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Neste sábado dia 24 de outubro acontece o Garota Co-
mércio e Miss Plus Size Comércio em Mongaguá onde co-
merciantes do litoral colocam na passarela suas represen-
tantes em buscam do Troféu Comércio mais um sucesso da
agência The Look Models que tem como diretora a empre-
sária Andréia Ferreira que traz também uma grife de calçados
com o seu nome a The Look Models vem se destacando no
litoral pelo seus eventos e concursos  e é no momento a
passarela mais disputada da baixada, com prêmios bombás-
ticos que levam suas modelos à viagens nacionais e
internacionais.  Pág. 6

Temporal Lascou...

A The Look Models
 by  Andréia Ferreira em Mongaguá

 De águas sujas o bairro
Imirim. A tempestade da última
terça-feira alagou casas, ruas e
arrastou diversos carros para
valas imundas da região,
causando grandes prejuízos aos
donos. De quem é a culpa?... Da
Prefeitura?... Ou da população
que joga os lixos e os entulhos
nas ruas, calçadas, córregos e
bueiros?...

Enfim, todos tem uma parcela
de culpa na fatura da natureza
que agora cobra o seu espaço.
Vale lembrar, que o Jornal São
Paulo de Fato já fez vários alertas
sobre os pontos traumáticos da
região. Cobrou soluções da
Prefeitura, autoridades e alertou
os mal-educados sobre os lixos
e entulhos jogados nas ruas
criminalmente. Justamente, o
Imirim, que tem na origem do seu

nome “Água Cristalina” ser
alagado por águas podres.

Segundo o jornalista e líder
comunitário Brás Pereira, as
enchentes de agora são
problemas antigos, não só no
bairro do Imirim, mais em todo
extremo da Zona Norte. “A falta
de políticas públicas, sociais e de
saneamento básico é sem dúvida
a maior razão para resolver os
problemas da região. O povo
precisa de moradias descentes e
com estruturas. A Prefeitura tem
que fazer a parte dela, na
canalização e limpeza dos
córregos, bueiros, corte de matos,
coletas de lixos e fiscalização
severa no descarte de entulhos
em pontos viciados. Já a
população precisa de projetos
socioeducativas para respeitar o
espaço público. Só assim os

PASSARELA RESGATA A  HISTÓRIA DO PALMEIRAS
A Passarela inaugurada em 2006, em homenagem da Cidade de São Paulo

 e que resgata a data Histórica da Sociedade Esportiva Palmeiras.
 20 de Setembro de 1942.  Pág.6

problemas desse tipo podem
acabar na região”, afirma o
jornalista Brás Pereira!

No dia seguinte após as
enchentes na região, a população
afetada  contabilizava os prejuízos
e ainda aguarda a ajuda dos

poderes públicos municipal e
estadual. Porem, não vai ser nada
fácil para quem perdeu tudo e
recomeçar de novo em plena
pandemia viral e econômica.

 Valdir Sena – Jornalista,
radialista e cronista.
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Tia Zulmira

As eleições estão mais debili-
tadas que velhas doentes. Velha
doente ao ser visitada numa en-
fermaria de um hospital, a coita-
da está no fim da linha. Pouco fala
e menos escuta. Dias após, é con-
vocada para a seleção do Senhor.
De acordo com suas obras, pode-
rá ser salva, mas se sua folha cor-
rida não for aprovada, o destino é
incerto, ignorado e não sabido;
poderá ser hóspede de outro lugar,
menos no Reino Celeste. A Sele-
ção Brasileira de Futebol está ven-
cendo algumas partidas, à base do
‘mamão com açúcar’. Quando
enfrentar equipes europeias, a bar-
ra irá pesar. Os candidatos atuais,
em evidência pelos canais de tevê,
alguns são velhas raposas, outros
postulantes a uma ‘mamadeira’.
O eleitor está arisco e mandará às

Eleições & Seleção Brasileira de Futebol

Editorial

A cidade de São Paulo tem
várias obras à toque de caixa’ em
época eleitoral. Em Santana,
calçadas foram reconstruídas,
meio-fio pintados, buracos mil
tapados, baixos da linha do me-

Obras programadas
somente em época eleitoral!

Zé Luiz  Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
 comportamento, na

crítica ou elogio:  o Merecimento.

TA CONTADO

 Olha essa calçada, olha o
desnível, falta fiscalização. É
uma vergonha o trabalho que a
sub-prefeitura Casa Verde está
fazendo na Av. Parada Pinto.
1.010. Hein e por quê?

Se o prezado leitor se dis-
puser a votar, aceite minha opi-
nião: candidatos temos aos
montes, para as diversas ‘ma-
matas’ colocadas em sorteio.
Alguns, velhas raposas alme-
jam reeleição, prova evidente
de que gostaram da arte de se-
rem malvistos, tidos como pro-
messões de caderneta, ter o
nome da dedicada mamãe às
nuvens, todas as vezes que é
entrevistado pela mídia. Reelei-
ção, no momento é difícil;
durante os 4 anos, muitos esti-
veram ‘deitados eternamente
em berço esplêndido’, nada fi-
zeram, não merecem ser reelei-
tos! Na zona norte, muitos ‘ca-
nastrões’ enganaram; hoje es-
tão esquecidos. Nada fizeram
em benefício do povão. Ape-
nas apoiaram aumento de
IPTU!

Começaram os debates na
tevê entre os promessões de
caderneta. Acontece que os
eleitores estão mais frios que
pé de defunto e focinho de
cachorro em relação às elei-
ções. Os políticos anteriores
roubaram à beça, foram deso-
nestos sem quantia! Salvaram-
se alguns, mais ou menos
honestos; os eleitores estão
mais por fora que semente de
caju! Quem tiver família nú-
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Eleições 2020

Político honesto tá pra nascer!
 Ao abrir as portas do abenço-

ado terreiro, uma multidão se es-
premia junto à porta. Notei diver-
sas faixas com nomes de candi-
datos sendo ‘balançadas’ por mo-
ças e alguns barbudos, talvez, de-
sempregados. Pensei: A crise tá
brava, mas para os políticos sem-
pre tem grana sobrando; todos dia
fala  sobre desfalques,  roubo de
milhões nas diversas avançadas
dos políticos..., nunca soube de
haver político pobre; são todos
abonados! Um deles veio
comentar:”Magnânima guru, vi-
emos ao abençoado terreiro para
que as  bandeiras e faixas refe-
rentes ao nosso partido seja aben-
çoada pelos seus guias e, com essa
benção, se reverta em votos para
o nosso partido; com isso ganha-
remos a eleição e nos tornaremos
beneméritos do terreiro!” Para
atender o ‘chefão da raça’, foi es-
calado o caboclo Zoeira. “Zifio,
as bandeiras e faixas serão aben-
çoadas, a vitória será certa; ape-

nas os búzios recomendam:sejam
honestos! A honestidade é o fator prin-
cipal no ser humano! O cliente saiu
chateado, pagou o trabalho e baixi-
nho comentava: político honesto tá
pra nascer! O dinheiro que paguei o

trabalho foi com notas falsas!  Se per-
der o ‘sorteio’, não perco nada! Polí-
tico honesto  tá pra nascer! Viva o
Lula!

 Tia Alzira presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

*Ditadura - SP*  A obrigato-
riedade da vaCHINA de Dória é
utópica. Teóricamente, quem to-
mar a vaCHINA fica imunizado,
portanto, não contraí o vírus e
nem transmite, logo quem não
quiser ficar imune, o problema é
da pessoa. Outra, quem pode tor-
nar obrigatório a vacina, é o Mi-
nistério da Saúde e a ANVISA,
portanto, quem disser que vai
obrigar deve ser internado imedi-
atamente, como louco e que aca-
lenta  um sonho em ser ditador.

*Traição* O "Governador"
João Dória (psdb), que traiu Bol-
sonaro, traiu Alckmim, os funci-
onários policiais, traiu o povo da
cidade de São Paulo e do Estado,
mais uma vez quer trair o funci-
onalismo público, o dito cujo
quer vender o HSPE - Hospital
do Servidor Público Estadual,
convém lembrar a este elemen-
to, que a unidade de saúde, não
pertence a ele e nem ao Estado, e
sim ao seu legítimo dono, que são
os funcionários do Estado. Tam-
bém e necessário que os Deputa-
dos Estaduais saibam disso. Ou
São Paulo acorda ou Dória se
transforma em Ditador.

 *STF*  *Só por curiosidade,
será que os membros do STF, se
julgam deuses, pois, alguns supe-
ram o limite da prepotência. Na
verdade seus cadáveres vão feder
iguais aos de todos, talvez até mais.

*VAssasCiNA*  Querem di-
zimar e  Brasil, para se apropri-
ar do nosso bioma, e riquezas
naturais. E o caminho é através
do medo, pânico coletivo do co-
ronavírus. Sobre as vacinas, ain-
da não descobriram contra a
AIDS, e já estão pesquisando há
40 anos, e os outros coronavírus
também não existem vacinas e
demais doenças várias. Você
acredita mesmo que em tão pou-
co tempo vai haver vacina con-
tra o covid 19? Ou isto é um tru-
que para que se obriguem a to-
mar a vaCHINA e assim disse-
minar uma nova onda de óbitos.
Sinceramente vou seguir as ori-
entações de centenas de médicos
e infectologistas respeitados e
comprometidos com a vida, que
sugerem não tomar a tal vacina,
pois, não divulgaram os resulta-
dos da primeira fase e tampouco
da segunda. Não tomarei a va-
CHINA e ponto final.

 *E agora*  *Jamais em tem-
po algum, São Paulo esteve tão
ruim e capenga de candidatos a
prefeitura. Difícil saber quem é
o pior.

*Nova Lei*  Juiz ou Minis-
tro que soltar preso antes de cum-
prir o total da pena e este voltar
a delinquir devia ser indiciado
como co-autor. Portanto, deputa-
dos e senadores, quem tem cora-
gem em começar a mudar a lei.

*Cabalístico*  A numerolo-
gia estuda os números e onde afe-
ta cada pessoa, seu caráter, des-
tino etc. Veja que interessante,
para saber o que cada número
reserva, bastar somar se for mais
de um, exemplo: 19233 soman-
do-se os números o total é, 18 daí,
soma - se 8 + 1 = 9, taí o número
cabalístico e o que se deve saber.
O 9 é o final de um ciclo e come-
ço de outro. Este número está as-
sociado ao altruísmo, a fraterni-
dade e espiritualidade. O 9 repre-
senta a realização e aspirações,
portanto, 19233 pode e certamen-
te será um número que você pode
confiar. O número cabalístico não
mente e fará o melhor por todos.

favas esses promessões. Outros
pretendem reeleição; se nada apre-
sentaram durante os 4 anos de
mamata, querem continuar?

Chumbo neles!Aguardem! Muitas
cabeças rolarão!

Tia Zulmira, viúva, cujo filme
é velho!

trô reurbanizado, moradores de
rua dispersos  - nem todos -, pra-
ças bem cuidadas, enfim, duran-
te o ano não se notam essas pro-
vidência; porém às vésperas de
eleição, acontece. Passadas as

eleições... . Muitas ‘bengalas’ são
utilizadas pelos políticos, sequi-
osos por uma vaga ou para se
manterem no poleiro. Prolonga-
mento da avenida Cruzeiro do
Sul, ampliação do terminam ur-
bano de ônibus, canalizações de
córregos entre outras promessas
eleitoreiras. Em eleições passadas,
as promessas aconteciam, os elei-
tores acreditavam, o tempo
passava e os promessões esque-
ciam. Os eleitores - poucos de
agora – não acreditam no canto
da sereia e caso pretendam votar,
a decepção dos promessões serão
grandes! Será que os atuais go-
vernantes 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 proprieda-
de. Algum ‘defensor da popula-
ção’ analisou isso? Nunca!
Apenas aprova aumento a casda
ano sobre uma propriedade
particular! A atual greve dos correios
eles tiveram conhecimento? Jamais.
O destinatário 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 desinformados –
ganhar a mamata!
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merosa, poderá arriscar reelei-
ção. Em contrário..., a decepção
acontecerá! Os aspirantes a
alguma ‘mamadeira’, encontrarão
dificuldade  para conseguir votos.
Os eleitores estão mais desanima-
dos que boi de carro, puxando car-
ro pesado numa subida. Tenho dito!

Seleção Brasileira de Fute-
bol ganhou duas partidas recen-
temente. Os adversários foram
equipes mais fracas que velha
doente.

Feriados recentes e datas
religiosas foram ofuscados
pela ação do coronavírus. São
Cosme e Damião, Dia das Cri-
anças, de N.Sra. Aparecida, Dia
do Professor, datas qua em tem-
pos passados eram festejadas,
hoje, estão abaixo do fundo do
poço!

O comércio está lotado de
panetones. O preço assusta.
Carnes variadas, idem. Enca-
lhes à vista!

A turma não está com a bola
toda. Desemprego, comércio
fechando as portas, casas, apar-
tamentos e salões para vender
ou alugar temos aos montes!

Autoridades soltando crimi-
nosos perigosos, depois um
mutirão de policiais para pren-
dê-los. Quem entende? Um
pobre afanando um pote de mar-
garina, mofa na prisão. Justiça,
aonde? Ninguém crê. Tá tudo
confuso!

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

Agentes têm dificuldade
para testar crianças na periferia
de São Paulo.  De 17 famílias
procuradas por unidade de
saúde na região da Brasilândia,
somente sete permitiram coleta
de sangue.

Maria Helena - PSL

Alexandre Gentil - PSL

Coronel Velozo - PSL

Coronel Marcelino -

Republicanos

Rubens Calvo - Podemos

Fabio Teixeira - Podemos

Ricardo Holz - Podemos

Kamia - Podemos

Otacilio Ribeiro - PCdoB

Agripino Magalhães - PSB

Alexandre Pires - PSDB

Sandra Santana - PSDB

Leandro Gimenez - PSDB

Nelson Ferreira Filho - PL

Anibal de Freitas - Democratas

Watanabe - Democratas

Paulo Cahim - Democratas

Marilda Coberarte -

Republicanos

Malu Molina - Cidadania

Leo Ramos - PSD

Magal - PMDB

Evando Reis - PV

Caio Cesar de Oliveira - DC

Andre Negão - PSB

Monica Cury - NOVO

Diego Monteiro - NOVO

Samuel Emilio - PSB

Josino Bentes Monteiro - PDT

Rinaldo Felix - Cidadania

Monica Gouveia - PSDB

Sargento Ligieri - Patriotas

Glauxia Máximo - PSC

Caique Mafra - Republicanos

 Vereador com mandato:

Milton Leite - Democratas

Noemi Nonato - PL

Police Neto - PSD

João Jorge - PSDB

Eliseu Gabriel - PSB

Paulo Frange - PTB

Toninho Paiva - PL

Ota - PSB

A HORA É ESSA:

Segue a relação dos
principais candidatos a
vereador da zona norte.
Eleições 2020, e aqueles

que tem mandato e atuam
na Zona Norte e Oeste

Vamos  escolher
 para não

 arrepender depois!

Professor Clovis Pereira
Abrindo Baú

Professor Clovis Pereira
Conselho

Cerca de 1.500 crianças carentes da Comunidade no Jaraguá e Boquerão  na Zona Sul  foram beneficia-
das com doces e brinquedos, a ação legal em plena pandemia foi realizada por Rodolfo Artur, Antonio, Saara,
Lidia, Silvana e Beth, parabéns a todos envolvidos e agradecimento a todos que doaram para que as
crianças fossem beneficiadas.

Ação em prol das crianças
Rodolfo Artur

Ação Social
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TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

 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

 Jesus não veio para
alterar a Lei e quando
Ele afirmou isto estava
se referindo às Leis
Naturais ou Lei Divina,
então, deduzimos que
ao pronunciar as
palavras “ouviste o que
foi dito aos antigos, eu,
porém vos digo”
podemos afirmar sem
medo de errar que o que
foi substituído eram leis
mosaicas, onde
podemos incluir os dez
mandamentos, apesar de serem Leis
essenciais,

 O “olho por olho...” que é a lei
de talião baseada no  Código de
Hamurabi é a representação arcaica
da Lei de Causa e Efeito mencionada
por Jesus no “a cada um conforme
suas obras” que é mais justa e
aperfeiçoada. O “não jurarás falso
testemunho” foi transformado em
“não jurarás de modo algum” (Mt
5:3337); o “amarás a teu próximo e
odiarás teu inimigo” foi mudado para
“Amai os vossos inimigos e orai por
aqueles que vos perseguem (Mt
5:43-44);o não matarás (Mt 5: 17:48)
e o “não adulterarás”, entre outros
tantos que precisavam evoluir
porque os homens já tinham
superado a fase do Velho Testamento,
enfim, como hoje o ocultismo e o
hipnotismo, foram alterados para
magnetismo e psicologismo que
deverão ser catalogados como
Espiritismo, o qual responde
satisfatoriamente, dentro das Leis
Naturais, a todos os fenômenos
conhecidos na atualidade e que na
antiguidade eram considerados
miraculosos e sobrenaturais, pois, é
o próprio Jesus quem o preside e
que por isso, é de fato, a terceira
revelação cristã.   Baseados nos
ensinos do Mestre, afirmamos que
os espelhos de nossa alma são
aqueles chamados de inimigos
porque refletem, através de suas
ações para conosco, como somos
realmente na alma e isso não é
novidade, pois está inscrito na
natureza evolutiva de todos. Na
medida em que avançamos no “Véu
de Isis” vamos descobrindo que Jesus
revolucionou não só as leis mosaicas
como também os machismos
contidos nas religiões. O sistema
religioso machista,  como a

OLHOS DE VER

nomenclatura revela, ainda é
dependente só dos homens já que a
mulher não era vista com bons olhos
naquela época. Acreditavam que ela
servia só para procriar. Aliás, até
pouco tempo acreditava-se que ela
não tinha alma por ter sido nascida
da costela adâmica, por ter colocado
Adão em pecado, atraiçoado Sansão
e etc. foi através de Jesus, que as
tinha em grande conta, que elas
galgaram degraus de
reconhecimento. Foram as únicas
que o acompanharam até o calvário
formando uma espécie de cortejo
de Amor, cuja causa nos sensibiliza
até hoje.        No plano espiritual, o
pensamento e o verbo adquirem
mais força de expressão e de ação
do que no plano físico. É por isso
que o inferno, interior ou exterior,
nada mais é do que o reflexo de nós
mesmos. Assim entendemos que a
crueldade é o espelho do usuário, a
maldade é do criminoso, a cobiça é
do usurário, a maledicência é do
caluniador, o escárnio é do ironista,
a irritação é do desequilibrado e a
elevação moral é do santo.

 Os viventes de ontem rasgaram
as florestas virgens, abriram
estradas em locais inóspitos, para
que os de hoje possam transitar
livremente rumo à verticalização do
Espirito e alcançar a perfeição que
nos aguarda.     Ora, o que Jesus nos
ensina com suas palavras e
exemplos? Não estará ele dizendo
que as tentações, mesmo que
reforçadas externamente, começam
em nosso interior alimentando-se de
nós mesmos?

 Quem tem olhos de ver
descobrirá que os sofrimentos, ou
melhor, o inferno só existe mediante
a culpa na consciência. Concordas?
Sim ou não? Então?...

Inicío a coluna comentando
a saída do jornalista Márcio
Gomes da Globo, após 24 anos
de serviços prestados à
emissora.

Márcio foi contratado pela
CNN Brasil e integrará um pro-
jeto inédito que foi anunciado
pelo canal de notícias na últi-
ma segunda-feira pela manhã.

Segundo Márcio Gomes,
participar de um projeto ino-
vador no maior canal de notí-

cias do mundo é motivo de
orgulho, uma grande oportuni-
dade.

 O jornalista assinou um con-
trato de quatro anos com a CNN
Brasil e receberá 130 mil de sa-
lário. Na Globo pela sua versati-
lidade Márcio Gomes chegou a
apresentar todos os Telejornais.

O apresentador do programa
"Donos da Bola" na Band José
Ferreira Neto, criticou muito no
seu programa o comentarista
Caio Ribeiro da TV Globo.

As críticas de Neto foram
inerentes a afirmação de Caio Ri-
beiro que o Santos não devia ter
cancelado o contrato de Robinho
acusado de estupro na Itália.

Com tantas informações
contraditórias em torno da saú-
de da cantora Vanusa, seu fi-
lho Rafael Vanucci veio a pú-
blico e desabafou.

 Vou atender o pedido da mi-
nha mãe que pediu para não ser
mais vista por ninguém nesse es-
tado. Segundo Rafael, a doença da
mãe está em estado avançado, ela
sofre de demência usa fraldas ,não
tem mais dentes na boca.

 Depois de deixar o hospital
foi para um Asilo onde será cui-
dada pelos médicos. Vanusa es-
tava internada no Hospital dos
Estivadores na cidade de Santos.

Frase Final: ninguém sabe o
dia de amanhã.

Bar do Tião - Sede Zero

Rua Monjolo, 386
 Freguesia do Ó - São Paulo
 Telefones: (11) 3999-5213 /

94736-4989 -
www.bardotiao.com.br

O Bar do Tião é local onde os amigos se reúnem
para apreciar uma cerveja bem gelada, conversar,

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

 Está aberto de segunda a sábado. O Bar
traz além das saborosas porções, diversos

atrativos especiais. Dispomos de  vasto
acervo de cachaças nacionais e

importadas.
 Sinta-se à vontade com seus

amigos e familiares. Aproveite todo
conforto e agilidade dos nossos ser-
viços. A conquista de nossos clientes
está relacionada à grande qualidade
que oferecemos em nossos serviços.

Horóscopo

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

Cassius ClaY
Roteiro
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ITCMD SOBRE OS IMÓVEIS RURAIS!
COMO TEM QUE SER CALCULADO!

 Atendemos o Mes-
sias que revoltado com
a cobrança da Secretar-
ia da Fazenda do Esta-
do de São Paulo, cob-
rando  o Imposto sobre
transmissão causa mor-
tis e doações de
quaisquer direitos, por
ter recebido com sua
Irmã um sitio que o seu
Pai adquiriu com muito
sacrifício e onde nasce-
ram, foram criados, trabalharam na
roça, onde a plantação propiciou
não só o sustento da Família, mas,
estudou hoje é um Engenheiro
Agrônomo.A TRISTEZA é que em
60 (sessenta dias) os seus Pais
faleceram e agora no Inventário
deles é cobrado o ITCMD que
absurdamente e ilegalmente é cal-
culado por uma base de cálculo
que se aproxime do preço de
mercado.Por ser a sua atividade e
profissão entende que nem a Sec-
retaria da Agricultura do Estado
de São Paulo e nem o IEA - institu-
to de Economia Agrícola são en-
tidades que tenham que determi-
nar o valor de mercado da pro-
priedade rural, visto que o ITR -
IMPOSTO TERRITORIAL RU-
RAL é quem fixa o valor venal da
propriedade rural. Messias ainda
comenta, o sacrifício de seus Pais
na propriedade rural trabalhando
de inicio em áreas de outras Pes-
soas, como Caseiros, foram econ-
omizando e trabalhando muito, até
adquirirem um pequena pro-
priedade. A sua MÃE  ajudava
tanto na roça, como ainda costur-
ava e vendia roupas para as vizin-
has. Foram empreendedores. não
ficavam pedindo esmolas, produ-
ziam e educaram os seus Filhos.
Muito religiosos chegaram a con-
struir na sua propriedade uma Ca-

pela e aos domingos o Padre da
Cidade ia celebrar uma Missa, as-
sim Deus sempre os abençoou.
Messias ficou muito contente
quando lhe dissemos que a
Justiça tem entendido e decidido
que a Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, quer aumen-
tar a sua arrecadação, cobrando
o ITCMD SOBRE uma base de
cálculo ilegal. Então temos que
entrar com um pedido no Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, no
caso em Ribeirão Preto, para que
determine que a cobrança seja fei-
ta pelo valor venal do ITR. Mos-
tramos ao Messias uma das in-
úmeras decisões, desta data, em
que diz "Direitos líquidos e cer-
tos de recolher o Imposto sobre
transmissão "causa mortis" e
doações incidente sobre glebas
rurais (IMÓVEL RURAL ) com
áreas de vários hectares, localiza-
das em vários municípios do Es-
tado de São Paulo, utilizando
como base de  cálculo o valor ve-
nal dos imóveis para fins de lança-
mento de ITR - IMPOSTO SOBRE
A PROPRIEDADE TERRITORI-
AL RURAL de acordo com o dis-
posto na LEI PAULISTA Nº
10.705/2000, todavia, a Fazenda
do Estado de São Paulo entende
ser aplicável o  Decreto Estadual
nº 46.655/2002 (com a redação do

Decreto 55.002/009
que estipula como
base  de calculo o val-
or de mercado dos im-
óveis rurais, divulga-
do pela Secretaria de
Agricultura e Abas-
tecimento do Estado
de São Paulo, apon-
tam inconstitucional-
idade e ilegalidade
dessa determinação.
Nem a tabela do Insti-

tuto de Economia Agrícola - IEA -
determinada pelo Decreto nº
46.655/02 , alterado pelo Decreto
Estadual n º 55.002/09. Messias
então voltou com a sua Irmã
Aparecida e concordaram com as
nossas condições, assinaram o
contrato de honorários advocatí-
cios e a procuração ad judicia,
preparamos a petição inicial e com
urgência ingressamos em Juízo
que foi bem instruída e fundamen-
tada, e concedeu-se a LIMINAR
determinando que a Fazenda
Pública cobre o ITCMD SOBRE o
valor venal constante no ITR -.
Essa atitude do Messias deve-se
ao seu esclarecimento como En-
genheiro Agrícola pois, em menos
de 5 (cinco) dias decidiu pedir a
Justiça que determine que a Sec-
retaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, mude o seu entendi-
mento sobre a base de  cálculo do
ITCMD. O que temos que regis-
trar é que esse Imposto é para todo
o Estado de São Paulo, não é só
para a Capital, imaginemos quan-
tas Pessoas estão sujeitas a es-
sas cobranças ilegais da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Pau-
lo. Não deixem de reclamar e usar
os seus direitos líquidos e certos
.

PENSAMENTO: TUDO  COMO  DEUS  QUER
HARMONIA,  AMOR , VERDADE  E  JUSTIÇA.

Direito
Dr. Ari Pereira - Advogado   e Diretor Plena

da Associação Comercial  de São Paulo
E-mail:pereiraari2917@gmail.com

Tel: (011) 9.51164243

 Minha mãe sempre me disse
que ter filhos é maravilhoso,
filhos são um prêmio na vida. Eu
acreditei…  até ter os meus. Gente
do céu, ter filhos coloca se gente
em cada situação!

 Meu filho com apenas qua-
tro anos, depois de três semanas
na escola disse que não iria mais.
Ficamos surpresos porque ele não
chorava e parecia ir de bom grado.
Resolvi perguntar o motivo. A res-
posta foi:

-"Eu não sei ler, não sei escre-
ver e eles não me deixam falar… "

 Imagine você que um dia meu

Coisas de Família - 5

 Amor-Exigente
nas  escolas públi-
cas e particulares,
defende o Presi-
dente  da Feder-
ação de Amor-Exi-
gente, Miguel Tor-
torelli, atendendo
apelos de famílias
em todo o país. Re-
sposta da So-
ciedade à omissão
dos ministérios da
Educação e  da
Saúde e também
dos prefeitos e
governadores , que
ignoram a maior ep-
idemia já registrada
no Brasil: a  causa-
da por drogas, com
início de uso já na
infância, aos 8, 9
anos , em todas as
classes sociais e
tornando doentes quem experi-
menta e sua família. “O objetivo é
conscientizar , a partir do ensino
fundamental, alunos, pais e pro-
fessores , orientando e até auxili-
ando nos casos que já necessi-
tam de tratamento”, explica o
presidente  da  Federação, Miguel
Tortorelli. “O Amor-Exigente sal-
va vidas.E estar nas  escolas é a
medida mais eficaz para sensibili-
zar e, principalmente, evitar  es-
sas tragédias que assistimos dia-
riamente em famílias de todas as
classes sociais. “   O projeto
começa por  São Paulo, cidade da

Miguel Tortorelli
Comportamento

FAMÍLIAS PEDEM  A PARTICIPAÇÃO DO
AMOR-EXIGENTE NAS ESCOLAS

maior cracolândia do Brasil. Mais
de MIL dependentes  fumam de
10 a 40 pedras de crack por dia,
apesar  de ser droga proibida  por
lei federal, com traficantes lucran-
do, na região da Luz, 10 milhões
de  reais por mês, denuncia pes-
quisa da  Universidade  Federal
de  São Paulo, publicada este ano.
Nos nosso grupos de  Amor-Exi-
gente na Zona Norte  de  São Pau-
lo, já  recebemos pais desespera-
dos levando crianças  de oito,
nove  anos que fumam maconha.
A droga entra com facilidade nos
condomínios levadas por usuári-

os. E quem oferece
às  crianças são
coleguinhas brin-
cando nas áreas
de lazer dos pré-
dios. Uso de ma-
conha por  crianças
é  também fato de-
nunciado pelo
Presidente do Con-
selho Editorial do
Instituto Green-
wood-Centro d e
Ensino e Pesquisa,
psiquiatra Pablo
Roig. E gravíssima
realidade constata-
da  em consultóri-
os de pediatras,
conforme pesquisa
da  Sociedade  de
Pediatria de São
Paulo.  O início  do
projeto, explica
Miguel Tortorelli,

será com a realização de lives  com
explicações aos professores e aos
pais.

” Vamos  também procurar as
secretarias da Educação e do De-
senvolvimento Social. E  escrever
ao Governador do Estado, João
Doria, que sempre declarou ser con-
tra o uso de drogas. Você  que está
lendo este artigo, ajude esta  cma-
panha pela vida divulgando em
suas redes sociais a defesa e  a im-
portância do AMOR -EXIGENTE
NAS  ESCOLAS.  Vamos juntos
salvar nossas crianças, nossos ad-
olescentes, nossas famílias.

O TRABALHO CONTINUA!
Zona Leste somos nós.

Bombeiro Caetano Informa:
Dr. Ar

da A
E

Bombeiros Comunitários do Imirim em Ação

No dia 20 de outubro por vol-
ta das 16h os Bombeiros Comu-
nitários do Imirim receberam pe-
dido de ajuda de moradores da
rua Antonio Cavazzam, altura do
número 1164.  Em seguida os
Bombeiros Comunitários aciona-
ram o Corpo de Bombeiros pelo
telefone 193 e  foram até o local
prestar apoio as duas famílias que
estavam presa dentro de suas
residências, devido as fortes
chuvas e por conta da rua alaga-
da. O bombeiro voluntário Sabi-
no e bombeira voluntária Tatiane
chegando ao local auxiliaram as
moradoras que estavam apavo-
radas, nervosas e chorando muito

e as ajudaram  a ficar em um
local seguro até a água baix-
ar e assim permanecendo no
local e orientando os outros
moradores que ficassem cal-
mos. Uma árvore caiu na av.
Imirim altura do número
1100, obstruindo totalmente
a passagem dos veículos e
os Bombeiros Comunitários
do Imirim trabalharam com
machados cortandando a ár-
vore sob forte chuva, com
muito trabalho e dedicação
e numa ação voluntária liber-
aram o trânsito para fluir nor-
mal  e com segurança pela via,
evitando acidente graves.

Toda segundas e quartas-feiras às
8h. praça Padre Constanzo Dalbesio,
Avenida Imirim, 1400 em frente ao
Banco do Brasil nossa equipe está
realizando o hasteamento das
bandeiras do Brasil e do Estado de
São Paulo da cidade de São Paulo com
a presença dos veteranos do corpo
de bombeiros. Tivemos a presenças
dos bombeiros veteranos e Barros
motorista do caminhão auto bomba
de combate a incêndio convidamos
toda comunidade a está participando
desse ato ecumênico importante para
resgatar noss os valores e passar para
a juventude a importância do amor à
Pátria e ao nosso País.

AV: IMIRIM 1415 -  SALA 2  - FONE: 4883-0082

Bombeiro Caetano Tenente do Corpo de Bombeiros lidera um grupo de Veteranos e Voluntários para
 prestar o Primeiro Atendimento às Emergências antes da chegada da Equipe Especializada

Vereador Toninho Paiva participou
da acão o de conscientizacão a
campanha "Outubro Rosa" e ainda a
finalizacão o da floreira do CER III
Penha (Centro Especializado em
Reabilitacão), localizado no Hospital
Dia - Rede Hora Certa, localizado na
região da Penha zona leste.
Ele também plantou uma ameixeira
em homenagem a finalização da
floreira. Mostrando assim seu apoio
as boas iniciativas para a
comunidade. Parabéns vereador
Toninho Paiva.

Marcos L Susskind
Especial

filho me ligou da escola.
- Papai, você tem de vir me

buscar porque me deram uma sus-
pensão da escola.

- Nas porquê isso, meu filho?
- eu perguntei. - Eu sei lá, pai. O
professor entrou na classe muito
bravo, com uma régua na mão. Ele
apontou para mim e disse: "na
ponta desta régua tem um idiota!
" -E ai eu perguntei a ele

- " Em qual ponta? "
 Mas ele tem muito orgulho de

mim. Vive contando para os amigos
que seu pai é inteligente, que é mui-
to forte, que sabe tudo. Semana pas-
sada ele contou que eu, seu querido
pai, servi na Guerra do Vietnã e que
fui responsável pela queda de 7 He-
licópteros e de 5 aviões. Todo mun-
do, até os professores, ficaram mui-
to impressionados. E eu fiquei con-
tente que ele não contou que eu era
o pior mecânico aéreo no Vietnã.

 Um dia ele me de pediu ajuda
com um problema de matemática. A
questão era: "Se Geraldo tem 67
anos e se casa com Marlene de 23,
quanto dinheiro tem Geraldo?"

 Quando ele já era bem mais

adulto, veio me fazer perguntas so-
bre sexo.

-" Papai, quanto cobra uma pro-
fissional do sexo?"

-"Depende do tempo, filho".
-"Digamos que esteja choven-

do"...   Mas não pense que as coi-
sas só acontecem comigo. No
meu andar são três apartamentos
- além do meu tem o do Pedro
Santos e o Álvaro Franco. O meu
vizinho Álvaro teve um filho.
Corintiano roxo, ele foi registrar o
filho. Chegando no cartório a
conversa foi assim:

- "Qual o sexo da criança? "
- " Menino"
- "Qual o nome? "
-"Arquibancada do

Corinthians". - "Me dê outro
nome, este eu não posso aceitar".

-"O senhor tem de aceitar por-
que o senhor registrou o filho do
meu vizinho no mês passado".

-" Impossível! Eu nunca regis-
trei ninguém com o nome de Ar-
quibancada do Corinthians!"

-" Mas o senhor aceitou re-
gistrar o menino com o nome de
Geraldo Santos ".

Brás Pereira
Cidadania

Visitem o nosso site www.bombeirocaetano.com.br  - Instagram gbcbmjvoficial
Facebook Bombeiro Caetano  - YouTube Bombeiro Caetano,

Massagem Cardíaca no Metrô e David Superação e Bombeiro Caetano.
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As Associações de Moradores
AMJFA - Cachoeirinha/Brasilândia
e Sociedade Amigos Penha Brasil
(Tel. 997278502) representadas por
Maria Luciene de Lima e Henrique
Deloste a pedido dos moradores so-
licitam a Prefeitura de São Paulo -
Secretaria Municipal de Mobilida-
de e Transportes a criação urgente
de uma linha de Ônibus ou Micro
Ônibus BRASILÂNDIA/TERMI-

NAL CACHOEIRINHA VIA TE-
REZINHA, JD. GUARANI E
PARQUE TIETÊ com saída da Es-
trada do Sabão altura do nº 839
(Hospital Brasilândia) fazendo o
seguinte itinerário: Estrada do Sa-
bão, Rua Domingos Veiga, Almir
Dehar, Bento Alves do Nascimen-
to, Jorge Pires Ramalho, Benedito
Egídio Barbosa, Muniz Barreto,
Outono, João Pinto de Oliveira,

Manoel Nascimento Pinto, José da
Silva Ramos, Santa Cruz da Con-
ceição, Av. Deputado Cantídio
Sampaio, Silvio Bueno Peruche,
São Gonçalo do Abaeté, Av. Gene-
ral Penha Brasil (Trecho), Av. Ina-
jar de Souza, Terminal Cachoeiri-
nha.

As Instituições atuantes e a
Comunidade precisa ser ouvida e
atendida, pois mora no bairro e co-
nhece de fato as necessidades, nes-
se percurso que não existe a linha
Brasilândia/Cachoeirinha é contra
mão para o deslocamento das pes-
soas que precisam pegar duas con-
duções além disso a Implantação
desta linha vai atender uma deman-
da grande no itinerário sugerido vai
atender o deslocamento das pesso-
as para o Cartório da Brasilândia,
Hospital da Brasilândia, Delegacia
72º DP e Hospital Cachoeirinha. A
solicitação de Implantação desta
linha foi protocolada junto a Secre-
taria da Casa Civil e em nome do
Prefeito para a Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Transportes.

OUTRA SOLICITAÇÃO A
SMT: A SPTrans sempre coloca as
melhorias sem ouvir ou atender di-
retamente a Comunidade e um dos
erros cometidos foi não ter coloca-
do o ponto final da linha 209P-1 Ca-
choeirinha/Pinheiros no final da Av.
Inajar de Souza com a Av. Arquite-
to Roberto Aflalo para atender me-
lhor a demanda que foi excluída no
bairro de fundão Jardim dos Fran-
cos onde fica também o grande
Conjunto Habitacional Sítio dos
Francos e a Fábrica de Cultura, se
não dá para transferir o Ponto Fi-
nal pelo menos ampliar a linha em
mais 3KM e 200 metros para pas-
sar no local e pegar passageiros be-
neficiando mais as pessoas que de
fato precisam. (Henrique Deloste

Brasilândia precisa de Linha de Ônibus até o  Terminal Cachoeirinha,
Vila Terezinha, Jardim Guarani  e  Parque Tietê, vai atender grande demanda.

   Seguindo seu sólido plano
de expansão pelo país, a Pernam-
bucanas, marca varejista nacio-
nal pioneira em inovações, inau-
gura no dia 27 de outubro sua
202ª loja no estado de São Paulo,
localizada no Largo do Japonês,
na capital paulista. Somando 394
unidades no Brasil, esta é a 20ª
inaugurada no ano de 2020, das
cerca de 40 que estão previstas,
intensificando ainda mais a
capilaridade de produtos e
serviços da Pernambucanas por
todo o país.

 A unidade que fica localiza-
da no Largo do Japonês, no bair-
ro Cachoeirinha, e possui 946m²
tem uma vasta variedade de
produtos e serviços. Além do
conhecido portfólio de produtos
que vão desde vestuário femini-
no, masculino e infantil, itens de
lar como cama, mesa e banho,
assim como eletroportáteis, tele-
fonia e informática, a loja também
conta com as novas categorias
de produtos da marca como itens
de lar e vestuário para bebês, lin-
ha de brinquedos e bijuterias. Os

Brás Pereira
Acontece

Pernambucanas inaugura sua 20ª loja em 2020

Com nova loja em São Paulo (SP),
Pernambucanas totaliza 394 unidades e

segue plano de expansão pelo Brasil.
O local também será ponto de retirada

para compras realizadas online

clientes também podem conferir
as novidades do Espaço Beleza,
área dedicada a produtos da mar-
ca Jequiti.

 A loja traz também uma impor-
tante novidade, o “Clique e Re-
tire”, possibilitando ao local ser
um ponto para retirada de produ-
tos adquiridos de forma online em
qualquer uma das plataformas
digitais da companhia como site,
app ou tablets nas lojas. Além de
ser uma facilidade para o cliente,
o custo do frete é zero. É uma ex-
pansão da experiência Fígital da
marca, que une o melhor do físico
e do digital.

 “Fazemos parte da vida dos
paulistanos há 112 anos. É sem-
pre uma grande emoção abrir as
portas de uma nova loja na cidade
e poder sentir de perto o taman-
ho do carinho dos nossos cli-
entes.  Sem contar com os em-
pregos gerados que contribuem
com a economia local. Temos
certeza de que as famílias irão
gostar bastante das novidades
que a loja traz, que possibilitam
uma jornada de compra total-

mente dinâmica e personalizada”,
afirma Sergio Borriello, CEO da
Pernambucanas”.

 Serviço:  Unidade Largo do
Japonês (SP) -  Inauguração: 27/
10 -  Endereço: Praça Manoel da
Costa Negreiros, 50 – Vila Nova
Cachoeirinha - SP

 Sobre a Pernambucanas:
Há 112 anos, a Pernambu-

canas evolui junto com a família
brasileira. Referência no varejo
nacional, a companhia tem como
marca registrada o pioneirismo e
a contribuição para o progresso
de diversas cidades do país. Con-
ta com um time de estilistas que
identificam as principais tendên-
cias mundiais da moda e oferece
uma ampla variedade de produ-
tos em moda, beleza, lar,
eletroportáteis, telefonia e in-

formática.  Está presente em mais
de 270 cidades, em dez estados e
no Distrito Federal, com mais de
390 lojas e cerca de 12 mil colabo-
radores. Além do varejo, a com-
panhia tem a sua fintech, a Pefisa,
braço financeiro do grupo, re-
sponsável pelo desenvolvimento
e gestão dos produtos como a
Conta Digital Pernambucanas,
Carteira Digital, cartões, emprés-
timo pessoal e seguros. Sempre
se reinventando e acompanhando
às necessidades de seus clientes,
a Pernambucanas oferece uma in-
ovadora plataforma digital de rela-
cionamento em varejo e produtos
financeiros, com aplicativos, com-
pra online, tablet (concessão de
crédito 100% digital em 7 minutos),
emissão instantânea de cartão com
chip, atendimento digital e Wi-Fi
grátis em todas as lojas.

Quando chove demais os córregos enchem rapidamente 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 enchen-
tes.   Na média contam com uma capacidade total de 5,3 milhões de m³.  No entanto,
eles precisam estar sempre livres dos detritos e do lixo que costumam chegar junto com
as águas e que podem reduzir sua capacidade de armazenamento. Isso que acontecia
na Av. Penha Brasil, na Vila Nova Cachoeirinha, na época o Prefeito de São Paulo era
o José Serra de tanto ouvir as reclamações 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 determinação 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 lutar 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 visão do líder comunitário
Brás Pereira

Bairro a Bairro

Cassius Clay dos Santos

Transporte

PAULO COELHO disse uma vez que  “O mundo
esta nas mãos daqueles que têm coragem de viver seus
sonhos cada qual com o seu talento.” Confesso, que
mesmo conhecendo do seu extraordinário dom, tem
dias que ainda fico perplexo com tamanha criatividade,
nesta era de ilusões, são poucas pessoas que nos
conseguem surpreender. O Dj cresceu muito ao longo
dos anos, sem falsa modéstia e salvaguardadas a
devida distancia, é atualmente um dos melhores Djs
africanos, conseguiu sincronizar suas emoções com o
seu processo de mistura de beats seja africana,
ocidental ou mesmo oriental pasme-se, sua aventura
até então, só reforça a ideia do Mestre Sinatra de que
”A sorte só é importante para conseguires a
oportunidade de te mostrares no momento certo.

Depois disso, tens que ter o talento e saberes como
é que o deves usar.” O Mandas tem sabido usar o seu
enorme talento para diversificar seu repertório, sendo
uma pessoa humilde, busca com aqueles que têm mais
experiências do que ele para aperfeiçoar ainda mais o
seu trabalho, atitude que demostra seu
comprometimento com a qualidade, dizem que o talento
está nas escolhas, então somos afortunados pela
escolha do Dj Mandas, porque ele nos instiga a
compartilhar aquilo que temos de bom.

Benazira Djoco

Cultura

Djs africanos em alta!
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 A  grande final da Copa
Saci,ocorrido dia 15 foi um
belíssimo evento promovido na
Zona Norte, que reúne times de
futsal amador de todas as regi-
ões de São Paulo.  A disputa
pelo troféu ficou entre o time
do Bronks e Tmjunto, e após um
bom jogo, com direito a trans-
missão pela Varzea Ao Vivo, o
time da Zona Leste Bronks,
sagrou-se campeão desta edi-

ção.  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 promover 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 pioneiros médi-
cos que veio aqui no
bairro de Vila Nova
Cachoeirinha e
acabou se instalando
sua clínica médica
até hoje com bom
atendimento as
famílias e referência
no bairro. Parabéns
Dr. Oswaldo pelos
serviços prestados e
vida longa para
senhor. Parabéns...

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

Feliz
Aniversário

Homenagem ao Dia do Médico

A Passarela
inaugurada em
2006, em homena-
gem da Cidade de
São Paulo e que
resgata a data His-
tórica da Sociedade
Esportiva Palmei-
ras. 20 de Setembro
de 1942, o dia que o
Palestra de São
Paulo, anterior Itá-
lia, mudou de nome
para Sociedade Es-

portiva Palmeiras e, ao derrotar o São
Paulo por 3 a 1 e consagrar-se Cam-
peão Paulista. Além do adversário se
retirar de campo, na ocasião nasceu
à expressão: “O PALMEIRAS
MORREU LÍDER E NASCEU
CAMPEÃO.”

A Passarela Palmeiras é da auto-
ria do projeto de Lei do vereador Do-
mingos Dissei. A via de acesso que
além de beneficiar milhares de pedes-
tres,  homenageia a grande torcida.

A The Look Models by Andréia Ferreira em Mongaguá

A política e o samba, mais o
futebol unem as pessoas!

Passarela resgata a história do Palmeiras

MC DANNY

RUMO  AO SUCESSO:

Daniele Porto Deloste (MC
DANNY) está no rumo do sucesso e
nas paradas do Funk com a nova músi-
ca "Ligou pra Mim", acesse o Youtube,
MC Danny está com 12 milhões de
acesso, excelente trabalho para o públi-
co jovem.

Neste sábado dia 24 de outubro acontece o Garota
Comércio e Miss Plus Size Comércio em Mongaguá
onde comerciantes do litoral colocam na passarela suas
representantes em buscam do Troféu Comércio mais
um sucesso da agência The Look Models que tem como
diretora a empresária Andréia Ferreira que traz tam-
bém uma grife de calçados com o seu nome a The Look
Models vem se destacando no litoral pelo seus eventos
e concursos  e é no momento a passarela mais disputa-
da da baixada, com prêmios bombásticos que levam suas
modelos à viagens nacionais e internacionais. O prêmio
Troféu Comércio reunirá empresários da moda de São
Paulo, estilistas, fotógrafos, empreendedores de vários
setores e lugares em um júri selecionado e a THE LOOK
MODELS na pessoa de Andréia Ferreira agradece a
todos pela credibilidade e carinho. Hein e por quê?

JORNAL: CNPJ: 65.937.633/0001-76 - R$ 250.00

 Os maiores palmeirenses do mundo, Nelo Rodolfo e Paulo Serdan Aquino, com
o maior corintiano do mundo, nosso Vereador Milton Leite. Na foto Nelo Rodolfo,
Vereador Milton Leite e Paulo Serdana


