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Presidente
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A associação dos 
consultores e assesso-
res políticos do Estado 
de São Paulo – ACA-
APESP está em festa.  
Depois de cinco anos 
desde a sua funda-
ção em 21 de juhno 
de 2011 conseguimos 
o tão sonhado reco-
nhecimento por parte 
dos parlamentares. 
Agora o assessor polí-
tico tem 1 dia para ser 
comemorado. O dia 
23 de Maio é o “Dia do 
Assessor Político do 
Estado de São Paulo” 
Mesmo com algumas 
negativas e portas fe-
chadas para esse pro-
jeto, nós acaapespia-
nos não desistimos. 
Somos gratos ao Depu-
tado Estadual Marcio 
Camargo por comparti-
lhar conosco desse so-
nho e torna-lo realidade. 
Essa conquista é mi-
nha, é sua, é nossa. 
Esse é apenas o pri-
meiro passo para o 
reconhecimento para 
o reconhecimento 
do assessor político. 
Conte sempre com a 
ACAAPESP. Sem asses-
sor político não existe 
parlamentar.

Alan Montoro

O EXISTIR DA ACAAPESP

Osivaldo Rosa é indicado para 
subprefeitura na Zona Leste

Difícil é transmitir com pa-
lavras o que sinto ou que seria 
possível de sentir diante das 
ações voltadas ao progresso 
material e pessoal, em que a 
Acaapesp se dispõe em fazer 
existir na vida de cada aca-
apespiano.

Vale ainda salientar que 
sequer é o começo, muito me-
nos o fim.

O carinho que todos os 
membros da família acaapesp 
tem por cada um é o mesmo 

que tem por seus constituin-
tes desde seu nascimento, 
fazendo desta conduta de 
carinho um de seus pilares de 
conduta.

Então não é outro o sen-
timento senão o de dizer e 
sentir: Obrigado acaapesp por 
você existir!

Saibam todos que está 
sempre presente nos pensa-
mentos dos membros desta 
grande e fraterna família o 
foco e a determinação em se-

mear o desenvolvimento de 
cada um que se aconchega no 
carinho de sua existência.

Os acaapespianos são pes-
soas que tem em sua essência 
saber semear, distribuir, culti-
var, mas em especial sabem 
fazer de pequenos instantes 
grandes momentos.

Nada pode apagar uma 
história.

As coisas boas que pas-
saram ficaram registrada na 
memória.

E se porventura tiveram 
ruins elas foram dissolvidas 
pelo forte carinho que dela 
emana.

Enfim a verdade é que se 
pode sempre contar com a 
disposição da instituição Aca-
apesp, pois estará sempre 
com você, seja em que situa-
ção for.

E mais uma vez, obrigado 
por existir!

Por Sergio Osicran.

Moradores da região da 
zona leste, principalmente dos 
bairros do Aricanduva, Vila 
Formosa e Carrão, recomen-
dam e apoiam para ocupar a 
subprefeitura dessa região, o 
administrador de empresas 
Osivaldo Rosa. 

A região necessita de im-
portantes obras para melho-
ras significativas pela Zona 
Leste da capital metropolita-
na. Osivaldo já possui projetos 
em mente, como por exemplo, 
solicitar ao novo prefeito João 
Dória maior atenção na canali-
zação do córrego do Rapadura 
e Ipiranguinha, para solucionar 
definitivamente os problemas 
das enchentes, assim como, 
realizar o desassoreamento do 
Aricanduva. “Temos um obra 
necessária pra realizar na ga-
leria de esgoto próximo à Rua 
Alves de Almeida com a Rua 
Anga, para acabarmos com o 
refluxo do esgoto nas residên-
cias da região”, disse Osivaldo. 
Além da preocupação com o 
saneamento básico da área, 
o administrador de empre-
sas também quer aumentar a 

atenção com a manutenção 
das creches locais.

Segundo moradores, neste 
momento de troca de gestão 
municipal, existe agora uma 
grande necessidade de serem 
representados por uma pes-
soa que conheça bem a região, 
todas as suas necessidades e 
que de preferência habite nela. 
Morador no bairro da Vila For-

mosa a 54 anos e envolvido 
com diversas entidades so-
ciais, Osivaldo Rosa é apoiado 
por várias destas entidades, 
uma delas é o Lions Club da Vila 
Formosa. Além de empresários 
e instituições, Rosa ainda conta 
com o apoio de um abaixo assi-
nado instituído por um grande 
número de moradores, que pre-
tendem entregá-lo nas mãos 

da vereadora Patrícia Bezerra, 
para que ela possa apresenta
-lo ao prefeito eleito João Doria.

Osivaldo sente-se enalte-
cido, prestigiado e convicto 
de que possui requisitos pra 
assumir o cargo. “A indicação 
dos moradores é fruto do tra-
balho já realizado na região.” 
Diz o candidato.

Por Wilson Neves

O morador da Vila Formosa Osivaldo Rosa recebe o apoio da ACAAPESP para tornar-se subprefeito
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Conheça os principais 
artigos do ECA

O Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) surgiu 
como um avanço do Código 
de Menores, de 1979, e o Brasil 
foi o primeiro país da América 
Latina a adequar a legislação 
aos princípios da Convenção 
das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança, que acon-
teceu em novembro de 1989 e 
foi ratificada pelo país em se-
tembro de 1990. Antes disso, 
em julho do mesmo ano, nas-
ceu o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), instaurado 

pela lei 8.069.
O Artigo 4º do Estatuto, ba-

seado no artigo 227 da Cons-
tituição Federal de 1988, es-
tabelece que é dever de todos 
assegurar o bem-estar físico, 
psicológico e moral da criança 
e do adolescente. Ambos de-
terminam que cabe à família, à 
sociedade e ao Estado garantir 
o cumprimento dos direitos 
fundamentais – direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e 
culturais – dos menores de 18 
anos, tratando esses direitos 

com prioridade absoluta. Tanto 
a Constituição quanto o Estatu-
to priorizam a Proteção Integral 
da criança e do adolescente, 
garantindo o acesso à saúde, 
à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respei-
to, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Por Duda Canova

A AAPEB é uma entidade 
sem fins lucrativos que auxilia 
pacientes de uma doença ge-
nética rara e ainda sem cura 
chamada epidermólise bolho-
sa. Ela afeta o tecido conjunti-
vo causando dolorosas bolhas 
na pele e em mucosas internas 
e externas.

Quando residentes em ou-
tras cidades, muitos pacientes 
desta patologia interrompem 
seu tratamento na capital 
paulista por não terem condi-
ções de custear hospedagem 
e alimentação por períodos 
que podem ser prolongados, 
dada a complexidade de seu 

quadro.
A Casa de Apoio da AAPEB 

surgiu justamente para ofe-
recer toda a estrutura física e 
psicológica que os pacientes 
de epidermólise bolhosa preci-
sam, e sua ajuda é fundamen-
tal para a continuidade deste 
trabalho.

Associação de Apoio 
ao Portador de 

Epidermólise Bolhosa DOE E AJUDE NOSSAS BORBOLETAS 
A SEREM MAIS LIVRES PARA VOAR!

Deposite sua contribuição em nossa conta bancária:

Associação de Apoio aos Portadores de Epidermólise 
Bolhosa do Estado de São Paulo

CNPJ  20.856.865/0001-61

Envie seu comprovante para doar@aapeb.org.br
Faremos questão de colocar seu nome no site

agradecendo sua contribuição! :)

POR FAVOR, COMUNIQUE-NOS SOBRE 
O DIA EO VALOR DA SUA DOAÇÃO.

Agência 0762
Conta Corrente 14749-4

O arquiteto e o engenheiro 
são os profissionais respon-
sáveis e capacitados tecnica-
mente para elaborar laudos 
técnicos e projetos para aten-
der a NBR 16.280/2015.

O que é a NBR 6.280/2015?
É uma norma técnica que 

estabelece os requisitos para 
o sistema de gestão de contro-
le de processos, projetos,  exe-
cução e segurança, ou seja, es-
tabelece procedimentos para 
uma reforma segura.

Por que foi criada?
Com o aumento da popula-

ção e da urbanização, muitos 

edifícios não atendiam mais 
ao uso pretendido no início de 
sua construção e com isso, 
houve a necessidade de refor-
mas.

Por se tratar de edifícios 
antigos, o sistema construtivo 
e até mesmo as leis de zone-
amento eram diferentes das 
atuais.

Muitos edifícios antigos 
não têm plantas por motivo de 
perda ou por não ser exigência 
da época.

A NBR 16.280/2015 foi 
criada para evitar acidentes 
ocasionados por reformas, 
como aconteceu na cidade 
do Rio de Janeiro em que um 
edifício inteiro desabou devido 
à demolição de uma parede 
esturutral de um apartamento.

Por onde começar?
O primeiro passo é con-

tratar um arquiteto ou enge-
nheiro para vistoriar o imóvel 
a ser reformado e verificar a 
possibilidade de executar as 
modificações desejadas pelo 
proprietário.

Tem dúvidas?
Entre em contato comigo.
Arquiteta e Urbanista Cami-

la Gonsalez
11 96476-9664

camila.arquiteta@gmail.com

A importância do arquiteto 
ou engenheiro nas 

reformas de condomínios

Camila Gonsalez – arquiteta e urbanista

A Casa de Apoio da AAPEB torna o tratamento de seus pacientes mais confortável
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Mogi das Cruzes contra o Uber?

Tite, Temer e o Brasil

A cidade de Mogi das Cru-
zes caminha para trás enquan-
to tenta proibir a circulação 
de veículos que atendem pelo 
serviço digital Uber, um aplica-
tivo voltado para dispositivos 
moveis que oferece um exce-
lente serviço de transporte 
privado. Criado com sucesso 
nos Estados Unidos, o Uber 
vem cativando e conquistan-
do cada vez mais usuários na 
região metropolitana do Esta-
do de São Paulo por oferecer 
um atendimento diferenciado 
para seus clientes, com maior 
conforto e qualidade por um 
preço realmente justo.

Desde sua chegada no Bra-
sil, os condutores do Uber têm 
sofrido constantes ataques de 
taxistas que não aceitaram a 
forte concorrência, ou seja, ao 
invés dos taxistas se juntarem 

e buscarem um diferencial po-
sitivo agregando maiores valo-
res para seus serviços, alguns 
deles decidiram depredar veí-
culos e até agredir motoristas 
que atuam pelo aplicativo. 
Seria a oportunidade perfei-
ta para os taxistas buscarem 
uma forma de mudarem seus 
serviços para a melhor, porém 
alguns optaram pela solução 
típica de países de terceiro 
mundo: agir como profissio-
nais de quinta categoria e opri-
mirem os concorrentes com 
base na violência e intimida-
ção. Por outro lado, é impor-
tante ressaltar que são alguns 
taxistas que optam por essa 
forma cruel de “conquistar” o 
mercado, e isso infelizmente, 
suja o nome de toda uma clas-
se de profissionais dedicados 
e honestos que mantém a tra-

dição nesse tipo de serviço.
Além de gerar oportunida-

des para profissionais autôno-
mos ganharem dinheiro, o Uber 
é uma alternativa útil também 
para satisfazer as necessi-
dades dos consumidores em 
épocas difíceis em nosso país. 
Isso não pode ser simples-
mente ignorado e negarem às 
pessoas o direito de economi-
zarem dinheiro com um servi-
ço bom e diferenciado. É uma 
injustiça com a população que 
a cidade ofereça somente um 
sistema de transporte privado 
que não está preparado para 
enfrentar a concorrência.

Logo após a eleição para 
prefeito e vereadores, a cida-
de de Mogi das Cruzes decidiu 
não avançar com as melho-
rias de transporte. O vereador 
Chico Bezerra (PSB), apre-

sentou na Câmara Municipal 
um projeto de lei que proíbe a 
atividade do aplicativo Uber na 
cidade, sendo considerado en-
tão, uma forma de transporte 
clandestino. Os motoristas do 
aplicativo que forem pegos em 
atividades são multados no 
valor de 1.521,00. Em caso de 
reincidência, o valor da multa 
passa a ser de R$ 3.042,00 e 
é feita também apreensão do 
veículo.

De acordo com uma infor-
mação cedida à imprensa, 
Chico Bezerra se baseou no ar-
gumento de taxistas para criar 
o texto: “Segundo informações 
apresentadas pelo Sindicato 
dos Taxistas Autônomos de 
Mogi das Cruzes e Região, atu-
almente, a prestação de servi-
ço de transporte individual, via 
aplicativo Uber, tem crescido 
muito no município, colocando 
em risco a segurança dos seus 
usuários e também o exercício 
profissional dos taxistas”, con-
forme está escrito no projeto 
apresentado pelo vereador.

Afirmar que o serviço tem 
crescido muito e que isso 
coloca em risco o exercício 
profissional dos taxistas está 
absolutamente correto, mas 

afirmar que isso leva riscos à 
segurança de seus usuário foi 
de grande irresponsabilidade, 
pois as normas de segurança 
são idênticas em ambos os 
serviços. Esse argumento do 
texto é falho e não pode servir 
como base para que esse pro-
jeto siga adiante.

Outra coisa que o nobre ve-
reador deveria ter considerado 
antes de criar esse projeto ou-
vindo o apelo do sindicato dos 
motoristas de taxi, é que no 
mês de agosto, um motorista 
do Uber foi agredido no termi-
nal rodoviário de Mogi por 10 
taxistas enfurecidos, protegi-
dos pelo sindicato.

O Uber é um aplicativo que 
tem feito grande sucesso no 
mundo, principalmente em 
países mais desenvolvidos. 
Por que será que Mogi das 
Cruzes está querendo sabotar 
o progresso no transporte pri-
vado? Será que a prefeitura e 
a câmara dos vereadores acre-
ditam que todos os usuários 
de transporte privado devem 
pagar o preço alto que é cobra-
do pelos taxis da região? Que 
uma concorrência realmente 
forte e significativa deve ser 
marginalizada?

No momento o projeto de 
lei que proíbe a circulação do 
Uber em Mogi tramita pelas 
comissões de Assessoria Ju-
rídica, Justiça e Redação, Fi-
nanças e Orçamento, e ainda 
não tem previsão de quando 
irá à votação.

Por Rafael Pedrosa

Personalidades responsá-
veis e eficientes, como o téc-
nico da seleção, devem aplicar 
políticas públicas pautadas 
pela austeridade e pelo amor 
ao Brasil

Faz sentido sermos pen-
tacampeões do mundo e 
continuarmos essa vitoriosa 
caminhada. Temos a riqueza 
inesgotável de jogadores que 

só precisam de aprimoramen-
to e comando. Porém, cicli-
camente, entramos em para-
fuso. Chegamos ao ápice da 
desclassificação na Copa do 
Mundo de 2014, em pleno Es-
tádio do Maracanã. E pior, hu-
milhados com a derrota frago-
rosa de 7 a 1 para Alemanha. 

Somos uma potência in-
comparável em recursos na-
turais, com gente fraterna e 
obreira que constituiu uma 
sociedade multirracial e mul-
ticultural. Ocorre que vivemos 
o mesmo parafuso enfrentado 
pela seleção canarinho. 

Mas estamos no limiar 
de transformações extrema-
mente positivas. Vejamos o 
futebol. Há cartolas corruptos 
presos ou prestes a ajustar 
contas com a Justiça. Após 
a desastrosa era Felipão e o 

ineficiente comando técnico 
de Dunga, com a seleção ame-
açada de exclusão da Copa 
2018, eis que, finalmente, vem 
a luz: Tite chega para dirigir a 
seleção.

Desde que assumiu, foram 
seis jogos e seis vitórias. O 
Brasil alcançou o 1º lugar. Fal-
tando ainda seis jogos, só pre-
cisa de um empate para a clas-
sificação para a Copa 2018. 

Esse gaúcho de 55 anos ra-
lou muito para chegar à posi-
ção de técnico vencedor. Além 
de extraordinário conhecimen-
to técnico, determinação e hu-
mildade, Tite domina a tarefa 
mais complexa que é o rela-
cionamento humano. Sabe se 
colocar diante dos cartolas e, 
principalmente, junto aos jo-
gadores. 

Embora tenhamos gênios 

da bola, como o excepcional 
Neymar, Tite constrói uma se-
leção não dependente de um 
guerreiro. Prima pelo jogo co-
letivo e solidário. 

O técnico enaltece o de-
sempenho e a importância 
de cada membro da sua co-
missão técnica. Sem vaidade, 
com espontânea demonstra-
ção de senso coletivo, divide 
os louros das vitórias. Não à 
toa, o povo ovaciona: “Tite, 
Tite, Tite!”

Guardadas as proporções, 
pode-se comparar a situação 
com os campos público e pri-
vado da nação. Embora tênue, 
há luz no fundo do túnel.  Com 
a Operação Lava Jato, deze-
nas de autoridades e empresá-
rios são presos. As pedaladas 
fiscais levam ao impeachment 
da ex-presidente Dilma Rou-

sseff e a consequente posse 
de Michel Temer. Apesar das 
dificuldades advindas do car-
comido sistema político-parti-
dário e administrativo, ele tra-
balha pela superação da crise.

Com compreensão, solida-
riedade, união e efetiva parti-
cipação do povo, haveremos 
de resgatar o bem-estar a que 
temos direito. Oremos para 
que personalidades responsá-
veis e eficientes, como o nosso 
Tite, apliquem políticas públi-
cas pautadas pela austeridade 
e pelo amor ao Brasil e a nossa 
gente. Sem vaidades nem ido-
latria. Apenas com competên-
cia, sensibilidade e dedicação. 

Assim, quem sabe, como 
no futebol, voltemos a ovacio-
nar não alguém, mas o nosso 
Brasil.

Por Junji Abe

Uber vs Taxi: o vereador Chico Bezerra apresentou na Câmara Municipal 
um projeto de lei que proíbe a atividade do aplicativo Uber na cidade de Mogi das Cruzes
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Donald Trump: você está contratado

Compulsão por compras 
e o aumento do vazio interior

Muitas pessoas aqui no 
Brasil estão lamentando pelo 
resultado desta eleição e de-
monstrando grande aversão 
em relação ao presidente 
eleito. Se os brasileiros estão 
chocados com a vitória de Do-
nald Trump, imaginem os me-
xicanos que terão que pagar a 
construção de um muro gigan-
te que deve separá-los dos Es-
tados Unidos na tentativa ab-
surda de erradicar a imigração.

Será que essa proposta foi 
apenas um sensacionalismo 
qualquer para cativar america-
nos preconceituosos e deses-
perados ou ele realmente está 

disposto a realizar tal absurdo 
em nome do retrocesso? Esta-
dos Unidos, a terra das opor-
tunidades, de repente pode se 
tornar “a Terra do Nunca” para 
estrangeiros que esperam sa-
borear o “true american life 
style”.

Trump é um homem prag-
mático e imprevisível. Totalmen-
te diferente do atual presidente 
Barack Obama, que passa uma 
imagem de homem equilibrado, 
justo, e mais amoroso. Se por 
um lado ele parece um lunático 
na tentativa de combater o ter-
rorismo utilizando atitudes ex-
tremas, por outro, o terrorismo 

cresce cada vez mais diante da 
passividade que os países pos-
suem perante da força do Esta-
do Islâmico. Alguém se arrisca 
em palpitar uma solução para 
esse problema?

A situação dos Estados Uni-
dos é bem parecida com a do 
Brasil: ao mesmo tempo que o 
país está com grandes proble-
mas na economia, as pessoas 
ficam dividas entre o capital e 
o social. As exigências entram 
em conflito e a nação se divide. 
Logo depois da eleição dos Es-
tados Unidos, a economia bra-
sileira começou a sofrer uma 
queda e os jornais de todo o 
mundo começaram a publicar 
notas lamentando a escolha 
do presidente eleito.

Muitas pessoas estão com 
medo de que seu governo difi-
culte a vida de imigrantes, ne-
gros, mulheres e homossexu-
ais, transformando os Estados 
Unidos em um país retrógrado 
e moralista. Será que teremos 
uma prévia de dois anos do 
que pode acontecer caso Jair 
Bolsonaro seja eleito no Brasil 
em 2018?

Não é o fim do mundo, é o 
começo de um mundo novo. 
Donald Trump, embora tenha 
uma vocação enorme pra falar 

besteiras e cativar polêmicas 
pelas suas atitudes grosseiras, 
machistas e preconceituosas, 
é um exímio homem de negó-
cios, talvez o empresário mais 
sagaz e preparado que os Esta-
dos Unidos já teve.

Mr. Donald viveu verdadei-
ramente o “sonho americano”, 
cresceu por conta própria, 
assumiu grandes riscos e du-
rante sua vida profissional 
enfrentou grandes quedas e 
alcançou grandes sucessos. 
Nessa eleição, mostrou uma 
força incrível quando venceu 
Hillary Clinton, pois, durante 
todo o tempo, as pesquisas 
eleitorais e jornais o indicavam 
como sem chances de vitória. 
Isso coloca em Trump em alta, 
e coloca abaixo a credibilidade 
desses sistemas de pesquisa 
que erraram, e erraram feio.

O republicano eleito finan-
ciou toda sua campanha com 
recursos próprios e dizendo 
que vai transformar novamen-
te os Estados Unidos em uma 
grande nação. As pesquisas 
apontam que ele venceu as 
eleições principalmente de-
vido aos votos de pessoas 
brancas e sem muita instrução 
acadêmica, a maioria da clas-
se operária.

Mas as pesquisas ameri-
canas não estão com muita 
moral para divulgar resultados 
percentuais depois dessa gafe 
ocorrida nas eleições. Precisa-
mos pensar na possibilidade 
de que as pessoas mais po-
bres tenham votado em Trump 
porque a economia ainda está 
abalada desde a grande crise e 
continua em recessão desde o 
governo de George W. Bush, e 
o magnata eleito é um grande 
empresário e sabe fazer dinhei-
ro e criar oportunidades de ne-
gócios.

Donald Trump é um homem 
surpreendente. Ele chegou ao 
topo. É preciso admitir que, 
embora tenha dado muitas 
mancadas na sua vida, ele con-
seguiu conquistar tudo aquilo 
a que se propôs. Competitivo e 
ambicioso, sua determinação 
em buscar resultados deixa 
um grande exemplo de compe-
tência.

Resta agora esperarmos 
para ver como será o reflexo 
de sua gestão na principal 
economia mundial, se ele le-
vará adiante suas loucuras 
megalomaníacas ou se será 
um exemplo de virtude e de 
honestidade.

Por Rafael Pedrosa

Você já parou para pensar 
por qual motivo algumas pes-
soas têm febre/necessidade 
de comprar e outras não? Você 
é aquela pessoa que precisa 
ter o último lançamento de 
celular o mais rápido possível 
e, enquanto não compra, não 
sossega e não se sente feliz? 

Pois bem, vamos conversar 
um pouco sobre isso agora.

Sabemos que uma socie-
dade capitalista gira em torno 
do consumo e é claro que o 
mercado usa e abusa de artifí-

cios para atrair cada vez mais 
clientes e oferecer facilidades 
para compra, como parcela-
mentos, cartões especiais da 
loja, acúmulo de pontuações, 
etc. 

Sendo assim, fica difícil re-
sistir àquela roupa nova, àque-
le sapato lindo, ao novo jogo 
de videogame, ao carro zero, 
à viagem para a Grécia, certo? 
Certíssimo. Quem não gosta 
de aproveitar as promoções e 
atratividades do mercado? 

Estamos na época de Bla-

ck Friday e já vemos milhares 
de promoções e propagandas 
pré-vendas. Você vai ficar fora 
disso? Claro que não! Mas será 
que não mesmo?

Certamente alguma vez 
você percebeu que se iludiu ao 
comprar algo que achava incrí-
vel e completamente necessá-
rio à sua beleza, sua vida, seu 
cotidiano e bem-estar e depois 
percebeu que aquilo de nada 
ou pouco lhe serviria. 

E quantas outras você dei-
xou de investir o seu dinheiro, 
de poupar para algo maior no 
futuro ou de pesquisar melhor 
para, num impulso incontrolá-
vel, comprar algo que parecia 
inadiável e urgente de obter.

Agora vamos à outra re-
flexão (essas reflexões não 
são voltadas única e exclusi-
vamente para mulheres, viu 
pessoal!?). Você já parou para 
pensar quanto tempo durou a 

sua última sensação de êxtase 
ao adquirir algo tão desejado? 
E quanto tempo depois você 
“precisou” comprar alguma 
outra coisa nova para sentir-
se bem e feliz?

Pois então, meus caros: aí 
é que está o ponto principal de 
reflexão deste texto. 

A necessidade de consumo 
e de obtenção de bens mate-
riais e serviços pessoais pode 
estar diretamente ligada aos 
vazios existentes dentro de 
cada pessoa. O quanto esses 
produtos servem para preen-
cher ou substituir algo que fal-
ta e que não está conseguindo 
ser encontrado dentro de si 
mesmo. 

Há quem diga que uma tar-
de de compras no shopping 
equivale a um ano de terapia. 
Essa frase é bastante repre-
sentativa para o contexto de 
que estamos falando aqui. Se 

a satisfação de comprar é ta-
manha, é exatamente isso que 
pode estar faltando, como o 
sentimento de euforia, de ob-
tenção de algo “valioso” para 
si, de sentir satisfação por 
sentir-se melhor ou mais bo-
nito, valorizado, por conseguir 
ter dinheiro ou simplesmente 
pelo status de ir às compras e 
adquirir os melhores produtos. 

E ainda tem quem compre, 
compre, compre e não use, 
ou porque não encontrou real 
valor, ou porque aguarda uma 
ocasião “especial” ou simples-
mente por não saber nem por 
qual motivo comprou, se nem 
gostou tanto assim ou nem se 
deu ao trabalho de pensar an-
tes, tendo atendido à sua com-
pulsão e alegria de compra. O 
que pode estar faltando dentro 
de si, que está sendo preenchi-
do com compras?

Por Priscilla Brandeker

Superando as pesquisas eleitorais, Trump foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos. O mundo ainda está em choque com a notícia

É época de Black Friday e já vemos milhares de promoções e propagandas pré-vendas. 
Você já parou para pensar quanto tempo durou a sua última sensação de êxtase ao adquirir algo?

Donald Trump contra todas as probabilidades assumiu a presidência dos Estados Unidos

Muitas vezes o consumo excessivo de bens 
materiais pode ser reflexo de uma insatisfação pessoal
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Confiança em forma de resultados

No Brasil, os pequenos ne-
gócios correspondem a quase 
95% das empresas e são res-
ponsáveis por 27% do Produto 
Interno Bruto (PIB), ou seja, 
cerca de R$ 1,6 trilhão, e 52% 
dos empregos gerados.

Estes indicadores são im-
portantes, assim como as 
milhares de histórias que acu-
mulamos ao longo de 44 anos 
de trabalho junto às micro e 
pequenas empresas e àqueles 
que sonham em tornar realida-
de o sonho de ter seu próprio 
empreendimento.

Histórias como as que en-
contramos na 4ª Semana do 
Empreendedor, realizada de 3 a 
8 de outubro, com a realização 
de quase 25 mil atendimentos. 
A do futuro empreendedor 
com deficiência auditiva, cujo 
sonho é montar uma lancho-

nete que tenha como diferen-
cial o atendimento a surdos, 
e a dona de uma fábrica de 
alimentos para quem tem res-
trições alimentares e que está 
buscando novos mercados, 
são exemplares.

Ambas demonstram a con-
fiança que os empreendedo-
res brasileiros voltaram a ter 
no futuro do Brasil, mesmo em 
meio à crise que ainda impac-
ta em suas receitas. Recente 
pesquisa Indicadores Sebra-
e-SP mostra que 38% dos pe-
quenos empresários paulistas 
acreditam na melhora da ativi-
dade econômica brasileira nos 
próximos seis meses e 34% 
acreditam que o faturamento 
de seus negócios vai acompa-
nhar esta tendência. Entre os 
microempreendedores indivi-
duais, as expetativas positivas 

são ainda maiores: 47% apos-
tam na melhora da economia e 
54% acreditam no aumento do 
faturamento. É o quinto mês 
consecutivo que se registra o 
aumento de otimismo desta 
parcela significativa do setor 
produtivo.

É certo que confiança é 
sempre um ato de esperança, 
lastreado em projeções futu-
ras; entretanto, se olharmos 
para as conquistas obtidas em 
outubro, pode-se afirmar que 
os empresários estão com a 
razão.

Algumas delas defendi pes-
soalmente, como a proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) do Teto dos Gastos, por 
entender que gastar no limite 
do que se arrecada é a princi-
pal medida para restabelecer 
o crescimento da economia 

– e não a via fácil do aumento 
de impostos. A aprovação na 
Câmara Federal, em primei-
ro turno, da PEC que limita a 
evolução dos gastos primá-
rios da União à variação da 
inflação do ano anterior, pelos 
próximos 20 anos, vai permitir 
redução da dívida pública e, 
por consequência, a redução 
dos juros. Se tivesse aconte-
cido há dez anos, estaríamos 
vivendo em outro Brasil, com 
uma dívida pública de R$ 700 
bilhões, e não de R$ 4 trilhões e 
taxa Selic que poderia ser 3%. 
Com isso, o país estaria eco-
nomizando R$ 500 bilhões por 
ano em pagamento de juros.

Outra medida essencial à 
saúde dos pequenos negócios, 
pela qual também me empe-
nhei fortemente, está aguar-
dando a sanção presidencial, 
que deve ocorrer ainda neste 
mês. Trata-se da lei que amplia 
os limites de faturamento para 
que MEIs, micro e pequenas 
empresas possam aderir ou 
permanecer no SuperSimples, 
um sistema tributário integra-
do, simplificado e favorecido 
aos que agora têm receita de 
até R$ 4,8 milhões por ano.

Cresce assim a garantia 
para que as empresas cres-
çam sem a pressão da ‘morte 
súbita’, tão presente no dia a 
dia dos empreendimentos que 
passam a pagar muito mais 
impostos por ter ultrapassa-
do a faixa limite. Além disso, 

passa a ter aplicação imedia-
ta o parcelamento das dívidas 
tributárias, passando para 120 
meses o prazo para renegocia-
ção de débitos. Isso deve tirar 
do sufoco cerca de 600 mil 
pequenos negócios em todo 
Brasil.

Completando o quadro de 
boas notícias, o presidente 
da República ouviu os argu-
mentos do setor produtivo e 
anunciou um pacote de apoio 
a estes empreendedores, com 
abertura de uma linha de cré-
dito de R$ 30 bilhões com taxa 
de juros reduzida e a criação 
do Simples Exportação que vai 
desburocratizar e estimular a 
operação do comércio inter-
nacional entre as pequenas 
empresas, fazendo com que 
cresça a participação destes 
empreendimentos na balan-
ça comercial. Hoje, as 11 mil 
micro e pequenas empresas 
exportadoras são responsá-
veis por apenas 1,08% do valor 
exportado.

São ótimas notícias. O de-
safio agora é implementá-las 
de maneira orquestrada na 
velocidade necessária para 
garantir os benefícios tão es-
perados e desejados não só 
para as empresas ou um se-
tor produtivo, mas para que 
o Brasil reencontre, definitiva 
e urgentemente, os rumos do 
crescimento forte e sustentá-
vel.

Por Paulo Skaf

A aprovação da PEC que limita a evolução dos gastos primários da União 
vai permitir redução da dívida pública e, por consequência, a redução dos juros

Tok Sen é uma técnica de cura usada a 
mais de 3.000 anos nas aldeias tailandesas

Tok significa bater o marte-
lo. Sen, são as linhas do corpo 
semelhantes aos meridianos 
da medicina tradicional chine-
sa, por elas percorre a energia 
vital.

Tok Sen significa: acordar 
as linhas do corpo.

É uma técnica usada para 
criar liberdade ao fluxo energé-
tico, atinge vasos sanguíneos, 
nervos, músculos e tendões, 
sendo terapêutica e relaxan-
te. As ferramentas usadas 
para tok sen são de madeira e 

muitas das vezes da árvore do 
tamarindo, que é considerada 
sagrada.

A batida rítmica cria pres-
são e vibração de som que en-
tra profundamente dentro das 
linhas de energia, atingindo 
camadas de músculos, esta 
vibração pode dispersar a es-
tagnação de energia em certos 
pontos e aumentar em outros, 
dependendo da necessidade. 
Acredita-se que com as batidas 
tudo que é ruim vai embora.

Por Juliana Souza

Tok Sen: terapia oriental

Alivia dores físicas;
Ajuda na má circulação;

Tensões e bloqueios no corpo;
Ajuda no desbloqueio nas linhas de energia;
Ajuda no desbloqueio de ordem emocional.

Indicações:

A Terapia Tok Sen se baseia na 
limpeza dos canais energéticos 

do corpo utilizando vibrações

A nova PEC poderá trazer resul-
tados positivos para os futuros 
investimentos em educação



Jornal A Voz do Assessor PolíticoNovembro - 2016 Página 7

Duas faces de um mesmo corpo

Revolução civil inaugurada

Como em toda época de transição, duas sociedades divergentes convivem: 
uma decadente, a outra em ascensão. É o que acontece agora

O Brasil amanhece estupefato diante das prisões de dois ex-governadores 
cariocas, e, principalmente, pela invasão da Câmara dos Deputados

A humanidade vive mais 
uma época de transição. Elas 
povoam a história desde a re-
volução do neolítico, há uns 
dez mil anos. Os grupos hu-
manos, todos originários da 
África, se espalharam acom-
panhando os animais que bus-
cavam água. Naquela época, 
como hoje, havia uma mudan-
ça climática e a desertificação 
tomou conta de parte do con-
tinente. 

Os seres humanos fixa-
ram-se ao longo dos grandes 
cursos d´água na África, Orien-
te Médio e Ásia. Não foi fácil 
abandonar um tipo de vida por 
outro. Deixar de ser caçador e 
coletor, para cuidar de planta-
ções e animais domésticos. 
Como em toda época de tran-
sição, duas sociedades diver-
gentes convivem: uma deca-
dente, a outra em ascensão. 

Essas mudanças não se 
dão de uma hora para outra, 
nem mesmo no atual momen-

to de transição que vivemos 
no século 21. Portanto, não é 
possível esperar que a nova 
sociedade se imponha e que 
não haverá mais manifesta-
ções da antiga. Em determina-
dos momentos há uma suces-
são de visões do mundo, ora 
do passado, ora do futuro.

O futuro sempre despertou 
medo. Quer individual, quer 
coletivamente. Ele é sempre 
identificado com a incerteza, 
da troca do certo pelo duvido-
so, do seguro pelo inseguro. 
Um risco permanente. 

Não é fácil identificar como 
as sociedades conflitantes 
vão se comportar no momen-
to de transição. Ora uma se 
impõe sobre a outra. Por isso 
os resultados podem surpre-
ender os estudiosos. 

Os exemplos mais recen-
tes são a eleição de Trump, a 
derrota da proposta de paz da 
Colômbia e a saída do Reino 
Unido da União Europeia. São 

três manifestações da parte 
“antiga” da sociedade que se 
organiza e derrota os partidá-
rios do “novo”. 

Esta, por sua vez, imagina 
que já tem o domínio do pro-
cesso histórico e não precisa 
mais se esforçar para impor os 
novos paradigmas. Por isso, 
nos três exemplos, boa parte 
das pessoas não se dignou 
a deixar as suas casas para 
votar. Consideravam que os 
antigos, ou reacionários, ou 
conservadores não teriam a 
menor chance de vencer. E 
venceram.

Alguém já disse que muitas 
vezes é preciso dar um passo 
para trás para dar dois para 
frente (seria Lênin?). No en-
tanto, os passos para trás cus-
tam muito. Derrubam sonhos, 
destroem ideais, conturbam 
a busca pelo progresso e rea-
vivam velhos valores, muitos 
deles conflitantes. 

Entre eles o nacionalismo, 

o revanchismo, o ódio, o im-
perialismo e as guerras. O Re-
nascimento foi outro período 
de transição. Marcou a pas-
sagem do feudalismo para o 
capitalismo, do teocentrismo 
para o homocentrismo, da fé 
para a razão, do conhecimento 
sensitivo para a ciência. 

Foi o período em que entre 
tantas mudanças se concebeu 
que o planeta era redondo, que 
girava em torno do sol e um 
continente inteiro foi desco-
berto em uma viagem ainda 

no final do século 15. Ainda 
assim o setor conservador 
insistia em manter o trabalho 
servil, a condenar o comércio, 
a acumulação de riquezas e 
perseguir os que insistiam em 
abrir frestas para que a nova 
sociedade surgisse. 

Levou tempo. A Inquisição 
foi uma das barreiras mais 
duráveis e cruéis que a nova 
sociedade teve que transpor. 
Hoje existem outras barreiras 
a serem superadas.

Por Heródoto Barbeiro

O vulcão começa a erup-
ção!

Nunca se viu nessa terra 
tanta gente baixa reunida ves-
tindo ‘uniformes’ com paletó 
e gravata. O brasileiro cons-
ciente nesse momento tem 
mais medo de paletós do que 
macacões de presidiários. Eis 
que os primeiros encontram-
se soltos e, pior, com a arma 
mais temível que já surgiu na 
humanidade: A caneta que faz 
leis!!!

Os paletós azuis – “PAs” 
- alcançam o clímax da usur-
pação. Eles estão preparando 
dentro dos porões do sovaco 
do Congresso Nacional sua 
anistia para essa virada de 
ano, contando com a distra-
ção das festas natalinas e os 
recessos forense e das alca-
teias legislativa e executiva. 
Nesse período, tradicional-
mente o pais ‘adormece’ e só 
retorna à consciência depois 
do carnaval. É nesse interreg-
no que as assombrações de 
paletós azuis – “PAs” – atuam.

Vou abordar o tema ini-
ciando pela ocupação da Câ-
mara. A população caminha 
gradativamente para a total 

descrença dos organismos da 
imprensa majoritária, empres-
tando valor a tribunas como 
a Revista Sociedade Pública, 
que prima em trazer a notícia 
real, deixando ao leitor a in-
terpretação de suas falas, em 
respeito profundo à inteligên-
cia de quem nos acompanha.

Pois, foi gente como eu e 
você, que está aí do outro lado 
absorvendo essa informação, 
que foi para luta invadindo a 
NOSSA Câmara Federal! Pena 
que houve depredações. To-
davia, cada ótimo brasileiro 
que participou merece nosso 
apoio e respeito.

Não estão permitindo outro 
caminho senão a Intervenção 
Federal pelas acoelhadas For-
ças Armadas, nos exatos pre-
ceitos constitucionais, derru-
bando “PAs” e vindo instaurar 
novas eleições dentro do lapso 
de 90 dias. Tudo em perfeita 
consonância com a Constitui-
ção Federal.

Ponha-se no lugar dos 
“PAs”: você estaria esperando 
a PF bater às suas portas, sa-
bendo que tem o poder da ca-
neta para impedir essa ação? 
Não, não mesmo! Por isso vão 

agir inescrupulosamente por-
que o prejuízo em ser preso é 
menor do que a vergonha de 
votar Lei que lhe anistia.

Voltando ao capítulo GO-
VERNADOR VAGABUNDO e 
SEM-VERGONHA, os ratos ga-
rotinho e cabral estão nesse 
exato momento anestesiados 
e sem ação. A maior preocu-
pação desses meliantes no 
momento é como fazer para 
pagar os melhores advogados 
com dinheiro sujo. Fica ruim ao 
advogadão alegar que trabalha 
por enorme simpatia a ladrões.

A peculiaridade no caso da 
prisão do bandido sérgio ca-
bral se opera em virtude que 
foram duas ordens de prisão 
simultâneas, de jurisdições 
distintas, uma do Rio de Ja-
neiro e outra do Paraná, onde 
a dificuldade para a defesa fi-
cou deveras exacerbada. Esse 
fator demonstra que os valen-
tes juízes estão combinando 
ações para poder derrubar o 
Sistema Corrupto institucio-
nalizado na nação. 

A receita para sairmos des-
sa situação está nas mãos de 
cada um de nós. Com a sim-
ples audiência aos endereços 

valentes, curtindo e compar-
tilhando notícias, empresta 
valor aos termômetros dos 
institutos de pesquisa sobre 
como se comporta a massa 
pensante nesse momento.

Outro ponto, seria mudar a 
forma de comunicação entre 
seus pares e iniciar a transcre-
ver os nomes de lula, renan, 
maluf, fhc, aécio, dilma etc em 
letra minúscula para o resto da 
vida. Agora, crucial seria que 
as pessoas de bem parassem 
de se relacionar com essa gen-
te podre e instruíssem seus 
filhos a evitar contato com os 
filhos dessa estirpe criminosa, 
eis que o crime vem ultrapas-
sando gerações há décadas. 
Tá lá zeca/dirceu, sarney pai/
filho, renan e filho, lula e a cam-
bada da “famiglia” etc. que en-
dossam essa abordagem.

Todos aqueles que afa-
naram o Brasil não merecem 
respeito. Devem ser ignora-
dos incondicionalmente e que 
saiam do país, porque são as-
sassinos frios e calculistas, já 
que, até esse ponto da leitura 
desse texto inúmeros brasilei-
ros honrados faleceram nos 
serviços de ‘desatendimento’ 

de Saúde.
Faça sua parte e compar-

tilhe notícias, escrevendo o 
nome dos meliantes em letra 
minúscula e, principalmen-
te, evite se relacionar com a 
prole de quem está matando 
crianças e moribundos nesse 
instante.

É certo que o momento é 
para introspecção e vibração 
amorosa, mesmo a favor des-
sa gente. Todavia, primeiro é 
preciso que cada criminoso 
desses peça perdão, mesmo 
que duvidemos que assumam 
esse comportamento.

Gente como você e eu pu-
seram a cara a tapa e iniciaram 
a erupção lá em Brasília – não 
tinha ‘vermelhos’! Que tal con-
tribuirmos, ao menos curtindo 
e compartilhando notícias?

Fiz minha parte dando o to-
que. Agora é com você, leitora, 
leitor!

Saudações Libertárias.
Por Vitor Pedroso

Nota do Editor: O autor opta pro-
positalmente em escrever o nome 
de algumas pessoas, instituições 
ou empresas em letras minúsculas 
como forma de protesto

Santa Maria, navio 
usado por Cristovão 

Colombo durante suas 
expedições marítimas
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O funcionário público inteligente pensa no futuro


