
A LinhaUni, concessionária responsável pela Linha 6-Laranja do metrô, informou que deve iniciar as escavações do poço
Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Simão Velho. De acordo com a empresa, em razão das obras, a partir do dia 27/10/2021,
no período das 6h às 22h, haverá circulação de caminhões, escavadeiras e outros equipamentos.  O local indicado para as obras
fica na Avenida Miguel Conejo, na Freguesia do Ó, Zona Oeste da capital.  A empresa afirma que as seguintes medidas são
seguidas redução de impactos:  – Proteção e sinalização nas áreas de obra; – Sinalização nas entradas e saídas de veículos e
equipamentos; – Treinamento para os colaboradores antes do início das atividades, com orientação adequada sobre a execução
dos serviços, limpeza, organização geral e respeito com a comunidade; – Na portaria do canteiro folder com contatos da Central
de Atendimento; – Atendimento à Comunidade por meio do 0800, formulário no site ou e-mail.
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A concessionária de ener-
gia elétrica Enel realiza até o
próximo domingo (31) uma
campanha de negociação de
dívidas com condições espe-
ciais para clientes cadastra-
dos na TSEE (Tarifa Social de
Energia Elétrica).

 Segundo a empresa, a ini-
ciativa busca ajudar famílias
em dificuldade financeira nes-
se momento de pandemia e
oferece a opção de parcelar
as contas em atraso em até
13 vezes com isenção de en-
cargos sobre atraso (juros,
mora, multa e correção mo-
netária). O pagamento prevê
uma entrada e 12 parcelas
com 1% de juros do financia-
mento. A Enel afirma que a
ação, iniciada no começo de
outubro, facilita que consumi-
dores fiquem em dia e evita a
suspensão do fornecimento
de energia. “Sabemos que
muitos desses consumidores
perderam renda, emprego e
ainda  precisam de condições
mais flexíveis neste momen-
to”, afirma André Oswaldo do
Santos, diretor de Mercado da
Enel Distribuição São Paulo.

 A negociação pode ser
feita por meio da internet,
pelo portal de negociação da

Enel realiza até domingo campanha
de parcelamento de dívidas em SP
Ação iniciada no começo do mês é voltada
a clientes de baixa renda e entrou em seus

últimos dias. Veja como participar

Enel SP. Os clientes também
podem negociar os débitos
pela Central de Atendimento
0800 72 72 120 ou presencial-
mente, nas lojas de atendimen-
to, com agendamento prévio
disponível no site da compa-
nhia.

Clientes de Baixa Ren-
da - São considerados clien-
tes de baixa renda aqueles ca-
dastrados no Programa Tarifa
Social de Energia Elétrica, do
governo federal. Para tanto, é
necessário ter inscrição no
CadÚnico em qualquer Cras
(Centro de Referência de As-
sistência Social) e possuir ren-
da familiar mensal, por pessoa,
menor ou igual a meio salário
mínimo. Também se enqua-
dram famílias inscritas no Ca-
dÚnico com renda mensal de
até três salários mínimos e que
tenham na residência portador
de doença crônica, cujo trata-
mento necessite do uso contí-
nuo de equipamentos vitais que
dependam de energia elétrica
(Cliente Vital); beneficiários do
Benefício de Prestação Con-
tinuada – idosos ou pessoas
com deficiência que tenham
renda familiar de até um quar-
to do salário mínimo por pes-
soa. Fonte: R7

Com a retomada gradual das
aulas presenciais, a Prefeitura de
São Paulo, por meio da Secretaria
Executiva de Transporte e Mobi-
lidade Urbana (Setram) e da Se-
cretaria Municipal de Educação
(SME), está restabelecendo os
contratos do programa de Trans-
porte Escolar Gratuito (TEG), uti-
lizado pelos alunos matriculados
nas Unidades Educacionais da
Rede Municipal de Ensino e Ins-
tituições de Educação Especial.

 Os contratos serão retoma-
dos gradativamente conforme
solicitação das unidades da SME
com base na demanda de 2021,
sendo que até o fim deste ano
serão pagos 50% do valor para
os alunos que se encontram em
aulas remotas e 100% pela crian-
ça que comparece na aula
presencialmente.

 Será mantida a remuneração
na forma da Portaria Conjunta
SMT/SME nº 003/2020 aos veícu-
los que foram requisitados para

atendimento de serviços relacio-
nados à situação de emergência
no município de São Paulo e ao
enfrentamento da pandemia de-
corrente do coronavírus. Atual-
mente, são 339 veículos nessa si-
tuação.

Medidas na pandemia -  Des-
de o início da pandemia, diversas
medidas foram adotadas para be-
neficiar os condutores de vans
escolares, como um auxílio men-
sal de 50% dos valores previstos
em contrato aos credenciados no
Transporte Escolar Gratuito
(TEG), chegando a R$ 4.678, de-
pendendo da quantidade de alu-
nos transportados antes da
pandemia.

 Além disso, os transportado-
res escolares com cadastro ativo
(privados e do TEG) foram bene-
ficiados com a prorrogação, por
mais um ano, da validade dos do-
cumentos necessários para o exer-
cício da atividade que venceriam

em 2021, sem a cobrança de pre-
ços públicos e multas. A medida
já havia sido concedida também
em 2020.  A Prefeitura determinou
ainda que os veículos de trans-
porte escolar que atingirem em
2021 a idade limite para operação
poderão ser mantidos em ativida-
de até 31 de dezembro de 2022. A
medida vale para veículos que

estejam com cadastro ativo no
DTP. No ano passado, os veícu-
los que atingiram a idade limite em
2020 tiveram o mesmo benefício,
válido até 31 de dezembro de 2021.
Para garantir a segurança, os veí-
culos contemplados com a exten-
são provisória da vida útil deve-
rão passar por inspeções
quadrimestrais.

Prefeitura de São Paulo retoma
contratos do Transporte Escolar Gratuito

Chegou a hora de retomar o brilho da
avenida mais colorida de São Paulo!

CARNAVAL 2022

Pág. 3

A Prefeitura da cidade prorrogou mais uma vez o prazo
para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI),
de acordo com o decreto n° 60.683, de 27 de outubro de 2021.
Aproveite a oportunidade de parcelamentos e descontos espe-
ciais! A redução do valor devido pode chegar até 85% (oitenta
e cinco por cento). Pág. 6

Quer negociar as suas dívidas
com o município de São Paulo?

Poupatempo realiza mutirão de
RG e renovação de CNH

Neste sábado (30), o Poupatempo promove a quinta eta-
pa do Mutirão do RG, evento que oferece cerca de 8 mil
vagas para atendimentos da primeira ou segunda via do do-
cumento de identidade. Pág. 4

LinhaUni vai inicar escavação de poço da
Linha 6 no Metrô na Freguesia do Ó
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Conselho Tia Alzira

Preço dos derivados de petróleo!

Abri as portas do abençoa-
do terreiro. Poucos clientes à
espera! Pensei: contas pra pa-
gar, clientes ‘minguados’, água,
luz, telefone, impostos aos mon-
tes, como farei pra sair dessa?
Cada vez que o preço da gasoli-
na sobe, desce a afluência de
clientes! Tá danado! Uma pe-
quena comissão de clientes -

antes eram bastantes, agora,
mixou – liderada pelo presiden-
te de um sindicato, tomou a
palavra: ”Magnânima guru, vi-
emos ao abençoado terreiro
para encomendar um trabalho:
queremos que a senhora e seus
guias africanos ‘dê um  basta
nos aumentos semanais da ga-
solina! Alguns colegas que uti-

lizavam isqueiros à gasolina,
abandonaram o vício de fumar
devido ao consumo de gasolina
para acender o isqueiro! Imagi-
ne os colegas que possuem car-
ro que gastam um pouco mais
gasolina que o isqueiro, estão
indo à falência!” Para desatar o
nó foi convocado o caboclo Sete
Flechas: “Zifios, ouvi seu pedi-
do. De fato, o preço dos deriva-
dos de petróleo, especialmente
a gasolina está acima do combi-
nado! Os demais, também uma
ladroeira no preço! Quanto ao
Zifio que usa gasolina no seu
isqueiro, utilize, doravante, is-
queiro a gás que é mais econô-
mico! Contra a alta da gasolina,
somente 1 mês antes das elei-
ções baixará. Depois das elei-
ções, eles voltam a tirar o couro
da população! Os clientes vol-
taram mais decepcionados ain-
da! “Votar pra que? Nenhum
promessão resolve nada!”

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

Editorial Tia Zulmira

Direito Ari Pereira

 Foi na gestão Serra/Kassab
em 2005 a 2008 que criou o valor
venal de referência para se calcu-
lar o ITBI, então no Município de
São Paulo, passou a existir "O
valor Venal" (aquele utilizado para
base de cálculo do IPTU e o valor
venal de referência para calcular
o  ITBI, o objetivo sempre é o de
arrecadar mais, por ser o valor de
referência maior que o valor  ve-
nal. O valor venal de referência
foi criado pela Prefeitura a partir
de uma pesquisa de mercado, sen-
do que inexiste data fixada para a
sua atualização e um critério obje-
tivo. Com muita discussão na Jus-
tiça e a decisão do 7º Grupo espe-
cializado de Direito P[ublico do
Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, mesmo as-
sim, os Oficiais dos Registros de
Imóveis e Tabeliões ainda eram
obrigados a exigir o recolhimento
do ITBI com base no valor de re-
ferência. Os contribuintes então
foram a JUSTIÇA impetrando in-
dividualmente mandados de se-
guranças  para  não recolher o

ITBI  pelo valor venal de referên-
cia. Quem pagou o ITBI pelo va-
lor de referência pode ir a Justiça
para receber de volta o que pa-
gou a mais só que o prazo é o de 5
anos anteriores, por exemplo de
2005 até agora iso chama Prescri-
ção, aí José Serra deixa a Prefeitu-
ra de São Paulo e de 2007 a 2011
foi o Governador que criou  no
Estado de São Paulo , o  valor    de
referência  para cobrar o  ITCMD
sobre os  Imóveis Urbanos e Ru-
rais e  novamente a Justiça se
pronuncia ser Ilegal e Inconstitu-
cional, dando  condição dos  con-
tribuintes requererem diferenças
do que pagaram e  vão pagar a
mais. A  Prefeitura do Município
de São Paulo  em 20 de abril de
2021  após inúmeros Mandados
de Seguranças  impetrados ,ao
que tudo indica  resolve colabo-
rar com o Judiciáias Paulista e
com os contribuintes tirando do
ar no mês de abril de 2021 a "Con-
sulta Pública"  do valor de refe-
rência" fonte MIGALHAS-SITE '.
O  interessado em  receber o que

pagou  a  mais tanto
do  ITCMD como do
ITBI pode  entrar em
contato conosco que
estamos preparados
para  orientá-lo e in-
gressar com as medi-
das judiciais  necessá-
rias para ser ressarci-
do. Quem for pagar
ambos Impostos ori-
entamos,  revendo os
cálculos e se fôr apu-
rada a  cobrança ilegal
a providência  judicial

necessária é impetração do  Man-
dado de Segurança

 PENSAMENTO
 HARMONIA, AMOR,

VERDADE E JUSTIÇA.

ITBI - DIZ A JUSTIÇA O VALOR
 DE REFERÊNCIA É ILEGAL

Reportagens, Crítica,
Elogios,  Sugestões
 e  Reivindicações

 saopaulodefato@uol.com.br

Dr. Ari Pereira - Advogado e
Membro da Diretoria Plena da Asso-
ciação Comercial de São Paulo -
Membro do Conselho Diretor da Dis-
trital Norte da Associação Comercial
de São Paulo - Tel. (011) 95116-4243 -
email pereiraari2917@gmail.com

Comentar sobre custo
de vida, futebol profissional,
técnicos de futebol demiti-
dos e outros contratados,
assaltos à luz do dia através
de motoqueiros etc, é
mancada!

Técnicos de futebol, em
tempos que longe vão, eram
mantidos muitos anos no car-

go. Rato, no Corinthians, Flá-
vio Costa no Vasco entre ou-
tros, marcaram época.

Hoje, um técnico é
contratado e não ‘esquenta
lugar’. Perdendo duas par-
tidas seguidas, a torcida co-
bra resultados positivos,
estes não acontecem e a di-
retoria ‘caça seu contrato!’

 Outro técnico é contrata-
do. Nos primeiros jogos ven-
cem; depois se inicia a fase
negativa e o técnico é convi-
dado a pegar o boné.

Outro fator é o jogador
retornar ao Brasil, após fase
no exterior. Observem a
produtividade do jogador
quando saiu do Brasil, bri-

lhou no exterior e
retornando, parece que es-
queceu o futebol por onde
atuou! Observem os recru-
tados recentemente! Pou-
cos são titulares e outros
voltaram órfãos da bola!

Após assaltos, funcionários de UBS
 fazem paralisação em São Paulo

Os profissionais da saúde
que trabalham na UBS (Unidade
Básica de Saúde) Jardim Paulis-
tano, localizada na Rua Encruzi-
lhada do Sul, 940, na zona norte
de São Paulo, fizeram uma parali-
sação de serviços   quarta-feira
(27) após sofrerem assaltos cons-
tantes na região e não terem
apoio das autoridades. De acor-
do com os profissionais, esses
assaltos acontecem constante-
mente e, apesar das denúncias à
polícia e à Guarda Civil Metropo-
litana, nada é feito.  A falta de
segurança assusta os trabalha-
dores da UBS. Uma médica, in-
clusive, pediu demissão por não
querer mais voltar ao local. "A fi-
nalidade dessa paralisação é cha-

Saúde Diego Adel

mar a atenção das autoridades
para que tenhamos apoio na se-
gurança dos nossos funcionári-

os", conta uma outra funcionária
que trabalha como técnica admi-
nistrativa na UBS. Fonte: R7

Até o clima sofre com a situação!
Em tempos passados, o clima

era controlado; recordo meus pa-
rentes nas Minas Gerais que plan-
tavam confiantes no tempo. Sabi-
am os meses chuvosos, época de
frio, geadas, calor intenso, fases
da lua entre outras mutretas. As
plantações aconteciam na época
certa e a colheita era volumosa.
Agora, não confiam em nada! Um
dia faz sol abrasador, no dia se-
guinte um frio de lascar e a pre-
sença da geada que manda as
plantações pra casa do chapéu!
As fases das luas, antes eram con-
fiáveis; hoje até as fases das luas
foram desacreditadas! Seriam in-
fluência de alguns partidos polí-
ticos? Nem Freud responde! An-
tes, havia o chavão: ”Como era
verde o meu vale!” Agora, o ver-
de do vale, com as queimadas em

vários pontos do país, o vale, tal-
vez contaminado com covid-19
deixou de ser verde! E a esperan-
ça que era verde - segundo os
prosadores -  está vermelha de

vergonha com a atual situação
econômica do país e os aumen-
tos de preços em tudo, mormente
nos derivados de petróleo!
Aguenta coração!

Crônica

Foto: Reprodução

 Foi decretado novo au-
mento nos derivados de petró-
leo. Virou festa! Semanalmen-
te acontece esses aumentos
que, sendo quase tudo que uti-
lizamos está ligado ao trans-
porte, pelo andar da carrua-
gem, tudo terá aumento de
preço. Às vésperas de elei-
ções, nossos políticos prome-
tem defender as economias
das classes trabalhadores, con-
ter a onda de aumentos de
tudo, são eleitos, se esquecen-
do das promessas.

Promessa é coisa séria:
quando algum vivente faz pro-
messa a algum santo, recebe

Novo aumento nos derivados
de petróleo! & Promessões!

a graça do santo, este fica de
olho no cabra; fez promessa,
foi atendido e se esqueceu de
cumpri-la. O santo fica ‘ca-
breiro’, e sendo novamente
alvo de outra promessa, ‘tira o
time de campo’, não atende.
O motivo?

O cabra foi atendido e não
pagou a promessa. O fato está
ligado aos nossos políticos que
prometem, são atendidos com
a votação maciça dos eleito-
res, não cumprem o prometi-
do e perdem o prestígio. E,
caso se  candidatem à reelei-
ção, serão ‘chumbados!’ Pen-
se nisso, seus promessões!

A China autori-
zou a entrada de
uma carga de carne
vermelha proveni-
ente do Brasil, após
embargo ao país
motivada por dois
casos do doença da
vaca louca em frigoríficos de Mi-
nas Gerais. Por enquanto, a deci-
são abrange somente um lote es-
pecífico, mas já é um sinal da reto-
mada da relação entre os países
após sete semanas de veto ao pro-
duto brasileiro.  Lideranças da
bancada ruralista associaram o
veto, na realidade, a uma motiva-
ção política, resultado dos ata-
ques do governo Bolsonaro à
China.   Conrado Beckerman, que
mora em Xangai desde 2005 e é
dono de uma empresa de importa-
ção e distribuição de carne, con-
firmou a entrada do lote de carne
em entrevista ao podcast “Agri-
fatto Cast” nesta terça-feira, 26. As

informações são da
CNN Brasil. Segundo
o importador, o lote
estava travado no Por-
to de Xangai há 11
dias, e tem origem no
Tocantins.  CEO da
casa de análises de in-

vestimento em ativos agropecuá-
rios Agrifatto, Lygia Pimentel,
confirmou a liberação da carga de
carne brasileira para envio de do-
cumentação para o desembarque
e informou que o carregamento foi
embarcado no dia 10 de setembro,
mas que obteve certificação no
Brasil em 26 de agosto, antes ain-
da da suspensão aplicada pela
China.  “É o primeiro caso em que
a China libera uma carga para que
seja enviada a documentação,
desde que começou a suspen-
são”, analisou Lygia.  A Embaixa-
da da China em Brasília informou,
contudo, que ainda não há novi-
dade sobre o assunto. (A Tarde)

Economia Diego Adel dos Santos

China volta a comprar carne
do Brasil após embargo

25 de outubro - Dia do Cirurgião-Dentista
PARABÉNS AOS PROFISSIONAIS QUE DURANTE TODO O ANO CUIDAM DE NOSSA SAÚDE BUCAL E DO NOSSO SORRISO

  (11) 99374-4534  - 96676-1536 -  Cassius

Prof. Clovis Pereira
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Bar do Tião: Sede Zero!
O Bar do Tićo é

local aonde os ami-
gos se reśnem para
apreciar uma cerveja
bem gelada, conver-
sar, rir, assistir aos
jogos do seu time de
coraēćo, paquerar e
divertir muito.  Esta-
mos abertos de se-
gunda a sįbado. O
bar traz além das sa-
borosas porēões, di-

versos atrativos especiais: dispomos de um vasto acervo de cacha-
ēas nacionais e importadas.  Sinta-se ą vontade com seus amigos e
familiares.  Aproveite todo conforto e agilidade dos nossos servi-
ēos. A conquista de novos clientes estį relacionada ą grande quali-
dade que oferecemos em nossos serviēos. R. Monjolo, 386  - Fregue-
sia do Ó     Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

Roteiro Cassius Clay

Chegou a hora de retomar o brilho da
avenida mais colorida de São Paulo!

Carnaval Cassius Clay

    De Fato
Copa do Brasil: finais entre Atlético-MG

e Athletico-PR têm datas definidas

As datas das finais da Copa
do Brasil , entre Atlético e Ath-
letico-PR , já estão definidas.
Nos dias 12 e 15 de dezembro ,
uma semana após o encerra-
mento da Série A do Campeo-
nato Brasileiro , o Galo medirá

forças com o Furacão pelo títu-
lo.   Os mandos de campo das
finais ainda serão sorteados pela
CBF. A data não foi anunciada
pela entidade.   Nas semifinais,
o Atlético despachou o Fortale-
za por placar agregado de 6 a 1.

 Quarta-feira, o Alvinegro
voltou a superar o Tricolor, por
2 a 1, no Castelão, após golear
na ida, no Mineirão, por 4 a 0.
Já o Athletico-PR desbancou
o Flamengo no Maracanã, por
3 a 0. A primeira partida, em
Curitiba, terminou empatada
por 2 a 2.

Somente pela participação
na finalíssima, cada time ga-
nha R$ 23 milhões. Em caso
de título, o clube campeão
embolsará mais R$ 56 milhões

Esporte Brás Pereira

Minas Tênis Clube rescinde contrato
com Mauricio Souza após

postagens de teor homofóbico

Mauricio Souza não é mais
atleta do Minas Tênis Clube. O
clube confirmou a rescisão de
contrato com o atleta nesta
quarta-feira. A decisão aconte-
ceu após a repercussão, nos
últimos dias, das postagens de
teor homofóbico realizadas pelo
atleta.   O clube comunicou a
demissão do jogador através do
Twitter, na tarde quarta-feira
(27).  A decisão ocorreu após a
manifestação dos principais pa-
trocinadores do clube, que re-

provaram a atitude do central em
criticar publicamente o anúncio
da DC Comics a respeito da bis-
sexualidade do personagem Su-
per-Homem.   A publicação do
atleta, feita na semana passada,
causou grande repercussão ne-
gativa entre torcedores. A prin-
cípio, o Minas Clube anunciou
que trataria o assunto interna-
mente, reforçando não aceitar
“manifestações homofóbicas,
racistas ou qualquer manifesta-
ção que fira a lei.”

Aumente sua renda em até R$ 3000,00 com
este produto de última geração. Chame-nos pelo

Whatsapp: 11 947840122
Entrar em Contato:  Antonia Almeida.

O próximo Carnaval vai ser
histórico, vamos renascer e ino-
var para dar ao público o maior
Carnaval que a avenida já viu. Um
Carnaval da diversidade, das
melhores experiências, da virada.
O Sambódromo do Anhembi
nunca mais será o mesmo. Você

merece fazer parte disso!
 A Liga das Escolas de Samba

de São Paulo, junto com a ALK
Live Entertainment, apresentarão
o samba, a festa, a pele arrepiada,
o coração acelerado, o toque dos
tamborins e as batidas dos sur-
dos no Carnaval 2022.

INFORMAÇÕES
 INGRESSOS

A compra de ingressos para o
Carnaval da VIRADA de 2022 será
realizada por meio da Eventim, loja
oficial de ingressos do evento. In-
formamos que este ano os ingres-
sos poderão ser eletrônicos, com
impressão em casa, ou físicos, com
retirada em nossa bilheteria oficial
do evento.

 Para comprar seu ingresso,
acesse a opção “Ingressos” no
site www.ligasp.com.br,
www.alkeventos.com.br, ou atra-
vés do site www.eventim.com.br.

 Cada comprador poderá ad-
quirir até 05 (cinco) ingressos por
dia de evento (desfile), por CPF, e
até 01 (um) ingresso do tipo meia-
entrada.  Caso haja disponibilida-
de, também será possível comprar
seu ingresso presencialmente nas
bilheterias oficiais do evento a par-
tir de 15/01/2022.

Sexta-feira (25 de Fevereiro):
Acadêmicos do Tucuruvi, Colora-
do do Brás, Mancha Verde, Tom
Maior, Unidos de Vila Maria, Aca-
dêmicos do Tatuapé e Dragões da
Real;  Sábado (26 de Fevereiro):
Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Mocida-
de Alegre, Águia de Ouro, Barro-
ca Zona Sul, Rosas de Ouro, Im-
pério de Casa Verde;  Domingo (27
de Fevereiro): Morro da Casa Ver-
de, Camisa Verde e Branco, Moci-
dade Unida da Mooca, Indepen-
dente Tricolor, Estrela do Terceiro
Milênio, X-9 Paulistana, Leandro
de Itaquera, Pérola Negra;  Segun-
da-feira (28 de Fevereiro): Brinco
da Marquesa, Camisa 12, Uirapu-
ru da Mooca, Primeira da Cidade
Líder, Unidos de Santa Bárbara,
Torcida Jovem, Nenê de Vila Ma-
tilde, Unidos do Peruche, Impera-
dor do Ipiranga, Amizade Zona
Leste, Tradição Albertinense,
Dom Bosco de Itaquera;

Programação das Escolas de
samba no Carnaval de São Paulo

Hoje inicio a minha coluna
comentando a liberdade DJ Ivis,
preso em julho deste ano por
agressão à ex mulher, Pamella
Holanda. Na última sexta-feira a
Vara Única de Eusébio no Ceará
autorizou que o músico respon-
desse ao processo em liberdade.

A Vara Única proferiu a deci-
são de concessão de liberdade, a
favor de Iverson de Souza Araú-
jo. A unidade judiciária expediu o
alvará de soltura e encaminhou à
unidade prisional, de acordo com
o Tribunal de Justiça de Justiça.

O "Programa Qual Viagem"
exibido pela Rede CNT de Televi-
são, canal 27.1 TV Aberta e canal
14 da SKY, às sextas-feiras a par-
tir das 23h15 em rede nacional, a
partir do ano que vem voltará a
ser gravado direto das cidades
turísticas do Brasil e do Mundo.

O programa é exibido também
pela TV das Artes (www.tv
dasartes.com.br) e "Com Brasil"
canal 28 da SKY às quintas-feiras
a partir das 00h00 e na TV Carioca
Net no Rio de Janeiro aos domin-
gos a partir das 20h00.

A TV Globo com o intuito de
tentar salvar o programa
"Domingão do Luciano Hulck",
contratou o padre Fábio de Melo
na semana passada. Essa é uma
aposta que a emissora vai fazer
para tentar alavancar a audiência.

O padre vai comandar um qua-
dro, onde viajará para todo o Bra-
sil para contar histórias de fé. A
ideia é atrair mais telespectadores
para o horário. O quadro vai se
chamar "Fé na Estrada". O que a
Globo, precisa entender que o pro-
blema é o apresentador elitazo para
comandar um programa popular.

O elenco do programa
"Encrenca", que era da Rede TV,
já assinou com a Rede Bandei-
rantes de Televisão e deve ter sua
estreia aos domingos anunciada
a partir de novembro das 20h30
às 22h45.

A Band estuda tirar do ar o
Telejornal "Band Notícias" que
vai ao ar às 22h00, para dar mais
espaço a Fausto Silva na emisso-
ra a partir de janeiro de 2022. A
ideia é que Faustão comande o
programa de segunda a sexta das
20h30 às 22h45.

O SBT decidiu ir para a guer-
ra e não aceitou a possibilidade
de fazer um acordo com Rachel
Sheherazade no processo traba-
lhista aberto em março deste ano.
A jornalista pediu uma indeniza-
ção de 20 milhões.

Frase Final: O Trabalho dignifica
o homem, quando o salário é justo.



 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
      Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br
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19ºAção Social na Brasilândia
atendeu centenas de pessoas

Carnaval esta logo ai em Fevereiro e o Presidente Sergio
Matroni promete colocar o Bloco na rua, pois falamos do Joia
da Vila que esta chegando pra fazer a diferença.

Vem ai o Bloco Joia da Vila

A Associação Cachoeirinha/Brasilândia representada por
Henrique Deloste já organizou desde o início da pandemia 19
Ações Sociais em bairros diferentes da Brasilândia com distri-
buição de cestas básicas, máscaras, álcool em gel, sabonetes e
kits de higiene. A 19º Ação foi realizada no Jardim Guarani é
mostrada no Brasil Urgente da Band no mesmo dia das crian-
ças, o desemprego só aumenta e se não é as doações as pesso-
as passam fome até porque a cesta básica esta caro.

A Associação dos Moradores Unidos do Jardim Guarani já
protocolou documento endereçado ao Secretário de Segurança
Pública General João Camilo Pires de Campos solicitando que
todas as ruas do Jardim Guarani na Brasilândia passe a ser
atendido pela 3ºCia do 18ºBPMM e não pela 2ºCia que fica em
outro bairros distante e fora de mão.

Povo quer a 3ºCia do 18ºBPMM
atendendo todo o Jardim Guarani

Liderança de verdade são aqueles poucos que de-
senrola e consegue resolver os problemas, Liderança
é igual este colunista que faz e mostra. Sobre a reivin-
dicação para implantação de iluminação pública na rua
Puxinana que foi encaminhado pela Subprefeitura Fre-
guesia/Brasilândia, depois da nossa cobrança através
de oficio direcionado ao Prefeito e a Secretaria Muni-
cipal de Licenciamento e Urbanismo, já mandaram uma
equipe no local para resolver e a iluminação deverá
ser instalada até Dezembro.

Iluminação na
Vila  Rica e
Elisa  Maria

Poupatempo realiza mutirão de RG e renovação de CNH

Neste sábado (30), o Poupa-
tempo promove a quinta etapa do
Mutirão do RG, evento que ofe-
rece cerca de 8 mil vagas para aten-
dimentos da primeira ou segun-
da via do documento de identi-
dade. Já no dia 01/11, véspera de
feriado de Finados, o programa
realiza uma nova ação, que inclui
13 mil vagas disponíveis para re-
novação da Carteira Nacional de
Habilitação, além das solicitações
para emissão da carteira de iden-
tidade (com mais de 21 mil aten-
dimentos previstos).     Importan-
te lembrar que, embora o prazo
para renovação da CNH siga sus-
penso por regulamentação fede-
ral, a recomendação é que os con-
dutores realizem o serviço o

quanto para evi-
tar correria na re-
tomada dos no-
vos prazos.

 Pelos canais
digitais do Pou-
patempo e do
Detran.SP, é pos-
sível solicitar de
forma online a re-
novação simplifi-
cada, sem a ne-
cessidade de ir
presencialmente
aos postos de

atendimento. O único desloca-
mento obrigatório é para o exame
médico na clínica credenciada ao
órgão estadual de trânsito.    Os
eventos acontecem nos postos
do Poupatempo de todo o Esta-
do. O atendimento no sábado (30)
será das 13h às 17h; já no dia 01/
11, as unidades funcionarão nos
seus respectivos horários habitu-
ais para dias úteis. Para participar, é
necessário agendar data e horário
nos canais digitais do programa –
portal www.poupatempo.sp.gov.br,
aplicativo Poupatempo Digital, ou
nos totens de autoatendimento. As
vagas do sábado, para RG, serão
abertas na quinta-feira (28/10) e
as da segunda-feira, para RG e re-
novação da CNH, estarão dispo-
níveis na sexta-feira (29/10).   Para

RG, o cidadão deve comparecer
com original e cópia simples de um
da Certidão de Nascimento ou Ca-
samento, e RG anterior, caso o te-
nha. Menores de 16 anos devem
estar acompanhados por um dos
pais ou responsável legal, portan-
do um documento de identificação
com foto. Caso não seja possível,
basta o responsável assinar uma
autorização, que pode ser acessa-
da pelo link http://bit.ly/2txpHQY,
para ser apresentada no ato do
atendimento, junto com um docu-
mento de identificação do respon-
sável, com a mesma assinatura. A
primeira via do documento é gra-
tuita, já a segunda via tem uma
taxa de emissão de R$ 43,64.   Para
CNH, o interessado deve levar a
Carteira Nacional de Habilitação
original (versão impressa ou CNH
digital). O serviço possui taxa para
emissão do documento e envio
pelos Correios no valor de R$ 107,
que pode ser paga no Poupatem-
po com cartão de débito ou dinhei-
ro. O exame médico realizado no
Poupatempo tem o custo de R$ 96
e também tem as duas formas de
pagamento disponíveis. Vale res-
saltar que, apesar de ser uma op-
ção na maioria dos postos, o pa-
gamento em dinheiro não pode ser
feito em algumas unidades do
Poupatempo e, caso o local não

disponha de balcão destinado ao
pagamento de taxas, estas pode-
rão ser pagas em banco conveni-
ado, informando o número do CPF.

Cancelamento do agendamento :

Nas quatro primeiras edições
do mutirão exclusivo do RG, fo-
ram ofertadas mais de 50 mil va-
gas, com 35 mil atendimentos rea-
lizados. Por isso, é importante re-
forçar que, caso não seja possí-
vel comparecer, o cidadão deve
excluir o agendamento, permitin-
do a utilização da vaga por outra
pessoa.  O cancelamento está dis-
ponível nos canais eletrônicos do
Poupatempo.

Serviço:  Mutirão para
solicitação de RG   - Data: 30/
10 (sábado) e 01/11 (segunda-

feira).    Horário de atendi-
mento: no sábado das 13h às
17h e na segunda-feira (01/

11), no expediente habitual de
cada unidade – mediante

agendamento prévio.  Mutirão
para renovação de CNH

Data: 01/11 (segunda-feira)
Horário de atendimento:
habitual, de acordo com

unidade escolhida – mediante
agendamento prévio.

LÉO TRANSPORTES

V iagens  Inter ior -  S í t i os   -   Chácaras -  Barz inhos
  Igre ja -  Praia   -  Excu rsõe s -  Even tos

 Formaturas    -  Casamen tos -  Bati zados

9.6287-4964
Leonardo

Rua Agenor Alves
Meira - Jd.Elisa Maria
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 Ao realizar suas atividades, procure firmas seguras. Nada de entrar em
negociatas forçada pela propaganda enganos. Seja vivo (a).

  Não cultive ervas tóxicas! Cultive  boas amizades, momentos felizes
tomando cerveja duplo malte que será mais adequado para completar a feli-
cidade.

 Sua vida será harmoniosa, sem frustações e nada contrariando. Continue
assim e será feliz. No trabalho, sua atuação melhora devido a capacidade,
desempenho e honestidade em todos os pontos!

  Ao lembrar o nome do candidato que você votou e está numa boa,
lembre-se do ditado popular, que afirma: ’Política é só trapaça, boa ação não
há quem faça e valor não se tem mais... .O candidato ganha e fica numa boa;
o eleitor que arrumou emprego para ele, se encontra desempregado!

 Na sua profissão, será desafiado a ocupar cargo de treinador do Corinthi-
ans. Sai dessa! O emprego de treinador de futebol dura poucas semanas; per-
dendo duas partidas seguidas, irá pra rua!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

  Não entre na política, principalmente se candidatando à Presidência da
República. Ganhando o cargo, adeus sossego e sua mamãe será xingada duran-
te os 4 anos de mandato.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Mantenha a linha! Seja uma pessoa alinhada ao exercer sua profissão de
alfaiate. Caso a profissão não esteja compensando, opte por catar reciclá-
veis, que o papelão no momento está valorizado.

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Acalme-se. Caso os malacos tenha levado sua moto, desmanchando-a e
vendendo suas peças, afane uma melhor e dê parabéns ao malaco! Sua moto
estava no osso e o malaco saiu mal!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Não seja uma pessoa retraída e de mal com a vida! Curta a vida assistin-

do de camarote uma partida de futebol entre o Coringão e o Bragantino em
Bragança Paulista. Aproveite e traga alguns quilos da puríssima linguiça
fabricada lá e de quebra, um litro de cachaça!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Como excelente professor de matemática, aproveite para se firmar mais

ainda no conceito da ciência dos números! Faça um curso de cartomante e,
caso o desemprego o ataque, ataque de cartomante. Não aperte!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Zele pela sua imagem, tomando banho diariamente. Aproveite a chance

e preste vários concursos que deverá ser admitida com bom salário!

Kaidakama
HORÓSCOPO

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  No momento, você está com dificuldades financeiras. Observando a po-

pulação, você não está só, muitos estão com a corda no pescoço também. As
eleições vem ai, o Lula vai ganhar e a crise vai melhorar. Fé no Lula e pé na tábua!

Quando jejuais, pois, não tomem
um aspecto lúgubre como os hipó-
critas, que apresentam uma face des-
falecida para que os homens perce-
bam que estão jejuando. Em verdade
vos digo que já receberam sua recom-
pensa. Tu, pelo contrário, quando
jejuares , unge tua cabeça e lave teu
rosto, para que os homens não per-
cebam que estás jejuando, mas o teu
pai que está presente no segredo, e o
teu pai que vê no segredo, recom-
pensar-te-á (Mateus 6:16-18).  O
que é ser cristão? Perguntamos para
algumas pessoas e recebemos várias
respostas, mas o que nos chamou a
atenção foram as respostas basea-
das na seriedade. Foram citados, in-
clusive, Eclesiastes 21:20 (o estulto,
quando ri, ergue a voz); Eclesiastes
27:13 (a conversa do estulto é ultra-
jante, o riso a sensualidade do peca-
do) e Lucas 6:25 (ai de vós, que ago-
ra rides, porque estareis de luto e
chorareis). Estas pessoas disseram
ainda que o verdadeiro cristão é se-
rio, não ri a toa, não conta piadas,
não lê literaturas obscenas, não as-
siste TV, os seus dizeres é sim sim,
não não  e não ouve programas que
não sejam de suas igrejas, enfim,
apresentaram um cristão triste, de-
siludido com a vida, com medo do
mundo (porque é Satanás quem o
governa) e por ai a fora. É evidente
que nos espantamos. Como? (disse-
ram eles), não gostaram das respos-
tas? Foram todas baseadas na Bíblia
(completaram) e o verdadeiro cris-
tão baseia sua vida nas escrituras
(afirmaram encerrando o assunto e
virando as costas para irem embo-
ra).    Que se pode responder para
pessoas convictas destas ideias e ide-
ais? Pessoas fanáticas que veem pe-
cado em tudo o que não corresponde
à sua crença? E que não querem sa-
ber de novidades porque o diabo é
cheio de astucia? Pessoas que não
entendem que agindo desta maneira
anulam a palavra de Deus com suas
tradições (Mateus 15:6)? O apren-
dei de tudo e retenha o que é bom (!
Tessalonicenses 5:21) e o tudo é lici-
to mesmo que nem tudo me convém
(1 Coríntios 6:12) ensinado por Pau-
lo de nada vale? Imaginamos se um
dia eles participarem de nossas reu-

niões de estudo. Dirão “é o demônio,
estão possessos, estão endemoninha-
dos, isto não pertence a Deus, mas a
Satanás”. Com certeza, isso aconte-
ceria. Estas mesmas pessoas também
disseram que o verdadeiro cristão
“ama a Deus acima de todas as coi-
sas e ao próximo como a eles mes-
mos” e em suas palavras nota-se o
separatismo social e religioso.

 Como poderíamos lhes dizer que
o Cristo era convidado para festas e
casamentos? Para estar com amigos
e se alegrarem juntos? Por acaso era
Ele convidado para humor negro? E
as crianças? Elas corriam como lou-
cas em direção a um carrancudo? O
pastor que encontra a ovelha perdida
convoca os amigos e diz: “Alegrai-
vos comigo” (Lucas 15:6) e a mulher
que encontra a moeda perdida tam-
bém diz: “Alegrai-vos comigo” (Lu-
cas 15:9). Quantas vezes Jesus não
deve ter dito: “Alegrai-vos?” Inúme-
ras acreditamos. Não cremos que ser
cristão é seguir as normas de uma
casa rígida. Ensombrecida pela tris-
teza e empobrecida pela seriedade
excessiva. Não pode isto, aquilo e
aquilo outro porque são as coisas do
mundo, não é ser cristão. A nosso
ver, o verdadeiro seguidor do Cristo
é feliz, alegre, radiante, confiante. Não
há tristezas em sua vida e não há proi-
bições porque ele sabe distinguir o
que o prejudica  e o que o eleva. Ele
não se esquece do “devo e não pos-
so, posso, mas não devo” e tem a
certeza de que tudo na vida em ex-
cesso é prejudicial. Sim! Devemos ser
sérios, mas com alegria porque ela
faz parte do amar a Deus. Sérios no
sentido de encararmos a vida, os pro-
blemas e até nossa escola religiosa,
mas jamais fecharmos a nossa cara e
fugirmos do mundo e de todos (Mas
eu vos haverei de ver novamente, e o
vosso coração se alegrará e a vossa
alegria ninguém a poderá tirar (João
16:22)))

Tanto ontem como hoje, neste
mundo em que viveis, a seriedade
pode ser uma maneira alegre de visão
para o trato das coisas da vida. Não
deve ser a desculpa para que todos
vejam a seriedade como evolução re-
ligiosa, porque, se assim for, já ga-
nhamos nossa recompensa.

(A BANCA DO LIVRO ESPÍRITA)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemitério

da Freguesia do Ó -  Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-
2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos

pensamentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br
Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

Ibrahim Isssa Abduch

Em parceria com o Conselho
Estadual da Condição Feminina
e Secretaria de Justiça do Estado
de São Paulo, o CMEC - Conse-
lho da Mulher Empreendedora e
da Cultura, da Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP), reali-
zou uma palestra sobre preven-
ção, autoestima e cuidados rela-
cionados ao Câncer de Mama.

Conselho da Mulher Empreendedora e da
Cultura aborda sobre Câncer de Mama

Saúde Brás Pereira

Sobre o Grupo São Cristóvão Saúde - Administrado pela Associação
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão, o Grupo São Cristóvão Saúde
é constituído pelas seguintes Unidades de Negócio: Hospital e Maternidade
Geral, Plano de Saúde, oito Unidades Ambulatoriais, Filantropia, Centro
de Atenção Integral à Saúde (CAIS), Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e
Hotel Recanto São Cristóvão, localizado em Campos do Jordão. Referência
em saúde, na Zona Leste de São Paulo, a Instituição completou 109 anos
em dezembro de 2020. Através da gestão administrativa dirigida pelo CEO/
Presidente, Engº Valdir Pereira Ventura, tem sido promovida uma grande
modernização e expansão em sua estrutura física e tecnológica, investido

em equipamentos, certificações e profissionais qualificados. Atualmente,
o Hospital e a Maternidade aumentaram a capacidade de internação passando
de 171 para 275 leitos, além das oito Unidades dos Centros Ambulatoriais,
Centro Laboratorial Américo Ventura (CLAV) e do Centro de Atenção
Integral à Saúde que realizam diariamente milhares de consultas,
proporcionando qualidade assistencial às mais de 160 mil vidas do Plano
de Saúde.  O atual Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº
Valdir Pereira Ventura, é também o Vice-Presidente da ACSP - Associação
Comercial de São Paulo e o 1º Diretor Financeiro da FEHOSP- Federação
das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo.

 Pouco se sabe da Romênia no
Ocidente e menos ainda aqui
nesse fim de mundo chamado
Brasil. A etimologia nos remete
a uma origem latina presente no
radical “Rom”, o mesmo de
“Roma”, “romanos” e “roman-
ce”. Abrimos um livro de
história e descobrimos que, de
fato, os romanos lá estiveram,
primeiro sob as ordens de
Roma, do ano 10 até o 410, e
depois sob as de Bizâncio, até
1456. São, portanto, quatorze
séculos de civilização latina,
mais do que a maior parte dos
países ocidentais. Concluímos
que o radical “rom”, de roma-
nos, é também o de romenos –
aliás, desde o século VII,
quando foi utilizado pela
primeira vez. Por fim, desdobra-
mos um mapa-múndi e direcio-
namos nossos olhos para o
Leste Europeu, onde o nome do
pequeno país aparece. Então
nos damos conta de que este
pequeno país latino está

cercado por alemães, húngaros,
ciganos, judeus e vários povos
eslavos, os quais o separam,
por pouco, da Turquia e dos
países do Oriente Médio. E foi
neste país latino, circundado
por vizinhos que circunstânci-
as históricas transformaram ora
em aliados, ora em inimigos ou
dominadores, que produziu o
maior romance – ou o maior
testemunho – acerca da
barbárie que esteve perto de
destruir toda a civilização que a
Romênia carrega em seu nome:
este romance é “A Vigésima-
Quinta Hora”, de Virghil
Gheorgiu.
Na epígrafe da edição portu-
guesa – traduzida por  Vitorino
Nemésio – há uma citação de
Arnold Toynbee que diz mais
ou menos o seguinte: a
história, como drama, é como o
romance – filha da mitologia.
Escrever a história é, também,
fazer ficção: selecionam-se
fatos, enfatiza-se alguns deles,

interpreta-se outros. A “Ilíada”
pode contar a história da Guerra
de Tróia e “Guerra e Paz”, a das
invasões napoleônicas na
Rússia; a história da Segunda
Guerra e de seus efeitos
produzidos na alma dos
homens, é o que - também - nos
conta o romeno Virghil Gheor-
giu, habitante de um país
cristão e latino cercado por
inimigos. Cristão e latino, isto é,
ocidental – só que o Ocidente já
esqueceu o que é ser cristão e
latino. Na Europa Oriental,
entretanto, o legado se conser-
vou, fortalecido pela dura
resistência ao avanço dos
turcos otomanos – uma resis-
tência, antes de tudo, interior:
mesmo após terem sido con-
quistados pelo Império Otoma-
no, os romenos não abandona-
ram o cristianismo. Que diferen-
ça dos seus vizinhos, tão
facilmente convertidos às
religiões materialistas inventa-
das depois do Iluminismo, como
adolescentes imaturos às
ordens de uma nova gangue!
O termo “gangue” cabe bem
aqui. Pois o nazismo, o fascismo
e até o comunismo têm o mesmo
poder de atração dos gangs-
ters; seduzem pela violência
injustificada, pela lei do mais
forte, pelo assassínio em nome
da causa – e um assassínio
desses, amparado por uma
causa sem sentido, e, também
ele, sem sentido. Diante dessas
gangues, os romenos não
capitularam. Romenos como
Johann Moritz, o personagem
central de “A Vigésima Quinta-
Hora”. Moritz vive numa
pequena aldeia da Transilvânia,

interior da Romênia. Seu único
desejo, como todo aldeão
romeno, é manter sua casa,
casar com a mulher amada, ter
uma boa família e seguir os 10
mandamentos. Nada mais do
que isso. Aparentemente, não
há nada de errado com Moritz.
O seu problema foi ter vivido
durante a Segunda Guerra
Mundial sendo quem é – um
cidadão comum que não
empunhava bandeira alguma.
Sem manifestar qualquer
simpatia por causas maiores,
Moritz é sucessivamente
perseguido por nazistas,
comunistas e democratas
ocidentais, acusado de judaís-
mo (por ser amigo de judeus),
reacionarismo (por ser cristão) e
comunismo (por ter o azar de ter
sido preso junto com eles). Ele
não entende praticamente nada
do que está acontecendo à sua
volta – e, mesmo assim, jamais,
em momento algum, deixa de ser
quem é. Intuitivamente. Sem
levantar bandeiras, sem procla-
mar nada, sem autoproclamar-se
nada. Moritz é apenas um
indivíduo solitário oprimido
entre mundos que não o
compreendem e que ele não
compreende. Assim como a
própria Romênia, país latino
entre não-latinos, pobre entre
europeus ricos e corajosamente
cristão entre ateus.
“Romenia, Romenia....guevein
amul a land, a zisse, a faine, a
sheine” – da canção ídiche de
saudoso amor à terra natal dos
meus bessarabianos.
O livro pode ser comprado, via
internet, nos melhores sebos do
país. A hora é deles, os sebos...

A Vigésima-Quinta Hora, de Virgil Gheorgiu

O evento foi realizado na sede
da ACSP e contou com a partici-
pação do São Cristóvão Saúde,
que deu ênfase em sua campa-
nha de saúde atual #OCâncer-
NãoEspera e realizou palestra
sobre o tema para as participan-
tes, que também receberam mate-
rial instrutivo e uma caneta per-
sonalizada. “Damos total apoio à

Com a participação do Grupo São Cristóvão Saúde, ACSP realizou palestra sobre prevenção e
cuidados Encerramento trouxe balões rosas soltos no céu, simbolizando o combate à doença

campanha realizada pelo CMEC,
através da sua presidente, Ana
Claudia Badra Cotait, sobre cuida-
do e prevenção do Câncer de
Mama. Inclusive, nós do São Cris-
tóvão Saúde estamos realizando,
durante todo esse mês, ações vol-
tadas ao tema, algo de extrema im-
portância para as mulheres. Para-
benizo o CMEC pela iniciativa”,

ressalta o Presidente/ CEO do Gru-
po São Cristóvão Saúde, Engº Val-
dir Pereira Ventura, que também é
Vice-Presidente da Associação Co-
mercial de São Paulo. Após o encer-
ramento e cumprindo a tradição, di-
versos balões rosas foram soltos no
Pátio do Colégio - Sé, em homena-
gem ao mês de outubro, simbolizan-
do o combate ao Câncer de Mama.

   SERIEDADE COM ALEGRIA



Está em débito com o muni-
cípio de São Paulo? O Progra-
ma de Parcelamento Incentiva-
do (PPI) pode te ajudar, apro-
veite e faça a sua adesão até o
dia 31 de dezembro de 2021.
Paulistanos que têm dívidas fis-
cais geradas até o dia 31 de de-
zembro de 2020 podem realizar
o pagamento parcelado em até
120 vezes. Sancionada pela Pre-
feitura de SP, em maio, a Lei n°
17.557 teve o meu voto favorá-
vel na Câmara Municipal.

 Podem aderir ao programa
pessoas físicas e jurídicas, ins-
critas ou não na Dívida Ativa,
com despesas tributárias de
IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano), ISS (Imposto
Sobre Serviços), TFE (Taxa de
Fiscalização de Investimentos),

Prazo final para adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado
São Paulo Cassius Clay

6 29 A 31  DE  OUTUBRO  DE 2021 11 96676-1536

Consultor:  João Venino

Edital de Convocação

TFA (Taxa de Fiscalização de
Anúncios), TRSS (Taxa de Re-
síduos Sólidos de Serviços de
Saúde), ITBI (Imposto de
Transmissão de Bens Imóveis)
e débitos de PAT (Parcelamen-
to Administrativo de Débitos
Tributários) em andamento.
Quanto as não tributárias, fazem
parte multas e débitos de JUD
(Judiciais).

 Dívidas referentes ao Sim-
ples Nacional, multas contratu-
ais e legislação ambiental não
estão inclusas no PPI, com ex-
ceção da transferência do PAT.
A lei também inclui medidas, até
o fim da pandemia, para o TPU
(Termo de Permissão de Uso),
que é pago por ambulantes. E,
concede benefício fiscal para
entidades esportivas, templos
religiosos e agremiações carna-
valescas.

 Os valores poderão ter re-
dução de até 85% (oitenta e cin-
co por cento) com parcela mí-
nima de R$ 50,00 para pessoas
físicas e R$ 300,00 para pesso-
as jurídicas (acréscimo de 1%
de juros ao mês referente à taxa
do Sistema Especial de Liquida-
ção e de Custódia – SELIC).
Faça a sua adesão em: https://
ppi.prefeitura.sp.gov.br/Open-
Forms/frmOrientacoesPPI.aspx

Campanha Outubro Rosa
2021, realizada pelo Instituto
Brasil + Social Projeto Driblan-
do o Câncer promoveu o dia da
beleza e alta estima feminina para
as mulheres acolhidas no Pro-
jeto Família Crack Zero, depen-
dentes químicos  de álcool e
drogas.  Apoiadores: Estilista
Valdenice Cosmo da Silva com
lindo desfile de moda. Maria
Elma que cuidou dos cabelos,
corte, escova e penteado. Vivi-
ane Alves Rosa (Vicky Rosa)
arrasou nas maquiagens. Bre-
chó King Family roupas e sa-
patos.

Palestra: Sobre o Câncer  de
Mama, com a presidente Maria
de Lurdes Silva do Nascimento
do Grupo de amparo momento
de Amar - GAMA.

Especial  Akira Nakamura

Campanha  Outubro Rosa 2021,
realizada pelo Instituto Brasil

+Social Projeto Driblando o Câncer

Madrinhas Outubro Rosa
entre elas Joy Hernandez  apre-
sentadora, Madalena Barros
Valadão,Ivaneide Pereira, Sale-
te Lima, Lucia Fabro, Maria
Elma, Marisa Leite Gomes, Ra-
íssa Sousa, Linda Ferreira,
Mery Ferreira e outras... O
evento levou, alegria, desfile de
moda, maquiagem, dia da bele-
za e alta estima feminina. En-
trega do Certificado de partici-
pação no desfile da estilista Val-
denice Cosmo da Silva. Entre-
ga do Certificado de Responsa-
bilidade Social, pela valiosa co-
laboração ao projeto Driblando
o Câncer na Campanha Outu-
bro Rosa 2021. Instituto Brasil
+ Social,

Diretora Fiscal Nilsa Naka-
mura e foto: Akira Nakamura

O Prefeito da cidade de
São Paulo, por meio do

Decreto nº 60.683/2021,
determina que fica

prorrogado até 31.12.2021
o prazo para formalização
do pedido de ingresso no

Programa de Parcelamento
Incentivado de

2021 (PPI 2021).

  O líder comunitário tem o pa-
pel essencial  de representar a co-
munidade cobrando as políticas
públicas para a melhoria de to-
dos os moradores, além de todas
as outras responsabilidades que

cabem a uma liderança, sempre se
preocupando com o bem comum”.
A essência de uma liderança é
sempre estar aberta ao diálogo,
ser comunicativo, compreensivo,
conhecer a realidade de onde ini-
ciará um trabalho, buscar a parti-
cipação e interação do grupo ou
entidade que está à frente. Ser uma
pessoa democrática, humilde,
centrada e equilibrada, e estar
sempre atualizada com a conjun-
tura. Markinhos Meneghel atual-
mente atua em projetos cujo o
objetivo é a melhoria da qualidade
de vida das pessoas, através de
campanhas solidárias para ajudar
famílias em situação de vulnerabi-
lidade social que estão vivendo
nessa pandemia. Embora ele tenha
rompido com seu último apoio po-
lítico, por não ser atendido em suas
demandas, segue na luta, e tem
sido procurado por munícipes de
várias regiões, São Miguel, Tre-
membé, Jaraguá e principalmente
Freguesia do Ó/Brasilândia onde
atua com mais frequência e tem tido
o apoio do Sub Prefeito Fregue-
sia/Brasilândia, para  sanar as ne-
cessidades do bairro

Fortalecendo projetos e propostas
que vem valorizar a sociedade, mas
prioriza sempre a sua comunidade

Líder Comunitário Markinhos Meneghel

O Projeto Verde e Amarelo
ajudará os jovens brasileiros, na
qualificação profissional, na
auto estima social, no desejo de
obter um veículo para uso esco-
lar, laser e trabalho, para tanto
precisará habilitar-se com CNH,
a qual é reclamada a burocracia,
o custo e o tempo para realizar o
curso.  No Brasil existe 55% dos
jovens entre 18 e 22 anos na ida-
de de conseguir habilitação, no
entanto não fazem por diversos
motivos reclamados pelos mes-
mos, do conhecimento das au-
toridades pertinentes, destes
mesmos jovens, 40% dirigem
veículos que tem acesso, fazen-
do com que provoquem aciden-
tes violentos, principalmente
quando percebem abordagem de
autoridades de trânsito, bem
como nas saídas dos eventos
sociais que frequentam nos fi-
nais de semana.  Haja visto nas
demonstrações anuais de novos
habilitados com CNH é percebi-
do um declínio vertiginoso no
Total de emissão de CNH, como
por exemplo no Brasil em 2015

Curiosidades
do trânsito!

foram emitidas 2.618.000, em 2016
foram 2.269.000, em 2017 foram
2.099.000, em 2018........ no estado
de São Paulo foram emitidas, em
2015 654.900 CNHs, em 2016 fo-
ram 582.300, 2017 foram 564.000,
em 2018.........  Levando-se em
conta que a maior parte do PIB
Brasileiro é conduzido pelo trans-
porte Rodoviário, é preciso medi-
tar. Sobre como motivar os jovens
a renovar os motoristas brasilei-
ros, pois uma parcela deles estão
em processo de aposentadoria e
o Brasil não pode parar de rodar
na condução da nossa riqueza,
para contribuir na solução desta
demanda é preciso incluir e forta-
lecer os CFCs.  Não perca a próxi-
ma edição -  Grato pela atenção,

ADIR VERGILIO -
ESPECIALISTA EM TRÂNSITO



BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

A NR 35 trata do planeja-
mento, organização e execu-
ção de trabalhos em altura. É
considerada uma das normas
mais importantes para a segu-
rança dos profissionais, pois
ainda é o tipo de serviço que
está no topo das listas de mor-
tes relacionadas ao ambiente
de trabalho.    Em 2019, a es-
timativa do então Ministério do
Trabalho e Emprego era de
que 40% de todos os aciden-
tes de trabalho no país esta-
vam relacionados com quedas
de altura. O que alerta para a
necessidade de treinamentos
sérios e exercícios executados
de forma segura – como os
promovidos pelos cursos do
Sistema Escudo, através de

Importância da NR 35 – trabalhos em altura

simuladores.   Em resumo: a
NR 35 – trabalhos em altura
atua diretamente com medidas
para evitar que acidentes, prin-
cipalmente fatais, aconteçam.
Ou seja, é fundamental que
empresas e trabalhadores a si-
gam à risca.   A que tipo de
trabalho se aplica a NR 35

Empresa e trabalhadores
devem seguir as diretrizes da
NR 35 quando o tipo de tra-
balho em altura for executado
com, pelo menos, 2 metros aci-
ma do nível inferior e apresen-
tar risco de queda, conforme
explicamos no início.

 Além disso, quando o tra-
balho se enquadra nos requi-
sitos citados acima, a NR 35
exige que haja:   treinamentos

e capacitações para o serviço;
equipamentos de Proteção

Individual (EPI), acessórios e
sistema de ancoragem;  equi-
pe de emergência;  planeja-
mento para a execução corre-
ta das atividades.  Só assim
será possível garantir a segu-
rança do trabalhador e evitar
que a empresa fique vulnerá-
vel para multas e passivos tra-
balhistas em casos de aciden-
tes ou fiscalização.

 Bombeiro Caetano Tenente
do Corpo de Bombeiros do

Estado de São Paulo
Instrutor e supervisor do
trabalho em Altura com

treinamentos em aeronaves
www.bombeirocaetano.com.br

GBC - Grupo Bombeiro Caetano
Olha a quantidade de serviço comercial que

tenho na minha empresa, cada serviço indicado o
ganho financeiro é 20% da renda líquida, 10% do
contrato nossa empresa é destinado para Projeto
Social, e 10% vai para um fundo de vendedores, e
no quarto sábado do mês realizamos um encontro
de vendedores e o administrativo da empresa GBC
Grupo Bombeiro Caetano, para comemorar o ani-
versariante do mês. E a distribuição da arrecada-
ção total dos 10% da renda líquida do contrato para
os vendedores.  Nosso encontro é no Restaurante
Mil Milhas na represa do Guarapiranga, Altura do
4000 da Av Atlântica, realizamos passeio de Jet
Ski, Lancha, e Escuna para a nossa equipe.  Bom-

beiro Caetano Tenente do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Presidente Fundador da
BMJV Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário e GBC Grupo Bombeiro Caetano,
www.bombeirocaetano.com.br  - TVtudoweb.com.br programa Ação e Adrenalina com Bom-
beiro Caetano toda terça ás 16hs e toda quarta ás 21h .

YouTube: Grupo Bombeiro Caetano  - Instagram: gbcbmjvoficial
 Facebook: bombeirocaetanooficial

www.saopaulodefato.com
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YouTube: Grupo Bombeiro Caetano  - Instagram: gbcbmjvoficial
 Facebook: bombeirocaetanooficial

Unidos somos fortes sempre com Deus

Capacitar trabalhadores de altura (profissionais de acesso por corda), montadores de estruturas, bombeiros
civil e militar a utilização de técnicas e manuseio de equipamentos específicos para trabalhos em altura.
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Parabéns
Dr. José Viviani Ferraz

No dia 28 de outubro,
registramos o aniversário do
ilustre e sempre vereador Dr.
José Viviani Ferraz - trabalho
permanente - que fez de sua

vida política um exemplar
parlamentar em causa da

comunidade em especial a
zona norte. Que Deus o

abençoe e lhe dê vida longa
com saúde e felicidade.

Parabéns nosso líder, advoga-
do e amigo que com seu

legado exemplar jamais será
esquecido. Hein e por quê?

Nasceu em 2010, Luciano  Celestino, um micro empreen-
dedor da comunidade do Heliópolis, na zona sul da capital

paulista. Inconformava-se ao ver as pessoas degradadas pelo
vício do Crack e Luciano viu a oportunidade de ajudar de

forma mais significativa essas pessoas. Hoje o Projeto
Família Crack Zero é um Departamento da AADC -  Associ-

ação de Areas de Direito a Cidadania, onde estão abrigadas
as cinco unidades do Projeto Família Crack Zero, Ipiranga,

Sacomã, Bela Vista, São Lourenço e Suzano. O projeto sem
fins lucrativos, não recebe aporte financeiro governamental
ou patrocínio perene da iniciativa privada e sustenta-se nas

doações advindas da sociedade civil. Objetivo do Projeto
Família Crack Zero é capacitar os acolhidos das casas para a

vida em sociedade, capacitando tanto no intelectual como
profissional. Entre as cinco uni dades uma delas chama

atenção "A Casa das Mãezinhas", onde as mulheres acolhidas
pode ficar com seus filhos durante o tratamento  que pode ser

por curto ou longo prazo e o local da acolhida é na rua
Marques de Olinda, 284 Ipiranga - São Paulo.

O Projeto Família Crack Zero

ACSP-Distrital Nordeste
presta homenagem aos ex-di-
retores superintendentes Enio
Gomes e Carlos Daniel.

Em noite festiva (25/10), a
Distrital Nordeste da Associa-
ção Comercial de São Paulo

ACSP-Distrital Nordeste presta homenagem aos
ex-diretores superintendentes Enio Gomes e Carlos Daniel

homenageou os ex-superinten-
dentes Ênio Cardoso Gomes,
gestão 2011/2013 e Carlos Da-
niel Gonçalves 2017/2019. Seus
retratos foram eternizados na
galeria dos imortais da
entidade.“Muito emocionado,

Enio destacou o apoio dos di-
retores e conselheiros durante
sua gestão.  Aqui realizamos um
trabalho grandioso de cidada-
nia. Graças aos membros da
Distrital Nordeste e de minha
família pude empreender em
vários setores da sociedade”.
Carlos Daniel, ressaltou o tra-
balho voluntário dos empreen-
dedores que atuam na Associa-
ção Comercial.   Quem é que
trabalha o dia todo e ainda tem
tempo, para durante a noite,
“voluntariamente” prestar ser-
viços para sua comunidade?

Aqui nós fazemos isso.  A
Associação Comercial faz isso
e há mais de 120 anos”, afir-
mou. O diretor-superintenden-
te William Oliva parabenizou os
homenageados e destacou a
participação dos diretores e
conselheiros(as) nas atividades
propostas.  Fez apresentação do
projeto da Linha 19 Celeste, do
Metrô, que ligará a estação
Anhangabaú, em São Paulo, ao
Bosque Maia, em Guarulhos.
Durante o trajeto, será instala-
da a estação Vila Maria.

O evento contou com inú-

meras autoridades civis e mili-
tares.  A reunião foi presidida
por João Bico de Souza, vice-
presidente da FACESP e ACSP.
Distrital Nordeste – Foi funda-
da em 10 de junho de 1992.
Abrange os bairros de Vila Ma-
ria, Vila Guilherme, Vila Medei-
ros, Vila Sabrina, Parque Novo
Mundo, Jaçanã, Jardim Japão,
Vila Ede, Vila Munhoz, Jardim
Brasil e outros. Seu fundador foi
Norival Cunha.  A primeira Di-
retoria Executiva foi composta
por: Norival Cunha, diretor-su-
perintendente, Gerson de Jesus
Mesquita, 1º diretor adjunto,
José Laszlo, 2º diretor-adjunto,
Marcelino Garcia, diretor-se-
cretário e Álvaro Gonçalves Ro-
drigues, diretor-tesoureiro. Os
conselheiros natos são: Ilzo An-
tunes de Oliveira (1995-1999),
Fernando Cambler – in memo-
rian (1999-2001), José Bueno
de Souza (2001-2005), José
Correia (2005/2007), Daniel
Gomes Aguilar (2007-2011),
Ênio Cardoso Gomes (2011/
2013), Michel Wiazowski Ro-
cha (2013/2015), Carlos Dani-
el Gonçalves (2015/2019).

A  Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo foi
homenageada no Aniversário de 118 anos do Bairro do Tucuru-
vi! Uma belíssima festa com apresentação do coral Encanto,
Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi e encerramento com
Show da Sandra de Sá. Na foto o casal Gilberto Dellamonica e
Alba Medardoni a homenageada.

Justa homenagem a grande
líder Alba Medardoni

Roberto Wilson Eventos &
Luxo, realizou no dia 22 de outu-
bro, o belíssimo desfile de luxo
com modelos de todas as idades.
Durante o desfile foram servido
em alto estilo e requinte coque-
tel, jantar acompanhado de lin-
dos shows com a Drag Queen
Salete Campari e a cantora Celia
Nascimento. A Mansão Arya,
oferece um espaço elegante e
sofisticado, num ambiente har-
monioso e acolhedor. E ainda as-
sistimos com todo o seu charme
especial a presença do estilista
Rogério Rodrigues que apresen-
tou o quadro masculino com sua
grife. O evento contou com apoio
da famosa madame Sabrina Cha-
péus com seus lindos casquetes
e fascinador. Com roupas de luxo

Desfile glamouroso
na Mansão Arya

cada modelo deu um show na pas-
sarela com músicas exclusivas
escolhida por elas. Lucia Fabro
(78) anos recebeu a faixa Lady
Luxo do Roberto Wilson, ela é
uma das modelos que acompanha
Roberto Wilson há mais de 30 anos,
ao longo de sua carreira no ramo
da moda.

Entre os convidados a estilis-
ta Valdenice Cosmo, Silvana Parra
e Claudeir Parra empresários e do-
nos da Grife Victória Parra.  Mestre
de Cerimônia foi o apresentador
Lúcio Paiva, da cidade de Cerqui-
lho, que comanda os eventos do
Roberto & Luxo há sete anos.
Roberto Wilson é conhecido pe-
los eventos de luxo mais famoso
de São Paulo e de várias cidades
do interior de São Paulo.

 Musa de São Paulo 2021
São Paulo tem uma
nova musa trata-se
da estudante de
Direito Stephanie
Rezende, com
quase 100 mil
seguidores no
Instagram vem
arrasando corações
e agora vai
representar o
Estado de São
Paulo na disputa do
concurso de mulher
mais bonita do país,
o Musa do Brasil
2021.“Aos que se
interessarem e
querem conhecer
um pouco mais
sobre a beldade,
basta segui-la em
seu Instagram
@stephani_rez
Foto: Divulgação

Foto e texto: Evandro Franco Franco

Enio Gomes, William Oliva, Carlos Daniel e João Bico




