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 Seletiva de inscrição para a Eleição da Rainha da Brás Pereira Banda
Show. Realização de Brás Pereira e  Produção de Renato Cury da Sport
Models. Local de inscrição: Redação do Jornal São Paulo de Fato pelo
email: braspereira1945@gmail.com ou pelo Cel. 11-99374.4534 (whatsapp).

Abre as Inscrições para escolha
da Rainha e Princesas da
Brás Pereira Banda Show

Banda do Brás Pereira vai ao ritmo
dos Madeirenses em 2020

O ano de 2020 a
Banda irá home-
nagear a Comuni-
dade Madeirense
pelos 50 anos da
Casa da Ilha da
Madeira e o des-
file será no dia 15
de fevereiro a
partir das 15h pe-
las ruas do bairro
de Vila Roque -
Imirim.

Estado de SP tem 1.542 obras paradas ou
atrasadas avaliadas em R$ 43 bilhões, aponta TCE

 O estado de São Paulo tem
1.542 obras públicas paradas ou
com descumprimento no crono-
grama, avaliadas em R$ 43 bi-
lhões, aponta levantamento do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE). Os dados foram coletados
pelo órgão até o dia 30 de setem-
bro e atualizados até esta terça-
feira (15).  Segundo o novo ba-
lanço da Corte de Contas paulis-
ta, em todo o estado, existem hoje
762 obras paralisadas e 780 obras
atrasadas, contratas pelo poder
público estadual e pelos municí-
pios.  São 1.280 obras municipais
e outras 262 estaduais. Na com-
paração com o levantamento mais
recente do Tribunal, divulgado no
início de agosto, houve uma que-
da da quantidade de projetos nes-
sa situação.  Em junho, esse nú-
mero estava em 1.591. Desde en-
tão, 157 obras foram concluídas,
147 retomadas e outras 348 no-
vas foram contratadas.

 Do total de obras atualmente
paradas, 322 são relacionadas à
educação, como escolas ou salas
de aula. Outros 275 são equipa-
mentos públicos, 230 relaciona-
dos à mobilidade urbana (como
trânsito e transportes), 167 com
saúde e 69 com habitação.

 A Linha 6-Laranja do Metrô é
uma das que está atrasadas. O
contrato da linha, pelo cálculo do
TCE, é de R$ 23 bilhões, mais da
metade do total contratado cor-
respondente às obras fora do cro-
nograma mapeadas pelo órgão.

Em nota, o governo do Esta-
do de SP disse que “nenhuma das
obras citadas foi iniciada ou pa-
ralisada na atual gestão”.

 “Desta forma, os problemas
apontados são anteriores à atual
gestão, que herdou em janeiro de
2019 ao menos 175 obras parali-
sadas em todo o estado, deixan-
do um passivo de R$ 10 bilhões
aos cofres públicos. O governo
segue empreendendo todos os
esforços para a retomada dos tra-
balhos”, informou o governo es-
tadual.  Já a Confederação Nacio-

nal dos Municípios afirmou que,
"infelizmente, o cenário apresen-
tado em São Paulo é constatado
em todos os Estados brasileiros",
sendo que, seguindo o órgão, le-
vantamento do Tribunal de Con-
tas da União apontou a existên-
cia de 30 mil obras no país, sendo
que 30% delas foram considera-
das paralisadas ou inacabadas.
"O cenário é de extrema complexi-
dade", diz a entidade.

Obra na Pompeia - Entre as
obras incompletas está o Comple-
xo Hospitalar Cotoxó, na Pompeia,
Zona Oeste da capital. Trata-se
de uma obra com valor de contra-
to de R$ 63,4 milhões, dos quais
já foram pagos R4 24,3 milhões.

 O prazo inicialmente previsto
para a sua conclusão era 3 de ju-
nho de 2014, mas a obra segue em
andamento. De acordo com o go-
verno do estado, "sua execução
foi impactada pela necessidade de
readequação ambiental do proje-
to em respeito ao entorno dela,
de alta densidade demográfica".
A nova previsão para a sua entre-
ga é o segundo semestre de 2020
--seis anos depois do prazo pre-
visto inicialmente. Fonte: GQ

Prefeito Bruno Covas sanciona a  Lei
de   Regularização de Edificações

  O  prefeito
Bruno Covas sanci-
onou a Lei de Re-
gularização de Edi-
ficações, que popu-
larmente ficou co-
nhecida como “Lei
de Anistia”. A par-
tir de hoje, todos os
munícipes que apre-
sentam algum tipo
de irregularidade
em seus imóveis
construídos até ju-
lho de 2014 e se en-
caixem nas regras
da lei, poderão se
regularizar e se ade-
quar às normas da
Prefeitura. Uma al-
ternativa de ajuste àqueles
que estiverem em desacordo
com a legislação municipal de
ordenamento do território.  O
objetivo do município é con-

preende e contribui
para o desenvolvi-
mento econômico da
cidade.  A propositu-
ra de uma Lei de
Regularização de
Edificações está pre-
vista no artigo 367 do
Plano Diretor Estra-
tégico (Lei nº
16.050), de 2014. O
texto sancionado
nesta quarta-feira
(16) autoriza a regu-
larização de edifica-
ções construídas até
a publicação do re-
ferido Plano, ocorri-
da em 31 de julho de
2014. Um Decreto

regulamentador será publica-
do em até 60 dias e a Lei en-
tra em vigor a partir do dia 1º
janeiro de 2020. Pág. 4

Inscrições abertas para cursos de bacharelado
e licenciatura na Rede UniCEU

Até 14 de novembro estão abertas as inscrições para o processo seleti-
vo para 3.290 vagas em turmas de licenciatura e de bacharelado ofertados
pela Universidade dos Centros Educacionais Unificados (UniCEU). A inici-
ativa parte da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Univer-
sidade Virtual de São Paulo (UNIVESP). Os cursos são gratuitos e começam
no 1º semestre de 2020 e as aulas presenciais acontecem nos 47 polos
distribuídos nas regiões Norte, Sul, Leste. Pág. 4

ceder à população a garantia
sobre seu imóvel – residenci-
al ou comercial –, permitindo
seu financiamento, transferên-

cia, aluguel ou venda de for-
ma regular. Além de desbu-
rocratizar e simplificar a vida
da população e de quem em-
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Obra da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, ainda em andamento — Foto: TV Globo/Reprodução
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EDITORIAL Tia Zulmira

 Outubro foi um mês em
que muitas festividades
aconteceram. Comemora-
ção dos 150 anos da cida-
de Alfenas, com homenagens
e realizações de obras pelo
prefeito Luizinho do PT, um
dos poucos políticos do finado
partido que foi vacinado con-
tra corrupção. Dia de Nossa
Senhora Aparecida, Padroei-
ra do Brasil, Dia das Crianças;
lembre-se de que  fomos cri-
anças, alguns arteiros, outros
mais comedidos...,Mês da Ca-
nonização de Irmã Dulce,
uma santa brasileira!  Mês
do Descobrimento das
Américas e que se come-
mora o Dia do Professor,

Conselhos Tia Alzira
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Outubro, Mês de Festividades!

entre outras datas. Portanto,
mês recheado de comemora-
ções importantes! Viva os 150
anos da cidade de Alfenas –
MG, Viva  Nossa Senhora, San-

ta Irmã Dulce, As crianças
ajuizadas,  As Américas, os pro-
fessores (as) e mais alguém em
que a minha fraca memória
deixou escapar!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada, torcedora do Palmeiras
e que  parabeniza as datas co-
memorativas do Mês  de ou-
tubro!

Um consumidor apavorado!
Ao abrir as portas do aben-

çoado terreiro da vovó Candinha
para a prática do bem e da verda-
de, uma multidão aguardava an-
siosa a entrega das senhas para
a perfeita organização dos aten-
dimentos. Vovó Candinha é pre-
cisa em todos os preceitos do
bom – tom! O primeiro de uma
série de consulentes foi explíci-
to: ‘Vim ao abençoado terreiro
parra solicitar um ‘trabalho’ diri-
gido  aos comerciantes relativo
aos   altos preços cobrados nos
gêneros de primeira necessida-
de, inclusive ao preço dos ingre-
dientes para o trabalho na cacho-
eira, à meia-noite! Para atendê-
lo, foi escalado o caboclo Arlin-
do, novo contratado do terreiro.
“Zifio, ouvi suas queixas.  Con-
cordo que os comerciantes es-
tão ‘metendo a faca’ nas mingua-

das economias dos consumido-
res. Também sinto o drama devi-
do ao alto preço do fumo de rolo
que utilizo no meu pito, no preço
da gasolina usada no isqueiro
que sobe semanalmente. Os tra-
balhos às sextas-feiras foram
onerados devido ao aumento do
preço da galinha preta  a princi-
pal personagem, da pólvora in-
censo e velas.  Para substituir a
galinha preta, usarei caldo de ga-
linha em pó, misturado com tinta
preta que fará a  mesma eficiência
no  trabalho. Os demais compo-
nentes continuam.  Faça um es-
forço, pague as despesas no cai-
xa, aceitamos cartões e facilita-
mos os pagamentos. Feito isso,
aguarde providências! O cliente
saiu satisfeito!”

Tia Alzira, Presidente do
abençoado Terreiro.

Festividades religiosas nes-
te mês foram concorridas, de-
monstrando que ainda temos pes-
soas religiosas que confiam no
Salvador do Mundo.

Em Aparecida muitos fieis do
país e de diversas nações estive-
ram presentes às festividades da
Padroeira do Brasil.

Em atendimento a solicitação
do leitor, através do Jornal São
Paulo de Fato, à ILUME  - Depar-
tamento de Iluminação Pública da
Prefeitura substitui uma lâmpa-
da queimada que há meses estava
provocando a maior escuridão em
um trecho  da  Rua Clara Nunes,
altura do nº 330, no Jardim Elisa
Maria.

A canonização da Irmã Dulce,
foi  a  primeira   mulher santificada
nascida no  Brasil. A canonização
foi no dia 13 de outubro pelo Papa

Francisco, no Vaticano.  No Brasil
a celebração será no dia 20 de ou-
tubro, na Arena Fonte Nova e será
a reverenciada com “Santa Dulce
dos Pobres”.

O Dia das Crianças  foi come-
morado com sucesso, embora a
situação econômica do país  es-
teja abalada através do desem-
prego de diversos pais. Mesmo
assim, foi comemorada dentro do
possível. As crianças merecem!

O desemprego cresce. A cri-
se assola treinadores de futebol
que adormecem no cargo e ama-
nhece na rua. Antes eram os ope-
rários; agora são os técnicos de
futebol.

O time perdendo duas vezes
consecutivas, o técnico é demiti-
do. O fundo de garantia se depo-
sitado, salva a situação do trei-
nador por alguns meses.

Crônica Professor Clovis Pereira

Neste mês de outubro de
2019, várias festividades foram
realizadas bastante concorridas
e com sucesso.

Em Alfenas, MG, minha Terra
natal, seus 150 anos foram con-
dignamente comemorados com
presença maciça de seus filhos,
incluindo filhos ausentes e po-
pulação rotativa. Várias inaugu-
rações de obras públicas foram
entregues, inclusive o trevo da
rodovia de entrada da cidade,
prometido por muitos governa-
dores e finalmente concluído. O
tradicional Dia das Crianças em-
bora a situação econômica do
país e dos pais não estejam ‘es-

Festividades realizadas
com sucesso!

sas coisas’, ainda funcionou. As
crianças atuais são compreensi-
vas e conhecem o momento que
enfrentamos. Em Aparecida, Ca-
pital Espiritual do País, as come-
morações religiosas católicas ul-
trapassaram as expectativas. Um
sucesso! A Canonização da    San-
ta Irmã Dulce, o descobrimento
das Américas, o Dia do Profes-
sor, na qual me enquadro fecha-
ram com chave de ouro o mês de
Outubro.

Parabéns aos organizadores
das festividades, aos homenage-
ados e a todos os brasileiros que
prestigiaram as festividades rea-
lizadas. Amém!

GOVERNOS  DRIBLAM  LEI , TERCEIRIZAM  A
SAÚDE  E  BENEFICIAM  AS  ORGANIZAÇÕES

SOCIAIS  QUE  MOVIMENTAM  BILHÕES  DE  REAIS

  É um patrimônio, como o
sistema  inglês  francês e  espa-
nhol,  mas aqui, estamos   crian-
do  um  sistema   pobre ”.

 No sistema particular da
saúde, a mensalidade é alta e
não  há  cobertura  para diver-
sas doenças e exames. O  sub-
financiamento do sistema de
saúde pública é  grave, a  for-
mação dos Médicos nem  sem-
pre é  boa e muitos pacientes,
ainda enfrentam discriminação.

 A  SPDM   é uma das pri-
meiras entidades brasileira a re-
ceber título de organização so-
cial  de  saúde no final de 1990,
após  vinte  anos, organizações
como essa  estão entre  as  mai-
ores  empresas  do  Pais  e  mo-
vimentaram  R$  22,9 bilhões  en-
tre   2009 E  2014, segundo  es-
tudo público  da  Universidade
de  Pernambuco . SPDM  -  As-
sociação  Paulista  para  o de-
senvolvimento da  Medicina, -
SECONCI  -  Serviço  Social  da
Construção  Civil  do Estado  de
São Paulo, - CBSC  -  Cruzada
Bandeirante  São  Camilo  As-
sistência  Médico  Social. Essa
movimentação   financeira  cha-
mou  a  atenção  dos  pesquisa-
dores  da UFPE QUE, decidiram
analisar a legislação em  vigor.
Eles se surpreenderam com  o
fato  da  Lei 9.637 /1998  permitir
que a remuneração  dos dirigen-
tes  das  OSS  (Organizações  de
Serviços  Sociais)  seja  estipu-

lada  em  “SEGREDO”  pelo  Con-
selho   Administrativo  dessas
entidades.

Paradoxalmente   a crise  fi-
nanceira  que  atinge  diversos
municípios  acelerou o  cresci-
mento   do mercado da organi-
zaçãoes social.

As  Prefeituras  se  livram  de
contabilizar  o  gasto  como des-
pesas  com  pessoal e  driblam  a
Lei  de  Responsabilidade  Fis-
cal que  proíbe  as  Cidades de
gastar mais  do  que  60% do
que  arrecadam  com  recursos
humanos. Levantamento   da
CNM  (Confederação  Nacional
dos  Municípios)  Indica  que
70% dos municipios  terceirizam
sua  mão  de  obra  embora  a
Constituição  exija  que   as
vagas  sejam preenchidas por
concurso público.

Criadas para  prestar servi-
ços  de Saúde  para  Prefeituras,
Estados e Governo Federal es-
sas entidades sem fins lucrati-
vos  passaram a ser  alvo  de
criticas  de  médicos e pacien-
tes. Muitos funcionários  recla-
mam  de atraso de  pagamento
ou descumprimento de  regras
trabalhistas,  enquanto as orga-
nizações social  culpam os  ad-
ministradores públicos  por  atra-
sar ou cancelar o repasse de ver-
bas. No  meio do  fogo cruzado,
milhares adoecem ou morrem es-
perando  atendimento.  Wander-
ley  Preite  Sobrinho.  Fonte: Uol

     ”O  SUS  não  é  para  atender
os   pobres , mas  toda  a  sociedade.

Dr.  ARI  PEREIRA -
Advogado  e   Diretor  na

Diretoria  Plena  da -
Associação  Comercial  de

São Paulo . email :
pereiraari2917gmail.com

POLÍTICA

 O caminhão da Volvo, Iron
Knight, em exposição na Fena-
tran/2019, que termina nesta sex-
ta-feira (18), é o mais veloz do
mundo. Faz de 0 a 100 km/h em
4,6 segundos. Com 2.400 CV, seu
motor é equivalente a quase seis
de potência de um motor da Fór-
mula-1. Atinge até 271 km/h e tem
torque de 6.000 Nm. Segundo o
diretor comercial da Volvo, Alci-
des Cavalcante, ele foi prepara-
do para gerar potência superior
à dos caminhões de série.

“O Iron Knight mostra a alta
resistência  do trem-de-força Vol-
vo em condições extremas. Ele
usa a mesma transmissão I-shift
e tem um motor com os mesmos
componentes internos dos mo-
tores que equipam nossos veí-
culos de produção regular, mas
com preparação que atinge potên-
cia cinco vezes superior”, disse.

As quebras de recorde do
Iron Knight foram realizadas em
pista fechada na cidade de Väs-
terás, Suécia, sob supervisão da
FIA (Federação Internacional de
Automobilismo). Numa longa
reta, o caminhão percorreu 1 km
em dois sentidos (ida e volta)
para anular a influência do ven-
to. A velocidade e o tempo médi-
os foram calculados com base
nas duas passagens. O recorde
homologado é o tempo médio dos
dois percursos.

Na quebra do recorde mun-
dial ele  percorreu a distância de
0 a 1.000 metros em apenas
21,142 segundos, com uma velo-
cidade média de 170,277 km/h. Na
mesma prova, também foi batido
o recorde mundial dos 0 a 500
metros, atingidos em apenas
13,673 segundos, com 131,646
km/h de velocidade média. A ve-
locidade máxima do caminhão
chegou a 276 km/h.

Veiculo de Fato Luís Alberto Alves/
Hourpress

Conheça o Iron Knight, o
caminhão mais veloz do mundo

Seu motor é equivalente a quase seis de
potência de um motor da Fórmula-1. Atinge

até 271 km/h e tem torque de 6.000 Nm

O piloto - O Iron Knight é pi-
lotado por Boije Ovebrink, que
tem mais de 30 anos de experiên-
cia em provas de velocidade. Ven-
cedor do campeonato europeu de
corridas de caminhão em 1994,
nos últimos anos tem se dedica-
do a quebra de recordes de velo-
cidade com veículos pesados.
Antes do triunfo com o Iron Kni-
ght (2016), Boije já havia quebra-
do outros recordes a bordo de ca-
minhões Volvo, com o Wild Viking
(2007) e o Mean Green (2010).

Dados técnicos  - Com 2.400
cv, 6.000 Nm de torque e 4,5 tone-
ladas, o Iron Knight tem uma rela-
ção peso-potência-peso de 1,9
kg/cv.

• O motor é do modelo D13
convencional, com modificações
externas para alcançar desempe-
nho máximo: duas entradas de ar
com filtros abertos, quatro turbo-
compressores, e três intercoolers
refrigerados a água. O software
que faz a gestão eletrônica foi re-
programado para oferecer alto ren-
dimento e a montagem no chassi
foi feita em posição central, para
melhor distribuição de peso.

 • A caixa de marchas I-Shift é
igual a do Volvo FH de produção
em série. As únicas diferenças são
o sistema de dupla embreagem,
que permite manter o torque alto
durante as trocas de marcha, e um
disco de embreagem reforçado
com materiais especiais para su-
portar os 6.000 Nm de torque.

• A aerodinâmica da cabine foi
otimizada. Grandes tomadas late-
rais de ar captam ar para os radia-
dores resfriarem o motor com alta
eficiência. • O chassi tem reforços
que asseguram mais rigidez estru-
tural para o caminhão entregar po-
tência máxima.

• Aceleração de 0 a 100km/h
em apenas 4,6 segundos.
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O Bar do Tião,  local onde
amigos se reúnem para

apreciar uma cerveja bem
gelada, conversar, rir,

assistir jogos do seu time
de coração, paquerar e se
divertir muito. Aberto de

segunda à sábado, o
Botequim descontraído

serve petiscos tradicionais
e cachaças  especiais com

opções  de lanches e
porções.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
 Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

Glenda Kozlowski anuncia saída da TV Globo

A apresentadora Glenda Kozlowski confirmou, na tarde desta sex-
ta-feira (18), em entrevista à coluna de Flávio Ricco, do site Uol, que
acaba de sair do Grupo Globo, após 23 anos trabalhando na emissora.

” Sim, é verdade, estou deixando o Grupo Globo. Em comum acor-
do”, disse a apresentadora.

BETO

Bruxas no Teatro West
Plaza Sala Laura Cardoso

Numa casa, uma família de bruxas, que não praticam bruxaria por mais de
300 anos. Recebem uma carta informando da visita do Imperador que irá fazer
uma auditoria na casa delas, onde a única salvação delas será fazer um feitiço
que tenha a lagrima de uma princesa, uma maravilhosa estória com um final
surpreendente!

Categoria:Infantil - Duração:1h 0m. Elenco: Chico Azevedo, Fabiane
Ribas, Renata Lima, Renata Machado, Sérgio Chibat e Giovana Andrade.
Diretor: Alexandre Machado.De:Alexandre Machado - Teatro Shopping West
Plaza Av. Antártica, 380 - Barra Funda, São Paulo Apresentações: Dom 15h,
R$40 Temporada: Até 27/10/2019

Teatro Brás Pereira

Leitores
podem

recortar
anúncio e

ganha 50%
descontos

Carnaval
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Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

 O ariano deverá aproveitar os bons fluidos do signo e criar juízo, deixando
de andar em más companhias, pitando no pito e tomando cachaça  recolhida
em trabalhos de macumba!
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Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Deixe de dar murro em ponta de faca! Trabalho é para japonês e relógio!

Nas próximas eleições, candidate-se a qualquer cargo que aparecer e dê um chute
na miséria. Caso seja  eleito  e algum eleitor chato vier solicitar uma melhoria na
vila em que reside, diga:” Não têm verbas!” E dê o passaporte pro eleitor chato.
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  Renove suas energias!  Segundo exames de laboratório recente, São Pedro
está no seu rastro e, deixando boa aposentadoria, viúva  ‘queimando’  óleo 30, esta
não ficará  na reserva. Vestirá camisa  dez no ato!
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Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto
 Faça exercícios para manter a forma e o título de garanhão das madrugadas,

continuando ser o terror da mulherada! Mas cuidado:  você e o tem dado sorte.
Aquele filho de uma vizinha alemã nasceu  ‘escurinho’ e o marido quer explicação.

  Você é o dono do seu destino, fazendo o que pretende e torcendo pelo
coringão. Dê um ‘bico’ no destino, trabalhe e pague em dia suas contas... . E
torça  pro Palmeiras!
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Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

 A ingestão de açúcar está prejudicando a sua saúde. Doravante coloque sal
invés de açúcar  no café  para  se livrar da ameaça de diabete que te persegue e, se
continuar usando açúcar, teremos viúva nova na praça!
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Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro
 A energia elétrica que iluminava seu barraco era ‘gato’, foi descoberta pela

concessionária  e desligada.  A claridade  é somente  notada   pela luz do sol ou
da lua.Trate de trabalhar e faça   religação  pagando.  Deixe de tomar cachaça,
tome juízo e seja honesto!
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Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Seja calma! Nada de insultar a própria sombra!  Caso sua sogra te

insulte, mande a velhota colocar a mão na jaula de um leão do zoológico e
sinta-se vingado!
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Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
   Seus esforços serão coroados  com êxito!  No enterro de sua adorada sogra,

carregou o caixão sozinho, por desconfiança de que a turma ressuscitasse a velho-
ta, dizendo: quem quer vai, quem não quer, manda.  Tenho certeza de que a velhota
não voltará!
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Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Leia jornais diários! A leitura instrui e beneficia. O homem que lê vale

mais! Como você é analfabeto de pai e mãe, conforme-se  não lendo nada e
sinta-se vingado  sendo  analfabeto.
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Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
   Realizará  seus sonhos, caso adquira um daqueles colchões miraculosos

anunciados nos canais de tevê e para completar o time, peça todos ‘Omega 3,
anunciados também’. E..., mude de endereço!
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Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Sucesso profissional! Como coveiro recente no cemitério local, sua

amizade com os defuntos é sensacional. Muitos  viventes querem morrer e
serem  enterrados pelas suas mãos mágicas! Sortudo!

Horóscopo Kaidakama

Visite-nos: Colégio Cecília Bernardes – Rua Manuel Fagundes de Souza 112
(a 300 mts da estação de Trem do Piqueri) – CEP 02913-040 / 11-3533.4964
e 11-3991.5983 / Whatsapp 11-98121.6788 / Temos: infantil (Maternal 1 e

2 / jardim 1 e 2 / Pré) e Fundamental (1 ao 5) / ibraduch@hotmail.com

O medo do inferno já não existe
mais. A razão, um pouco mais de-
senvolvida com o tempo, não acei-
tou a ideia de um lugar especifico
e perene de sofrimentos tormen-
tosos. A concepção de um Deus
implacável em seus castigos não
mais é aceita. O Pai Amoroso e
Justo apresentado pelo Cristo Je-
sus passou a ser admitido nas
maiorias dos corações humanos.
O paraíso, com toda sua beatitude
começou a ser visado. A felicidade
profunda de quem desfruta a pre-
sença deste Deus Magnânimo e
que poderá ser atingida em seu pri-
mor na vida eterna destacou-se
imperando nos púlpitos das igre-
jas.

 O estado permanente da per-
feita satisfação e plenitude, so-
mente alcançada pelos sábios, está
presente nas pregações religiosas.
Foi Aristóteles (384-322 a.C.) que
condicionou a felicidade beatifica
ao significado religioso e assim, foi
usada e refletida por longa tradi-
ção filosófica. Todos somos livres
para escolher nossas crenças e a
maioria das religiões creem na re-
compensa ou no castigo (se fostes
bom serás recompensado, se fos-
tes mau serás castigado). A fonte
destas “graças” é de longa data.
Céu e inferno, anjos e demônios
sempre povoaram o imaginário
humano e era, então, necessário
distinguir o bem e o mal, surgindo
assim o paraíso, o inferno, o pur-
gatório e o limbo. O além tumulo
são diferentes na forma, mas iguais
na essência, servindo de fonte de
inspiração artística e de “freio”
utilizado pelas religiões através do
medo imposto como meio de “fre-
ar” os mais baixos instintos hu-
manos.  Aliás, já falamos a respei-
to na reflexão anterior com o títu-
lo “Teologia do Medo”.

 Não podendo conceber senão
o que via, o homem primitivo es-
tampou, naturalmente, o seu fu-

turo da vida presente. Para compre-
ender coisas diferentes das que ti-
nha sob os olhos, faltava-lhe o de-
senvolvimento intelectual que só
deveria realizar-se com o tempo, o
qual chegou questionando que usu-
fruir o Céu só depois de morto não
haveria lá muita vantagem. Teria que
“morrer” primeiro para depois ir
para o paraíso e porque não cons-
truir aqui, neste mundo, o Céu tão
almejado? O desfrutar das bem
aventuranças estando vivo iniciou a
manifestação nas mentes, distorcen-
do o conceito de transformação do
mundo em que se vive no Éden so-
nhado, para a obtenção das “graças
divinas” através das congregações
religiosas. Surgiu então, no fim do
século passado, uma corrente reli-
giosa que prometia que Deus pro-
veria recompensas, incluindo a feli-
cidade pessoal, riquezas materiais e
saúde física para os crentes que ti-
vessem fé suficiente para ofertar e
dizimar.

 Começou nos Estados Unidos
e está tomando o mundo. Eles des-
tacam passagens dos Evangelhos
que enaltecem seus ideais e escon-
dem as que destroem a ótica do cla-
ramente absurdo. “Exijo, decreto,
declaro, determino e reivindico” são
palavras de ordem e por isso cons-
tantemente faladas. “Peço, rogo e
suplico” não estão no contexto e
nunca, jamais dizer “se for da Tua
vontade”, esquecendo-se o “Pai, se
queres, afasta de mim este cálice;
contudo, não seja feita a minha von-
tade, mas a Tua” dito por jesus em
Lucas 22:42.  O nascimento da Te-
ologia da Prosperidade fez gerar a
pergunta: “será que as Leis do Céu
são iguais às de Cezar, favorecendo
aquele que dá mais e esquecendo o
que nada pode oferecer a não ser
sua boa vontade e seu Amor? O
Óbolo da viúva, narrado em Lucas
21:1-4, não serve como modelo para
esta teologia? Acreditamos que não!
E você?

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE

 O musical infantil “Da Cabeça
aos Pés, Sem Pé Nem Cabeça” chega
ao CEU Aricanduva, no Teatro Décio
de Almeida Prado, no dia 22 de
outubro. Estão agendadas duas
apresentações gratuitas. A peça
aborda, de forma divertida, lúdica e
educativa, a importância de as
crianças manterem uma alimentação
saudável e bons hábitos de higiene
pessoal. Patrocinado pelo
Ministério da Cidadania e Yakult,
por meio da Lei de Incentivo à
Cultura, o espetáculo está há 21 anos
no circuito cultural.

Produzida pela Cia Teatro de
Risco, a história gira em torno de
Henrique, um garoto que adoece por
resistir aos apelos da zelosa mãe
para que coma legumes, verduras,
frutas, mastigue bem, lave as mãos,
escove os dentes e tome banho.
Contada e cantada pelos
personagens do Médico, do
Dentista, dos Nutricionistas e do
Professor mostra o combate dos
soldados (leucócitos) contra os
vírus, enquanto o protagonista sofre
com uma gripe fortíssima e tosse em

Musical infantil “Da Cabeça aos Pés, Sem Pé Nem
 Cabeça”se apresenta  no CEU Aricanduva

estado febril. Entram em cena os
vilões Inféctor, o Tártaro, a Placa
Bacteriana e também o Estômago e
os Nutritivos. A comédia provoca
a interação e a torcida das crianças
e conta ainda com a participação,
em off, da Sopa de Legumes, do
Esqueleto, do Cérebro e do Pulmão.

O espetáculo tem cerca de uma
hora de duração e mais de 20
personagens. Já foi assistido por
mais de 500 mil estudantes, além
do público espontâneo. Autora e
atriz: Marisa Ratcov. Direção e
produção artística: Luiz Carlos
Ribeiro.

Confira abaixo o local e
horário das apresentações

Dia 22 de outubro de 2019 -
Horários: 10h e14h - Local: Teatro
Décio de Almeida Prado. CEU
Aricanduva Professora Irene
Galvão de Souza - Entrada:
Gratuita  - Endereço: Rua Olga
Fadel Abarca s/n Telefone: (11)
2723 7556

Reprodução/Instagram
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São Paulo Marcia Martins

Prefeito Bruno Covas sanciona a  Lei de  Regularização de Edificações
  O  prefeito Bruno Covas sanci-

onou a Lei de Regularização de Edifi-
cações, que popularmente ficou co-
nhecida como “Lei de Anistia”. A
partir de hoje, todos os munícipes
que apresentam algum tipo de irre-
gularidade em seus imóveis constru-
ídos até julho de 2014 e se encaixem
nas regras da lei, poderão se regulari-
zar e se adequar às normas da Prefei-
tura. Uma alternativa de ajuste àque-
les que estiverem em desacordo com
a legislação municipal de ordenamen-
to do território.  O objetivo do muni-
cípio é conceder à população a ga-
rantia sobre seu imóvel – residencial
ou comercial –, permitindo seu finan-
ciamento, transferência, aluguel ou
venda de forma regular. Além de des-
burocratizar e simplificar a vida da
população e de quem empreende e
contribui para o desenvolvimento
econômico da cidade.

 A propositura de uma Lei de
Regularização de Edificações está
prevista no artigo 367 do Plano Di-
retor Estratégico (Lei nº 16.050), de
2014. O texto sancionado nesta quar-
ta-feira (16) autoriza a regularização
de edificações construídas até a pu-
blicação do referido Plano, ocorrida
em 31 de julho de 2014. Um Decreto
regulamentador será publicado em até
60 dias e a Lei entra em vigor a partir
do dia 1º janeiro de 2020.

 A medida advém da necessidade
de regularizar inúmeras edificações da
cidade que possuem condições ade-
quadas de segurança e acessibilidade,
mas que continuam em situação irre-
gular por não possuírem alvarás de
obras emitidos pelo Município, ou
simplesmente pela mudança da legis-
lação nos últimos anos, que inviabili-
zou a regularização de imóveis cons-
truídos em décadas anteriores.  A Lei
de Regularização de Imóveis não é
uma ação para premiar quem não
cumpriu a legislação urbanística ou
construiu de forma irregular. Mas
sim, uma ferramenta para a promo-
ção da cidadania, com o objetivo de
estimular o munícipe a compreender
os benefícios individuais e coletivos
de se estar em acordo com o ordena-
mento jurídico municipal.  No entan-
to, existem casos em que a regulari-
zação não se aplica: imóveis situa-

dos em logradouros ou terrenos pú-
blicos; loteamentos irregulares; cons-
truções junto à represas, lagos, cór-
regos, áreas de preservação ambien-
tal, galerias e linhas de energia de alta
tensão; perímetro de Operações Ur-
banas e edificações que ultrapassem
o limite máximo de construção pre-
visto na antiga Lei de Zoneamento
(Lei n° 13.885/04).  Para os casos em
que a construção tenha ultrapassado
o potencial construtivo autorizado
pela Prefeitura, sem que tenha ocor-
rido a devida oficialização do muni-
cípio, haverá um acréscimo de 20%
ao valor cobrado pela outorga onero-
sa – contrapartida financeira paga por
construções acima da metragem bá-
sica permitida para o lote. Esse acrés-
cimo está previsto na lei como “Fa-
tor de Regularização” e será um pon-
to de equilíbrio para o ressarcimento
da municipalidade em virtude da cons-
trução irregular. O valor arrecadado
nesses casos será repassado ao Fun-
do Municipal de Desenvolvimento
Urbano (FUNDURB) e utilizado
para implantação de obras públicas e
melhorias em toda a cidade, em áreas
como habitação, cultura, áreas ver-
des, transportes ou calçadas.  Para o
município, a nova Lei de Regulariza-
ção permite o aprimoramento no con-
trole das áreas edificadas da cidade,
contribuindo com melhor ordena-
mento urbano e planejamento terri-
torial, corrigindo distorções na apli-
cação dos impostos municipais e
promovendo justiça social.  Ao mu-
nícipe, os benefícios são ainda mais
claros. Para o proprietário de um
imóvel residencial, estar regulariza-
do significa poder vender, transferir
ou alugar com maior segurança jurí-
dica. Para o comerciante local, além
dos mesmos benefícios, a regulariza-
ção permite a solicitação da licença
de funcionamento.

 É importante ressaltar que o que
a Prefeitura está regularizando é a edi-
ficação, não a atividade comercial exer-
cida nela. Assim, para tornar a ativi-
dade regular, que pode ser comercial,
industrial ou de prestação de servi-
ços, o empreendedor deve solicitar o
documento Licença de Funcionamen-
to junto à Subprefeitura local.

 A Lei de Regularização de Edifi-

cações começou a ser discutida, pela
Gestão, em 2018, e em março deste
ano, após um longo período de estu-
dos, tornou-se proposta de política
pública, com a apresentação de um
Projeto de Lei de autoria do Prefeito.

 Durante os sete meses de trami-
tação na Câmara Municipal, a lei foi
debatida com o Legislativo, com a
população e com entidades represen-
tativas da sociedade civil. O resulta-
do é uma elaboração conjunta, parti-
cipativa e transparente, que objetiva
desburocratizar a vida de quem vive
e empreende na cidade.  A Prefeitura
estima que a proposta da Lei de Re-
gularização alcance até 600 mil imó-
veis irregulares na modalidade auto-
mática e outros 150 mil nas modali-
dades comum e declaratória. O prazo
para o protocolo de processos de re-
gularização será de 90 dias, tendo iní-
cio no dia 1º de janeiro de 2020.

  Entenda como será a regula-
rização  - Para dar agilidade aos pro-
cessos, foram estabelecidas três mo-
dalidades de regularização, que levam
em conta a complexidade da edifica-

ção: regularização automática, regu-
larização declaratória e regularização
comum.

Regularização Automática  -
Como o próprio nome diz, a regula-
rização automática, acontecerá sem
necessidade de solicitação por parte
do munícipe. Será voltada a residên-
cias unifamiliares de baixo e médio
padrão, isto é, casas simples ou con-
juntos de casas com valor venal igual
ou inferior a R$ 160 mil e que conta-
vam com isenção total no cadastro
de IPTU de 2014. São os casos de
aposentados e pensionistas, com
rendimento mensal inferior a três sa-
lários mínimos, que não possuam
outro imóvel.

 Todavia, além dos fatores que
impedem a regularização de qual-
quer edificação, não poderão ser re-
gularizados automaticamente imó-
veis em áreas tombadas ou envoltó-
rias e em áreas de proteção de ma-
nanciais, ambientais ou de preser-
vação permanente, ou que não aten-
dam as condições descritas na Lei

de Zoneamento de 2004.  A Prefeitu-
ra possui o prazo de 1 ano para a
disponibilização do comprovante de
regularização do imóvel, a ser emiti-
do via Portal do Licenciamento.

  Regularização Declaratória  -
A regularização declaratória será apli-
cada em edificações com área total
construída de até 1.500 m2. Entram
nessa categoria as residências não con-
templadas pela modalidade automá-
tica, os imóveis residenciais verticais
e horizontais com até 10 m de altura e
20 apartamentos, os prédios viabili-
zados pelo poder público destinados
à Habitação de Interesse Social (fa-
mílias com renda mensal entre 0 e 6
salários mínimos) e à Habitação de
Mercado Popular (famílias com ren-
da mensal entre 6 e 10 salários míni-
mos), locais de culto, edifícios de uso
misto (residencial e comercial, por
exemplo) e comércios ou serviços
considerados de baixo risco, como
escolas, escritórios, padarias, merca-
dos e salões de beleza.

 Para estes casos, o cidadão de-
verá protocolar, de maneira eletrôni-
ca, o formulário de regularização, jun-

tamente com os documentos exigidos,
como matrícula do imóvel, e peças
gráficas assinadas por um profissio-
nal habilitado, o que atestará a veraci-
dade das informações apresentadas à
Prefeitura e o atendimento às condi-
ções de segurança necessárias. Neste
caso, o imóvel só poderá ser regulari-
zado após análise e decisão do Muni-
cípio.

 Regularização Comum -  A
modalidade de regularização comum
destina-se às demais edificações não
contempladas nas categorias anterio-
res e que possuam área superior a
1.500 m2. A certificação é emitida a
partir da apresentação de documen-
tos assinados por um profissional ha-
bilitado e posterior análise da Prefei-
tura. Assim como na modalidade “de-
claratória”, todo o processo será rea-
lizado de forma eletrônica. Shoppin-
gs e faculdades são alguns exemplos
dos tipos de estabelecimento que se-
rão regularizados pela via comum.

Mais informações: https://
meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br/faq/

,Vereador Claudinho de Souza com prefeito Bruno Covas
no evento do sancionamento.

Inscrições abertas para cursos de bacharelado
e licenciatura na Rede UniCEU

Educação João Victor

UniCEU Caminho do Mar

REng. Armando de Arruda Pereira, 5.241 – Jabaquara

UniCEU Casa Blanca / Polo Vila das Belezas

R. João Damasceno, 85 – Jardim São Luís

UniCEU Cidade Dutra / Polo Interlagos

Av. Interlagos, 7.350 – Interlagos

UniCEU Jaçanã / Polo Jardim Guapira

Rua Francisca Espósito Tonetti, 105 – Jaçanã

UniCEU Jaguaré

Av. Keikiti Simomoto, 80 – Jaguaré

UniCEU Jardim Paulistano / Polo Jd. Paulistano

R. Aparecida do Taboado, s/n – Jd. Paulistano

UniCEU Parque Bristol / Polo Parque Bristol

R. Professor Arthur Primavesi, s/n – Pq. Bristol

UniCEU Pêra Marmelo / Polo Jd. Sta. Lucrécia

R. Pera Marmelo, 226 – Jaraguá

EMEF Gilberto Dupas / Polo Vila Nova Cachoeirinha

Av. Dep. Emilio Carlos, 3.871 – Vl. N. Cachoeirinha

Confira alguns endereços abaixo
Até 14 de novembro estão

abertas as inscrições para o pro-
cesso seletivo para 3.290 vagas em
turmas de licenciatura e de bacha-
relado ofertados pela Universida-
de dos Centros Educacionais Uni-
ficados (UniCEU). A iniciativa parte
da Secretaria Municipal de Edu-
cação, em parceria com a Univer-
sidade Virtual de São Paulo (UNI-
VESP). Os cursos são gratuitos e
começam no 1º semestre de 2020 e
as aulas presenciais acontecem
nos 47 polos distribuídos nas re-
giões Norte, Sul, Leste e Oeste da
cidade de São Paulo.

Sobre os cursos -  Serão ofe-
recidos seis cursos, com duas áre-
as básicas de ingresso, via vesti-
bular. As licenciaturas em Letras,
Matemática e Pedagogia e os vol-
tados ao eixo de Computação,
como bacharelado em Tecnologia
da Informação (BTI), em Ciência
de Dados e Engenharia de Com-
putação.

Para todos os polos há 70 va-
gas disponíveis e distribuídas en-
tre as licenciaturas e bacharela-
dos. As aulas presenciais aconte-
cem nas UniCEUs das diferentes
regiões da cidade. Sendo 18 na
Zona Leste (Água Azul, Alto Ale-
gre, Aricanduva, Azul da Cor do
Mar, Formosa, Inácio Monteiro,
Jambeiro, Lajeado, Parque São
Carlos, Parque Veredas, Quinta do
Sol, Rosa da China, São Mateus,
São Rafael, Sapopemba, Tiquati-
ra, Três Pontes e Vila Curuça), 18
na Zona Sul (Alvarenga, Caminho
do Mar, Campo Limpo, Cantos no
Amanhecer, Capão Redondo,
Casa Blanca, Cidade Dutra, Feiti-
ço da Vila, Guarapiranga, Meni-
nos, Navegantes, Paraisópolis, Pa-

relheiros, Parque BristolTrês La-
gos, Vila do Sol, Vila Rubi, Helió-
polis), oito na Zona Norte (Jaça-
nã, Jardim Paulistano, Parque
Anhanguera, Paz, Pêra Marmelo,
Perus, Vila Atlantica e EMEF Gil-
berto Dupas) e três na Zona Oeste
(Butantã, Jaguaré e Uirapuru).

Inscrições -  As inscrições ter-
minam no dia 14 de novembro, às
15h, e devem ser feitas pelo site
http://vestibular.univesp.br/. As
provas ocorrerão em 01/12. O iní-
cio das aulas está previsto para
fevereiro. Não há limite de idade e
o custo da inscrição é de R$ 45,00.
Para participar, basta ter concluí-
do o ensino médio ou estar cur-
sando, com a conclusão até o pe-
ríodo da matrícula. (saiba sobre
isenção e redução de taxa de ma-
trícula) http://bit.ly/35Bvxz9.

Os cursos são oferecidos pela
Universidade Virtual de São Pau-
lo (UNIVESP), uma instituição
pública e gratuita, em parceria
com a Rede UniCEU. As aulas são
realizadas em Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), plataforma
on-line na qual os estudantes de-
senvolvem atividades acadêmi-
cas, que incluem assistir a vídeo-
aulas, acessar material didático,
bibliotecas digitais e tirar dúvidas
do conteúdo com tutores e facili-
tadores. Já os polos são espaços
físicos situados nos Centros Edu-
cacionais Unificados da capital,
onde os alunos contam com in-
fraestrutura (computadores, im-
pressoras e acesso à internet) e
realizam atividades como provas
e discussões em grupo. No local,
também podem ser solicitados
serviços de secretaria acadêmica
e o esclarecimento de dúvidas.

Paixão tem o Sol
a Lua e a Terra o
Ar e Àgua
sabem amar
Dizeres somos todos
índio reflete história
com impacto glorificante
o planeta
Equilibra a vida
pela sabedoria tem
sintonia sem magia
equilíbrio global
É real dever de
mérito e honra ao
credito imagino
assim...
Toda riqueza nacional
20% estabiliza o caos
só do petróleo tirada

Poema de Fato Eduardo Leão da Silva

Universo em ação

do seio ó do ventre
semeia campeia
Os leitos srs eleitos
tenham conceito por direito
( poema para você que respira)
  Poema Eduardo Leão da Silva

Eduardo Leão da Silva, Maria Eduarda e Larissa
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Bairro a Bairro Cassius Clay dos Santos

Praça Margarida de Albuquerque Gimenez é
 revitalizada e entregue aos moradores de Santana

Local recebeu diversas melhorias e foi inaugurada na última quinta-feira, 10

A Praça Margarida de Albuquerque Gimenez localizada no bairro
de Santana na Zona Norte de São Paulo foi revitalizada e recebeu
iluminação, rampas de acessibilidade, implantação de lixeiras, me-
sas e bancos além de novo paisagismo. As obras foram custeadas
pelas empresas Peloso Empreendimentos Imobiliários e Lopes Kalil
Engenharia através do programa Adote Uma Praça, as empresas
serão responsáveis pela manutenção do espaço público pelos pró-
ximos quatro anos. Com cerca de 3400 metros quadrados, locali-
zada em frente à Avenida Cruzeiro do Sul, a praça recebeu o nome
da Margarida de Albuquerque Gimenez em homenagem a esta hon-
rosa mulher que muito trabalhou em prol dos menos favorecidos.
O decreto aprovado em 23 de setembro de 2008 instituiu a home-
nagem, porém, a demanda para reforma era antiga e os serviços
foram concluídos neste mês de outubro através do empenho de
seu filho, Leandro Gimenez que desde 2018 buscou junto à Pre-
feitura de São Paulo as benfeitorias na Praça.

Foram instaladas seis rampas de acessibilidade, piso tátil para
acessibilidade, plantio de mudas e forrações, sete novos postes e
14 lâmpadas de LED, além do mural denominado Sopa de Letras,
criado com a participação de vários grafiteiros e ganhou destaque
entre as melhorias realizadas.

Redutor de velocidade no Bairro Imirim

O vereador José Police Neto protocolou ofício na CET solicitando
implantação de redutores de velocidade ao longo da Rua Carolina
Roque, no Imirim. Em especial próximo ao número 209, trecho em que
a rua tem uma curva bem fechada. Moradores do bairro informaram
que após o recapeamento da via - há cerca de 3 anos - veículos passa-
ram a circular em alta velocidade pelo local, aumentado as chances de
acidentes. Informaram também que a maior parte das placas de sinali-
zação de velocidade estão apagadas. O vereador solicitou também a
substituição destas placas de sinalização.

VILA DE NATAL NO LARGO DA MATRIZ:

 Subprefeitura Freguesia/Bra-
silândia realizou na Casa Cultura
Municipal  da Freguesia do Ó -O
Projeto "Vila de Natal", programa-
do para acontecer no final deste
ano no Largo da Matriz de Nossa
Senhora do Ó.  Cerca de vinte co-
merciantes e moradores participa-
ram da reunião.  A proposta da
"Vila de Natal" é integrar o comér-
cio e a sociedade civil, consoli-
dando o bairro no calendário do
turismo paulistano. Haverá expo-

sição de artesanato e comida de
rua natalina - o cardápio deverá
ser elaborado pelos próprios co-
merciantes.  Será aberto um edital
para que empresas interessadas
em participar da organização do
evento possam apresentar suas
propostas.

 (Com informações da Asses-
soria de Comunicação da Subpre-
feitura) Bruno Silvestre.  Fonte:
Portal do Ó - Freguesia do Ó e
Região

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia apresentou
projeto aos comerciantes e moradores

Sem agência do correios na Brasilândia, moradores
continuam sofrendo quando precisa dos serviços

 A Loja do Habib's, localizada na Av.Itaberaba, 5015 na divisa da Brasilandia com a V.N.Cachoeirinha é uma das que mais suga o dinheiro dos
moradores da região com venda de salgados etc  a não ser esfinha é tudo mais caro,  faturam altíssimo e não ajuda em nada nos eventos social
e Aniversario do bairro, tratam com total descaso e nem responde as solicitações que recebem para participar de Ação Social.. Quem mantém
essa Loja a muitos anos são os moradores,consumidores e eles não investe um centavo no bairro, pode não ser obrigado mais a responsabili-
dade Social e reconhecimento cabe em qualquer lugar. A informação é da Associação dos Moradores da Região(Alex) que organiza as
festividades de Aniversario do bairro e já procurou a loja várias vezes.

Habib’s Vila Nova Cachoeirinha não ajuda em nada!

AS MENINAS MAYTHAMY;
A Dupla Maythamy foi um dos
destaque na 1ºFesta para as Cri-
anças realizada no dia 13/10 no
espaço aberto ao Publico do Co-
légio 24 de Maio na Brasilândia,
deram o maior Show com os Bai-
larinos no Palco, o pequeno Lui-
gi conhecido do Programa Raul
Gil também agitou a galera, nota
10 para todos que participaram do
evento que foi um sucesso.

Curtas e Rapidinhas Henrique Deloste

SUBPREFEITURA:  Hoje fala-
mos do amigo Alexandre gente que
merece destaque com nota 10 pelo
bom trabalho que desenvolve na
Supervisão de Fiscalização da Sub-
prefeitura Freguesia/Brasilândia in-
cluindo também a sua equipe.
A Subprefeitura hoje é Administra-
da por Sandra Santana que alem de
fazer um bom trabalho conhece bem
os problemas da região.

AGRADECIMENTO/SAÚ-
DE:  A Comunidade agradece a
Coordenadoria Norte e a Super-
visão Técnica de Saúde Fregue-
sia/Brasilândia - Dra.Jurema Wes-
tin Carvalho pelo bom atendimen-
to da equipe designada para aten-
der a Comunidade na Ação Social
realizada no dia 13/10/2019 no
Colégio 24 de Maio, localizado a
Av. Deputado Cantídio Sam-
paio,1248 na Vila Souza-Brasilân-
dia .

UBS Jardim Fontalis ganha  novas instalações
  A Prefeitura da cidade de São Paulo entrega nesta segunda-feira (21), as novas instalações da

Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Fontális, na Zona Norte do município. Com a mudança, a UBS
passa a funcionar em um prédio de três andares totalmente reformado com 600m2 de área construída, o
que equivale a  seis vezes o tamanho da instalação anterior.   A UBS passa a contar com 33 salas que vão
oferecer mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos 87 profissionais que atuam no
local, com capacidade para 4,6 mil atendimentos de Saúde, sendo 3,1 consultas médicas.  Para a entrega
desta obra, a gestão municipal investiu 1 milhão de reais em adequações, mobiliário e equipamentos. A
unidade funciona em regime de contrato de gestão entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a
Organização Social de Saúde (OSS) Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS).  Para o
funcionamento da UBS é investido o valor mensal de R$ 680 mil.  A UBS Jardim Fontalis está localizada
na rua Mota, nº 5, Vila São Luís, a apenas 1,5 quilômetro do antigo endereço. Com a mudança, a unidade
vai ampliar o Programa Saúde da Família (PSF) de uma para quatro equipes.

As crianças merecem sempre e quanto mais melhor, principalmente nos bairros de maior baixa
onde as pessoas ainda necessitam de muitas benfeitorias. No Jardim Elisa Maria a Instituição
Criança Diante do Trono representada por Francisco José Semeâo da Silva e Priscila promove
neste Sabado dia 19 de Outubro a 2ºFesta das Crianças com a presença dos Palhaços mais
famosos do Brasil Patati Patatá, o evento com varias atrações acontece ao ar livre na Rua Clara
Nunes altura do nº330 próximo a Av. Deputado Cantidio Sampaio altura do nº2551, Apoio:
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia, Supermercado Pedro Versony, Yellow  e Glin, Dubamirga ,
AMJFA e Deloste Produções.

2ª Festa para as crianças no Jardim
Elisa Maria com os palhaçõs Patati Patatá

 R. Pousada de Saramagos, 116 - Vila Roque,
São Paulo - SP, 02473-000

 Depois que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fechou uma Agencia de Atendimento ao Publico na Av.Imirim nº 4436 onde hoje foi
aberto uma loja de Colchoes, os moradores da V.N.Cachoeirinha e principalmente Brasilândia foram ainda mais prejudicados com a falta do
serviço e só depois de vários meses que abriram um Posto de atendimento muito pequeno e com apenas dois atendentes na Av. Parada Pinto,412
onde nos horários de movimento o Povo leva a maior canseira para ser atendido,  como disse tem somente dois caixas e ainda atende preferencial.
Ninguem acredita mais a Brasilândia tem mais de 350 Mil Habitantes e não tem Agencia dos Correios.  A coisa mais fácil que tem é dizer não, pegar
um oficio e devolver indeferido, os incompetentes são campeões em fazer isso, as Autoridades deveriam tomar vergonha na cara e resolver/
atender a População.     Correio é de competência do Governo Federal  na Administração Temer e Dilma não fizeram nada para resolver o problema
e nava reivindicação esta sendo feita na gestão Bolsonaro.
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 Sobre o Comando do Ten.
Cel.PM Mario Alves da Silva a
Rota-Rondas Ostensivas Tobias
de Aguiar completou 49 Anos de
existência sempre mantendo a
excelência na prestação de servi-
ços a população, criada em 1970
pelo seu idealizador o Coronel PM
Salvador D' Aquino e outros ab-
negados Oficiais, cuja espirito
altruísta é esforçado em ser man-
tido. A Rota nasceu para enfren-
tar grupos terroristas, que utili-
zavam a violência e a luta armada
para impingir medo e desestabili-
zar as instituições. No passado
combatemos terroristas que trou-
xeram medo á população, hoje
enfrenta marginais, que da mes-
ma forma, trazem medo e insegu-
rança á População.

ROTA, nas ruas sem asfalto e
sem iluminação, nos becos escu-
ros, que inspira confiança e res-
peito na população'. E é a essa

ROTA COMEMORA 49 ANOS

população que nós juramos de-
fender é a ela que devotamos nos-
so serviço diariamente. Em que
pese as falhas das estruturas so-
ciais, nossa missão de proteger
as pessoas e salvar vidas será
cumprida a qualquer custo.

 Esse foi um trecho do discur-
so feito pelo Comandante da Rota
Ten. Cel. Mario Alves da Silva que
destacou os veteranos, falou so-
bre as exigências para ser um Ro-
tariano  e encerrou agradecendo
todas as autoridades presente en-
tre elas o Comandante Geral de
Policia Militar Coronel PM Mar-
cello Vieira Salles, o Subcoman-
dante Geral Coronel PM Fernan-
do Alencar Medeiros.

Parabéns a Rota pelo seus 49
Anos comemorado em grande
estilo no dia 15 de Outubro. O
evento foi acompanhado pelo Ser-
vidor e Fotografo Rodolfo Artur

O assessor Técnico do Gabi-
nete da Empresa PMSP - Sub Pre-
feitura Casa Verde, o Mário Mae-
da Junior é um parceiro que re-
solve. O Carnaval 2020 está ba-
tendo à porta; é certo que o mes-
tre já está pensando em fazer o
melhor dele. Hein e por quê?

Em Alta

Nosso sincero agradecimen-
to de quem sabe que, sem você,
nossa vida não seria tão feliz. Feliz
dia do médico!

 Que dia especial... Deve ser
por isto que sinto a luminosida-
de maior do sol, com certeza é
Deus abençoando tão amorosa e
digna profissão. Suas incansá-
veis horas de dedicação, de cari-
nho, de atenção, a cada um de
seus pacientes, que trazem den-
tro do coração seu nome escrito
com letras douradas.

 Chega a ser difícil conseguir
as palavras certas para traduzir o
agradecimento que você merece.
Possui a paciência necessária,
nunca desacreditando no poten-
cial de cada um. Parabéns pelo
seu dia, as suas vitórias e con-
quistas são contadas pelos sor-
risos nos rostos daqueles que re-
cuperam o prazer da vida.  Que o
Senhor o (a) ilumine e continue

Mensagens de Dia do Médico em
especial ao Dr. Oswaldo Pereira Guimarães

sempre com esse
exemplo de luta e co-
ragem, dignos de se-
rem seguidos. Com
certeza é uma simples
homenagem que faço
a alguém tão especial
e merecedor(a) de
todo nosso respeito.
Que Deus celestial
continue abençoando
seus caminhos,
obrigado(a) por tudo!

 Quando nasce-
mos, recebemos dife-
rentes missões. A sua

missão é de salvar vidas! Pelo ta-
lento de suas mãos, transforma
todo homem em bonança. Sua
alma não se contém diante do de-
sespero de uma criança ou de um
idoso. Por isso, você vai operan-
do milagres, trazendo esperança
a corações desesperançados.
Obrigado e parabéns!

 Falar de seu ofício de médico
não é fácil. Existem muitas dificul-
dades e seu trabalho é incansá-
vel. Sabemos que você o faz por
amor ao ser humano, altruísta
sempre. Não há tempos, nem mo-
mentos para fazer o bem, por isso,
devemos a você nossa saúde.
Você não escolhe dia para exercer
a sua profissão. Para você, todo
dia é dia de salvar vidas. Por isso,
seremos sempre gratos e rende-
mos nossas homenagens. Feliz
dia do médico! Largo do Japonês,
142 - Vila Nova Cachoeirinha. tel:
3851-1527 - Fonte: Calendarr.com

Bem mais que parabenizar,
nós queremos agradecer você por
exercer a arte de cuidar da vida
com respeito, amor e dignidade.
18 de outubro. Feliz Dia do Médi-
co. São Votos de Paulo Cahim

Dia do Médico

HALLOWEEN CHEGOU AO IMIRIM
A tradicional comemoração

do Dia das Bruxas em diversos
países da Europa, é realizada no
dia 31 de outubro, todo ano. O
primeiro registro data do século
XVIII e advém da cultura Celta de
mais de 2.500 anos, na comemo-
ração do seu ano novo e festivi-
dade de colheita originando a fes-
ta pagã. No último dia do verão
acreditava-se que os espíritos sai-
am dos cemitérios para se apos-
sar dos corpos dos vivos. Para
assustar esses supostos “fantas-
mas” o povo celta colocava em
suas casas objetos para afastar e
amedrontar as criaturas do além,
como caveiras, abóboras, entre
outros. Na Europa da idade mé-
dia, essa festividade pagã foi
condenada pelos cristãos e atu-
almente tornou-se ‘pop culture’

Mais informações, consulte o site: www.centrobritanicoimirim.com.br

e brincadeiras através da qual se
aplica o famoso “trick or treat” –
doçuras ou travessuras.  No bair-
ro do Imirim, o Centro Britânico
Idiomas, que acaba de comemo-
rar seus 50 anos de historia, cos-
tuma decorar as suas unidades
para conectar-se com os princi-
pais eventos culturais do mundo.
A decoração temática da unidade
Imirim do Centro Britânico, bus-
cou inspiração nos clássicos da
literatura inglesa e seus persona-
gens, e convida a todos a virem
conhecer e a adivinhar em qual
deles tentou retratar mais fielmen-
te: Frankeinstein, Drácula, Lobso-
mem, e ou Dr. Jekyll e Mister
Hide!!  Em nome da diretoria do
Centro Britânico Imirim, todos
estão convidados a visitar a uni-
dade. A unidade está localizada
na Av. Imirim, 3242.
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