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São Cristóvão Saúde
 conquista Selo Ouro SINASC

Premiado pela pontualidade
na digitação e qualidade dos da-
dos registrados, o Hospital e
Maternidade São Cristóvão foi
contemplado, pela 11ª vez, com o
Selo Ouro SINASC - Sistema de
Informação sobre Nascidos Vi-
vos. A categoria ouro é dada a
instituições idôneas, que mantém
o padrão de qualidade das infor-
mações.  Criado pela Secretaria
Municipal de Saúde de São Pau-
lo, o Selo tem por objetivo reunir
as informações relativas aos nas-
cimentos ocorridos em todo o ter-
ritório nacional. A fonte dos da-
dos é a Declaração de Nascidos
Vivos (DNV), padronizada pelo
Ministério da Saúde, com cerca
de 52 variáveis, entre as quais
podem ser destacadas: duração
da gestação, peso do recém-nas-

cido, parto cesária ou vaginal, ida-
de da mãe, local de ocorrência e
tipo do parto.

 No Hospital e Maternidade
São Cristóvão, a premiação foi
dada pela pontualidade de digita-
ção dos dados e a qualidade de
informações sobre nascidos vi-
vos, referente ao ano de 2020. "O
selo, conquistado pelo Grupo São
Cristóvão Saúde por 11 vezes
comprova que nós, como institui-
ção de saúde de referência, cum-
primos com o padrão de qualida-
de da coleta, processamento de
dados, fluxo e divulgação das in-
formações sobre os nascidos vi-
vos. Estamos muito felizes e or-
gulhosos por mais essa premia-
ção", declara Caroline Amaro, Di-
retora de Estratégia e Gestão do
Grupo São Cristóvão Saúde.

50 anos da Sociedade Rosas de Ouro:
Jubileu de Ouro!

Nicolau Helito Filho
autor desta homenagem e
integrante da Escola -
Conselheiro Diretor da
Distrital Lapa da Associ-
ação Comercial de São
Paulo. Pág. 4

O Professor e escritor, Rodrigo de Macedo França, graduado em pedago-
gia e história, especializado em alfabetização e Letras, Educação de jovens e
adultos, atua na rede municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo,
região da Brasilândia (Jd.Elisa Maria), publicará o livro: Lótus, a flor do amor".
Um romance bucólico entre dois jovens que descobrem o valor do amor, em
um cenário florido e magnífico, cheio de segredos e  transcendência espiritual.
O evento de lançamento do livro será realizado nos dias 4 e 5 de dezembro de
2021 às 18h no CCJ - Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso -
V.N.Cachoeirinha.  Participe e valorize a produção cultural e artística de nossa
comunidade.

 Mais informações: prof.rodrigo1@hotmail.com, Tel. (11)98452.4816

SP já prevê flexibilizar máscara em dezembro
Para que isso ocor-

ra, é necessário que o
Estado avance em
quatro indicadores,
que monitoram da co-
bertura vacinal da po-
pulação à quantidade
de novas internações
pela covid-19.  “A po-
sição do Comitê Cien-
tífico do Estado de São
Paulo é que este mo-
mento ainda não é se-
guro, adequado, para a
liberação do uso das
máscaras”, disse o co-
ordenador executivo
do grupo, João Gab-
bardo. Segundo ele, o
Estado ainda está em
“uma transição impor-
tante”, com atividades voltando
à normalidade. “Então, nós espe-
ramos observar melhor essas
questões, antes da liberação das
máscaras”, explicou.  Para dar um
próximo passo, o Comitê Científi-

300 (atualmente está
abaixo de 400); e a média
móvel de óbitos deve fi-
car abaixo de 50 (atual-
mente, o índice está pou-
co acima de 60).  A flexi-
bilização do uso de más-
caras em locais abertos
estará condicionada a
essas metas. “Quando
nós atingirmos os qua-
tro indicadores, o Comi-
tê Científico encaminha-
rá ao governo do Estado
a possibilidade da libe-
ração do uso das másca-
ras em ambientes aber-
tos e sem aglomeração”,
informou Gabbardo. Se
os indicadores continu-
arem avançando no rit-

mo atual, o coordenador executi-
vo prevê atingir os objetivos no
fim deste mês.  RIO. Na capital flu-
minense, o uso de máscaras em
locais abertos já não é obrigató-
rio.    Fonte: Folha de S.Paulo

co, que assessora o governo Do-
ria, definiu que vai aguardar ter
75% da população total do Esta-
do com duas doses ou dose úni-
ca de vacinas contra a covid-19,
por exemplo. Atualmente, o índi-

ce está em 68,5%. As outras três
metas são: a média móvel de no-
vos casos deve ficar abaixo de
1.100 (atualmente, está próximo
de 800); a média móvel de novas
internações deve ser inferior a

Pixabay/Banco de Imagens)

Professor da Brasilândia lança livro no
CCJ - Centro Cultural da Cachoeirinha

 A morte espreita a gente sem data pra acontecer. Por mais que nós
cuidemos sempre haverá o imprevisto acontecer. A preocupação com as
coisas materiais sobrepõe às espirituais. Temos pesar pelas perdas sem
considerar os louvores pelas graças da vida eterna. Damos muito valor pela
vida Terrestre fugimos da vida imaterial que nos aguarda. Uma vida que se
vai não é uma perda como pensamos. É da natureza partir como chegamos.
Saímos com experiência que nos é reservada. Assim morre Marília Mendonça
artista jovem que deixa sua carreira promissora para viver no plano superior
concebido nesta data 5 de novembro de 2021. PAZ...

A vida não tem
prazo de validade!
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Editorial Tia Zulmira

O pobre vive de teimoso!
Ao abrir as

portas do aben-
çoado terreiro, o
líder de uma tur-
ma de clientes
cantava: ”Neste
mundo compos-
to de ingratidão
e alegria, o rico
vive por gosto e
o pobre, por tei-
mosia!” Após,
alguns clientes
depositaram algumas moedas no
‘congá, o líder fez o pedido:
”Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro para enco-
mendar um trabalho, cujo teor
será para brecar os aumentos se-
manais da gasolina que, a cada
dia aperta a situação da turma
pobre que, além de pobre, mui-
tos estão desempregados, catan-
do no lixo algo pra comer; alguns
até conseguem restos de carnes,
outros nem isso! ”Para desatar o
nó, foi escalado o caboclo Batu-
íra. “Zifios, a coisa tá preta! Se
para vocês está ruim, nós, os ca-
boclos, estamos na pior! O ter-
reiro da vovó Candinha vivia lo-

tado de clientes, todos com carro
do ano, o dinheiro entrava a rodo,
nossos pagamentos eram em dia:
hoje, os carros que estaciona fren-
te ao terreiro, são de ‘catadores
de recicláveis’, que também anda
escasso; nem no lixo são encon-
trados matérias recicláveis. Por-
tanto, logo virão eleições e pode
ser que a coisa melhore, porque
para piorar, chegou na estaca
zero; não tem onde piorar mais!”
Os clientes saíram desolados, cla-
mando: se o terreiro da vovó Can-
dinha está indo à falência, imagi-
ne nós!

 Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

 Vivemos no
país do aumen-
tos! A cada hora
convivemos com
um aumento! Pu-
xados pelos
constantes au-
mentos dos deri-
vados de petró-
leo, gás, gasoli-
na, diesel iniciam o cortejo. As de-
mais mercadorias - gêneros ali-
mentícios em geral - engrossam a
carga e tome aumentos pra cima
do povão! Em alguns programas
de tevê, apenas tentam empurrar
nos telespectadores remédios mi-
raculosos e apartamentos ainda
na planta, o locutor esbraveja
contra os aumentos de tudo, pu-
xados pela gasolina! De nada
vale; os presidenciáveis não es-
tão nem aí! Recentemente, o pre-
feito decretou aumento para seus
‘marajás’ e para ele também. Hou-

Aumentos

Protestos contra o aumento dos ‘cardiais’ da prefeitura aconte-
ceram em diversas partes da capital. A turma trabalha pouco, ganha
bom ordenado e não atende reclamos dos contribuintes!

Diversas ruas da capital estão esburacadas. Na zona norte, as
ruas asfaltadas estão com piso irregular. Reclamar pra quem? Na
zona norte os vereadores apenas fazem comícios, são eleitos, pro-
metem atender solicitações, e caso se comunique com algum, este
fará promessa, mas...

O telefone 156, caso o contribuinte consiga ligação, uma fita
gravada é quem atende, solicita ao contribuinte que espere o aten-
dimento. Em seguida, uma musiquinha de péssimo gosto e conse-
lhos idem, faz que o contribuinte desligue e conviva com o mau
estado das ex- ruas asfaltadas!

A zona norte foi pródiga de bons vereadores, destaque para
Claudinho, Goulart e outros. No momento é órfã! Não temos a
quem apelar. A pavimentação da avenida Imirim, rua Conselheiro
Moreira de Barros e outras estão irregular; nenhum vereador ou
fiscal - se é que existe – não toma providência.

Para aplicar multa, aparecem! Deveriam aplicar multa ao sono-
lento subprefeito da regional de Santana sobre a situação das ruas,
antes pavimentadas, hoje esburacadas! Confiram na avenida Imirim
e rua Conselheiro Moreira de barros, no Lauzane!

Reportagens, Crítica, Elogios,
Sugestões  e  Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

 A  Constituição Federal de
1988, previu-se a instituição de
dois impostos o " de  transmis-
são, um  estadual (ITCMD)  e
outro a "título  gratuito" (causa
mortis e doações) e do segundo
as transmissões a "título onero-
so". Segundo a Prof. de Portugu-
ês Flávia Neves, gratuito ou gra-
tuita, dependendo do gênero, in-
dica alguma  coisa  grátis, que não
necessita de pagamento. Exem-
plo: não se preocupe com o di-
nheiro, seu tratamento será gra-
tuito;  Outro exemplo: todos os
dias eu fico chocado com  tanta
violência gratuita nas redes soci-
ais. Titulo oneroso é o contrato
de compra e venda em que uma
parte é obrigada a entregar um
bem ao passo que a outra deve
pagar esse bem com dinheiro.
Depois dessas considerações,
ingressamos nas alienações juri-
dicas, que é a transferência para
outra pessoa de um  bem ou direi-
to, a "de uma propriedade "e ou-
tros significados, pode ser uma
cessão de bens, transferência de
domínio de bens de um indivíduo
para terceiros. A alienação de bens
é qualquer item de valor econô-
mico de propriedade de  um indi-
viduo, como imóveis, moto, auto-
móvel, barco, computador, filma-
dora, etc. ou, corporação que
pode ser convertida em dinheiro.
Serão tributadas as  cotas de Ca-
pital social doadas pela Secretá-
ria da Fazenda?

Como será cálculado o
ITCMD?  EM um caso, sendo o
Autor títular de quótas sociais de
Capital social da Sociedade Em-
presária "urgente admistração de
bens Ltda. cujo objeto social é a
administração de bens próprios e
escritório  administrativo, sendo
que em 12/2016, outro sócio, Mu-
niz  Carlos  Fonseca, retIrou-se
da sociedade, "cedendo e trans-
ferindo, via "doação", todas  as
suas  1.550.640 (um milhão, qui-
nhentos e cincoenta e seiscentos

 ITCMD - doação de
cotas  de capital social

e quarenta) quótas sociais aos
sócios remanescentes, receben-
do, portanto o cedente pelo va-
lor valor nominal  de R$ 1,00 (um
real) das quótas  R$ 516.880,00.
Nessa operação, os interessados
procederam o cálculo e recolhi-
mento do ITCMD - doação, va-
lendo-se dovalor patrimonal -
contabil, atribuido às cotas soci-
ais obj eto da transmissão R$
1,00  cada uma.

Ai, veio a Fazenda Pública,
discordar em relação dos valo-
res  atribuidos as  cotas  sociais
de  capital social doadas  lavran-
do  auto de infração  nº 123.987.
pelo  valor de mercado dessa
operação; cobrando a  diferença
do Imposto por ela calculado.

A  justiça    mais  uma vez
decidiu, que  a legislação de re-
gência do  do ITCMD prevê o
"valor patrimonial" como válida
base de calculo  nas operações
envolvendo a  transmissões gra-
tuitas de  cotas sociais que não
tenham sido objeto de negocia-
ção nos últimos 180 (cento e oi-
tenta) dias. -  legalidade da adoa-
ção do valor patrimonial - conta-
bil - Em detrimento do valor pa-
trimonial  real - Ausencia de "cau-
sae  debendi" válida para a la-
vratura do AIIM Nº 123.987 . Em
suma, até o auto de infração la-
vrado pela Secretária da  Fazen-
da  foi declarado ilegal. Essa ma-
téria tem o propósito  de divul-
gar que a Justiça pode demorar,
mas não falha.

ve protes-
tos. Apo-
s e n t a d o s
recebem au-
mento de
5% e a tur-
ma do alto
escalão da
prefeitura
foi obsequi-

ada com aumento fabuloso, se-
gundo a mídia. As eleições se
aproximam. Os eleitores que se
propuserem votar, elegerão outra
‘turma’ de folgados. Caso os elei-
tores que ainda possuam ‘massa
cinzenta’ usem o bom senso e
vote em branco! Como sempre,
não resolverá nada! Os que ga-
nharem as ’tetas’ terão 4 anos de
vacas gordas e os eleitores, terão
muitos anos de vacas magras!

Tia Zulmira, viúva, aposentada
e que não votará pra ninguém!

 Ouvi rumores de que as coi-
sas vão melhorar. Fiquei estático
e pensei: quais as coisas que me-
lhorarão? São tantas que, inician-
do melhora agora, do jeito que está
a situação econômica do país, a
decantada melhora seria para da-
qui a alguns anos e muitos brasi-
leiros, que estão na mira da  co-
vid-19, a tal melhora ficará na sau-
dade! Poderão do além, ficarem a
par da melhoria, que deverá servir
para seus parentes! Reafirmo o
que ouvi: as coisas vão melhorar
sim, para os políticos e seus ‘ma-
rajás’. Para os operários que ala-
vancam o progresso da nação,
estes estão sem esperança de me-

Crônica Professor Clovis Pereira

“Estão  dizendo por aí, que
as coisas vão melhorar!”

lhoria. Vejamos: firmas fechando,
outras abrindo o bico, desempre-
go pegando firme, casas, aparta-
mentos, galpões e terrenos à ven-
da aos montes. Quem diria que a
situação chegasse a esse ponto.
Mas as coisas realmente vão me-
lhorar para alguns candidatos na
próxima eleição, caso tenha apre-
sentado trabalho em prol da po-
pulação; em contrário, Poucos
serão os eleitos ou reeleitos! Ne-
nhum eleitor ainda consciente vo-
tará na raça de folgados! Aconte-
ce que com poucos votos alguns
serão eleitos e, para eles, as coi-
sas que estão boas, melhorarão
ainda mais! Confiram!

Direito

Dr.Ari Pereira - Advogado -
Membro da Diretpria Plena da As-
sociação Comercial de São Paulo -
email: pereiraari2917@gmail.com -
Tel. cel. (011) 95116-4243.

PENSAMENTO - HARMONIA, AMOR, VERDADE E JUSTIÇA

Festa de Natal vai agitar a região com muita
 diversão e benefícios para a Comunidade!

 Programe-se para ajudar e
também participar, em dezembro
tem pelo menos 3 festas legal e
beneficente a população da re-
gião, veja a programação: Natal
Solidário, Música e Ação Social
acontece dia 19/12 das 10h  as
22h  na rua Puxinana altura do
nº47 na Vila Rica, evento gratui-
to com coral de natal, papai noel,
apresentação de cantores mirins
conhecidos do programa Raul
Gil, personagens infantís, bolo,
doces, sorteio de bicicletas, brin-
quedos infláveis para a garota-
da e ação social com entrega de
benefícios para famílias carentes
através de senhas distribuídas
com antecedência. No dia 23/12,

Silveira altura do nº145. O evento
tradicional organizado por Wilson
da Lélis em parceria com a Associ-
ação do bairro vai atender famílias
carentes com alimentos distribuí-
do através de senhas além da dis-
tribuição de bolas, doces, brinque-
dos infláveis e a presença de Pa-
pai Noel.

Mais informações na próxima
edição.     Embora precise ser mais
valorizado é sempre algumas
lideranças e bons comerciantes
que têm trabalho e entidades atu-
antes que  fazem a diferença jun-
to a população na periferia princi-
palmente quando o poder públi-
co não ajuda em nada.

a partir das 10h.  A Festa de Na-
tal reúne amigos e moradores da
rua Campo Redondo no Parque
Tietê com diversão, persona-
gens e brinquedos infláveis para

as crianças. O evento gratuito é
organizado pelo amigo Gilberto.
Dia 24/12 acontece a 8ºação de
Graça na Vila Penteado na
Av.Padre Orlando Garcia da

Cadê a sinalização na porta das Escolas?
Na rua Mestre Simeão
José de Nazaré altura
do nº78 temos a saída e
entrada de alunos com
a via pública sem nem
uma sinalização que já
foi aprovado mas não
sai da gaveta e nem do
papel e o mesmo
ocorre na Av.Inajar de
Souza,6975 em frente a
Emef Primo Pascoli
Melare.
A comunidade cobra
da associação que
cobra da CET/SMT
uma benfeitoria na
sinalização que já
deveria ter sido
feito.(Antonio Cirino)

Conselho Tia Alzira

  O líder comunitário tem o
papel de representar a comunida-
de cobrando, a política  pública
para a melhoria de todos os mo-
radores, além de outras respon-
sabilidades que cabem a uma li
erança, sempre se preocupando
com o bem comum”. A essência
de uma liderança é estar aberta
ao diálogo, ser comunicativo,
compreensivo, conhecer a reali-
dade de onde iniciará um traba-

Valorizar a sociedade, mas
prioriza sempre   sua comunidade

Líder Comunitário Markimho Meneghel

lho, buscar a participação e in-
teração do grupo ou entidade
que está à frente. Ser uma pes-
soa democrática, humilde, cen-
trada e equilibrada, e estar sem-
pre atualizada com a conjuntu-
ra. Markinhos Meneghel atual-
mente atua em projetos cujo
objetivo é a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas, atra-
vés de campanhas solidárias
para ajudar famílias em situação
de vunerabilidade social que
estão vivendo nessa pandemia.
Embora ele tenha rompido com
seu último apoio político, por
não ser atendido em suas de-
mandas, segue na luta. Tem sido
procurado por munícipes de vá-
rias regiões, São Miguel, Tre-
membé, Jaraguá e  Freguesia do
Ó/Brasilândia onde atua com
mais frequência e tem tido o apoio
do Sub Prefeito Freguesia/Brasi-
lândia, para  sanar as necessida-
des do bairro.

 Feliz Aniversario
com muita saúde e felici-
dade para a pequena
Manuela que completou
1 ano e para o garoto
Hugo que completou 9
anos e como não pode-
ria passar em branco a
mãe Iraci Alexandre, José
e Luzinete organizaram
uma festa legal que dei-

xou as duas crianças aniversariantes feliz da vida. Parabéns de toda
equipe do Jornal São Paulo de Fato e Norte News.(Henrique Deloste)

Há sempre motivo para comemorar

Carnaval está  ai em fevereiro e o presidente Sergio Matroni
promete colocar o bloco na rua, pois falamos do Jóia da Vila
que está chegando pra fazer a diferença.

Vem ai o Bloco Jóia da Vila

Ari Pereira



  www.saopaulodefato.com / 11 96676-1536 5 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Curiosidades do Trânsito

 Como agregar e congregar
no trânsito de (A) Pedestre, (B)
Ciclista, (C) Motociclista, (D)
Motorista (E) a População, no
ambiente estrutural e conjuntu-
ral das cidades brasileiras.  Cu-
jos componentes usam Skats,
Patinetes, Bicicletas, Motos,
Automóveis, Vans, Camionetes,
Caminhões e Carretas, Ônibus
Simples e Articulados.  Quanti-
dade aproxidamente 44.8 milhões
de automotores, distribuidos no
território Nacional, cujo progres-
so alavancará um numero maior
os quais precisarão de motoris-
tas con C.N.H para conduzí-los. .
Todavia 55% dos jovens brasi-
leiros estão sendo desmotivados

a habilitar-se com a
C.N.H, é por isso que
40% desses dirigem sem
estarem devidamente ha-
bilitados e quando são
fiscalizados no afam de
se livrarem das autorida-
des  provocam acidentes
irreparáveis, ceifando a
vida de muitos inocen-
tes, arriscando suas pró-
prias vidas, mesmo assim
não tem tem um jovem
que não deseje possuir

e dirigir um carro, o qual satisfaz
seu ego, aumentando sua alta es-
tima perante a sociedade e em se
tratando de emprego, valoriza seu
curricullum profissional.  Neste
sentido, será necessário que haja
incentivos por parte dos gover-
nantes, com financiamento espe-
cíficos para esta profissão, como

também campa-
nhas educativas
de trânsito per-
manentes.

Adir Vergílio -
Especilista em
Trânsito - Cel.
(11) 9.9958.4775

Inicio a minha coluna comen-
tando qual o verdadeiro motivo que
o elenco do "Encrenca"  trocou a
Rede TV pela Band. Eles tem es-
treia marcada para o próximo do-
mingo com o nome de "Perren-
gue".

Tottola Godas, Dennys Motta,
Angelo Campos e Ricardinho
Mendonça integram a equipe na
Rede TV até outubro, agora que-
rem fazer história na Band. Numa
entrevista coletiva de imprensa
solicitada por eles contaram as
novidades da atração na nova
emissora.

Segundo Dennys Motta a deci-
são de sair da Rede TV foi coleti-
va. Em determinado momento a
gente tinha uma situação na emis-
sora que não ficou mais sustentá-
vel  para o elenco então fomos con-
versar com a diretoria e o final foi
de comum acordo entre nós e eles.

O Encrenca era líder em audi-
ência na emissora e no faturamen-
to, de tudo; Isso era uma situação
confortável, mas pra gente já não
era mais . Aí recebemos o convite
da Band e foi uma coisa incrível e
acabamos aceitando - afirmou.

A bem da verdade
chegou um momento
que não dava mais, esse
é o real. Nós queríamos
partir para outra. Então
eu me perguntava: qual
era o nosso tamanho, o
que a gente representa-
va para o mercado hoje
e o que fizemos nesses
sete anos de Rede TV.

Se na Rede TV, éra-
mos líder de audiência,
na Band há uma grande

expectativa para que possamos
pontuar mais no IBOPE. Para o
elenco que agora terá que usar
o nome de "Perrengue" , eles
não têm a menor ideia do que
pode acontecer na Band, só
esperam que tenham números
expressivos de audiência na
nova casa.

Não mudaremos o estilo,
porém vamos trabalhar o tem-
po todo para poder fazer o me-
lhor programa trazendo os me-
lhores resultados em todos os
aspectos para a Band. Esse é o
nosso objetivo, até porque te-
mos um público fiel e isso aju-
da muito.

Para a coluna essa troca foi
benéfica para a Band, que con-
trata uma equipe de humoristas
muito bem estruturada e com
um público alvo definido uma
das razões que eram líder na
Rede TV sendo o melhor pro-
grama da emissora.

Frase Final: Aceitar as ad-
versidades da vida é ter a cer-
teza do seu equilibrio.
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Quando ele já estava próximo
da descida do monte das Oliveiras,
começou toda a multidão dos discí-
pulos a louvar alegremente a Deus,
em alta voz, por todos os prodígios
que tinham visto, dizendo: “Bendi-
to seja ele que vem o Rei, em nome
do Senhor! Paz na terra e gloria lá
em cima no alto”. Disseram-lhe al-
guns dos fariseus, no meio da multi-
dão: “Mestre, repreende teus discí-
pulos.” E ele respondeu: “Eu vos
digo se esses se calarem, gritarão as
pedras” (Lucas 19:40).

 Bendito ele, o Rei, disseram. Era
o que eles esperavam: um rei. Desde
que o mundo é mundo o povo sem-
pre precisou de um líder, de um go-
vernador, de um rei. Quando os ju-
deus elegeram o primeiro rei (Saul),
eles disseram: ”Enfim, temos um
rei!” até hoje o povo necessita de
alguém que os dirija. Vemos isto tan-
to no campo social como no religio-
so. É certo de que há necessidade de
uma hierarquia para não gerar o caos,
pois o nosso egoísmo perverso, pro-
veniente de nossa imperfeição mo-
ral, deturparia a harmonia existente
no mundo em que vivemos.

 O forte deve amparar o fraco, o
grande deve elevar o pequeno, o sá-
bio deve instruir o ignorante e por ai
adiante, mas o fato é que procura-
mos um “rei” até por interesse e
quando o escolhido não nos atende,
o descartamos. Assim é, foi e sem-
pre será. E o que vemos hoje? Lide-
res se infiltrarem em todos os negó-
cios, religiosos ou não, para satisfa-
zerem suas vaidades de serem  “che-
fes”, e com isso, usufruírem  os pri-
meiros lugares nas cátedras e nas
mesas, esquecendo-se, egoistica-
mente, dos liderados.

 E quando aparece alguém que
expõe o que vê, sente, acha, pensa e
sabe, vêm os “fariseus” infiltrados
nessa multidão dizendo: “mestre,
repreende-os”. Ao invés de analisa-

rem o que está sendo dito, simples-
mente querem calar a voz que se ex-
prime. Não aceitam e nem cogitam
em ouvir ideias novas, pois as novi-
dades, geralmente, vão contra o que
acreditam além de não atender suas
aspirações interesseiras. E se aque-
les que expõem o que pensam tem
verdades em seu falar? Piorou! Pois
eles querem cala-los de qualquer jei-
to para que não interfiram em seus
apetites escusos. Não vemos isto na
politica, no vizinho, em casa, no tra-
balho e nas igrejas? Aos que se arvo-
ram como donos da verdade, nenhu-
ma palavra que não lhes interessa é
ouvida. Assim é, foi e sempre será.

Talvez lhe dê a impressão de que
estamos nos defendendo ou queren-
do nos justificar, pois de tudo o que
já falamos até agora se percebe nossa
discordância em uma serie de assun-
tos ensinados nas igrejas, ou mesmo,
lidos nos Evangelhos. Garantimos
que não temos a intenção de nos de-
fender, mas a outros que como nós
tem a petulância (como dizem) de
expor seus pensamentos, anseios,
ideias e ideais. Por outro lado, temos
a convicção de que muitos, mas mui-
tos mesmo, possuem a certeza de que
o Evangelho foi alterado e que iden-
ticamente, pensam como nós, só que
não “botam a boca no trombone”
como estamos fazendo, talvez para
não “melindrarem” a crença ou a
quem quer que seja.   Sabemos que
na busca do “Eu” encontramos Deus
e na busca do Pai Eterno, encontra-
mos o próximo. Então e assim sen-
do, ninguém, neste caso, precisa de
defensor, porque, a verdade se mani-
festará, mais cedo ou mais tarde, de
um jeito ou de outro. Aprendemos
que nada há encoberto que não seja
descoberto um dia (Lucas 12:2) ,
portanto, tanto ontem como hoje, se
alguém quiser emudecê-la, então,
como afirma Jesus, as pedras grita-
rão e ninguém poderá calá-las.

 Você que está de olho na vizinha do ap/37, tome cuidado! Seu marido
não importa, porém o  bicheiro, o balconista do supermercado e um taxista
deitam e rolam na peça! Aids à vista. Se cuide!

 Para ter harmonia no lar, mude-se para a cidade sul mineira de Harmo-
nia, próxima a cidade de Areado. A cidade é tão harmoniosa que o último
morador fugiu com a sogra e se livrou da covid-19!

  Sua situação é periclitante; muitas dívidas e ameaça de prisão por triga-
mia! Para sair do rolo, faça uma consulta com os guias africanos do terreiro da
vovó Candinha. Um aviso: a vovó não faz fiado. Só na grana!

  Viva um grande amor! Até ontem apenas amava anões, aqueles que
aparecem na tevê, devido que, pequenos, algo mais também seriam iguais.
Acontece que numa dessas, se apaixone pelo anão Bernardão e se dê mal!
Olho no lance!

  Será triunfante na vida em sociedade. Sendo sócio em uma firma fantasma
e no amor da ex-miss secretária da firma, cuidado com os chifres! A boneca é
mais solicitada que emprego público ou cargo político!

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

 Nunca perca a hora do trabalho. Chegue na hora certa, junto aos malacos que,
com sua dica, levarão a grana do pagamento mensal da firma. E seja um sortudo!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  O seu lado afetivo será afetado com afeto! Sua sogra internada com
covid-19, terá alta e não baixará à sepultura, conforme desejo dos herdeiros
de uma gleba de terra em Rondônia. A esperança é de que na viagem da
velhota pra Paris, o avião apronte e a velhota desencarne!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Ouça seu coração! Caso ele nada revele, é sinal que logo pare e você
embarque sem a passagem de volta. Deixe de ouvir seu coração e passe a
ouvir o programa do Datena que dará melhor resultado.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Use o amor como escudo, ao receber cobrança do aluguel atrasado do

apartamento em que reside e não paga o aluguel nem condomínio. Ao receber
a cobrança do responsável, o receba em traje de Eva que tudo será acertado!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Fortaleça seus laços de amizades e também os laços de corda para

acertar um tubarão, ao exigir o cartão bancário, senha e realizar o faturamento
do ‘pix’ e ficar numa boa!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Cuidado no ambiente familiar! Ao descer a escada do apartamento ou

elevador, olhe para os cinco lados se não há malandros de olho no seu
celular! Olho no lance!

Kaidakama
HORÓSCOPO

(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

QUEM PODE CALAR A VERDADE?

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Surpresa negativa no campo amoroso! Sua mulher será flagrada aos

braços do Bernardão e isso causará mal-estar na lebre, que ficará inativa por
alguns meses. Bernardão faz estragos

Rua Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
 Telefones: (11) 3999-5213 / 94736 -4989 -www.bardotiao.com.br

O Bar do Tião
é   local aonde os
amigos se reúnem
para apreciar uma
cerveja bem gela-
da, conversar, rir,
assistir aos jogos
do seu time de co-
ração, paquerar e
divertir muito.  Es-
tamos abertos de
segunda a sába-
do. O bar traz além
das saborosas
porções, diversos
atrativos especi-

ais: dispomos de um vasto acervo de cachaças nacionais e importa-
das.  Sinta-se à vontade com seus amigos e familiares.  Aproveite
todo conforto e agilidade dos nossos serviços. A conquista de novos
clientes está relacionada à grande qualidade que oferecemos em nos-
sos serviços.

Roteiro Cassius Clay

Curiosidade Adir Vergílio

Especial Henrique Veltman

 Bezerro de
Ouro. O povão
imaginou que
Moisés caíra fora,
sofrera algum aci-
dente, morrera, en-
fim, estava demo-
rando muito para
descer do Monte
Sinai. Assim, a tur-
ma começou a pro-
curar um substitu-
to para o tal Deus sem nome e
sem estampa, fazendo um Bezer-
ro de Ouro. Pois é, mas quando
Moisés desce e vê o povo dan-
çando em volta do Bezerro, ele
quebra as Tábuas da Lei. Tem um
filme muito engraçado, do Mel
Brooks, A História do Mundo,
Parte 1. Nosso saudoso Millor
Fernandes escreveu sobre isso:

“Pode ser até que eu esteja
exagerando, mas fiquemos só no
chamado Decálogo, dado pelo
Todo-Poderoso, Jeová, a seu
profeta Moisés, no Monte dos

A Torá segundo HBV
Sinais. Aliás nem era
um Decálogo, mas um
Vintólogo, como pro-
vou Mel Brooks, num
documentário sobre a
famosa descida de
Moisés.

O chão era escor-
regadio, Moisés já es-
tava meio velho, as
tábuas (também não
eram tábuas, era uma

pedra) caíram no chão, quebra-
ram, sobraram só 10 mandamen-
tos. Pode ser que os melhores
tenham se perdido, mas e os que
sobraram? Pegaram? Não pega-
ram? Vocês decidem........ . “

 Voltemos à Torá: Moisés
pune os transgressores que ido-
latraram o Bezerro e implora a
Deus que não destrua o Povo
hebreu.

Deu certo e Moisés recebe a
edição das segundas Tábuas da
Lei, contendo os Dez Mandamen-
tos. Ufa!  hbveltman@gmail.com

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

É um documento é emitido atra-
vés do Corpo de Bombeiros de SP,
exigido pelas Normas de Seguran-
ça, certificando que durante a edi-
ficação possui as condições de
Segurança Contra Incêndio, pre-
vistas pela legislação,
estabelecendo um
período para sua
revalidação.A valida-
de do AVCB é de 1
(um) ano para locais
que não foram ainda
ocupados, 2 (dois)
anos para locais de
reunião de público e
de 3 (três) anos para
as demais edificações
habitadas.Como regularizar ou re-
novar AVCB em SP? Para você que
não tem tempo ou conhecimento
técnico de como fazer o requeri-
mento, obtenção ou renovação do
Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros – AVCB -, o Grupo
Bombeiro Caetano faz todo o tra-
mite legal e habilitação dos docu-
mentos da sua empresa junto ao
Corpo de Bombeiros, Prefeitura
Municipal e Subprefeituras de
São Paulo, em menor tempo, com
maior eficiência.PROJETOS. Ela-
boração de “Projetos de Seguran-
ça Contra Incêndio”, dentro dos

Sobre o Projeto AVCB
mais atuais conceitos de seguran-
ça, atentando para Normas e Le-
gislações Municipais, Estaduais
e Nacionais.Projetos de Seguran-
ça contra Incêndios para: Corpo
de Bombeiros; Contru (Laudos

Técnicos de Segurança)
Defesa em Comissões
Técnicas, junto ao Cor-
po de Bombeiros. Proje-
tos de: Sistemas de
Sprinklers; Pressurização
de Escadas de Seguran-
ça; Projetos Executivos
de Controle e Exaustão de
Fumaça; Detecção e Alar-
me de Incêndio; Sistemas

de Combate por Espuma; Sistemas
de Combate com Gases Limpos;
Redes Hidráulicas de Incêndio
(Hidrantes, Mangotinhos); \Pro-
teção em Estruturas Metálicas.
Projeto para plano de abandono-
Rota de fuga em folders.

Obtenha o AVCB do seu imó-
vel de forma rápida e segura. De-
senvolvemos seu projeto dentro
das mais atuais normas e legisla-
ções municipais, estaduais e fe-
derais vigentes.

SOLICITE AGORA UM OR-
ÇAMENTO Tels: 11. 2391-8880 –
98134-1345 - Bombeiro Caetano

Bar do Tião: Sede Zero!

bar
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 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

LÉO
TRANSPORTES

9.6287-4964
Leonardo

Viagens Interior
S í t i o s

C h á c a r a s
B a r z i n h o s

I g r e j a
P r a i a

E x c u r s õ e s
E v e n t o s

F o r m a t u r a s
Casamentos Batizados

 Em noite festiva (25/10), a
Distrital Nordeste da Associação
Comercial de São Paulo homena-
geou os ex-superintendentes
Ênio Cardoso Gomes, gestão
2011/2013 e Carlos Daniel Gon-
çalves 2017/2019. Seus retratos
foram eternizados na galeria dos
imortais da entidade.“Muito
emocionado, Enio destacou o
apoio dos diretores e conselhei-
ros durante sua gestão.  Aqui re-
alizamos um trabalho grandioso
de cidadania. Graças aos mem-
bros da Distrital Nordeste e de
minha família pude empreender
em vários setores da sociedade”.

ACSP - Distrital Nordeste presta homenagem aos
ex-diretores superintendentes Enio Gomes e Carlos Daniel

Carlos Daniel, ressaltou o traba-
lho voluntário dos empreendedo-
res que atuam na Associação Co-
mercial.   Quem é que trabalha o
dia todo e ainda tem tempo, para
durante a noite, “voluntariamen-
te” prestar serviços para sua co-
munidade?  Aqui nós fazemos
isso.  A Associação Comercial faz
isso e há mais de 120 anos”, afir-
mou. O diretor-superintendente
William Oliva parabenizou os ho-
menageados e destacou a partici-
pação dos diretores e
conselheiros(as) nas atividades
propostas.  Fez apresentação do
projeto da Linha 19 Celeste, do

Metrô, que ligará a estação Anhan-
gabaú, em São Paulo, ao Bosque
Maia, em Guarulhos.  Durante o
trajeto, será instalada a estação Vila
Maria.

O evento contou com inúme-
ras autoridades civis e militares.  A
reunião foi presidida por João Bico
de Souza, vice-presidente da
FACESP e ACSP. Distrital Nordes-
te – Foi fundada em 10 de junho
de 1992. Abrange os bairros de Vila
Maria, Vila Guilherme, Vila Medei-
ros, Vila Sabrina, Parque Novo
Mundo, Jaçanã, Jardim Japão, Vila
Ede, Vila Munhoz, Jardim Brasil e
outros. Seu fundador foi Norival
Cunha.  A primeira Diretoria Exe-
cutiva foi composta por: Norival
Cunha, diretor-superintendente,
Gerson de Jesus Mesquita, 1º di-
retor adjunto, José Laszlo, 2º dire-
tor-adjunto, Marcelino Garcia, di-
retor-secretário e Álvaro Gonçal-
ves Rodrigues, diretor-tesoureiro.
Os conselheiros natos são: Ilzo
Antunes de Oliveira (1995-1999),
Fernando Cambler – in memorian
(1999-2001), José Bueno de Souza
(2001-2005), José Correia (2005/
2007), Daniel Gomes Aguilar (2007-
2011), Ênio Cardoso Gomes (2011/
2013), Michel Wiazowski Rocha
(2013/2015), Carlos Daniel Gonçal-
ves (2015/2019).

Por: Evandro Franco Franco

Aniversário dos 118 anos do Tucuruvi repercutiu nas redes soci-
ais pela magnitude do evento realizado no belíssimo Teatro Alfredo
Mesquita com presença da cantora Sandra de Sá e com  Bateria da
Escola Unidos do Tucuruvi e com a linda Porta Bandeira e Mestre Sala
!!! Muito carnaval e samba!

Tucuruvi: 118 anos de progresso!

       A Sociedade Rosas de Ouro é
uma Escola de Samba que funda-
da em 18 de outubro de 1971, na
Brasilândia, "por José Luciano
Tomás da Silva, João Roque
"Cajé", José Benedito da Silva
"Zelão", Hernane Basílio, Ronal-
do Gomes e Eduardo Basílio, sen-
do o último, o Presidente desde a
fundação da escola até a sua  mor-
te em outubro de 2003 - fonte Wi-
kipédia. Seu nome foi inspirado
numa condecoração instituida
pelo Papa Gregório II em 730, para
condecorar virtu osas princesas
católicas, o Buquê de Ouro. Ela
representa uma pequena roseira de
ouro maciço. A flor dourada bri-
lhando reflete a majestade de Cris-
to, com uma simbologia muito
apropriada ,já que os profetas o
chamaram "a flor do  campo e o
lirio dos vales". Presidentes -
Mandatos - de 1971 a 2003 - Eduar-
do Basílio  - de 2004 atualidade -

50 anos da Sociedade Rosas de Ouro:

Jubileu de Ouro!
Angelina Basílio. Presidente de
Honra - Eduardo Basílio (em me-
mória). Nos anos 80, a Rosas de
Ouro mudou-se para a Freguesia
do Ó, na Rua, Cel. Euclides Ma-
chado nº 1066 - Jardim das Gra-
ças, onde construiu a sua quadra,
considerada por muitos uma das
mais modernas da cidade, Em
2003, Eduardo Basílio foi home-
nageado pela escola, desfilando
no primeiro carro num enredo que
falava do circuito das frutas. Este
seria o seu último desfile, pois no
mesmo ano o Presidente  adoe-
ceu, falecendo em outubro.
Sua filha, Angelina Basílio, assu-
miu o comando da agremiação, e
desde então vem comandando a
escola.  Na foto a Presidente An-
gelina Basílio com Nicolau Helito
Filho - autor desta homenagem e
integrante da Escola - Conselhei-
ro Diretor da Distrital Lapa da As-
sociação Comercial de São Paulo.

A chapa Presidida
pelo advogado André
Ferracini apresenta-se
para o pleito eleitoral para
renovação da direção da
Subseção de Santana para o
triênio 2022/2024. As eleições
ocorrerão no dia 25 de novem-
bro. Segundo André Ferracini a
chapa possui como grande obje-
tivo tornar a Subseção ÚTIL aos
Advogados. Muitas são as pau-
tas de relevância para a advoca-
cia apresentadas pela chapa
(número 3 para as eleições). A
principal delas é trazer o fórum
de Santana novamente para próx-
imo aos metrô Santana/Carandi-
ru/Tietê e aos terminais de ôni-
bus. Atualmente o fórum esta lo-
calizado no bairro do Limão,
muito distante do metrô e dos

Chapa OAB Santana útil pra você
agita as eleições da OAB Santana!

meios de transporte público
dificultando e muito o aces-
so à Justiça por parte da
população que mora nos
bairros  distantes da zona

norte e também dificultando muito
o dia a dia dos colegas advoga-
dos. Ressaltou ainda o advogado
que o aluguel do fórum atual é al-
tíssimo (cerca de 750 mil reais por
mês), sendo que por muito menos
é possível trazer o fórum para lo-
calização que atenderá de forma
melhor os anseios da advocacia e
da sociedade civil. A chapa tam-
bém é formada pelos advogados
Marilene Barbosa (vice-presi-
dente), Kelly Pimentel (secretária-
geral), Joel Teodoro (secretário
adjunto) e Patrícia Zainaghi te-
soureira). O site da chapa é:
www.oabsantanachapa3.com.br

 A presença da DJ Kalyne Marques é nota alta em qualquer passa-
rela em que ela desfila. Com uma beleza marcante distribuída nos seus
1,70 de altura, cabelos  e olhos castanhos,  Kalyne tem  certeza que o
sonho de viajar pelo mundo mostrando.  Em breve estará  recebendo a
faixa de TOP da Sport Models do empresário Renato Cury.

Passarela em alta!

Vereadora Ely Teruel, Renato
Martins - Rodando a Norte/
CONSEG, Subprefeito de

Santana/Tucuruvi Dario José
Barreto, José Neto chefe de

gabinete da vereadora Ely Teruel

Vereadora Ely Teruel,
Subprefeito Dario Barreto, a
presidente do Lions Tucuruvi

Maria Candida, Vera Agueda do
Fórum do Idoso de Santana e

Adir Vergilio nosso colunista na
área de trânsito.

@eduardoleao86

@Poetasolitariozn

Poesia de Fato
Eduardo Leão

Enio Gomes, William Oliva, Carlos Daniel e João Bico

 Nicolau Helito Filho, estátua do Eduardo Basilio e Angelina Basílio


