
 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.brANO XXII - Nº 701 - 28 DE DEZEMBRO DE 2021 -  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

São Cristóvão Saúde é
contemplado com o

Prêmio Líderes da Saúde

No dia 14 de dezembro, o São Cristóvão Saúde teve a
honra de receber o Prêmio Líderes da Saúde, na categoria
Filantropia. O evento, realizado pelo Grupo Mídia, aconte-
ce desde 2013, sendo o maior reconhecimento das indús-
trias, fornecedores, distribuidores, operadoras, entidades
setoriais, entre outros players do mercado da saúde.

Este ano, o prêmio trouxe grandes players das esferas
pública e privada da saúde, que se destacaram pelas ex-
celentes práticas desenvolvidas durante 2021, a fim de pre-
servar, expandir e reestruturar esse setor no país, além de
realizar ações que contribuem para o desenvolvimento
como um todo. A escolha dos ganhadores foi feita pelo
conselho editorial do Grupo Mídia, baseada em pesquisa
de mercado e votação aberta pelo site. Os ganhadores do
prêmio foram publicados na edição da revista Healthcare
Management. Pág. 4

Nesta terça-feira (28), o governo do estado de São Paulo entregou a
primeira unidade móvel do Bom Prato em Perus, bairro localizado na zona
norte da capital.  As unidades fazem parte de um projeto-piloto que ofe-
rece comida a R$ 1,00 para famílias de comunidades próximas aos restau-
rantes. O objetivo é aproximar e ampliar o atendimento às pessoas que
mais necessitam. O lançamento da unidade móvel de Perus contou com
a presença de Rodrigo Garcia, governador em exercício. Garcia também autorizará o repasse de recursos para revitalização das 59 unidades em
todo o estado. Na última quinta-feira (23), o governador em exercício entregou também o Bom Prato de Presidente Prudente, que teve um
cardápio especial de Natal. A nova unidade do Bom Prato, 60º restaurante do programa, recebeu investimento de R$ 2,9 milhões. Outro R$ 1,1
milhão foi investido pela prefeitura como contrapartida, para oferecer cafés da manhã, almoços e jantares a preço acessível.

Lançamento
desta

terça-feira (28)
contou com a
presença de

Rodrigo Garcia,
governador em

exercício

Governo de SP entrega a primeira unidade móvel
 do BOM PRATO EM PERUS, zona norte da capital

CEO do Grupo Mídia, Edmilson Caparelli,  entrega o prêmio
Líderes da Saúde ao Engº  Valdir Pereira Ventura

O ano novo que se aproxima, como tradição, nos traz, muitas espe-
ranças de melhoras em todos os sentidos é esse sentimento que nos
move com fé, rumo ao futuro. Como nem tudo ocorre da forma que
planejamos no próximo haverá mudanças significativas, referente ao
trânsito, tais como: a C.N.H. – Carteira Nacional de Habilitação, con-
forme foto anexa. Além de apresentar um designer renovado predomi-
nantemente tomado as cores verde e amarelo, haverá um novo quadro
de categorias.  Curiosidade. Pág. 3

Adir Vergilio – Especialista em trânsito.

Não haverá expediente nos dias
31/12 (sexta-feira), 01/01

(sábado) e  02/01 segunda-feira

Feliz 2022!

Novidades do Trânsito para 2022
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Editorial Tia Zulmira

Ano eleitoral

As eleições se aproximam!
Logo nossas caixas de correspon-
dências ficam lotadas de santinhos
‘pedindo votos’.

Quando em época eleitoral, os
candidatos que são lobos com pele
de carneiros, se apresentam como
salvadores da pátria. O eleitor acre-
dita, vota na peça que jamais será
encontrada. Desaparece igual pe-
dra degelo na calçada!

As ruas e avenidas da zona
norte estão com buracos e partes,
com asfalto irregular. Qual o ve-
reador que recebeu votos no Imi-
rim, Lauzane, Mandaqui que po-
deria interceder para melhoria
desses pisos.

Para pedir votos, temos candi-
datos e vereadores aos montes-55-
, na hora de resolver um pedido,
ninguém ‘é pai da criança!’

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

Crônica

  O Natal ficou dentro do es-
perado; cada um se virou dentro
de suas possibilidades. O ano
novo chegando e com previsões
de melhorias, são os votos dos
sofridos terráqueos que passa-
ram estreitos durante o ano de
2021 que não deixou saudade:
covid-19, máscara facial sendo
usada direto e reto, gasolina su-
bindo de preço semanalmente e
com previsão de que essa alta
passe a ser diariamente. A notí-
cia sobre esse fator está ‘encu-
bada’ devido haver eleição pre-
sidencial e a influência da notí-
cia sobre os candidatos faça cair
a praça, quando todos almejam
a baixa no preço. Aguardamos.
Sobre o ano novo, nada de novo

acontecerá: a inflação continuará
firme como o pão de açúcar, as
carnes continuarão sumidas do
cardápio dos menos favorecidos,
combustíveis, gás de cozinha
complicando a já complicada vida
da turma. A covid-19 ‘baterá
asas’, porém entra em campo a
sua imediata amiga, ‘Ômicron’,
dengue poderá ressuscitar e as
vacinas continuarão ser ‘espeta-
das’ a rodo! Vamos aguardar os
acontecimentos. O ano terá elei-
ção para novo Presidente da Re-
pública, este prometerá ‘mundos
e fundos’ e depois de empossa-
do, esquece de tudo. O filme é
antigo!

 Tia Zulmira, votará e cairá do
burro, mais  uma vez!

Vivemos em constantes de-
senganos. No trabalho o patrão
anda mais desanimado que boi de
carro, condução para o trabalho,
caso queira chegar na hora certa,
terá que madrugar: busão some e
quando aparece está lotado, trem,
metrô, idem.

Desemprego atacando bons
profissionais, crise em todos os
pontos, inflação corroendo as úl-
timas economias de quem ainda
as possui, gasolina sobe semanal-
mente e, no meses  futuros, a pre-
visão será diária! Com a situação

Acredite se quiser!
atual, pensei: não teremos candi-
datos à futura eleição. Ledo en-
gano! Candidatos é o que não fal-
ta! Para qualquer posto, pintou
eleição, aparecem mais candida-
tos que eleitores! O cargo - qual-
quer- é fácil de desenvolver; não
fazer nada! Caso haja alguma re-
clamação de um eleitor sobre qual-
quer melhoria, o político procura-
do está num lugar ‘ignorado, in-
certo e não sabido’ e jamais será
localizado! Antes das eleições, era
ainda visto; depois, adeus! Acre-
dite se quiser!

Conselho Tia Alzira

Abrindo as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
após o início do ano, pensei: iní-
cio do ano, clientes viajando, al-
guns abusando da cachaça e diri-
gindo pelas estradas da vida, sem
a devida atenção, ‘se estranhan-
do frente a um caminhão ou ôni-
bus’, outros caindo dentro de
rios..., tive a grata satisfação de
me deparar com alguns clientes
que, após colocar moedas no ‘con-
gá’, o líder tomou a palavra: ”Mag-
nânima  guru viemos consultar
com seus guias africanos sobre a
próxima eleição e em quem deve-
mos votar!” Para atender tal soli-
citação, escalei o caboco Ogum,
novo contratado do
terreiro.”Zifios, ouvi seu pedido
e também estou ‘enroscado’ com
a mesma dúvida. Jogarei os búzi-

Em quem votar?

os e aguardaremos a resposta,
combinado? ‘Epa! Os búzios nada
informaram; talvez estejam em
dúvida quanto às eleições e can-
didatos’ Vou dar um tempo e jo-
garei de novo! Oba! Veio a res-
posta!  Os búzios afirmaram que
todos são ‘farinha do mesmo
saco’, querem ganhar o cargo
para melhorar de vida! – Mas Pai
Ogum, os políticos são velhas
raposas e ainda querem vida me-
lhor? Exclamou o líder. –Sim ca-
ros clientes, políticos são insaci-
áveis, ganham bons ordenados,
propinas, carro novo, gasolina,
motorista particular e tudo isso
sai do couro de vocês. Entre eles,
escolham o pior, talvez seja o me-
lhor! Os clientes saíram descon-
solados

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

 Todos os dias a Justiça do
Estado de São Paulo, tem decidi-
do sobre a cobrança do ITCMD
- Imposto de transmissão causa
mortis e doações, a jurisprudên-
cia tem aumentado diante das  ile-
galidades no cálculo desse tribu-
to. Podemos cálcular em 40%
(quarenta por cento) a mais o que
a Secretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo vem cobrando
desse tributo usando ora o valor
de referência e o preço de merca-
do do Ben.  O que é valor de re-
ferência é o que foi adotado na
Prefeitura de São Paulo na ges-
tão 2005-2006 Serra - Kassab e
depois no Governo do Estado de
São Paulo em 2007 - 2011, entre-
tanto, as decisões pacíficas da
Justiça de São Paulo tem decidi-
do que são ilegais essa majora-
ção e a luta continuará por estar
tramitando na ALESP Assembléia
Legislativa do Estado de São
Paulo o Projeto nº 250/2020 de
autoria dos Deputados Estadual
Paulo Fiorillo e José Américo do
PT que pretende aumentar esse
Imposto e calcular usando esses
artifícios e até valores estimados
por órgãos como os da área ru-
ral. Mas até isso poderá ser con-
testado por pericia judicial que a
Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, diz no referido Pro-
jeto de Lei que poderá atribuir
valor divulgado pela Secretaria
da Agricultura e Cultura e Abas-
tecimento do Estado de São Pau-
lo no caso de Imóveis Rurais o
que é absurdo e a previsão que a
luta continuará na Justiça do Es-
tado de São Paulo. O nosso Tri-
bunal de Justiça está muito or-
ganizado e tem Câmaras Especi-
alizadas em Direito Público for-
mada por 90 Desembargadores
divididos  em 18 Câmaras, da 1º a
13º Câmaras cabe a responsabili-
dade pelos julgamentos dos tri-

butos estaduais (ITCMD e ou-
tros), ações civis públicas, im-
probidade administrativa entre
outros. Câmaras de Direito Pri-
vado, além de duas Câmaras re-
servadas de Direito Empresarial
e compostas por 190 Desembar-
gadores e 38 Juízes substitutos
em segundo gráu. Acrescentan-
do ainda os IRDR -Incidentes de
resolução de demandas repetiti-
tvas chamadas de Ementas, que
orientam as decisões definitivas
das questões como a da base de
cálculo do ITCMD. Assim em
2022 contiruamos a alertar que
não pague o tributo antes de
consultar quem entende e lhe
orientará como  fazer. Acredite
que a Justiça está decididndo a
seu favor. Enviamos assim os
nossos votos de um Feliz Ano
Novo a todos com muita Saúde,
Paz, Grandes realizações e Feli-
cidades, com a esperança de que
o Brasil consiga suplantar todas
as suas dificulades e eleger no-
vos dirigentes que tragam a Paz,
equilíbrio e desenvolvimento
desta Nação .

Especial

Dr.Ari Pereira - Advogado -
Membro da Diretpria Plena da

Associação Comercial de São Paulo -
email: pereiraari2917@gmail.com -

Tel. cel. (011) 95116-4243.

PENSAMENTO - HARMONIA, AMOR, VERDADE E JUSTIÇA

Professor Clovis Pereira

Que falta faz o vereador
Claudinho! Este se interessa-
va nos pedidos! Os atuais são
incompetentes e, se localiza-
dos, fazem ouvido de mercador!
Aviso: não tentem reeleição!

Bilionário de Hollywood,
comprador do Botafogo é dono
de 8 Oscars, ‘rei dos hologra-
mas’ e fanático por esporte.

Nova lei obriga condomínios
a denunciar casos de maus-tra-
tos contra animais em São Paulo

Prefeitura busca parceiros
para ampliar rede de internet
gratuita em Pirituba.

SP prepara 4,5 milhões de
carteirinhas para vacinação de
crianças.  Secretaria de Comu-
nicação define layout de do-
cumento exclusivo para públi-
co com idade entre 5 e 11 anos

Ari Pereira

Retrospectiva do ITCMD 2021

O Natal foi legal e o Ano Novo
também será bom para centenas
de famílias e crianças que partici-
param da 8ºAção Beneficente e
Cultural realizada ao ar livre na
véspera do Natal  na Av. Padre
Orlando Garcia da Silveira altura
do nº142 na Vila Penteado, famíli-
as cadastradas receberam fran-
gos congelados, cestas básicas

A Ação Beneficente e Cultural na Brasilândia
beneficiou centenas de crianças e famílias

palco e foi muito aplaudido.
O apresentador Tony Kleber

comandou a festa em grande es-
tilo juntamente com o popular  DJ
Recruta e equipe de som nota 10
indicado pelo Wilson e no palco
apresentaram Luigi Ferrari, Ban-
da Balada 4, Gêmeas Domingues,
Yuri, Xuxa Couver, Prof. Moreira
e DJ Recruta.

A ação beneficente de Natal
e Cultural foi organizada pela
Bells (Wilson e equipe) em par-
ceria com as Associações: Soci-
edade Amigos Penha Brasil e Ca-
choeirinha/Brasilândia represen-
tada por Henrique Deloste líder
comunitario ligado aos meios de
comunicação e no apoio esteve
a Assoc.Beneficente Unidos do
Jardim Guarani, Conseg Vila
Amália e Jornal São Paulo de Fato
representado pelo seu editor Brás
Pereira e o amigo Renato Cury
que estiveram presente.

Destacamos com agradeci-
mento a Subprefeitura da Fregue-
sia/Brasilandia - Subprefeito Ser-
gio Rodrigues Gonelli, Chefe de
Gabinete Silvia Cibele e  Super-
visão de Cultura entre eles Mil-
ton Ribeiro e toda equipe da CET
com o gestor da área que realiza-
ram um excelente trabalho.

e as crianças ganharam brinque-
dos, lanches, refrigerantes, pipo-
ca, doces e algodão doce.  O or-
ganizador do evento  Wilson Ro-
berto (Bells) disponibilizou   vári-
os brinquedos grandes da melhor
qualidade que foram montados
na via pública e para garantir a
segurança das pessoas e auxiliar
a CET de certa forma, mais de  200

metros de grades foram coloca-
das no canteiro para manter o
público somente no espaço dos
brinquedos infláveis e do even-
to, os moradores tiveram também
a oportunidade de curtir várias
apresentações artísticas no pal-
co com presença e participação
do cantor Roberto Carlos (Sósia)
que cantou as músicas do Rei no
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  Neste final de ano, as trocas de presentes não foram nada boas! Os
amigos se esqueceram de que você sofre do fígado e lhe enviaram muitas
garrafas de cachaça, talvez para acelerar sua partida ao mundo desconhecido!
Amigos da onça!

 Início de ano, dívidas contraídas, devem ser pagas, senão..., o bicho
pega! Dívida ao fazer é fácil; o difícil e pagar tudo no prazo estipulado!
Pense nisso.

  O ano se inicia com boas previsões, mas para os políticos que, através do
voto dos eleitores assumem postos em que o trabalho é pouco; apenas suas
dedicadas mamães são lembradas e ‘elogiadas, através de nomes nada carinhosos!’

 O amadurecimento pela idade e vivência são e devem ser cautelosos. Ao
comprar banana no final da feira-livre, observe o amadurecimento, às vezes
pode ser ultrapassado!

  A sua viagem aérea pela empresa Itapemirim, gorou. A empresa alegou proble-
mas técnicos. Sua passagem ficou cancelada para 2023, caso ainda esteja respirando!

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

 Seus conhecimentos relativos aos cálculos do cotidiano, são falhos! Você
se casou com a filha de um ricaço, julgando haver feito um ‘pé-de-meia’. O
ricaço foi à falência, e nada de pé-de-meia e sim terá que segurar as pontas do
ex-ricaço e da sogra encrenqueira!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Tenha cuidado ao lidar com tomadas, principalmente, tomadas elétricas,
tomada de dinheiro emprestado nos bancos e tomadas de mulheres de ami-
gos. Todas as tomadas são necessárias de  cuidados especiais!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Mantenha a calma! Caso sua sogra que veio do nordeste passar o final
do ano em seu barraco, trate a velhote com carinho e a despache de retorno
na primeira oportunidade! Visita de sogra é fogo!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Mudança prevista para breve: sua mudança da penitenciária de Tremembé

foi oficializada; será hóspede da penitenciária da Papuda, em Brasília!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Assuma responsabilidade de seus atos! Nada de colocar culpa nos cole-

gas, depois da fracassada greve acontecida na firma, em relação ao roubo no
supermercado, em que você tinha as chaves da portaria! Seja honesto pelo
menos uma vez na vida!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Seu sucesso está ligado ao esforço e pontualidade! Continue assim que

vencerá na vida! Nada de desânimo; conserve sempre as boas amizades!

Kaidakama
HORÓSCOPO

 A Formula 1 e as limitações de suas
atividades durante o inverno

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  O signo aponta boas oportunidades de progresso neste ano. Aproveite a

chance e enfrente com fé e alegria o que vier pela frente!

Destaque

Nós e a Pérsia, aliás Irã
 Irã sempre foi o nome do país

na língua persa. Ele deriva da pa-
lavra ariano. Os persas descen-
dem de tribos que ocuparam a
Ásia Central há cerca de três mil
anos e foram a semente de um
império.

Neemias e Ezra foram envia-
dos por esse Império Persa entre
450 e 400 a.C. para reorganizar e
fortalecer a Judeia, região que
fazia limite com o Egito. Para con-
ter o avanço de egípcios e gre-
gos, foi preciso instalar guarni-
ções militares e fortalecer as ci-
dades de apoio no corredor si-
rio-palestino.

Jerusalém, com seu templo,
consolidou-se como o centro do
poder sociopolítico. O sistema do
templo, com a lei do puro e do
impuro, foi reforçado. O templo e
a lei tornaram-se os principais
mecanismos de arrecadação de
tributos para a manutenção da
teocracia de Jerusalém, que re-
passava uma grande parte da ar-
recadação ao Império Persa.

Esse Império dava liberdade
religiosa aos povos dominados,
garantindo a submissão política
e o tributo, transformou a Judeia
em província do império, numa
teocracia com o templo e a Torá.
Jerusalém tornou-se o centro re-
ligioso e administrativo, explo-
rando e oprimindo o “povo da
terra”, a população rural que per-
manecera na Palestina durante o
exílio. Entre os anos 450-400 a.C.,
os sacerdotes, organizados a
partir do novo templo, eram con-
firmados como intermediários
entre o povo e o Império Persa e,
com a transformação da Judeia
em uma província persa, foram
exercer o poder em nome de
Deus. Esse governo teocrático
irá impor nova concepção de
Deus, do povo de Deus e do pe-
cado. Jeová agora será conside-
rado Deus único e universal.
“Passará a ser chamado de “Deus
dos céus” ou “Deus Altíssimo”
e considerado um Deus sagra-
díssimo e puríssimo, distante e
separado do mundo impuro e
pecador dos humanos”. Os livros
de Ezra (Esdras na versão grega)
e de Neemias foram compilados
pelo fim do IV século a.C. e origi-
nalmente formavam uma só obra.

Os acontecimentos mencionados
nos livros de Ezra e Neemias se
referem a um período de mais de
cem anos, integrados num qua-
dro geral da reorganização de Is-
rael depois do exílio na Babilônia.
Ezra–Neemias trazem relatos so-
bre o retorno dos exilados e da
reconstrução de Jerusalém e do
templo, assim como a formação
da nova comunidade e as condi-
ções de privilégis  a esta comuni-
dade. Oferecem a possibilidade de
acompanhar o nascimento do ju-
daísmo étnico-religioso, rigorosa-
mente segregado. Esse projeto,
porém, encontrou resistência
como evidenciam os livros de
Rute e de Jonas, que surgiram no
mesmo período de Ezra e Neemi-
as e contestam a intolerância aos
estrangeiros.

A reconstrução do templo com
o apoio do Império Persa e a res-
tauração do culto e festas religio-
sas, já no período do rei Dario.  O
segundo templo de Jerusalém foi
inaugurado em 515 a.C., nesse

tempo. Neemias enfrentou con-
flitos e a questão da injustiça so-
cial, durante o tempo em que foi
governador. Os empobrecidos
denunciavam a situação: “Tive-
mos de pedir dinheiro empresta-
do, penhorando nossos campos
e vinhas, para podermos pagar
os impostos ao rei”. O clamor pro-
fético dos pobres, dos endivida-
dos e escravizados levou Neemi-
as a promover algumas reformas
a fim de assegurar alimentos e
terra para trabalhar e viver com
dignidade, evitando assim a ins-
tabilidade na região.

Em 1976, na expectativa de
uma possível aliá, fiz um rápido
curso de renovação do meu he-
braico no Ulpan Akiva. Inesque-
civel. Além de um milionário se-
faradi que vinha de Mercedes
Benz (embarcado num navio, é
claro)  todos os anos e foi meu
companheiro de fins de semana
em Natania e arredores, Dorothy,
uma vovó americana, de Chica-
go, deliciosa e inteligente e uma

Neste momento as equipes em
suas fabricas estão trabalhando
nos modelos de monopostos a
serem usados no ano que vem,
mas sem testes práticos nas pis-
tas. Os testes privados, estes em
tempos de outrora, feitos de ma-
neira intensa, durante a tempora-
da e principalmente durante o in-
verno, entre uma temporada e ou-
tra, estão restritos apenas a alguns
dias. Já vão longe os tempos, os
quais, um monoposto rodava cin-
co, dez, até vinte mil quilômetros
durante o inverno e até mesmo
durante a temporada, com seus
Pilotos de Testes e até mesmo com
os Titulares, para acerto de chas-
sis, motores, suspensões, freios e
pneus e algumas novidades, guar-
dadas a sete chaves. Em outros
tempos a vantagem da Mercedes,
vencedora do Campeonato Mun-
dial de Construtores, pela oitava
vez consecutiva, provavelmente já
teria sido diminuída pelas outras
equipes com recursos econômicos
semelhantes, como a Red Bull,
McLaren e a Ferrari, entre outras.
Hoje temos a impressão, a qual,
os testes privados de outrora, fo-
ram substituídos por calendários
cada vez mais extensos, esta tem-
porada teve vinte e dois Grand
Prix(s). Em um passado não muito
distante, no início da década de
2000, e Temporada tinha em média
dezesseis provas por ano, com ra-
ras exceções, com dezessete pro-
vas, com um intervalo médio de

Automobilismo  Claudir Pereira,

clauddir@gmail.com

Curiosidade Adir Vergílio

Novidades do
Trânsito para 2022

O ano novo que se aproxima,
como tradição, nos traz, muitas
esperanças de melhoras em todos
os sentidos é esse sentimento
que nos move com fé, rumo ao
futuro. Como nem tudo ocorre da
forma que planejamos no próxi-
mo haverá mudanças significati-
vas, referente ao trânsito, tais
como: a C.N.H. – Carteira Nacio-
nal de Habilitação, conforme foto
anexa. Além de apresentar um de-
signer renovado predominante-
mente tomado as cores verde e
amarelo, haverá um novo quadro
de categorias, exemplos: Classe
A e A1, B e B1, C e C1, dentre
outras. Para essa mudança nem
todos os pontos foram esclareci-
dos e devem ser abertos no de-
correr dos próximos meses.

No dia 13 de dezembro, o Con-
selho Nacional de Trânsito (CON-
TRAN) publicou a Resolução
886/2021 que traz especificação
para a produção e expedição de
uma nova Carteira Nacional de
Habilitação que começará a valer
em junho de 2022.

O modelo a vigorar trará mais
informações do condutor e sua
categoria profissional, facilitado
a fiscalização quando se fizer ne-

E-mail: hbveltman@gmail.com

dupla de dois rapazes iranianos,
também muito ricos, que se pre-
paravam para uma aliá forçada
por conta da instabilidade persa
dos aiatolás que já apontavam no
cenário. Ah, sim, também o meu
companheiro de aposentos um
professor inglês, inquieto e as-
sustado, ainda sem definir se vi-
nha para Israel ou continuava no
Reino Unido.

Nesses anos ainda resistia no
Irã uma comunidade judaica mui-
to antiga que se pretendia ser dos
tempos do Talmud Bavli, do rabi
Yehudá há na-Nasi.

cessária, vamos aguardar mais
notícias irei informando através
desta coluna.

A todos colaboradores, ami-
gos e leitores desejamos que 2022
seja repleto de realizações e mui-
tas alegrias. Votos da equipe de
jornalismo do jornal São Paulo de
Fato, (jornalismo onsciente). Lem-
bre-se, no trânsito, sua atenção,
salva vidas!

duas semanas entre si.  Desta
forma,se os engenheiros
quisessem,trabalhar em uma ino-
vação ou dar os acertos finais em
seus projetos, tinham mais tempo
para acertar ou planejar o futuro.
Hoje dependem mais de seus tú-
neis de vento e computadores,
para a fazer suas simulações e Set
up(s). Com grande risco de seus
monopostos nascerem ruins e
uma temporada promissora ser
perdida.  Veremos as mudanças
que serão feitas por Mohammed
Ben Sulayem, o novo Presidente
da F.I.A. (Federation Internacio-
nale de l’Automobile) e espera-
mos que algo novo para um me-
lhor equilíbrio na categoria.

O Alcorão é dividido em 114
capítulos  ou Suras e entre outras
coisas mostra a Onipotência de
Alah e a importância de praticar a
bondade, a generosidade e a jus-
tiça no relacionamento social. Exis-
tem também as Sunas que reúne
os dizeres e feitos do Profeta.
Além da lei do amor há a determi-
nação de orar cinco vezes ao dia
voltado para Meca, pagar o Zakat
que é um tributo religioso perten-
cente a ao terceiro pilar dos cinco
do Islão e seu significado literal é
“aumentar ou crescer”. O paga-
mento é anual e obrigatório e é
usado para ajudar os pobres; je-
juar no mês de Ramadã que é o
nono mês do calendário islâmico.
Este período é o momento para
reflexões, devoção a Deus e au-
tocontrole demonstrado pelo je-
jum que também é uma desintoxi-
cação (limpeza) das toxinas ali-
mentares no corpo. Também é
tempo da renovação da fé, da prá-
tica mais intensa da caridade e da
vivencia profunda da fraternida-
de e dos valores da família, pois,
pede-se aos crentes maior proxi-
midade dos valores sagrados, lei-
tura mais assídua do Alcorão, fre-
quência na Mesquita e correção
pessoal o que nos lembra da re-
forma intima dos espiritistas. Tem
também a Jihad que significa “em-
penho, esforço, luta”, entendida
por muitos como “guerra santa”,
mas que na realidade é uma espé-
cie de melhoramento individual
que, infelizmente, não se dá sem a
luta interior e sem muitas lagrimas,
o que nos remete às palavras de
Jesus em Mateus 10:34 ( Não vim
trazer a Paz mas a Espada) nos de-
monstrando a guerra que trava-
mos com nossos baixos instintos
para serem transformados em vir-
tudes. Não será por isso a deno-
minação de guerra santa? O se-
xismo, o narcisismo, o dinheiro es-
tão nas portas dos templos que-
rendo entrar pelas palavras das
escrituras. Em Juízes 11: 30-40 te-
mos o pacto feito com deus por
Jefté que sacrificou sua única fi-

(A BANCA DO LIVRO ESPÍRITA)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemitério

da Freguesia do Ó -  Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-
2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos pensa-

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

SÓ DEUS PARA NOS COMPREENDER!
Reflexão Ibrahim Issa Abduch

lha pela promessa e em Números
31 aparece a vingança de Moisés
a mando desse mesmo deus idola-
trado por muitos na atualidade.   A
parábola da ovelha perdida apare-
ce em dois Evangelhos sinóticos
do Novo Testamento bem como
no apócrifo Evangelho de Tomé.
Com sentido idêntico temos a pa-
rábola da moeda perdida e a do
filho prodigo. Também em Ezequi-
el 34:11-12 Jeová diz “eu mesmo
vou procurar minhas ovelhas e
cuidar delas” e esse procurar su-
bentende que estão perdidas. Lu-
cas (15:1-10) mostra a alegria que
há entre os anjos de Deus por cau-
sa de um pecador (perdido) que
se arrepende (que é encontrado)
o que entendemos como a ida dos
“socorristas” até o umbral para
resgatar aqueles que ali se trans-
viaram e que se encontrou pelo ar-
rependimento nos mostrando que
há uma grande diferença em estar
alegre e ser feliz. Na estruturação
teórica das religiões o que perce-
bemos é que predominam nos
crentes as lamentações, as pro-
messas e as barganhas com a es-
piritualidade. O “irai-vos, pois;  o
ó vida, o céus, o ó azar, ronda os
pensamentos daqueles que dese-
jam se livrar das responsabilida-
des dos acontecimento que lhe
promovem as tristezas da vida sen-
do que Jesus nos coloca intima-
mente com Deus em Mateus 6:6
(Tu, porem, quando orares, vai para
teu quarto e, após ter fechado a
porta, orarás a teu Pai, que está em
secreto; e teu Pai, que vê em secre-
to, te recompensará plenamente)
Para termos Jesus como modelo e
tornarmo-nos cristãos, temos que,
primeiro, nos libertar do fanatismo
preconceituoso que ultrapassa os
limites do bom senso e no caso de
sermos médiuns, devemos apren-
der a servir, a agir com amor, a se-
guir o roteiro da Paz, a recapitular o
Evangelho em obras, a libertar nos-
sos irmãos das sombras através da
fé e da pratica do amor ao próximo.
Fora isso, só Deus para nos com-
preender, não é mesmo?

Henrique Veltman

Adir Vergilio – Especialista
em trânsito. Whatsapp

 (11) 9.9958.4775.
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Eu me chamo Elias Tadeu
e quando mais novo já era
muito parecido com o Rober-
to Carlos, pois achavam que
era eu que estava na capa do
disco que ele está no helicóp-
tero. Sou aeroviário e aero-
nauta atualmente é com mui-
to prazer que faço o cover de
Roberto Carlos onde a im-
prensa me chama de Roberto
Carlos clone por ser muito
parecido conheci o Roberto.
Em 1982 trabalhava em uma

Sósia do Roberto Carlos

grande empresa aérea aqui em
São Paulo e posso dizer que é
uma pessoa maravilhosa com
um coração enorme não é por
acaso que é o Rei sou seu fã e
o admiro muito e já faz três anos
que tenho orgulho de poder ho-
menagear esse cara que o Bra-
sil e eu amo. Elias Tadeu é em-
presariado por Renato Cury da
Sport Models fazendo vários
shows nos bairros de São Paulo
e pelo Brasil. Informações - Tel.:
(11) 9.7020-8021.

São Cristóvão Saúde é contemplado
com o Prêmio Líderes da Saúde

No dia 14 de dezembro, o
São Cristóvão Saúde teve a
honra de receber o Prêmio Lí-
deres da Saúde, na categoria
Filantropia. O evento, realiza-
do pelo Grupo Mídia, aconte-
ce desde 2013, sendo o maior
reconhecimento das indústrias,
fornecedores, distribuidores,
operadoras, entidades setoriais,
entre outros players do merca-
do da saúde.

Este ano, o prêmio trouxe
grandes players das esferas
pública e privada da saúde,
que se destacaram pelas ex-
celentes práticas desenvolvi-
das durante 2021, a fim de pre-
servar, expandir e reestruturar
esse setor no país, além de re-
alizar ações que contribuem
para o desenvolvimento como
um todo. A escolha dos ganha-
dores foi feita pelo conselho
editorial do Grupo Mídia, ba-
seada em pesquisa de merca-
do e votação aberta pelo site.
Os ganhadores do prêmio fo-
ram publicados na edição da
revista Healthcare Manage-
ment.

Em 2021, o São Cristóvão
Saúde assumiu integralmente a
gestão e provedoria da Santa
Casa de Francisco Morato.
Além disso, o Grupo provê as-
sistência a inúmeros municípi-
os de São Paulo por meio dos
diferentes programas filantró-
picos, como o de Atenção Bá-
sica à Saúde, Maternidade e o
Programa de Atendimento à
Mama. Demais ações voltadas
à filantropia com foco na co-
munidade contemplam campa-
nhas de vacinação, de preven-
ção e promoção à saúde, obras
sociais, capacitação profissio-
nal, entre outras.

“É com muita satisfação
que recebemos esse prêmio.
Francisco Morato é um muni-
cípio que carece da parte as-
sistencial e o São Cristóvão
Saúde agora assume essa ges-
tão. Quero parabenizar o Gru-
po Mídia, através dos senho-
res Edmilson e Marcelo Ca-
parelli, por este importante
evento que destaca pessoas e
empresas do âmbito health,
além da possibilidade de rela-
cionamento e aprendizado”,
declarou o Presidente/CEO do
Grupo, Engº Valdir Pereira
Ventura, durante a premiação.

Sobre o Grupo São Cris-
tóvão Saúde  - Administrado
pela Associação de Beneficên-
cia e Filantropia São Cristóvão,
o Grupo São Cristóvão Saúde
possui 10 Unidades de Negó-
cio, que englobam: Hospital e
Maternidade, Plano de Saúde,
Centros Ambulatoriais, Centro

Diretora do Centro de Atenção Integral à
Saúde (CAIS),  Paulete Ventura, e o Presi-

dente CEO do São Cristóvão
Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura

: Presidente/CEO, Engº
Valdir Pereira Ventura,

durante a premiação

CEO do Grupo Mídia, Edmilson Caparelli,  entrega o prêmio Líderes
da Saúde ao Engº  Valdir Pereira Ventura

Cardiológico, Centro Labora-
torial (CLAV), Centro Endo-
gástrico (CEGAV), Centro de
Atenção Integral à Saúde
(CAIS), Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP Dona Cica),

Filantropia e Hotel Recanto
São Cristóvão, localizado em
Campos do Jordão. Referên-
cia em saúde, na cidade de
São Paulo, a Instituição com-
pletou 110 anos em dezembro
de 2021. O Grupo promove
uma grande modernização e
expansão em sua estrutura
física e tecnológica, investin-
do em equipamentos, certifi-
cações e profissionais quali-
ficados. Atualmente, o com-
plexo hospitalar conta com
285 leitos, além de oito Cen-
tros Ambulatoriais, que reali-
zam milhares de consultas,
proporcionando qualidade as-
sistencial às mais de 155 mil
vidas do Plano de Saúde e 16
mil vidas do Plano Odontoló-
gico.

O Grupo São Cristóvão
Saúde tem como Presidente/
CEO o Engº Valdir Pereira
Ventura, responsável pelas
Unidades de Negócio e, des-
de 2007, atuando à frente das
decisões Institucionais. 

“Bell’s é uma indústria de produtos saneantes, que está a 21 anos no mercado. Nossos
produtos são todos registrados e/ou notificados pela ANVISA. Atuamos na elaboração,

desenvolvimentos e fabricação de produtos de limpeza para áreas; Residencial,
Industrial,  Condomínios, Automotivos, entre outros ramos de atividades.

Trabalhamos com matérias prima selecionadas  e equipamentos de qualidade.
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