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A Essência
da Força

Forte não é aquele que
nunca vai cair, é aquele que
sempre vai conseguir se
levantar.  Até os mais fortes
fracassam, e os mais jovens
ficam cansados. Mas o
importante é nunca desistir.
Essa é a essência de todas as
pessoas verdadeiramente
fortes.

 Ao longo da vida, muitas
pessoas vão tentar te
desencorajar e esgotar a tua
força. Não perca tempo com
elas, e procure a companhia
daquelas que te dão valor por
aquilo que você é e não pelas
coisas que você tem. Essas
pessoas serão a tua força.

Depois de 5 anos, Museu da Língua
Portuguesa reabre as portas!

Devastado por um incêndio em 2015, o Museu tem previsão de inauguração no meio deste ano!

Em 2015, o Brasil
testemunhou o fogo destruir

o Museu da Língua
Portuguesa, na Luz, Centro

de São Paulo. Agora, 5 anos
mais tarde, a instituição irá

reabrir as portas. A previsão
para a re-inauguração é dia
25 de junho. Ao todo, foram
investidos R$ 81,4 milhões,

boa parte vinda do seguro de
incêndio. A nova estrutura

contém um acesso direto via
Estação Luz do metrô, uma

tentativa do governo de
estimular as visitas. No

terraço, haverá um café
aberto, com vista para o
Parque da Luz e para a

Pinacoteca. Ainda não se
sabe qual organização social

vai administrar o Museu, mas
o governo já publicou um

chamamento para definir tais
questões burocráticas.

Espera-se que passem 600
mil visitantes no primeiro ano
de reabertura. A inauguração

será fechada para
presidentes e representantes

de países lusófonos e
autoridades. Somente no dia

seguinte, o público poderá
reencontrar o Museu da

Língua Portuguesa.

Famílias atingidas por enchentes ou alagamentos e tiveram seu
imóvel danificado, poderão pedir isenção do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU São Paulo) no próximo ano (2021). De acordo
com a prefeitura de São Paulo, a isenção chega ao valor máximo de
R$20 mil por imóvel. Para solicitar a isenção os moradores devem
fazer o pedido na subprefeitura de seu bairro, que será responsável
por identificar as enchentes e os imóveis que foram afetados. É
necessário que o morador leve os seguintes documentos: RG, CPF,
cobrança de IPTU do ano de referência, que no caso é de 2020 e
fotos ou vídeos dos danos que foram causados. Para conhecer a
subprefeitura de seu bairro acesse:

 https://www.prefeitura.sp.gov.br/…/subprefeituras/
index.php…)  Ou então ligue para: 156

Isenção do IPTU em São Paulo
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Sete escolas abrem o
desfile do Grupo

Especial do carnaval
2020 de São Paulo

Os tradicionais desfiles das
escolas de samba de São Paulo,
organizados e administrados pela
Liga SP, acontecem entre os dias
21 e 24 de fevereiro. Pág. 3
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EDITORIAL Professor Clovis Pereira  TA CONTADO
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 - 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.

EXPEDIENTE:

Enchentes enchendo a paciência!
As tempestades causam enchentes e

assuntos para tevê, jornais e rádio! Ligando a
tevê, as milhares de imagens são repetidas N
vezes. No rádio, o locutor com ênfase narra
pormenores e pormaiores das catástrofes com
número de mortes, algumas a confirmar entre
outras mazelas. Nos jornais, as fotos de carros
submersos, além das centenas de árvores caídas
etc. Bombeiros salvando vidas, cachorros
nadando fugindo da morte, colchões e outros
utensílios domésticos rodando água abaixo,
alguns desocupados acenando para as câmeras
de tevê, tudo isso e outros flagelos são assuntos
causados pelas tempestades e posteriores
enchentes e salve- quem puder!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e que reside
longe das enchentes, que enchem a paciência
dos ‘premiados!’

Guerra -  O Presidente Jair
Bolsonaro, manda forças de
segurança para o Ceará, as
Forças Armadas estão no Estado,
para evitar a crescimento da
criminalidade e também uma
guerra no Ceará. Aliás, um
estado comandado pelo PT.

Criminalidade -  Os casos de
homicídio, feminicídio, latrocínio e
assaltos, tem crescido de forma
assustadora, isto, acontece já que os
criminosos não temem a lei, pois
tudo favorece o marginal.  A Câmara
dos Deputados nada faz prá mudar
este contexto, uma vez que se
tornarem a lei mais dura com penas
maiores e sem privilégios, isto, pode
atingir certamente alguns
parlamentares. Assim, não há
interesse da Câmara Federal em
resolver a questão da criminalidade
e a população fica entregue a fúria
de assassinos e todo tipo de
criminoso. Agora, se houver Justiça
com as próprias mãos, a lei alcança
quem a fez, prende e protege o ladrão
"vítima da sociedade". Lamentável
e criminosamente vergonhosa.

Referência -  O Presidente
Jair Bolsonaro, está sendo
elogiado e seu exemplo é a
esperança em todo o mundo.
Países da Europa e do resto do
mundo, inclusive na América
Latina, estão fartos da esquerda
e do comunismo que só querem
acabar com os países e colocar em
sua direção, bandidos,
quadrilheiros e corruptos.

Bolsonaro virou referência
mundial.  A internet está
destruindo a farsa dos
comunistas.  Os comunistas no
mundo estão perdendo a força.
Veja os casos de Cuba, onde a
família Castro tem bilhões em
paraísos fiscais, a Venezuela que
tinha a gasolina a 0,10 centavos e
após a esquerda tomar o poder, as
pessoas disputam no lixo a
alimentação, e assim, acontece
em países dominados pela
esquerda festiva, e logo a Igreja
Católica deve sofrer mudanças
para pior, pois, o Papa Francisco,
esquerdista declarado começou a
armar seu plano diabólico. Quem
viver verá.

Carnaval/chuvas -  Com as
chuvas torrenciais que estão caindo
e a proximidade do carnaval, a
prefeitura terá que por um super
pelotão de limpeza nas ruas, pois,
com a superlotação de pessoas nos
blocos e nas folias, o que se espera,
são toneladas de lixo como copos
plásticos, garrafas pet e toda sorte
de sujeira. Portanto, os bueiros terão
que ser limpos para suportar o
volume das águas. Quem viver verá.

Pedofilia -  A Polícia de São
Paulo participou de uma
operação mundial contra a
pedofilia, na cidade foram presos
54 pedófilos dos quais 17 em
flagrante, entre eles um professor
que filmava as alunas com idades
entre 13 e 14anos. Nos casos de
haver provas a condenação
deveria ser a castração, química
ou cirúrgica e ponto final.

Polêmica -  A imprensa
está fazendo um grande
esforço para "queimar" o
Presidente Jair Bolsonaro,
depois da sua declaração em
entrevista envolvendo uma
repórter da Falha de São
Paulo, ops. Folha de São
Paulo. E na época em que Lula
disse: que feministas do PT
tinham o grelo duro, a
imprensa ficou calada, e

ninguém da ala feminina do PT, se
manifestou. Lamentável e
vergonhoso.

Democracia -  A política no
Brasil está tão batida que não se
pode falar nada sobre o congresso,
qualquer menção que não seja de
agrado de Rodrigo Maia ou de
Davi Alcolumbre, ambos vão a
imprensa choramingar e a
desculpa sempre é a mesma,
ataque a democracia, pois, falta
argumentos para que os
Presidentes do Senado e da
Camara Federal se dirijam a
população.

MMA -  A Assembleia
Legislativa de São Paulo,
transformou - se numa arena de
lutas, os deputados ofereceram ao
Estado, um espetáculo único de
agressões mútuas. Agora, isto vai
para a pizzaria da Assembléia que
se chama Conselho de Ética e como
sempre, tudo vai terminar em uma
enorme pizza. Na verdade, todos os
envolvidos deveriam ter seus
mandatos cassados, pois, deram um
péssimo exemplo as cidades do
Estado. Lamentável e extremamente
vergonhoso.

Coitadinhos -  É preciso que
se endureça o regime
urgentemente, pois, a coisa
chegou a um ponto insustentável,
alunos não respeitam
professores, não temem a polícia
e chegam ao absurdo de
enfrentar os policiais. Assim,
após uma operação policial legal,
onde foi preciso a usar a força,
daí aparecem os defensores
calhordas dos direitos humanos
e querem sacrificar policiais, pais
de menores vão a imprensa e
endeusam seu filhos, dizendo
que pediram calma aos policiais,
mas, felizmente existem vídeos
mostrando alunos menores
agredindo oficiais da lei, onde
teve que acontecer  o revide. Este
caso aconteceu na escola Emydio
de Barros em Vila Leopoldina
onde a direção solicitou apoio da
PM. Lamentavelmente os
policiais sempre "estão errados"
pois, precisam ser agredidos ou
serem alvejados por tiros e, só
então reagir, segundo os idiotas
dos "direitos humanos e a farsa
que se chama "conselho tutelar.
Só para encerrar, a imprensa têm
que parar de coagir a polícia.

Inversão -  Atualmente os
policiais estão sendo taxados de
violentos, mas, esquecem de dizer
que eles trabalham de enxugar gelo.
A polícia reprime abusos de jovens
e são coíbidos por todos,
principalmente pela imprensa e
direitos humanos, assim, a polícia
prende e a Justiça solta, além, de
que com toda a divulgação contra
policiais, agora, qualquer um se julga
no direito de ofender, desacatar e
até agredir os agentes. Portanto, o
Governo do Estado é o único
responsável pela situação atual, ou
aperta o regime mais duro, ou logo
não teremos mais policiais.

 Comentário infeliz do presi-
dente Bolsonaro a respeito da pop-
ulação negra, que tanto ajudou e
ajuda no progresso desta nação.
Dizer que o deputado federal Hélio
Lopes é negro, porque demorou
para nascer é assunto que merece
forte crítica de todos. Ninguém
escolhe cor da pele, quando está na
barriga da mãe. Isto é conversa de
racista e pessoa despreparada
para o cargo de presidente do Bra-
sil. Peça para sair Bolsonaro. Essa
nação agradecerá!Com a realiza-
ção dos festejos de Momo, o cam-
peonato de futebol sofre uma para-
da. Depois reinicia com força total

Com o ‘descanso’, alguns téc-
nicos de futebol têm adiadas suas
demissões. Técnico de futebol não
tem estabilidade no emprego como
dantes. Perdendo duas partidas
seguidas, sua partida é iminente!

Conselho Tia Alzira

Uma leva de jogadores es-
trangeiros invadem os clubes
brasileiros, enquanto que alguns
craques nacionais são contrata-
dos pelas equipes internacionais.
Alguns continuam por lá e outros
voltam depressinha! Não corre-
sponderam!

Gasolina e demais combus-
tíveis tiveram baixa nos preços.
Baixas bem ‘baixinhas’. Veremos
quanto tempo persistirão.

O comércio continua devagar.
Algumas firmas abrindo o bico e
outras anunciando liquidações es-
pecialmente em colchões e remé-
dios miraculosos que inclusive
não são vendidos em farmácias,
apenas pelo reembolso postal. Es-
quisito!

As enchentes castigaram di-
versas cidades brasileiras. Belo
Horizonte, Vitória, cidades satélites
da capital paulista, Bauru, Araçari-
guama entre outras em que os
moradores perderam tudo!

Coringão teve fracasso na par-
ticipação da Libertadores e no
Paulistão também ‘capenga’. Téc-
nico novo, bom plantel, algo erra-
do está acontecendo.

Quanto a demissão de técni-
cos de futebol, poucos esquen-
tam’ o banco’, mas perdendo duas
partidas seguidas é convidado a
pegar o boné .

Uma jovem em apuros!
No abençoado terreiro da

vovó Candinha, os clientes são
pessoas da meia idade e alguns
veteranos (as). Ao abrir as portas
do abençoado terreiro, me
surpreendi com a presença de uma
jovem bem trajada e falante:
“Magnânima guru, vim ao
abençoado terreiro indicada por
uma pessoa que teve seus
múltiplos problemas resolvidos
apenas numa consulta. O meu
problema é o seguinte: após uns
namoros  mal sucedidos, meus
pais me colocaram no ‘olho da
rua’. Passei a ser mais uma das
mulheres sem teto e dormia sob
marquises disponíveis, junto a
outras da mesma laia; elas me
deram um cigarro esquisito que,
após fumar me senti outra pessoa!
Passei a roubar celulares para
sobreviver até ser presa! Contei
meu drama para a delegada de
plantão; ela me aconselhou a ser
pessoa honesta e, em palestra com

um amigo, ele me deu o endereço
do terreiro..., mas não tenho
dinheiro para pagar a consulta...,
como farei?” – Simples, respondi.
Faça uma faxina caprichada no
terreiro, limpe o ‘congá’ e a
consulta será paga! Depois uma
cabocla indicada fará a consulta!
Para a tarefa, foi convocada a
cabocla Jurema. “Zifia, ouvi o
relato e jogando os búzios teremos
a resposta sobre seu drama! Epa!
Os búzios informam que deve
procurar trabalho e levar vida
honesta. Num trabalho na casa de
um industrial, este ficará viúvo e
se apaixonará por você. Case-se
com ele, seja fiel e sua vida será
um mar de rosas! Depois volte à
casa de seus pais e comunique a
eles sua nova vida. Eles ficarão
satisfeitos com seu progresso! A
moça saiu feliz e mais uma vez o
abençoado terreiro fez milagre!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha

Carnaval é festa popular,
tradicional e esperada! Este ano -
2020 – com a ‘chuvarada’
acontecendo, alguns foliões ficam
com um pé à frente e outro atrás
em relação aos carnavais passados
em que o tempo ajudou, muitos
brincaram alegres e satisfeitos.
Segundo previsões, durante os
dias de Momo  a chuva dará uma
trégua e os desfiles acontecerão
nos trinques. Afinal, temos outros
dias do ano para que a chuva se
faça presente!

O carnaval moderno sente a
falta de bons compositores e
intérpretes, mas os tempos são

Conselho Tia Alzira

Carnaval
outros e com a animação de
compositores e intérpretes  novos
a folia será sucesso. O carnaval
proporciona movimento comercial
em diversos estabelecimentos e
ainda ativa a consumação,
emprego e alegria a uma
população que sofre com inflação,
tempestades que causam
inundação, perda de vidas
preciosas, carros submersos e
queda de árvores entre outras
mazelas! Serão 3 dias de alegria
contagiante e viva o carnaval, seus
desfiles e lindas passistas! Viva o
Rei Momo e sua corte e todos os
diretores e comissão  festiva!
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Brás Pereira

A Casa de Cultura da Fregue-
sia do Ó recebe esta semana uma
antecipação do Carnaval 2020.
No dia 19 de fevereiro o Bloco SP
Forró chega com forrozeiros para
animar a Casa de Cultura. no dia
20 de fevereiro é a vez da Folia na
Brasa com o Bloco Jah É com
muito Reggae e Samba Reggae.
No dia 21 de fevereiro o Rock
desembarca na Casa de Cultura
com o Bloco Lets Block.

 Confira a programação:  Dia
19/02, às 19h – Bloco SP Forró -
O Coletivo SP Forró participa do
Carnaval de rua de São Paulo em
2020 e reúne forrozeiros das
regiões, Norte, Sul, Leste, Oeste
e Centro da cidade, além de con-
tar com grupos como: o Trio
Sabiá, Trio Da Lua, Trio Beijo de
Moça, Trio Amizade, e também
traz mestres dançarinos e
amantes do forró. Livre. Grátis.
Dia 20/02, às 19h30 – Folia na
Brasa – Bloco Jah É - Repertório
das canções que serão apresen-
tadas nos desfiles de Carnaval em
2020 pelo Bloco JAH É. O Coleti-

Casa de Cultura da Freguesia do
Ó recebe blocos carnavalescos

vo tem como objetivo valorizar e
disseminar o Reggae e o Samba
reggae como cultura genuina-
mente periférica. Livre. Grátis.  Dia
21/02, às 20h – Carnaval Rock –
Bloco Lets Block. Para misturar a
energia do Rock à alegria do Car-

naval, mantendo as batidas e le-
vadas dos clássicos, o bloco ini-
ciou em 2017 e desde então, su-
pera o público de mais de 10 mil
pessoas, trazendo para a rua, uma
opção de gênero musical ao
público que gosta dos clássicos

como: Kiss, Queen, Deep Purple,
Titãs e Kings Of Leon. Uma hom-
enagem à música e aos amantes
do Rock. Livre. Grátis.

 Serviço: Casa de Cultura
Freguesia do Ó - Av. Largo da
Matriz, 215 – Freguesia do Ó

Os tradicionais desfiles das escolas de samba de São Paulo,
organizados e administrados pela Liga SP, acontecem entre os dias 21
e 24 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi.  A Barroca Zona Sul,
vice-campeã do Acesso 1, abre a noite de sexta-feira. Já a noite de
sábado será aberta pela Pérola Negra, campeã do Acesso 1. A Mancha
Verde, como atual campeã do Grupo Especial, teve o direito de escolher
sua posição e optou por ser a quarta escola da sexta-feira.

Agenda dos desfiles das
escolas de samba no Anhembi

Grupo Especial
Sexta-feira 21/02
23h15 – BARROCA ZONA SUL
00h20 – TOM MAIOR
01h25 – DRAGÕES DA REAL
02h30 – MANCHA VERDE
03h35 – ACADÊMICOS DO TATUAPÉ
04h40 – IMPÉRIO DE CASA VERDE
05h45 – X-9 PAULISTANA

Sábado 22/02
22h30 – PÉROLA NEGRA
23h35 – COLORADO DO BRÁS
00h40 – GAVIÕES DA FIEL
01h45 – MOCIDADE ALEGRE
02h50 – ÁGUIA DE OURO
03h55 – VILA MARIA
05h – ROSAS DE OURO

Grupo de Acesso 1
Domingo 23/02
21h – INDEPENDENTE TRICOLOR
22h – ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO
23h – NENÊ DE VILA MATILDE
00h – LEANDRO DE ITAQUERA
01h – MOCIDADE UNIDA DA MOOCA
02h – ACADÊMICOS DO TUCURUVI
03h – CAMISA VERDE E BRANCO
04h – VAI-VAI

Grupo de Acesso 2
Segunda 24/02
20h – FLOR DE VILA DALILA
20h50 – PRIMEIRA DA CIDADE LÍDER
21h40 – UNIDOS DE SANTA BÁRBARA
22h30 – AMIZADE ZONA LESTE
23h20 – CAMISA 12
00h10 – UIRAPURU DA MOOCA
01h – TORCIDA JOVEM
01h50 – UNIDOS DO PERUCHE
02h40 – MORRO DA CASA VERDE
03h30 – TRADIÇÃO ALBERTINENSE
04h20 – IMPERADOR DO IPIRANGA
05h10 – DOM BOSCO

Carnaval 2020

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

Culinaria Tia Tereza

 Suco Verde Detox

Ingredientes:  2 talos de salsão com as folhas; 1 maço pequeno de
salsinha; 1 pêra; 1 cenoura;  2 folhas de couve; 2 fatias grossas de
melancia; 2 maçãs; 3 talos de erva-doce (ou funcho); 1 punhado de
brotos de alfafa; 2 laranjas; 1 pepino inteiro.  Modo de Preparo: Junte
todos os ingredientes devidamente higienizados e cortador em um
liquidificador; Deixe batendo de 4 a 6 minutos; Sirva.

Confira abaixo a programação completa:

Inicio a minha coluna co-
mentando mais uma vez a briga ju-
dicial para definir para quem vai
ficar a herança deixada por Gugu
Liberato.  A cada dia que passa mais
problemas se acumulam para
definir o processo.

Muito embora querem desac-
reditar Rose Miriam de Mateo,ela e
os filhos são herdeiros definidos
no processo. Mas agora surgiu um
fato novo na história muito con-
testada de ambas as partes.

A declaração de Thiago
Salvatico,suposto namorado de
Gugu Liberato que afirmou para
a imprensa que entrará na briga
pela herança, tumultuando de vez
a solução do processo.

Por outro lado o Advogado
da viúva , Nelson Wilhian afirmou
que é possível que outros perso-
nagens apareçam até porque isso
faz parte de uma trama para
desqualificar Rose Miriam.

Perante a justiça os direitos
de Rose Miriam, mãe dos filhos de
Gugu,já foi definido até porque a
união estável entre Gugu e ela já
foi comprovada e segundo o Ad-
vogado dela não há como contestar.

Juno Andrade marido de
Xuxa,assina contrato com o SBT
para fazer o papel principal na nove-
la "Poliana" na sua segunda fase.
O contrato foi assinado na última
segunda-feira com a presença de
Sílvio Santos.

A Globo apostou num especial
de carnaval de São Paulo com o títu-
lo de "SP Samba", apresentado por
Michelle Barros,que trouxe
histórias de superação relaciona-
dos á folia e ás agremiações.

 O programa foi exibido no úl-
timo sábado e a audiência foi
abaixo da crítica dando apenas 9.0
, O programa era para engrandec-
er o samba de São Paulo mas o
resultado não foi bom. Hoje
Michelle Barros e Chico Pinheiros
transmitem a primeira noite do
carnaval de São Paulo.

Está no ar o Canal Comu-
nitário em Rede Nacional. Este
colunista gostaria de saber
porque cobram das produções in-
dependentes para seus progra-
mas irem ao ar e,quem são os
gestores do canal.

Frase Final: O Respeito pela
opinião nos dá maturidade.
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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

Após agressão em escola, PMs são afastados
Quatro policiais militares envolvidos em conflito na escola estadual Emygdio de Barros, no Rio Pequeno (zona oeste

de SP), foram afastados nesta quarta-feira das ruas até o fim das investigações sobre o que aconteceu na noite de
anteontem no local – um inquérito policial militar foi aberto. A diretora do colégio, que teria chamado a PM para tirar um
aluno de sala, não é mais funcionária da unidade, segundo a Secretaria da Educação do estado.  Segundo relatos, tudo
começou quando um aluno de 18 anos descobriu que não estava mais matriculado – ele teria sido desligado por excesso
de faltas. O rapaz se recusou a sair e, então, a diretora teria chamado os policiais para tirá-lo da escola.

Rapidinhas

Terminais de ônibus de SP podem
receber apartamentos após concessão

Os terminais municipais de ônibus
da cidade de São Paulo podem rece-
ber moradias no topo de suas estru-
turas após a concessão dos empreen-
dimentos à iniciativa privada. A ideia
está no projeto de concessão desses
espaços, atualmente administrados
pela gestão do prefeito Bruno Covas.

 Ao todo, a prefeitura de São Paulo
quer repassar os 31 terminais de ôni-
bus da cidade em modelo de parceria
público-privada, além de dois pontos
de paradas (Clínicas e Eldorado), oito
estações do Expresso Tiradentes e
quatro corredores de ônibus. Os ter-
minais recebem diariamente 846 mil
passageiros, segundo dados da sec-
retaria Municipal de Mobilidade e
Transportes, e 55 mil passam pelas

Ao determinar a
concessão dos terminais
de ônibus da capital à
iniciativa privada, a

Prefeitura de São Paulo
planeja colocar em prática
um projeto ambicioso de
desenvolvimento urbano,
inspirado em metrópoles
como Hong Kong, Tóquio

e Nova York.

estações do Expresso Tiradentes (o
antigo Fura-Fila). A manutenção dos
espaços custam R$ 258,4 milhões ao
anos aos cofres públicos.  O edital
prevê que a empresa ou consórcio
vencedor da concorrência, fique re-
sponsável pela administração, ma-
nutenção, conservação, exploração
comercial e requalificação dos termi-
nais e demais espaços ao longo de 30
anos.  As concessionárias terão que
construir espaços comerciais e resi-
denciais sobre os terminais para ter-
em retorno financeiro com a operação.

Os imóveis construídos sob os termi-
nais não serão destinados a moradia
popular. O vencedor vai poder explorar
os apartamentos por meio de aluguel
durante os 30 anos da concessão – mas
a propriedade será da prefeitura, que
poderá, ao fim desse prazo, conceder
por mais tempo, vender ou transformar
em habitação social. Cronograma Se-
gundo a Prefeitura, a reforma dos ter-
minais deverá ser entregue dois anos
após a assinatura do contrato de con-
cessão. Já a conclusão dos apartamen-
tos tem um prazo maior: cinco anos.

Prefeitura vai utilizar 10 drones na segurança do carnaval em  São Paulo
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, recebeu seis novos drones para

reforçar as operações durante o carnaval 2020 na cidade. Com o acréscimo, serão 10 equipamentos utilizados pela
Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Defesa Civil na segurança do evento, que se estende até o dia 1º de março.
Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, coronel José Roberto de Oliveira, os drones são de grande
importância para contribuir com a segurança. “Eles permitem identificar situações de perigo e a movimentação das
pessoas, sobretudo em um evento como o carnaval”, explica.   Os novos equipamentos são do modelo Mavic 2 Zoom
da DJI. É um drone cinematográfico de qualidade profissional que permite aproximar-se da ação capturando assuntos
sensíveis a partir de uma distância ainda maior.   As hélices de baixo ruído mantêm os voos silenciosos. Oferece
imagem panorâmica com suporte para os modos Esfera, 180 °, Horizontal e Vertical.

Prefeitura inaugura UPA 24 horas na Zona Norte
Unidade de Pronto Atendimento Jaçanã amplia a capacidade de
atendimento de urgência e emergência na Zona Norte da capital
A Prefeitura de São Paulo inaugurou

na manhã desta quinta-feira (20), na Rua
Ester Elisa, 229 - a terceira Unidade de
Pronto Atendimento da Zona Norte da
capital, a UPA Jaçanã. A unidade
funcionará todos os dias da semana,
durante 24 horas, e trata-se da 14ª UPA
da cidade de São Paulo.

 “Eu, que passo por um problema de
saúde, sei o quanto ter um atendimento
rápido e eficaz é importante para poder
dar sobrevida a nossa população”,
afirmou o prefeito Bruno Covas, por meio
de um vídeo exibido durante a
inauguração. Segundo o prefeito, o
investimento no equipamento foi de R$ 7
milhões.  No espaço, será possível realizar
33.560 atendimentos por mês. O
equipamento atende a todas as normas
de acessibilidade vigentes e conta com
oito consultórios médicos, sete leitos de
emergência, 16 de observação adulto, sete
leitos de observação infantil e dois de
observação em isolamento. Também há
três salas de avaliação de risco, sala de
raio x, gesso, medicação, sala para coleta
de exames, outra para assistência social,
psiquiatria, consultório odontológico,
além de vestiários e refeitórios.  A UPA é
vinculada à Coordenadoria Regional de
Saúde Norte e será administrada pela
Organização Social de Saúde (OSS)
Instituto de Atenção Básica e Avançada
à Saúde (IABAS), por meio de contrato
de gestão com a Secretaria Municipal da
Saúde (SMS).  “Essa UPA vai desafogar
as demandas do Pronto Socorro no

Hospital São Luiz Gonzaga e agilizar os
atendimentos”, disse a moradora da
região, Maria Madalena Figueiredo.

 No local, a população contará com
os serviços de urgência e emergência,
odontologia e psiquiatria, exames de
raios-x, laboratoriais e eletrocardiografia.
Para o atendimento, foram admitidos 376
funcionários, entre técnicos de saúde e
da área administrativa. A estrutura física
da UPA é composta por 32 leitos de
observação adulta e infantil, incluindo de
emergência e isolamento. Para a
construção, aquisição de equipamentos
e mobiliários a unidade de saúde contou
com R$ 9,1 milhões de investimentos da

Prefeitura de São Paulo.   Segundo o
secretário municipal de Saúde, Edson
Aparecido, os equipamentos de Saúde
dessa região também atendem moradores
dos municípios da região metropolitana.
“Nossas unidades funcionam de porta
aberta. Não mandamos ninguém embora,
independente da pessoa morar em São
Paulo ou não”, destacou.

 A Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) Jaçanã foi implementada em um
terreno de 3.065 m² e possui 1.778 m² de
área construída. A obra foi retomada em
junho de 2017 pela atual gestão e
executada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Obras (SIURB).

Henrique Deloste

  Pouco após o retorno ao Céu do
Crucificado, a Igreja Católica tomou para si o
papel de zeladora das ideias e das realizações
cristãs e falhou, lamentavelmente, no
compromisso assumido,

 Não é nossa intenção denigrir a imagem
de qualquer templo que seja e sim expormos
nossa reflexão sobre o assunto, mas a verdade
é que após o Concilio Ecumênico de Niceia, o
cristianismo vem sendo deturpado pela
influenciação dos sacerdotes desta igreja. As
castas, as seitas, as classes religiosas e a
intolerância do clericalismo abalaram a voz das
realidades cristãs. Deslumbrados com os
poderes temporais, falharam com seus deveres
e às suas finalidades tanto que houveram cisões
enormes entre eles a partir do Concilio de Éfeso
em 431: Romana, Ortodoxa, Copta,
Protestante, Anglicana, Brasileira entre outras.

 O resultado desta partilha nos mostra que
os ensinos do Mestre foram subdivididos entre
os homens cujos interesses falaram mais alto,
ou como senhores absoluto e donos do
trabalho evangélico ou como se proclamaram
por entre as sociedades terrena dizendo-se “a
Voz de Deus” aqui na Terra, gerando as
dolorosas consequências da incompreensão do
Amor Crístico que unifica e não divide (leia 1
Coríntios 1:10). Este efeito nós vemos hoje
nas chamadas Fake News, cujo advento
tecnológico e suas respectivas funcionalidades
como a rede social (internet, links patrocinados
e principalmente o WhatsApp) refletem em
alterações significativas nos fenômenos
socioculturais.  Se por um lado, as facilidades
propostas pelos meios digitais fornecem
pontos positivos, por outro lado problemas
se apresentam neste meio que podem
transtornar a vida de muitos. Conforme

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Além dos múltiplos problemas de saúde que aparecem, o mais grave no momento é

‘coronavírus’ um presente de grego aos habitantes do planeta Terra! Dirija-se ao terreiro da
vovó Candinha para se defender.

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

Comentários entre parentes e amigos versam sobre seu estado de saúde; alegam que São
Pedro está de olho e somente o dr. C. Pultura será a tábua de salvação. Marque uma consulta
depressinha com o renomado médico e boa viagem!

Procure agir com aquela paciência que Deus lhe deu! Nada de palavrões ao ser ‘espremido’
no transporte coletivo ou levar bronca de patrão. Lembre-se de que o desemprego está pegando!

  Não desanime! Enfrente os desafios que aparecerem. Caso seja ‘acertado’ pela epidemia
‘coronavírus’,ria da situação! Uma epidemia internacional é uma honra! Menos um no planeta
para votar em canastrões.

Segundo relato do dr. K.Brito à sua esposa, seu estado de saúde inspira cuidado após
ingerir algumas garrafas da puríssima cerveja ‘Belohorizontina’. Acontece que seu destino ao
tomar a geladinha, será ficará geladinho no IML!

 Cuide da sua carcaça antes que a mão do tempo a acerte. Sendo mulher e ainda atraente,
tome banho, vista-se na moda pois, se descuidar, será mais uma das muitas titias que rolam por
aí! Pense nisso!

  Zele pela sua saúde e posteriormente, para a parte espiritual. Tomando ‘marafo’ encontrado
em despachos de macumba seu destino é o outro mundo, deixando bens-carro e apartamento -
para o próximo que está próximo a tomar lugar no seu colchão.

  Use sua virtuosa mente para melhorar de vida. Contrate alguns coleguinhas e cave um
túnel que os transporte à sala em que está o cofre do banco. Faça a ‘colheita’ e viva feliz!

Faça consulta ocular e deixe de ser ‘galo cego’ ao caminhar pelas ruas. A clínica do dr.
Urubulino Consorte faz exames em suadas prestações e, de acordo com a idade, os preços
variam. Para você que está fazendo hora extra no planeta, o preço é menor.

 Com o decorrer dos anos, diversas partes da carcaça humana vai pro brejo através de
cachaçadas, cigarros duvidosos e churrasquinhos degustados em jogos varzeanos. Como é fã
dessas modernidades, aproveite e faça um seguro de vida para garantir o féretro.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Seu lado positivo é elogiado por todos! Seja sempre você no trabalho, nas lidas sociais e
no trato junto aos seus semelhantes, apenas saiba escolher as amizades e boa sorte!

  Cuidado com o Stress! Stress não é um cabra de confiança, tendo deixado o xilindró a
poucos meses. Caso ele tente te conquistar, aceite meus conselho: cuidado com o Stress!

ISÕES CRISTÃS
pesquisa do Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT) estas falsas notícias
tem 70% de chance a mais de se propagarem
do que noticias verdadeiras. Outras questões
são a divulgação sem a constatação da
veracidade dos assuntos ou da falta de
consulta das fontes que divulgam informações
tendenciosas. Se assim é no plano físico,
imagine então no plano religioso.

 O afastamento das verdades crísticas
trouxe o desencantamento a muitos fieis que,
decepcionados com o trabalho religioso,
tornaram-se depressivos com a ansiedade
batendo às suas portas. Hoje, de acordo com
a Organização Mundial de Saúde (OMS) uma
em cada três pessoas no mundo sofre de
ansiedade e o Brasil figura entre os lugares
onde esse mal está mais presente. Ora,
sabemos que a ansiedade é um estado de
angustia, agitação, medo e preocupação que
desencadeia reações emocionais,
comportamentais e psicossomáticas no
individuo, mesmo quando não há motivo para
isso. O que acontece é que a religião funciona
como um refúgio e quando ela não consegue
mais atender as necessidades de seus
seguidores, seja por qual motivo for, aparece o
desequilíbrio de neurotransmissores que
podem ou não desencadear o medo do amanhã.

 Existem mais de mil denominações cristãs
só aqui no Brasil. Sendo a religião o balsamo
para o Espírito sedento de paz e a prevenção
que promove o equilíbrio através da fé, e,
quando percebe-se o abuso materialista naquilo
que deveria ser espiritual, acontece a decepção
e com ela a dissolução congregacional trazendo
novos pensamentos e, com esses, novas igrejas,
dividindo ainda mais o que já está mais do que
dividido. Erramos? Tomara que sim!
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Confira o desfile da Brás Pereira Banda
Show no Imirim, Zona Norte de SP

Para você que não foi ao desfile da Brás Pereira Banda Show, o verdadeiro carnaval de antigamente, sem gigantismo, com a
participação de todos, confira no link abaixo como parte dos moradores do Bairro do Imirim, Zona Norte de SP, foi contagiada pela
alegria.   A Brás Pereira Banda Show foi a primeira banda de carnaval a investir na eletrônica, reunindo uma bateria com mais de
200 componentes num pendrive, acompanhada pelo cavaquinho de primeira de Diogo e o violão de 7 cordas nos dedos ágeis de
Ricardo, que serviu de apoio ao puxador Luizão Perna e Wal Serra. As imagens deste vídeo foram captadas pelo competente
Fábio, que já trabalhou em diversas emissoras de televisão do Brasil. O drone (pequeno avião portátil) captou tudo.

Foi a primeira banda a investir em tecnologia para um desfile de Carnaval

A amizade diz tudo, veja quanta consideração entre amigos desta
subprefeitura fez nesta data em que pego mais uma petula da vida.
Afirma Antonio Carlos Chiaretto com toda sua alegria em que foi
presenteado com está grande festa. Hein e por quê?

Festa Surpresa


