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O Jornal SP de Fato
 fará edição especial, de
aniversário de São Paulo
para participar da edição
que irá circular no dia
 22 de Janeiro de 2022
Entrar o contato com

Diretor Comercial:
 96676-1536
Cassius Clay

Eu Respiro Casa Verde, José Martiniano Sobrinho conta a história
deste bairro tradicional de São Paulo. Curiosidades, homenagens aos
moradores, escolas de samba, artistas, atletas e personalidades ilustres
do bairro, sem contar suas memórias inesquecíveis e fatos históricos
bastante interessantes.  Como não poderia deixar de ser, o bairro que é
também o berço do samba paulistano receberá este presente justamen-
te no Carnaval!

Os interessados poderão solicitar seus exemplares através do
e-mail martinianojms45@gmail.com ou conosco,

 pelo Whatzapp (13) 99797-9458.

Eu Respiro Casa VerdeMédicos da Capital anunciam
greve a partir de quarta-feira

Os médicos da atenção pri-
mária da cidade de São Paulo
decidiram, em assembleia, entrar
em greve a partir da próxima quar-
ta-feira (19). Segundo o Sindica-
to dos Médicos de São Paulo, a
categoria tem sofrido com sobre-
carga de trabalho durante a pan-
demia. Entre as reivindicações
dos médicos que atuam nas uni-
dades básicas de saúde está a
contratação de mais profissio-
nais e o pagamento de horas ex-
tras. Em carta aberta divulgada
ontem (13), os profissionais tam-
bém reclamam da falta de insu-
mos em alguns locais.  “Não te-
mos medicamentos básicos para
conduzir duas infecções coexis-
tentes (Covid-19 e Influenza): di-
pirona, ibuprofeno, salbutamol,
diclofenaco, loratadina, antibió-
ticos acabam nas prateleiras de
nossas farmácias”, diz o texto.  De
acordo com o sindicato, caso a

Secretaria de Saúde:  Em
nota, a Secretaria Municipal de
Saúde disse que “vê com estra-
nheza a atitude do Sindicato dos
Médicos em decretar uma greve
neste momento”. A pasta diz que
tem mantido diálogo aberto com
a categoria e tem atendido parte
das reivindicações, como o paga-
mento de 50% das horas extras
do banco de horas.

 A secretaria diz ainda que, re-
centemente, contratou mais 280
médicos e autorizou as organiza-
ções sociais a também ampliarem
os quadros de profissionais.

A pasta também negou que
haja falta de medicamentos. “Os
estoques de insumos estão regu-
larizados e autorizou as OSSs a
adquirir itens emergenciais neste
momento de pressão que a pan-
demia provoca no sistema de saú-
de do município”.

                 Por Agência Brasil

 Faltam medicamentos e melhor atendimento médicos nos postos de saúde, um
reclamo da população; o que não faltam são candidatos aos cargos eleitorais!
Deveria ser ao contrário: menos candidatos e mais médicos e medicamentos!

São Cristóvão Saúde firma parceria com Qualicorp para oferecer
planos de saúde na cidade de São Paulo a partir de R$ 122 . Pág.2

prefeitura de São Paulo e as or-
ganizações sociais com contratos
para administração de equipa-
mentos de saúde apresentem um

planejamento para reduzir a falta
de profissionais até a próxima se-
gunda-feira (17), a paralisação
pode ser revista pela categoria.
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Ano nove & ano velho

Os dois anos são mais dis-
cutidos que a vida no outro mun-
do! O ano novo, de novo nada
trará, a mulher é a mesma, ranzi-
na e cheia de problema; têm mais
problemas que apostila de mate-
mática! O telhado do barraco tá
cheio de goteiras, ratos passei-
am no terreno, as dívidas aumen-

tam, os filhos cresce
e os problemas acon-
tecem. Seria bom se
o ano  novo nos
trouxessem boas
novas, trabalho em
firma que  pagasse
bem, mas quá! O tal
ano novo é novo
apenas no calendá-
rio! O ano velho,
‘cruz credo’, a co-
vid-19 tomou conta
do pedaço, trouxe
miséria a carne su-

miu  do cardápio, a gasolina su-
biu de preço toda semana! Será
que não terá jeito de cassar o
mandato dos anos velho e novo,
e bolassem um ano diferente, nem
novo, nem velho! O palpite está
dado! Pensem nisso!

Tia Zulmira, conselheira
experiente!

Área na V.N. Cachoeirinha recebe revitalização
com quadra esportiva e aparelhos de ginásticas

Um espaço, localizado ao
lado ecoponto na Rua Félix Al-
ves Pereira em frente ao nº 14
no Jardim Centenário - Cacho-
eirinha vai ficar nos trinques. É
que a Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha está fazendo um
serviço de melhorias no local e
na revitalização o espaço vai con-
tar com uma quadra esportiva e
aparelhagem para ginásticas, o
trabalho legal que vai beneficiar
toda comunidade já está bem adi-
antado e vale lembrar que a rei-
vindicação dessas melhorias vem
da Sociedade Amigos Penha Bra-
sil, Conseg Vila Amália/Cachoei-
rinha e do comerciante Sérgio
Matroni que já tem trabalho na

Prenúncio de nova moléstia!

Recebi em meu escritório os ir-
mãos José Pacaembú Campeão e
Madalena Campeão da Silva, herdei-
ros pelo falecimento de seus pais,
Pedro Campeão e Marta Campeão, e
que o inventário de bens está sendo
lavrado no Cartório de Notas, adian-
tando que o escrevente ao declarar
para a Secretaria da Fazenda do Esta-
do de São Paulo, os dados do Impos-
to sobre a transmissão causa mortis e
doações, acham que está sendo cal-
culado a mais, e disseram "lemos to-
das semanas as suas matérias aler-
tando sobre esses abusos" gostaria-
mos ter a sua orientação. Aí, me mos-
traram a minuta do Inventário, em que
os bens Imóveis são descritos; A -
uma casa na Rua Botafogo, nº 333,
no bairro de Santa Clara, São Paulo,
Capital, CEP 000000-00, cadastrada
na Prefeitura do Município de São
Paulo sob o nº 000000000-00, e com
o valor venal do IPTU do ano 2021
de "R$ 358.000,00";  B - um aparta-
mento nº 1.512 no 15º andar do Edifí-
cio Trump - Bolso, na Rua Todos os
Santos - bairro Baixa do Sapateiro,
São Paulo - Capital, CEP nº 0000000-
00, cadastrado na Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo sob nº
0000000000-00 e com o valor venal
do ano de 2021 de R$ 560.000,00.
Preenchida a declaração do ITCMD
para a Secretária da Fazenda do Esta-
do de São Paulo, foram surpreendi-
dos com o imposto cálculado "com
base em valor de referência" para os
imóveis A - R$ 518.226,00 e o B - em
R$ 796.345,00, e o total de R$

1.314.571,00 que aplicando a alíquo-
ta de 4% tem que pagar R$
52.582,84. A alegação da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo,
é que a utilização do valor de refe-
rência que faz com que se aproxime
do valor de mercado para os Bens,
conforme previsto no Decreto nº
55.002/09. Mas, a Justiça do Estado
de São Paulo, tem decidido que o
correto é a utilização como valor o
da base de cálculo do IPTU tendo
como parâmetro o artigo 13, inciso I
da Lei nº 10.705/00. Diz ainda, a au-
sência de prova que o valor venal do
IPTU não corresponde ao valor de
mercado, ou mesmo que o valor de
que o valor do ITBI era o mais con-
dizente com o valor de mercado.
"Ademais, impossibilidade de alte-
ração da base de "cálculo por Decre-
to". Então dei o meu parecer, impe-
trar mandado de segurança com pe-
dido de liminar contra a Secretaria
da Fazenda do Est ado de São Paulo,
que pagariam R$ 36.720,00 fazendo
o cálculo sobre o valor venal do
IPTU, demonstrando que iriam eco-
nomizar R$ 15.862,84 (quinze mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e
oitenta e quatro centavos). Portan-
to, fica claro que a Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo, con-
tinua aumentando abusivamente e
ilegalmente o ITCMD, sendo esse
mais um cidadão que seria lesado se
não procurasse o amparo da Justiça
do Estado de São Paulo. Não deixe
de exercer o seu  direito, pague o que
é legal e correto.

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

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

Tel:  (011) 95116-4243.

Como pagar menos o
imposto chamado (ITCMD)?

Ano novo, a novidade deste
ano é a de sempre: política, ou-
tra moléstia vinda de outro país,
logo vacinas serão anunciadas
e o povão será convocado a ser
‘espetado’ novamente. Novos
óbitos em pauta! O uso da más-
cara facial continuará, álcool em
gel, idem, aglomerações na regra
3, em fim do jeito que estava, o
ano de 2022 dará continuidade.
Aguardem! A eleição para novo
Presidente da República aconte-
cerá, o eleitor mais uma vez en-
tre pelo cano. O eleito promete

‘mundos e fundos’, e no decorrer
do mandato, o ‘mundo anuncia-
do fica sem fundo!’ Impostos so-
bem, gasolina acompanha, gêne-
ros alimentícios disparam, remé-
dios nos postos de saúde - ou de
doença - desaparecem, povão
chia e fica por isso mesmo.

 Em anos anteriores creio que
o povo era mais religioso, os anos
aconteciam com mais ânimo. Atu-
almente, moléstias vindo de ou-
tros países descobriram o Brasil e
a coisa se degenerou! Dias me-
lhores virão!

área cultural e é envolvido junto
a População da região no traba-
lho social. Tem protocolo antigo
de pedido de melhorias para o
espaço e quanto a falta de Ilumi-
nação Pública além de ser obser-
vado na revitalização o Conseg e
a Sociedade Amigos Penha Bra-
sil já entrou com solicitação atra-
vés do Doc nº 0004/2022.

NOTA DA REDAÇÃO:
Fora alguns paraquedistas que
agora tentam aparecer e tirar
proveito no trabalho que não fez,
parabéns a Subprefeitura Casa
Verde e todos os envolvidos, o
Jornal São Paulo de Fato vai
acompanha

Ao abrir as portas do abenço-
ado terreiro da vovó Candinha,
uma multidão afoita estava no
aguardo. Um bom começo de ano,
pensei. Muitos clientes, mais gra-
na pro terreiro, afim de fazer face
aos aumentos de tudo que nos-
sos governantes decretam! A líder
da comissão tomou a palavra:
“Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro para pedir pro-
teção aos guias africanos sobre a
situação econômica do país! Os
preços e impostos sobem mais que
a gasolina!” Para atender os clien-

Clientes querem saber sobre
o que o ano novo nos reserva! Algumas expressões do

mundo corporativo já fazem par-
te das rodas de conversa de ami-
gos nos bares da vida e até nos
campos de futebol. Estratégia é
uma delas. Ainda que a maioria
das pessoas possa não saber a
sua definição (e, vamos combi-
nar, nem precisam saber), o im-
portante é que se tenha clareza
do significado e da sua impor-
tância para atingir um determina-
do objetivo. Vale tanto para a vida
pessoal quanto para os negóci-
os. O conceito de estratégia é
bem antigo, remonta a pelo me-
nos 2.500 anos, quando os gre-
gos se referiam à estratégia como
a arte usada pelo general para
conduzir o seu exército na guer-
ra, em meio às tropas e territórios
inimigos. Na gestão não é dife-
rente: diz respeito à forma e os
meios que a empresa utiliza para
alcançar seus resultados em ven-
das, número de clientes, lucro,
participação no mercado, taxa de
inadimplência, índice de defeito
dos produtos etc. Tudo, claro,
vai depender do ambiente de ne-
gócios em que a empresa opera.
Uma coisa é certa: o empresário
tem que conhecer muito bem com
quem está jogando: quem são
seus clientes, fornecedores, con-
correntes, assim como as regras
do jogo (mercado) em que a em-
presa atua. Aqui é bom lembrar
que mercado não é mais o quin-
tal da nossa empresa, o bairro, a
cidade, o estado ou país. Merca-
do hoje não tem fronteiras geo-
gráficas e nem comerciais. Quem
garante que amanhã não vai sur-

 Vamos começar do começo?
Velhos conceitos ganham novos espaços

Vicente Cavallari
Consultoria e Mentoria para

 pequenas empresas
Criador do método “ponha mais

dinheiro no bolso sem
 quebrar a empresa”

Contato (11) 9 9691 8825;
 instagram @vicentecavallari

Tia Alzira

Ação Social na Vila Rica e Penteado foram
as maiores e melhores na Brasilândia

Quem tem trabalho social de fato, junto
a Comunidade na região não tem conver-
sa mostra com frequência e é justamente
por isso que agente sempre incomoda.
No final do ano em dezembro de 2021 as
duas maiores Ação Social e Cultural reali-
zadas na Brasilândia foram as nossas, que
beneficiou centenas de famílias e crian-
ças além disso organizamos mais de 20
Ações desde o início da pandemia em

Bairro Jussara e
Centro em Mongaguá

Até agora a
Prefeitura Muni-
cipal de Monga-
guá não expli-
cou nada sobre
a falta de ba-
nheiros públi-
cos no Centro,
quem frequenta
por exemplo a
feira de artesa-
nato que é cheia
nos fins de se-

manas é obrigado a ficar na dependência dos estabelecimentos que
muitas vezes não permite uso do banheiro. Falamos também da falta
de muitas melhorias no bairro Jussara onde falta até pontos de ôni-
bus e coberturas com acento.

Desde que a Bia Doria pas-
sou a ser a Presidente do Fundo
Social de Solidariedade não se viu
mais ações sociais do Fundo So-
cial nos bairros de fundão na pe-
riferia e nem atendimento às ins-
tituições como ocorria antes, a
Sociedade Amigos Penha Brasil
por exemplo enviou dois ofícios
que nunca foram atendidos e nem
respondidos, gostaria de saber do
governador João Doria e da Pre-
sidente do Fundo Social Bia Doria
porque deixaram de atender às
solicitações das entidades que em
gestões passadas sempre foram
atendidas e a Comunidade
beneiciada?. (Alex dos Santos).

Na gestão do governo João Doria! Cadê
as ações do Fundo Social na periferia?

gir um produto, 40% mais barato
do que o que eu faço, vindo da
China ou de outro canto do mun-
do? E com um desempenho su-
perior! O que fazer? Só há 2 saí-
das: sentar e chorar ou ir à luta.
Por isso, a primeira coisa que
todo empresário deve fazer, quan-
do pensa em montar seu próprio
negócio ou lançar um novo pro-
duto é elaborar um planejamento
estratégico.  Não é bicho de sete
cabeças. Requer método e, o mais
importante, que todas as áreas
de empresa sejam envolvidas e
comprem a ideia, como se fosse
uma competição de remo:  todos
remando na mesma direção e sen-
tido. Se não, o barco fica dando
voltas, sem sair do lugar.  Feito o
plano, é praticar, acompanhar e
corrigir os desvios. Considero
esse assunto uma das peças cha-
ve senão a mais importante do
jogo de xadrez que é administrar
uma empresa, seja qual for. Ali-
ás, bem lembrado, jogar xadrez é
só estratégia. Quem joga sabe.
Esse e outros artigos como esse
você encontra na minha página
no instagram @vicentecavallari;
clica lá e me segue.  Vou encerrar
com uma frase de Peter Drucker,
considerado um dos pais do pla-
nejamento estratégico moderno:

“O Planejamento não diz
respeito às decisões futuras, mas
às implicações futuras das deci-
sões atuais”.

Ensinamento da semana:

Qualquer planejamento é
melhor do que nenhum!

tes foi convocado o caboclo Tu-
pan: “Zifios, de fato as mercadori-
as sobem de preço da noite pro
dia! Aqui no terreiro, deixamos de
comprar galinha preta para despa-
chos. O preço da galinhas subi-
ram tanto que estamos usando
nos despachos, caldo de galinha
em cubos! As velas tiveram os
preços às nuvens, adquirimos
lâmpadas chinesas! A situação
econômica do país não vai melho-
rar! O correto é economizar!” Os
clientes saíram desanimados! Se
a coisa tava ruim, vai continuar!

Craques de futebol dão a nota!
Aparecem, brilham, são contrata-
dos pelas equipes estrangeiras e,
passando alguns anos, retornam
e se ajeitam por aqui, embora seu
futebol foi esquecido por lá!

Muitos dos craques que re-
tornam, ao serem ‘acomoda-
dos novamente’, não apresen-
tam o futebol de origem. Com-
provem, analisem a ‘bolinha’
que apresentam, pouco são fi-
xos outros reservas!

O ‘entra e sai’ de alguns jo-
gadores atuais das nossas equi-
pes começou: o Palmeiras des-
pachou alguns, São Paulo, deu
cartão vermelho pra outros, co-
ringão tem lista de dispensados
no colete!

Treinadores portugueses
em excelente cotação no mer-
cado brasileiro, enquanto que
treinadores brasileiros são co-
locados na marca do pênalti.

Cuca foi campeão e rescin-
diu contrato com Atlético Minei-
ro, enquanto que alguns de seus
colegas são demitidos! Renato
Gaúcho não esquentou no car-
go dirigindo o Flamengo!

Faltam medicamentos e
melhor atendimento médicos
nos postos de saúde, um re-
clamo da população; o que não

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

bairros diferentes da Brasilândia tra-
balho este mostrado pela Imprensa TV
e Jornal. As ações no final do ano fo-
ram realizadas ao ar livre na Rua
Puxinanã e na Av. Padre Orlando Garcia
da Silveira ao lado do Circo Escola em
parceria com a empresa Bells (Wilson)
que todo ano já há muitos anos faz o
Papai Noel Itinerante para alegria das
crianças.

faltam são candidatos aos
cargos eleitorais! Deveria
ser ao contrário: menos
candidatos e mais médicos
e medicamentos!

Tragédia em MG: na ci-
dade de Capitólio, final da re-
presa de furnas, apreciadores
de esportes aquáticos foram
surpreendidos por um desa-
bamento de encosta, atingin-
do barcos e nadadores. Até o
momento, dez mortos e al-
guns feridos, segundo as au-
toridades!

Uma importante modi-
ficação na Operação Dele-
gada, de 2012, foi aprova-
da nesta quinta-feira, 13 de
janeiro. A partir de agora,
os policiais civis também
poderão trabalhar em seus
dias de folga, fardados e
com viaturas, desempe-
nhando voluntariamente a
atividade nos municípios.

Gestão Doria tenta PPP
para retomar Rodoanel Nor-
te e concluir os 15% restan-
tes da obra.

Governo de SP reco-
menda limitar a 70% o
público em eventos e pror-
roga uso obrigatório de
máscara até 31 de março

Direito Ari Pereira

Editorial Tia Zulmira

Conselho Tia Alzira

Crônica Professor Clovis Pereira

Empreendedorismo & Gestão
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  iniciando o ano, troque de profissão! Deixe de catar recicláveis e passe
a afanar celulares nas estações do metrô. Não precisa escolher; qualquer
passageiro que enquadrar, é portador de bom aparelho!

  Excelente fase no ambiente de trabalho! Vida afetiva nota 10! Caso sua
sogra venha passar alguns dias em sua casa, esqueça a sorte que o signo aponta.

T  O sucesso será seu companheiro. Tudo que empreender, terá sucesso.
Apenas nos ataques do pix poderá se dar mal!

 Tenha cautela! Não confundir cautela com cartela! Cautela e caldo de
galinha não faz mal a ninguém! Cartela de jogo de bingo é outra coisa.

 Mudança à vista! Mudará da penitenciária de Sorocaba para a penitenci-
ária da Papuda, em Brasília, onde cumprirá os 30 anos de xadrex a que foi
condenado!

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

  Tenha calma. Note que nas ruas da capital paulista há pedido de calma! A
calma é necessária para escapar dos malacos que infestam as ruas!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 O equilíbrio é fator preponderante para se manter em pé. Não tendo
equilíbrio poderá cair nos trilhos do Metrô ou de qualquer ferrovia e adeus
mundo ingrato!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Investir é a ordem do momento! Invista em fundos bancários que o
lucro será compensador! Investir na mulher de amigo pode dar chabú! Saiba
diferenciar as investidas!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Controle suas emoções! Nada de ficar de olho na vizinha do ap 37! A

boneca é boa, mas seu marido é cangaceiro, com várias condenações e para
mais uma é fácil!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Bom momento para bolar um assalto a caixas eletrônicos! Dando sorte,

terá grana para gastar o ano inteiro! Pense nisso!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Período favorável para novos empreendimentos. Tudo que tentar, dará

sorte! Inclusive no trabalho, na vida em comum, viagens, cruzeiros maríti-
mos e passeando no Metrô!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 O pisciano dará sorte, investindo em letras de câmbio, compra de terre-

nos etc. Nada de investir na mulher do vizinho, que se dará mal! Poderá visitar
são Pedro antes do combinado!

Nabuco, Moishe
Hess e algo mais

 Nabuco é uma ópera em qua-
tro atos de Giuseppe Verdi, com
libreto de Temistocle Solera, es-
crita em 1842. A ação da ópera
conta a história do rei Nabuco-
donosor da Babilônia. Foi escri-
ta durante a época da ocupação
austríaca no norte da Itália e, por
meio de várias analogias, susci-
tou o sentimento nacionalista
italiano. Verdi foi muito influen-
ciado pelo livro de Moises Hess,
Roma e Jerusalém, em que o au-
tor coloca a questão do naciona-
lismo judeu no contexto do naci-
onalismo europeu e, sobretudo,
italiano. O Coro dos Escravos
Hebreus, no terceiro ato da ópe-
ra (Va, pensiero, sull’ali dorate,
“Vai, pensamento, sobre asas
douradas”) tornou-se uma músi-
ca-símbolo do nacionalismo ita-
liano da época. Foi estreada, a 9
de março de 1842, no Teatro alla
Scala de Milão.

Livro e ópera colocaram as
questões dos nacionalismos ita-
liano e judeu no contexto do ce-
nário europeu. Hess misturou fi-
losofia secular, religiosa, dialéti-
ca hegeliana, panteísmo de Spi-
noza e marxismo.

Foi escrito no contexto do
assimilacionismo judaico alemão,
antissemitismo alemão e antipa-
tia alemã ao nacionalismo surgi-
do em outros países. Hess usa-

Sistema Nacional de Trânsito

A composição do SNT (Siste-
ma Nacional de Trânsito) obede-
ce aos critérios anteriormente
colocados, sendo que podemos
citar os seguintes órgãos ou en-
tidades como componentes: 1. O
Conselho Nacional de Trânsito
(CONTRAN) é o coordenador do
sistema e o órgão máximo norma-
tivo e consultivo; 2. Os Conse-
lhos Estaduais de Trânsito (CE-
TRAN) e o Conselho de Trânsito
do Distrito Federal (CONTRAN-
DIFE) são órgãos normativos,
consultivos e coordenadores; 3.
Os órgãos e entidades executivos
de trânsito da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos
Municípios; 4. Os órgãos e enti-
dades executivos rodoviários da
União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; 5. A
Polícia Rodoviária Federal; 6. As
Polícias Militares dos Estados e
do Distrito Federal; 7. As Juntas
Administrativas de Recursos de
Infrações (JARI).  De acordo com
o artigo 7º A, a autoridade portu-
ária ou entidade concessionária
de porto organizado poderá cele-
brar convênios com os órgãos
previstos no artigo 7° com a in-
terveniência dos municípios e
estados juridicamente interessa-
dos para o fim específico de faci-
litar a autuação por descumpri-
mento da legislação de trânsito,
incluído pela lei 12058 de 2009.
Cada órgão e/ou entidade, den-
tro de sua esfera de atuação, pos-
sui um conjunto de competênci-
as, como as que exemplificaremos
a seguir (ver todas no CTB – Lei
9503/1997).  Compete ao CON-
TRAM:  - Sugerir ou modificar a
legislação sobre trânsito;  - Ela-
borar normas padrão e zelar pela
sua execução;  - Fixar, mediante
resoluções, normas de trânsito.
Compete ao CETRAN:  - Propor
medidas para o aperfeiçoamento
da legislação de trânsito;  - Opi-
nar sobre questões de trânsito
submetidas a sua apreciação.
Compete ao CONTRADIFE:  - As
mesmas atribuições ao CETRAN.
Compete ao Órgão Executivo de
Trânsito Federal, hoje respon-
dendo pela sigla de DENATRAN,
com jurisdição em todo território
nacional, o controle do RENACH
(Registro Nacional de Carteira de
Habilitação) e do RENAVAN (Re-
gistro Nacional de Veículo Auto-
motor).  Compete aos Órgãos
Executivos de Trânsito Estadu-

ais e do Distrito Federal, hoje res-
pondendo pela sigla de
DETRAN´S:  - Cumprir e fazer
cumprir a legislação de trânsito;
- Emitir Certificado de Registro
de Veículo e Carteira Nacional de
Habilitação;  - Expedir a Permis-
são Internacional para Conduzir,
Certificado Internacional de Cir-
culação e Caderneta de Passa-
gens nas Alfândegas;  - Sempre
que conveniente, serão criadas
Circunscrições Regionais de
Trânsito, CIRETRAN, subordi-
nadas diretamente ao referido
Órgão.  Compete às Polícias Mi-
litares dos Estados e do Dis-
trito Federal:  - Executar a fiscali-
zação de trânsito, conforme con-
vênio firmado, como agente do
órgão ou entidades executivas
de trânsito ou executivos rodo-
viários, concomitantemente com
os demais agentes credenciados.
O ambiente do trânsito e a clas-
sificação das vias:  Todavia, para
que esse Sistema consiga alcan-
çar os seus objetivos, temos que
entender o local em que o fenô-
meno trânsito se processa, onde
ocorre. Precisamos, em razão da
urgência de se corrigir as falhas
existentes e evidenciadas por
meio das estatísticas de aciden-
tes, aprender sobre esse ambi-
ente de modo mais amplo, inclu-
indo nele a participação dos usu-
ários, os seus limites, os seus
direitos, os seus deveres e a ra-
zão de sua presença, ou seja da
sua Mobilidade.  O Ambiente
onde o fenômeno do trânsito
ocorre é dividido primeiramente
em dois: o Ambiente Urbano e o
Ambiente Rural. Os dois ambi-
entes devem ser analisados, aci-
ma de tudo, de uma perspectiva
de ambientes públicos. E, como
tais, devem também, serem res-
peitados como o encontro de uma
coletividade para exercer o direi-
to da sua mobilidade e de sua
cidadania.  Dessa forma, afirma-
mos que o imperativo do ambi-
ente do trânsito deve ser exerci-
do procurando alcançar o bem
da coletividade e não por visões
que favoreçam pequenos grupos
e/ou indivíduos. Lembrando que
situações específicas que geram
distorções de direitos receberão
através de Leis e regras, também
específicas, as devidas corre-
ções. O Ambiente Urbano, que
trataremos como sendo as Vias
Urbanas, possui algumas parti-
cularidades. Tais particularidades
devem-se ao fenômeno da con-
centração da população humana
nestes ambientes. Vejamos então
alguns detalhes:  - Alta concen-
tração demográfica (número de
pessoas por metro quadrado é
alto), evidenciado pela caracte-
rística da presença e predominân-
cia de construções/edificações;
- Presença de Calçadas e/ou Pas-
seios (ver definições no ANEXO
I da lei 9.503/1997);  - Não exis-
tência de Faixa de Domínio, se-
parando a pista de rolamento dos
Lotes Lindeiros e das Edificações
– o que aproxima as pessoas do
leito das vias.

(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
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va terminologia da época, como
o termo “raça”, mas era um iguali-
tário que acreditava nos princípi-
os da Revolução Francesa, que-
ria aplicar os conceitos progres-
sistas de sua época ao povo ju-
deu. Inspirou os patriotas italia-
nos, sobretudo Garibaldi. Até
hoje, especialmente em Israel, a
ópera de Verdi é de longe a mais
popular, por razões óbvias. Em
outras épocas, Va, pensiero che-
gou a ser o segundo hino nacio-
nal do povo judeu. Escrita na for-
ma de doze cartas endereçadas a
uma mulher em sua dor pela per-
da de um parente. Em um traba-
lho, Hess apresentou as seguin-
tes ideias:

1. Os judeus sempre perma-
necerão estranhos entre os po-
vos europeus, que podem eman-
cipa-los por razões de humanida-
de e justiça, mas nunca os respei-
tarão enquanto os judeus colo-
carem suas próprias grandes me-
mórias nacionais em segundo
plano e se apegarem ao princípio:
“Ubi bene, ibi patria”. (Língua la-
tina: “onde [está] bem, há [é] a
pátria”)

2. O tipo judeu é indestrutí-
vel, e o sentimento nacional judeu
não pode ser arrancado, embora
os judeus alemães, por causa de
uma emancipação mais ampla e
geral, convençam-se a si mesmos
e aos outros ao contrário.

3. Se a emancipação dos ju-
deus é irreconciliável com a nacio-
nalidade judaica, os judeus devem
sacrificar a emancipação à nacio-
nalidade. Hess considera que a
única solução da questão judaica
está no retorno à Palestina.

Na época, o livro foi recebido
com uma recepção fria, e apenas
em retrospectiva tornou-se uma
das obras básicas do sionismo,
como prefigurou ideias estabele-
cidas em Der Judenstaat por The-
odor Herzl .

E-mail: hbveltman@gmail.com

 Paulo de Tarso já nos alertava
que somos rodeados por uma nuvem
de testemunhas (Hebreus 12:1), isto
é: “ladeados” por Espíritos de todo
grau de evolução, e, como os atraí-
mos pelo pensamento, deduz-se a
classe de “amigos” que nos acompa-
nham invisivelmente. O endemoni-
nhado gadareno nos dá um exemplo
do que estes irmãos transviados po-
dem fazer conosco quando abrimos
as portas da alma para que eles nos
dominem.    Um bando de algumas
dezenas, que abusou deste infeliz e
desfocou-o facilmente em virtude da
harmonia de forças perversas assimi-
ladas por ambos. São os salteadores
das sombras, ou se preferir, multidão
de entidades delinquentes dedicadas
à pratica do mal. Embora tenham in-
fluencias limitadas em virtude das
defesas numerosas que rodeiam os
núcleos de nossos irmãos encarnados,
levam a efeito muitas perturbações
pela concentração dos impulsos de
suas forças coletivas e pelas afinida-
des mentais que encontram pelo ca-
minho.

 Há desencarnados que se apegam
aos ambientes domésticos. Outros e
em vultosos números se revoltam nos
círculos da ignorância que lhes é pró-
pria e constituem as chamadas legi-
ões das trevas, que afrontaram o pró-
prio Jesus por intermédio de obsidia-
dos diversos. Organizam-se diaboli-
camente, formam cooperativas crimi-
nosas e ai daqueles que se transfor-
mam em seus companheiros. Além de
serem escravos, são sofredores ao
extremo, pois sentem os terríveis
poderes das sombras em cativeiros
que podem ser de longa duração.

 Portanto, Deus não é Deus de
mortos, mas de vivos, pois para Ele
todos vivem (Lucas 20:38), o que
equivale dizer que na defuntolândia
são todos vivos  e isto já é um bene-

plácito de Amor do Pai Eterno, pois
o que vem do mais profundo da alma
é a sinalização da consciência e ela é a
voz de Deus no nosso intimo nos
convocando para alcançarmos a an-
gelitude prometida. Assim sendo,
podemos afirmar que a dor é natural
porque burila o Espirito por ser a fon-
te de onde se origina a consciência.
Sem a dor a criatura pode estacionar
na estagnação. O sofrimento é  opci-
onal  porque não há sofrimento onde
existe compreensão da espiritualida-
de. O sofrimento reflete, sempre, uma
alma insubmissa, revoltada, magoada
e ignorante das coisas eternas do Es-
pirito. Quem aprendeu a amar encon-
trou a Paz em si mesmo e na divinda-
de em que confia e acredita.   Para que
você entenda melhor pense que a rai-
va causa sofrimento, a tristeza idem e
o abandono também. São reflexos que
se repetem até o aprendizado preva-
lecer.

 Há um entendimento errôneo
sobre ação e reação. Isto não significa
receber, necessariamente, na mesma
moeda. Quem tira a vida de alguém
não necessita dar a sua vida em troca,
basta salvar vidas ou trazê-las ao
mundo e cuidar bem delas.

   Lembre-se, só deve quem ali-
menta a ilusão da dívida e do cobra-
dor por não ter feito a reconciliação,
porque a tarefa da reforma intima é
por toda a vida e não por algumas
decisões. É sempre no vigiar e orar
para não cair em tentação. Mudar a
índole não significa apenas refazer
atitudes, mas convencer a alma de que
velhos vícios não são mais satisfató-
rios. Quando a razão e a emoção se
equilibram na consciência é onde a
verdadeira transformação acontece.
Caso contrário, a mudança é mera ilu-
são que se desmascara na primeira
oportunidade e é onde as grandes “le-
giões” do baixo astral agirão.

  Legião é o meu nome, porque  somos muitos (Marcos 5:9)

Automobilismo  Claudir Pereira

A Ferrari se reformula na par-
te de recursos tecnológicos com
auxílio das simulações com C.F.D.
(Computacional Fluid Dynamics)
com a finalidade de ter uma tem-
porada melhor, com a
continuidade de Mattia
Binotto como Team Prin-
cipal e Laurent Mekies,
seu novo Diretor Des-
portivo, e mantémseus
pilotos, os dois jovens
promissores Charles Le-
clerc e Carlos Sainz Jr..  A
Williams agora com a vi-
tória no processo contra
o antigo patrocinador, a
ROKiT, deverá receber em torno
de U.S.$ 35.700.000,00, isto dá
perspectivas de dias melhores ao
Time de Grove, apesar da volta
para os tempos de títulos e vitó-
rias de outrora, há um longo ca-
minho a percorrer.  Red Bull, ago-
ra responsável pelo desenvolvi-
mento dos motores Honda até
2025, tem em Sergio Peres um jo-
vem promissor que, também, es-
pera ser Campeão em 2022. Se te-
remos uma disputa interna entre
o vencedor da temporada de 2021,
Max Verstappen e o jovem mexi-

A Temporada de 2022 de Formula 1,
ainda uma caixinha de surpresas

cano só o tempo dirá.
Outra novidade nos
carros com o novo re-
gulamento será a volta
do efeito solo, recurso
banido nos anos oiten-
ta, banido em 1983, em
nome da segurança.
Contudo, o teto de gas-
tos não dá muito espa-
ço para testes e experi-
ências, como em ou-
tros tempos, isto ape-

sar da busca de equilíbrio entre
as equipes, pode a comprometer
a segurança, uma vez que recur-
sos aerodinâmicos, tem que ser

exaustivamente testa-
dos. Nos leva a recordar
as expectativas da tem-
porada de 1994, quando
a suspenção ativa e o
controle de tração foram
banidos e tivemos aci-
dentes sem grandes con-
sequências com Heinz
Harald Frentzen durante
o inverno, com um Sau-
ber, e graves como o de

Jean Alesi, com a Ferrari, deixan-
do o francês de Avignon de fora
de dois Grand Prix, em Imola e Mô-
naco, e o final de semana em Imo-
la entre os dias 29 de abril e 1º de
maio, dispensa comentários, ain-
da vivo na memória de quem gos-
ta da Formula 1.  Esperamos por
uma temporada competitiva e
conforme declarações do Tri
Campeão Nelson Piquet, em uma
entrevista de 1994, após o fatídi-
co final de semana em Imola, “Que
o melhor ganhe e ninguém se ma-
chuque” clauddir@gmail.com

Destaque Henrique Veltman Curiosidade Adir Vergilio

ADIR VERGILIO ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO

WHATSAPP (11) 9.9958-4775

Horóscopo Kaidakama

Hoje inicio a minha coluna
comentando a difícil missão do
SBT em 2022. A emissora teve
que mexer na sua grade de pro-
gramação para poder voltar a
competir e voltar a disputar a vice-
liderança no IBOPE.

Esse segundo lugar hoje per-
tence à Record, que obriga a emis-
sora de Sílvio Santos mudar sua
grade se quiser competir direta-
mente com as concorrentes. O
SBT, durante a pandemia, se aco-
modou e agora se vê ameaçado
pela Band que pode lhe tirar o ter-
ceiro lugar.

A emissora de Silvio Santos,
lança uma grade reformulada
esta semana para entre outras
coisas afastar a chance de ter seu
terceiro lugar tomado pela Band
que foi a emissora que mais cres-
ceu em pontuação no IBOPE atu-
almente.

A principal novidade é o "SBT
Notícias", que será exibido das 12h
às 14h45 na grande São Paulo. O
Novo Telejornal vai bater de frente
contra o "Balanço Geral" da Record
e o horário jornalísticos da Globo,
além de ocupar a mesma faixa de
programas esportivos da Band.

Sem a tradição de um noticio-
so na hora do almoço, a emissora
de Sílvio Santos tende a sofrer
para conquistar audiência nessa
faixa. E a dúvida que sempre paira
na empresa é: Haverá paciência
para fazer a atração jornalística
vingar ou tudo pode ser desfeito
ainda no próximo mês.

No ano passado, o SBT colo-
cou uma reprise vespertina do
"Primeiro Impacto" , mas o IBOPE
despencou, a ideia rapidamente foi
cancelada. O âncora oficial do
"SBT Notícias" será Darlisson
Dutra, que estava no matinal com
"Marcão do Povo" e"Dudu
Camargo", no entanto, ele testou
positivo para a Covid 19 e terá que
ser substituído já na estreia.

O "Vem Pra Cá", apresenta-
do por Patrícia Abravanel, será o
mais prejudicado pois deixará de
ir ao ar das 9h30 às 11h para ter
apenas meia horade duração das
16h30 às 17h. "O Bom Dia &
Cia, que estreia um novo pacote
de desenhos conforme noticiou a
coluna, passará a ser uma atra-
ção exclusivamente matinal em
pleno mês de férias escolares e
irá ao ar entre 9h30 e 12 h.

As mudanças foram progra-
madas a partir do último sábado,
dia que o SBT registra seus pio-
res índices de audiência das (7h à
meia noite). No ano passado, a
emissora chegou a marcar apenas
3,1 pontos de IBOPE diário e era
comum ter menos de 4,0 de média
nesse dia da semana. Como com-
paração, o pior desempenho das
concorrentes em 2021 foi de 5,1
pontos.

O domingo é o melhor dia do
SBT, costuma registrar IBOPE
diário de 6,0 pontos e em razão
disso a programação permanece
intacta . "O Domingo Legal" e
"Eliana" transformaram a
Record em freguesa, e ainda che-
gam a incomodar a Globo. Nos
primeiros dias de 2022, a TV de
Silvio Santos registrou 4,7 pon-
tos de IBOPE diário, contra 5,6
da vice-líder . Primeira colocada,
a Globo tem 12,9 de média. A par-
tir do dia 17 deste mês, a Band
passará a ter o programa de
Fausto Silva para deixar a con-
corrência ainda mais acirrada. A
guerra de audiência promete.

Frase Final: Nós somos do
Tamanho dos Nossos Sonhos.
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Madrinha, Musa e Princesa dos
 468 anos da Cidade de São Paulo

 O São Cristóvão Saúde, opera-
dora referência na Zona Leste da ci-
dade de São Paulo e a Qualicorp, mais
completa plataforma de acesso a Pla-
nos de Saúde do Brasil, anunciam o
início de parceria para comercializar
planos de saúde no segmento coleti-
vo por adesão. Os planos já estão dis-
poníveis para contratação, com valo-
res a partir de R$ 122/ (preço sujeito
a alterações, de acordo com o plano
escolhido e a faixa etária do cliente).

 “A parceria com o São Cristó-
vão Saúde vai ao encontro do nosso
objetivo de ampliar as opções de es-
colhas para que os nossos clientes
tenham acesso a planos de saúde de
qualidade”, afirma João Drumond, su-
perintendente comercial da Quali em
São Paulo. “A operadora parceira
conta com produtos na medida para
quem procura cobertura de qualidade

com um excelente custo-benefício
no município de São Paulo”, com-
plementa.  Com a nova operadora, a
Quali amplia o número de produtos
oferecidos em todo o estado paulis-
ta e passa a disponibilizar cerca de
40 opções de Planos de Saúde, com
abrangência nacional ou regional,
somando todas as operadoras de
saúde parceiras (Amil, Ana Costa,
Bradesco, Central Nacional Unimed,
Grupo NotreDame Intermédica,
SulAmérica Saúde, Unimed Fesp,
Unimed Santos, Oeste Saúde e ago-
ra o São Cristóvão Saúde).  Os cli-
entes terão acesso a quatro opções
de planos com o São Cristóvão Saú-
de, sendo eles: Essencial Adesão,
Conforto Adesão, Bem-Estar 40+ e
Conforto Plus, todos com cobertu-
ra local no município de São Paulo e
acesso à rede credenciada, que conta

com os hospitais e clínicas médicas,
como o Hospital e Maternidade São
Cristóvão, Cema – Hospital de Es-
pecialidades, Hospital Leforte, den-
tre outros. Os planos de saúde da
operadora parceira oferecem opções
em acomodação coletiva ou indivi-
dual, para que o cliente possa esco-
lher aquele que melhor atende às suas
necessidades e orçamento.

Além disso, todos os planos ofe-
recem atendimento de urgência e
emergência.    “O Grupo São Cristó-
vão Saúde tem crescido vertiginosa-
mente, tanto em sua rede própria
quanto em qualidade de todos os ser-
viços prestados. Temos nos especi-
alizado em diversas áreas de atendi-
mento e investido em infraestrutura
e tecnologia de ponta.

 Cuidado, Saúde e Prevenção é o
que queremos oferecer aos nossos as-

sociados. Os novos clientes trazidos
pela Qualicorp poderão viver isso em
cada um dos planos contratados.  De-
sejamos que esta parceria traga no-
vas experiências e desafios que tor-
nem o Grupo São Cristóvão Saúde e
a Qualicorp ainda mais fortes na área
da Saúde”, comenta Valdir Pereira Ven-
tura, CEO/Presidente do Grupo São
Cristóvão Saúde.    A Quali preparou
uma premiação diferenciada para os
corretores que atuarem na comerciali-
zação dos planos do São Cristóvão
Saúde, que receberão um cyber bônus
de R$ 350 a cada vida vendida. Os
planos da operadora podem ser co-
mercializados apenas no município de
São Paulo. A contratação pode ser feita
por profissionais ligados a diversas
categorias, como arquitetos, adminis-
tradores, engenheiros, estudantes e
professores, entre outros.

São Cristóvão Saúde firma parceria com Qualicorp para oferecer
planos de saúde na cidade de São Paulo a partir de R$ 122

^

Este ano não teremos desfile no dia 19 de
fevereiro da Brás Pereira Banda Show, mas

haverá uma surpresa aguarde. Hein e por quê?

Marta Jacomolski, 30 anos, cabelos
loiros, olhos verdes, seu sonho é ser

médica e seu hobby e viajar é Madrinha
São Paulo 468 anos da Cidade de São

Paulo é representante do
 bairro de Santa Cecília.“   

Camila Rodrigues, 28 anos. altura 1,64, cabelo
preto, olhos castanhos, seu sonho é ser

dançarina de TV e seu hobby dançar e costu-
rar. Musa São Paulo 468 da Cidade de São
Paulo é representante do bairro do Imirim.

“Renata Braz Camargo, 18 anos, 1,70
altura, seu projeto é ser médica obstetra,
tem olhos castanhos, cabelos loiros e tem
hobby de atuar. Princesa São Paulo 468

anos da Cidade de São Paulo é representan-
te do bairro de Vila Nova Cachoeirinha.




