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O governo do Estado tem até o dia 9
de fevereiro de 2020 para analisar a do-
cumentação e apresentar um cronogra-
ma das obras da Linha 6-Laranja do Me-
trô de São Paulo, paradas desde setem-
bro de 2016. O anúncio foi feito  quarta-
feira (13), durante visita do secretário dos
Transportes Metropolitanos do Estado de
São Paulo, Alexandre Baldy, ao canteiro
de obras da linha, na Freguesia do Ó, na
zona norte.  O contrato da implementa-
ção, manutenção e operação da linha foi
comprado pela empresa espanhola Acci-
ona do consórcio Move São Paulo, for-
mado pela Odebrecht TransPort, a Quei-
roz Galvão e a UTC Engenharia, que ha-
via vencido leilão público.  “Verificar a ca-
pacidade de operação e de compra por
parte da Acciona, capacidade financeira
de retomada e de conclusão de um cro-
nograma físico e financeiro, por parte da
empresa espanhola, e de todas as condi-
ções legais para que a gente possa anun-
ciar um cronograma”, disse Baldy. 9

 Questionado sobre prazo de quatro
anos para finalizar as obras, assim que
forem retomadas, Baldy afirmou que é
preciso ainda concluir a tramitação dos
documentos legais.

Estado tem até 9 de fevereiro para
entregar cronograma da Linha 6-Laranja

Eduardo Saraiva/ A2IMG

Parque da Água Branca recebe evento
gratuito de cultura tradicional

Batuques, folias, jogos, con-
tos, violas, feijão tropeiro e ar-
tesanato. Essas são algumas
das atrações, ou bons motivos,
para visitar a 22ª edição do Re-
velando SP, que acontece  até
o domingo (17), no Parque da
Água Branca. Pág. 4

Não é a raça, religião ou
classe social que determina
a inferioridade do ser huma-
no. É o pensamento retró-
grado, ainda bastante culmi-
nado pelo mundo, que é a
principal razão do precon-
ceito. Que neste dia 20 de
novembro, todos nós, negros
ou brancos, possamos refle-
tir sobre isso e lutar por um
mundo em que a união rei-
ne entre nossa sociedade,
porque no final todos carne
e osso, todos somos iguais.
Advogado Ademar Gomes.

Por um mundo

mais unido
ENCONTRO PET DA
ACSP-DISTRITAL
NORDESTE FOI
UM SUCESSO!

 Nem mesmo o tempo fechado
e carrancudo prejudicou a
realização do Encontro PET,
promovido pela Distrital Nordeste
da Associação Comercial de São
Paulo.  O evento foi realizado
neste domingo (10 de novembro)
na Praça Santa Luiza do Marilac
(Famosa Praça do Guança), no
Jardim Guançã e atraiu grande
público. Pág 6

Subprefeito de V. Maria/V.
Guilherme Dário José  Barreto e

o Diretor-superintendente da
Distrital Nordeste
William Oliva.
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Ser técnico de futebol foi uma
profissão rendosa, o técnico era
disputado por diversas equipes
que ofereciam salários vantajo-
sos  para um técnico de renome.

Hoje os técnicos engrossam
a fila de desempregados, sem
chance de um contrato vantajo-
so como antes. Há técnicos que
não completam dois meses de ‘tra-
balho  e  são demitidos’.

Outros técnicos tentam novo
clube e dão ‘com os burros  ná-
gua! Caso recente do técnico Ro-
gério Ceni que recebeu proposta
do  Cruzeiro - BH, deixando a
equipe do Fortaleza e após 46
dias voltou ao Fortaleza de onde
nunca deveria haver saído, con-
forme noticiário esportivo.

Natal à vista. Papai Noel ta
mais desanimado que alguns  dos
14 mil desempregados! Grana cur-
ta, preços de produtos natalinos
com preço de espantar ao mais
creditado cidadão. Os comercian-
tes exploram na época natalina, o
encalhe acontece e, iniciando o
ano, as liquidações dos produtos
encalhados acontecem. O filme é
antigo!

Na política, Lula ‘esperneia’
através de seus defensores para
ganhar liberdade e tentar voltar

Mais um técnico de futebol  demitido!

Crônica Professor Clovis Pereira

A dança dos técnicos de futebol virou rotina. A cada rodada que acontece, um  técnico
roda! Desta vez foi Carille, do coringão!  Técnico vive de bons resultados e o coringão
estava sem ganhar em oito partidas. Sabe-se que os jogadores de futebol são os respon-
sáveis pelo trato da bola; cabe ao técnico a orientação. Embora orientados, as coisas não
funcionavam a contento, tendo os diretores determinados a ‘extrema-unção’ no mandato
do técnico Carille. Outro técnico  está em negociação.   No momento  o coringão está sob
orientação técnica do auxiliar Coelho e que foi feliz ao vencer o  Fortaleza de Rogério  Ceni.
Alguns  torcedores acreditam que os craques corintianos fizeram ‘corpo mole’ para a saída
do técnico; outros acreditam que técnico de futebol deve ser substituído de vez em sem-
pre para melhor desempenho da equipe. Discordo: em décadas passadas os técnicos
Feola, Rato, Flávio Costa e outros eram mantidos anos a fio e deixavam o cargo e nunca
eram demitidos. Acontece que a mentalidade

Conselhos Tia Alzira

Preparem para as
compras de fim de ano!

Nosso Futebol profissional!
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à ativa e acabar com o resto do
que resta do  país. E conseguiu!
Logo teremos o resultado nega-
tivo dessa soltura!

 Presidente Bolsonaro faz o
que pode para colocar o país nos
eixos; pelo visto, é bem intencio-
nado, diferentemente dos seus
antecessores que não foram nada
honestos! Uma vergonha para
eles e para nós!

Bruno Covas é honesto e foi
‘premiado’ com  saúde abalada;
embora hospitalizado, despacha
através de seus colaboradores
dando mostras de bom   adminis-
trador.  Desejamos  votos de bre-
ve recuperação da saúde!

Tia Zulmira

Jornalista/Radialista  MTB/DRT
 - Ass. de Imprensa/

Colunista Shopping News/
Jornal Sp Norte/Freguesia News/

  Jornal São Paulo de Fato /Manchete News/
O Defensor Rádio Trianon

Zéluiz Varricchio

ESTA Coluna Tem o Mesmo
Comportamento, na Crítica ou
Elogio:  O MERECIMENTO.

Saidinha -  O sargento Ruas,
que morreu em troca de tiros na
favela de Paraisópolis, ao que tudo
indica sua arma falhou, e o crimi-
noso que também morreu, estava
fora da cadeia porque foi benefi-
ciado com a saidinha do dia das
mães. Agora quem deveria ser in-
diciado como com - autor do cri-
me, é o Juiz ou Juíza que soltou o
marginal, que desde maio estava
foragido com a ajuda e responsa-
bilidade do Juiz. Mas, mas, claro
está que a Justiça não se preocu-
pa com a população, já passou da
hora de acabar com esse "benefí-
cio" de saidinha sazonais. Lamen-
tável e revoltante.

Manifestação -  A manifestação
dos policiais contra o Governador en-
gomadinho João "promessinha" Dó-
ria, quis mostrar a realidade do dia a
dia do policial, baixos salários, armas
que não funcionam, mas, para o pro-
messinha , está tudo de acordo, inclu-
sive o Governador não disse nada, se-
gundo parece que a opinião dele Dó-
ria, os vagabundos de amanhã não
merecem mais do que tem.

Moral -  O Governador engo-
madinho João "promessinha" Dó-
ria (psdb), após as promessas de
campanha não cumpridas, e não
receber os representantes das po-
lícias, não tem moral, não tem ca-
ráter, não tem responsabilidade,
não tem competência e nem condi-
ções políticas para governar um
Estado como São Paulo.

Fusão -  O Governo Federal quer
a fusão de 1253 municípios que não
conseguem sobreviver sozinhos, as-
sim, o Governo economizaria um bom
dinheiro e investir em educação, saú-
de, e segurança. Nesta toada, o Gover-

no Federal, bem que poderia olhar para
a cidade de São Paulo, que comporta-
ria tranquilamente ser dividida em três
municípios, aliviando assim, a carga tri-
butária e o caos hoje instalado na cida-
de de São Paulo. Somente na zona les-
te, são mais de 450 mil habitantes,
igualmente  na zona sul, o que leva a
ser maior até que alguns estados.

Saidinha ll -  A Justiça nova-
mente concedeu a liberdade as-
sistida a Alexandre Nardoni, o pai
assassino de Isabelle. Esta é a pu-
nição de um pai que mata a filha,
vai passar o natal e ano novo em
casa, enquanto a a mãe biológica
da pequena Isabelle, sofre a au-
sência da filha, que não poderá
passar as festividades junto a mãe
e avós. Lamentável e revoltante a
decisão desta justiça brasileira que
é falha, parcial, e obviamente for-
te defensora de criminosos.

Terrenos -  Os vereadores de São
Paulo Juntamente com a prefeitura,
deram mais uma bofetada na popu-
lação. O Prefeito Bruno Covas
(psdb), sancionou projeto aprovado
pelos vereadores, que autoriza a pre-
feitura a vender terrenos públicos.
Assim, até escolas do município se-
rão vendidas, porém, ninguém fala
qual o destino desses alunos, os ca-
lhordas querem vender tudo, porquê
então não vendem o prédio da Câ-
mara Municipal e da própria Prefei-
tura. Lamentável e revoltante.

Porquê?? -  Já que a imensa
maioria do povo não quer e não
confia na Câmara dos deputados
e no STF, não há motivo para con-
tinuarem a existir. Por que então
não mandar o cabo e os dois sal-
dados para lá. A vóz do povo é a vóz
de Deus.

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

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
distribui as senhas e o primeiro
cliente, um velhote, após colocar
algumas moedas no ‘congá’ fez
o pedido: “Magnânima guru, a
situação está preta, não sei como
o povão vai comemorar o final do
ano!

Um mês antes do natal, os
preços dos produtos que seriam
consumidos –bebidas,( cerveja,
champanha, refrigerante, sucos)
carnes, enlatados,  panetone en-
tre outros estão caros  e o povão
não está com a bola toda! Alguns
ainda empregados poderão se
fartar, porém os eternos desem-
pregados passarão estreitos!
Quero uma consulta com um ca-
boclo joia  para ter noção de
como será  o final do ano na mesa
do trabalhador!”  Para atender o
cliente foi convocado o caboclo

Sete Flechas.”Zifio, ouvi seu cla-
mor sobre o final do ano, as festi-
vidades e os ‘comes e bebes’.
Jogando os búzios tive a sensa-
ção de que o mar não está pra
peixe, desemprego, preços altos,
comerciantes e industriais ‘mor-
dendo mais que piranha,’ o con-
selho é o seguinte: compre al-
guns quilos de costela de boi ou
de vaca, faça um cozido e encha
a pança da filharada; também al-
guns envelopes de suco em pó e
comemore o natal. Nada de pane-
tone, leitão, carnes temperadas e
outras misturas. Frutas natalinas,
nem pensar. Banana nanica ad-
quirida no final da feira é a solu-
ção!” O cliente saiu pensativo e
dizendo: ‘Tá danado!’ A que pon-
to  chegamos. Valha-me Nossa
Senhora!

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

Edital de Convocação

Em décadas passadas o futebol
profissional das grandes capitais era
considerado – futebol, alegria do povo!

Hoje nem tanto. Os clubes estão
endividados na base de vender o al-
moço para comprar o jantar, alguns
craques têm contratos vultosos  po-
rém   alguns  não recebem em dia,
clubes interioranos também com o
‘pires nas  mãos’, longe vão os tem-

pos em que equipes do inte-
rior das grandes cidades eram
temidas pelos  clubes da ca-
pital que raramente venciam
no interior. Hoje, as coisas
mudaram. As equipes interi-
oranas deixaram de ser ‘bi-
cho papão’ e muitas aban-
donaram a prática do fute-
bol, algumas  venderam a área
antes ocupada pelo estádio
para redes de supermercado

e deixaram de existir! Uma pena! As
equipes da capital  também andam
mal das pernas. Quando um craque
pontifica, logo é vendido para o fu-
tebol estrangeiro e o esperado dinheiro
mal dá pra saldar os compromissos as-
sumidos.  As rendas ainda quebram o
galho, quando as equipes ainda prati-
cam bom futebol. Em contrário..., a
coisa tá feia até  pro  futebol!

 O aposentado
Rodolfo Arthur

parabeniza o
vereador Ricardo

Teixeira pelo
projeto de lei que

proíbe o uso do
cigarro nos

parques públicos
municipais.

A lei   “proibi-
do fumar”  nos

bares e restauran-
tes foi uma boa e

nos parques
públicos està mais

que aprovada.

Espaço Leitor Cassius Clay

PROIBIDO FUMAR NOS
PARQUES PÚBLICO MUNICIPAL
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BETO

Carnaval 2020 Brás Pereira

Aconteceu Henrique Deloste

Com investimento da Red Bull,
Bragantino volta à elite e sonha

com voos mais altos em 2020

O Bragantino venceu o Gua-
rani por 3 a 1 nesta terça-feira (5),
em casa, em partida válida pela 33ª
rodada da Série B, e garantiu o re-
torno à primeira divisão do Cam-
peonato Brasileiro com cinco ro-
dadas de antecedência. O retorno
do clube de Bragança Paulista –
que agora é administrado pela em-
presa de energéticos Red Bull – à
elite do Brasileirão ocorre após
mais de 20 anos de ausência – a
última participação da equipe do
interior paulista no principal cer-
tame nacional foi em 1998.

O triunfo que sacramentou o
acesso do Bragantino veio com
gols de Ryller, Pio e Pedro Nares-
si. Bady, no fim do jogo, descon-
tou para o Guarani.  Em 2020, na
elite do Brasileirão, o clube de Bra-
gança Paulista deverá ser rebati-
zado, acrescentando o nome da
empresa austríaca em seu emble-
ma, tal como ocorre com outros
clubes da Red Bull, como o New
York Red Bulls (EUA), o Red Bull
Salzburg (Áustria) e o Red Bull
Leipzig (Alemanha).

 Antes de estabelecer a par-
ceria com o Bragantino, a empre-
sa também geria o Red Bull Bra-
sil, mas o clube estabelecido em
Jarinu (e que manda suas parti-
das em Campinas) jamais deco-
lou em nível nacional, como era
esperado pelos austríacos – a
agora “equipe B” da Red Bull no
Brasil disputará a Série D em 2020.
É previsto um alto investimento
da empresa de energéticos no clu-
be de Bragança Paulista, que pos-
sivelmente se chamará Red Bull
Bragantino – estima-se que possa
receber uma inversão de mais de
R$ 200 milhões, valor semelhante
ao recebido por times grandes
como Botafogo e Fluminense em
2019.

O objetivo dos empresários
austríacos é fazer com que o clu-
be, em alguns anos, consiga dis-
putar a Libertadores da América e,
quem sabe, alcançar a glória naci-
onal, que por pouco não veio em
1991 – na ocasião, o Bragantino
foi vice-campeão brasileiro após
perder a decisão para o São Paulo.

Aconteceu no último domingo, 25 de novembro,  a 3º edição
do "Tião Fest Car", voltado aos amantes da arte do Tuning -
carros modificados, rebaixados, turbinados, entre outros. Quan-
do se reúne uma equipe competente é quase certo que os frutos
valerão a apena ser colhidos. Mas vocês superaram todas as
expectativas e foram mais longe que o previsto. Queremos agra-
decer a você que foi nosso convidado, amigo morador e aman-
tes de carro etc... Sem vocês esse evento não existiria com a
proporção de mais de 3 mil pessoas. A entrada foi 1 Kg de
alimento não perecível, que serão destinados às entidades ca-
rentes da região. Bar do Tião: R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
-  Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

A Liga Indepen-
dente das Escolas de
Samba de São Paulo
divulgou  quarta-fei-
ra (13), uma prévia do
CD dos sambas que
irão embalar os desfi-
les dos Grupos Espe-
cial e de Acesso 1 em
2020.   O lançamento
oficial será feito du-
rante evento no dia 7
de dezembro (sábado)
na Fábrica do Samba.
O álbum – que pelo
terceiro ano consecu-
tivo apresentará ao
público uma versão

ao vivo de cada escola de samba – será comercializado em lojas físicas
e nas plataformas digitais: Spotify, Rdio, iTunes, Google Play Música.

Liga SP divulga capa do
CD para o Carnaval 2020

3º Tião Fest Car

Inicio a minha coluna comen-
tando a crise na  Rede TV,que esta
prestes a completar 20 anos de
existência.  A emissora iniciou a
semana com uma grande lista de
cortes no jornalismo.

Na última segunda-feira  fo-
ram demitido apresentadores, re-
pórteres, comentaristas e corres-
pondentes.   Entre os dispensa-
dos estão Fernando Navarro,
Bebiana Bolson e Luiz Ceará, to-
dos da área do esporte.

Também estão na lista profis-
sionais de vídeos que tiveram seus
contratos encerrados os corres-
pondentes: Luciano Jr (Paris),
Luciana Camargo (Nova York) e
Diego Molina (Chefe de Rede).

Em nota a emissora respon-
deu á coluna que o desligamento
de profissionais do jornalismo é
uma decorrência da crise econô-
mica nacional. Não é a primeira vez
que isso acontece na emissora.

Para os funcionários da Rede
TV é de indignação,revolta e de-
cepção. Inclusive relataram a co-
luna que os donos da emissora ten-
tam convencer os funcionários
que a culpa da situação é a crise.

A jornalista Glória Maria esta em
recuperação no Hospital Copa
Star,no Rio de Janeiro após a retira-
da de um tumor no cérebro. A apre-
sentadora do "Globo Repórter" pas-
sou mal em sua casa e foi internada.

A atriz Camila Pitanga assu-
miu, nesta semana que está na-
morando a  artesã Beatriz Coe-
lho há um ano. Reservada em sua
vida pessoal,a atriz da Globo não
fez publicações nas redes soci-
ais, mas confirmou através de sua
assessoria de imprensa. Essa é a
primeira vez que a artista de 42
anos revela um romance com uma
mulher.

A CNN Brasil anunciou nesta
semana a contratação de Diego
Rezende como correspondente na
Argentina. Filho do jornalista
Marcelo Rezende (1951-2017), o
repórter fará matérias especiais em
Buenos Aires.

Este colunista apresenta to-
das as sextas-feiras a partir das
23h00 pela Rede CNT de
Televisão,o programa "Qual Vi-
agem" para todo o Brasil. O pro-
grama mostra as cidades mais
bonitas do Brasil e do mundo.

Frase Final:  Nunca quis usar a
coroa de príncipe, porque desde pe-
queno tive  que usar armadura para ser
o guerreiro que sou hoje.

TELS: 3981-4612 - 96676-1536

Mancha Verde inaugura espaço em
homenagem a Zumbi dos Palmares

A campeã do Carnaval 2019
presenteará sua comunidade. No
dia 20 de novembro, quarta-feira,
Dia Nacional da Consciência Ne-
gra, a quadra da Mancha Verde

Viviane Araújo, rainha de bateria da Mancha Verde

ganhará um novo espaço de con-
vivência. A área é uma homena-
gem a Zumbi dos Palmares, líder
quilombola brasileiro e neto de
Aqualtune, princesa retratada
pelo enredo que deu à agremia-
ção o troféu do Carnaval de São
Paulo.   A inauguração do espaço
“A Eterna Herança de Zumbi. Sal-
ve a Princesa, Viva o Povo Ne-
gro” começa às 16h e a entrada
custará R$ 10.  Um jogo festivo
acontecerá no campo de grama
sintética, outra novidade na sede
da Mancha Verde. Para completar
a festa, os integrantes do Art Po-
pular trarão uma roda de samba
com seu novo projeto, Batuquei-
ros do Art.   Em 2020, a Mancha
Verde desfilará o enredo “Pai!
Perdoai, Eles Não Sabem o que
Fazem” e será a quarta agremiação
a passar pelo Anhembi no dia 21
de fevereiro, sexta-feira, pelo gru-
po Especial.    Inauguração do es-
paço de convivência da Mancha
Verde - Quando: 20 de novembro,
quarta-feira, às 16h - Onde: rua
Norma de Luca, nº 550 - Barra Fun-
da - Quanto: R$ 10. Integrantes da
Ala da Comunidade não pagam.
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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
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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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Câncer - 22 de junho a 22 de julho
  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,
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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!

 Somente a reencarnação pode-
rá explicar satisfatoriamente os
conflitos, as desarmonias, os desen-
tendimentos entre pessoas que se
dizem pertencentes ao mesmo nú-
cleo doméstico. Vejamos:

  Fazemos distinção entre famí-
lia e parentela. Parentela é ligação
consanguíneo; primos, irmãos, tios
e etc. são parentes; família é afeto
espiritual. Isto explica o porquê de
considerarmos pessoas estranhas
ao círculo parentesco como se fi-
zessem parte de nossa família e
também das desavenças existentes
nos lares porque, normalmente, é
permitido que “parentes” nasçam
no mesmo lar para aprenderem a
ser “família”, já que o amor mater-
no, paterno e entre irmãos, ajudará
a harmonizar as contendas, ou an-
tagonismos existentes entre eles.

 Em todos os tempos nós acre-
ditamos, por intuição, que a vida
futura deveria ser feliz ou infeliz
segundo o bem ou o mal que se ti-
vesse feito neste mundo, mas, o
julgamento que fizemos a respeito
estava em relação com o desenvol-
vimento do nosso senso moral e
com as ideias, mais ou menos jus-
tas, que possuímos do bem e do
mal. Com isso, a noção de Ação e
Reação ficou distorcida em nossa
mente. Após análise mais profun-
da da Lei de “causa e efeito” che-
gou-se à razão dos atos e consequ-
ências, isto é, toda ação gera uma
consequência cujo final não se po-
derá duvidar, mas, então, onde en-
contrarmos respostas para as anti-
patias que aparecem no meio de
nossas descendências? Ora, perce-
be-se que tais animosidades vem de
berço e como entender que crianças
que não tiveram, ainda, influencias
do meio social já trazerem estes ins-
tintos enraizados?

 Nos princípios da Lei da Re-
encarnação, os laços do Amor ou
do Ódio acompanham o ser em suas
peregrinações onde ele estiver e,
somente, o Amor o libertará das
perseguições odiosas. Sendo assim,

a pergunta que não quer calar é: onde
a fraternidade terá mais forças para
imperar? Não é no meio familiar que
se poderá “purgar” tais diferenças?

 A família se forma com laços
para durar porque o Amor que se
acende, de Espírito para Espírito,
não se desintegra com a morte e
sempre se reencontrará no agrupa-
mento do lar, como parente ou como
amizade. Nossa vida é um momen-
to que passa e o que nos conforta é
sabermos que somos filhos da eter-
nidade e que nossos instintos são
reflexos predominantes que ainda
carregamos em nosso interior. Es-
conder nossas fragilidades não as
elimina. Aceitando-as e encarando-
as e evoluindo-as para bons senti-
mentos e emoções, sim!

 Somos seres espirituais em
evolução e não devemos esconder
de nós mesmos nossas amorais. Não
podemos fingir que não sentimos
raiva, frustrações, medo e etc. O que
não podemos é deixar-nos descon-
trolar por tais sentimentos, sermos
dominados por eles. O primeiro
passo para lidarmos com tudo isso
é o reconhecimento de que eles exis-
tem em nós, e o segundo é a aceita-
ção para em seguida vir a transfor-
mação positiva que irá eliminar tais
disposições. O orgulho, a vaidade e
outras vocações negativas perten-
cem à humanidade em evolução e
são necessárias para que o “Ser”
consiga evoluir. Será através do re-
finamento destas emoções que se
alcançará tal aperfeiçoamento e,
consequentemente, a angelitude,
porque, na vida nada se perde, tudo
se transforma nas trocas de experi-
ência. Quando “algo” se vai é por-
que não precisamos mais dele, já
que, “algo” melhor estará conosco.

 Sendo o “lar” o melhor cadi-
nho para nos purificar, podemos
afirmar sem medo de errar, que ele
tem a função de aliviar, curar, con-
solar e esclarecer as almas que ne-
cessitam desta fraternidade. Erra-
mos nesta reflexão? Acreditamos
que não!

Evento Brás Pereira

Parque da Água Branca recebe evento
gratuito de cultura tradicional

Batuques, folias, jogos, contos, violas, feijão tro-
peiro e artesanato. Essas são algumas das atrações,
ou bons motivos, para visitar a 22ª edição do Revelan-
do SP, que acontece  até o domingo (17), no Parque da
Água Branca.  O festival é um encontro das mais dife-
rentes expressões culturais do estado de São Paulo em
toda sua diversidade, seja na arte, na comida, ou no
dia a dia das comunidades. Na programação artística
serão mais de 100 apresentações. Além das citadas
acima, inclui ainda as tradicionais Folia de Reis de Gua-
rarapes, Congada Preto e Branco de Nazaré Paulista e
shows de grandes nomes: Rolando Boldrin abre o fes-
tejo e amanhã é a vez de Três é Bom.  Demônios da
Garoa (sexta), Matuto Moderno e Moda de Rock (sá-
bado) e Renato Teixeira (domingo também estão no
evento.  A programação completa do Revelando SP
está no site omelhordaculturasp.com.

Poeta de Fato

Eduardo Leão

Adeus Santa profeta com
carinho do seu povo do  IMIRIM

Adeus Santa profe-
ta  Deise com carinho
do seu povo IMIRIM.
Profeta Imirinense para
muitos o arrependimen-
to gira como talento. A
poucos te olha te benze
compondo um contor-
no no torto. Olhos
simples e sincero de
nexo sem complexo
transparente.  Revela-
do aos olhos carente. Reza exemplo
de tridente. Para muitos sua riqueza
era profética com simples reza. Fica-
va completa a quem se preza eterna

Nascido em Mogi-Mirim, em
9.12.1967, Isidoro Antunes Mazzo-
tini, quando adolescente, movido pelo
ideal então imperante no país, no ano
de 1983, logrou aprovação em difícil
concurso para ingresso na carreira
militar, cursando os três anos do cur-
so colegial na Escola Preparatória de
Cadetes do Exército, em Campinas,
em regime de internato, primeiro pas-
so no processo de formação de ofici-
ais do Exército Brasileiro, obtendo
aprovação e acesso à Academia Mili-
tar das Agulhas Negras.  No período
final do curso na Preparatória, o ano
era o de 1986, Isidoro viu-se colhido
pelo chamado à paixão maior: o direi-
to, a advocacia; e após apresentar-se
para iniciar o curso de formação de
oficiais na Academia Militar das Agu-
lhas Negras, acabou optando pela car-
reira jurídica, iniciando seus estudos
na tradicional Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco - USP, em
1987. Concluídos os estudos, iniciou
sua trajetória profissional, passando
pelos deptos. jurídicos dos Bancos
Unibanco, Schain Cury e  pela Secre-
taria de Assuntos Jurídicos da Prefei-
tura de São Bernardo do Campo, até
que se fixou em conceituado escritó-
rio voltado à advocacia empresarial e
falimentar. Trabalhou com grandes
nomes da advocacia e política paulis-
ta, estreitando uma muito bem suce-
dida parceria profissional com o sau-
doso advogado e político paulista, Dr.
Wadih Helú, deputado estadual por
mais de 30 anos, Presidente do Es-
porte Clube Corinthians por mais de
10 anos, de quem Isidoro foi assessor

Social Eduardo Leão

especial parlamentar na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
por cerca de 4 anos e companheiro
de advocacia por cerca de 15 anos.
Hoje nosso agraciado é titular de re-
nomada banca advocatícia em São
Paulo, situada na Avenida Paulista,
especializada em direito imobiliário
e empresarial.

 Dr Isidoro Antunes Mazotini,
recebeu no dia 18 de Outubro na Câ-
mara Municipal de Mogi Mirim em
Cerimônia Solene a Outorga da Me-
dalha Presidente João Teodoro Xa-
vier Mogi Mirim 250 anos - Diplo-
ma de Concessão de Medalha  2019.

Justa homenagem

Família

Eduardo Leão

com Maria está ela
deixe profeta “IMI-
RINENSE“ dizeres
de junção revelado
pelo Poeta do povo
Senhor  Brás Pereira
e seus queridos do
Imirim.

Que sua alma
siga como água da
bica até o mar.

Sua luz nos en-
sinou a amar a rainha sem trama de
todo o povo que te ama.

Eduardo Leão da Silva
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DIVIRTA-SE DE FATO
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O nosso particular amigo,
empresário Paulo Cahim do ramo
imobiliário, está em alta! No próxi-
mo ano  promete ter novidades.  Na
foto com o nobre vereador Milton
Leite, diz tudo! Hein e por quê?

 Na noite de sexta-feira 8/11
ocorreu mais um ciclo de for-
mação que contribui na evolu-
ção funcional do educador, as-
sim, por meio de
Emenda Parlamen-
tar destinada pelo ga-
binete do vereador
Claudinho de Souza,
por empenho de Le-
andro Gimenez, a
Secretaria Municipal
de Educação (SME)
promoveu o curso
“Africanidades -

 Africanidades - Trajetórias do Africano
no Espaço Geográfico Brasileiro

Trajetórias do Africano no Es-
paço Geográfico Brasileiro", para
os professores da Diretoria Re-
gional de Ensino da Freguesia do
Ó. O evento foi mediado pelo
Mestre Natanael dos Santos,
professor na Faculdade Zumbi
dos Palmares. No local, estive-
ram diversas pessoas interessa-
das em debater sobre o assunto,
que tem grande estímulo por
parte de Gimenez, que incentiva
projetos e ações voltados à edu-
cação, que é capaz de transfor-
mar pessoas, pois é uma forma
de ajudar o indivíduo a se de-
senvolver em sociedade.

80 Anos de Juventude e Inspiração

O aniversário de 80 anos é, sem dúvida, um marco na vida de uma
pessoa, afinal, depois de viverem tanto assim, quantas experiências e
sabedorias essa pessoa já carrega consigo, histórias vividas, aconteci-
mentos passados, de fato viver tanto assim é um privilégio é um privi-
légio para poucos. Além de você ser um tio muito querido é um ser
humano magnífico. Parabéns por mais um ano de vida, titio Olá!

E para marcar esta data foi realizado um almoço festivo com direito
à música da época com muita animação entre os presentes. Houve
discursos, choros e alegria. Tio Alaor é um exemplo de vida e dedicação
à família e por tudo isso o comparecimento dos sobrinhos, netos, fami-
liares de todos os rincões e amigos, lotação de calor humano! O magní-
fico buffet na Rua Carlos Gomes, 260 - São Bernardo do Campo - SP

CORRUPÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
 As Organizações sociais que atuam no Pais só tem desviado recursos públicos na área da
saúde e não é de hoje; os governantes vêm com o falso discurso de que tudo vai melhorar .

 Em  Santa  Catarina - Dia 12/06/
2018  a  Polícia  Civil  fez uma  ope-
ração contra o desvio  de  recursos
públicos  na  área  da  Saúde, dessa
vez  a  grande  mídia  barriga verde
teve  que  noticiar  aquilo  que  con-
tradiz  o  seu discurso, por  isso os
desvios  de  recursos aconteceram nas
Organizações Sociais  que  atuam  na
área  da Saúde. A  investigação apon-
ta  que  uma  Organização  Social
(Os)  é suspeita de realizar o esque-
ma fraudulento nas cidades de Penha
e Itapema.   Essa  é  mais  uma  tragé-
dia  anunciado, pois  a frouxa fiscali-

zação  por  parte  dos  órgãos  públi-
cos  bem  como  do  controle  social
das  comunidades  do controle social
é  uma  marca  indelével destas formas
modernas  de   gestão privatista.

 Na  voz  dos  atuais  gestores,
defensores  da  privatização do  SUS,
como é  o caso do atual  Secretário
Municipal  de  Saúde  de  Florianópo-
lis  "a  corrupção  está  em todos os
lugares". Sendo assim, esse é  um pro-
blema também no âmbito privado no
qual não se pode intervir. Esquece-
mos dos fartos escândalos que, tem
tão pouco tempo, têm feito verdadei-
ros  rombos nas contas dos Estados:
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais de maneira mais  marcada.  As
fraudes  que  envolvem  recursos
públicos resultam  na  violação fron-
tal ao  princípio  da  moralidade  na
Administração Pública.

A  Lei  n° 6.937/98  que  cria  as
Organizações Sociais garante a essa a
aquisição de  bens e serviços sem a
emissão de licitações e as mesmas não
necessitam prestar contas a  órgãos
internos e  externos da Administração
Pública porque essas são atribuições
do Conselho de Administração gerido
na forma que as  OSS. acharem cabí-
veis. Isto tem aberto precedentes para
o  desvio do erário.    Deste  modo ,
sem  haver fiscalização, o desvio de
recursos públicos tem ocorrido de
forma mais intensa nos Estados e Mu-
nicípios em que esse modelo já foi
implantado.   Na  Capital  de  São

Paulo, a  Policia  Federal a Controla-
doria Geral da União a  Receita  Fede-
ral e o Ministério Público fizeram
uma  operação  contra  o desvio  de
recursos públicos. A  parceria  do
Poder Público com Organizações
Sociais que  prestam  serviços  em
áreas consideradas socialmente sen-
síveis, como  a  Saúde, a Educação a
profissionalização e  assistência so-
cial é  prevista por lei Federal .   Se-
gundo  a  Polícia Federal a Organiza-
ção Social investigada faturou mais
de R$ 1 bilhão nos últimos cinco anos
desse total R$ 300 milhões teriam
desviados em favor de pessoas e em-
presas que participavam do projeto
envolvendo entidade e o poder públi-
co.

 Essas  fraudes  ocorrem  também
camufladas  nas  compras  de  equipa-
mentos  como é o caso de Organiza-
ção Social AMPLUS que  deixou de
operar serviços de Raios  X  e ultras-
sonografia em 58 unidades do Estado
de São Paulo.

 O  plano maquiavélico do Pre-
feito "Bruno Covas" é acelerar as ter-
ceirizações das unidade básicas de
saúde e hospitais do município como
solução para o atendimento do povo.
E nós sabemos que  essa não é a me-
lhor  solução  para a Comunidade,
mas sim, para  as  Organizações Soci-
ais de Saúde que  tem  péssima  ges-
tão  pelo  contrário auferem resulta-
dos financeiros astronômicos.  O
Tribunal de Contas  do  Município, o

Ministério Público, o  Ministério da
Fazenda, a  Polícia Federal  tem  que
ser  acionado e  na  Câmara dos Vere-
adores de São Paulo só  uma  verea-
dora  denuncia  os  desmandos  das
Organizações Sociais que invadiram
a  Saúde.

  Houve uma manifestação no úl-
timo  dia 6 encabeçada  pelo  SIND-
SEP, SINDSAUDE, SEEFSP e SI-
MESP resistir para  não entregar as
unidades  de  saúde para as organiza-
ções sociais privadas em frente da
Secretaria  Municipal  de  Saúde  e
depois  foram  até  a  frente  da  sede
da  Prefeitura de São Paulo para  lutar
contra  o  sucateamento da Saúde
Pública.   Mas  tudo  isso  é  pouco
para  impedir  que  os  nossos dirigen-
tes entreguem  de  mão  beijada  os
Recursos Públicos para  entidades
que  não  contribuem  para  melhoria
da  saúde no País. Uma  auditoria
séria  e  profunda vai  demonstrar
claramente que os recursos  transferi-
dos  para  essas  Organizações Soci-
ais  só beneficiam  os  seus  dirigen-
tes. Quando  se  terceiriza  um Servi-
ço Público se  transfere também a res-
ponsabilidade pela sua execução. Fa-
çamos uma comparação quanto custa
uma Unidade de Saúde  gerida só por
Funcionários Públicos e outra pelas
Organizações Sociais.

 Dr. Ari Pereira - Advogado e Di-
retor na Diretoria Plena da Associa-
ção Comercial de São Paulo. e.mail:
pereiraari2917gmail.com

Saúde Pública

Claudinho de Souza, Mestre Natanael dos
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 Nem mesmo o tempo fechado e carrancudo prejudicou a realização do Encontro PET, promovido pela
Distrital Nordeste da Associação Comercial de São Paulo.  O evento foi realizado neste domingo (10 de novembro)
na Praça Santa Luiza do Marilac (Famosa Praça do Guança), no Jardim Guançã e atraiu grande público.

O Encontro -  Empreendedores e profissionais do ramo PET expuseram seus produtos e serviços. A
COBASI, uma das patrocinadoras, montou um PET Park para a diversão dos cães. O canil da Guarda Civil
Metropolitana participou de uma caminhada em torno da praça, juntamente com o Programa OHQUIDEA
(plantio e doação de orquídeas recuperadas). A equipe de veterinários do Hospital Veterinário Santa Inês,
atendeu gratuitamente todos os animais que passaram pelo evento. O hospital é referência nacional no
cuidado aos animais, com equipamentos de última geração, o que proporciona melhor atendimento possível
ao pet.

Palestras – O veterinário Carlos Eduardo falou sobre a Fitoterapia Veterinária. Destacou os métodos
utilizados em terapia na medicina natural, onde plantas e alimentos podem ser consumidos por cães e
gatos para sanar possíveis moléstias. Já a empreendedora Iracema Gil, da Super Nanny Dogs, demonstrou
seus métodos de adestramento de cães.

ENCONTRO PET DA ACSP-DISTRITAL NORDESTE FOI UM SUCESSO!

Show -  O encontro teve a participação do cantor Giorgi De Luca, da dupla sertaneja Manezinho e
Diamantino, Roger Duran Tunes (monobanda Xtreme Blues Dog)  e os jovens percussionistas da Unidos
da Vila Maria.  O Encontro PET conseguiu arrecadar 50 quilos de alimentos não perecíveis que foram
doados a instituições carentes da região. As empresas expositoras doaram produtos, que foram sorteadas
durante o encontro. A animação e entrevistas ficou a cargo de José Carlos Beraldo, da JC Produções e
Eventos.  O Encontro PET contou com o apoio do SICREDI, Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme,
Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, SABESP, CONSEG Parque Novo Mundo/Vila Sabrina, SEBRAE
Capital Norte, CRECI-SP, Rotary Club Vila Guilherme, Adriana Ramalho, Broker Olléa (Nestlé Purina), Idel
Produtos de Limpeza, Potenza Engenharia, JC Produções e Eventos, Gold Center Automotivos, ZN Mais
Notícias, Jornal SP de Fato, North Engenharia, FBW Seguros, CPK Gráfica, DDJ Mult-Visão, Ralta Telas de
Proteção, ADV Consultoria Jurídica, Vem Pra Rua Gourmet, Pro 360, Imersa Auditoria, Universidade Paulista
(UNIP), Ateliê Laços de Pano Moda PET, Vivere PET, Animal Soult Vet, Limpinhos Estética Canina, Paróquia
São José, Radio Elyte e Rádio XPLAY.

Não precisamos de um dia da
consciência negra, branca, parda,

amarela, albina...  Precisamos de 365
dias de consciência humana

A Força da Mulher!
Maria Helena

Thiago Saraiva


