola de Samba Acadêmicos da Nova Poá é a grande
campeã do Carnaval poaense
com 98 pontos. O resultado
foi divulgado durante a apuração dos desfiles das escolas de

APERTO

Na região do Alto Tietê,
apenas três cidades estão no
planejamento do Estado para
reformas e outras melhorias
nos fóruns. Salesópolis, que
precisa de obras emergenciais para ampliação, não foi
citado pelo Poder Judiciário
Estadual.
1º CADERNO – PÁG.5

Os motoristas da região
que costumam utilizar a Rua
Aracaré, na Vila Varela, em
Poá, para acessar Itaquaquecetuba por meio do bairro
poaense precisam ficar atentos às obras que a Prefeitura
fará no trecho,que permanecerá interditado até o dia 26.
1º CADERNO - PÁG.8

Continua tramitando na Justiça o caso dos funcionários
públicos de Poá que estão processando a Prefeitura para o
pagamento das diferenças dos
reflexos do 13º salário e férias
nos últimos cinco anos.
1º CADERNO – PÁG. 4

Ato público
acontece hoje
em Suzano
Será realizado hoje, às 10
horas, na Praça João Pessoa,
em Suzano, um ato público contra a volta da Contribuição Provisória sobre
Movimentações Financeiras
(CPMF).
1º CADERNO - PÁG.8

TRÂNSITO

Obras
interditam
tráfego na
Vila Varela

Audiência sobre
pagamento
dos servidores
será dia 14

“CPMF NÃO!”

samba, no Ginásio Municipal
de Esportes Américo Franco,
na Vila Áurea. Em 2010, esta
mesma escola obteve a terceira
colocação.
1º CADERNO – PÁG.6

Fórum de
Salesópolis
precisa ser
ampliado

POÁ

ANIMAIS

Luiz Scaléa
fará palestra
em Poá

MOGI-BERTIOGA Polícia Rodoviária não registrou acidentes na estrada

No próximo dia 16, a Ong
Cão sem Dono, realiza a palestra “Posse Responsável e
Legislação Animal”, com Luiz
Scaléa, uma das maiores autoridades do Brasil em relação à
proteção da causa animal.
1º CADERNO – PÁG.8

