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O fim do ano está chegando e
com ele toda a magia e encanto
de uma das mais tradicionais fes-
tas do calendário mundial, o Na-
tal. Mesmo com um ano atípico,
o Santana Parque Shopping está
de portas abertas para receber
com todo carinho e cuidado o seu
público e, ainda, volta a atenção
para o lado social com a arrec-
adação de brinquedos para
doação.

  Com o objetivo de propor-
cionar um Natal mais feliz às cri-
anças de comunidades de maior
vulnerabilidade social da Zona
Norte, os clientes e funcionários
do Santana Parque Shopping
podem participar desta ação
doando brinquedos novos ou em
bom estado que serão destinados
para o Instituto Resgatando Vi-
das, da Rede Gerando Falcões.

 “Vivemos um momento deli-
cado ao qual todos precisam ex-
ercer o seu o papel de cidadania
colocando em prática atitudes
positivas que envolvam incenti-
vos e que tornem o dia a dia das
pessoas mais leves e cheio de
esperança. Por isso, este ano
optamos em promover esta cam-
panha solidária beneficiando uma
instituição da região, pois enten-
demos a nossa importância neste
contexto de apoio e a solidar-

iedade representa o verdadeiro
espírito de Natal”, afirma Natália
Silva, gerente de marketing do
Santana Parque Shopping.

 A partir do dia 7 de novem-
bro, o público pode conferir a
decoração natalina 2020 monta-
da na entrada principal do shop-
ping. Elementos típicos como ár-
vores de Natal enfeitadas com
bolas, laços, caixas de presentes
e luzes brilhantes, promovem a
interação do público de forma
lúdica, contemplativa e digital,
permitindo a vivência do clima
natalino com belos cenários para
fotos.  O Bom Velhinho marca
presença pela realidade aumen-
tada, com ação que acontece de
14 de novembro até 24 de dezem-
bro. No melhor estilo caça “Poké-
mon”, o Papai Noel pode ser
procurado em diversos pontos
do shopping. O público, com o
seu celular, deve mirar no QR
Code sinalizado nos corredores
e baixar o aplicativo da ação. Di-
versas cenas divertidas do Bom
Velhinho prometem animar a ga-
rotada.

 Outra novidade é o “What-
sApp” do Papai Noel, um canal
de comunicação que o Santana
Parque criou exclusivamente para
que os pequenos pudessem man-
ter o contato com o bom velhin-

ho mesmo que à distância. Para
isso, o shopping criou um núme-
ro exclusivo onde todo cliente
pode solicitar uma mensagem per-
sonalizada por áudio gravada pelo
próprio Noel e receber direta-
mente no celular. Além disso
vídeos, histórias e curiosidades
sobre o Natal podem ser recebi-
das pelo aplicativo.

 Diferente dos anos anteri-
ores, a campanha promocional é
100% digital, com início em 13 de
novembro e término em 30 de
dezembro. Para participar, a cada
400 reais em compras, o cliente

concorre a 1 vale compras no val-
or de 5 mil reais. Ao todo serão 6
vales, totalizando o prêmio de 30
mil reais.

 O cliente cadastra as notas
no site do shopping e recebe um
número da sorte. Para compras
realizadas de segunda a quinta-
feira, os números da sorte são
dobrados. Se fizer compras no
período da Black Friday (de 27 a
29 de novembro) ganha números
da sorte em quádruplo. Serão pre-
miados 2 vales a cada dia de
sorteio. As datas de sorteios são:
16/12, 23/12 e 02/01/2021.

Santana Parque Shopping
promove o Natal Solidário

A Sabesp firmou o contrato para implantação de uma usina de reciclagem para produção de base asfáltica a partir de resíduos de obras de saneamento, uma solução moderna
e sustentável que vai melhorar a qualidade da reposição do pavimento nos serviços da Companhia em vias públicas e reduzir o descarte de resíduos sólidos em aterros. Pág. 05

Professor é vítima de
assalto durante aula online

Professor univer-
sitário de contabil-
idade, Mário Cândido
Santos estava dando
aula online em casa, na
zona norte de São Pau-
lo, na noite de quarta-
feira, quando a resi-
dência foi invadida por
criminosos. Pág. 2

Sabesp terá usina de reciclagem para
produzir asfalto de alta qualidade



Os meios de comunicações estão castigando a
turma com a apresentação dos candidatos para a próx-
ima eleição. Você liga o rádio, a tevê, adquire um jornal
e o assunto é política. Cada um querendo ‘derrubar o
adversário’. Para o bom eleitor, ‘diabo a diabo, não
tem escolha’.  Os desanimados eleitores adotam a tese
de votar em branco! Um erro! Branco ou preto, sendo
legal, merece o voto. Nada de racismo! O fator básico
reside no desanimado eleitor que  há anos  votando
em branco ou preto, sempre entra bem. Existe o Parti-
do Verde. Acontece que até às eleições, ele partido já
madurou, perdeu a cor e o eleitor poderá ficar sem
preferência colorida. Mas lembre-se que em todas as
eleições em que participou, ‘entrou pelo cano’. De
formas que a escolha da cor fica por sua conta. Vote
em branco ou vote em preto! Com essa iniciativa, fará
seu dever cívico e entrará bem pela undécima vez!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e que votará no
Zezinho Bilú-bilu,  que é do partido cor-de-rosa!

Eleições: Candidatos que apenas prometem!

Editorial

Zé Luiz  Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
 comportamento, na

crítica ou elogio:  o Merecimento.

TA CONTADO

Político honesto tá pra nascer!
Ao distribuir as senhas para

o perfeito funcionamento e aten-
dimento aos clientes, o primeiro a
ser atendido foi declarando
“Magnânima guru, viemos aqui
no abençoado terreiro para en-
comendar um trabalho para o nos-
so candidato, cujo nome consta
neste folheto e nos ‘santinhos’.
A senhora analisa  os textos, con-
sulte os búzios e nos dê o preço.
Pagaremos em grana viva, nada
de cartão de crédito! Faça um tra-
balho na cachoeira à meia-noite,
frangos, galinhas pretas, pólvo-
ra, velas e outros apetrechos
serão fornecidos à vontade!
Nada de cachaça tipo marafo:
serão fornecidos litros de uísque
de boa cepa! Portanto, mãos à
obra. Se nossos candidatos a
prefeito e vereadores emplacarem,
o terreiro será reformado. Os
guias receberão carros japoneses
do ano!” -- “Zifio, tudo acertado,
nesta sexta-feira começaremos o

trabalho. Antes traga algumas
cédulas de $200 mangos para dar
início nos trabalhos. Na eleição
passada, apareceu um ‘canastrão’
com a mesma lábia, executamos o
trabalhos, o safado ganhou e de-
sapareceu. Portanto, caso não dê
um adiantamento, nada feito! Eles

se entreolharam. Ninguém se
propôs a trazer a grana. Resulta-
do: perderam a ‘vaca leiteira’!
Terão que trabalhar, caso queiram
sobreviver. Malandro é pra lá do
toco, atacou tia Alzira!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.
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Professor Clovis Pereira
Conselho
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Tia Zulmira

Especial

Na vida do ser humano ocor-
rem coisas que nunca mais se
esquece. São passagens que
marcam a vida e cada um deve ter
passado por coisas assim. Só
para você ver, eu ainda me lem-
bro quando ouvi pela primeira
vez:

-" Você têm que deixar o açú-
car, cervejas e refrigerantes". Eu
disse:

-" Obrigado, doutor".
- "Não sou doutor, sou o caixa

do supermercado e o seu cartão
foi recusado"...

 Isso aconteceu naquele tem-
po, há anos, quando eu era jo-
vem e pobre. Mas as coisas
mudam, meus amigo! Passaram-
se os anos e hoje eu já não sou
mais…  jovem.

 A vida é assim: vou dar um
exemplo que explica maravilhosa-
mente como são as coisas. Se

Coisas de Família - 7
Marcos L Susskind

você tirar a aparência, o dinheiro,
a inteligência, o charme e o suc-
esso verá que realmente não há
nenhuma diferença entre mim e
Brad Pitt. E tem mais: há coisas
que eu tenho mais que ele. Quer
saber? A idade, as rugas, e
provavelmente, dívidas!

 Aliás, falando em dívidas,
devo confessar a vocês uma
coisa. Eu não me preocupo com
minhas dívidas. Elas são bastante
grandes para se preocuparem
sozinhas.   Quando a gente deve
muito, tudo fica abalado. A au-
toestima cai, a alegria cai e até o
relacionamento em casa sofre. A
Marta, aquela santa que eu ten-
ho lá em casa, vinha reclamando
muito da minha apatia.  Ontem à
noite, finalmente, eu consegui
dizer para ela:

-" Marta, se prepare. Hoje
vamos ter uma noite quente no
nosso quarto". Ela se iluminou,
deu um sorriso maroto e pergun-
tou numa voz bem sexy:

-" É mesmo?" E eu respondi
-" Claro. Atrasei a prestação

e vieram retirar o ventilador".
 É claro que ela não gostou.

Ficou com cara emburrada a se-
mana inteira. Eu já não estava
mais aguentando aquela situ-
ação. Finalmente, no último do-
mingo, eu resolvi mudar a situ-
ação e disse a ela:

-" Benzinho, hoje estou gen-
eroso. Pode me pedir o que quis-
er na cama que eu faço".

Olha só o que a desgraçada
respondeu: -" Não ronque"

Virou para o lado e dormiu…
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As eleições estão frias, desanimadas. O eleitor ligeiramente
decepcionado, as restrições impostas pelo coronavírus, tudo des-
anima o eleitor.

Em eleições passadas, havia a restrição sobre venda de bebidas
alcoólicas. Acontece que o eleitor antes fazia estoque dessas bebi-
das para comemorar a vitória ou derrota do seu candidato.

Os tempos mudaram. Hoje, poucos eleitores se interessam em
comentar e induzir seus familiares, indicando candidatos para ser-
em agraciados com o valoroso voto.

O eleitor tradicional, se perguntado, ou numa conversa infor-
mal, dirá: são todos ‘farinha do mesmo saco!’

Antes, promessas mil. Se eleito - prefeito ou vereadores - caso
o contribuinte necessite de uma melhoria viável, a resposta ser´:
tomaremos providência! Acontece que essa providência irá pro
cesto de lixo!

Fui informado de que, para podar galhos de árvores que causam
transtornos nas fiações elétricas, fazendo um pedido à prefeitura,
o atendimento demora, mas às vezes atendem!

 Faleceu o ator Tom Veiga que dialogava com Louro José no
programa da Ana Maria, na Globo.

Crônica
Professor Clovis Pereira

Eleições à vista!
O primeiro turno das

eleições dia 15-11,  será fun-
damental para os
promessões. A partir daí,
aqueles que passarem para
o segundo turno, terão re-
sponsabilidade ao se dirigir
ao esfolado eleitor, que re-
force o seu voto para o se-
gundo turno. Candidatos a
prefeitos que ‘rodarem e cente-
nas de vereadores ficarão à
espreita de uma ‘boca’ para com-
pensar o trabalho que foi por
água abaixo! No segundo turno,
apenas dois concorrentes, as
coligações acontecem, mas
aguardem; haverá novidades!
Os eleitores querem novos gov-
ernantes. Entre os vereadores,
muitos desistiram da reeleição.
Notaram que o eleitor acompan-
hou seu trabalho e, caso ten-
tasse reeleição, seria ‘tiro no pé’.
A política precisa de mudança em
nossos mandatários. Na eleição

passada, muitos candidatos ro-
daram. Alguns foram pro anoni-
mato. Não se tem notícia. Antes,
pelas ruas de Santana e outros
bairros da zona norte, eram vis-
tos e comentados. Hoje, colhem
o que plantou durante alguns
mandatos. Se nada fez..., não terá
vez! Em palestra com alguns ele-
itores, estes estão decepciona-
dos com nossos mandatários,
afirmando: no futebol, outrora
famoso, já deu o que tinha que
dar. Os clubes estão contratan-
do técnicos estrangeiros. Porque
não convidar também políticos
estrangeiros? Fica a sugestão.

Enxurrada*

*Atenção eleitor (a), a zona
norte em especial a Casa Verde/
Limão/Cachoeirinha está
sofrendo uma invasão de
candidatos alienígena ou seja de
outras regiões da cidade. Eles vem
até aqui, te engana e roubam o
seu voto, portanto, pesquise
pois, os aventureiros só aparecem
nesta região a cada quatro anos e
não fazem nada. Não desperdice
o seu voto, o principal candidato
com chance real de se eleger e
assim, representar a nossa região,
é o médico da família, Dr. Calvo.
Então, não se deixe enganar e
expulse os paraquedistas da
nossa região, não votando neles.
Olho vivo.*

*Medalha de ouro*

*Entre todos os presidentes
que os países do mundo inteiro
tiveram, a ex presidente da
Argentina Cristina Kirchner, foi
considerada a segunda maior
corrupta do planeta. Alguém
desconfia quem foi o primeiro.*

*Comunismo*

*Alguns partidos do Brasil
como o MDB/ PT/PSDB, estão

tendo aulas de como implantar o
comunismo no Brasil, as aulas
são ministradas na China com a
participação do ditador
comunista. Ele querem acabar
com as fronteiras dos países da
América do Sul, criando assim a
URSAL- União das Repúblicas
Socialistas da América Latina. Se
isto acontecer, acaba a
propriedade privada e tudo passa
a ser do governo comunista,
casas, apartamentos, comércio,
órgãos de comunicação serão
extintos bem como templos
religiosos de toda e qualquer
religião, empresas e salários
serão revistos e a pobreza fará
parte integrante da sociedade, a
exemplo de Cuba e Venezuela,
onde a disputa por um pão pode
causar mortes e isto, será rotina.
Cuidado em doses homeopáticas
a China quer comandar todos os
países da América. Sendo que
dirigentes dos países da América
do Sul, serão nomeados pelo
ditador chinês Xi Jimping*

*Estupro*

*A mulher que foi humilhada
durante uma seção na Justiça, na
verdade é difícil saber quem é o
pior, o Advogado, o Juiz ou o
Ministério Público. A moça sofreu

um estupro e por pouco ela de
vítima quase passa a ser ré, tal as
atitudes do Advogado.... o Juiz...
e a ausência do MP. Isto, revoltou
o Brasil e todos os envolvidos
desde Advogado a Juiz devem
sofrer  algum tipo de punição.
Deveriam pagar uma indenização
altíssima para minimizar o prejuízo
moral da vítima*

*Mais traição*

*O desgovernador João
coronaDÓRIA (PSDB) continua
com traições, agora é contra os
aposentados do Estado, ele
desconta 12% da previdência,
como se os aposentados fossem
se aposentar novamente. E os
deputados ainda estão de joelhos
e gargarejando para João
Traidória. Só prá lembrar: os
deputados da base, foram eleitos
para representar o povo e não
João coronaDÓRIA.*

 *Nem eles querem*

*A rejeição de João Dória
(psdb), é tão grande, que até na
campanha de Bruno Covas não
querem ele. Os únicos que não o
rejeitam (por enquanto) são o
espelho, os chineses e os
deputados.*

Kassio Marques toma posse no
Supremo Tribunal Federal
O novo ministro do Supremo

Tribunal Federal (STF) Kassio
Marques tomou posse na tarde
de hoje (5). Ele substitui Celso de
Mello, que era o mais antigo inte-
grante da Corte e se aposentou no
mês passado. A solenidade no
plenário do STF contou com pou-
cas pessoas, em razão da pan-
demia de Covid-19.

Kassio era desembargador do
Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF-1), com sede em
Brasília. Ele tem um perfil con-
siderado “garantista”, ou seja, que
dá um peso maior às garantias
processuais dos acusados.  Kas-
sio foi escolhido pelo presidente
Jair Bolsonaro e aprovado pelo
Senado para se tornar o novo in-
tegrante do STF.  (Metro1)

Após Jovem Pan,
Record demite Rodrigo

Constantino
O comentarista Rodrigo Con-

stantino foi desligado da Record .
Ele escrevia no site R7 e fazia co-
mentários na Record News. A infor-
mação é do jornalista Maurício Styc-
er, em sua coluna no portal UOL. A
decisão ocorreu após pressão social
pela demissão de Constantino, após
ele dizer que mulheres são culpadas
por serem estupradas.   A rádio Jo-
vem Pan demitiu Constantino. Ago-
ra, internautas fazem pressão para
que a Rádio Gaúcha Guaíba o demi-
ta também.   Em nota, a Record disse
que "a decisão foi tomada em vir-
tude das posições que o profission-
al assumiu publicamente sobre vio-
lência contra a mulher, em canais que
não têm nenhuma vinculação com
nossas plataformas. O jornalismo
dos veículos do Grupo Record tem
acompanhado com muita atenção o
caso de Mariana Ferrer e o Grupo
não poderia, neste momento, deixar
qualquer dúvida de que justiça não
se faz responsabilizando ou acusan-
do aqueles que foram vítimas de um
crime.".   O jornalista bolsonarista
Rodrigo Constantino causou revol-
ta nas redes sociais nesta quarta-fei-
ra (4) após culpar mulheres vítimas
de violência sexual, ao comentar a
respeito da jovem Mariana Ferrer,
que acusa o empresário André de
Camargo Aranha de estruprá-la em
2018.  “Não entrei na polêmica do
‘estupro culposo’ pois estava aten-
to às eleições americanas. Mas va-
mos lá: se alguém ESCOLHE beber
e ESCOLHE, bêbado, pegar um car-
ro e dirigir, e mata alguém, é crime
DOLOSO, certo? Então por que essa
desculpa de que a mulher bêbada não
é responsável?”,  disse o bolsonar-
ista, claramente culpando mulheres
que são vítimas de violência sexual.

 O bolsonanrista seguiu dizen-
do que  "existe mulher decente e pi-
ranha" e que feministas são “mocre-
ias ressentidas”.

Professor é vítima de
assalto durante aula online

Professor universitário de
contabilidade, Mário Cândido
Santos estava dando aula online
em casa, na zona norte de São
Paulo, na noite de quarta-feira,
quando a residência foi invadi-
da por criminosos.

 O professor conversava por
vídeo com alunos quando foi
imobilizado pelo pescoço por um
dos bandidos. Como a câmera
do computador ficou ligada, os
estudantes perceberam a ação e
avisaram a polícia. A filha do ed-
ucador, que está grávida de oito
meses, também estava na
residência e foi feita refém. Os
seis criminosos, sendo três ado-
lescentes, conseguiram roubar
alguns objetos e uma quantia em
dinheiro, mas foram todos deti-
dos pela polícia.  Em entrevista à
Rádio Bandeirantes, Santos afir-
mou que os bandidos o chama-
ram pelo nome e sugeriu que os
criminosos pudessem ter infor-
mações sobre a rotina da casa
por meio de alguma pessoa do
seu convívio. “Não foi uma in-
vasão aleatória.”

Notas
Carla Aparecida

EXPEDIENTE:
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TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

 Bastidores da TV
COM TONY AUAD

  Não perturbe os colegas de trabalho, pedindo empréstimos ou ajuda
para encher laje nos finais de semana. Deixe-os em paz! Contrate um bom
pedreiro - se encontrar - e não dê canseira nos colegas.

  Cuidado com dona Gastrite! Ela ataca pela esquerda, direita e centro.
Fuja dela. A pessoa atacada pela dona Gastrite terá poucas chances de sobre-
vivência; a dona Gastrite é parceira do sr. Coronavírus; ambos são mortais!

  Trabalhe com harmonia. Harmonia é uma pequena cidade sul mineira e o
trabalho com harmonia, traz harmonia onde não há harmonia. Portanto, tra-
balhe e resida em Harmonia!

  Zele pela carcaça que se encontra debilitada. Seu coração não bate como
antes; agora só apanha! O fígado foi consumido através das cachaças obtidas
nos despachos de macumba. Se cuida, amigo! Pedrão anda de olho em você.

 Todo trabalho profissional realizado com perfeição, será recomendação
para futuros serviços. A turma tem má fé nos pedreiros e demais ‘figurantes’
como profissionais que enrolam o dia, fazem sujeira e estragam material!

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

   Cuidado com a pressão dos pneus do velho fusca! Com pouca pressão
estragam; com muita pressão estouram. Coloque a pressão recomendada pelo
fabricante, nem mais, nem menos.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Tenha ciúme de tudo que seja seu! Ferramentas, carro, botinas, casa e
outros bens conseguidos com trabalho, embora tenha trabalho para colocar
sua mulher na linha reta!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Mudança de residência. Será inquilino na penitenciária da Papuda, em
Brasília. Transferência marcada para o final do mês de dezembro, após o
natal. Enquanto espera a sonhada transferência, continue comandando os
assaltos a bancos  pelo celular.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Saúde ótima! No trabalho será premiada como a (o) melhor funcionária
(o); continue sendo você em todas as ocasiões! Vencerá todas as batalhas!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

  Cuidado com as investidas amorosas. Na última, você se deu mal
caindo do muro da casa da vizinha, cujo marido é caminhoneiro e suas
viagens são demoradas, em cima da casa do cachorro. Houve um rebuliço
danado e acabou sendo mordido pelo cão! Investida perigosa.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

  O equilíbrio familiar funciona, mas na sua profissão de trapezista de
circo, o equilíbrio deverá merecer mais treino e atenção, senão se ‘esbor-
racha’ no picadeiro e ‘adeus mundo ingrato!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  A sua profissão é sucesso nacional: especializou-se em penteados
modernos e se estabeleceu como ‘penteadora de macacos!’ Profissão inédi-
ta, mas logo será copiada por outras cabeleireiras!

Kaidakama

 Os “Cátaros e Valdenses”
foram proibidos de pregarem o
Evangelho, Os Cátaros, segundo
Hermínio C. Miranda, no livro “Os
Cátaros e a Heresia Católica” diz
que eles “defendiam uma livre
interpretação do Evangelho, sem
intermediários, mas com trocas,
diálogos em que todos pudessem
expressar e desenvolver o senso
crítico, a tolerância, e neste exercício
crescer intelectual e moralmente.
Eles rejeitavam a divindade do
Cristo, a divina trindade, o inferno
e o resgate dos nossos pecados pelo
sangue de Jesus, defendendo o
axioma “a cada um segundo as suas
obras”.

 a divergência sobre estes temas
gerou inúmeros comentários, mas,
onde encontrar informações sobre
Jesus se não nos atos e palavras
contidos no Evangelho? Nenhum
historiador daquela época e não há
nenhum documento existente além
dos escritos nos versículos onde
encontramos problemas, porque,
todos os apontamentos são
posteriores e devem ser
consideradas como apreciações ou
reflexões, opiniões pessoais, muitas
vezes contraditórias, dos autores
que giraram em torno desta suposta
divindade, não esclarecendo quase
nada a respeito.

 Os autores sacros, decorrentes,
também externaram cada qual seu
ponto de vista, não exprimindo nada
de concludente. Se houver um
confronto de ideias se perceberá que
se formou uma unidade arranjada a
dedo, pois os prós e contras,
colocadas em pauta, dificilmente se
verá para que lado pendem os pratos
da balança, visto que o próprio Cristo
afirmou que poderíamos fazer o que
ele fez e muito mais.

 Jesus sempre fez distinção entre
ele e o Pai. Suas palavras indicam
que não são a mesma pessoa, pois
ele afirma que fazia o que Deus
mandava. O que quer dizer “faço a
vontade daquele que me enviou?

A DIVINDADE DE JESUS 2/3
(João 5:20; 5:36; 8:40 entre outros).

 Se Jesus nunca afirmou ser
Deus, já que nada disse de si
mesmo, que a doutrina que ele
trouxe não era dele e que veio ao
mundo para fazer conhecer o Pai
que está nos Céus, isto não
significa que ele não é Deus, mas
apenas seu enviado, seu escolhido,
seu subordinado? Paulo que se
tornou o mais zeloso na doutrina
cristã, o mais eloquente discípulo
da nova fé, cujos escritos foram os
alicerces do cristianismo,
demonstra o sentimento de dois
seres distintos e da supremacia do
Pai sobre o Filho.

 Hoje sabemos que o som viaja
a 340 metros por segundo e a luz a
300 mil quilômetros por segundo e
que a eletricidade é tão rápida que
não dá para calcular. Se nossos
sentidos se alterassem
imaginariamente, ouviríamos as
cores, isto é, ouviríamos o que
vemos e saborearíamos os sons. Se
eles estivessem todos reunidos num
só local, não possuiríamos mais do
que um único sentido generalizado
que perceberia ao mesmo tempo
os diversos gêneros de fenômenos.
Assim é o Espírito evoluído sem o
corpo físico. Não poderia num
estado de êxtase ou emancipação
da alma ou sei lá que palavra usar
para expressar tal sentimento
descobrir tal unidade em pessoas
distintas? Nossos órgãos não estão
ligados entre si formando um só
corpo mesmo que cada qual tenha
a sua função especifica?

 Perguntamos se não é natural
que a ignorância revista as
conquistas gloriosas, adquiridas a
milênios, em glamorosas e
desperdícios das funções
religiosas? Não é a ignorância das
Leis de Deus que levam os
humanos a acreditarem no
sobrenatural e no miraculoso
fazendo-os procurarem respostas
fantásticas para aquilo que eles não
entendem? Acreditamos que sim!

Início minha coluna co-
mentando a briga entre Sikêra
Jr (Rede TV) e apresentadora
Xuxa Meneghel. O apresentador
falou o que quis da apresentadora
no seu programa.

 Sikêra, chamou a ex rainha dos
baixinhos de pedófila e ainda acu-
sou a loira de fazer apologia ás
drogas. Entretanto, Xuxa resolveu
acionar seus advogados.

Ele  apresenta na Rede TV o
programa "Alerta Nacional" um
programa policial diferente e
muito apelativo que confere ao
apresentador uma boa audiência.

Xuxa, que escreve uma coluna
numa revista de moda esculham-
bou com o apresentador dizendo
que está muito assustada e que
Siquêra Jr não sabe o que fala.

O apresentador da Rede TV,
alertou os pais no programa de
ontem dizendo que  a apresenta-
dora vai lançar um livro LGBT
para crianças e foi mais longe:
Ela (Xuxa) que já perdeu seu re-
inado e fez um filme nua com uma
criança de 12 anos.

A coluna questionou a Rede
TV a respeito das acusações mas
a emissora não se pronunciou. Já
o apresentador Sikêra jr afirmou
que não tem medo de processos.

Em esquete de um programa
humorístico no já extinto Multi-
show ainda causa problemas ju-
diciais para a Globo. A emissora
foi denunciada em 2013 e só ago-
ra vai a julgamento.

A Globo foi denunciada por
discriminação racial por cauda de
uma piada do humorístico Sensa-
cionalista que relacionava uma
cachorra á religião de Matriz Afri-
cana Candomblé.

Todas as sextas feiras a partir
das 00h30 a Rede CNT de Tele-
visão exibe o programa "Qual
Viagem" apresentado por esse
jornalista.

Frase Final :  As vezes não
somos donos nem das nossas
verdades.

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
Futebol de Fato

O clássico nacional entre Fla-
mengo e São Paulo decidirá uma
vaga às semifinais da Copa do

Quartas da Copa do Brasil terá
clássico Flamengo e São Paulo

O Bar do Tião,  local
onde  amigos se reúnem

para  apreciar uma
cerveja bem gelada,

conversar, rir, assistir
jogos do seu time de

coração, paquerar e se
divertir muito. Aberto de

segunda à sábado, o
Botequim descontraído

serve petiscos
tradicionais e cachaças
especiais com opções  de

lanches e porções.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
 Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

Brasil deste ano. Nesta sexta-fei-
ra (6), foram sorteados os confr-
ontos pelas quartas de final e o

chaveamento até o fim da com-
petição. O Rubro-Negro será o
mandante da partida de ida, en-
quanto o Tricolor receberá o jogo
de volta.

O ganhador do duelo entre
cariocas e paulistas terá pela frente
quem seguir entre Cuiabá e Grê-
mio, que fazem o primeiro jogo na
Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
Do outro lado da tabela, os confr-
ontos pelas quartas de final têm o
Internacional medindo forças com
o América-MG e o Ceará encaran-
do o Palmeiras.

Coelho e Vozão decidem os
confrontos em casa. As datas e
horários das partidas de ida e volta
ainda serão anunciadas, mas a
previsão é que ocorram entre os
próximos dias 11 e 18. A classifi-
cação às semifinais garante aos
times vencedores uma premiação
de R$ 7 milhões. O campeão da
Copa do Brasil leva R$ 54 milhões,
enquanto o vice embolsa R$ 22
milhões. (EBC)

Flamengo e São Paulo se enfrentam pelas oitavas de finais da
Copa do Brasil (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)
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DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
DECIDE A JUSTIÇA SOBRE O ITCMD

Direito
Dr. Ari Pereira - Advogado   e Diretor Plena

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

Tel: (011) 9.51164243

Celso Garrefa,Comportamento
Bombeiro Caetano Informa:

Bombeiros Comunitários
 do Imirim em Ação

Brás Pereira
Especial

Dançam os fatos da vida!

Toda segunda e quarta feira às 8h Hasteamento das Bandeiras,
Nacional, Estadual e Municipal com Canto do Hino Nacional
Brasileiro, às 8h15min palestra de Primeiros Socorros sobre bebê,
criança e adulto engasgado e reanimação cardíaca, às 8h30min
café com empresários na padaria, rodada de negócios para  geração
de emprego, renda e aquecimento do comércio local. Reunimos 10
empresários e cada um tem 2 minutos para apresentar a sua
empresa, Unidos Somos Fortes: “Sempre com Deus”

Visitem a nossa Rede Social :Instagram gbcbmjvoficial -
Facebook Bombeiro Caetano  - YouTube Bombeiro Caetano,
Massagem Cardíaca no Metrô e David Superação e Bombeiro Caetano.

  Alguns Sinônimos de des-
respeitar, como: faltar com o re-
speito; não cumprir ou obedec-
er; causar perturbação; inso-
lente; o que se entende pelo des-
respeito decidido pelo Tribunal
de Justiça pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, é que ele in-
siste em não respeitar o que é
legal, os verdadeiros princípios
de Direito aumentando o Impos-
to sobre Transmissão causa
mortis e doações, por um artifí-
cio que é a base de cálculo. Um
TRECHO de uma das decisões
diz "O  Decreto nº 55.002 de
09-11-2009, ao permitir o uso
do valor venal do bem como
sendo o "valor venal de refer-
ência do Imposto sobre Trans-
missão de bens Imóveis - ITBI,
acabou por majorar a base de
cálculo do ITCMD, portanto
em total desrespeito ao princip-
io da legalidade. Dessa forma,
extrapolou os limites da Lei nº
10.705/00, quando elegeu novo
parâmetro para a base de cál-
culo do ITCMD, ATRIBUINDO

Não é tarefa fácil lidar com um
filho dependente químico. Os pais
aconselham, imploram, gritam, of-
erecem ajuda, porém eles parecem
não ouvir. Algumas vezes prome-
tem mudanças, mas na prática
nada acontece. Continuam mentin-
do, manipulando e usando sub-
stâncias ilícitas. Os pais esgotam
todos os seus recursos e chega
um momento em que pensam até
em desistir.  Compreendemos o
quão é difícil vivenciar essa situ-
ação, mas não podemos desistir
dos nossos filhos. Por vezes, dá
vontade de jogar tudo para o alto,
lavar as mãos e deixá-los à própria
sorte, no entanto, essa opção não
nos ajudará no enfrentamento do
problema. Eles precisam da ajuda
dos pais, mesmo que não demon-
strem ou a recusem.

 No entanto, não podemos
confundir ajuda e apoio com fa-
cilitação e aceitação do uso. Por
vezes, vamos precisar tomar ati-
tudes concretas, estabelecer re-
gras na casa e nos posicionarmos
diante dos seus comportamentos.
Cortar mordomias e regalias, ou
seja, deixá-los perceberem que sua
opção pelas drogas causam-lhes
prejuízos.  Não podemos negar
que as drogas proporcionam praz-

NÃO DESISTA DO SEU FILHO!
er e esse é um dos fatores que
dificulta a decisão por deixá-las.
Um dependente só começa a
pensar em abandoná-las quan-
do os prejuízos pelo uso forem
maiores que os prazeres. Não
existe possibilidade de sucesso
enquanto eles continuarem usu-
fruindo dos prazeres, enquanto
os pais arcam com os prejuízos.

 Por isso precisamos de posi-
cionamento firme e tomadas de
atitudes, não movidas por senti-
mentos de raiva ou vingança,
mas visando atingir objetivos
para solucionar o problema. De-
vem ser fundamentadas pelo
amor, mas um amor sábio: É
porque eu te amo que eu não
aceito que você continue usan-
do drogas. Eu te amo tanto que
não posso assisti-lo consumir
substâncias ilícitas, se destruir a
cada dia, sem nada fazer.  Nem
sempre eles estão dispostos a
nos ouvir ou a seguir as regras
da casa. Desejam continuar us-
ando drogas e, mesmo assim,
continuar a usufruir de facil-
idades e mordomias. Muitos
destes não trabalham e são
bancados pelos pais. Quando
percebem que não terão mais fa-
cilitação para o uso, preferem sair
de casa e continuar usando dro-
gas a aceitar nosso apoio.  Essa
é uma escolha deles e contra isso
nada podemos fazer. Mas, mes-
mo assim, não devemos desistir
e transmitir-lhes, com muita clar-
eza, que caso aceitem nossa aju-
da para abandonar a dependên-
cia, podem contar sempre
conosco, só não estamos dis-
postos a aceitar as drogas que
eles consomem: “Amo você, mas
não aceito as coisas que você
faz de errado”.

 Por Celso Garrefa, Voluntário do
Amor-Exigente em Sertãozinho/SP.

 Como dizia o saudoso
superintendente geral e são-
paulino Luiz Marcio Domingues
Aranha, aos novos associados:
"a partir de agora, você vai
conhecer um mundo de
oportunidades". Essa frase fica
na minha memória, quando
relembro a chegada como novo
colaborador da Associação
Comercial de São Paulo. Fui
chamado pela chefe da Distrital
Santana, Sra. Jacyra, no dia 26
de outubro, para fazer um
pequeno teste de admissão. Fui
aprovado. No dia 05 de
novembro de 1990, a sede central
da ACSP, registrava minha

carteira como auxiliar de
escritório. O tempo passou,
passei para auxiliar de secretária
e em 1995 fui promovido a chefe
da distrital, pelo então gerente e
saudoso Rômulo Ibelli. Meu
primeiro diretor-superintendente
foi Francisco Giannocaro. De lá
para cá foram as mais incríveis
situações. Sempre trabalhei com
muita vontade. Na ACSP todo dia
é um dia diferente. É gostoso
trabalhar aqui. São tantos
desafios, mas todos com o
mesmo objetivo: melhorar a vida
do empreendedor paulista. É na
ACSP que todos os dias consigo
motivação para educar os meus

filhos. Foi através da ACSP que
encontrei o grande amor da minha
vida, minha esposa Tatiana
Franco.  Sou grato por todos os
diretores(as), conselheiros(as) e
colegas de trabalho. Trabalhei
com homens e mulheres
valorosos. Meus professores para
a vida. Eloy Gonçalves de
Oliveira, Roberto Vergueiro,
Carlos De lena, João de Favari,
David Fernandes, João Bico de
Souza, George Abraham Ayoub,
Luis Carlos Ferreira Eiras, Carlos
Daniel Gonçalves e atualmente
William Oliva. Impossível
mencionar todos que passaram
pela minha vida nesse período.
Mas agradeço.

 Todos(as) foram importantes.
Quero também destacar os
senhores: Agrário Marques
Dourado, Enzo Luiz Bertolini,
Jamil Chamma, Victor Hugo
Zampirollo, Avelino Bom Angello,
Nelson dos Reis Ferreira, Chafik
Curi,  Américo Giora, Arlindo
Simões Siqueira, Carlos Martinez
Golmar, José Joaquim Agueda,
Francisco Rizzo, João Carlos
Athayde Horta, Francesco Trotta,
Leonardo Placucci (meu grande
amigo, me ajudou muito na minha
graduação de Jornalismo, na
UNISANTANNA). Não posso
deixar de citar as mulheres: Regina
Giannoccaro, Nair Gonçalves de
Oliveira, Efigênia Chamma, Maria
de Lourdes Vergueiro, Maria
Antonieta de Camargo Fernandes,
Roseli De Lena, Marcia Leme,
Therezinha de Favari, Daisy Ferreira,
Dioneia Giora, Elvira Giora, Nanci
Salvia de Sá, Denise Ayoub..., são
tantas. Muito obrigado!

Os meus amigos de imprensa:
Brás Pereira, Camila Alvarenga, João
Carlos Dias, o saudoso Francisco
Vasconcelos. Enfim, são tantos
agradecimentos.  Agradeço ao Brás
Pereira por esta oportunidade de
contar um pouco desses meus 30
anos de Associação Comercial de
São Paulo.

 O acidente ocorre quando falha a prevenção
Primeiros Socorros é o atendimento imediato e provisório

evitando que a lesão se agrave ou o que a vítima morra. O Socorrista
precisa parar pensar e agir.  A1 segurança do local pare o seu veículo
antes do acidente e proteja o acidentado.  A1 segurança do socorrista
trabalhe no local seguro. A1 segurança do vítima proteger o
acidentado.  A2 usar EPI equipamento de proteção individual luvas
máscaras e óculos de proteção.

A3 pedir permissão para  atender a vítima.  A3 apresentar-se para
o cliente colocando a mão no ombro estimulando e falando próximo

ao ouvido senhor senhor senhor meu nome é...sou socorrista de
emergência posso ajudar  abre os olhos senhor. A3 cliente inconsciente
por gentileza chame o resgate 193. A4 liberar vias aéreas verificar a
respiração olhando o tórax do paciente contando até 10 se não existir
movimento no tórax iniciar de imediato a compressão toráxica no peito
da vítima na linha mediana e linha dos mamilos apertando o peito no
osso externo por 30 vezes, 120 \compreensões por minuto e verificar
se voltou a respiração após 2 minutos de manobra e continuar na
compressão toraxica até o socorro chegar.

nova redação ao parágrafo úni-
co do artigo 16 do Decreto
REGULAMENTADOR do alu-
dido imposto Estadual o Dativa
46.655, de 01/04/2002, "in ver-
bis". Em trecho de outra decisão
imputa ao Governador do Es-
tado de extrapolar o limite legal
imposto a base de cálculo
"Ocorre que, ao editar o Decre-
to Estadual nº 55.002/09, que
conferiu nova redação ao arti-
go 16 do Decreto Estadual nº
46.655/02 (REGULAMENTO
DO IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO "CAUSA
MORTIS E DOAÇÕES DE
QUAISQUER BENS OU
DIREITOS -ITCMD - o GOV-
ERNADOR DO ESTADO DE
SÃO  PAULO acabou por ex-
trapolar o limite legal imposto a
base de cálculo do tributo...
Pergunta-se? Por que o Gov-
ernador do  Estado de São Pau-
lo? Por ser ele quem assina
LEIS os Decretos é chamada
de sanção. Ora, Ele tem a As-
sessoria Jurídica e é na Assem-
bleia Legislativa que todas as

propostas são encamin-
hadas, mas, não respeit-
am os princípios legais
de direito. O incrível
que  não estão para
servir a sociedade o
povo, parece que eles é
que fazem favor por es-
tarem lá. DIARIA-
MENTE vemos as de-
cisões do nosso Tribu-
nal de Justiça do Estado
de São Paulo, que paci-
fica o  entendimento de
que deixa clara a in-
tenção do Governo do

Estado de São Paulo em au-
mentar a sua arrecadação
através desse artifício. Só falta
ser condenado por LITIGÂN-
CIA DE MÁ FÉ e ter  ainda
que responder por agir de má
fé. O Direito é uma ciência  que
aplica todos os princípios de le-
galidade, não há dúvida que ire-
mos caminhar para esse enten-
dimento no futuro, diante dos
abusos que todos os dias toma-
mos conhecimento. Aí temos os
Poderes da Democracia, que
um fiscaliza o outro para que ao
final haja equilíbrio na So-
ciedade. Agora, quem tem o seu
direito ameaçado, ou sofreu
prejuízo resta as portas da
Justiça  a  fim de ser restituído
do que pagou a mais. Procure o
Advogado, que  ele irá esclarecê-
lo como fazer e qual é o seu
direito não perca a  opor-
tunidade, por haver prazo para
reclamar, é o que temos  exaus-
tivamente demonstrado.

Pensamento: Tudo como Deus quer
harmonia, amor, verdade e justiça.

Evandro Franco, assessor de imprensa  da Distrital Nordeste
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 Na rua Carolina Roque, 224, Vila Roque,
bairro do Imirim, em frente à Praça Maria

Helena as árvores estão invadindo a rua e
atrapalha a passagem de caminhões e

veículos. É uma vergonha elas precisam ser
podadas urgente. Gostaria que tomasse

providência s e desde já agradecemos. Em
menos de 24 horas a Prefeitura de São Paulo,

por meio da Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha, foi feita a poda de 12 árvores

no local citado. A comunidade através do
Jornal São Paulo de Fato agradece. Hein e

por quê?

Podas de Árvores dá vida nova a comunidade!
Brás Pereira

Bairro a Bairro

Comunidade pede saída do Rodoanel no final da Av. Inajar de
Souza com a Av. Engenheiro Roberto Aflalo na Brasilândia

Moradores solicitam ao governador João Doria a tomada de providências para que seja colocado uma
saída de acesso exclusiva para carros de passeio no rodoanel norte no final da av. Inajar de Souza com a av.
Arquiteto Roberto Aflalo, para facilitar a vida de quem reside ou precisa se desloca para a Freguesia do Ó,
Brasilândia, Cachoeirinha e região. Esta reivindicação seria negativa para a Comunidade com acesso de
caminhões devido ao impacto, incluindo a pavimentação antiga, ondulada e esburacada que não suporta
o peso dos veículos pesados.   Da para observar que algumas autoridades exclui a comunidade de melho-
rias já que pleito importante como este para os moradores da região já deveriam estar no projeto ou ser
discutido com lideranças que têm trabalho nas imediações e região

 Ao implantar a linha 209P-1
Cachoeirinha/Pinheiros a Secre-
taria de Mobilidade e Trans-
portes juntamente com a SPTrans
simplesmente prejudicou,excluiu
a comunidade deixando de colo-
car o ponto final da linha no final
da av. Inajar de Souza com a av.
Arquiteto Roberto Aflalo no
Jardim dos Francos onde aten-
deria uma demanda maior, mora-
dores do conjunto habitacional
Sítio dos Francos entre outros
bairros. A atual reivindicação é
que o ponto final seja remaneja-
do para o local ou que a linha
seja estendida em mais 3 km, 200
m., passando a atender passage-
iros no trecho. (Alex dos Santos

SMT/SPTRANS implantam linha
e exclui a comunidade

Algumas lideranças que tem
trabalho na região se lembram de
que a comunidade desejava que o
Hospital da Brasilândia fosse
construído mais para dentro da
comunidade atendendo melhor a
demanda, mas não houve
empenho de autoridades na gestão
Fernando Haddad, que na época,
iniciou e entregou as obras
paralisadas para a gestão Bruno
Covas, que terminou e a
inaugurou. A luta pela construção
do Hospital foi de lideranças com
a comunidade e parlamentares
como dr. Paulo Frange, dr. Rubens
Calvo entre outros.

Hospital da Brasilândia foi conquista da
comunidade com lideranças e parlamentares

Henrique Deloste
Curtas & Rapidinhas

JARDIM GUARANI: Uma equipe da Subprefeitura da Freguesia do Ó/Brasilândia deixou a passa-
gem Maria José da Rocha nos trinques a pedido dos moradores. No serviço de reforma, foi reduzido
uma das entradas para evitar passagem de motos, que colocam em risco transeuntes e crianças, a
passagem que denominada Maria José da Rocha fica no Jardim Guarani e ligam as: rua João Pinto de
Oliveira com a Manoel Nascimento Pinto.

VILA RICA: A Praça, localizada a Rua Puxinana altura do nº46/Canteiro entre a Av.Inajar de Souza
na Vila Rica passou por uma reforma geral, ganhou aparelhos para ginástica e brinquedos para crianças.
O espaço vai ficar melhor ainda com Iluminação pública, prevista até fevereiro, recentemente a comu-
nidade e lideranças através de Sérgio Matroni, contaram com a presença do subprefeito da Freguesia
Brasilândia Sergio Gonelli e o supervisor de esporte Renato. Os moradores agradecem também a candida-
ta a vereadora da região, Sandra Santana.

CULTURA:   Foram poucos equipamentos de Cultura que não são suficientes para atender toda
demanda na Brasilândia, um distrito com mais de 400 mil habitantes. Precisamos dos tradicionais
shows bem organizados e variados, realizados em praças e vias públicas com programação e estilo
musical variado, eventos abertos e organizados que agrada aos jovens com Fank Ostentação e
Melodi, na programação.

Subprefeito da Freguesia/Brasilândia percorre
as ruas da  Vila Rica com as lideranças: Sérgio Matroni, Deloste e moradores.

Meio Ambiente
Diego Adel

Sabesp terá usina de reciclagem para
produzir asfalto de alta qualidade

A Sabesp firmou no dia  3/11 o
contrato para implantação de uma
usina de reciclagem para produção
de base asfáltica a partir de resídu-
os de obras de saneamento, uma
solução moderna e sustentável
que vai melhorar a qualidade da
reposição do pavimento nos
serviços da Companhia em vias
públicas e reduzir o descarte de
resíduos sólidos em aterros. A ini-
ciativa atende à estratégia da em-
presa do Governo de São Paulo
de adotar o conceito inovador de
economia circular, que foca na
otimização e no reaproveitamento
de materiais, reduzindo custos e
beneficiando o meio ambiente.  A
assinatura do contrato ocorreu na
sede da unidade Oeste da Sabe-
sp, na Vila Leopoldina, e contou
com a participação do secretário
de Infraestrutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido, do diretor-presi-
dente da Sabesp, Benedito Braga,
e do diretor da Região Metropoli-
tana, Ricardo Borsari. A usina de
reciclagem foi contratada por meio
de licitação, vencida pelo consór-
cio Reintegrar, formado pelas em-
presas Fremix e Soebe. Serão in-
vestidos no projeto R$ 29,6 mil-
hões em 30 meses.

 “Hoje estamos colhendo
muitos frutos plantados, transfor-
mando o que estava na prancheta
em realidade, a realidade de um tra-
balho sério e dedicado para imple-
mentar a boa utilização dos recur-
sos”, afirmou o secretário Penido.

 Segundo o diretor-presidente
Braga, a nova usina se encaixa na
busca constante da Companhia
pela inovação. “A Sabesp procu-
ra o desenvolvimento, a inovação,
a economia circular, o uso das boas
práticas. Estamos sempre na
fronteira tecnológica, com exemp-
los no tratamento de água ou na

transformação de lodo em ener-
gia. E agora estamos fazendo uma
usina de reciclagem de asfalto”,
disse.  Será produzido o asfalto
espumado, obtido por técnica
que utiliza injeção de ar e de água
sob pressão no cimento asfáltico
aquecido e que, além de mais sus-
tentável, tem maior capacidade
para suportar o tráfego de veícu-
los. A recomposição da via com o
asfalto espumado dá mais flexi-
bilidade ao pavimento, reduz os
riscos de surgimento de trincas e
possibilita a liberação imediata
para o tráfego. A matéria-prima
para a produção do asfalto serão
as sobras (pedaços de asfalto,
concreto, sarjeta, por exemplo)
das obras da Sabesp, como as de
implantação de redes de água e
esgoto e as do Novo Rio Pin-
heiros, programa de saneamento
na bacia para despoluir o rio até
2022 – o projeto também utilizará
o novo asfalto.   “Será reaproveit-
ado um material nobre, mas que,
se não tomarmos cuidado, vira
lixo, vira um problema para a so-
ciedade. Com isso ganhamos em

várias frentes: não depositando
um material que tem valor en-
ergético excelente, dando exemp-
lo para a população de que os
resíduos devem ser reciclados e,
além de tudo, fazendo algo de
maior tecnologia do que o exis-
tente, ou seja, gerando uma mel-
horia das condições. Isso vai ger-
ar maior satisfação na popu-
lação”, explicou, durante o even-
to, a diretora da Escola Politécni-
ca da USP, Liedi Bernucci.  A usi-
na de reciclagem da Sabesp terá
capacidade para produzir ao ano
até 1 milhão de m² de reposição
asfáltica, o que equivale a 14 vez-
es a área das pistas da avenida
Paulista.  Com a reciclagem das
sobras de obras, a Companhia
deixará de descartar ao ano 150
toneladas de material nos aterros
sanitários (ou 8.000 caminhões
cheios), o que atende às diretriz-
es da Política Nacional de Resídu-
os Sólidos e dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável
(ODS) da ONU. Também reduzirá
em até 80% a compra de brita, ge-
rando menos impacto ambiental.
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O prefeito Bruno Covas es-
teve no dia 31 na praça Silvio
Romero no Tatuapé prestigiando
evento de campanha para
reeleição do Vereador Toninho
Paiva.  Entre as centenas de pes-
soas, correligionários, amigos e
apoiadores do vereador, estavam
presentes Fernanda Galdino Sub-
prefeita de Aricanduva/Formosa,
Thiago Della Volpi subprefeito da
Penha, Américo Calandriello Vice-
Presidente de Relações Institucio-

O trabalho continua!
ZONA LESTE SOMOS NÓS

nais da Federação Paulista de
Futebol, e muitos outras lideranças
e personalidades locais. O pre-
feito circulou pela praça, cumpri-
mentando as pessoas e visitou o
a Igreja da Paróquia Nossa Sen-
hora da Conceição, onde conver-
sou rapidamente com o Padre
José Mario. Vereador Toninho
Paiva afirmou ser uma honra ter a
importância do seu mandato recon-
hecido até pelo prefeito que vem
prestigiar seu evento campanha.

Nascido em Araçatuba - SP,
Orides de Freitas aos 14 anos veio
para São Paulo morar no bairro do
Imirim, há 58 anos, onde viveu sua
vida construindo família e se
tornando um empresário bem
sucedido como ourives. No último
dia 24 de outubro aos 92 anos
após cumprir seu  tempo na terra
veio a falecer deixando uma
lacuna imensa a todos. Deixa
filhos,netos e bisnetos e também
nosso particular amigo Lourenço
da Imobiliária sente, como todos,
a perda do grande amigo e sogro
que muito admirava... O jornal São
Paulo de Fato e equipe augura à
família enlutada sentimentos, com
a certeza de que Papai do Céu o
acolherá por toda eternidade.
Descanse em paz!

Orides de
Freitas, um
empresário

bem sucedido!

 Aconteceu em Mongaguá
Capital da Cultura, no dia 24
de Outubro o Concurso Garo-
ta Comércio Miss Plus Size
Comércio, Princesa Comércio
e Miss Eco Sustentabilidade
Litoral onde vários comércios
da cidade litorânea em um local
maravilhoso, com uma re-
cepção calorosa, ambiente ab-
erto e arejado o Buffet Laranja
ofereceu um coquetel aos ilus-
tres convidados da Look Mod-
els e Comerciantes que ali com-
pareceram sobre os flashes de
vários fotógrafos e uma mesa
de júri empresários do ramo
artístico modelos, cantores foi
ali eleito, nosso comércio com
o Troféu Comércio 2020 levan-
do a faixa o título de Garota
Comércio 2020 a encantadora
modelo Mariana Salomão rep-
resentando Mila Mar Imóveis
da empresária Marli Rodri-gues

Noite de glamour
em Mongaguá

também a lin-
da e simpática
Kauany Word
como primei-
ra princesa do
C o m é r c i o ,
também a
Miss Plus
Size Comér-
cio Luciana
Martins rep-
resentando o
Comércio Fo-
folete Plus,
também nos-
sa linda mod-
elo Daiane
Daiana Souza
Miss Eco lito-

ral Plus, todas na passarela da
The look Models da DIRETO-
RA e  produtora de eventos An-
dreia Ferreira o evento assediou
o comércio da bela cidade lito-
rânea Mongaguá, os agradeci-
mentos a toda equipe The Look
Models aos convidados as 22
modelos e em especial ao
comércio por vestir a camisa
desse maravilhoso evento...
Atenciosamente  ANDREIA
FERREIRA.

Não deixando de ressaltar
que nossas ganhadoras  foram
prestigiadas pelo patrocinador
oficial da The Look Models e
agraciadas com uma linda via-
gem de presente com tudo pago
pelo agente de turismo JURACI
MATOS DE JESUS, a empresa
JMJ TURISMO fez esse mimo
as nossas ganhadoras  fica aqui
nossos agradecimentos.

  A empresária Roberta Peris
é candidata a vereadora em
Mairiporã, filha do Roberto Peris
nosso particular amigo. Sucesso
a sua caminhada a Câmara
Municipal de Mairiporã 2020.

Rumo a Câmara
Municipal de Mairiporã

Congresso da LBV online discute
“O impacto da Covid-19 e o
futuro da Assistência Social”

Nos dias 9, 10 e 11 de no-
vembro, a Legião da Boa Von-
tade (LBV) promove a edição
on-line de seu 25º Congresso
Internacional de Assistência
Social, que discutirá “O impac-
to da Covid-19 e o futuro da
Assistência Social”. A expecta-
tiva é reunir profissionais atu-
antes nas áreas da Assistência
Social e dos Direitos Humanos,
representantes da sociedade
civil e de movimentos sociais,
educadores sociais, estudantes
e pessoas interessadas no tema.

 O evento tem como objeti-
vo discutir os desdobramentos
da pandemia na Assistência So-
cial, na promoção da cidadania

planetária, propondo caminhos
aos desafios gerados pela insta-
bilidade econômica, que re-
sultará no aumento das deman-
das sociais.    Durante os três
dias, o congresso reunirá pal-
estrantes do Programa Mundial
de Alimentos das Nações Uni-
das (PMA), PUC-SP, UFRJ,
Conade, UNB e da LBV, que
apresentarão importantes con-
tribuições sobre os desdobra-
mentos da pandemia na As-
sistência Social, na promoção
da cidadania planetária.

 O evento é gratuito e com
certificado de participação, para
fazer a inscrição pode acessar:
www.lbv.org/congressosocial


