
A regularização de edificações na ci-
dade de São Paulo poderá ocorrer até o
dia 29 de março de 2022. O período foi
estabelecido em decreto municipal para
que o munícipe tenha mais tempo para
regularizar seu imóvel, devido à situação
emergencial ocasionada pela pandemia da
Covid-19, que dificultou a viabilização dos
trâmites de documentos. Este é o último
prazo previsto pela Lei nº 17.556/2021 que
o estendeu por mais 180 dias. A data pas-
sa a contar a partir de 1º de outubro. Já
foram regularizados mais de 200 mil imó-
veis, sendo grande parte de forma auto-
mática.  A Lei de Regularização de Edifi-
cações (Lei n°17.2020/19) tem como ob-
jetivo desburocratizar e simplificar a vida
da população.

Ela possibilita ao cidadão total posse e
garantia sobre seu imóvel, tornando a edifi-
cação, tanto de residências, quanto de co-
mércios, completamente regular. Pág. 6

Frota propõe criar ‘Dia Nacional do Humor’
no dia do aniversário de Paulo Gustavo

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) propôs a  criação  do “Dia Nacional do Humor” no Brasil. O parlamentar apresentou o Projeto de Lei Paulo Gustavo para
instituir a data comemorativa em 30 de outubro, dia do aniversário do humorista morto pela Covid em maio. A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.
Na justificativa para o projeto, Frota diz que Paulo “merece aplausos de toda a sociedade brasileira” e é uma “pessoa de relevância artística e social que merece o respeito
e a admiração da maioria da população brasileira”.  No Senado, a Lei Paulo Gustavo foi criada para propor o investimento de R$ 4,4 bilhões para o setor da cultura até o
final de 2022. O projeto seria votado no dia 14 de setembro, mas foi retirado de pauta e está parado desde então.
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Regularização de imóveis na Cidade de
São Paulo é prorrogada para março de 2022

PAIS DEVEM ESTAR ATENTOS PARA A SEGURANÇA DOS BRINQUEDOS E ENFEITES DE NATAL
Está chegando a época em que as crianças recebem a esperada visita do Papai Noel. Pág. 6

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Pela primeira vez, o Par-
que Villa Lobos, na zona oes-
te da capital, vai receber
evento de Natal com diversas
atrações.  O espaço temático
de 22 mil metros quadrados
vai formar a "Villa de Natal',
que terá árvore gigante, pista
de patinação, casa do Papai
Noel e parque de diversões
com 15 opções de lazer.

 O evento, anunciado nes-
ta segunda-feira pelo gover-
no estadual, vai acontecer
entre os dias 10 de dezembro
e 6 de janeiro.  A empresa
Live Now venceu a licitação
e será responsável pela festi-
vidade, que pretende atrair
150 mil pessoas. Além de en-
tretenimento para as famílias,
vão ocorrer ações de inclusão
de pessoas em vulnerabilida-
de, promovidas pelo Fundo
Social de São Paulo.    Por
exemplo, a oferta de capaci-
tação e oportunidade de tra-
balho para 150 jovens e es-
paço para comercialização de
produtos confeccionados por

pequenos artesãos.  Além dis-
so, a expectativa é arrecadar
15 mil brinquedos e 10 tonela-
das de alimentos durante o
evento.  As doações serão en-
caminhadas para comunidades
carentes.

Também faz parte das
ações do Fundo uma apresen-
tação de artistas de rua de co-
munidades parceiras do proje-
to.    Segundo a presidente de
honra do Fundo Social de São
Paulo e primeira-dama do es-
tado, Bia Doria, o Villa de Na-
tal trará esperança para as fa-
mílias.  O evento também
deve atrair visitantes de outros
estados e até de fora do País.
Segundo o secretário de Turis-
mo e Viagens, Vinícius Lum-
mertz, o Villa de Natal será
muito interessante para o setor.
Os ingressos para visitar o es-
paço vão custar de 20 a 40 re-
ais e não incluirão o acesso às
atrações.

 A programação completa
do evento poderá ser conferi-
da no site villadenatalsp.com.br.

Até quando usar a máscara
como item de proteção?

Nos últimos dias, foi noticiada a redução da taxa de transmissão
do coronavírus no Brasil, sendo a menor desde início da medição,
iniciada em abril de 2020.. Pág. 5

Natal no Parque Villa-Lobos
será simplesmente grandioso

Apoio Cultural: Nicolau Helito - Conselheiro, Diretor da
Distrital Lapa da Associação Comercial de São Paulo.
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Crônica Professor Clovis Pereira

Conselho Tia Alzira

Jogadores mascarados

LÉO TRANSPORTES
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  Igre ja -  Praia   -  Excu rsõe s -  Even tos

 Formaturas    -  Casamen tos -  Bati zados

9.6287-4964
Leonardo

Ao abrir a porta do abenço-
ado terreiro da vovó Candinha,
pensei: mês de outubro, com o
feriado da Padroeira do Brasil,
nossa Mãe Imaculada, as come-
morações do dia das crianças e
dos professores, a afluência de
clientes será mínima! Ledo en-
gano; me deparo com vários cli-
entes que protestavam contra o

uso obrigatório da máscara:
”Magnânima guru, viemos pe-
dir um trabalho para a extinção
do uso obrigatório da máscara
facial contra o terrível
coronavírus que está lotando
hospitais e cemitérios!” Para
desatar o nó, foi escalado o ca-
bocla Jurema: “Zifios, a más-
cara facial evita o contágio do

terrível mal! Seu uso obrigató-
rio é a sua segurança, portanto
as autoridades sanitárias estão
com razão! - Mas querida guru,
há jogadores de futebol ‘mas-
carados’ no conceito e que de
fato, não usam máscara; nós
somos obrigados por lei em usar
máscara. Os jogadores de fute-
bol são ‘mascarados’ apenas
nas ações: nunca observei ne-
nhum jogar mascarado! – Ga-
ranto a vocês que, de fato, a
máscara usada por muitos jo-
gadores de futebol é invisível,
mas que são mascarados, eu ga-
ranto! Alguns são negociados
com clubes europeus, mas de-
vido a máscara, seu futebol é
sofrível e sendo mascarado,
retornam ao Brasil e ‘encaixam’
novamente no nosso futebol, se
esquecendo de tirar a máscara;
um autêntico ‘bonde’, observe!
Nossas autoridades conseguem
convencer a população com o
hábito de usar a máscara; quan-
to aos jogadores de futebol,
muitos nasceram ‘mascarados’
e continuam mascarados! Vou
fazer um trabalho para que nos-
sas autoridades decretem o fim
do uso obrigatório da máscara,
para a população trabalhadora;
o uso continua obrigatório para
os jogadores de futebol! A co-
missão deixou o terreiro satis-
feita!

Máscara apenas para os jo-
gadores de futebol, sendo que
alguns já nasceram mascarados!

A gasolina e demais produtos
oriundos do petróleo, antes ti-
nham seus preços acomodados,
aumentavam de vez em quando.
Há alguns anos após, no gover-
no -  ou desgoverno de Sarney -
os derivados de petróleo passa-
ram a ter aumentos mensais e se-
manais: no momento  e de acordo
com o ‘andar da carruagem, o au-
mento nos preços dos derivados
de petróleo  serão diários!’
Aguenta coração! Com o preço
do gás de cozinha, alguns terrá-
queos improvisam um fogão a le-
nha, outros apelam para o álcool.
A mídia noticia diariamente, aci-
dentes ocasionados pelos fogões
improvisados e donas de casa
sendo vítimas da improvisação.
Utilizar o carro é jogo bruto! De-
pendemos dos derivados de pe-
tróleo para sobreviver: a gasoli-
na para os carros, gás de cozinha
para preparar o ‘rango’ óleo die-
sel para movimentar caminhões

Editorial Tia Zulmira

 O vai e vem nos preços da gasolina,
gás de botijão e do óleos diesel!

Direito Ari Pereira

transportadores de víveres e o
‘busão’ do transporte coletivo
etc. Os políticos se reúnem e o
denominador comum não acon-
tece. Em pauta, para resolver o
intrincado rolo, nossos políticos
irão decretar a diminuição dos
impostos que deverão baixar os
preços dos derivados de petró-

leo. Os empresários de postos de
gasolina e gás de botijão, pela
primeira vez, não serão favoreci-
dos pelos estoques armazenados.
Já lucraram muito com os aumen-
tos semanais que estão na crista
da onda há tempos. Esperamos
pelo bom senso dos nossos go-
vernantes e amém!

      A decisão no Julgamen-
to do Incidente de  resolução
de demanadas repetitivas  do
Egrégio 7º Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justri-
ça de São Paulo,  estabeleceu
a TESE de que a base de cál-
culo do ITBI -Imposto de
transmissão  de bens Imóveis
que é cobrado pelas prefeitura
, deve, ser o  valor venal do
imóvel constante no IPTU ou
o valor da transação, aquele
que fôr maior,  afastando o
valor de referência. Referida
decisão deve ser observada
pelo Tribunal, nos termos dos
artigos 927, inciso III e 985,
inciso I do CPC. Artigo  927 -
Os Juizes e os Tribunais ob-
servarão.(...) III- os  acórdãos
em incidentes de assunção de

competência ou de
resolução de de-
mandas repetitivas
e em julgamento de
recursos extraordi-
nários e especial
repetitivos; artigo
985 - Julgado o in-
cidente a tese juri-
dica será aplicada:
I -  a todos os Pro-
cessos  individuais
ou coletivos  que
versem sobre idên-
tica questão de di-
reito e que trami-
tem  na área de ju-
risdição do respec-

tivo  Tribunal, inclusive aque-
les que  tramitem  nos Juiza-
dos Especiais do respectivo
estado  ou região ;  Assim sen-
do, é determinado  que  a  Pre-
feitura do Municipio de São
Paulo  que efetue o cálculo do
ITBI sobre o  valor venal do
IPTU  ou o valor  da transa-
ção, prevalecendo  aquele que
fõr maior, a ser apurado no
momento do  recolhimento.
Ademais, apenas  para que não
pairem dúvidas, o  fato  gera-
dor ocorre no  momento em
que há o registro da transação
do bem imóvel, ou seja, o  im-
posto  em questão incide so-
mente a  partir da  transferên-
cia da propriedade  imobiliária
que se opera mediante Regis-
tro do  negócio jurídico no Car-

tório Imobíliário competente.
Temos 18 Cartórios de Regis-
tro de Imóveis ai  pagamos o
ITBI e registram as escrituras
lavradas nos 30  Tabelionatos
de Notas de  São Paulo. Por-
tanto, com  essa decisão as
ações que  já  estão  sendo jul-
gadas no Tribunal de Justiça
são favoráveis aos contribuin-
tes até requerendo o que foi
pago a  mais para a Prefeitura
de São Paulo e estamos  pre-
parados para prestar a devida
assessoria até para as Imobili-
árias que trabalham nas com-
pras e vendas de  Imóveis.

 PENSAMENTO
 HARMONIA, AMOR,

VERDADE E JUSTIÇA.

Consultor:
João Venino

ITBI DIZ O TJSP O CÁLCULO É SOBRE O VALOR VENAL
DO IPTU OU O DA TRANSAÇÃO, O QUE FÔR MAIOR
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Os jogos de futebol pro-
fissional foram beneficia-
dos pelos governantes que
permitiram a presença dos
torcedores em menor nú-
mero. Todos deverão obe-
decer as normas de segu-
rança contra o terrível co-
vid-19.

Um mistério: como os times
mantiveram ordenados dos cra-
ques e funcionários durante o
tempo - aproximadamente dois
anos - sem renda? Nem Freud
explica!

Começou a dança dos
técnicos: No Santos, Fer-
nando Diniz foi convidado
a pegar o boné; Carille foi
contratado. No São Paulo,
Crespo foi convidado a dar
lugar pro Rogério Ceni.

Outros técnicos estão na
mira dos presidentes de clubes.
Perdendo algumas partidas se-
guidas, rua!

As eleições se aproxi-
mam. Os candidatos para se
manterem no poleiro e que
nada de positivo apresenta-
ram, serão candidatos à re-
eleição. Se não agradaram,
jamais serão votados. Pen-
se nisso!

As pesquisas eleitorais es-
tão na mídia. Todos ‘cartas mar-
cadas!’ Se nada fizeram em
benefício do povão, deverão
levar chumbo grosso!

Enquanto isso, os pre-
ços de tudo ‘disparam’ e o
povão ‘vê’ um futuro nebu-
loso. De ilusão também se
vive!

 O futebol profissio-
nal voltou, agora com tor-
cedores mascarados e
distanciados nas arqui-
bancadas. Quanto a ‘qua-
lidade’ dos jogos, nada a
acrescentar. Os times ca-
pricham nos resultados,
técnicos estão sendo
prestigiados, os craques
colaborando para o bom
andamento das partidas,
os árbitros correspon-
dem, como sempre há
aquela reclamação de um
presidente ou do técnico
de um time que se diz pre-
judicados, mas vai levan-
do...  O coringão, com
novos reforços tem se
comportado bem; o Pal-
meiras não tem ‘engrena-
do’ como esperam seus

torcedores, o Santos, de técnico novo, tem feito a lição de casa; não é nem sombra daquela equipe do
passado. No São Paulo o técnico Crespo,  ‘encrespado’; foi substituído pelo técnico Carilli. Vamos aguar-
dar os acontecimentos. Outros estão na corda bamba!

Futebol!

Dr. Ari Pereira - Advogado e
Membro da Diretoria Plena da Asso-
ciação Comercial de São Paulo -
Membro do Conselho Diretor da Dis-
trital Norte da Associação Comercial
de São Paulo - Tel. (011) 95116-4243 -
email pereiraari2917@gmail.com

EXPEDIENTE:
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Hoje inicio a minha co-
luna comentando a guerra
de audiência aos domingos
das principais emissoras,
que disputam acirradamen-
te cada pontinho no IBO-
PE e procuram oferecer
novas opções em suas pro-
gramações.

Quem acompanha as notí-
cias sobre o mundo da televi-
são, já observou que a apre-
sentadora Eliana do SBT vive
uma excelente fase quando o
assunto diz respeito a disputa
de audiência com a Record.

Isso porque, ela vem
conseguindo vencer com
frequência o programa co-
mandado por Rodrigo
Faro. Com muita tranquili-
dade, Eliana já venceu a
alguns meses e com uma
boa margem de pontuação.

Para continuar essa gran-
de folga, o SBT já está plane-
jando as mudanças que deve-
rão ocorrer no programa para
o ano que vem. Desta forma
a coluna pesquisou e observou
que a emissora de Sílvio San-
tos, tem negociado novos for-
matos para a atração de Elia-
na e também um cenário todo
repaginado.

A expectativa é que o
novo cenário entre no ar
entre março e abril do ano
que vem. O atual estúdio
em que Eliana apresenta
seu programa já existe há
três anos. Além disso,o
SBT também está em ne-
gociações avançadas com
produtoras de conteúdos.

A ideia é conseguir qua-
dros novos para deixar o pro-
grama mais atraente, até por-
que, mesmo com todas as
mudanças  promovidas na
Record, Rodrigo Faro ainda
não conseguiu vencer a Elia-
na em audiência.

Para se ter uma peque-
na dimensão, a nova apos-
ta de Rodrigo Faro tem
sido o "Canta Comigo" ,
além disso vem se apro-
veitando dos barracos da
"Fazenda 13" , mas não
vem dando resultado no
IBOPE.

Sabendo da atual situa-
ção, Sílvio Santos impõe re-
gras no SBT. Na opinião dele
sua emissora se acomodou
muito durante a pandemia do
Coronavírus passando a exi-
bir extensas reprises dos
seus principais programas
em razão disso afugentou em
massa seus telespectadores
que viram a audiência ficar
mais baixa e bem distante da
Record.
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Frase Final:
 Lutar Sempre,
Desistir Jamais.

Aumente sua renda em até R$ 3000,00 com
este produto de última geração. Chame-nos pelo

Whatsapp: 11 947840122
Entrar em Contato:  Antonia Almeida.

Bar do Tião: Sede Zero!

O Bar do Tićo é   local aonde os amigos se reśnem para apreciar
uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos do seu time
de coraēćo, paquerar e divertir muito.  Estamos abertos de segunda
a sįbado. O bar traz além das saborosas porēões, diversos atrativos
especiais: dispomos de um vasto acervo de cachaēas nacionais e
importadas.  Sinta-se ą vontade com seus amigos e familiares.  Apro-
veite todo conforto e agilidade dos nossos serviēos. A conquista de
novos clientes estį relacionada ą grande qualidade que oferecemos
em nossos serviēos. R. Monjolo, 386  - Freguesia do Ó
  Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

Roteiro Cassius Clay

Mesmo que com Eliana
e Celso Portiolli a situação
ainda permaneça favorável,
é bem diferente da vanta-
gem que existiu outrora,
com todas as atrações nos
programas sendo inéditas.

Mas, Sílvio Santos e a di-
reção do SBT, resolveram dar
um basta nessa história e de-
cidiram que seus principais
programas não devem mais
contar com reprises, terão que
produzir material inédito a par-
tir de janeiro próximo.

Rosas de Ouro celebra seus
50 anos no dia 30 de outubro

Leci Brandão e agremia-
ções coirmãs estão entre as
atrações da comemoração. Os
ingressos são limitados. A Ro-
sas de Ouro completa 50 anos
no dia 18 de outubro e, para
comemorar, recebe parte da
comunidade na quadra no dia
30, sábado, às 22h, com atra-
ções na programação e in-
gressos limitados.   A noite de
celebração conta com as par-
ticipações da Mocidade Ale-
gre e da Estação Primeira de
Mangueira, diretamente do
Rio de Janeiro, além de um
show com a cantora Leci

Brandão. Os in-
gressos foram
disponibilizados
em número redu-
zido, por conta da
pandemia, e
saem por R$ 50
no segundo lote.
Para adquirir,
www.sympla.com.br

 O cumpri-
mento rigoroso
dos protocolos
anticovid-19 vi-
gentes na capital
é obrigatório na
festa de aniversá-
rio da Rosas de
Ouro, especial-

mente o uso de máscara co-
brindo nariz e boca durante
todo o evento. Para entrar, é
obrigatório apresentar o com-
provante de vacina contra a
covid-19.

É indicado o uso de traje
esporte fino para a festa.   A
Rosas de Ouro fica na rua
Coronel Euclides Machado, nº
1066, na Freguesia do Ó.

Festa de 50 anos da Rosas
de Ouro - Quando: 30 de ou-
tubro, sábado, às 22h - Onde:
rua Coronel Euclides Macha-
do, nº 1066 – Freguesia do Ó
Quanto: R$ 50,00 segundo lote

Ex-BBB Lumena é musa de ala
coreografada da Tom Maior

Em 2022, a
ex-BBB Lumena
Aleluia vai desfi-
lar com a Tom
Maior no Carna-
val paulistano. A
baiana foi apre-
sentada pela es-
cola durante a
festa de aniversá-
rio da Mancha
Verde, no útlimo
fim de semana.
Lumena, que ganhou fama no
reality show pelo vocabulário
que mistura termos acadêmi-
cos e gírias da Bahia, será
musa de uma ala coreografa-
da por Marcus Prado.  Em
suas redes sociais, Lumena fez
referência a um meme, resul-
tado de sua participação no
Big Brother Brasil em 2021,
para anunciar, com bom humor
a novidade: “Tá autorizado
Carnaval 2022”.

Carnaval SP 2022 -  O
enredo “O Pequeno Príncipe
no Sertão” é uma releitura do
clássico livro escrito por An-

toine de Saint-Exupéry, base-
ada na versão em cordel, adap-
tada por Josué Limeira e ilus-
trada por Vladimir Barros. No
desfile, a Tom Maior vai car-
navalizar as lições atemporais
de O Pequeno Príncipe no ce-
nário nordestino, com a ajuda
de personagens típicos do ser-
tão como o Rei do Maracatu e
a asa-branca. Disputando o tí-
tulo de campeã do grupo Es-
pecial, a agremiação é a quar-
ta a passar pelo Anhembi na
primeira noite de desfiles, em
25 de fevereiro.

Carnaval Cassius Clay



O Nab Brasilândia é uma entidade sem fins lucrativos para
reabilitação de crianças com deficiências.  O NAB vive exclusi-
vamente de doações. Há várias formas de nos ajudar:-

Como ajudar - O NAB vive exclusivamente de doações.
Há várias formas de nos ajudar:  - Doações para o Bazar: Acei-
tamos mercadorias novas ou usadas como, roupas, calçados,
móveis, eletrodomésticos, brinquedos entre outros, que são ven-
didas em nosso Bazar, tornando-se renda para a manutenção
da Instituição;  - Doações via depósito bancário: Com essas
doações conseguimos manter as despesas básicas da institui-
ção, veja abaixo as formas de fazê-lo:

O Nab Brasilândia

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
      Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br

 Venha conhecer o NAB: Rua João Pinto de Oliveira,
104 - Jardim Guarani - SP (011) 3925-6722

ou   9 6744-7924 - WhatsApp -
faleconosco@nabbrasilandia.org.br
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Bairro Jussara em Mongagua precisa de melhorias
e no Centro falta banheiro público para o povo

Muitas ruas do bairro Jussara em
Mongaguá estão em total estado de aban-

dono e a prefeitura não atende às reivindica-
ções dos moradores que solicitam inclusive

um ponto de ônibus com cobertura e
assento na Rua Leda altura do 2450,

matéria já publicada anteriormente nesta
coluna mas sem resposta. O Jornal recebeu

também denúncia de que não existe banheiro
público na feira de artesanato frequentada

por muitas pessoas no centro de Mongaguá,
estamos aguardando resposta de acordo

com a lei de acesso à informação.

Sábado dia 19 de dezembro apartir das 12h
acontece o Natal Solidário com Show e Ação So-
cial, o evento realizado pelo Joia da Vila em par-
ceria com a Associação AMJFA promete agitar a
Brasilândia e acontece ao ar livre na Rua Puxinana
altura do nº47, ao lado do Atacadão na Av.Inajar
de Souza.O garotinho Luigi Ferrari destaque do
programa Raul Gil marca presença nesta festa jun-
tamente com a Gêmeas Domingues, David Lima,
Cauê Bojarski e Geovana Castro, além dessa tur-
ma de crianças que canta e encanta tem duende,
Papai Noel, Coral de Natal, Bolo, Panetone e Ação
Social para ajudar  nesta pandemia. Maiores In-
formações e Apoio Tel(11)997278502

Natal Solidário com Show e Ação
Social vai agitar a Brasilândia

Atenção Secretaria de Urbanismo e Licenciamento
cadê a Iluminação da Puxinanã?

Moradores da Vila
Rica na Brasilândia es-
peram que a Secretaria
Municipal de Urbanismo
e Licenciamento cuja o
Secretário é Cesar Angel
Boffa de Azevedo resol-
va junto ao setor compe-
tente e faça acontecer a

implantação da iluminação pública no canteiro situado a Rua
Puxinana em frente ao nº47 começando pelo projeto já está
tudo pronto mais não saiu do papel e a comunidade espera que
o pleito seja atendido antes do Natal para comemorar será?.

Correio não sai e autoridades não ajudam

Devido a dificuldade que a população da Brasilândia conti-
nua enfrentando quando precisa dos correios, continuamos aqui
pedindo providências, a abertura de uma agência na Brasilândia
e melhorias com espaço maior no posto de atendimento exis-
tente a Av.Parada Pinto.



Tia Zulmira

Henrique Veltman  hbveltman@gmail.com

511 96676-1536 22 A 28 DE OUTUBRO DE 2021

 O correto, como bom futebolista, é atingir a meta! Sendo craque do
Coringão, São Paulo e outros times, tenha melhor pontaria, procure atingir
as metas adversárias e levantar a taça!

 Em Terra de cego, quem tem um olho é Rei! Um ditado popular, mas
nada disso é válido atualmente! O correto é recorrer aos préstimos de um
oculista e adquirir óculos!

 Preste atenção ao caminhar pelas calçadas das ruas da nossa capital,
mormente próximo a ‘cracolândia!’Cuidado! Há dejetos de várias proporções
nas calçadas! Olhe onde pisa.

 A vida dos outros, pertence aos outros. Nada de denunciar pra polícia
as atividades dos malacos, seus vizinhos, quanto à venda de drogas. Deixa
pra lá! Compra quem quer!

  Com o frio reinante, você, como bom comerciante adquira conhaque de
marca duvidosa, coloque o produto fajuto numa embalagem de conhaque famoso
e fature em cima dos fregueses! O mundo é dos vivos!

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

 Caso o leonino esteja com a vida ‘matando cachorro a grito’, saia desse
enrosco, procure o terreiro da vovó Candinha e receba um ‘passe’ de um dos
seus guias africanos que acertará seu passo! Um aviso: Vovó Candinha não
aceita cheque, nem faz fiado!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Cuidado com parceria e sociedade! São ações que se iniciam bem e
termina mal, principalmente se na parceria você tenha parceria na mulher do
sócio. Olho no lance!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Evite a covid-19! Ande de máscara! Você que é jogador de futebol, não
precisa. Já é mascarado de nascença. Mas se estiver em fim de carreira, apele
pra máscara; o seu futebol foi  pra casa do chapéu; está desamparado.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Afaste-se da ‘turminha brava’, caso queira assistir a próxima Copa do

Mundo! Seus coleguinhas nada confiáveis estão na mira da polícia e você,
junto a eles, vai pro xilindró.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 O momento não é recomendável para fazer dívidas. Pense nisso. Dívida

é bom quando se faz, comprando tudo, sem pensar no futuro. No momento
do vencimento, é que torce a boca da égua!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Caso aja num concurso a pergunta sobre ‘como o saci se mantém cami-

nhando com uma só perna’, não entre nessa. Deixe a alternativa sem resposta.
Cada um sabe da sua possibilidade de andar com uma só perna! ...E ninguém
tem nada com isso!

Kaidakama

HORÓSCOPO

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Caso tenha desejo de vinho, mulher e canção, prepare a grana! Vinho bom é

caro, mulher boa, idem e canção que dê para ouvir não é fácil encontrar. Fique na sua!
Console-se com o desejo, que é barato. Nada de vinho, mulher e canção que é caro!

E chegaram a um lugar de
nome Getsêmani (significa pren-
sa de azeite), e disse aos discí-
pulos: “Sentai-vos aqui enquan-
to eu estarei a orar”... Prostrou-
se por terra e orava para que, se
possível, passasse longe dele
àquela hora. E Dizia: “Aba, Pai,
tudo te é possível; afasta de mim
este cálice! Mas não se faça o
que eu quero, senão o que tu
queres”. E tendo voltado e en-
contrando-os a dormir, disse a
Pedro: “Simão, dormes? Não pu-
deste vigiar nem uma hora? Vigi-
ai e orai para que não caiais em
tentação.”

 Jesus, em sua humanidade,
sentiu o pavor da chegada da
hora de seu suplicio e os colo-
cou por sentinelas e, como vigi-
as, tinham responsabilidades.

 “Filho do homem, fala aos fi-
lhos de teu povo e dize-lhes: “Se
o povo da terra tomar um homem
de seu território e o puser como
sentinela, por razões de defesa,
e este homem, vendo chegar a
espada e não tocar a trombeta...
Ficará preso à sua própria iniqui-
dade... e responderá pelo san-
gue. Ora, tu filho do homem, eu
te constitui sentinela da casa de
Israel” (Ezequiel 33:2-7).

 Falharam, mas Deus e Jesus
conhecem o coração de cada ho-
mem.     “O homem olha as apa-
rências, mas Deus vê o coração
(1 Samuel 16:7); Este povo hon-
ra-me com os lábios, mas seu
coração está distante de mim
(Isaias 29:13); Este povo possui
um coração transviado e indócil
(Jeremias 6:23); um coração in-
circunciso (Levíticos 26:41):um
coração dividido (Oseias 10:2);
os israelitas são culpados por
terem seguido a inclinação de
seu coração malvado” (Jeremias
7:24).   Jesus retomou o mesmo
tema em Lucas 24:25; Lucas 8:15;
Mateus 22:37; Mateus 18:35 e
Mateus 5:8, porém, conhecedor
profundo da natureza humana,
disse-lhes após vê-los pela ter-
ceira vez invigilantes  por causa
do sono: “continuai, pois a dor-
mir” e descansou.

 Quanta responsabilidade a
nossa de nos colocarmos como

sentinelas do Evangelho. Se so-
mos divulgadores da Boa Nova
temos que ser vigilantes no que
ensinamos, nos nossos atos e
palavras, no que acreditamos e
no exemplo que estamos dando.
Temos a obrigação de estarmos
em sentinela com nossas inclina-
ções, sentimentos, intelectualida-
de (para que lado a inteligência
está se inclinando e caminhando),
desejos, anseios, medos e inte-
resses. Em suma, devemos estar
atentos conosco mesmo, pois
continuamos a dormir quando re-
buscamos nosso intimo.

 Vigiar a nós mesmos é um tra-
balho que não conseguimos exe-
cutar satisfatoriamente, mas vigi-
ar os outros nós fazemos com
maestria. Se não conseguimos vi-
giar a nós mesmos como ser sen-
tinela “da casa de Israel”, ou me-
lhor, como defender o que acre-
ditamos se somos desatenciosos
com nossa fé e não nos preocu-
pamos com o perigo que ela pode
representar para os outros? Sim!
Perigo porque somos tão egoís-
tas e interesseiros que muitas ve-
zes, nossa fé acaba prejudicando
direta ou indiretamente, consci-
ente ou inconscientemente, aque-
les que nos rodeiam ou seguem,
pois os descaminhamos já que
eles nos têm como modelos.
Quantas vezes não deixam seus
caminhos para seguirem o nos-
so? Caminhos estes que, muitas
vezes, os levavam para próximo
de Deus? Quantas vezes não vi-
mos pessoas influenciarem ou-
tras religiosamente, fazendo com
que eles perdessem a alegria ini-
cial para se tornarem sisudos
“homens novos”? E quantos que
procuram nos acompanhar e até
imitar sendo que seria melhor,
para eles, continuarem no cami-
nho anterior? Da crença antiga?
Quando a influencia é positiva
todos ganham.

 Dificilmente não caímos nas
tentações da vida porque, tanto
ontem como hoje, vigiamos sem
orar e oramos sem rezar, já que
estamos sempre invigilantes e a
dormir para as verdades espiritu-
ais que Deus faz questão que
aprendamos.

(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

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

Ibrahim Isssa Abduch

A opereta Ba-ta-clan fez car-
reira internacional:
como Tschin-Tschin, foi ence-
nada no Caltheater, em Viena, em
1860, e chegou a Londres em
1865, com o nome de Ching
Chow Hi. Em 1864, em homena-
gem ą opereta, foi inaugurado
em Paris o Bataclan, que se tor-
nou uma das principais casas de
espetįculos da capital francesa.
No século 20, alguns artistas
icōnicos do pop gravaram įlbuns
por lį, como Lou Reed, Jane Bi-
rkin, Zazie, Metallica, Sting e
Prince. A casa serviu de modelo
para o Bataclan de Ilhéus, na
Bahia, que floresceu nas déca-
das de 1920 e 1930, e foi imorta-
lizado na literatura de Jorge
Amado.  Em 2015, o estabeleci-
mento parisiense ganhou as
manchetes pelo evento terrķvel,

Ba-ta-Clan - Jacó o pai da opereta

o atentado cometido pelo Esta-
do Islāmico. Após a comoēćo
mundial, o estabelecimento se
reergueu, e segue hoje com a
vocaēćo inspirada pela opereta
de Offenbach: um local de cele-
braēćo da mśsica e da alegria de
viver.

Se o gźnero opereta teve um
pai, esse  foi o compositor judeu,
nascido na Alemanha, porém
francźs em tudo, chamado Jac-
ques Offenbach (1819-1890).
Natural de Colōnia, e radicado em
Paris desde a adolescźncia, Jacó
destacou-se como virtuose do
violoncelo, antes que a rivalida-
de entre a Franēa e Inglaterra lhe
desse a chance de que a encena-
ēćo de suas obras para o palco
finalmente deslanchasse.

A virada foi em 1855. Londres
fizera uma exposiēćo internacio-

nal em 1851, e Paris, capital do
Segundo Império de Napolećo III,
nćo queria ficar para trįs. Calcu-
la-se que mais de cinco milhões
de pessoas visitaram a Exposiēćo
Universal parisiense, entre maio
e novembro de 1855. Jacó Offen-
bach, espertamente, alugou um
pequeno teatro de madeira de 300
lugares chamado Salle Lazare,
bem perto de onde os eventos
ocorriam, e lį fundou seu Théātre
des Bouffes-Parisiens, capturan-
do a imaginaēćo do pśblico com
suas operetas. Ao longo de sua
carreira, ele escreveria nada me-
nos que 98 obras do gźnero.

Seu sucesso sobreviveu ao
fim da Exposiēćo. Veio o inverno,
e a acanhada Salle Lazare nćo
podia oferecer conforto em con-
diēões climįticas mais rigorosas.
Assim, a companhia buscou um
teatro para o frio, de 900 lugares,
localizado na Passage Choiseul.
As atividades da sede de inver-
no dos Bouffes-Parisiens foram
inauguradas em 29 de dezembro
de 1855, com um espetįculo que
brincava com o gosto pelo exóti-
co, que ainda estava fresco nas
mentes dos parisienses após co-
nhecerem produtos industriais,
agrķcolas e artķsticos de 34 paķ-
ses na Exposiēćo Industrial: Ba-
ta-clan. Dada a importāncia do
elemento teatral, na opereta o li-
bretista era uma figura ainda mais
estratégica do que na ópera.
Em  Ba-ta-clan  (em francźs
parafernįlia), Offenbach traba-
lhou com aquele que foi seu prin-
cipal parceiro criativo: Ludovic

Halévy, também judeu, e sobri-
nho de Fromental Halévy, com-
positor, dentre outras, da
ópera La Juive. A quatro mćos
com Henri Meilhac, foi autor do
libreto da mais popular partitura
de Bizet, Carmen; para Jacó
Offenbach escreveria sucessos
como La Belle Hélčne (com Mei-
lhac) e Orphée aux Enfers (com
Hector Crémieux). Definida pelos
autores como chinoiserie musica-
le, Ba-ta-clan joga com estereóti-
pos da China para falar da Franēa
de seu tempo. O “chinźs” que se
fala na opereta é uma mera su-
cessćo de fonemas alusivos – e a
lķngua italiana é igualmente alvo
de zombaria. Hį alusões ao Bou-
levard dos Italianos, ą Maison
Dorée -  restaurante que ficava
nesta avenida -, ao baile da Ópe-
ra, ąs polcas que se danēavam ao
ar livre no Jardim Mabille. Nćo
faltam piadas musicais, culminan-
do com a sįtira ą grandiosidade
das óperas de Giacomo Meyer-
beer  – também judeu, cuja mśsi-
ca de Os Huguenotes chega a ser
citada – e brincadeiras internas,
como alusões a La Juive e ą
opereta Les Deux Aveugles, su-
cesso de Offenbach em julho do
mesmo ano, na Salle Lacaze. De-
pois de todos esses sucessos,
Jacó queria provar a todos que
era um compositor importante. Os
contos de Hoffmann foi sua der-
radeira tentativa  de compor uma
ópera séria. Mas Jacques Offen-
bach morreu sem terminar esta
obra, que sobreviveu ao seu au-
tor. Ironias da história.

 VIGIAI E ORAI

Nos últimos dias, foi noticia-
da a redução da taxa de transmis-
são do coronavírus no Brasil,
sendo a menor desde início da
medição, iniciada em abril de 2020.
Segundo dados do Imperial Co-
llege, o índice revela um ritmo de
contágio em que cada 100 pesso-
as infectadas transmitem o vírus
para outras 60.

Porém, é extremamente neces-
sário mantermos as outras medi-
das de combate ao vírus, como o
uso de máscaras, o distanciamen-
to físico, optar por espaços aber-
tos e bem ventilados, além da hi-
gienização das mãos e o uso do
álcool em gel. Afinal, quando os
casos diminuem, é sinal de que
estamos fazendo as coisas cer-
tas. De acordo com Jorge Garcia
Paez, infectologista do Grupo
São Cristóvão Saúde, a anulação
da máscara como acessório, por
enquanto, ainda está fora de co-
gitação. “As máscaras são estra-
tégicas no controle da pandemia,
pois possuem duas funções mui-
to importantes: reduzir a emissão
de partículas contaminadas na
proteção dos demais e diminuir a
exposição aos vírus dissemina-
dos por aerossóis, de modo a nos

proteger de quem está infecta-
do”.  Além disso, muitos questi-
onam sobre a eficácia das más-
caras de pano, muito encontra-
das para comércio em nosso
país. Segundo o especialista,
máscaras de pano bem ajusta-
das, ao ar livre e em áreas aber-
tas são eficazes. Porém, quando
utilizadas em ambientes fecha-
dos e com maior número de pes-
soas aglomeradas, elas não po-
dem ser consideradas como
itens de segurança. Assim, vale
investir em máscaras N9 ou-
PFF2, por exemplo, pois possu-
em maior eficácia na proteção
aerossóis, suspensos no ar em
minúsculas partículas por horas
e horas.

“Hoje, depois de 2 anos de
pandemia, não há dúvidas de
que a máscara é um dos itens
mais importantes no controle da
pandemia e devem sim continu-
ar por mais algum tempo”, co-
menta Jorge Paez. Segundo o
especialista, “os países que re-
tiraram o uso de máscara toma-
ram ações precipitadas e muitos
estão voltando atrás. Ainda não
temos uma cobertura vacinal tão
grande para eliminar o uso des-

se acessório”, esclarece.   Na vi-
são de Dr. Paez e de outros infec-
tologistas, o Brasil só pode inici-
ar a discussão sobre um possí-
vel fim do uso de máscaras quan-
do forem registrados baixos ní-
veis de transmissão comunitária,
o que seria entre os níveis 1 e 2
da escalada da Organização
Mundial da Saúde (OMS), que
vai até 7.

 Dessa forma, o método mais
seguro está na manutenção dos
protocolos sanitários, além do
avanço da campanha de vacina-
ção, com pelo menos 80% da po-

pulação com o esquema vacinal
completo e a testagem em massa,
que até hoje não acontece no
país e poderia traduzir os verda-
deiros níveis de contágio e de
casos assintomáticos.  “As infec-
ções continuam, o risco continua
e a vacinação não está em uma
porcentagem ideal. Então, vamos
ter que continuar com essas
ações por um bom tempo ainda.
Devemos continuar usando as
máscaras e demais medidas não
farmacológicas para nos preve-
nirmos e para cuidar dos outros”,
finaliza o infectologista.

Até quando usar a máscara
como item de proteção?

Saúde Brás Pereira

Sobre o Grupo São Cristóvão Saúde - Administrado pela Associação
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão, o Grupo São Cristóvão Saúde
é constituído pelas seguintes Unidades de Negócio: Hospital e Maternidade
Geral, Plano de Saúde, oito Unidades Ambulatoriais, Filantropia, Centro
de Atenção Integral à Saúde (CAIS), Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e
Hotel Recanto São Cristóvão, localizado em Campos do Jordão. Referência
em saúde, na Zona Leste de São Paulo, a Instituição completou 109 anos
em dezembro de 2020. Através da gestão administrativa dirigida pelo CEO/
Presidente, Engº Valdir Pereira Ventura, tem sido promovida uma grande
modernização e expansão em sua estrutura física e tecnológica, investido

em equipamentos, certificações e profissionais qualificados. Atualmente,
o Hospital e a Maternidade aumentaram a capacidade de internação passando
de 171 para 275 leitos, além das oito Unidades dos Centros Ambulatoriais,
Centro Laboratorial Américo Ventura (CLAV) e do Centro de Atenção
Integral à Saúde que realizam diariamente milhares de consultas,
proporcionando qualidade assistencial às mais de 160 mil vidas do Plano
de Saúde.  O atual Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº
Valdir Pereira Ventura, é também o Vice-Presidente da ACSP - Associação
Comercial de São Paulo e o 1º Diretor Financeiro da FEHOSP- Federação
das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo.

Infectologista do Grupo São Cristóvão Saúde comenta sobre medidas de segurança
 após redução dos níveis de transmissão do coronavírus no Brasil



A regularização de edifica-
ções na cidade de São Paulo po-
derá ocorrer até o dia 29 de
março de 2022. O período foi
estabelecido em decreto muni-
cipal para que o munícipe te-
nha mais tempo para regulari-
zar seu imóvel, devido à situa-
ção emergencial ocasionada pela
pandemia da Covid-19, que di-
ficultou a viabilização dos trâ-
mites de documentos. Este é o
último prazo previsto pela Lei
nº 17.556/2021 que o estendeu
por mais 180 dias. A data passa
a contar a partir de 1º de outu-
bro. Já foram regularizados
mais de 200 mil imóveis, sendo
grande parte de forma automá-
tica.  A Lei de Regularização de
Edificações (Lei n°17.2020/19)
tem como objetivo desburocra-
tizar e simplificar a vida da po-
pulação. Ela possibilita ao cida-
dão total posse e garantia sobre
seu imóvel, tornando a edifica-
ção, tanto de residências, quanto
de comércios, completamente re-
gular. A legislação dispõe de qua-
tro categorias de regularização:
automática, declaratória simplifi-
cada, declaratória e comum.

Regularização de imóveis na Cidade de
São Paulo é prorrogada para março de 2022

São Paulo Cassius Clay
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Este é o último prazo
previsto pela Lei nº

17.556/2021 que
estendeu por mais
180 dias. A data
passa a contar a
partir de 1º de

outubro. Já foram
regularizados mais
de 200 mil imóveis

Modalidades -  A regulari-
zação automática foi adotada
para imóveis residenciais com
isenção total no cadastro do
IPTU em 2014, construídos até
31 de julho daquele ano e com
condições adequadas de higie-
ne, segurança, acessibilidade,

estabilidade e salubridade. Para
saber se o imóvel foi regulari-
zado de forma automática, o
munícipe deve conferir a lista
disponível no portal Meu Imó-
vel Regular.  Já as demais mo-
dalidades abrangem residênci-
as não enquadradas na modali-

dade automática, além de edifí-
cios comerciais, de serviços e
industriais. Para esses casos, é
necessário protocolar pedido de
regularização junto à Prefeitura
de São Paulo. Todo o processo
ocorre de forma 100% digital
via Portal de Licenciamento.

Como regularizar - O pri-
meiro passo é acessar o site do
CEDI - Histórico da Edificação
para verificar se a edificação
está regular ou irregular. Caso
o imóvel esteja irregular, será
preciso saber em qual modali-
dade de regularização ele se en-

caixa. Por essa e outras razões,
é imprescindível a contratação
de um responsável técnico,
como arquiteto e engenheiro.
Ele também ficará responsável
por comprovar, por meio de de-
clarações e atestados, que o
imóvel apresenta condições ade-
quadas para ser regularizado.

 Em seguida, o pedido de re-
gularização deve ser protocola-
do - mediante a apresentação
dos documentos - de forma to-
talmente digital, através do por-
tal de regularização de imóveis.

 Por fim, a conferência do
próprio sistema digital e/ou aná-
lise por parte da Prefeitura - a
depender da modalidade da re-
gularização – será emitida a Cer-
tidão de Regularização (Habite-
se).  Lançado em outubro de
2019, o portal Meu Imóvel Re-
gular é o canal oficial da Prefei-
tura sobre a Lei de Regulariza-
ção de Edificações. O site reú-
ne uma série de informações
sobre a legislação e traz carti-
lhas explicativas que abordam,
de forma detalhada, como pro-
ceder com os pedidos de regu-
larização. Clique aqui para aces-
sá-lo.

Contato -  Para sanar dú-
vidas sobre a Lei de Regulari-
zação, basta entrar em contato
com a Sala Arthur Saboya da
Secretaria de Urbanismo e Li-
cenciamento (SMUL).

Devido à pandemia, o aten-
dimento está sendo realizado de
forma remota, de segunda a
sexta-feira, das 13h às 17h por
meio dos telefones (11) 3243-
1104 /1105. Ou se preferir, en-
caminhe um e-mail para
licenciamento@prefeitura.sp.gov.br

Iniciou-se uma estratégia
para organizar o trânsito de
forma viável diante do peque-
no número de veículos auto-
motores existentes, que na épo-
ca em questão, utilizavam-se
transportes movidos a tração
animal como carroças, charre-
tes, etc... empregando para
propulsão burros, cavalos, mu-
las, além dos carros chamados
de” carros de boi”, que eram
puxados por vários bois, che-
gando ao mínimo de oito e no
máximo de doze, devido ao
peso deste tipo de transporte.
Por ter naquele tempo um nú-
mero considerável deste meio
de locomoção criou-se a Car-
teira nacional de Habilitação

de carroceiro para regulamen-
tar a profissão uma vez que tais
profissionais trabalhavam no
campo e também na cidade.
Até hoje houveram muitos pro-
gressos nesta área, e pasmem,
mas recentemente a empresa
Tesla colocou 200 carros sem
motorista, com movimentos
totalmente remotos, para se-
rem usados como Taxi nas ruas
da Flórida. E quem naquela
época dos carros de boi ima-
ginou isso acontecer um dia?
Não perca a próxima edição
Grato pela atenção,

ADIR VERGILIO
ESPECIALISTA EM TRÂNSITO

Curiosidades
do trânsito!



BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Está chegando a época em
que as crianças recebem a
esperada visita do Papai Noel.
Para que os presentes não
causem surpresas desagradá-
veis, é importante que pais e
responsáveis procurem brin-
quedos seguros e de qualida-
de. Objetos pontiagudos, cor-
tantes e pequenos devem ser
evitados.  - É preciso atenção
com a adequação do brinque-
do à idade das crianças. Os
pais devem ficar atentos às
informações do rótulo ou da
embalagem. Sempre procurar
pelo selo do Inmetro é uma
das recomendações - cita a
coordenadora da Área de Aci-
dentes e Violências do Minis-
tério da Saúde.   Brinquedos

Pais devem estar atentos para a segurança
dos brinquedos e enfeites de Natal

com pontas ou extremidades
cortantes e peças pequenas
devem ser evitados, por conta
do risco de cortes ou da soltu-
ra de peças.  - Peças peque-
nas são risco para engasga-
mento, sobretudo em crianças
de até quatro anos.

 Brinquedos com corren-
tes, tiras ou cordas com mais
de cinco centímetros, também
devem ser evitados sejam evi-
tados.  - Eles podem enrolar
no pescoço e estrangular a
criança - alerta.  Quanto aos
materiais, estes devem ser la-
váveis e as tintas e demais
componentes devem ser ató-
xicas e não descascarem.  O
mesmo cuidado deve-se ter na
hora de abrir o presente. Os

sacos plásticos das embala-
gens podem causar sufoca-
mento. Grampos e arames po-
dem provocar eventuais ma-
chucados.  - Orientamos, tam-
bém, que os adultos estejam
muito atentos ao guardar os
brinquedos. Se eles ficarem
esparramados podem ocasio-
nar quedas - lembra a coorde-
nadora.  Skates, patins e bici-
cletas oferecem riscos de tom-
bos e machucados.  - Os pais
devem calçar os pequenos
com sapatos fechados, evitar
cadarços soltos para não en-
roscar nas rodinhas, e, de pre-
ferência, insistir para que o fi-
lho use capacete - observa
Marta. - Também é importan-
te não usar esses brinquedos
em locais onde tem carro. Ve-
ículos são sempre um risco
para as crianças se ferirem -
acrescenta.

ENFEITES DE NATAL
-  Embora crianças fiquem fas-
cinadas pela decoração de
Natal, guirlandas, bolas e pis-
ca-piscas podem esconder pe-
rigos. Para garantir a seguran-
ça dos pequenos, evite enfei-
tes que sejam afiados ou que-
bráveis, como bolas de vidro,
e mantenha outras decorações
com partes pequenas longe do
alcance delas.

 Outra dica é não usar en-
feites que pareçam doces ou
alimentos, para evitar que as
crianças se confundam. Tam-
bém é importante não deixá-
las sozinhas em locais com pis-
cas-piscas. A curiosidade pode
levá-las a pegar a decoração
e colocar na boca, o que pode
causar choque elétrico.

Desabamento de sobrado em Paraisópolis
matou uma pessoa e quatro ficaram feridas

Uma pessoa morreu e quatro
ficaram feridas após o desabamento

de um sobrado na comunidade de
Paraisópolis, em São Paulo, no final da

noite do dia (16). O acidente ocorreu
na Rua Itajubaquara, na altura da Rua

Herbert Spencer.  Dois dos feridos
foram socorridos antes da chegada dos

bombeiros. Os outros dois foram
resgatados pelos militares. Um deles,
um homem de 49 anos, teve escoria-

ções e foi encaminhado ao Pronto-
Socorro Campo Limpo. O outro

homem, de 48 anos, teve fratura na
perna.   Já a quinta vítima, de 55 anos,
estava sob os escombros e seu corpo

foi localizado pelo Corpo de Bombeiros
algumas horas depois .

 Cerca de 54 bombeiros e um cão
trabalharam nas buscas pelas vítimas.

 As causas do acidente ainda são
desconhecidas. Voluntário A GBC e BMJV  ajudam Bombeiros em

desabamento de sobrado em Paraisópolis

www.saopaulodefato.com
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A beleza da Top da Sport ModelsThalia Biten, 23 anos,
altura 1,71, olhos e cabelos castanhos e seu hobby é atuar em
Feiras e Exposições. O repórter fotográfico Renato Cury re-
gistrou a modelo na Feira de Energia Solar, que aconteceu na
Expor Center Norte. Hein e por quê?

 .Dia 21 de outubro é a data
oficial de fundação do Bloco
Carnavalesco Agua Ardente
são 4 anos de existência com-
partilhando alegria junto com
nossos integrantes em todo o
percurso do nosso desfile e no
coração de cada admirador da
agremiação. Na foto Mestre
o Presidente Romildo e espo-

O nosso Bloco Água Ardente trás
alegrias e tristeza nunca mais

sa e  Moizés Pires e Pedro
Porcino fundadores do bloco
no evento que aconteceu na
ocasião da festa da entidade
na Freguesia do Ó ocorrido no
ultimo domingo com direito a
samba, alegria e bolo. Para-
béns a todos simpatizantes
deste bloco e bom Carnaval
para 2022..Hein e por quê?

Eduardo Leão
Poeta
    De Fato

Tem a  mulher maravilhosa
Que posso na Rosa
Batendo  proza.
Eduardo Leão
Quem tem de
Esperança o amor
Exorciza
Qualquer tipo
De dor seja
Qual for

Foto memorável com a
presença do saudoso goleiro
do Palmeiras Oberdan Cata-
ni e Badeco, Dr. Ivan ex-jo-
gador da Potuguesa, Corinthi-
ans e Delegado da Polícia.
Federal.em São Paulo. O João
de Favari era o Superinten-
dente da Distrital Norte da
ACSP  entregamos aos dois
personagens o Marco da Paz.

Prêmio
Marco da
Paz aos
atletas

Oberdan
e Badeco
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Chave de Borboleta

Eleao
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