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Câmara recebe proposta
orçamentária para 2020

A Câmara Municipal de São Paulo recebeu a Proposta de
Lei Orçamentária Anual da cidade, do Executivo, que estima a
receita e fixa a despesa do município para 2020. O valor esti-
mado para o ano. Pág. 4

Outubro Rosa 2019: Corinthians oferece
mamografia gratuita no Itaquerão

O mês de conscientização para o câncer de mama está pres-
tes a começar, e o clube de futebol Corinthians tem agenda mar-
cada para o Outubro Rosa de 2019. Em parceria com o Governo
do Estado de São Paulo e o Hospital Santa Marcelina, o time
oferece gratuitamente o exame de mamografia neste mês. Entre
os dias 14 e 25, mulheres com 50 anos ou mais poderão realizar
mamografias gratuitas na Arena Corinthians. O exame é essen-
cial para a detecção precoce do câncer de mama.

 O clube oferecerá até 70 mamografias por dia, de segunda a

sexta-feira das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 15h. Para
participar, é preciso agendar o exame pelo site da campanha, e
fornecer um pedido médico por escrito, além do número da car-
teirinha do Sistema Único de Saúde.  Caso haja um diagnóstico
de câncer após a mamografia, a mulher será encaminhada para
o Hospital Santa Marcelina para continuar os exames e trata-
mento.   Para fazer sua inscrição, clique neste link  https://
www.outubrorosasccp.com.br/inscrever-se e preencha seus da-
dos. Veja mais matéria Outubro Rosa  pagína 7.

Profissionais de saúde do programa
Mais Médicos são dispensados em SP

Confira as unidades da zona noroeste que podem ser atingidas pela decisão:  Pág. 07

LUTA DIÁRIA

Maria Helena
“A Força da Mulher”
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“Ser Mulher é ter de provar, a
todo o momento, que é capaz de ser
de fazer o que quiser e como quiser.

 É se fizer ouvir, mesmo quan-
do a querem calar.

 É lutar diariamente, pela liber-
dade de ser feliz. Usar a razão e o
coração como guia para não desistir,
nunca do direito de igualdade.”

“Ser Mulher e ter Força para
aguentar o dia-a-dia, o trabalho, o
chefe, o marido, os filhos e todas as
necessidades que lhe demandam.
Além de Força, é preciso ter doçura
e serenidade para que esse dia-a-dia
seja mais leve e gratificante.

Enfim, se Mulher é ter encanta-
mento que vêm da alma, do mais
profundo ser feminino que mora em
cada um de nós.”

 “A Força da Mulher”
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Queimadas e viagens
presidenciais

Crônica Professor Clovis Pereira

As últimas rodadas do futebol,
como sempre, o time que marcou
maior número de gols que seu
adversário, venceram. Marcando
menos gols, vários times perde-
ram.

Com número de gols iguais, em-
pate e ambos perdem um ponto.
Como sempre, vários treinadores
estão desempregados, engrossando
o time dos 14 mil existentes no mer-
cado.

Rogério  Ceni trocou o coman-
do técnico do Fortaleza pelo Cru-
zeiro de BH. Não foi feliz. O For-
taleza está vencendo, o Cruzeiro
virou ‘centavo’ e Rogério Ceni  na
corda bamba,  foi convidado a pe-
gar o boné voltando para o Forta-
leza, quase engrossando  o time
de treinadores de futebol desem-
pregados.

O subprefeito  de Santana está
realizando várias obras, mormente na
área da estação do Metrô. O serviço
de tapa-buracos está cuidando das
ruas, a limpeza idem. Parabéns ao
subprefeito e seus colaboradores.

 Supermercados  recebendo
cargas de panetones de diversas
marcas e preços altos. Encalhe à
vista! O povão não está com a bola
toda; as compras se resumem ape-
nas no necessário.

Esperamos o início do ano para
adquirir a guloseima, na base de com-

 O noticiário do momento, entre outros, são as queimadas que
assolam parte do território nacional. A notícia corre o mundo e
alguns presidentes do outro lado do planeta  colocaram   seus
préstimos ao Presidente Bolsonaro para enviar ajuda material entre
outras. Presidente Bolsonaro recusou  e  agradeceu, alegando que
tudo está sob controle.  Embora os tempos estejam mudados, com
alguns países bombardeando outros, ainda temos  Presidentes que
acompanham a jogada mundial e se colocam em favor dos  outros.
Nem tudo está perdido. Em contrapartida encontramos viventes de
alguns pontos do  Universo que não são confiáveis, mas ainda há
pessoas em que devemos confiar; são   benevolentes. Ainda bem!

Conselhos Tia Alzira

Um trabalho para
manter treinadores de
futebol no emprego!

Interessante! Nós,
brasileiros estamos sempre
‘pagando o pato’ sobre os
problemas de diversos países
do mundo. Aconteceu lá, o
problema estoura no Brasil.  No
momento há uma crise na
produção de petróleo e o preço
aumenta no bolso do brasileiro.
A produção de petróleo
nacional não é suficiente para
nos manter? Precisa importar?
Li um artigo em que afirmava
que o Brasil exporta gasolina
para diversos  países sul

Pagando o pato!

Tia ZulmiraEDITORIAL

pre um e leve três. Caso não aconte-
ça, panetone não é de primeira neces-
sidade!

Combustíveis sobem de preço
na calada da noite. Os donos do
petróleo se desentendem e nós
pagamos o pato, como sempre!

Tempo maluco: um dia faz
frio, no outro sol abrasador e os
comerciantes e industriais remar-
cam produtos, promovem liquida-
ção, cas

Com uma população de mais de
400 Mil habitantes a Brasilândia con-
tinua sem agência de atendimento dos
Correios, quem precisa dos serviços
é obrigado a se deslocar até a Av. Pa-
rada Pinto na V.N.Cachoeirinha, Bairro
do Limão,Freguesia do Ó ou Jardim
Peri que fica distante. A Empresa Bra-
sileira de Correios fechou a unica
maior Agência que atendia bem a Po-
pulação na Av.Imirim próximo ao Lar-
go do Japonês reabrindo depois de
um tempo apenas um pequeno posto
com duas atendentes na Av. Parada
Pinto insuficiente para atender toda
demanda. A competência em atender
é do Governo Federal e na Gestão do
PMDB e PT foram feitas varias rei-
vindicação e só empurraram com a
barriga, não fizeram nada. A Associa-
ção dos Moradores na Brasilândia/
Cachoeirinha(AMJFA) encaminhou
nova solicitação para a atual Admi-
nistração e espera um retorno da Em-
presa Brasileira de Correios e Telé-
grafos. (Henrique Deloste)

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha, eis que me deparo com um
homem, baixote, barrigudo, cal-
vo, que veio encomendar um
‘trabalho em favor dos treinado-
res de futebol profissional que,
após duas derrotas, são manda-
dos pra rua’. De fato, tenho
acompanhado programas espor-
tivos e noto que treinadores de
futebol são demitidos a rodo! O
caboclo Yansã foi convidado
para desatar o nó. “Zifio,  ouvi
seu relato e através do búzios
teremos as respostas: - chii, os
búzios  se negam a sair  do apo-
sento e dar opinião sobre o caso.
Apelarei para a dona do terreiro,
vovó Candinha e teremos uma
posição. Vou concentrar e vovó
Candinha vai falar. “O problema
sobre treinadores de futebol não

‘esquentarem lugar’ é devido jo-
gadores de mau caráter amolece-
rem  em campo, a derrota aconte-
ce e o treinador é convidado a
pegar o boné. Há treinadores que
passaram pelo mesmo clube um
monte de vezes e o destino é o
de sempre: perdeu dois jogos,
rua!  Até ao final do ano, 40 trei-
nadores engrossarão o cordão
dos desempregados! O correto é
adquirir um carrinho e catar reci-
cláveis, ficando livre da profis-
são; será patrão e não emprega-
do, terminou  a vovó Candinha”.
O cliente ficou satisfeito com a
consulta e transmitirá aos treina-
dores de futebol a realidade, di-
tada pelo caboclo Yansã,  ampa-
rado pela vovó Candinha.

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinh

americanos e o preço é menor
que aqui pagamos. Achei
esquisito. O Brasil importa
petróleo caro e vende gasolina
mais barato pros ‘gringos’.
Um professor me garantiu de
que em viagem, pagou menos
pelo preço da gasolina que no
Brasil em alguns países da
América do Sul e soube de
que a gasolina era importada
do Brasil. Entrei em parafuso.
Será verdade? Nem Freud
confirma e continuamos a
‘pagar o pato!’

TA CONTADO

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.

Evangélicos

O mais recente absurdo, é
que existe uma "pastora" evan-
gélica que esta vendendo ora-
ções e diz que Deus a está usan-
do para isto. As orações variam
de preços entre 150 reais e 1500
reais, o mais caro vem acom-
panhado de "milagre" (inclusive
ela recomenda que os fiéis com-
prem o mais caro), e o pior, tem
idiotas que compram e ainda
agradecem a atenção. Gente,
vamos parar de sonhar, isto, não
passa de um estelionato, onde
não cabe punição, pois, a vaga-
bunda não obriga ninguém a
comprar as tais orações, só
compra quem quer e assim, ela
vai vivendo sua vida em iates e
resorts caríssimos. Lamentável.

Lava Jato

A Operação Lava Jato desen-
freada pela Polícia Federal, e que
vem tendo bons resultados, está
correndo um sério risco em sua
continuidade, isto, se deve ao
fato de Ministros do STF se
mostrarem contra a operação,
agora foi a vez da Ministra Car-
mem Lúcia se manifestar a fa-
vor do fim das investigações e
colocando -se ao lado do Minis-
tro Gilmar Mendes, que todos
já conhecem a fama. Atenção
homens de verde oliva, fiquem
atentos.

Inimigos

Os inimigos do Brasil, con-
tinuam a todo vapor para tornar
o Governo Bolsonaro ingover-
nável e desestabilizado. O Pre-
sidente do Senado o traidor
Davi Alculumbre (dem), não
tem o menor interesse em pro-
mover o impeachment de qual-
quer Ministro do STF, e muito
menos, em implantar a CPI da
toga. Portanto, se as Forças Ar-
madas não apoiarem as decisões
do Presidente Jair Bolsonaro,
corremos o risco de voltar a cor-
rupção, assim, Bolsonaro tem
que tornar ilegal as aprovações
feitas pelo Senado, com relação
ao pacote anti - crime, onde,
Juízes, Promotores, Delegados
e agentes da lei, poderão ser pre-

sos, caso não trate a pão - de -
ló os criminosos. Só faltando o
absurdo de acontecer no final
de um processo, o marginal dar
vóz de prisão ao Magistrado. E
tudo sob a responsabilidade e
apoio do STF. Lamentável e Ver-
gonhoso. Só para lembrar: o
povo foi as ruas e nada aconte-
ceu, o Presidente precisa con-
vocar o artigo 142 da Consti-
tuição.

STF

O Ministro do STF Dias
Tofolli deu mais uma bofetada
na cara do povo, ele tornou sem
efeito uma decisão judicial de
São Paulo, onde a Justiça, exo-
nerou perto de dois mil cargos
em comissão (cabide de empre-
gos), na cidade de Barueri. Des-
ta maneira, o dinheiro público
continua a ser despejado no es-
goto em prejuízo da população.
Onde estão o Cabo e os dois
soldados.

Vereadores

Esta semana aconteceu o dia
do Vereador, porém, sem nada
prá comemorar, e o motivo é
simples, na Câmara Municipal
de São Paulo onde existe a pior
legislatura de todos os tempos,
a imensa maioria da população,
não conhece e sequer lembra o
nome de algum edil. Já que após
as eleições, eles os vereadores
somem da periferia e dos bair-
ros da cidade. Lamentável e ver-
gonhoso.

Vans

Atenção senhores pais de
alunos que usam os serviços de
vans escolares, fiquem atentos
e cobrem fiscalização, uma vez
que os condutores, não estão
respeitando a sinalização de trân-
sito, circulando inclusive na
contra mão, e o mais grave,
muitas não seguem as determi-
nações de segurança com pneus
em lamentável estado de con-
servação e freios. A Secretaria
de Educação, tem que pedir o
concurso da GCM - PM para
em qualquer momento, faça vis-
torias e abordagem, e se for o
caso, guinchar o veículo.

Parabéns
ao Bairro
da Lapa

pelos
429anos de
fundação

PARABÉNS BAIRRO DA  LAPA
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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

O cantor Tony Gordon venceu
a 8ª temporada do The Voice Bra-
sil , da Globo, e levou como prê-
mio R$ 500 mil, um contrato com a
universal music, gerenciamento
de carreira e um carro. Segundo
Tiago Leifert, foram computados
mais de 18 milhões de votos, no
total. A final do reality show mu-
sical foi ao ar na noite quinta-fei-
ra, 3, e contou com a presença dos
jurados desta temporada, Lulu
Santos, Iza, Ivete Sangalo e Mi-
chel Teló. Os quatro conversaram
sobre suas estratégias e expecta-
tivas para o último programa da 8ª
temporada.

Disputaram a final do The Vo-
ice Brasil Willian Kessley (time de
Ivete Sangalo), Ana Ruth (time de
Iza), Lúcia Muniz (time de Lulu
Santos) e Tony Gordon (time de
Michel Teló).  No programa, eles
fizeram apresentações solo para,
em seguida, ser aberta a votação
do público. Houveram também
duetos com ex-participantes da 8ª
temporada. Confira abaixo tudo o
que ocorreu na final da 8ª tempo-
rada do The Voice Brasil.

 Apresentações solo da final
da 8ª temporada do The Voice
Brasil - O programa começou com
Ana Ruth cantando Pesadão, de
Iza. Lúcia Muniz escolheu O Amor
e o Poder (“Como uma Deu-

  Tony Gordon é o vencedor da 8ª temporada

sa…”), de Rosana. A terceira
apresentação da noite ficou com
Tony Gordon cantando O Portão
(“Eu voltei…”), de Roberto Car-
los. Willian Kessley fechou a pri-
meira rodada com a música Deixa
Tudo Como Tá, de Thiaguinho.

 Tony Gordon vencedor da 8ª
temporada do The Voice Brasil -
Após saber do resultado final da
votação, Tony Gordon, o vence-
dor, se emocionou e discursou:

“São 32 anos de carreira. Antes
de eu entrar no programa, eu era o
Tony Gordon, filho de Denise Du-
ran, irmã de Dolores Duran, e filho
de David Gordon. Entrei no The
Voice e me tornei ‘o’ The Voice. Pas-
saram-se alguns dias e eu me tor-
nei o Tony Gordon do The Voice. É
com muita honra que eu, sei lá,
posso ser chamado de Tony Gor-
don da edição de 2019 do The Voi-
ce“.  Na sequência, concluiu: “A

gente agradece, representa o bom
músico, o bom cantor. O cantor de
verdade. A gente representa. To-
dos nós, eu não estou sozinho.
São todos lindos. Técnica, tudo
que faz rolar a coisa aqui no palco,
o cabo, a pilha do microfone, tudo,
tudo, é muito de verdade. E a gen-
te está aqui para passar essa ver-
dade para todos vocês. Muito obri-
gado! A gente tem uma edição di-
ferente!”.

Everton não deve operar joelho, mas pode
voltar só em 2020 no São Paulo

Após pouco mais de
uma semana de trata-
mento, o São Paulo acre-
dita que não será neces-
sário operar o joelho es-
querdo do atacante Ever-
ton. Ele lesionou o liga-
mento cruzado posterior
durante a derrota por 1 a
0 para o Goiás, mas não
houve ruptura completa,
o que possibilita o trata-

mento conservador (sem cirurgia) dependendo da evolução.
 A notícia é boa, mas não há muitos motivos para se animar. A

expectativa é de que o jogador de 30 anos volte a jogar pelo Tricolor
apenas em 2020.

‘The Voice Brasil’: Tia Alzira

Inicio a minha coluna comen-
tando os problemas de sempre que
acontece com o reality-show "A
Fazenda" que a Record TV que é a
última bolacha do pacote na grade
de sua programação. :Chega a dar
Nojo:.

Tanto é verdade que uma equi-
pe da Polícia Civil de Itapecerica
da Serra (SP) foi até a sede de "A
Fazenda"para colher depoimento
da participante Hariany Almeida
sobre a denúncia de assédio e im-
portunação sexual contra Phellipe
Haagensen.

Ele foi expulso do reality-show
no último domingo. Em comuni-
cado a polícia diz ter aberto um
inquérito para investigar o caso.
A coluna apurou que na madruga-
da do último sábado o fato aconte-
ceu as três horas da manhã.

Phellipe Haagensen deu um
beijo em Hariany sem seu consen-
timento durante uma discussão. In-
comodada ela foi até a casa de fer-
ramentas do confinamento,tocou
o sino e relatou o caso, dizendo
ser vítima de assédio.

A Record TV demorou 48 ho-
ras para anunciar sua decisão e
expulsou Phellipe Haagensen do
programa, fato esse que já era es-
perado. Todas as circunstâncias
relativas aos fatos serão investi-
gadas por inquérito policial.

Aposentado na última sexta-
feira,quando apresentou o último
"Globo Repórter",o jornalista Sér-
gio Chapelin se recusou a receber
uma homenagem em uma entrevis-
ta no programa do Bial.

 Nesse programa ele estaria
ao lado de Cid Moreira com quem
dividiu a bancada do"Jornal Naci-
onal" e com Willian Booner que o
sucedeu em 1996. O não de Cha-
pelin se deu porque o jornalista
esperava ser convidado para apre-
sentar o "Jornal Nacional" dan-
do seu último boa noite.

O ator Reynaldo Gianecchini
de 46 anos e atualmente no ar
como o playboy Regis de "A Dona
do Pedaço" resolveu abrir o jogo
sobre sua sexualidade. Ele,que
sempre foi alvo de boatos sobre a
sua orientação sexual afirmou que
já teve romances com homens mas
a sexualidade é muito mais ampla.

Todas as sextas -feiras este
colunista apresenta o
programa"Qual Viagem" a par-
tir das 23 horas em Rede Nacio-
nal pela Rede CNT de Televisão e
Record News.Com muita informa-
ção e entrevistas.

Frase Final : O Trabalho Digni-
fica o Homem.
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Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

O ariano é pródigo em excessos: Toma cachaça, joga no bicho, pita no pito e
‘serra’ tudo que vê pela frente. Para deixar desses vícios nebulosos, faça uma
consulta com os guias do terreiro da vovó Candinha. Aviso:  leve grana; vovó
Candinha não trabalha fiado!
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Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
 Sua vida está desajustada! Compareça na oficina mecânica de sua confiança

e peça um reajuste geral e se necessitar, troque algumas peças desgastadas que, a
partir dos 60 anos, falha mais que espingarda velha.
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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!
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678

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.

 Sua visão comercial é do peru!  O comércio de água mineral com e sem gás é
um sucesso em venda!  A água, retirada do rio Tietê  é triplamente filtrada e de
melhor aceitação entre a freguesia. Vá em frente!
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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!1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
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Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Tome cuidado neste final de semana. Diminua a cachaça e menos cigarro.

Deixe de atravessar a avenida 23 de maio a qualquer hora. Evite ser notícia no
programa do Datena.
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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
 Energia positiva é coisa boa! Sem ela, a parte elétrica  não funciona, a

escuridão ataca, as máquinas da firma param, o trabalho não é rentável, a grana
não entra e você não recebe. Portanto, energia deve ser positiva.
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Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

 Mire na ação nefasta dos outros e seja mais você. A vida dos outros é dos
outros e se cada um cuidar da sua vida, o mundo será diferente e sem crises.
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Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
Deixe de comprar fiado e dar cano  no comércio, também ao catar reciclá-

vel, dê sossego aos adornos dos túmulos.

Na vida temos os que se elevam
e os que estacionam evolutivamen-
te, os que resgatam e os que contra-
em novas dívidas e isto nos ensina
que todos nós somos livres para to-
mar decisões, mas se sabemos que a
cada decisão haverá uma reação, po-
demos deduzir que a alma culpada e
dolorida sentirá a pungente força da
dor como alavanca que a impulsio-
nará a reparar seus erros e diminuir
seu sofrimento ,e, o preconceito é
uma das energias que tais nos afligi-
rão no após a morte

Para nossa reflexão sobre o tema,
vejamos alguns exemplos de apren-
dizado: Vários amigos, entre eles um
sacerdote católico e um muçulmano,
almoçavam num rodízio e quando o
garçom passava com a bandeja todos
se serviam, menos o islamita porque
estava no jejum anual prescrito no
Alcorão, o Ramadã.  Quando o al-
moço terminou um dos convidados
comentou com o padre: “Veja como
os muçulmanos são fanáticos. Ainda
bem que nós católicos não temos
nada em comum, não é mesmo?”

O sacerdote, após um breve si-
lencio como se estivesse a meditar,
respondeu: “Temos sim! Pelo me-
nos comigo, sim! Ele tenta servir a
Deus tanto quanto eu. Apenas segui-
mos leis diferentes. Pena que as pes-
soas só vêem as diferenças que as se-
param. Se olhassem com mais vagar
veriam o que há de comum entre to-
dos e aprenderiam muito com as des-
semelhanças, além de ajudarem a
construir um mundo melhor” ...

Uma senhora, solitária, resolveu
ir a uma praça com um violão e uma
placa pedindo para cantarem com
ela. A princípio estava só, mas em
pouco tempo, uma multidão canta-
va juntos. No término do show um
senhor observou que não havia pre-
conceitos no agrupamento, que dife-
renças raciais, sociais e religiosas su-
miram. Apesar de fazerem parte na
vida de cada um, naquele momento
deixaram de existir. Deduziu em seu
pensamento: “Sei que a morte é uma
travessia para outra vida e que nada
levamos senão as cinzas das recorda-
ções que nos acompanharão depen-
dendo de como vivermos nossas di-

ferenças. Oxalá todos se harmonizas-
se na melodia do respeito para que o
diferencial se diluísse no Amor que
devemos ter um para com o outro,
pois Deus não está presente nas guer-
rilhas de palavras, nas tempestades
de opiniões que geram o fanatismo e
o preconceito ou no exibicionismo
fantasioso. Isto só me mostra que a
casca pode ser sedutora, mas o miolo
é enfermo”... E nós concluímos: Para
os deuses antigos eram ofertados
pombos, carneiros, bois e outros sa-
crifícios que exigiam o derramamen-
to de sangue, inclusive de humanos
em alguns núcleos. Hoje, sabemos que
somos almas em transito para uma
vida melhor porque entendemos que
nosso Deus não deseja sacrifícios e
nem holocaustos a não ser o sacrifí-
cio do bem viver em harmonia com
as leis da Natureza e dos homens, o
que não se constitui em nenhum sa-
crifício, mas no prazer de fazer parte
da família divina onde o ajuntamen-
to humano aprenderá ensinando que
todos precisam um do outro para atin-
gir a perfeição. Veja que no filme os
dez mandamentos a maioria se mara-
vilha com a abertura do Mar Verme-
lho e poucos percebem que antes des-
sa maravilha Deus ordena a Moisés
que mande os filhos de Israel mar-
char e só depois da marcha iniciada é
que o milagre acontece, nos mostran-
do que na caminhada foram esqueci-
das as diferenças, pois todos tinham
um só objetivo: Obedecer a Deus!

Ora, se temos a coragem de ca-
minhar para fazer nossa diferença
quando aprenderemos que será atra-
vés das desigualdades que acontecerá
nosso aprendizado? E se sabemos que
toda ação gera uma conseqüência
porque escolhemos manifestar no
próximo nossas culpas, medos e in-
ferioridades? A necessidade que temos
em viver em sociedade nos ensina que
a seleção natural age sempre em fa-
vor daqueles que respeitam o direito
alheio de ser como se deseja ser, en-
tão, porque não ver nas multiplicida-
des evolutivas pessoas merecedoras
do nosso amor e respeito? E porque
não dar “vivas” às diferenças que nos
impulsionam para um melhor apren-
dizado da vida humana? Concordas
conosco? Tomara que sim!

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

VIVA AS DIFERENÇAS

sÃO pAULO
Brás Pereira

Câmara recebe proposta orçamentária para 2020

A Câmara Municipal de
São Paulo recebeu a Propos-
ta de Lei Orçamentária Anual
da cidade, do Executivo, que
estima a receita e fixa a des-
pesa do município para 2020.
O valor estimado para o ano
que vem é de R$ 68,9 bilhões,
o que significa aumento nomi-
nal de 13,8% em relação ao
orçamento de 2019, que foi de
R$ 60,5 bilhões.

 A entrega foi realizada
pelo prefeito Bruno Covas
(PSDB), com a presença de
29 vereadores e 12 secretári-
os municipais. Entre as novi-
dades, está a forma de entre-
ga da peça orçamentária do
Executivo para o Legislativo.
Ao invés de papel, Covas en-
tregou um pen drive ao presi-
dente da Câmara, vereador
Eduardo Tuma (PSDB), inici-
ativa elogiada pelos parlamen-
tares.

 Entre os destaques do pro-
jeto, está o valor destinado
para os investimentos na ca-
pital, recursos que poderão ser

usados, por exemplo, na cons-
trução de novos equipamentos
públicos, como creches e UBS
(Unidades Básicas de Saúde).
Estão previstos R$ 7,3 bilhões
em investimentos para 2020, o
que representa crescimento de
34,4%.

 Segundo Covas, a propos-
ta reflete os esforços do Exe-
cutivo em organizar e contro-
lar as despesas. “Isso é fruto
de um trabalho grande que fi-
zemos. No primeiro ano da
gestão, tínhamos um déficit de
R$ 7 bilhões. Tivemos que re-
alizar uma série de cortes,
como de cargos comissiona-
dos, para que pudéssemos re-
duzir os gastos correntes e
ampliar os investimentos”,
afirmou o prefeito.

 A área da educação rece-
berá o maior aporte de recur-
sos – R$ 13,8 bilhões, mais
7,7% em relação a este ano.
Segundo Covas, a prioridade
será a conclusão de novas uni-
dades de CEUs (Centros Edu-
cacionais Unificados) e maior

oferta de vagas em creches.
O orçamento da Saúde cres-
cerá 11,5%, um montante to-
tal estimado em R$ 11,8 bi-
lhões.

 O orçamento da zeladoria,
apontado pela atual gestão
como uma de suas prioridades,
dobrou para R$ 3 bilhões no
ano que vem. Entre os princi-
pais itens dessa área, está a
alocação de R$ 1,2 bilhão para
pavimentação e recapeamen-
to de vias – e R$ 713 milhões
para manutenção de vias, áre-
as públicas e tapa-buraco. “O
gasto médio da cidade com
zeladoria era de R$ 500 mi-
lhões, ou seja, triplicamos o
valor neste ano e, para 2020,
vamos sextuplicar essa mé-
dia”, informou o prefeito.

 O presidente da Câmara
Municipal, vereador Eduardo
Tuma (PSDB), destacou a for-
te presença dos parlamenta-
res, durante a entrega do or-
çamento. “A reunião foi a de
maior quórum que eu já presen-
ciei, com o maior número de

vereadores que contribuíram
com as demandas locais e regi-
onais. E que agora vão analisar
a peça orçamentária e fazer as
contribuições que acharem ne-
cessárias”, avaliou Tuma.

 Tramitação:  O projeto
começa a tramitar na Comis-
são de Finanças e Orçamen-
to. E será debatido com a po-
pulação, nos próximos meses,
em Audiências Públicas, para
a elaboração de relatório final,
agregando contribuições de
munícipes e vereadores. Em
seguida, seguirá para votação
em Sessão Plenária.

 Durante a discussão do
orçamento 2019, foram reali-
zadas sete audiências na Câ-
mara Municipal. O relatório
final contou com 6.532 emen-
das, sugeridas por parlamen-
tares e pela sociedade.

Para consultar a Proposta
de Lei Orçamentária Anual
2020: http://
splegisconsulta.camara.sp.gov.br
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Bate-Papo  Empreendedor(a)
Unindo "Possibilidades para um

Universo de Oportunidades"

Troca de experiências,
onde você  poderá apresentar
suas ideias, seus projetos,
seus negócios em um ambien-
te agradável e acolhedor. Se-
rão apresentadas práticas que
possam incorporar atitudes
para o desenvolvimento do
seu empreendimento.

 Palestrantes: André
Furkin  - Responsável pelo
movimento (StartUp) Furkin
Soluções Empreendedoras,
em seus eventos e palestras,
já impactou milhares de em-
preendedores. Foi Agente do
“Programa Empreender”, da
Associação Comercial de São
Paulo, apaixonado pelo que

Empreendorismo Brás Pereira

faz, descobriu no empreende-
dorismo um Universo de
transformação econômica,
política e social.   Rebeca
Toyama - Administradora com
especialização em comércio
exterior, tecnóloga em proces-
samento de dados, especialis-
ta em marketing e em Psico-
logia Transpessoal e Eneagra-
ma pela ALUBRAT. Funda-
dora da Academia de Coa-
ching Integrativo e coordena-
dora da Academia de Plane-
jamento Financeiro GFAI en-
tre outras atividades como
docente.  Marli Bonavita -
Palestrante e consultora com-
portamental nas áreas de Ges-

tão de Pessoas e Processos.
Forte atuação em Estratégia
Empresarial RH, Liderança de
Equipes, Monitoramento de
Programas e Ferramentas de
Qualidade. Formação em Psi-
cologia, especialista em Psico-
drama e Administração de Re-
cursos Humanos.   Data: 17
de outubro de 2019 | Horário:
19h30 - Evento gratuito | Va-
gas limitadas -   Estacionamen-
to: Av. Guilherme Cotching,
1087 - Preço com desconto
R$10,00 - com   carimbo da
ACSP-Distrital Nordeste   -
Informações: (11) 3180-3271 /
3180-3270 ou
dnordeste@acsp.com.br

Transporte Brás Pereira

Recurso de multas em estradas já
pode ser feito na web

Já é possível recorrer via internet de multas tomadas em estradas paulistas, pelo site ou aplica-
tivo para celular do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).  No site www.der.sp.gov.br,
o motorista deve acessar a aba Multas e Recursos no menu à esquerda e depois o botão Defesa
de Autuação Online. No app DER Online (disponível na Apple Store e na Google Play Store),
existe o botão específico também.  Para recorrer da multa, motorista deve anexar cópias de alguns
documentos –no  app, podem ser fotos tiradas com o celular: cópia da notificação da autuação ou
do auto de infração, cópia da CNH ou documento que comprove a assinatura do requerente e
cópia documento do veículo (CRLV).  Além do recurso da multa, é possível também indicar o
condutor em infração em estradas via site ou app.
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Bairro a Bairro
Cassius Clay dos Santos

Mulheres de Perus se formam no curso de capacitação
empreendedora voltado para o público feminino

No dia 27 de setembro foi realizada a formatura de 64 mu-
lheres do curso de capacitação para mulheres empreendedoras
em situação de vulnerabilidade, oferecido pela Prefeitura, por
meio da Ade Sampa - Agência São Paulo de Desenvolvimento
-, em parceria com o Sebrae SP, na Escola Estadual Brigadeiro
Gavião Peixoto, em Perus.  "A parceria da Ade Sampa com o
Sebrae-SP é fundamental para incentivar a geração de renda
local, ajudando famílias que não possuem um trabalho formal,
mas tem a veia empreendedora e sentem falta da qualificação
para aperfeiçoar os seus negócios. Quem se qualificar hoje,
pode contar com a equipe do Cate para se formalizar, obter seu
CNPJ e tornar-se um Microempreededor Individual", destacou
a Ana Carolina Lafemina, secretária-adjunta de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho. “Precisamos garantir que a in-
clusão da mulher no mercado de trabalho seja mais intensa e
efetiva. O grande passo é aqui, o conhecimento adquirido é de
grande importância para o futuro do seu negócio", completa.

 O curso teve duração de 20 horas, sendo ministrado durante
cinco dias por Wagner Barradas Sines e Joyce Silva dos Santos,
gestora de projetos do Sebrae SP, que capacita as mulheres a
obter mais ferramentas de gestão de negócios e empreendedoris-
mo. Nessa etapa as regiões norte e sul participaram e a ideia é
expandir para as demais regiões no próximo ano.

 Para Joyce Silva, o número de mulheres inscritas no progra-
ma, que nunca tinha tido contato com o empreendedorismo, foi
surpreendente. "Tivemos um número de participantes surpreen-
dente, não esperávamos. Isso mostra o quanto as mulheres estão
querendo empreender na região que residem. Em sua maioria, o
perfil era da mulher dona de casa, desempregadas e algumas com
baixa escolaridade, há casos que não haviam nenhuma escolari-
dade. É gratificante ver a participação local nesses programas de
capacitação e não podemos esquecer que, sem o apoio da secretá-
ria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, nada
teria acontecido", disse Joyce Silva dos Santos.
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Outubro Rosa: Capital terá ônibus especial

Saúde
Marcia Martins de Souza

A SPTrans informa que, entre os dias 1º e 31 de outubro, um ôni-
bus caracterizado com a marca do Outubro Rosa, campanha de cons-
cientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico preco-
ce do câncer de mama, irá circular pelas linhas que operam pelas zonas
Oeste e Sul da cidade. A iniciativa tem o objetivo de alertar para a
prática de exames de rotina como prevenção da doença.    O ônibus de
prefixo 85.667, operado pela empresa Transcap, será caracterizado com
as cores rosa e cinza por toda a sua extensão e um laço rosa nas
laterais do veículo. Além disso, as mensagens "Outubro Rosa" e "Pre-
vina para viver, cuide para vencer" aparecerão no letreiro chamando a
atenção para esta relevante campanha e serão distribuídos laços e
panfletos informativos sobre o Outubro Rosa.

 Durante o mês de outubro o veículo passará por diversas linhas
da região. Nesta terça-feira, 1º de outubro, será a linha 8029/10 Shop.
Portal – Term. Morumbi.

MITOS E VERDADES SOBRE O
CÂNCER DE MAMA

Durante o mês de outubro,
surgem diversos boatos sobre o
câncer de mama - tanto nas re-
des sociais quanto na conversa
entre amigos. Neste post, escla-
recemos alguns pontos impor-
tantes sobre as causas e trata-
mentos. E lembrem-se: o auto-
exame e a consulta ao médico
são fundamentais: quanto mais
cedo for realizado o diagnósti-
co, maior é a chance de cura!

  “Quem menstrua muito
cedo ou é mãe depois dos 30
anos tem maior probabilida-
de de desenvolver a doen-
ça.” Verdade. O risco aumenta
porque essas mulheres menstru-
am mais vezes ao longo da vida,
ficando excessivamente expos-
tas aos hormônios estrogênio e
progesterona.

  “Praticar uma atividade
física ajuda na prevenção.”
Verdade. Cerca de 30 minutos
diários de caminhada são sufi-
cientes. E a atividade traz be-
nefícios extras: mantém os os-
sos fortes e a cabeça tranquila.

  “Próteses de silicone po-
dem causar câncer.” Mito.
Não há relação entre câncer de
mama e próteses de silicone. O
único ponto negativo é que o
implante pode dificultar o diag-
nóstico de tumores.

  “Homens podem ter
câncer de mama.” Verdade.
Apesar de raros (entre 0,5 a 1%
dos casos de câncer de mama
corresponde ao sexo masculino),
nos últimos 25 anos, a medicina
notou um aumento de quase
26% nas incidências do câncer
de mama em homens.

  “A amamentação ajuda a
prevenir o câncer de mama.”
Verdade. A produção de leite
aumenta as atividades das célu-
las mamárias. Ocupadas, tendem

a diminuir as suas multiplica-
ções. Alguns médicos afir-
mam que mulheres que ama-
mentam por mais de seis
meses têm chances bem
menores de desenvolver a
doença, já que o tecido glan-
dular das mamas é substitu-
ído por gordura.

  “O câncer de mama é
incurável.” Mito. Quando
o câncer é identificado nos
primeiros estágios da doen-
ça, a chance de cura é de
95%. Por isso, a realização
do autoexame e o acompa-
nhamento frequente ao mé-
dico é fundamental.

  “Tratamento hormo-
nal ajuda cura de tumores
na mama.” Mais ou menos.
Conhecido por hormonotera-
pia, é considerado um trata-
mento alternativo funcional
apenas quando o tumor pos-
sui algum receptor de hormô-
nios (cerca de 60% dos ca-
sos).

  “O sutiã pode au-
mentar o risco de câncer
de mama.” Mito.  Não
existem estudos que com-
provem a ligação entre am-
bas as coisas.

  “Mulheres com seios
menores têm menos
chances de desenvolver
câncer de mama.” Mito.
Todas as mulheres podem
desenvolver o câncer de
mama.

  “Antitranspirantes e
desodorantes favorecem
o aparecimento do câncer
de mama.” Mito. Nenhum
estudo comprovou que o uso,
seja de produtos roll on,
spray ou aerosol, favoreçam
o desenvolvimento da doen-
ça.

Data                                      Linha

4/10                      7013/10 Pq. Arariba – Term. Pinheiros
5/10                      745M/10 Campo Limpo – Shop. SP Market
6/10                      8078/10 Jd. das Palmas – Hosp. Campo Limpo
7/10                      8078/10 Jd. das Palmas – Hosp. Campo Limpo
8/10                      746P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro
9/10                      756A/10 Jd. Paulo VI – Term. Água Espraiada
10/10                    807J/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi
11/10                    746V/10 Jd. Rebouças – Hosp. Campo Limpo
12/10                    775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clínicas
13/10                    807M/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi
14/10                    8072/10 Pq. Ipê – Butantã
15/10                    8073/10 Jd. Guaraú – Term. Morumbi
16/10                    809L/10 Campo Limpo – Lapa
17/10                    8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi
18/10                    746R/10 Real Pq. – Santo Amaro
19/10                    8029/10 Shop. Portal – Term. Morumbi
20/10                    6412/10 Paraisópolis – Paulista
21/10                    807M/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi
22/10                    6837/10 Shop. Portal – Term. Capelinha
23/10                    8078/10 Jd. das Palmas – Hosp. Campo Limpo
24/10                    745M/10 Campo Limpo – Shop. SP Market
25/10                    7013/10 Pq. Arariba – Term. Pinheiros
26/10                    746P/10 Paraisópolis – Sto. Amaro
27/10                    756A/10 Jd. Paulo VI – Term. Água Espraiada
28/10                    807J/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi
29/10                    746V/10 Jd. Rebouças – Hosp. Campo Limpo
30/10                    775F/10 Jd. das Palmas – Hosp. das Clínicas
31/10                    8072/10 Pq. Ipê – Butantã

O apoio a essa iniciativa reforça o compromisso da SPTrans em
incentivar ações que promovem atividades de saúde, educação e cultura.

Confira a programação completa:

Profissionais de saúde do programa
Mais Médicos são dispensados em SP

Profissionais de saúde se
despediram nesta quinta-feira
(3) de colegas e pacientes.
Eles foram dispensados, com
fim do programa Mais Médi-
cos na maior cidade do país.
O dia foi de muita emoção em
uma Unidade Básica de Saú-
de de São Paulo. “Ele é ótimo,
ótimo médico. É uma pena que
eles querem tirar”, lamentou
uma mulher. O contrato do
doutor Edson Medeiros aca-
bou em setembro, o que acon-

teceu também com outros 36
integrantes do programa Mais
Médicos. “Existe um vínculo
muito maior, muito mais apro-
ximado com a família, porque
o médico cuida de toda a fa-
mília”, contou o médico. Os
médicos dispensados são bra-
sileiros, quase todos formados
no exterior. Trabalhavam, pa-
gos pelo município, dentro do
programa Mais Médicos, do
governo federal, que não acei-
tou a prorrogação do convê-

nio com a Prefeitura de São
Paulo. Ela até chegou a ser
concedida, na Justiça, como
forma de evitar transtornos à
população. Mas agora outro
juiz cassou a liminar e encer-
rou o processo. Os médicos
perderam os empregos. Enti-
dades de usuários do serviço
público, que atuam dentro do
Conselho Municipal de Saúde,
prometem recorrer da decisão
na segunda instância da Justi-
ça. Mas isso vai levar tempo.

Por enquanto, em mais de 30
unidades de atendimento, o cli-
ma é de despedida e de cons-
ternação.   A Prefeitura de São
Paulo disse que vai reagendar
todas as consultas. O Ministé-
rio da Saúde informou que não
vai renovar o contrato com o
município de São Paulo porque
o Mais Médicos será substituí-
do por um outro programa, com
outras regras: é o Médicos Pelo
Brasil, que está em discussão
no Congresso. Fonte: G1

Confira as unidades da
zona noroeste que podem
ser atingidas pela decisão:

UBS Jardim Peri, na Casa Verde
- UBS Jardim Rosinha, em

Pirituba - UBS Jardim Guanaba-
ra, na Brasilândia - UBS Elísio

Teixeira Leite, em Pirituba -
UBS Vila Pirituba, em Pirituba -
UBS Vila Espanhola, na Casa
Verde UBS Vila Dionísia, na

Casa Verde
 UBS José De Barros Magaldi,

na Lapa/Pinheiros



8                4 A 11 DE OUTUBRO DE 2019

O jornalista Brás Pereira do Jornal São Paulo de Fato rece-
beu os parabéns do ilustre advogado dr. Ademar Gomes no seu
luxuoso escritório no Jardins, av. Brasil, 367 - Jardins. A man-
chete da edição 586: "Acrimesp reivindicou anistia de imó-
veis à Prefeitura em 2018."

Na noite de 29 de setembro o Samba 13, de autoria de
Afonsinho BV, Ronaldinho, Koke, Damatta, Dani Almeida e
KZ, foi o escolhido para representar a escola na avenida no
Carnaval 2020.  Com o enredo ‘Vai-Vai, de corpo e álamo’,
sob o comando do carnavalesco Chico Spinoza, a agremiação
levará seus componentes por um passeio pelos 90 anos de sua
história e os 15 títulos do carnaval paulistano.

Vai-Vai de corpo e Álamo
Foto: Comunicação Vai-Vai

Numa casa, uma família de bruxas, que não praticam
bruxaria por mais de 300 anos. Recebem uma carta infor-
mando da visita do Imperador que irá fazer uma auditoria
na casa delas, onde a única salvação delas será fazer um
feitiço que tenha a lágrima de uma princesa, uma maravi-
lhosa estória com um final surpreendente! Categoria:Infantil
- Duração:1h - Elenco: Chico Azevedo, Fabiane Ribas, Re-
nata Lima, Renata Machado, Sérgio Chibat e Giovana An-
drade. Diretor: Alexandre Machado. De: Alexandre Ma-
chado - Teatro Shopping West Plaza - Av. Antártica, 380 -
Barra Funda, São Paulo. Apresentações: Domingo às15h,
R$ 40 - Temporada: A partir de 06/10/2019 até 27/10/2019

Bruxas no Teatro West Plaza

Sala Laura Cardos

Leitores podem
recortar anúncio

e ganha 50%
descontos

Uma Sessão Sole-
ne da Câmara Munici-
pal marcou os 98 anos
do bairro do Limão, na
zona norte. A homena-
gem aconteceu na noi-
te de quinta-feira  (03/
10) na Biblioteca Me-
notti del Picchia, um

dos mais antigos do bairro. Foi de um pé de limão bravo que
surgiu o nome do bairro. As primeiras famílias chegaram em
1930, povoando chácaras e sítios. Hoje, o local é mais do que
isso. Tem a Ponte do Limão, a Paróquia Santo Antônio e o
Centro de Tradições Nordestinas, por exemplo. Os 98 anos do
bairro foram comemorados com música clássica apresentação
da Orquestra sinfônica Juvenil do Colégio Padre Moye e ho-
menagens a pessoas que fizeram parte da história do lugar.

Sessão Solene celebra
98 anos do bairro do Limão

Paulo Cahim e Val Medeiros

Reconhecimento de Fato


