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 No próximo dia 24 de Outubro no luxuoso Buffet La-
ranja um dos mais conceituados da cidade de Mongaguá
acontecerá o esperado evento: Pág. 6

São Paulo dará chips para celular
mirando ensino híbrido em 2021

O governo do estado
anunciou na quarta-feira (14)
que vai distribuir 250 mil
chips de internet para profes-
sores e outros 500 mil para
alunos de baixa renda acom-
panharem as atividades do
ensino a distância realizadas
neste ano e as que estão sen-
do planejadas para 2021.

 A ideia é que o serviço
permita que os jovens sigam
as aulas regulares remota-
mente – ainda que elas já es-
tejam ocorrendo desde a pa-
ralisação das escolas há sete
meses – e também usem a
internet para assistir aulas ex-
tras no ano que vem. Segun-
do o secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares,
haverá em 2021 um ensino
híbrido para os 500 mil alu-
nos mais vulneráveis, que vai
combinar aulas regulares

zer com que os alunos com
maior risco de evasão, que
deve crescer em função do
afastamento da escola provo-
cado pela pandemia, possam
ter mais atividades e motiva-
ção para não abandonarem os
estudos.

Os chips distribuídos aos
professores terão plano de
dados de 5 GB de internet en-
quanto que os alunos recebe-
rão 3 GB.  O programa vai se-
lecionar estudantes em situa-
ção de pobreza e de extrema
pobreza inscritos no CadÚni-
co e matriculados no 8º e 9º
anos do ensino fundamental
e de todas as séries do ensi-
no médio.  O governo afirmou
que o valor do investimento é
de R$ 75 milhões e que espe-
ra distribuir os chips a partir
do início do mês que vem.
Fonte: metrojornal

Pacote de dados será oferecido para estudantes de baixa
renda   - Álvaro Henrique/Secretaria de Educação

com atividades online no con-
traturno.  “O estudante irá, por
exemplo, para a escola de
manhã e, à tarde, fará horas
a mais. Serão sete horas de
aula por semana para esses

alunos mais vulneráveis, com
games, jogos, vídeos e exer-
cícios digitais, além da moni-
toria de um professor.”

 Ainda de acordo com o
secretário, outro objetivo é fa-

Prazo final para rematrícula de alunos na rede estadual é
prorrogado até segunda-feira (19). Inscrição pode ser feita on-
line e é obrigatória para permanência na rede.    Foi prorroga-
do para segunda-feira (19) o prazo para estudantes da rede
estadual realizarem a rematrícula para o ano letivo de 2021. A
solicitação pode ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP, dis-
ponível para iOS e Andorid ou pela plataforma Secretaria Es-
colar Digital (SED) (https://sed.educacao.sp.gov.br/saiba-
como-acessar). Pág. 4
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Prazo final para rematrícula de alunos
na rede estadual é prorrogado até

segunda-feira (19).

A THE LOOK MODELS BY ANDREIA
ACONTECERÁ EM ALTO ESTILO!
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Tia Zulmira

Teve início nos meios de
comunicação, o desfile de
mentiras e ‘bengalas’ coman-
dadas pelos candidatos aspi-
rantes a um cargo eleitoral  e
as ’velhas raposas’ que preten-
dem continuar na ‘mamata’.
Bengala, como é do conheci-
mento público é ponto de apoio
de quem necessita de se sus-
tentar, daí... . Os políticos sem-
pre se apoiam sobre algo que
prometem e nunca realizam e
‘bengala’ é a sustentação do
político para alcançar um car-
go bem remunerado, pouco ou
nada de trabalho! Apenas suas
mamães são lembradas, quan-
do o nome de um político vem
à tona. Os poucos eleitores que
se arriscarão a votar, alguns
farão questão de votar no pior
candidato que pintar  - opção
fácil - e garantem que o pior
candidato deve ganhar para,
através de propinas, trocar seu
carro malhado, por um Honda,
último tipo. A plataforma de
muitos e que renderam votos
adoidados nas eleições passa-

Começou o desfile de mentiras
 e  as tradicionais ‘bengalas’!

das continuarão batendo na
mesma tecla: mudança do ter-
minal de ônibus de Santana,
avançar a avenida Cruzeiro do
Sul até ao Mandaqui, lotear e
construir casas populares na
área ocupada pelo campo de
Marte, acabar com a inflação
e abrigar moradores de rua em

casas dotadas de boa infraes-
trutura! Enquanto isso  o Me-
trô pra Brasilândia volta a ser
‘prato do dia’ e garantia de min-
guados votos!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e eu não acredita em dis-
co voador, nem em políticos!

Editorial

A cidade de São Paulo
tem várias obras à toque de
caixa’ em época eleitoral. Em
Santana, calçadas foram re-
construídas, meio-fio pinta-
dos, buracos mil tapados,
baixos da linha do metrô reur-
banizado, moradores de rua
dispersos  - nem todos -, pra-
ças bem cuidadas, enfim, du-

Professor Clovis Pereira
Crônica

Obras programadas somente
em época eleitoral!

rante o ano não se notam es-
sas providência; porém às
vésperas de eleição, aconte-
ce. Passadas as eleições... .
Muitas ‘bengalas’ são utiliza-
das pelos políticos, sequiosos
por uma vaga ou para se
manterem no poleiro. Prolon-
gamento da avenida Cruzei-
ro do Sul, ampliação do ter-

minam urbano de ônibus, ca-
nalizações de córregos entre
outras promessas eleitoreiras.
Em eleições passadas, as pro-
messas aconteciam, os elei-
tores acreditavam, o tempo
passava e os promessões es-
queciam. Os eleitores - pou-
cos de agora – não acreditam
no canto da sereia e caso pre-
tendam votar, a decepção dos
promessões serão grandes!
Será que os atuais governan-
tes da cidade notaram que o
preço do IPTU é injusto? O
cidadão constrói e o imposto
é igual ou superior ao preço
do aluguel da casa de sua pro-
priedade. Algum ‘defensor da
população’ analisou isso?
Nunca! Apenas aprova au-
mento a casda ano sobre uma
propriedade particular! A atual
greve dos correios eles tiveram
conhecimento? Jamais. O des-
tinatário que se lasque! E agora
‘chovem muletas’ atrás de votos.
Muitos dos promessões cairão
do galho! Que sirva de lição para
quem  - com votos de desinfor-
mados – ganhar a mamata!

Zé Luiz  Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
 comportamento, na

crítica ou elogio:  o Merecimento.
TA CONTADO

 Veja que acontece com
os transeuntes  de Vila Nova
Cachoeirinha é um absurdo,
agora que o comércio des-
ponta vem a subprefeitura da
Casa Verde quebrar as cal-
çadas na Av. Parada Pinto e
povo tem que se andar na
rua ariscando a ser atropela-
do. Será que não poderia fa-
zer esta obra à noite, É uma
vergonha. Hein e por quê?

Metrô Para Brasilândia,
uma promessa que rendeu
votos, volta a ser a ‘vaca lei-
teira’ de muitos promessões.
Passadas as eleições, a obra
fica inerte, aguardando nova
época eleitoral.

Calçadas de Santana de-
pois de muita confusão no
trânsito, ficaram prontas. Em
seguida, parte foi destruída
para colocar piso tático. De-
veria haver programação an-
terior para que o ‘faz e des-
mancha’ não se realizasse!

Dia das Crianças e de
Nossa Senhora Aparecida,
ofuscados pelo coronavírus.
Poucas homenagens.

O coronavírus deve ser
chefe de algum partido polí-
tico; perturba barbaridade,
um autêntico ‘desmancha
prazeres!’

No futebol, os resultados
esperadas. Venceram as
equipes melhores prepara-
das. Perderam e empataram
as que vivem em constan-
tes crises.
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Notas de Fato

Bibliotecas de SP e Fá-
bricas de Cultura serão rea-
bertas nas próximas sema-
nas. Atividades culturais vol-
tam com a classificação da
capital paulista na fase ver-
de do Plano São Paulo.

Polícia encontra fábrica
clandestina de anabolizantes
na zona norte de SP. Materi-
al era vendido para atletas e
lojas do segmento esportivo,
segundo a investigação; três
suspeitos são presos.

A cidade de São Paulo
está retomando suas ativida-
des aos poucos, mas o novo
coronavírus continua circu-
lando e os cuidados têm que
ser redobrados. Se precisar
sair de casa, use máscara e
lave sempre as mãos. Em
qualquer ambiente, mante-
nha o distanciamento social
e evite aglomerações.

O governo do Estado de
São Paulo acaba de anunci-
ar que irá distribuir, a partir
do mês que vem, chips com
internet para alunos  e pro-
fissionais de Educação. Se-
rão beneficiados os 500 mil
estudantes mais vulneráveis
inscritos no Cadastro Único
do governo federal e 250 mil
professores.

Prova de vida do INSS
está suspensa até o fim de
outubro.  Procedimento foi
novamente adiado por cau-
sa da pandemia de Covid-19.

Agentes têm dificuldade
para testar crianças na peri-
feria de São Paulo.  De 17
famílias procuradas por uni-
dade de saúde na região da
Brasilândia, somente sete
permitiram coleta de sangue.

Político honesto tá pra nascer!
Professor Clovis Pereira

Crônica

 Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro, uma multidão
se espremia junto à porta. No-
tei diversas faixas com nomes
de candidatos sendo ‘balança-
das’ por moças e alguns bar-
budos, talvez, desemprega-
dos. Pensei: A crise tá brava,
mas para os políticos sempre
tem grana sobrando; todos dia
fala  sobre desfalques,  roubo
de milhões nas diversas avan-
çadas dos políticos..., nunca
soube de haver político pobre;
são todos abonados! Um de-
les veio comentar:”Magnânima
guru, viemos ao abençoado
terreiro para que as  bandeiras
e faixas referentes ao nosso
partido seja abençoada pelos
seus guias e, com essa ben-
ção, se reverta em votos para
o nosso partido; com isso ga-
nharemos a eleição e nos tor-
naremos beneméritos do ter-
reiro!” Para atender o ‘chefão
da raça’, foi escalado o cabo-
clo Zoeira. “Zifio, as bandeiras
e faixas serão abençoadas, a

vitória será certa; apenas os
búzios recomendam:sejam
honestos! A honestidade é o
fator principal no ser humano!
O cliente saiu chateado, pa-
gou o trabalho e baixinho co-
mentava: político honesto tá
pra nascer! O dinheiro que

paguei o trabalho foi com no-
tas falsas!  Se perder o ‘sor-
teio’, não perco nada! Políti-
co honesto  tá pra nascer! Viva
o Lula!

Tia Alzira presidente do
terreiro da vovó Candinha.

O coringão será campeão
quando da inauguração da li-
nha do Metrô para Brasilândia.
Esperemos pelo feito.

Calor de rachar, frio de las-
car, combustíveis, carnes em
geral, óleo comestível e de-
mais gêneros alimentícios com
preços nas alturas.

Os candidatos em suas pla-
taformas mentirosas não to-
cam no assunto. Que se dane
o povão!

Gusttavo Lima diz que não
irá à justiça contra a ex e pa-
gará valor que ela exigir de
pensão. Após a separação se
tornar pública, Gusttavo Lima
disse que não irá à justiça con-
tra Andressa Suita e pagará o
valor que ela exigir, seja quan-
to for. Disse que se tiver de
pagar R$ 100 mil de pensão,
ele pagará. Gusttavo e An-
dressa se casaram em regime
de separação total de bens,
eram casados desde 2015 e
tem dois filhos.

Caixa reduz juros imobiliá-
rios e dá 6 meses de carência
a compradores.Redução da
taxa de juros a TR + 6,25% ao
ano torna prestação inicial de
um financiamento de R$ 200
mil a ser pago em 36 meses
25% mais barata.

Covid-19: Paris e outras 8
cidades francesas terão toque
de recolher. França vive au-
mento de casos de infecção
pelo novo coronavírus, e situ-
ação do sistema de saúde já
se tornou preocupante para o
governo.

Carol Solberg é advertida
pelo STJD e é proibida de re-
petir “Fora, Bolsonaro”.

Sol volta a aparecer na
capital paulista neste fim de
semana. Chance de chuva é
baixa nos próximos dois dias;
temperatura no domingo che-
ga a 26ºC

*Câncer*  Há tempos, exis-
te uma pílula que combate a
terrível doença o câncer, po-
rém, isto, não agrada os gran-
de laboratórios e industrias
farmacêuticas, que ganham
bilhões em medicamentos
para aliviar a lesão. São re-
médios de altíssimo custos,
que variam de 1mil reais a
trinta mil. Porém a pílula fos-
foetanolamina, só é consegui-
da através da justiça, pois por
ação de laboratórios não pode
ser vendida, devido ao custo
muito baixo, perto de 1real ao
consumidor final. Assim, a in-
dústria farmacêutica e OMS
que deixou o coronavírus se
espalhar, prefere negociar a
morte e transformar o doente
em comércio rendoso.

*Heróis*  O Corpo de Bom-
beiros da Policia Militar, é
composto de heróis, apenas
heróis, eles são requisitados
para todo tipo de ocorrência,
desde gato preso na árvore,
cachorro preso no esgoto ou
rio, criança engasgada, resga-
te de todo tipo, colisões, aci-
dentes variados, quedas, sui-
cídios e até apagam incêndi-
os, portanto, a Polícia Militar
está de parabéns pois, além
dos heróis que combatem o cri-
me, rodoviária, florestal fazem
de tudo. Só não é reconhecida
e nem tem seu valor merecido
pelo Governador. Lamentável.

*19233*  Em diversos paí-
ses existem um número úni-
co para emergência de qual-
quer natureza. Aqui no muni-
cípio de São Paulo, o número
que deveria estar na cabeça
de todos, é o 19233, pois com
isto, nossa cidade vai receber

o que sempre almejou na saú-
de, educação e até seguran-
ça. Não esqueça a cidade pre-
cisa adotar este número
19233. Vamos ficar careca até
gravar para emergência o nú-
mero 19233, e para os mais
sisudos, vamos ficar Calvo até
gravar este numero para
emergência.

*Esquerda*  Na campanha
atual, estamos vendo algo in-
comum como a não divulga-
ção do partido, principalmen-
te nos da extrema esquerda,
isto, é o receio da antipatia
popular e a rejeição. Até as
cores foram mudadas estrate-
gicamente e temporariamen-
te para levar o eleitor a erro e
assim, obter seu voto. Inclu-
sive a tal Manuela, mudou o
corte de cabelo e adotou a cor
azul, isto, para lembrar a pri-
meira dama Michele Bolsona-
ro, tentando ludibriar o povo.
Existe candidato fazendo apo-
logia ao racismo indiretamen-
te, pedindo para não "votar em
branco e sim em preto". Por-
tanto, fique atento e olho vivo.

*Desemprego*  O Gover-
nador João Traidória (psdb) e
deputados governistas, apro-
varam projeto que extingui di-
versas estatais, como: EMTU
-CDHU e muitas outras, cau-
sando assim, o aumento de
desempregados no Estado, o
dito cujo só não "fechou" ou-
tras ligadas a saúde e distri-
buição de remédios, graças a
intervenção da deputada Ja-
naina Paschoal, caso contrá-
rio, além, do desemprego,
Dória iria aumentar também o
número de mortos, por falta de
medicamentos. E os deputa-

dos, continuam de joelhos ao
"governador". Lamentável e
profundamente vergonhoso.

*Senador*  O Senador ago-
ra afastado Chico Rodrigues,
também ex vice líder e que foi
afastado por Bolsonaro e pelo
STF, deve responder proces-
so, perder o cargo de senador
e ir pra cadeia. Por enquanto
o vagabundo está afastado por
90 dias. Ele foi flagrado com
30 mil na cueca. Virou moda o
exemplo do PT.

STF*  Depois de soltar o
traficante André do Rap, o Mi-
nistro  ficou desmoralizado pe-
rante o povo, até seus pares
do Supremo ficaram decepci-
onados com a atitude de Mar-
co Aurélio de Mello, tanto que
foi cassado o alvará de soltu-
ra por 9 X 1. Assim, André do
Rap pode e deve ser preso
novamente. O único voto fa-
vorável a André foi o do pró-
prio Marco Aurélio.

Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal
Federal (STF) - Divulgação
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TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

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

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

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

 Bastidores da TV
COM TONY AUAD

 Aproveite o tempo ocioso, para ler um romance, principalmente
sobre costureiros e cabeleireiros nacionais, que já ‘bateram com as
dez!’ Muitos  exemplos pintarão na sua mente e depois os sigam ou
continue ‘machão’, pedra 90!

 Invista no campo amoroso. Campo Amoroso é um loteamento
novo, antigo antro para amores passageiros. Houve denúncia dos
moradores, a área foi loteada e recebeu o nome em homenagem
aos casais que foram ‘despejados!

 Ouça conselhos de pessoas mais velhas e experientes. Algumas
dessas pessoas ‘estão lelé da cuca’ mas podem aconselhá-lo de como
viver caçando e pescando, principalmente mulheres alheias!

Momento favorável para pedir empréstimos! Aproveite o embalo
da eleição e peça uma grana emprestada a vários candidatos! Minta
que tem família numerosa e com essa lábia, a grana sai. Depois da
eleição, mude para um lugar ignorado e adeus viola!

 Deixe de ser desanimado: animais, irmão! Continuando desani-
mado, logo ostentará um lindíssimo par de chifres! Dê a volta por
cima, chute o desânimo e parta para o tudo ou nada com a ‘boneca.’

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Nada de confiar em sonhos, amizades coloridas, tudo causará
conflito. Acredite no coringão campeão, políticos honestos, inflação
zero, Lula como Presidente da República na próxima eleição presi-
dencial e em Branca de Neve e os Sete Anões!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Adapte-se à vida social. Nada de andar  sujo, roupas rotas e
dormir em baixo de marquises. Candidate-se a um  dos muitos car-
gos políticos e, caso leve chumbo como diversos candidatos leva-
rão, encoste num político que ganhou e peça uma secretaria qual-
quer. Em poucos meses estará por cima da carne seca!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Reveja hábitos do rango que devora! Comer  frango colhido nos
despachos de macumba não é recomendável. O frango está ‘carre-
gado de macumba’ e você papando-o, se está passando apertado,
logo será hóspede do Pedrão!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Num passeio pela pela cracolândia, reviverá momentos felizes

ao se deparar com coleguinhas de um passado recente e que jo-
gavam baralho na penitenciária e agora cultivam e vendem ervas
aromáticas com entregas através de motoqueiros. Sai dessa!
Retornar à penitenciária será jogo bruto!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Tenha mais sensibilidade nas mãos! Ao afanar um celular, ob-

serve se é de boa marca e de revenda facilitada! Muitos dos seus
coleguinhas têm saído mal; se arriscam e ao negociar com um
atacadista, este prova que é falso e você perde tempo!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Tenha calma para resolver assuntos relativos a estudo, finan-

ças, viagem pra Bahia e se sobrar tempo, almoce! A vida agitada
foi feita para liquidificador e trombadinhas! Lembre-se:

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
Quando a barra pesar, nada dando certo, não desanime. A vida

têm essas coisas. Vá ao terreiro da vovó Candinha e tome passes
seguidos com banho de arruda.

Kaidakama

 O cristianismo pode ser “Irre-
fletido”, que é aquele onde se apren-
de por ouvir falar, cuja palavra do
pregador é lei, e, “comprometido”
que é quando o fiel resolve saber
por que é cristão e começa a “estu-
dar” e não apenas a “ler” os Evan-
gelhos. Assim, o “estudante” des-
cobre que Jesus é o Psicólogo da
Alma e passa a entender que os
Evangelhos são faróis que iluminam
a rota do aperfeiçoamento psicoló-
gico e moral. As religiões contam
com diversos sistemas de orienta-
ção para a harmonia e alcançar, atra-
vés deste meio, a felicidade. Os
evangelhos também não ficam de
fora deste agrupamento porque são
manuais de otimismo, compêndios
filosóficos, tratados de psicanálise
e cartilha de boas maneiras.   Jesus
falava por parábolas e isto já é psi-
cologia aplicada. Para entendermos
seus significados temos que respon-
der as perguntas: para quem elas
foram faladas? Porque foram con-
tadas? Qual a moral que elas encer-
ram? Qual o ponto culminante de-
las? E que interpretações podemos
dar a elas na atualidade? Neimar de
Barros, pregador católico, afirmou
que “O ser humano é a alegria de
Deus, mas pode se tornar o brinque-
do do demônio” e que “A injeção
evangélica só cura o cérebro quan-
do aplicada no coração” e não é isto
uma psicologia para educar a alma?
Toda e qualquer educação que não
se preocupar em formar seres ade-
quados para governar sua vida com
retidão e foco para o bem comum,
estará cometendo delitos graves em
seu trabalho. De que adianta a ins-
trução acadêmica se ela só entulhar
o cérebro com informações que pou-
co será utilizado no dia a dia e não
desenvolver na pessoa a virtude de
viver em comunidade? Ela também

OUVIDOS DE OUVIR
não pecou em seu objetivo? Ou
a educação religiosa ser minis-
trada para formar gentes faná-
ticas e supersticiosas, onde o
“eu” ególatra impera menospre-
zando o “eu” comum a todos?
Não perdeu sua religiosidade?
E a sapiência moral que não
atenta às inclinações infantis no
ser humano onde caberia desen-
volver as boas aptidões e apa-
rar as más tendências? Ela, des-
sa forma, jamais formaria adul-
tos aptos a viver a felicidade

plena. Não é mesmo?
Psicossoma, psicossomático;

Mano-maya-cocha na Índia; Boa-
dhas na Pérsia; Ka ou Bai no Egi-
to; Rouach na Cabala; Kappa-Ru-
ppa no Budismo; Eidolon na Gré-
cia; Khi na China; Corpo Astral
para os Hermetistas, Alquimistas,
Esoteristas e Teosofistas;  Corpo
Sidérico de Paracelso; Aerossoma
dos Neognósticos; Corpo Fluídico
para o filosofo Leibniz; Somod de
Baraduc; Mediador Plástico  de
Ludworth; Metasona para uns;
Modelo Organizador Biológico
para outros; Duplo Fluídico para
alguns; Corpo Espiritual para Pau-
lo de Tarso; Envoltório Material
Fluídico e Protoforma Humana ou
simplesmente como nós chama-
mos, Perispírito. A diferença está
só no entendimento e nos nomes
do corpo sutil que liga o Espírito
ao Físico e que não altera em nada
sua essência. Assim é com as edu-
cações que não transformam as
más aptidões em virtudes que mui-
to auxiliarão o “Ser” na sua cami-
nhada evolutiva. Para não cair nas
malhas da ilusão o Espiritismo teve
três grandes divulgadores.  Cada
um na sua especialidade: Roustang
para a Fé; Léon Diniz para a Filo-
sofia; Dellane para a Ciência e
Flammarion para os Mundos ha-
bitados.   Nos Evangelhos temos
igualmente três grandes represen-
tações humanas: Salomé nos mos-
tra as futilidades do mundo; Hero-
des o convencionalismo Político e
sua esposa Herodias o Interesse
Particular. O que nos ensina estas
palavras? Que as sombras ao nos-
so redor são modelagem plasmada
de nossas intenções e ações e que
as palavras de Jesus aí estão pro-
pagadas para quem tem ouvidos de
ouvir. Concordas?

Hoje inicio a minha coli-
na comentando mais uma
vez sobre os problemas fi-
nanceiros que atingem o
SBT criando uma crise mui-
to grande na emissora.

Sílvio Santos admite que
não poupara ninguém e vai
reduzir bem as despesas do
SBT. No processo de cortes
só foram poupados quem
corresponde aos objetivos da
emissora.

Danilo Gentilli, Cristina
Rocha e Otávio Mesquita
que na opinião de Sílvio San-
tos seus respectivos progra-
mas estão dentro dos pa-
drões exigidos por ele.

Chega ao fim o casamen-
to de Tom Veiga com Cybel-
le Costa. O intérprete de
"Louro José" no programa
"Mais Você" de Ana Maria
Braga. Seu casamento durou
apenas 9 meses.

 Em uma entrevista bom-
bástica a filha do meio da can-
tora Vanusa com o cantor An-
tônio Marcos (Já falecido) sol-
tou o verbo. Aretha Marcos
não a reconhece como filha
da cantora.

Mesmo sabendo que a
mãe esta internada com pro-
blemas respiratórios ela man-
tém a sua opinião. Aretha vive
uma vida reclusa numa co-
munidade autossustentável
no interior de São Paulo.

 A filha da cantora contou
porque fez questão de não
conviver com a família e ou-
tras coisas mais. A seis anos
Aretha mandou os dois filhos
com o pai e decidiu trabalhar
os seus dons paranormais.

Quanto a minha mãe eu
continuo não me identifican-
do da questão de ser sua filha
e mesmo sendo criticada não
mudo a minha opinião.

Segundo a Aretha foram
muitas mágoas entre elas
quando minha mãe afirmou
em um programa de televisão
em rede nacional que eu tinha
problemas mentais, porém
apesar de viver afastada dela
eu nunca vou deixa-la de
ama-la.

 Frase Final:  Nada como
um dia após o outro.

Bar do Tião - Sede Zero

Rua Monjolo, 386 - Fre-
guesia do Ó - São Paulo - SP

 Telefones: (11) 3999-
5213 / 94736-4989 -
www.bardotiao.com.br

Cassius Clay
Roteiro

O Bar do Tião é um local onde os amigos se
reúnem para apreciar uma cerveja bem gela-

da, conversar, rir, assistir aos jogos do seu time
de coração, paquerar e se divertir muito.

 Estamos abertos de segunda a sábado.
O Bar traz além das saborosas porções,
diversos atrativos especiais. Dispomos de
um vasto acervo de cachaças nacionais

e importadas.
 Sinta-se à vontade com seus

amigos e familiáres. Aproveite todo
conforto e agilidade dos nossos ser-
viços. A conquista de nossos clien-
tes está relacionada a grande quali-
dade que oferecemos em nossos ser-
viços.

Horóscopo
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AUMENTO DO IMPOSTO (ITCMD)
POR CAUSA DA PANDEMIA!

      Tem sido noti-
ciado que o IMPOSTO
SOBRE TRANSMIS-
SÃO CAUSA MOR-
TIS E DOAÇÕES  vai
ser aumentado pro-
gressivamente de 4%
(quatro por cento) ATÉ
8% (oito por cento)
conforme Projeto Lei
nº 250/2020 de 17/04/
20 e o motivo é a Pan-
demia como está na
exposição do título da proposta
de autoria de dois Deputados do
PT PAULO FIORILO E JOSÉ
AMÉRICO. A pergunta é quan-
do começará ser aplicado ou
seja a partir de quando começa-
rá a ser cobrado? COMO funci-
ona um Projeto de Lei? Um pro-
jeto de lei é um tipo de proposta
normativa submetida à delibera-
ção de órgão legislativo, com o
objetivo de produzir uma lei. Nor-
malmente, um projeto de lei de-
pende ainda  de aprovação ou
veto pelo PODER EXECUTIVO
antes de entrar em vigor. Quan-
do um projeto de lei se torna
LEI? Uma vez entregue à Mesa.
o projeto de lei será lido no Ex-
pediente para conhecimento dos
Deputados e, depois, publicado
no Diário da Assembleia, que  é
o Diário Oficial do Poder Legis-
lativo. Somente após sanciona-
do e promulgado o projeto, pu-
blicado, torna-se lei Estadual.
   Qual o prazo para o Governa-
dor sancionar uma Lei?  Enca-
minhado o projeto ao exame do
Governador tem ele o prazo de
quinze dias uteis para sancionar
ou vetar o projeto e mais qua-
renta e oito horas para encami-
nhar o veto e suas razões à As-
sembleia Legislativa. O que sig-
nifica uma Lei sancionada? San-
cionar se refere ao ato de dar

sanção a uma lei, decreto ou
texto similar, ou seja ao ato de
aprovar, validar ou ratificar um
documento de caráter legislati-
vo . Através da sanção, o Poder
Executivo concorda com o pro-
jeto de lei. Exemplos: A lei ain-
da não foi sancionada pelo Go-
vernador.

E O GOVERNADOR JÁ
SANCIONOU? Ainda não! DIS-
CORDÂNCIA - A sociedade Ci-
vil através da FACESP - Fede-
ração das  Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo e
a ACSP - Associação Comerci-
al de São Paulo, enviou o ofício
SG.070/2020 em 06 de maio de
2020 firmado pelo Presidente
ALFREDO COTAIT NETO ao
Presidente da ALESP - Depu-
tado Estadual Cauê Macris, ma-
nifestando a sua posição contrá-
ria a aprovação do PL 250/
2020,que aumenta a alíquota do
ITCMD - e amplia o  seu  cam-
po de incidência. Pois bem, em
Direito Tributário, temos que
aplicar o princípio da anteriori-
dade tributária que é vedado a
cobrança de tributos no mesmo
exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os insti-
tuiu ou aumentou. O principio
exige que a lei que cria ou au-

menta um TRIBUTO
só venha a incidir so-
bre fatos ocorridos
no exercício subse-
cutivo ao de sua  en-
trada em vigor. Im-
portante ressaltar
que a Emenda Cons-
titucional nº 42, inse-
riu a alínea "c" ao  ar-
tigo 150, III, da Cons-
tituição Federal, es-
tabelecendo que,

sem prejuízo da anterioridade
comum (do exercício financei-
ro). Muitos tributos não podem
ser cobrados antes de decorri-
dos noventa dias da data em
que haja sido publicada a lei que
os instituiu ou aumentou. Essa
situação de  expectativa não tira
direitos dos contribuintes que
possam requerer os seus direi-
tos, diante dos inúmeras deci-
sões do nosso Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, que vem uni-
formemente julgando  que a Fa-
zenda Pública Estadual vem co-
brando o ITCMD até de forma
ilegal por usar uma base de cál-
culo que não tem fundamento
nos princípios de direito.

O QUE JULGA O NOSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA É
QUE O OBJETIVO É O DE MA-
JORAR O TRIBUTO ARRECA-
DANDO MAIS.  Assim determi-
na que a Fazenda Pública de-
volva o que cobrou a mais. Pro-
curem os nossos serviços que
com certeza  os orientaremos
como proceder.Prazo final para rematrícula de alunos na rede

estadual é prorrogado até segunda-feira (19)

Direito Dr. Ari Pereira - Advogado   e Diretor Plena
da Associação Comercial  de São Paulo

E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243

PENSAMENTO: TUDO
COMO DEUS QUER HAR-
MONIA, VERDADE, AMOR,

VERDADE E A JUSTIÇA.

Marcos Suskind
Especial

Eu já contei a vocês que me
casei com a Marta, aquela San-
ta que tenho lá em casa. Mas
acho que nunca lhes contei que
antes de conhecê-la eu tentei
namorar algumas mulheres,
sem muita sorte. Uma das ga-
rotas com quem cheguei a sair
foi a Melissa. Opa, a Melissa não
era uma garota, era uma verda-
deira Deusa Grega. Alta, bron-
zeada, olhos verdes e cabelos
negros como petróleo. Onde a
Melissa passava, os homens
paravam de respirar. Eu sai com
ela uma única vez. Fomos jan-
tar num daqueles restaurante
onde a gente precisa vender o
carro para pagar a conta. De-
pois do jantar fomos tomar um
café no shopping e naquela con-
versa exploratória, sem dar tem-
po para me preparar, a Melissa
disse:

-"Sabe Marcos, eu procuro
alguém divertido, espontâneo,
vencedor, empreendedor, atlé-
tico, alegre e corajoso".

Entrei em depressão. De
toda a lista dela a única coisa
que eu tinha era o Marcos…

 Mas não pense você que eu
desisti. Ela era a garota dos
meus sonhos. Então tomei co-

Coisas de Família - 4
ragem e a pedi em namoro. Fi-
nalmente, dois anos mais tarde,
a pedi em casamento. Em am-
bas as vezes ela disse não.
Mas nem tudo são tristezas.
Uma vez tinha uma garota to-
mando um drink no bar, quase
duas da manhã e eu me aproxi-
mei.

-" Menina, quando vc termi-
nar seu Dry Martini, eu vou te
convidar para sair". Ela me dis-
se:

- " Tira teu cavalinho da chu-
va que eu sou casada". Então
eu disse:

-" Isso não me interessa. Tra-
balho aqui e eu vou ter de fe-
char o bar".

 Quando conheci a Marta,
aquela Santa que eu tenho lá
em casa, ela era secretária no
Senado. Ele me contou que um
dia um bêbado, maltrapilho e
sujo, entrou no Senado, vai di-
reto até o gabinete ondela tra-
balhava. Ela pergunta:

-" O que o Sr. deseja"?
E o bêbado responde
-" Quero ser Presidente do

Senado". A Marta olhou bem
para ele e disse:

-" O Sr. é louco, é idiota, é
imbecil, é tapado? Me diga"!

E o bêbado respondeu
-" Eu não quero mais. Não

tenho todos estes requisitos".
 Confesso que nunca podia

imaginar que depois de tantos
anos de casado, a Marta ainda
continuaria cuidando tanto de
mim. Ela é uma esposa incrível.
Esta madrugada eu acordei por-
que ela apertava com toda a
força o travesseiro no meu ros-
to. Acho que ela estava me pro-
tegendo do Covid19.

 Há bem pouco tempo eu
disse a ela que eu tinha o corpo
de um adolescente. A Marta caiu
na gargalhada. Mas ela mudou
radicalmente de expressão
quando abriu o freezer.   E para
terminar, meu patrão foi muito
legal. Ele me ligou e disse que
quer funcionários motivados.

Por isso, quando terminar
esta quarentena ele me ofere-
ce duas possibilidades:Um fim
de semana com minha esposa
num hotel na praia ou um jantar
numa boa churrascaria com
quatro de meus amigos. Fiquei
na dúvida o que escolher ..

     … bem passado,   … ao
ponto ou     … mal passado.

ASSESSORIA
BETTENCOURT LTDA

Escritório full service, fundado em 1978, com serviços empresariais
adaptados às suas necessidades e fornecidos com rapidez e confiança.

Prazo final para rematrícu-
la de alunos na rede estadual
é prorrogado até segunda-fei-
ra (19). Inscrição pode ser fei-
ta online e é obrigatória para
permanência na rede.

   Foi prorrogado para se-
gunda-feira (19) o prazo para
estudantes da rede estadual
realizarem a rematrícula para
o ano letivo de 2021. A solici-
tação pode ser feita pelo apli-

cativo Minha Escola SP, dis-
ponível para iOS e Andorid ou
pela plataforma Secretaria Es-
colar Digital (SED) (https://
sed.educacao.sp.gov.br/saiba-
como-acessar).

 Caso não consiga realizar
a rematrícula online, o respon-
sável ou aluno maior de 18
anos pode comparecer na es-
cola, diretoria de ensino ou
posto do Poupatempo e efe-
tuá-la presencialmente. Nesta
sexta-feira (16) não haverá ex-
pediente nas escolas e direto-
rias de ensino, pois o Gover-
no do Estado transferiu para
esta data o ponto facultativo
de 15 de outubro, Dia do Pro-
fessor.  Todos que desejarem
têm vaga garantida na rede
estadual, porém é obrigatória
a manifestação de intenção

através da rematrícula. Ela
garante que os alunos conti-
nuem os estudos na mesma
unidade escolar, caso ela te-
nha a série ou ano requerido.

 4º ano do ensino médio
opcional -  Os alunos que de-
sejarem também terão a op-
ção em 2021 de cursar o 4º
ano do ensino médio para
aprofundar os conhecimentos
e corrigir possíveis lacunas na
aprendizagem em determina-
das disciplinas. A medida visa
contribuir com a formação in-
tegral dos alunos e apoiá-los
no ingresso ao ensino superi-
or, se assim desejarem.

Para isso, os interessados
já devem manifestar interes-
se em permanecer na rede na
estadual e cursar o 4º ano e
posteriormente confirmar esta
solicitação em dezembro. Ele
também deve escolher entre
3 e 13 disciplinas para com-
por seu currículo. A oferta de
vagas vai variar de acordo
com a disponibilidade da es-
cola.

Em janeiro serão ofereci-
das aulas de reforço para os
alunos que optarem.

 Atividades complementa-
res - No momento da matrí-
cula, alunos e responsáveis
poderão selecionar oportuni-
dades adicionais oferecidas
pela Secretaria Estadual da
Educação como os cursos idi-
omas oferecidos pelos Centro
de Estudos e Línguas; o mo-
delo de ensino técnico do No-
votec desenvolvido em parce-
ria com o Centro Paula Sou-
za; o 4º ano opcional do ensi-
no médio; e a matrícula em
escolas de tempo integral.

Inscrição pode ser
feita online e é

obrigatória para
permanência na rede

Marcia Martins de Souza
Educação

Brás Pereira
Meio Ambiente

Com muito empenho e de-
dicação o Vereador Toninho
Paiva conseguiu junto à Secre-
taria do Verde e Meio Ambien-
te, transformar a antiga Praça
Lions Clube Penha, no Parque
Municipal do Tatuapé.  Com
uma área de 19.128m o parque
contará com pista de caminha-
da, ATI (Academia para tercei-
ra idade), playground, adminis-
tração e o mais importante, se-
gurança.  “Revitalizar áreas ver-
des e criar espaços de lazer é
um compromisso sobre o qual
me dedico, pois sei o quanto
isso é importante para uma me-
lhor qualidade de vida aos
paulistanos” , afirma Paiva.

Parque do Tatuapé

ANTES

DEPOIS
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O presidente Jair Bolsonaro
sancionou nessa terça-feira
(13) a lei que faz alterações no
Código de Trânsito Brasileiro.
Apesar de alguns retrocessos
presentes, uma das principais
mudanças na lei, e que mere-
ce ser enaltecida por toda a so-
ciedade, diz respeito aos casos
de lesão corporal e homicídio
causados por motorista sob uso
de álcool e/ou outras drogas,
cuja pena de reclusão não po-
derá mais ser substituída por
outra alternativa, como acon-
tece atualmente. Pasmem, o su-
jeito que até então entornava
umas e outras no happy hour e
fazia a escolha deliberada de
voltar para casa dirigindo em-
briagado, poderia ser punido
com o singelo pagamento de
algumas cestas básicas por
ceifar a vida de um inocente
no trânsito.  O trânsito brasi-
leiro é um dos mais violentos
do mundo. São em média 100
vidas perdidas diariamente (1),
além de outras centenas com
sequelas físicas e psicológicas
dessa "pandemia" silenciosa
que não tem vacina. Só que
dessa tragédia diária poucos

“Gente boa também mata”.
indignam-se. No
mês de maio, em
um editorial tocan-
te do Jornal Naci-
onal da TV Globo,
o jornalista William
Bonner discursou
sobre como o ba-
que da perda de vi-
das para a covid-
19 ia se diluindo
ao longo dos dias
e, assim, tornando
menos chocante a
tragédia na per-
cepção das pesso-
as. Pois com o trân-
sito, esse baque se
dilui ao longo de
anos. De décadas.
Falando em déca-
das, recentemente
a Organização das

Nações Unidas (ONU) procla-
mou os anos de 2021 a 2030
como a Segunda Década de
Ação pela Segurança no Trân-
sito. Afinal, o trânsito é um pro-
blema global. A meta da ONU
é reduzir as mortes e lesões no
trânsito em pelo menos 50% nos
próximos dez anos. Vale lembrar
que o Brasil não cumpriu com
a mesma meta com a qual se
comprometeu, estabelecida na
Primeira Década (2011-2020).

 Nenhuma morte é aceitável
no trânsito, claro, mas, infeliz-
mente, acidentes acontecem.
No entanto, morte no trânsito
decorrente do uso de álcool e
outras drogas é inconcebível,
pois é algo 100% evitável.
Costumeiramente, as pessoas e
a mídia utilizam o termo “aci-
dente” para se referir a esse cri-
me que de casual não tem
nada. Quando a pessoa opta
por dirigir embriagada ou dro-
gada, está assumindo o risco de
morrer e de matar. É uma esco-
lha. E mesmo pessoas muito
boas fazem péssimas escolhas.
Lembro de uma campanha que
o governo federal usou há al-
guns anos, excelente na ideia

mas muito ruim na execução,
cujo mote era “Gente boa tam-
bém mata”

 É exatamente isso. No trân-
sito, mesmo as pessoas boas,
cidadãos exemplares, pais e
mães de família, gente que
paga seus impostos rigorosa-
mente em dia, que adota ca-
chorrinho abandonado na rua
e passa o dia em rede social
defendendo minorias e lutando
contra a injustiça social, tam-
bém mata! Mata simplesmente
porque dirigir sob o efeito de
álcool, principalmente, é bana-
lizado. Muitos realmente não
acreditam que o álcool afete a
capacidade de condução de
um veículo ou, pior, creem ab-
solutamente que algumas do-
ses de bebida o faça até dirigir
melhor (2) . Para enfrentar esse
massacre diário em nossas ruas
e estradas, precisamos
conscientizar sobre essa ques-
tão. Apenas um copo de cerve-
ja aumenta em 3 vezes o risco
de morrer em um impacto no
trânsito (3) . Será que as pesso-
as dirigiriam embriagadas de
soubessem desse e de outros
dados impactantes?

 Para mudarmos esse cená-
rio o caminho é a mudança de
hábito. Como foi há alguns
anos com o uso do cinto de se-
gurança. E para mudar esse
hábito criminoso precisamos de
conscientização e de punição
rigorosa. Com a nova lei sanci-
onada essa semana, que entra
em vigor em 6 meses, pode ser
um bom começo.

Fontes: (1) Datasus 2018 -
(2) Livro: Álcool e Direção - Be-
ber ou Dirigir - (3) Organização
Mundial da Saúde Thiago
Biancheti Diretor de Comunica-
ção da MADD BRASILFontes: (1)
Datasus 2018 - (2) Livro: Álcool
e Direção - Beber ou Dirigir - (3)
Organização Mundial da Saú-
de Thiago Biancheti Diretor de
Comunicação da MADD BRASIL

As Associações de Moradores
AMJFA - Cachoeirinha/Brasilândia
e Sociedade Amigos Penha Brasil
(Tel. 997278502) representadas
por Maria Luciene de Lima e Hen-
rique Deloste a pedido dos mora-
dores solicitam a Prefeitura de São
Paulo - Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes a cria-
ção urgente de uma linha de Ôni-
bus ou Micro Ônibus BRASILÂN-
DIA/TERMINAL CACHOEIRINHA
VIA TEREZINHA, JD. GUARANI E

PARQUE TIETÊ com saída da Es-
trada do Sabão altura do nº 839
(Hospital Brasilândia) fazendo o
seguinte itinerário: Estrada do
Sabão, Rua Domingos Veiga, Al-
mir Dehar, Bento Alves do Nasci-
mento, Jorge Pires Ramalho, Be-
nedito Egídio Barbosa, Muniz
Barreto, Outono, João Pinto de
Oliveira, Manoel Nascimento
Pinto, José da Silva Ramos, San-
ta Cruz da Conceição, Av. Depu-
tado Cantídio Sampaio, Silvio

Bueno Peruche, São Gonçalo do
Abaeté, Av. General Penha Brasil
(Trecho), Av. Inajar de Souza, Ter-
minal Cachoeirinha.

As Instituições atuantes e a
Comunidade precisa ser ouvida e
atendida, pois mora no bairro e
conhece de fato as necessidades,
nesse percurso que não existe a
linha Brasilândia/Cachoeirinha é
contra mão para o deslocamento
das pessoas que precisam pegar
duas conduções além disso a Im-
plantação desta linha vai atender
uma demanda grande no itinerá-
rio sugerido vai atender o deslo-
camento das pessoas para o Car-
tório da Brasilândia, Hospital da
Brasilândia, Delegacia 72º DP e
Hospital Cachoeirinha. A solicita-
ção de Implantação desta linha
foi protocolada junto a Secretaria
da Casa Civil e em nome do Pre-
feito para a Secretaria Municipal
de Mobilidade e Transportes.

OUTRA SOLICITAÇÃO A
SMT: A SPTrans sempre coloca as
melhorias sem ouvir ou atender
diretamente a Comunidade e um
dos erros cometidos foi não ter
colocado o ponto final da linha
209P-1 Cachoeirinha/Pinheiros no
final da Av. Inajar de Souza com a
Av. Arquiteto Roberto Aflalo para
atender melhor a demanda que foi
excluída no bairro de fundão Jar-
dim dos Francos onde fica tam-
bém o grande Conjunto Habita-
cional Sítio dos Francos e a Fá-
brica de Cultura, se não dá para
transferir o Ponto Final pelo me-
nos ampliar a linha em mais 3KM
e 200 metros para passar no lo-
cal e pegar passageiros benefici-
ando mais as pessoas que de fato
precisam. (Henrique Deloste

 Tels.: (11) 3981.4612    Cels.: (11) 99374.4534 - 95177-5393
 E-mail: saopaulodefato@uol.com.br

www.saopaulodefato.com

Ronaldo  Rissetto
Comportamento

Cassius Clay dos Santos
Transporte

Brasilândia precisa de Linha de Ônibus até o
Terminal Cachoeirinha, Via Terezinha, Jardim Guarani

e Parque Tietê, vai atender grande demanda.

Cerca de 1.500 crianças carentes da Comunidade no Jaraguá e Boquerão na
Zona Sul  foram beneficiadas com Doces e Brinquedos, a ação legal em plena
Pandemia foi realizada por Rodolfo Artur, Antonio, Saara, Lidia, Silvana e Beth, para-
béns a todos envolvidos e agradecimento a todos que doaram para que as crianças
fossem beneficiadas. (Rodolfo Artur)

AÇÃO EM PROL DAS CRIANÇAS NO
JARAGUÁ E ZONA SUL.
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 No próximo dia
24 de Outubro no lu-
xuoso Buffet Laranja
um dos mais concei-
tuados da cidade de
Mongaguá acontece-
rá o esperado even-
to: A Garota Comér-
cio e a Missa Plus
Size Comércio 2020,
Mais uma realização
da Agência The Look
Models uma das pas-
sarelas mais cobiçada
no litoral paulista. Sob
a direção da produto-
ra Andréia Ferreira,
empresária, dona da
Grife de Sapatos que
traz a marca das pas-
sarelas. Esse evento
traz a Cidade o Troféu
Comércio Empreen-

dedor 2020 e a ganhadora fará uma belíssima viagem co TD patrocinado pela Companhia JML Turismo.Ressaltando
que teremos no júri presenças técnicas e convidados especiais, que são de extrema importância no ramo da Moda
e do mundo Artístico. Na ocasião será servido um coquetel para os comerciários participantes. modelos e convi-
dados especiais. Um show de beleza, charme e Gala na Noite Litorânea. O evento serão cumpridos todos os
protocolos exigidos pela organização mundial da saúde como: uso de máscaras, álcool gel e todas as medidas de
segurança serão  tomadas para que o desfile Troféu Comércio aconteça com todo glamour. A The Look Models By
Andréa agradece. A candidata Maria Carneiro Salomão Teixeira de 18 anos, 1,75, olhos castanhos, cabelos
cacheados é uma das candidatas deste mega evento. Hein e por quê?

Quando chove demais os córregos enchem rapida-
mente e podem transbordar, provocando inundações
nas áreas vizinhas. É para evitar isso que os piscinões
são construídos, para armazenar o excesso de água e,
consequentemente, evitar enchentes. Na média con-
tam com uma capacidade total de 5,3 milhões de m³.
No entanto, eles precisam estar sempre livres dos de-
tritos e do lixo que costumam chegar junto com as águas
e que podem reduzir sua capacidade de
armazenamento. Isso que acontecia na Av. Penha Bra-
sil, na Vila Nova Cachoeirinha, na época o Prefeito de
São Paulo era o José Serra de tanto ouvir as reclama-
ções intermináveis do líder comunitário Antonio Carlos
Chiaretto sobre o agravamento que acontecia com os
os moradores desta região quando chovia perdiam
móveis, o s eu lar e muitas outras coisas. Devido a
essas reivindicações a falta de limpeza geral estava
abandonado e o prefeito resolveu por as mãos nas obras
e iniciar o PISCINÃO e com esta obra por determina-
ção do  prefeito Serra tudo mudou na região. Nós da
Zona Norte queremos que muitas obras deste porte
sejam construídas e para que isso aconteça vamos lu-
tar como Chiaretto e outros líderes. Nós do Jornal São
Paulo de Fato estamos disposto a apoiar a todos pelo
bem de nossa comunidade. Hein e por quê?

A THE LOOK MODELS BY ANDREIA
ACONTECERÁ EM ALTO ESTILO!

A visão do líder comunitário

 A  grande final da Copa
Saci,ocorrido dia 15 foi um
belíssimo evento promovido
na Zona Norte, que reúne ti-
mes de futsal amador de to-
das as regiões de São Pau-
lo.  A disputa pelo troféu fi-
cou entre o time do Bronks e
Tmjunto, e após um bom
jogo, com direito a transmis-
são pela Varzea Ao Vivo, o
time da Zona Leste Bronks,

sagrou-se campeão desta edição.  Parabéns ao campeão da noite pela
vitória e também ao vice pela grande campanha, todos os envolvidos neste
evento estão de parabéns.  Sempre contem comigo para apoiar e promo-
ver o esporte em qualquer esfera, seja profissional ou amador, estamos
juntos! afirmou: Leandro Gimenez.

Final da Copa SACI foi emocionante!

Dr. Oswaldo
Pereira Guimarâes
foi um dos pionei-
ros médicos que
veio aqui no bairro
de Vila Nova
Cachoeirinha e
acabou se insta-
lando sua clínica
médica até hoje
com bom atendi-
mento as famílias
e referência no
bairro. Parabéns
Dr. Oswaldo pelos
serviços prestados
e vida longa para
senhor. Para-
béns...

Walmira Carvalho
uma pessoa que
merece toda nossa
admiração e carinho,
algo que certamente
se multiplicou  ainda
mais no dia 15
de outubro, data do
seu aniversário, na
qual lhe reservare-
mos um forte abraço,
com os votos de
muitas felicidades e
realizações.
Parabéns!
Hein e por quê?

Feliz
 Aniversário

Homenagem ao Dia do Médico


