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Covas afirma que não existe segunda onda de
coronavírus em SP e descarta novo lockdown
A Prefeitura de São Paulo

apresentou na manhã   quinta-fei-
ra (19/11) o cenário da pandemia
na capital paulista. Os dados di-
vulgados mostram estabilidade
na evolução dos casos confirma-
dos e de óbitos. Apesar de a vari-
ação da doença ser considerada
estável na cidade, o Executivo
municipal descarta ampliar a fle-
xibilização neste momento.  As
informações foram apresentadas
em coletiva de imprensa on-line,
com a participação do prefeito,
dos secretários municipais da
Saúde e da Educação, além do
presidente da Câmara Municipal
de São Paulo, vereador Eduardo
Tuma (PSDB), que representou o
Legislativo paulistano.  Os desa-
fios para combater a doença na
cidade foram relembrados na

não é preciso adaptar os leitos
novamente.  Questionado se a
capital paulista vive uma segun-
da onda do coronavírus, o secre-
tário disse que no entendimento
dos sanitaristas e epidemiologis-
tas do município não é possível
afirmar.

Educação - Em relação à
Rede Municipal de Ensino, o se-
cretário municipal da Educação,
Bruno Caetano, afirmou que a
programação nas escolas da ci-
dade está mantida. De acordo
com ele, as aulas regulares do
Ensino Médio e as atividades
extracurriculares dos ensinos
Infantil e Fundamental perma-
necem conforme já previstas no
plano de flexibilização.

coletiva, assim como os cuidados
necessários para evitar a dissemi-
nação da Covid-19 como o uso da
máscara de proteção facial, a hi-
giene e o distanciamento social.

Lockdown - Com a estabi-
lidade da evolução dos casos
confirmados e de óbitos, a Pre-
feitura de SP informou que os
números não apontam para a
necessidade de implantar lo-
ckdown (bloqueio total) na cida-
de nem retroceder nos protoco-
los já adotados no município.

Hospitais de campanha - O
secretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido, disse que os
hospitais de campanha do Paca-
embu e do Anhembi foram im-
portantes para atender os paci-
entes no pico da pandemia. Nes-
te , o chefe da pasta afirmou que

CMSP - Representando a
Câmara Municipal de São Pau-
lo, o vereador Eduardo Tuma
(PSDB) falou do trabalho da
Casa no combate à pandemia. “O
Legislativo paulistano aprovou
leis importantes nesse momento
de combate à Covid-19 e conti-
nua pronto para novas altera-
ções, novas leis que se fazem
necessárias nesse sentido”.

 Tuma também disse sobre os
projetos que devem entrar na
pauta de discussão da Câmara
nas próximas sessões. “Semana
que vem deve dar continuidade
ao plano de desestatização e a
projetos de desenvolvimento ur-
bano, fundamentalmente na área
imobiliária aqui da capital”.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da
Prefeitura de São Paulo recebe entre os dias 19 e 22 de novem-
bro inscrições para a terceira edição do Contrata SP Vagas de
Fim de Ano, que oferecerá 1.400 oportunidades de emprego nas
áreas do comércio, serviços, construção civil e indústria, com
salários entre R$ 1.045 e R$ 3.500.  Diferente dos anos anterio-
res, o evento ocorrerá em duas fases, sendo a primeira com pré-
seleção on-line e, posteriormente, com os candidatos sendo con-
vocados pela equipe técnica do Cate – Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo para demais etapas de seleção nos
dias 24 de novembro, na Lapa, 25, em Interlagos, 26, em Itaque-
ra e 27, na Brasilânida. Pág. 05

Brasilândia pede
linha de ônibus e  saída
de acesso em Rodoanel.
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Secretaria da Cultura
atendeu bem a

Brasilândia em 2015
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Contrata SP contará com 1.400 vagas de
 emprego em processo seletivo de fim de ano



Partimos para o segundo
turno das eleições!
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Editorial

 O primeiro turno das elei-
ções para prefeito da capital,
teve vários candidatos, alguns
sem chance de ganhar eleição
nem para prefeito de terreiro
de macumba! Não estranhe:
terreiro de macumba que se
preze, têm prefeito e vereado-
res: o terreiro da vovó Candi-
nha tem como prefeita, a ma-
triarca vovó; e vereadores,
nossos guias africanos!  Uma
ressalva: a vovó prefeita está
sempre presente para dirimir
dúvidas, realizar obras, não
aumenta IPTU mensalmente
e detesta propinas! Uma caso
raro! Os guias vereadores
atendem consulentes, ajudam
a desatar nós, não brigam
frente às câmeras de tevê, bri-
guinhas combinadas e ainda
trabalham em prol da comu-
nidade. No segundo turno, te-
remos apenas dois pos tulan-
tes ao ‘poleiro’ que será foca-
lizado na coluna:  ‘será o dia
da onça beber água!’ Quem

ganhar o sorteio terá que cum-
prir aquela promessas mentiro-
sas! Os candidatos perdedores
ficam à espreita de uma secreta-
ria ou vaga para subprefeito, caso
seja amigo do ganhador do sor-
teio. Em contrário, deverão vol-
tar às atividades anteriores e
aguardar novas eleições. Quanto
ao número de vereadores inscri-

tos que daria para formar umas
200 equipes de futebol - femi-
nino, masculino e enrustidos
(as) -, alguns (as) velhas rapo-
sas, voltarão a concorrer em
outras eleições e perder nova-
mente!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e que viu o filme desde que
o rio Tietê era córrego!

Conselho
Tia Alzira

Um pedido para ganhar
no  segundo turno!

Primeiro turno das eleições
foi pro brejo: ‘quem ganhou,
ganhou, quem não ganho não
ganha mais!’ Vamos partir para
o segundo turno. Ganhará aquele
que tiver família numerosa e
amigos. Se depender do povão,
terá que aguardar novo sorteio e
tentar novamente. Nesse inte-
rim, bole mais e preciosas men-

tiras. No segundo turno, apenas
dois concorrerão e colocamos
nossos guias à disposição para
tentar dobrar os desanimados
eleitores. Ao abrir a porta do
abençoado terreiro, uma comis-
são de ‘cupinchas’ de determi-
nado partido, que foi partido, re-
talhado e sumiu do mapa, um
dos ‘promessões tomou a pala-

vra: ”Magnânima guru, viemos
ao abençoado terreiro para enco-
mendar um trabalho: nossa vitó-
ria no segundo turno!” O cabo-
clo Zoeira foi destacado para
atender o ‘sacatrapo’: - Zifio, vou
jogar os búzios e aguardar o re-
sultado: chii! Os búzios não saí-
ram da toca! Vou tentar nova-
mente: opa! Temos novidades! –
Boas ou más, disse curioso o ‘sa-
catrapo’. – Péssimas! Respondeu
o caboclo. O seu partido, foi par-
tido e perderam as partes para
tentar formá-lo. – Como, pergun-
tou o ‘sacatrapo’. – Roubaram
tanto, até as partes do partido,
foram roubadas! Alguns mem-
bros estão presos, outros conde-
nados a anos de xilindró! O cor-
reto é ser honesto e digno, res-
pondeu o caboclo. – Isso é difí-
cil; político honesto, só na outra
encarnação!  A turma foi com
muita sede no pote; este se que-
brou!

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

Crônica
Tia Alzira

Segundo turno.
Em tempos passados, se-

gundo turno era relativo às fir-
mas que mantinham produção
de produtos de variadas especi-
alidades e, para dar conta dos
pedidos, havia os turnos de tra-
balhos: diário e noturno; este
era o segundo turno! No fute-
bol, visando rendas fabulosas
para a época havia uma jogada
visando uma ‘melhor de três ou
o propalado segundo turno’ em
que as equipes retornam a com-
petir e ainda assim continua. As
eleições anteriores eram diretas!
Quem ganhou, ganhou; não ha-
via o segundo turno. Mas o mo-
dernismo bolou o segundo tur-
no.  Há o 1º turno, uma ‘fritada
inicial! Um monte de promes-
sões caem do galho, restando
apenas dois para repartir o bolo!
Estes, fazem coligações com os
partidos perdedores e rola o 2º
turno. Que ganhou, ganhou;
quem não g anhou to rna-se ini-
migo dos eleitores, ‘choram o
leite derramado’, culpam as ur-
nas eletrônicas, xingam as de-
dicadas mamães dos cabos elei-
torais, dos eleitores que levaram
‘alguns’ para votar no canastrão
e deram o golpe do baú, entre

outras mazelas. O ganhador do
sorteio em entrevista encomen-
dada, tira o corpo fora ao afir-
mar: as finanças da prefeitura
estão no osso! Terei que aumen-
tar o IPTU para sobrar grana!

Há obras paradas, herança da
gestão passada! Papo de políti-
co que sabia que entraria, caso
ganhasse, numa canoa furada,
mas... . Algum vereador que ain-
da tenta fazer algo, esbraveja:
prometi em minha mentirosa
campanha que o IPTU não seria

aumentado. Se a casa pertence ao
morador, a prefeitura não tem
nada que se intrometer numa pro-
priedade alheia! – Nobre colega:
com as despesas apenas de ou-
tros impostos a renda não seria
suficiente; teremos que ‘morde r’
os contribuintes! – Pô, desse jei-
to como conseguirei reeleição?
Esbraveja o vereador. – Até lá a
turma se esquece da sua promes-
sa! Alega o prefeito.  ...E assim o
eleitor seja 1º ou 2º turno será
levado no tapa! Confiram!

Covas larga com 47% e
Boulos soma 35%. Prefeitura de
São Paulo. Primeira pesquisa
Ibope com as intenções de voto
para o segundo turno na capital
mostra vantagem de 12 pontos
percentuais do tucano sobre o
psolista. Indecisos, nulos e bran-
cos são 18%, Candidato à reelei-
ção, o prefeito Bruno Covas
(PSDB) largou na frente na dis-
puta final pela Prefeitura de São
Paulo com 47% das intenções de
voto contra 38% do adversário
Guilherme Boulos (PSOL).  Os
números são da primeira pesqui-
sa do Ibope sobre o segundo tur-
no da eleição, que foi divulgada
na quarta-feira (18), faltando
apenas 11 dias para a votação.
O levantamento também mos-
trou que 4% dos eleitores estão
indecisos e 14% declararam voto
em branco ou nulo.

A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) vai alterar a
circulação nas ruas Almirante
Isaías de Noronha e Conde de
Resende, na região de Pirituba,
Zona Norte da cidade, a partir de
sábado (21). A medida tem como

Brás Pereira
VIOLINO  NELES

Danilo Verpa e Eduardo Knapp/Folhapress

objetivo melhorar as condições de
segurança de pedestres e de flui-
dez no trânsito local.  Alterações
• Implantação de mão única de
direção na Rua Almirante Isaías
de Noronha no sentido da Rua
Conde de Resende para a Aveni-
da Paula Ferreira;  • Implanta-
ção de mão única de direção na Rua
Conde de Resende no sentido da
Avenida Paula Ferreira para a Rua
Almirante Isaías de Noronha;  Al-
ternativas  • Os veículos que trafe-
gam pela Avenida Paula Ferreira
com destino ao Mercadão Pirituba
deverão seguir pela Rua Conde de
Resende;  A Engenharia de Campo
da CET vai monitorar e orientar o
tráfego na região, com o objetivo de
garantir boas condições de trânsito
e preservar a segurança de pedestres
e motoristas.  Para informações de
trânsito, ocorrências, reclamações,
remoções e sugestões, ligue, acesse
o site ou baixe o aplicativo SP156.
O atendimento é 24 horas por dia.

 Faleceu dia 8/ 11/ pp, a
cantora Vanusa, após alguns
meses internada. Foi criadora
e intérprete de grandes suces-

sos para a música popular bra-
sileira. Na mesma data, nos
deixou a mana, professora  He-
len. Saudades!

 Palmeiras, de técnico novo de
nacionalidade portuguesa, iniciou
com o pé direito sua função.    Téc-
nico de futebol vive de bons re-
sultados. Se falhar, receberá car-
tão vermelho no ato.

Normalmente, maus resul-
tados a culpa cabe aos craques
que pouco se empenharam, e
que deveriam ser penalizados,
porém o técnico é tido como
culpado e o cartão vermelho
lhe é apontado!

 O presidente do clube contra-
ta outro; tudo como dantes! ‘En-
trada de leão, saída de cão’ Os
jogadores que fazem corpo mole,
continuam..

.
Candidatos a prefeito, vice,

vereadores tivemos uma tone-
lada! Para dirigir uma institui-
ção caritativa poucos se candi-
datam. Uma instituição carita-
tiva não há propina!

  O Brasil exporta soja pra
China, enquanto que a produção
de óleo comestível, oriundo da
soja no mercado nacional subiu
de preço astronomicamente e
ainda há restrição à quantidade
ao adquirir. Cadê nossos políti-
cos, antes defensores do povão?

Natal à vista! Desemprego e
falta de grana também. Preços dos
artigos natalinos nada favorável.
Papai Noel este ano, pelo jeito, vai
dar com os burros n´àgua!

Zé Luiz  Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
 comportamento, na

crítica ou elogio:  o Merecimento.

TA CONTADO

*Urnas*  Muitos deputados e
o povo estão tecendo fortes criti-
cas ao sistema eleitoral através
das urnas eletrônicas, dizem que
é extremamente frágil, inseguro
e nao é nada confiável. Argumen-
tam inclusive que harckes conse-
guem "furar" a segurança da
NASA e PENTÁGONO  que são
extremamente seguros e vigiados,
portanto, entrar no sistema do
TSE é brincadeira de criança le-
vada. Assim, pedem a volta do
voto impresso, que apesar de tudo
é de longe, muito mais seguro.
(Eita apagão no STE prá lá de
suspeito) por que centralizar a
contagem de votos na sede do sis-
tema eleitoral?

*Comandante*  O comandan-
te do Exército General Edson
Pujol, em seminário disse que a
instituição é do Estado e não de
Governo. Só esqueceu de dizer
que o Exército é responsável pela
segurança terrestre do País e tam-
bém que um Governo sério, res-
ponsável e honesto, com apoio
popular no qual o Presidente é o
Comandante em Chefe das For-
ças Armadas e deve ter o aval das
Forças, e, se houver distúrbios,
corrupção ou movimentos para
promover a desgovernabilidade ou
ainda "golpe" e que causem indig-
nação e/ou revolta popular, é de-
ver do Exército intervir e oferecer
apoio para o bem da nação e seu
povo. Caso contrário, existem
duas opções, muda - se a consti-
tuição tirando qualquer responsa-
bilidade das Forcas Armadas ou
que seja extinto o Exército.

*Polícia Militar*  A Polícia
Militar vem desenvolvendo um
trabalho ingrato, o policial pren-
de hoje, a Justiça solta no dia se-
guinte. Cansativo e desgastante,
tanto para a Polícia como para o
bandido, assim, algum legislador
de "saco roxo", devia propor uma
lei no qual os Juízes e Promoto-
res fossem as ruas e fazer as de-
tenções isto, com o auxílio de
deputados e senadores, certamen-
te as leis neste País seria modifi-
cadas em regime de urgência.
Mas, enquanto não acontece, a
PM continua a enxugar gelo. La-
mentável e cansativamente ver-
gonhoso.

*Execução*  Nesta semana
mais um policial foi executado a
sangue frio por bandidos num
assalto. Sem a vítima reagir foi
morta sem piedade, apenas por
ser policial. Quando um bandido
descobre que a sua vítima é um
policial, ele mata sem dó, suges-
tão: a polícia devia pagar na mes-

ma moeda, descobriu que é ban-
dido, exterminar sem delongas.
Pois a pena de morte está somen-
te nas mãos de marginais. Ain-
da esta semana, em confronto
entre bandidos  e policiais, um
assaltante foi morto e outro feri-
do, socorrido e levado ao hospi-
tal infelizmente este segundo
marginal passa bem.

*Plim plim*  A emissora ca-
rioca agora virou sua artilharia
para fazer lavagem cerebral no
povo. Seu jornalismo sem ética,
passou a massacrar Bolsonaro 24
horas, com reportagens editadas.
Como jornalista/radialista me
envergonho das atitudes de jor-
nalistas da emissora, que joga-
ram no lixo o profissionalismo e
o juramento em defender a ver-
dade, o povo e a democracia.
Qualquer emissora é uma con-
cessão pública, por isto, deve res-
peito ao público, caso contrário
tem que ter seu alvará de con-
cessão cassado.

*SESSENTA*  Manter vivo
a lenda o mito, há sessenta (60)
anos Eder Jofre ganhava o primei-
ro título mundial de ?? boxe para o
Brasil. Assim, Casa Verde/Peruche
festejaram mais que o país.

*Nova ordem*  E a China
quer a qualquer custo, implan-
tar a nova ordem mundial, onde
o planeta teria apenas um gover-
no e assim, dirigir todos os con-
tinentes. As instituições seriam
extintas, como família, proprie-
dades, empresas, agronegócios e
tudo pertenceria ao Estado. Mas,
estranhamente ou coincidente-
mente este único Governo, seria
estabelecido na China de onde
comandaria todas as ações e tam-
bém as riquezas dos países per-
tenceria ao Governo Chinês. E o
pior existe no Brasil, alguns go-
vernadores que aceitam e estão
apoiando o movimento e beijan-
do a mão do ditador chinês Xi
Jimping.
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Tia Zulmira



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

 O “Pai Nosso” é a oração mais
conhecida no meio Católico e a “Ave
Maria” também lidera o ranking das
preces mais proferidas neste grupo.
Apesar de sabermos que um “obri-
gado senhor” expressado do fundo
da alma vale mais do que mil ora-
ções ditas somente da boca para
fora, podemos afirmar sem medo de
errar que o Pai Nosso ensinado pelo
Cristo é a oração mais conhecida
entre os praticantes desta religião
que dominou boa parte do mundo
por longo período e até hoje ela esta
nos lábios de milhões de criaturas.

 Neste mundo em que você vive
o roteiro para o aperfeiçoamento
tem três vias: Amor, Dor, e Inteli-
gência. Mas, infelizmente, a que
mais atua nos humanos é a dor que
pode ser dividida em duas: a dor
inconformada que gera monstruosi-
dade e desiquilíbrio e que exprime
o inferno em vida propriamente dito
e a dor paciente e compreensiva que
cria renovação e reajuste, a qual
abre as portas do céu também em
vida e fora dela.

Homicídio, rebeliões, extor-
sões, falências, calunias, suicídios,
abortos, obsessões e etc. fazem par-
te da realidade de que quanto mais
se chafurda nas correntes baixas das
ilusões, mais tempo se gasta para
esgotar as energias vitais que apri-
sionam o Espírito à matéria pesada
e primitiva que constitui o corpo
somático, tanto quanto estando en-
carnado como desencarnado, por-
que, já se sabe que nem sempre a
morte significa libertação da Alma,
pois, quanto mais imantado à ani-
malidade dos fluidos deletérios,
mais tempo levará para se libertar
do corpo físico. Em João 8:34 tem a
orientação de que todo aquele que

SEJA FEITA A VOSSA VONTADE
pratica o mal é escravo do mal pra-
ticado.    As vias públicas de onde
você reside estão repletas de ema-
nações inferiores, mas a prece, a
meditação elevada, o pensamento
edificante santifica e renova a at-
mosfera de onde você se situa, pu-
rificando-a à sua volta, influenci-
ando inclusive, tudo e todos ao teu
redor. Se pensarmos mais verda-
deiramente, podemos afirmar que
não existe o “mal” propriamente
dito, porque é através dele que se
volta para o “bem”, ora, se sabe-
mos disso porque pegarmos o ata-
lho do sofrimento para alcançar-
mos a bem-aventurança? O inter-
cambio de pensamento é movimen-
to livre no Universo. É por isso que
a transmissão mental é captada
pelas mentes afins, porque então,
não modificamos nossos pensa-
mentos para o bem comum já que
toda matéria mental está revestida
de força plasmada e exteriorizada?
É por isso que não existe progres-
so sem trabalho e paz sem esfor-
ço. A mente cria, conserva, aper-
feiçoa, transforma ou destrói com
o potencial gerador de energias
mentais. Diariamente estamos atu-
ando em um ou vários destes sen-
tidos.

Quando oramos, principalmen-
te o Pai Nosso, nos colocamos
mentalmente nas graças da gene-
rosa manifestação do Sublime
Amor que conforta os tristes, ani-
ma os desesperados, socorre os ig-
norantes, abençoa os infelizes e
fortalece os caídos. Principalmen-
te quando dizemos para o Pai que
aceitamos tudo o que nos acontece
como bênçãos dos Céus, pois ao
afirmamos que seja feita a Vonta-
de Dele, estamos nos colocando
confiantemente em seus desígnios,
já que temos a certeza de que atin-
giremos o objetivo da perfeição a
nós prometida pelo nosso Criador.
Cada coisa, cada ser, cada alma,
permanece no processo evolutivo
que lhe é próprio, portanto, todo
aquele que se desviar da estrada
reta do bem, pode vir a ser perigo-
so gênio do mal e sofrer tais con-
sequências, pois muitos têm a ra-
zão esclarecida, mas poucos a tem
iluminada, então, quando dizeres
“Senhor, que seja feita a Vossa
vontade”, acredite que o melhor
está sendo feito para você evoluir.
Confie, pois!

Hoje inicio a minha coluna
comentando a mudança que a TV
Globo determinou em comunica-
do para o reality show - Big Bro-
ther Brasil 2021.

Para J.B. Oliveira, o Boninho,
apesar das listas de famosos que
tem para escolher, uma coisa é
certa:  não chamará Luana Piova-
ni por sugestão, inclusive, por exe-
cutivos do Globo.

Boninho,  enfatizou que ela é

apenas uma grande amiga e os
critérios de convite e escolhas dos
participantes vai diretamente com
os interesses de cada um.

Porém há grande possibilida-
de de se convidar a modelo An-
dressa Urach que foi demitida
pela Record TV por ter detonado
a Igreja Universal onde, segundo
ela, lhe tiraram tudo quando ela
fazia parte da Igreja. A direção do
BB, não esconde que muitos fãs
da atração e telespectadores pe-
dem a escolha da modelo Andres-
sa Urach pela sua história de luta
e sofrimento. Até agora todas as
tentativas de especulações para
adivinhar que a Globo vai cha-
mar para o BB 21 foram inúteis
até porque Boninho não abre o
jogo. O Big Brother Brasil do pró-
ximo ano será o mais longo da
história com 100 episódios exi-
bidos de janeiro a maio, além dis-
so, a nova edição do programa
será da mesma forma dos anteri-
ores. Mantendo como convidados
anônimos e celebridades. O pro-

grama deve aumentar mais dois
participantes no reality para dar
mais competividade. Muito em-
bora a coluna reconheça a grande
audiência desse programa, até
porque se fosse um programa cul-
tural não daria nem um ponto no
Ibope, mas o formato já cansou e
não houve nenhuma inovação e
nem criatividade para esse reali-
ty.“ Frase Final: Sonhar é um di-
reito de todos, mas realizar depen-
de de seus próprios esforços.

Cassius Clay
Roteiro

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

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

/ 94736-4989 -
www.bardotiao.com.br

Bar do Tião - Sede Zero
O Bar do Tião é um local onde os

amigos se reúnem para apreciar uma
cerveja bem gelada, conversar, rir,
assistir aos jogos do seu time de co-
ração, paquerar e se divertir muito.
Estamos abertos de segunda a sába-
do. O Bar traz além das saborosas
porções, diversos atrativos especiais.
Dispomos de um vasto acervo de ca-
chaças nacionais e importadas.  Sin-
ta-se à vontade com seus amigos e
familiáres. Aproveite todo conforto e
agilidade dos nossos serviços. A con-
quista de nossos clientes está relaci-
onada a grande qualidade que ofere-
cemos em nossos serviços.

3          20 DE NOVEMBRO DE 2020



ITCMD SOBRE OS IMÓVEIS RURAIS!
COMO TEM QUE SER CALCULADO!

JOÃO PAULO DAS ROSAS,
VITÓRIA DAS DORES PEREIRA
E JAIR RUBENS DAS ROSAS, re-
ceberam por doação um imóvel ru-
ral (Sítio Nossa Senhora das Dores/
Sitio do Bem,) localizado no Muni-
cípio do Gordador, matrícula sob o
nº 00000001 no CRI, da Comarca
da Pensilvânia, São Paulo, e pleitei-
am que o ITCMD - MPOSTO SO-
BRE TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS E DOAÇÕES e emolu-
mentos cartorários, sejam calculados
com base no valor venal correspon-
dente aos lançamentos do ITR - Im-
posto sobre a propriedade rural que
é um imposto Brasileiro ,previsto no
artigo 153, VI da Constituição Fe-
deral, que se cobra anualmente das

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

E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243CONVÉM VOCÊ SABER - PAPO RETO

Povo está de saco cheio com gestor e autoridades que não resolvem nada!
Brasilândia pede linha de ônibus e saída de acesso em Rodoanel.

COLUNA DO DELOSTE

 1º)  Moradores na região so-
licitam a abertura imediata de
uma saída de acesso do Rodoanel
Mário Covas para a Av. Inajar de
Souza no Jardim dos Francos,
saída exclusiva para veículos de
passeio.

2º)  Implantação de uma li-
nha de ônibus Brasilândia/
Cachoeirinha com Itinerário já
indicado pela comunidade sendo
o pedido com abaixo assinado da
Associação dos Moradores da
Região. 3º).   Outra solicitação é
a extensão da Linha 209P-1 Ter-
minal Cachoeirinha/Pinheiros
até o final da Av. Inajar de Souza
com a Av. Arquiteto Roberto
Aflalo um aumento no itinerário
de mais 3 km na mesma avenida
para atender melhor a demanda
que segundo moradores foi exclu-
ída na implantação da linha. No
final da Av. Inajar de Souza tem
o Conjunto Habitacional Sítio
dos Francos, Escolas e a Fábrica
de Cultura Brasilândia além do
Jardim dos Francos e Recanto
que a linha poderia estar aten-
dendo sem sair da mesma aveni-
da. Por: Alex dos Santos

Na administração Fernando
Haddad em junho de 2015 a Se-
cretaria Municipal de Cultura
mandou uma das melhores atra-
ções da Virada Cultural para a
Brasilândia atendendo assim o
povo dos bairros de fundão que
mais sofre com a falta de opção
de lazer  e entretenimento.
Quem indicou o local para o
evento de grande porte  foi este

Secretaria da Cultura atendeu
bem a Brasilândia em 2015

 Parabéns a vereadora Sandra
Santana, que a partir de janeiro
de 2021 vai ter muito trabalho,
principalmente na Zona Norte e
região da Freguesia/Brasilândia.
Uma vitória merecida para quem
foi Subprefeita e vinha há muito
tempo fazendo um bom trabalho
em prol da população..

 DEFENSORIA: A popula-
ção de baixa renda na periferia

enfrenta a maior dificul-
dade quando precisa de
um advogado criminal
porque cobram caro até
para acompanhar audi-
ências e a comunidade
muitas vezes não tem
condições de pagar o va-
lor exigido, daí recorre à
defensoria pública, onde
o serviço é gratuito. Mas,
além da canseira, muitas
vezes não resolve nada.

CET  DIFICULTA:
Os moradores estão solicitando
sinalização aérea e principalmen-
te uma faixa de pedestres na al-
tura do nº 126 em frente ao nº 14B
da Rua Laudelino Antônio de
Brito no Jardim dos Francos, na
Brasilândia. O problema é que
para não ter muito trabalho ficam
indeferindo as reivindicações sem
verificar melhor e dialogar com
lideranças/comunidade. Tem cer-
tas coisas que o povo se une e faz
do jeito dele porque não é atendi-

do  pelo órgão público compe-
tente. Mais Informações Tel.
(11) 997278502

PRAÇA VICTORIO FIN-
ZETO (PRAÇA DA PAZ) - A
pedido da Associação AMJFA
na gestão Fernando Haddad a
Subprefeitura Freguesia/Brasi-
lândia construiu um Palco Fixo
de Cimento junto ao muro da
EMEI Governador Lucas No-
gueira Garcez na Praça Victo-
rio Finzeto – Brasilândia e de
quebra construíram uma arena
com acentos em frente, tudo que
a comunidade não queria e não
pediu, porque durante a noite é
ocupado por desocupados, além
de facilitar ação de marginais e
estupradores já que a arena co-
bre toda frente da praça. Em 04/
02/ 2019 o Sr. Alex dos Santos
protocolou uma solicitação de
remoção só da arena mais até
hoje não teve resposta.

colunista (Henrique Deloste)
através do ex-Supervisor de Cul-
tura Luiz Tadeu Eugênio que na
época era da Subprefeitura Fre-
guesia/Brasilândia  O Show
com grande infraestrutura de
palco foi realizado no final da
Av. Inajar de Souza com a Av.
General Penha Brasil valoriza-
do artistas da região que se apre-
sentaram no mesmo palco com

presença do cantor Belo e Raça
Negra. Depois que mudou o go-
verno houve diversas solicitações
e a Secretaria Municipal de Cul-
tura não atendeu mais a comuni-
dade e justamente por esses e
outros motivos é que precisa ter
mudanças na administração para
que a população, principalmen-
te na periferia seja atendida.

Por: Alex dos Santos

Política

O Brasil passou por eleições
municipais nesta semana e em
muitas cidades teremos o segun-
do turno. Política é algo extrema-
mente importante, decide os ru-
mos de cada cidade, de cada pro-
jeto e nos traz a possibilidade de
renovar as instituições. É o mo-
mento em que o cidadão pode de-
cidir quem vai mentir, quem vai
roubar, quem vai viver de benes-
ses pelos próximos 4 anos. Infe-
lizmente muito poucos realmente
se importam com o eleitor, com a
cidade e com o futuro. A idéia de
renovação na política é similar a
querer fazer a manutenção de um
cemitério. É impossível conseguir
a ajuda de quem já está lá.

 A imprensa noticiou que as
autoridades da Coréia do Norte
consideraram seriamente em inva-
dir e destruir Brasil. Mas eles de-
sistiram porque os políticos daqui
já estão fazendo isto há muito tem-
po.   E foi pensando em concorrer
nas próximas eleições que deci-
dimos fundar um partido. É co-
mum os partidos usarem suas ini-
ciais - PSD, MDB, PSOL e de-
mais forças democráticas. Nós re-
solvemos que as iniciais de nosso
partido têm de definir o que fare-
mos na politica. Adotamos nome:

Movimento Eleitoral Republica-
no Democrático Absoluto. E nos
propomos a fazer exatamente o
que os políticos tradicionais fazem
há 520 anos no poder.

 E nesta época em que a polí-
tica está tão em evidência, meu
filho resolveu fazer um estudo so-
bre como a população reage aos
políticos. Ele mandou estampar
uma camiseta com os seguintes
dizeres: "Quando eu crescer que-
ro ser político". Desde que vestiu
a camiseta já cuspiram nele duas
vezes, deram 4 chutes em seu tra-
seiro e jogaram uma garrafa de
cerveja que quase acertou sua

cabeça. Eu fico pensando o que
pode acontecer quando ele sair de
casa…

 O meu vizinho Hayashi é De-
putado Federal. Em um desses dias
eu perguntei como ele começou a
sua carreira política. Ele, muito or-
gulhoso, disse que foi quando era
ainda criança e eu falei:

-"Você está brincando! " Ele
respondeu:

– "Verdade, eu estava no 3º
primário"! Claro que eu não acre-
ditei e ele viu isso na minha cara.
E então ele explicou:

– " Um dia meu pai me disse:
Filho, eu vou te duzentos reais
toda vez que você tirar uma nota
maior que sete!”.

No dia seguinte falei para a
professora:

- “Dona Marlene, que tal a se-
nhora ganhar uns 100 reais de vez
em quando?” Daí para a Câmara
foi só questão de tempo…

  E para terminar, depois de
ver candidatos dizendo o que pre-
tendem, percebi que direita e es-
querda são como pais divorciados.
Se preocupam mais em fazer os
filhos odiarem o outro do que com
seu bem-estar.

 A Política entre Nós
Marcos L Susskind

ASSESSORIA
BETTENCOURT LTDA

Escritório full service, fundado em 1978, com serviços empresariais
adaptados às suas necessidades e fornecidos com rapidez e confiança.
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propriedade rurais, e não pelo
valor médio da terra nua e das
benfeitorias apurado pelo Institu-
to de Economia Agrícola - IEA,
como adotado pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo.
Essa é mais uma das inúmeras
decisões do Tribunal de  Justiça
do Estado de São Paulo, que diz
que a Fazenda Pública ultrapas-
sa o limite legal pertinente a base
de cálculo do ITR E QUE fere o
principio da legalidade tributária,
insculpido no art. 150, I da Cons-
tituição Federal e no artigo 97, II
e IV cumulados com o Parágrafo
1º do CTN. Foram bem sucedi-
dos, e precavidos, acreditaram
que tem Direito, consultaram os

seus Advogados em quem confia,
antes de pagar o ITC MD a Justiça
determinou que a Fazenda Pública
calculasse o ITCMD SOBRE O
VALOR VENAL DO ITR, e a di-
ferença representou um valor me-
nor, uma economia de 40% (qua-
renta por cento). Mas, tem muitas
pessoas que ainda não acreditam
que a Secretaria da Fazenda do Es-
tado de São Paulo, vem insistindo
em cobrar o ITCMD em valor aci-
ma do legal, estamos insistente-
mente mostrando e demonstrando
que a Justiça vem coibindo essa for-
ma de que o Governo do Estado
quer aumentar a sua Receita ilegal-
mente. Da mesma  forma, tem  que
ser COBRADO o ITCMD SOBRE
OS IMÓVEIS URBANOS, com
base no IPTU IMPOSTO PREDI-
AL E TERRITORIAL URBANO,
que tem um valor venal. Assim es-
tamos prontos para  atender a to-
dos que realmente possam se inte-
ressar, esclarecendo e mostrando
quantas  decisões diariamente são
proferidas pelo nosso Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
   PENSAMENTO: TUDO COMO

DEUS QUER HARMONIA,
AMOR, VERDADE E JUSTIÇA.
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Rapidinhas
Henrique Deloste



 Certa vez, nas partilhas de
grupo, os pais e mães falavam
sobre a dependência dos filhos,
quando uma participante, mos-
trando-se espantada ao ouvir os
relatos, agradeceu a Deus o fato
do seu filho não usar drogas. En-
tão, um dos participantes pergun-
tou-lhe: Quantos anos têm seu
filho? - Vinte e cinco. Ele traba-
lha? – Não. Ele estuda? – Não.
Ele coopera em casa? – Não. Ele
respeita os membros da família?
- Também não.

 Existem muitos jovens ou
adultos que nunca fizeram uso de
droga nenhuma, no entanto,
apresentam desajustes comporta-
mentais piores do que muitos
usuários, e da mesma forma, cau-
sam transtornos e por isso preci-
sam ser trabalhados, precisam ser
corrigidos.

 O Amor-Exigente não é um
programa destinado apenas aos
dependentes e seus familiares.
Seu principal objetivo é o desen-
volvimento do equilíbrio com-
portamental. Nesse sentido, ele
destina-se a todos. Ao jovem que
faz uso de substâncias ilícitas,
aos não usuários, mas cujos com-
portamentos são uma droga, aos
pais, que também não são per-
feitos e possuem comportamen-
tos a serem corrigidos, enfim,
destina-se a todos aqueles que
desejam experimentar a sobrie-
dade comportamental.  Devemos
compreender que a falta de so-
briedade não está relacionada
apenas ao abuso do álcool ou ao
consumo de substâncias ilícitas,
mas nas atitudes de cada um.
Onde está a sobriedade de um
político com as cuecas recheadas
de dinheiro? E o que falar de
autoridades eleitas pelo povo,
como seus representantes, e
quando assumem o poder afanam
o dinheiro público, com voraci-
dade sem limites? O que pensar
de tantos desvios, tantas corrup-

Ronaldo  Rissetto
Comportamento

Cassius Clay dos Santos
Trabalho

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho da
Prefeitura de São Paulo recebe
entre os dias 19 e 22 de novem-
bro inscrições para a terceira
edição do Contrata SP Vagas de
Fim de Ano, que oferecerá 1.400
oportunidades de emprego nas
áreas do comércio, serviços,
construção civil e indústria, com
salários entre R$ 1.045 e R$
3.500.  Diferente dos anos ante-
riores, o evento ocorrerá em duas
fases, sendo a primeira com pré-
seleção on-line e, posteriormen-
te, com os candidatos sendo con-
vocados pela equipe técnica do
Cate – Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo para
demais etapas de seleção nos
dias 24 de novembro, na Lapa,
25, em Interlagos, 26, em Ita-
quera e 27, na Brasilânida.  O
novo formato ocorre em decor-
rência da pandemia provocada
pelo coronavírus, no entanto,
serão mantidas as ações regio-
nalizadas nas unidades do Cate
nas zonas oeste, sul, leste e nor-
te ofertando vagas que estejam
mais próximas da residência do
trabalhador.

 Com previsão de 800 can-
didatos atendidos nos quatro
dias do evento, agendados por
faixas de horário, entre às 10h e
16h, o Contrata SP Vagas de Fim
de Ano só atenderá os interessa-
dos que se inscreverem pelo site
www.bit.ly/vagasnocate e que
atenderem as exigências das va-
gas quanto à escolaridade, ex-
periência profissional, conheci-
mento técnico, entre outros. O
formulário on-line precisa ser
totalmente preenchido, sendo
imprescindível para a convoca-
ção as informações de contato
como número de telefone ou ce-
lular, e-mail e endereço a fim de

Sobriedade Comportamental

ções e favorecimentos ilícitos?
Quanta falta de ética. Quantos
comportamentos “droga”.

  E nós, que nos indignamos
com tudo isso, como agimos? E
os nossos comportamentos, como
vão? Furamos filas? Não cedemos
lugar aos idosos? Jogamos entu-
lhos em terrenos baldios? Menti-
mos para tirar alguma vantagem?
Somos grossos e estúpidos? Cala-
mo-nos diante de um troco a mais?
Oferecemos ou aceitamos vanta-
gens para fecharmos um contra-

to? Abusamos dos bens públicos?
Espalhamos notícias fakes, sem
verificar sua procedência?

 Antes de julgarmos os com-
portamentos do outro, devemos
cuidar dos nossos. Nossas atitudes
merecem, de nossa parte, vigilân-
cia constante, num trabalho per-
manente de construção da nossa
sobriedade comportamental, pois
um comportamento, quando não
cuidado, também adoece e, conse-
quentemente, adoece também
aqueles que estão a nossa volta.

o selecionador poder direcionar
os candidatos para as unidades
do Cate mais próximas de sua
moradia.  Os trabalhadores que
estão em busca de gerar renda
em vagas temporárias encon-
tram 90 vagas. Os setores da
construção civil e da indústria
participam da ação com oportu-
nidades para azulejista, pedrei-
ro, carpinteiro, soldador, mecâ-
nico, caldeireiro e eletricista.
Será exigida experiência anteri-
or de pelo menos seis meses.
Para as vagas da construção ci-
vil, o interessado precisa com-
provar o ensino fundamental, já
os demais postos requerem o
ensino médio, ambos os setores
permitem que o candidato este-
ja com os estudos em andamen-
to, mas serão avaliadas as habi-
lidades técnicas.

 No segmento de supermer-
cados, são 56 postos em cargos
como padeiro e auxiliar de pa-
daria, balconista, ajudante de
cozinha, operador de caixa, re-
positor, entre outros - salários
entre R$ 1.428 e R$ 2.300. Para
algumas das vagas, o candidato
precisa ter disponibilidade para
o trabalho em sistema de escala
ou intermitente, além de expe-
riência mínima de seis meses e
ter concluído o ensino funda-
mental ou médio.

 O comércio ainda oferece 50
oportunidades para atuar como
vendedor de peças para moto,
serviços de saúde, vestuário, re-
presentante comercial, entre ou-
tros. A atividade será desenvol-
vida de segunda-feira a sábado
e os ganhos chegam a R$ 1.755
ou por meio de comissões. É ne-
cessário conhecimento de técni-
cas de vendas e comprovação
mínima de pelo menos três me-
ses na função e também da es-

colaridade completa para o fun-
damental ou médio.

  O setor também contempla
quem deseja oportunidades como
atendente. São 291 vagas com
rendimentos entre R$ 585 e R$
1.420. A escolaridade mínima é
o ensino fundamental incomple-
to e a maioria dos postos não re-
quer comprovação de experiên-
cia.  Outras oportunidades que
podem ser ocupadas durante o
Contrata SP Vagas de Fim de
Ano são nos cargos de tapecei-
ro, ajudante de produção, costu-
reira, instalador de alarmes, pin-
tor de móveis, desenhista, entre
outros. Os rendimentos variam
de R$ 1.429 até R$ 2.374. As
equipes do Cate irão avaliar a ex-
periência dos candidatos e se têm
formação compatível com a exi-
gência da empresa.

 O Contrata SP Vagas de Fim
de ano também conta com vagas
inclusivas para o público LGB-
TI+, para pessoas com deficiên-
cia, imigrantes e refugiados.

 Dicas sobre processo sele-
tivo -  Os interessados em parti-
cipar do Contrata SP Vaga de
Fim de Ano podem se preparar
para o processo seletivo nas ori-
entações on-line disponibiliza-
das no portal do Cate, da Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Trabalho. Na platafor-
ma há diversos cursos em siste-
ma EAD – Ensino a Distância
gratuitos e oficinas rápidas como
as de orientação de como se sair
bem em um processo seletivo,
formular um currículo adequado,
entre outras dicas.  O portal, que
pode ser acessado no endereço
www.cate.prefeitura.sp.gov.br,
possibilita ainda o acesso a certi-
ficado que é emitido automatica-
mente pela plataforma, desde que
a maior parte da atividade seja
desenvolvida. No local, ainda é
possível aprimorar conhecimen-
tos sobre as áreas com maior po-
tencial de empregabilidade como
tecnologia, economia criativa,
sustentabilidade, entre outras.

 Serviço:   Contrata SP Va-
gas de Fim de Ano -  Dias:  24/
11 - Cate Lapa  - 25/11 – Cate
Interlagos -  26/11 – Cate Itaque-
ra -  27/11 – Cate Brasilândia -
Horário: 10h às 16h (O candida-
to precisa estar com dia e horário
agendados para participar) -  Ins-
crições: www.bit.ly/vagasnocate

Contrata SP contará com 1.400 vagas de
 emprego em processo seletivo de fim de ano

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:
Bombeiros Comunitários do Imirim em Ação

A BMJV - Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário em parceria com a GBC
-Grupo Bombeiro Caetano realizam Hasteamento das bandeiras nacional, estadual,
municipale canto do Hino nacional Brasileiro, toda segunda-feira às 7h30 na Praça
Padre Constanzo Dalbésio altura do Nº 1400 da Av. Imirim, realizamos palestra de
primeiros socorros desobstrução das vias aéreas em bebê, criança, adulto e reanima-
ção cardíaca. Às 8h30, café com 10 empresários no qual cada um terá 2 minutos para
apresentar seu currículo e a sua“empresa para geração de emprego e renda na região.
Das 9h30 às 12h capacitação de futuros instrutores, monitores e voluntários. E das
13h às 18h palestras de primeiros socorros, prevenção de acidentes, brigada de incên-
dio e plano de abandono.
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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.

Muito obrigada a
Deus e a cada uma
das 19.591 pessoas
que confiaram em
mim o seu voto.

Agradeço a todos os
apoiadores, amigos,

familiares,
colaboradores,

coordenadores e
eleitores por me

darem essa missão
tão importante que é a
de representá-los na
Câmara Municipal.

Tenham certeza que
serei um vereadora

propositiva,
participativa, aberta,
atenta e presente nas
sessões e sobretudo

nas comunidades.
Esse mandato é de

todos nós!

Gratidão a todos que
confiaram nas nossas

propostas e me escolhe-
ram para ser seu represen-
tante na Câmara Munici-
pal nos próximos quatro
anos! Nosso gabinete e

escritório estão de portas
abertas! Vamos trabalhar
juntos para transformar

nossa cidade!

Vereador
GEORGE HATO
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DIA DE PARABÉNS PARA PAI E FILHO!
VAI CORINTHIANS E FELIZ ANIVERSÁRIO.

Aniversário do Antonio Maritan, 73 anos e Ricardo Maritan, 42 anos, realizado em alto estilo no Bar Torre, no
Parque São Jorge.  A festa teve a presença da turma do Resgate Corintiano, com churrasco e uma boa comemoração.


