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Freguesia do Ó faz aniversário, completando
440 anos de história e muita tradição

O Bairro teve início em 1580, quando o bandeirante Manuel Preto,
se instalou numa fazenda, na Vila de São Paulo após 26 anos de sua
fundação. Manuel Preto e sua mulher, Águeda Rodrigues, após ob-
terem despacho favorável em 29 de setembro de 1615, ao requeri-
mento de provisão que fizeram, pelo motivo de não poderem cum-
prir suas obrigações religiosas na vila, juntamente com sua gente.
Iniciaram em 1610 a construção de uma capela dedicada à virgem
sob a denominação de Nossa Senhora da Esperança ou da Expectação.

O nome do bairro originou-se devido à festa em que se recitavam
as antífonas iniciadas com o vocativo "Ó", de vésperas, no breviário
romano, na proximidade do natal.   Em 1794, foi inaugurada a nova

igreja dedicada à Virgem do Ó, construída onde hoje se situa o largo
da matriz velha, e se tornou Paróquia pelo Alvará de Constituição de
15 de setembro de 1796, concedido pela Rainha de Portugal.

 Essa igreja foi destruída em 1896, quando ao tentar espantar
com fogo, um enxame de abelhas instaladas na torre, o sacristão a
incendiou.  A atual igreja matriz de Nossa Senhora do Ó foi inaugu-
rada em 1901, construída em local próximo da anterior, na praça da
matriz, que lembra muito uma cidadezinha do interior. Existem cons-
truções antigas, anteriores ao séc XX que permeadas das novas cons-
truções criam um misto de nostalgia e progresso. Pág. 3

Ademar Gomes  -  Presidente da Acrimesp

Maju Coutinho reage à acusação de
Bolsonaro e esclarece situação no JH

Maju Coutinho decidiu se pro-
nunciar a respeito da acusação do
presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) sobre o Jornal Hoje, da Glo-
bo, ter mentido a respeito de notí-
cia. . Terça-feira (15), a apresenta-
dora esclareceu o que foi informa-
do na edição de  (24). “O  JH noti-
ciou que durante o evento ‘Brasil
vencendo a covid’ nem o presiden-
te Jair Bolsonaro, nem nenhuma
autoridade do governo, prestou so-
lidariedade às vítimas. Mas uma
médica da Bahia, a doutora Raissa

Soares, que não faz parte do gover-
no, pediu um minuto de silêncio e o
pedido foi respeitado por todos os
presentes, inclusive o presidente”,
declarou a jornalista.

 Nesta segunda, a âncora do
telejornal afirmou que “nem
Bolsonaro nem as autoridades do
governo presentes prestaram solida-
riedade às vítimas e aos familiares”
em evento no Planalto. O encontro
Brasil Vencendo a Covid teve a par-
ticipação de médicos e foi justamen-
te uma médica que falou sobre as
perdas. Porém, em rede social, o
presidente publicou o vídeo de Maju
Coutinho dando a informação e dis-
parou: “A Globo, como sempre,
mentindo a meu respeito”.

Além disso, Bolsonaro postou
um discurso da discurso da médica
Raissa Soares, que pediu um minu-
to de silêncio às vítimas da covid-
19. Além do presidente da Repúbli-
ca, seu filho Eduardo Bolsonaro
(PSL) e muitos bolsonaristas critica-
ram a âncora do JH e a Globo. In-
clusive, muitos dos internautas su-
biram a hashtag “MajuMentirosa”.

A ACRIMESP – Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo
www.acrimesp.com.br

Neste 29 de agosto, parabenizo o bairro  da Freguesia do Ó,
deixando meu abraço a todos Parabéns Freguesia do Ó pelos 440 anos!
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Editorial Tia Zulmira

Abastecendo o tanque de um
veículo atualmente o motorista
poderá estar recebendo combus-
tível ‘batizado’, cuja qualidade
pode comprometer o rendimento
e a vida útil do motor. Os empre-
sários do ramo não se contentam
com o lucro e, além do combus-
tível de má qualidade ofertado,
há a ‘colaboração’ das bombas,
cujas medidas são discutíveis.
Houve uma recente fiscalização
no setor, alguns postos foram la-

‘Combustíveis batizados!’
crados. A  mí-
dia deixou de
fornecer o en-
dereço dos
postos que
vendiam o
produto falso.
Apenas co-
mentou o fato.
Mas o ‘jeiti-
nho brasilei-
ro’ entrará
com recurso e

logo os postos de empresários de-
sonestos voltarão à tona. Caso
fosse indicado o endereço dos
postos, estes mesmo vendendo
agora um produto de qualidade
comprovada - e não batizado -
perderia a confiança dos fregue-
ses. ”Cesteiro que faz um cesto,
fará um cento!”

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e que abastece seu ‘fusca’
num posto de confiança!

TÁ CONTADO
Zé Luiz Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
comportamento,  na crítica ou

elogio: o Merecimento.

Credibilidade

O médico Dráusio Varela,
que perdeu muito de sua
credibilidade, por conta do
covid 19, no início Dráusio dis-
se que não passava de uma
gripizinha. Depois pediu que as
pessoas usassem máscara e fi-
cassem em casa, agora, como
acreditar nele e na Justiça Elei-
toral, onde ele o médico pede as
pessoas para serem mesários
voluntários. Ambos estão deses-
peradamente atrás da confian-
ça perdida. Que contradição,
primeiro pede para ficar em
casa, depois para sair de casa e
ser voluntário, acaso ele foi vo-
luntário e não recebeu cachê nas
duas ocasiões? Será que pensa
que o povo seja desmiolado?

E Agora ?

A China o país que dissemi-
nou o corona vírus pelo plane-
ta, agora que comprar a vacina
da Suécia, e como fica o
desgovernador João Dória
(coronadória), que firmou acor-
do para desenvolver a vacina em
voluntários (otários ou vitimas)
de São Paulo. A China não quer
a própria vacina, então o que
pensar sobre o fato, má fé do
governante ou somente interes-

se financeiro, o caso é que São
Paulo está sendo feita de cobaia
pelo governador. Hora de dar um
basta na situação, ele já fechou
empresas, comércio, provocou de-
sempregos e fome na população
e além de superfaturar respirado-
res e "hospitais de campanha".

Quebradeira

O fechamento de empresas do
comércio, principalmente os da
Zona norte, teve responsabilida-
de do Governo do Estado, da pre-
feitura e com a anuência das As-
sociações Comercias dos bairros,
já que esta nada ou pouco fize-
ram para minimizar os problemas
dos empresários e funcionários
lojistas. Uma vergonha o que
aconteceu com os pequenos e
médios investidores comerciais. E

agora, qual o grau de
confiabilidade merece as Asso-
ciações? Já, que sabemos que o
Governo e prefeitura não tem
nenhuma. Lamentável e triste-
mente vergonhoso.

Punição/Prêmio

Desembargador que
descumpriu a lei, ofendeu e hu-
milhou um GCM em Santos, foi
premiado pela sua conduta. O
CNJ - Conselho Nacional de
Justiça, afastou o dito cujo de
suas funções como punição, po-
rém, ele continua a receber seu
salário integral e demais bene-
fícios, logo isto deixa de ser pu-
nição para se tornar prêmio. As-
sim, terá férias e o tempo para
desfrutar de seu "castigo". La-
mentável e vergonhoso.

O futebol voltou, embora
sem assistentes, os craques se
exibem pra si e os resultados
acontecem sem o calor da tor-
cida. È sem graça, mas fazer o
quê?

Nas partidas realizadas, ven-
ceram os times que fizeram mais
gols nos seus adversários e caso
o número de gols foram  iguais,
houve empate e ninguém ga-
nhou!

Frio de  lascar, cai o comér-
cio de cerveja e refrigerante,
mas o preço não cai!

Os políticos estão interessa-
dos na reeleição. Muitos levarão
chumbo: vereadores, governador,
prefeito vão voltar a trabalhar em
suas profissões, caso tenha con-
dições. O tempo das ‘vacas gor-
das’ se acabou para eles.

Problemas e resoluções pro-
metidos aos eleitores ficaram
na promessa. Apenas uns 5 ve-
readores merecem reeleição; os

50 restantes..., merecem vetos!
Analisem! Nada de votar em
políticos promessões!

Militares e ex- na política
nunca acertaram o passo. São
votados e apenas aparecem em
época eleitoral em jornais de bair-
ro, prometendo maravilhas.
Chumbo neles! Confiram!

Frio de lascar assusta parte
da população. Geadas caíram
em diversos pontos do país,
mormente no sul. A produção
de leite diminuiu e o preço au-
mentou!

No futebol que está voltando
devagar, os resultados foram os
esperados: o time que marcou
mais  gols foi o vencedor; quem
marcou menos, o perdedor e se
marcaram gols iguais ou ne-
nhum, empataram!

As santas missas retorna-
ram, porém a frequência de
fieis está sendo mínima. Falta
de divulgação ou de fé!

PTB

O PTB - Partido Trabalhista
Brasileiro cujo Presidente é
Roberto Jefferson, informou que
não vai se coligar a nenhum par-
tido de esquerda, como : PT -
PSDB - PSOL e todos os outros.
Jefferson garante apoio ao Presi-
dente Jair Bolsonaro em 2022.
Roberto Jefferson ainda garante
que não quer nada com o
satanismo que a esquerda repre-
senta.

Corrupta

Parte da grande imprensa, faz
de tudo para impedir que o Pre-
sidente Jair Bolsonaro, governe
o Brasil. Isto se deve ao fato, de
ser uma imprensa corrompida e
que sempre mamou nas tetas do
Governo. Em eventos com a pre-
sença de Bolsonaro, os fatos são
editados de tal maneira, a ser vis-
to como contrário ao povo. O
mais recente, foi uma homena-
gem feita as vítimas do covid 19,
em que a TV covid - plim - plim
editou a matéria, como as mor-
tes pelo coronavírus, passasse
despercebida pelas autoridade,
fatos desmascarados pelas rede
sociais. A credibilidade da im-
prensa, está se aproximando do
STF, Congresso, Dória, ou seja
próximo do zero.

Conselho

Abrindo as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
pensei: chuva, tempo frio, covid-
20 mandando muitos pro bele-
léu, escolas e creches fechadas...,
hoje não terá movimento. Ledo
engano! Aos poucos foram che-
gando clientes. As senhas foram
distribuídas, meus guias a pos-
tos e a função teve início. Uma
cliente fez duas reclamações:
contra os correios e creches fe-
chadas: “Magnânima guru, meus
reclamos são sobre o serviço
prestados pelos ex-pontuais cor-
reios! Não recebo correspondên-
cias esperadas sobre meus bole-
tos, jornais do interior mineiro e
outras que, em tempos passados
eram pontuais, agora a mim me
parece que as correspondências
estão sendo enviadas a cavalo e
não no transporte rodoviário e
aéreo como antes! Outra recla-
mação é sobre as creches fecha-
das! Muitas crianças se alimen-

Crônica Professor Clovis Pereira

Uma cliente reclamando sobre a pontualidade
dos correios e as creches fechadas!

tavam na creche e, fechadas, elas
‘passam estreitas’, pais desem-
pregados...!” Para desatar os nós,
foi convocado o caboclo
Zoeira:”Zifia, esses problemas
atingem muitos brasileiros. Os
ex- pontuais serviços dos correi-
os e até se fala em greve vem de
muito tempo. Os políticos embru-
lhões deveriam terceirizar os cor-
reios; não! Preferem um trabalho
malfeito; melhor seria se tercei-
rizassem, preferem cuidar da re-
eleição, tentando manter ‘a vaca
gorda por mais 4 anos!’ Sobre
abertura das creches aguarde o
‘dia de são Nunca! Creche fecha-
da, menos despesa para o esta-
do. Viva O Doria! A cliente xin-
gou a décima geração dos respon-
sáveis pelos correios e governa-
dor do estado!

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

Se reclamar resolvesse, leitão
não morreria! Quando um leitão
é escalado para morrer às véspe-
ras do natal, nas mãos de seu
algoz ele esperneia, ronca, ame-
aça morder, mas não resolve. A
morte será certa. Nada adiantou
reclamar. Com a população o fato
se repete: reclamar junto à pre-
feitura sobre desmandos em cer-
tos trechos da capital,  ou junto
ao DETRAM sobre autuações ir-
regulares anotadas por guardas
inexperientes, cuja função será
‘mostrar serviço’, a indústria de
multas funciona sem pesquisar
multas absurdas, em local em que
nunca o veículo transitou. Quan-
to aos motoqueiros que cruzam

Se reclamar resolvesse...

farol vermelho, ultrapassam pela
direita, será que são penalizados?
Nunca!! Se reclamar resolvesse...,
há  deveria uma reclamação em
qualquer situação, ser melhor
conduzida pelas autoridades com-
petentes! Voltarei ao assunto.
Confiram. Amém!

Tia Alzira



SÓ DEUS PARA NOS COMPREENDER!
  O Alcorão é dividido em 114

capítulos  ou Suras e entre outras
coisas mostra a Onipotência de Alah
e a importância de praticar a bonda-
de, a generosidade e a justiça no re-
lacionamento social. Existem tam-
bém as Sunas que reúne os dizeres e
feitos do Profeta. Além da lei do
amor há a determinação de orar cin-
co vezes ao dia  voltado para Meca,
pagar o Zakat  que é um tributo reli-
gioso pertencente a ao terceiro pilar
dos cinco do Islão e seu significado
literal é “aumentar ou crescer”. O
pagamento é anual e obrigatório e é
usado para ajudar os pobres; jejuar
no mês de Ramadã que é o nono mês
do calendário islâmico. Este perío-
do é o momento para reflexões, de-
voção a Deus e autocontrole demons-
trado pelo jejum que também é uma
desintoxicação (limpeza) das toxinas
alimentares no corpo. Também é
tempo da renovação da fé, da práti-
ca mais intensa da caridade e da
vivencia profunda da fraternidade e
dos valores da família, pois, pede-se
aos crentes maior proximidade dos
valores sagrados, leitura mais assí-
dua do Alcorão, frequência na Mes-
quita e correção pessoal o que nos
lembra da reforma intima dos
espiritistas. Tem também a Jihad que
significa “empenho, esforço, luta”,
entendida por muitos como “guerra
santa”, mas que na realidade é uma
espécie de melhoramento individu-
al que, infelizmente, não se dá sem
a luta interior e sem muitas lagrimas,
o que nos remete às palavras de Je-
sus em Mateus 10:34 ( Não vim tra-
zer a Paz mas a Espada) nos demons-
trando a guerra que travamos com
nossos baixos instintos para serem
transformados em virtudes. Não será
por isso a denominação de guerra
santa? O sexismo, o narcisismo, o
dinheiro estão nas portas dos tem-
plos querendo entrar pelas palavras
das escrituras. Em Juízes 11: 30-40
temos o pacto feito com deus por
Jefté que sacrificou sua única filha

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341, no muro do cemité-

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

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

pela promessa e em Números 31 apa-
rece a vingança de Moisés a mando
desse mesmo deus idolatrado por mui-
tos na atualidade.   A parábola da ove-
lha perdida aparece em dois Evange-
lhos sinóticos do Novo Testamento
bem como no apócrifo Evangelho de
Tomé. Com sentido idêntico temos a
parábola da moeda perdida e a do fi-
lho prodigo. Também em Ezequiel
34:11-12 Jeová diz “eu mesmo vou
procurar minhas ovelhas e cuidar de-
las” e esse procurar subentende que
estão perdidas. Lucas (15:1-10) mos-
tra a alegria que há entre os anjos de
Deus por causa de um pecador (perdi-
do) que se arrepende (que é encontra-
do) o que entendemos como a ida dos
“socorristas” até o umbral para resga-
tar aqueles que ali se transviaram e
que se encontrou pelo arrependimen-
to nos mostrando que há uma grande
diferença em estar alegre e ser feliz.
Na estruturação teórica das religiões
o que percebemos é que predominam
nos crentes as lamentações, as promes-
sas e as barganhas com a
espiritualidade.

O “irai-vos, pois;  o ó vida, o céus,
o ó azar, ronda os pensamentos daque-
les que desejam se livrar das respon-
sabilidades dos acontecimento que lhe
promovem as tristezas da vida sendo
que Jesus nos coloca intimamente com
Deus em Mateus 6:6 (Tu, porem,
quando orares, vai para teu quarto e,
após ter fechado a porta, orarás a teu
Pai, que está em secreto; e teu Pai,
que vê em secreto, te recompensará
plenamente) Para termos Jesus como
modelo e tornarmo-nos cristãos, temos
que, primeiro, nos libertar do fanatis-
mo preconceituoso que ultrapassa os
limites do bom senso e no caso de ser-
mos médiuns, devemos aprender a
servir, a agir com amor, a seguir o ro-
teiro da Paz, a recapitular o Evange-
lho em obras, a libertar nossos irmãos
das sombras através da fé e da pratica
do amor ao próximo. Fora isso, só
Deus para nos compreender, não é
mesmo?

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Senta, tome uma cachaça e reflita sobre sua vida mais atrapalhada que

reunião de políticos. Políticos nascem atrapalhados, vivem de golpes nas
obras públicas, enganam eleitores e, às vezes são enganados! Pretendem
reeleição, mas como nada de  positivo fizeram, os eleitores o colocam na
marca do pênalti. Reeleição, jamais!

  Cuide da sua carcaça! Sua saúde está no prego. Escapou da corona
vírus, mas não deixou da cachaça. As duas matam, se não cuidar da saúde!
Pense nisso!

  O equilíbrio é necessário na vida moderna. Sem equilíbrio o cabra não
afirma, cai do galho, sendo ponto frágil. Procure equilíbrio, pagando suas
contas atrasadas e deixando da dar golpes de ‘joão sem braço ao passar por
baixo da catraca do busão.’

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

 Cuide dos nervos, caso ainda os tenham! O fígado já foi pro beleléu,
através das cachaças ingeridas, outras partes importantes da vida sexual
são saudosas, de forma que, pelo jeito, são Pedro está na sua cola!

  Suas articulações estão desarticuladas! A causa está na macumba que
sua admirada sogra fez contra você! Vá ao terreiro da vovó Candinha e
mande de volta A ‘mandinga’ que sua sogrinha te enviou, com dose dupla e
a velhota embarcará sem passagem de volta!

  Velhas amizades voltarão à tona! Seus amigos de antanho vão te procu-
rar para empréstimo de grana. Não empreste! Quem pede emprestado é por-
que está na lona e estando na lona, jamais pagará.

  Leia; a leitura faz bem e seguindo o exemplo do escritor, ficará numa
boa. Recomendo ler ‘a vida de um costureiro alegre’. Relata a vida e a
glória de muitos costureiros que nos deixaram!

 Aproveite o momento da covid-19 e faça uma fezinha no jogo do bicho
com a dezena 19! Se o covid-19 tá acertando a população mundial, deverá
acertar seu passo,  perder a grana da aposta ou te levar pra outra vida!

 Cuidado com quedas! Não vá viajar pra ‘Sete Quedas’ que, numa des-
sas quedas sua passagem de ida pro outro mundo está reservada! Portanto,
contente-se com as quedas que acontece contigo quando toma cachaça en-
contrada em despachos de macumba!

  Sua vida têm mais problemas que livro de matemática! Dê um bico
nesses problemas e tente a eleição para vereador! Se ganhar, ficará com o
burro na sombra durante 4 anos, muitas propinas e negociatas pintarão e
adeus problemas!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Sucesso em todos os sentidos! Sua estrela brilhará mais que a lua cheia
e tudo que empreender, será nota 10!

  Cuide do seu nome que está sujo na praça. Pague o que deve e, caso
não tenha grana suficiente, mude pro Polo Norte e abra uma sorveteria!
Será sucesso comercial!

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO
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e os Bastidores da TV

Inicio a minha coluna co-
mentando a disputa pela vice-
liderança no Ibope pela Record
e SBT que enfrentam no mo-
mento uma grande fuga de te-
lespectadores.

Esse declínio aconteceu des-
de o inicio da quarentena em
março com novelas e programas
reprisados na grade das duas
emissoras.

Todas as atrações das res-
pectivas programações tiveram
uma grande queda de audiên-
cia e não conseguem registrar
médias acima de dois dígitos na
grande São Paulo.

A queda fica evidente pelos
números da média das (7h á meia
noite) Já por outro lado a TV
Globo chega com muita tranqui-
lidade a 16.8 pontos no Ibope.

Essa mostragem atual indi-
ca que os telespectadores já es-
tão cansados de tanta reprises
e que os programas reprisados
já cansaram e, as gravações de
inéditos se faz necessário.

A TV Globo demitiu as au-
toras da novela "Verão 90"
(2019) que na época teve uma
grande audiência. A emissora
nega a demissão e afirma que
apenas não renovou o
contrato,mas as portas sempre
estarão abertas para elas.

O Programa "Master Chef
Brasil" da TV Bandeirantes é
sem dúvida nenhuma o melhor

programa desse seguimento da
Televisão Brasileira pela auten-
ticidade da sua apresentação.

Sílvio Santos afirmou outro
dia para alguns amigos e funcio-
nários que só voltara a gravar
seus programas depois que tiver-
mos uma vacina no Brasil. Vou
reprisar todos os programas afir-
mou o apresentador.

Este colunista recebeu o
convite do SBT de Santa Cata-
rina para exibir o seu progra-
ma lá. Como foi feito um acor-
do contratual entre a emissora
que estou agora, faremos a nos-
sa estreia em outubro no SBT
catarinense.

Frase Final:  Sonhar nos incen-
tiva a lutar com mais força para
conquistar nossos objetivos.

Freguesia do Ó faz aniversário em 29 de agosto
No dia 29 de agosto, a Fre-

guesia do Ó faz aniversário, com-
pletando 440 anos de história e
muita tradição. É um distrito lo-
calizado na região noroeste de
São Paulo, que servia de cami-
nho entre a cidade e a região de
Campinas e Jundiaí, no interior
do Estado. Abriga a escola de
samba Sociedade Rosas de Ouro,
heptacampeã do carnaval
paulistano. Freguesia vem do la-
tim Filli Eclesiae, e significa “fi-
lhos da igreja”. Atualmente é
unica região da cidade que se
manteve a palavra que indicava
a forma de divisão do Episcopa-
do.  Imortalizada por Gilberto
Gil na música “Punk da Perife-
ria”, a Freguesia do Ó é a única
região que conserva em seu nome
a denominação antiga para “bair-
ro”. A área tem 10,50 km², dis-
tribuídos por 49 bairros, que
abrigam uma população de apro-
ximadamente 144 mil habitan-
tes.  A Freguesia do Ó, um dos
bairros mais antigos de São Pau-
lo e ainda guarda várias caracte-
rísticas do século passado como
árvores centenárias, construções
antigas e o Largo da Matriz, lo-
calizado em uma das colinas da
Freguesia, onde desde 1901 está
a bela Igreja de Nossa Senhora
do Ó, palco de festas tradicionais
como: a Festa do Divino (em
abril), o Assentamento da Cruz
(em maio) e a da Nossa Senhora
do Ó (em agosto). O bairro ini-
ciou sua história em 1580 quan-
do o bandeirante português
Manoel Preto construiu a sede de
sua fazenda próxima às margens
do Rio Tietê. Da Freguesia do Ó,
mais precisamente do Largo Ve-
lho da Matriz saíam diversas ex-
pedições de bandeirantes rumo
ao interior. Com o passar dos
anos a Freguesia foi se desenvol-
vendo, mas sem perder as carac-

terísticas de uma tranquila cida-
de do interior.

 História -  A Freguesia do Ó
foi fundada pelo bandeirante Ma-
nuel Preto em 1580, quando, com
sua família e índios escravos, to-
mou posse daquelas terras. O lo-
cal, inicialmente era apenas para
descanso dos bandeirantes que
acreditavam que o Pico do
Jaraguá tinha ouro. O primeiro
nome do bairro foi “Citeo do
Jaragoá”, e era compreendido
desde o próprio pico, passando
por onde hoje ficam Pirituba, o
próprio bairro, Limão, Casa Ver-
de até Santana. Em 1610 solici-
tou à sede da paróquia autoriza-
ção para erguer uma capela em
honra de Nossa Senhora do Ó,
que deu nome ao lugar. Em 1615
a obra foi finalizada e este foi o
ano do primeiro registro oficial
da existência do bairro. Durante
muitos anos o bairro foi conside-
rado como pertencente ao chama-
do “Cinturão Verde” da capital
paulista, tendo como caracterís-
tica, inclusive, um sotaque pro-
nunciado em seus moradores,
que eram considerados “caipiras”
pela população dos bairros cen-
trais. No início, a principal cul-
tura era a de cana-de-açúcar para
a produção de aguardente, que
durante muitos anos foi seu ne-
gócio de maior destaque. Café,
mandioca, algodão, milho e le-
gumes eram outras culturas, po-
rém, utilizadas para a subsistên-
cia. A importância da cana foi
tamanha, que ainda hoje algumas
casas conservam pequenas plan-
tações em seus quintais. Um dos
fatores que contribuíram para que
o bairro mantivesse aspectos pre-
servados foram as constantes en-
chentes do Rio Tietê, que tam-
bém era de traçado tortuoso, da
topografia íngreme e do seu re-
lativo afastamento do centro de

São Paulo. Por vezes, são carac-
terísticas que podem remeter a ci-
dades do interior do Estado de
São Paulo, como as edificações
planas (casas em vez de edifíci-
os), ruas estreitas e sinuosas, cal-
çamento feito com paralelepípe-
dos, criação de bois, carneiros e
galinhas, dentre outros fatores.
Para se dar um exemplo das difi-
culdades de locomoção entre o
centro e o bairro, as tropas expe-
dicionárias (os Voluntários da Pá-
tria), que saíram no começo da
manhã do centro paulistano
(aproximadamente às 7 horas)
com destino ao Paraguai, no fi-
nal do século 19, só atingiram o
Largo da Matriz no fim da tarde,

em torno das 18 horas. Isto por
que era uma tropa militar no pri-
meiro dia de deslocamento, mar-
chando com regularidade e com
apoio logístico. Atualmente o
bairro sofre um aumento do ata-
que especulativo de empresas
construtoras. Um dos motivos se
deve justamente a presença de ter-
renos descampados e casas velhas
simples, de baixo valor comerci-
al, em comparação a outros bair-
ros. Isto se deve em grande parte
a retificação pela qual o Rio Tietê
passou, durante a administração
do prefeito Prestes Maia, além das
obras que abriram as avenidas
Inajar de Sousa e General Edgard
Facó nos anos 1980, e nelas, a ca-

nalização dos rios Cabuçu e Ver-
de (respectivamente). É conside-
rado um dos bairros com melhor
qualidade no fornecimento de
água dentro da cidade de São
Paulo.

O Largo da Matriz -  Em
janeiro de 1901, foi inaugurada
a nova igreja Matriz, que foi
construída em razão de um in-
cêndio que destruiu a antiga
igreja, que se localizava no Lar-
go da Matriz Velha. No Largo
da Matriz Nova é onde encon-
tramos mais facilmente
edificações que remontam ao co-
meço do século passado, inclu-
sive com alguns casarões tom-
bados pelo Condephaat. Em
1947 sofre alteração, quando fo-
ram criadas ruas para circulação
de carros. No Largo da Matriz
Nova temos vários bares e alguns
restaurantes. Uma das mais an-
tigas pizzarias da cidade se en-
contra neste local. Alguns bares
são realmente muito frequenta-
dos, apresentando um aspecto
convidativo, com sua aparência
antiga, para se ficar e encontrar
os amigos.  Criam uma referên-
cia de sociabilidade, renovando
o uso deste casarão. São quatro
choperias que se instalaram em
casarões antigos na parte baixa
da Matriz Nova, onde quase to-
das têm música ao vivo e uma
tem em seu cardápio pratos da
cozinha alemã. Dentre eles, se
destaca o Frangó, não apenas por
ser o mais velho de todos, mas
há anos o local se tornou um
ponto de encontro de universitá-
rios, jornalistas, empresários e
pessoas famosas “de fora”, como
Washington Olivetto. Atualmen-
te, principalmente à noite e aos
finais de semana, também ado-
lescentes, especialmente de outros
bairros como Brasilândia, Vila
Nova Cachoeirinha e até Pirituba

se concentram lá, convivendo com
outros grupos sociais. O Largo da
Matriz tornou-se um local de so-
ciabilidade para moradores de
bairros mais afastados. Ao mesmo
tempo, com o afluxo de
frequentadores e habitués “de
fora”, houve um aumento na vio-
lência, além da degradação do lo-
cal e do tráfico de drogas. Porém,
o problema não é tão simples, já
que nesses bairros mais periféri-
cos quase não há praças ou algum
tipo de área de lazer. Ou seja, a
Freguesia do Ó, que era apenas um
local de passagem entre seus bair-
ros e o centro ou Lapa, hoje se tor-
nou ponto de encontro de jovens -
em outras palavras, passou a ser
local de lazer para a periferia mais
distante.

A origem do nome do bairro -
O nome do bairro é uma curiosi-
dade a parte. Freguesia vem do
latim Filli Eclesiae, e significa “fi-
lhos da igreja”. Esta honraria foi
a única que se manteve no nome
oficial dentre os bairros
paulistanos, e que foi concedida
como uma forma de divisão do
Episcopado, facilitando assim a
vida dos fiéis moradores de bairos
longínquos, que não mais preci-
sariam se deslocar por horas para
receberem amparo religioso. Os
demais bairros, como o Brás, Pe-
nha e Santo Amaro, aos poucos
deixaram de usá-lo nos nomes, e
a Freguesia de Nossa Senhora do
Ó passou a ser chamada simples-
mente de “Freguesia do Ó”.

Nossa Senhora do Ó era a San-
ta de devoção do Bandeirante Ma-
nuel Preto, porém o nome correto
é Nossa Senhora da Expectação
(ou Esperança).

O invocativo Ó, faz parte de
sete antífonas cantadas durante a
novena, que é realizada todos os
anos como preparação para o Na-
tal. Fonte: Prefeitura-SP
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ABUSO NA COBRANÇA DO ITCMD
 NAS HERANÇAS E DOAÇÕES

COMO PAGAR VALOR MENOR
DO ITCMD OU RECEBER O VALOR
QUE PAGOU A MAIS

O IMPOSTO sobre transmissão cau-
sa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos - incide   sobre os inventários e
doações e é necessário fazer uma Decla-
ração de ITCMD, cujo preenchimento
pode ser realizado através dos links da
Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo. Referido tributo é regido pela Lei
nº 10.705/00 e suas alterações, regula-
mentada pelo Decreto 46.655/02 que
instituiu o Regulamento do ITCMD
(RITCMD) fonte-Fazenda e Planeja-
mento. Entenda assim, que temos que
preencher o formulário da declaração de
ITCMD e ai quem vai calcular o Impos-
to é a Secretária da Fazenda, e como ela
calcula? Ela calcula sobre um valor de
referência que ela entende ser o valor de
mercado e cobra 4% (quatro por cento).
POR QUE ENTRAR NA JUSTIÇA
ENTÃO? A Lei Estadual 10.705/00 diz
que a base de cálculo do ITCMD, no caso
de transmissão de bens imóveis, deve ser
o valor venal, isto é, aquele usado como
base para o IPTU (para imóveis urba-
nos) (para imóveis rural) o ITR. No en-
tanto, o decreto estadual  55.002/09 de-
termina que a base de cálculo do ITCMD
para imóveis urbanos é o valor de refe-
rência para fins de ITBI, FAZENDO uso
de dados da Prefeitura do Município de
São Paulo, que adotou um novo valor
por Decreto Municipal, e para os imó-
veis rural o valor definido pelo IEA -
Instituto de Economia Agrícola.Tais ca-
sos tem elevado até 80% (oitenta por
cento) a cobrança do Imposto, e a saída
é ir para a JUSTIÇA. O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO TEM DE-
CIDIDO que a base de cálculo para co-
brança do ITCMD é o valor venal pre-
visto na Lei nº 10.705/00. ASSIM É
POSSIVEL PAGAR MENOS ANTES
DO SEU RECOLHIMENTO? Sim, con-
sulte os nossos serviços que orientamos
que há uma medida judicial para que a
Justiça determina que a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, cobre

sobre o valor venal que representa uma
diferença grande.Por exemplo: um imó-
vel que tem uma valor venal no CARNÊ
DO IPTU DE R$ 300.000,00 calcula-
se 4% (quatro por cento) o ITCMD É
DE R$ 12.000,00 (doze mil reais), mas,
o valor de referência ELA DIZ QUE É
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
calculando 4% (quatro por cento) o
ITCMD VAI PARA R$ 20.000,00 (VIN-
TE MIL REAIS) DIFERENÇA DE R$
8.000,00 (OITO MIL REAIS). Por ou-
tro lado, e QUEM JÁ PAGOU NOS
ÚLTIMOS 5 (cinco )anos esse Imposto.
Também nos procure, que iremos ingres-
sar na Justiça com pedido para que de-
volva essa diferença e a decisão é certa e
favorável, embora em Direito não deve
prometer, mas, nesse caso como já dis-
semos acima, o PODER JUDICIÁRIO
tem decidido unanimente que as cobran-
ças da SECRETARIA DA FAZENDA
DO  ESTADO DE SÃO PAULO são ile-

gais. NÃO perca o seu direito, não deixe
o tempo passar para reclamar. Se souber
quem está nessas situações, indique os
nossos serviços que iremos esclarecer e
indicar o caminho a ser seguido.
ALERTAMOS ainda que esse imposto
está sendo aumentado ,e o Projeto de Lei
nº 250/2020 já está sendo tramitado na
Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, e nele a Secretária da Fazenda irá
insistir em utilizar-se de um valor de re-
ferência o que vale dizer que só o Poder
Judiciário para resolver e evitar que co-
brem o imposto a mais. Os motivos ale-
gados nesse Projeto de Lei é por caso da
Pandemia, só o Governo tem sofrido, ele
só quer gastar e não diminuir as suas des-
pesas. O POVO é que sofre com os
desmandos dos nossos Dirigentes. A me-
lhor profissão é ser Político.

 PENSAMENTO: TUDO COMO
DEUS QUER , HARMONIA, AMOR ,

A VERDADE, A JUSTIÇA.

Revitalização do Centro Esportivo e Educacional Freguesia do Ó (CEEFÓ)

 Acompanhamento e  fiscalização das obras do CEU  Freguesia do Ó

 O trabalho não para, muito já foi
feito, mas ainda há muito a fazer.

440 ANOSBOMBEIRO CAETANO

UBS GUANABARA, FREG.Ó, ESTÁ SENDO REFORMADA ATRAVÉS DE
EMENDA PARLAMENTAR DO VEREADOR PAULO FRANGE

A UBS Jd. Guanabara,
localizada na Av. Petrônio
Portella, Freguesia do Ó,
tem administração direta,
ou seja, não tem na sua ad-
ministração nenhuma O.S
(Organização Social), e
por isso tem maiores difi-
culdades nas reformas,
consertos na reposição de
médicos e funcionário.

O vereador Paulo
Frange buscou atender as
demandas desta Unidade,

destinando à mesma a  Emenda Parlamentar (E 6109) no valor de R$394 mil. As
obras já foram iniciadas e estão acontecendo, um ganho para os usuários do SUS
da Freguesia do Ó. Outras unidades na região Noroeste também foram contempla-
das. Como a UBS Vila Palmeiras (R$66 mil); AMA/UBS Vila Barbosa  (R$434
mil); assim como outras unidades como a UBS do Jd. Panamericano (Jaraguá)

Bairro a Bairro Markinhos Menegnel



www.saojoao.net
(11) 94764-7240  HUGOALEX@SAOJOAO.NET

Ser a melhor distribuição de carvão e produtos para churrasco no mercado.
Atender atacadistas, supermercados e distribuidores com produtos de qualidade

e preços competitivos. Tornado-se assim a melhor opção no segmento!

SEU CHURRASCO MERECE MAIS QUALIDADE
CHURRASCO BOM É COM CARVÃO  SÃO JOÃO
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Vamos Liberar a Maconha!
Marcos L. Susskind

 Usar drogas é uma decisão, tal
como a decisão de pular na frente
de um carro em movimento. Você
sabe qual o risco mas opta por fazê-
lo.  As pessoas que defendem com
mais fervor a liberação da maco-
nha não são os dependentes de dro-
gas, mas as que ganham a vida tra-
ficando ou vendendo aos dependen-
tes, ou aqueles que se beneficiam
do dinheiro do tráfico para suas
campanhas. Portanto, não são os
toxicômanos, mas os burocratas e
políticos cujos impérios correm ris-
co se diminuir o número de depen-
dentes químicos. Muitos deles fi-
nanciados e apoiados por dinheiro
do tráfico, propagam ao público a
idéia que a liberação da maconha
representa uma forma de cuidar dos
“direitos individuais”. Usam a in-
dústria da empatia.

Porém o conforto oferecido pela
maconha é efêmero enquanto que
as consequências do uso contínuo

pode tornar a pessoa dependente
da droga e, neste caso, destruir a
si mesmo seu emprego, seus pró-
prios bens e finalmente sua famí-
lia.

Frei Hans, homem que dedica
sua vida a recuperar dependentes
químicos, atesta que quase 100%
das dezenas de milhares que o bus-
caram para escapar de drogas - co-
caína, heroína, metanfetaminas,
crack, cola de sapateiro - relatam
que se iniciaram com a maconha.

Claro, nem todo usuário de
maconha evoluirá para qualquer
das drogas mencionadas. Mas nem
todos que saltam do 4o. andar vão
morrer. Ainda assim, você se ar-
riscaria?

Quando um usuário evolui
para a dependência, ele acabará
por perder tudo para as drogas. In-
felizmente, em geral o resto da fa-
mília vai perder muito também.

 O Brasil vem discutindo um
perigoso projeto de lei que pode
levar à liberação, iniciando pelo
que eles inteligentemente chamam
de “maconha medicinal”. Afinal,
quem se oporia a algo medicinal?
Mas isto é pura mentira. O medi-
camento Captopril, o mais eficien-
te contra pressão alta, é sintetiza-
do a partir do veneno da Jararaca.
No entanto ninguém com um mí-
nimo de discernimento colocaria
uma jararaca na cama da vovó para
tratá-la de hipertensão. A Cannabis
Sativa, popularmente chamada
maconha, contém algum elemen-
to medicinal - mas para ser efici-
ente, precisa ser sintetizado exata-
mente como se faz com o veneno
da jararaca.  Existem no mundo
diversas formas de medicamentos:

xarope, pílula, injeção, solução
aquosa - e diversas formas de ad-
ministração: via oral, subcutânea,
retal, intradérmica, endovenosa,
respiratória, sublingual. No entan-
to, em milhares de anos de medici-
na, não há nenhum - enfatizo - não
há nenhum remédio fumado. Os de-
fensores da liberação da “maconha
medicinal” querem exatamente li-
berar o primeiro “medicamento fu-
mado”, para o qual não existe ne-
nhum sério estudo científico. E qual
o interesse deles?

 Há uma gama dos que formam
a “indústria de empatia” que cres-
ce e se  expande com cada conces-
são, e estão a postos para manipu-
lar a discussão pública na direção
oposta ao interesse das famílias e
da sociedade. Eles apresentam as
informações de forma seletiva,
embaçam a verdade, usam a emo-
ção e mantêm o foco nos usuários
e não na família ou na sociedade,
fazendo com que a questão seja
polarizada, Caluniam quem discor-
da de suas propostas que eles cha-
mam de “liberais”. Eles jamais
mencionam as verdadeiras tragédi-
as pelas quais passam as famílias
para encobrir seus verdadeiros in-
teresses.

 Cabe a cada um de nós - prin-
cipalmente você leitora e você lei-
tor - defender nosso ponto de vista.
Os políticos que neste momento
tentam liberar a maconha entendem
bem as necessidades dos usuários
e, ao mesmo tempo, desprezam
nossas necessidades. Exatamente
por isto não podemos deixar que
eles abram a perigosa porte da li-
beração da maconha!

LOJA 1 - Rua Monteiro de Melo, 232 - Lapa - SP - Tels: 3801-4115 / 3675-0929 - LOJA 2 - Rua Monteiro de Melo, 184 -
Lapa  - SP - Tels: 3864-5540 / 3673-1953 - LoJA 3 - AV. Parada Pinto, 569  - V.N.Cachoeirinha - SP
Tels: 3805-0126 / 9.6383-9255 - LOJA 4 - AV. Paula Ferreira, 1580 - Vila Bonilha - Pirituba - SP -

Tels: 3384-9904 / 3384-9907 -  LOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - SP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

Aqui você contará com um amplo ambiente, a maior variedade de produtos
e uma equipe de atedimento que está sempre pronta a lhe atender, afinal de

contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.
CASA CIRÚRGICA VIEIRA

VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS  HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL

MANUTENÇÃO DE
CADEIRAS DE

RODAS GERAL!

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE
RODAS E CAMAS
HOSPITALARES

 Pergunta se antes da implantação da linha 209P-1 foi discutido com a Comunidade e Lideranças
local, claro que não por isso que o serviço nunca sai  totalmente satisfatório, a Associação dos Moradores
já protocolou junto ao Gabinete do Prefeito a solicitação do remanejamento da linha 209P-1 Cachoeiri-
nha/Pinheiros para o final da mesma Avenida Inajar de Souza com a Av. Arquiteto Roberto Aflalo no
Jardim dos Francos se não for  possível o final da linha pelo menos que passe pelo local.

9º Ação Contra a Fome e no Combate a
Covid-19 foi realizada no Parque Tietê.

A Associação dos Moradores na
Cachoeirinha/Brasilândia, Henri-
que Deloste e Equipe, voluntários
e amigos promoveram no dia 26/
08/2020 a 9º Ação Social contra a
Fome e no Combate a Covid-19, a
ação ocorreu na Praça Victorio Fin-
zetto no Parque Tietê com distri-
buição de Cestas Básicas para fa-
mílias de baixa renda, 80 Galão de
Água Mineral de 6 Litros e para
todos que aguardavam atendimen-
to foi servido Café, Chá e Lanches.
Uma equipe da UBS Jardim Ladei-
ra Rosa também participou da Ação
e no local atenderam até morado-
res de rua, o trabalho nota 10 de
gente que faz foi destaque em pri-
meira página do Jornal Agora no
dia 27/08. Nossos agradecimentos
ao Instituto Ninho Social, Família
Matroni, amigos e a Empresa Dul-

barmiga que
deu a maior for-
ça e destacamos
também o  apoio
do Conseg Vila
Amália e a 4º
Cia do 9º Bata-
lhão de Polícia
Militar.

O Povo quer a Linha 209P-1, até
o final da Inajar de Souza

A Casa Cirúrgica Vieira está localizada na Lapa e há anos vem trazendo a seus clientes uma
grande variedade em materiais cirúrgicos e Hospitalares.  Trabalhamos com o que há de melhor
no mercado. Temos uma linha completa de aparelhos Ortopédicos.  Aqui você contará com um
amplo ambiente, a maior variedade de produtos e uma equipe de atedimento que está sempre
pronta a lhe atender, afinal de contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.

 Casa Cirúrgica VieiraJornal SP de Fato
  Em relação às notas  "Co-

munidade quer o Terminal Pi-
nheiros no Jardim Vista Alegre
e implantação de corredor na
Av. Inajar de Souza" e "Mora-
dores querem final da linha
209P-1 Cachoeirinha - Term.
Pinheiros nos Jardim dos Fran-

cos",  publicadas na coluna Deloste, a SPTrans informa que não recebeu oficialmente
as solicitações de mudança do ponto inicial da linha e abertura de corredor de ônibus
na Av. Inajar de Souza.

 A SPTrans esclarece que não há previsão de ampliação do Corredor Inajar de
Souza e que o ponto inicial da linha 209P-1 Cachoeirinha - Term. Pinheiros está insta-
lado na Av. Inajar de Souza, altura do nº 4.500, local adequado para acomodar a frota
da linha e o ponto de desembarque da linha 2013-10 COHAB Antártica - Cachoeirinha.
A infraestrutura existente (refeitório com sanitário e sala do fiscal) é resultado da ação
conjunta entre a Subprefeitura, a viação Sambaíba e o Consórcio Transnoroeste.

 Quanto à sugestão de mudança do ponto para a Av. Inajar de Souza, esquina com
a Av. Arquiteto Roberto Aflalo, vale mencionar que o local sugerido não dispõe de
infraestrutura adequada. O prolongamento da linha pela av. Gen. Penha Brasil também
não é recomendado pois a via já atendida pela seguintes linhas:  9005-10 Jd. Princesa
- Term. Cachoeirinha - 938V-10 Jd. Vista Alegre - Term. Cachoeirinha - 971V-10 Jd.
Vista Alegre - Shopping Center Norte - 9784-10 Jd. dos Francos - Metrô Barra Funda,
trafegando na Av. Gen. Penha Brasil

 A SPTrans esclarece:
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 O casal Janaína da
Silva Santos, 47
anos e Wellington
Negão, 55 anos
comemorarão
aniversário em dose
dupla neste mês de
Agosto de 2020.
Familiares, amigos
e a equipe do Jornal
São Paulo de Fato e
Norte Vivo parabe-
niza o Casal 20 da
Zona Leste pela
belíssima festa em
grande alto estilo
em comemoração a
esta data feliz.
Wellington é uma
grande Liderança
ligado ao vereador
João Jorge que
marcou presença na
festa trealizada em
Ermelino
Matarazzo. Saúde,
Força, Paz, Felici-
dade e sucesso para
Wellington e
Janaína. (Fabio
Ruas)

ANIVERSÁRIO COMEMORADO EM GRANDE ESTILO

Mandato de trabalho e a atenção
redobrada a população das comunidades.

A trajetória de trabalho do vereador Toninho Paiva
não tem tréguas, no último dia 25/08 o vereador  acom-
panhou o secretário de educação Srº Bruno Caetano
em sua visita ao término das obras do CÉU São Pedro -
José Bonifácio trazendo aos moradores uma inovação
como a cadeira elevador que da acessibilidade e inclu-
são a deficientes físicos....

 Em seguida ele recebeu,
em seu escritório político, o

deputado Luiz Carlos Motta
do partido PL para juntos

dar mais fôlego na campa-
nha do prefeito Bruno

Covas a reeleição da
Prefeitura de São Paulo.

Vereador Toninho Paiva
recebe visita do deputado

Luiz Carlos Motta“

Segundo a definição do dicioná-
rio Aurélio, “voluntário é aquele que
procede espontaneamente, sem coa-
ção, movido pela vontade própria”.
Pode-se dizer que o voluntário sur-
ge para suprir algum tipo de neces-
sidade, pois se trata da pessoa que
doa seu tempo ou habilidade em prol
de uma determinada causa, sem re-
ceber nada em troca. Qualquer pes-
soa pode ser voluntária.

Todos podem participar e con-
tribuir: o que cada um faz bem pode
fazer bem a alguém. O que conta é a
motivação solidária, o desejo de aju-
dar, o prazer de se sentir útil. Ao mobi-
lizar energias, recursos e competênci-

as em prol de ações de interesse co-
mum, o voluntariado combate a indi-
ferença, a discriminação e a exclusão
social, além de fortalecer a solidarie-
dade e a cidadania. Parabéns a todos
que se dedicam ao Voluntariado!

DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO


