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 Dia Internacional da Mulher

Governo federal lança caderneta para
apoio a pessoas com doenças raras

O governo federal lançou
quinta-feira (3) a caderneta do
Sistema Único de Saúde (SUS)
para pessoas com doenças raras.
Estima-se, de acordo com o Mi-
nistério da Saúde, que há cerca
de 13 milhões de pessoas no Bra-
sil com alguma condição rara de
saúde. Em todo o mundo, são
cerca de 300 milhões de raros e
cerca de 6 mil a 8 mil tipos de
doenças diferentes conhecidas.
As doenças raras são caracteri-
zadas como condições de saú-
de, geralmente crônicas, de bai-
xa prevalência na
população.Governo lança cader-
neta do SUS para pessoas com
doenças rarasGoverno lança ca-
derneta do SUS para pessoas
com doenças raras

 “Essas pessoas com doen-
ças raras apresentam necessida-
des assistenciais diversas, e que
demandam cuidados contínuos
de equipes multiprofissionais em
todos os níveis de atenção à saú-
de, além do apoio familiar, tão
importante”, disse a secretária de
Atenção Especializada do Minis-
tério da Saúde, Maíra Botelho,
durante o lançamento da cader-
neta, em cerimônia no Palácio do
Planalto. O evento contou com a
presença do presidente Jair Bol-
sonaro, da primeira-dama Miche-
lle Bolsonaro, além de ministros,
autoridades e de pessoas com
doenças raras. A solenidade tam-
bém marcou o Dia Mundial das
Pessoas com Doenças Raras,
celebrado no último dia de feve-
reiro.  A Caderneta do Raro, como
foi batizada, serve para orientar
pacientes e familiares que bus-
cam atendimento especializado
no SUS. Segundo o Ministério

da Saúde, além de trazer os prin-
cipais sinais e alertas que podem
indicar a existência de uma doen-
ça rara, o documento traz infor-
mações sobre tratamentos e di-
cas para uma vida mais saudá-
vel. Na caderneta, ficarão regis-
tradas informações sobre atendi-
mento nos serviços de saúde, de
educação e de assistência multi-
disciplinar, e servirá para o acom-
panhamento do paciente duran-
te toda a sua vida.

 “A Caderneta do Raro é mais
uma entrega do Ministério da
Saúde para orientar pacientes,
seus familiares e cuidadores”,
disse a primeira-dama Michelle
Bolsonaro, que ajuda a articular,
dentro do governo, as pautas das
pessoas com doenças raras e com
deficiência.

 “A minha missão, desde o
início, foi contribuir para dar vi-
sibilidade às pessoas que vivem
com doenças raras. Nesses últi-

mos três anos, temos mudado a
realidade dos raros desse país”,
acrescentou.  O ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, disse que
a pasta investiu, desde 2019, cer-
ca de R$ 3,8 bilhões em recursos
para atender, no SUS, pacientes
com doenças raras. O dinheiro, de
acordo com a pasta, foi emprega-
do no custeio de equipes nos
hospitais, triagem neonatal, diag-
nóstico e novos protocolos para
o tratamento das doenças.

 Em breve discurso, o presi-
dente Jair Bolsonaro elogiou o tra-
balho das equipes que atuam nas
políticas públicas voltadas às
pessoas com doenças raras no
país. “Hoje, também me sinto for-
talecido em poder colaborar com
pessoas portadoras dessas doen-
ças raras. Não existe satisfação
maior na vida da gente do que
aquela de poder contribuir, cola-
borar com o seu próximo”, disse.

Fonte: Agencia Brasil

Dia 08 de março celebra-
se o dia da mulher. Antes de
uma data comemorativa, deve
servir como reflexão. Uma jus-
ta homenagem àquelas que, de
geração em geração, lutaram
e lutam pelo seu espaço, seja
no âmbito cultural, social e pro-
fissional.  Muitas vezes exclu-
ídas dos relatos históricos tra-
dicionais, as mulheres tiveram
e têm importância fundamen-
tal nas transformações ocorri-
das no país.  Ser mulher numa
sociedade como a nossa, não
é tarefa das mais simples. Seu
valor é constantemente ques-
tionado frente a uma cultura
que, por mais que tenha se
modificado – ainda de forma
tímida – permanece predomi-

nantemente masculina.  Tal é
possível notar com maior cla-
reza no âmbito profissional.
Não são poucas as mulheres
que, com garra e perseveran-
ça, alcançaram postos de des-
taque profissional mas que in-
felizmente não recebem a re-
muneração condizente com o
cargo.  Não são poucas as
mulheres que, mesmo ocupan-
do as mesmas funções que
homens, recebem salários
bem inferiores a estes.  Mas,
como já dito, tal não se limita
unicamente ao profissional.
Esta situação inferior se repe-
te nos diversos segmentos so-
ciais. A mulher luta e persiste,
dificilmente desiste. Tem re-
siliência apesar das dificulda-

des.  Porém, contra tudo e con-
tra todos, a mulher consegue
transpor tais barreiras com um
sorriso no rosto e lágrimas nos
olhos, fruto do amor e ternura
que permeiam sua existência.

 Sua sagacidade e vontade
de vencer são dignas das mais
altas honrarias. São líderes
natas.    O Jornal São Paulo
de Fato não poderia deixar
passar em branco tão belíssi-
ma data, e à estas incansáveis
e combatentes guerreiras ren-
demos nossas homenagens,
desejando a todas um lindo e
especial dia, na certeza de que
seus esforços serão devida-
mente recompensados, num
futuro próximo, em uma soci-
edade mais justa e igualitária

Novo Louro José estreia
 em maio no Mais Você
De acordo com o site ‘Uol’, a rede Globo aprovou novo bo-

neco do Louro José para compor o Mais Você apresentado por
Ana Maria Braga.  A apresentadora que volta de férias na próxi-
ma segunda-feira (7), participou do processo de criação do mais
novo fantoche da telinha. A expectativa é que a partir de maio já
faça parte da rotina do programa.  Ana Maria gravou testes com
alguns manipuladores e um protótipo de um boneco antes de
sair de férias. A produção pensou em regatar Louro João, primo
de Louro José, mas ideia não aconteceu.

Documento único pretende facilitar acesso a saúde
com informações sobre o diagnóstico e tratamentos recomendados
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Ferve o caldeirão dos presidenciáveis!

A eleição para Presidente da
República será quase ao final do
ano, mas as farpas são trocadas
entre os presidenciáveis. As pes-
quisas publicadas, preveem vitó-
ria de Lula. Depois vem Bolsonaro
e segurando a lanterna, os demais
candidatos. Caso permaneçam os
números citados, Lula novamente
voltará! A única dúvida entre os

eleitores será sobre
os ministros que
Lula escolherá. Na
vez passada, não
foi feliz; uma leva
de corruptos
aprontou barbari-
dade e Lula dizia
desconhecer ‘os
mãos leves’ que ti-
nha escolhido! To-
dos brasileiros sa-
biam das falcatru-
as, apenas Lula fa-
zia o papel de mari-
do traído, ou seja,
o último a saber!
Caso Lula ganhe a

parada, deixe de lado ‘os Palloci,
Zés Dirceu e outros desonestos,
nada recomendáveis!’ Tente no-
mear alguns ligeiramente hones-
tos e bola pra frente. Os demais
candidatos ao ‘sorteio’, segundo
pesquisas, serão ‘lanterneiros!’

Tia Zulmira, viúva, eleitora e
que nada espera dos políticos!
São embrulhões!

Respeito é bom e eu gosto

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;

Editorial

Empreendedorismo & Gestão

 Alguns sinônimos de desres-
peitar, como: faltar com o respei-
to; não cumprir ou obedecer; cau-
sar pertubação; insolente; o que
se entende pelo des-
respeito decidido
pelo Tribunal de Jus-
tiça pelo Governo do
Estado de São Paulo,
é que ele insiste em
não respeitar o que é
legal, os verdadeiros
princípios de Direito
aumentando o Im-
posto sobre Trans-
missão causa mortis
e doações, por um artificio que é
a base de cálculo. Um  trecho de
uma das decisões diz "O Decreto
nº 55.002 de 09-11-2009, ao permi-
tir o uso do valor venal do bem
como sendo o "valor venal de re-
ferência do Imposto sobre Trans-
missão de bens Imóveis - ITBI,
acabou por majorar a base de cál-
culo do ITCMD, portanto em to-
tal desrespeito ao princípio da le-
galidade. Dessa forma, extrapolou
os limites da Lei nº 10.705/00,
quando elegeu novo parâmetro
para a base de cálculo do ITCMD,
atribuindo nova redação ao pará-
grafo único do artigo 16 do De-
creto Regulamentador do aludi-
do Imposto Estadual o Decreto
nº 46.655, de 01/04/2002, "in ver-
bis". Em trecho de outra decisão
imputa ao Governador do Estado
de extrapolar o limite legal impos-
to a base de cálculo "Ocorre que,
ao editar o Decreto Estadual nº

Derespeito ao princípio da legalidade
decide a justiça sobre o ITCMD!

Direito Ari Pereira

Tia Zulmira

 Aproveitando o período pré-
eleitoral, se eu fizesse hoje uma
pesquisa de impopularidade, o
tema finanças ganharia longe no
primeiro turno: dez entre dez em-
presários com quem eu converso
dizem que a área financeira das
suas empresas é  a que mais preo-
cupa. E não é sem motivo. Afinal,
é lá que está o oxigênio que dá a
vida (ou, na falta dele, decreta a
morte) ao seu negócio.

 Por essa razão, nunca é demais
voltar ao assunto.

Hoje quero sugerir um passo a
passo que pode ajudar muito o
empresário, dono de uma peque-
na empresa, a se organizar.   a pri-
meiríssima providência é separar
o que é dinheiro dos sócios (pes-
soa física) e o que é da empresa
(pessoa jurídica). Parece óbvio?
Na prática, não é o que se vê;
definir uma retirada mensal razoá-
vel (que é diferente do lucro da
empresa!) de acordo com o porte
e o momento da empresa; em qual-
quer situação, cuidado para não
matar a galinha dos ovos de ouro;
organizar os documentos de en-
trada e saída (notas fiscais) e ar-
quivá-los adequadamente; lem-
bre-se que sua empresa pode ser
fiscalizada a qualquer momento;
fazer os lançamentos referentes a
esses documentos (compras, ven-
das e eventuais devoluções) em
algum sistema, nem que seja um
caderno ou uma planilha excel;
estabelecer rotinas para acompa-
nhar diariamente o movimento do
caixa e dos bancos; importante

55.002/09, que conferiu nova re-
dação ao artigo 16 do  Decreto
Estadual nº 46.655/02 (Regula-
mento do Imposto sobre trans-
missão "Causa Mortis e doações
de quaisquer bens ou direitos -
ITCMD - o Governador do Esta-
do de São Paulo acabou por ex-
trapolar o limite legal imposto a
base de cálculo do tributo ........
Pergunta-se? Por que o Governa-
dor do  Estado de São Paulo? Por
ser ele quem assina Leis os De-
cretos é chamada de sanção. Ora,
ele tem a Assessoria Jurídica e é
na Assembléia Legislativa que
todas as propostas são encami-
nhadas, mas, não respeitam os
princípios legais de direito. O in-

crível que não estão
para servir a sociedade
o povo, parece que eles
é que fazem favor por
estarem lá.

Diaramente vemos
as decisões do nosso
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo,
que pacifica o entendi-
mento de que deixa cla-
ra a intenção do Gover-

no do Estado de São Paulo em
aumentar a sua arrecadação atra-
vés desse artificio. Só  falta ser
condenado por Litigância de má
fé e ter ainda que responder por
agir de má fé. O Direito é uma ci-
ência que aplica  todos os princí-
pios de legalidade, não há dúvi-
da que iremos caminhar para esse
entendimento no futuro diante
dos  abusos que todos os dias
temos cohecimento.

Aí temos os Poderes da Demo-
cracia, que um fiscaliza o outro, para
que ao final haja  equilibrio na So-
ciedade. Agora, quem tem o seu di-
reito ameaçado, ou sofreu prejuízo
resta as portas da Justiça a  fim de
ser  restituido do que pagou a mais.
Procure o Advogado, que ele irá
esclarecê-lo como fazer e qual é o
seu direito, não perca a  oportuni-
dade, por haver prazo para recla-
mar, é o que temos exautivamente
demonstrado.

conferir esses números porque, o
banco também erra;   acompanhar
a quantas anda o contas a pagar
(fornecedores, funcionários, im-

postos, despesas ge-
rais) e contas a rece-
ber (decorrentes das
vendas) para evitar
surpresas; a partir dos
números obtidos tra-
çar ou rever estratégi-
as;   montar um fluxo
financeiro de paga-
mentos e recebimen-
tos (fluxo de caixa);

separar custos e despesas, inclu-
sive, classificando em fixos e vari-
áveis, de modo a poder controlar
eventuais "ladrões"  dos resulta-
dos da empresa;   desenvolver o
hábito de fazer previsão de ven-
das e de gastos, para gerar subsí-
dios para o planejamento; lembre-
se, qualquer planejamento é me-
lhor do que nenhum;   elaborar pe-
riodicamente um relatório dos re-
sultados da empresa no período
(demonstrativo do resultado do
exercício); assim você vai saber
como está a lucratividade (resul-
tado da operação no período) e a
rentabilidade (retorno sobre o ca-
pital investido); você terá uma vi-
são geral sobre a evolução do pa-
trimônio da sua empresa; a perio-
dicidade desse relatório você é
quem vai decidir em função das
peculiaridades do seu negócio.

 Ações simples, mas impres-
cindíveis, como essas vão permi-
tir a você controlar e manter a saú-
de financeira da sua empresa.

 Se tiver dificuldade em qual-
quer um dos itens, faça um conta-
to com a gente pelo email
mentoria@convincentesolucoes.com.

Nós podemos te ajudar.
  Esse e outros artigos como

esse podem ser encontrados no
meu instagram @vicentecavalla-
ri. Clica lá e me segue.

 Ensinamento da semana:
"Aprendi a não tentar convencer
ninguém. O trabalho de conven-
cer é uma falta de respeito, é uma
tentativa de colonização do ou-
tro", José Saramago

Dr. Ari Pereira - Advogado e Membro da Diretoria Plena da
Associação Comercial de São Paulo

 e-mail.pereiraari2917@gmail.com - Tel. (011) 9511-64243.

Conselho Tia Alzira

Abrindo as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha
para atender clientes enrolados,
pensei: com essa enchente e pos-
terior destruição de parte da ci-
dade serrana de Petrópolis - RJ -,
os clientes se fixam nos noticiári-
os e não aparecem! Nesta sema-
na temos muitas contas a saldar
e se a turma falhar..., estamos fali-
dos! Ledo engano! Fui surpreen-
dida com enorme quantidade de
clientes e todos com uma única
dúvida; em quem votar? O líder
da cambada tomou a palavra:
”Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro para dirimir
uma dúvida: em quem votar pra
Presidente!” Para atender tão im-
portante solicitação, foi escalada
a cabocla Jurema. “Zifios, ouvi
seu pedido sobre em quem votar
para Presidente na próxima elei-
ção. Entrei em parafuso! Há, no
comércio, um conhaque cuja mar-

Em quem votar?

ca é presidente, muçarela, mantei-
ga, com nome presidente. No dia
da eleição, vá pescar e leve um
litrão do conhaque marca presi-
dente, fatias de muçarela e outros
produtos ‘presidente’; nestes,
pode confiar! Deixe de se preocu-
par com eleição. Memorizem
quantas vezes votaram e se da-
naram! Os clientes saíram satis-
feitos com os conselhos da cabo-
cla Jurema e prometeram segui-
los! Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

Crônica Professor Clovis Pereira

O preço dos com-
bustíveis - propulso-
res da inflação - e que
subiam emanalmente,
de algumas semanas
notamos que a fúria
inflacionária causada
pelos aumentos cons-
tantes da gasolina e
afins, cessaram. Qual
o motivo? Motivo
eleitoreiro! A eleição
Presidencial será bre-
ve e, ‘amaciando’ a
inflação, o eleitor votará. Caso seguisse esses produtos no embalo
inicial, os eleitores fugiriam das urnas e minguados votos aconteceri-
am. Mas políticos atuais são vivaldos e pensaram: ‘seguraremos os
preços dos combustíveis, os eleitores ficarão satisfeitos e seremos
reeleitos! Depois, depois é depois; voltaremos com a onda de aumen-
tos novamente. Nosso lugar está garantido!’ Ledo engano: os eleito-
res darão um basta nesses promessões, elegendo novo Presidente.
Este, com exemplos de desgovernar seu antecessor, mudará a política
de aumentos que, normalmente acontecerão, porém com menos in-
tensidade que antes. Vamos aguardar os acontecimentos.

 Chuvas causando pânico!

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

10 lições para  uma gestão
financeira eficaz!

 94778-1027 Erivelton

O sinal de celular em muitos bairros da Brasilândia e acredito que
em outros também é uma porcaria além da péssima qualidade do áudio,
muitas vezes a linha fica caindo com frequência durante a conversa,
um serviço caro e  sem qualidade. Na Câmara Municipal de São Paulo,
os Vereadores aprovaram a lei das antenas que promete expandir o
sinal nas regiões mais periféricas, a Comunidade aguarda as melhorias
e que venha urgente.

Serviço ruim na
periferia e muito caro

  Sempre que as entidades solicitam atrações culturais através de
ofício junto a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a resposta é
sempre negando para a periferia que mais necessita de ação do poder
público, geralmente o que a Comunidade pede é simples e barato, são
artistas e palhaços que fazem apresentação ao ar livre. Atenção Secretá-
rio Sérgio Sá Leitão sugerimos que faça algumas mudanças de forma que
a comunidade seja atendida nas suas reivindicações.(Alex dos Santos)

Atenção Secretaria da Cultura
Estadual vamos atender a periferia?

Ocorrência Policial no Jardim
Elisa Maria . O policial aposenta-
do Cláudio Roberto Yanase, de 52
anos, morreu baleado durante um
assalto na tarde desta quarta-fei-
ra (2) após cair em golpe de falso
comprador de veículo na rua Ma-
nuel Aquilino dos Santos no Jar-
dim Elisa Maria - Brasilândia.

Um dos suspeitos foi detido
em flagrante, mas os outros dois
conseguiram fugir com a pistola
da vítima, a área é da 4ºCia do
9ºBPMM, a ocorrência foi regis-
trada no 72° Distrito Policial.

Ucrânia e Rússia ‘quebram o
pau’ e, segundo a mídia, essa bri-
ga vai acelerar a acelerada infla-
ção brasileira. Alguns produtos
- fertilizantes, petróleo e outros
vindos de lá virão com preços al-
terados e nós ‘pagaremos o pato!’

A importação de técnicos de
futebol, virou moda! Os grandes
clubes investem em técnicos im-
portados e os técnicos brasilei-
ros disponíveis no mercado da
bola estão desempregados.

Acontece que nossos técnicos
pararam no tempo e no espaço.
Não inovaram em nada! Alguns
ainda estão empregados, mas na
primeira oportunidade, rodarão!

Os técnicos portugueses es-
tão em alta! Argentinos e de ou-
tros países, idem. Longe vão os
tempos em que um técnico de fu-
tebol brasileiro marcava época.
Hoje, duas derrotas mandam o
técnico pra rua!

Não se iludam com a queda do
preço dos combustíveis. Saibam
que é época de eleição! Passando

a eleição, qual for o resultado, os
aumentos voltarão semanalmen-
te. O filme é antigo.

 Em épocas que longe vão,
um técnico de futebol era manti-
do por muitos anos no cargo da
equipe em que dirigia. Qual fos-
sem os resultados, sua permanên-
cia era mantida

 Hoje, tudo diferente! Após
duas derrotas seguidas, no vesti-
ário a demissão do técnico é assi-
nada! Antes, em entrevista às
emissoras de rádio e tevê, direto-
res dizem-se satisfeitos com o
trabalho do treinador. Após a par-
tida e consequente derrota, a ‘ex-
trema-unção’ é decretada!

Junto à demissão de um técni-
co, deveriam ser demitidos alguns
craques que pouco se empenham
e com isso, os técnicos entram
bem! Um caso para pensar!

No momento, técnicos portu-
gueses são cotados e dão sorte! En-
quanto isso, técnicos brasileiros
estão na regra três! Há alguns
competentes e outros que tiveram
sucesso, agora estão de fora.

Coringão entrou na dança e
‘importou’ um técnico português.
Vamos aguardar os resultados
que, sendo favoráveis, o técnico
permanece no cargo. Em contrá-
rio, será mais um dos muitos téc-
nicos  desempregados!

Ucrânia e Rússia ‘quebram o
pau’ e causará inflação no Bra-
sil!, segundo noticiários. Deveria
influir na inflação desses países!
Nós não temos nada a ver com
problemas alheios!

Aniversário do Jair reuniu familiares e amigos no Restaurante Fa-
zenda. Vale destacar para ficar bem registrado os bons momentos que
temos na vida sendo assim noticiamos o Aniversário de Jair Araújo, ele
que já comemorou bodas de Ouro agora comemorou seu Aniversário
de 89 Anos em grande estilo com festa, familiares e amigos no Restau-
rante Fazenda, localizado no bairro do Limão.

Aniversário do Jair reuniu
familiares e amigos no
Restaurante Fazenda
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A Torá segundo HBV (e algo mais)

Os anos 400-200 a.C  são
os séculos perdidos da histó-
ria judaica. Calma, eu explico:
Não havia grandes eventos ou
calamidades para registrar.
Como escreveu o Paul Jonh-
son, talvez estivessem felizes.
Nunca se revoltaram contra os
persas (esse período aí corres-
ponde ao período babilônico).
Possivelmente até gostavam
dos seus reis e governantes.
Mercenários judeus apoiaram
os persas na sua guerra con-
tra os egípcios. Eram livres
para praticar a sua religião ali
na Babilônia, na Judéia ou em
qualquer lugar do império per-
sa. A diáspora de então mos-
tra os judeus estabelecidos em
paz e prósperos numa vasta
área dominadas pelos persas.

Destaque Henrique Veltman

 Seu signo aponta alegria e tristeza ao mesmo tempo! Signo híbrido! Alegria
virá com aumento de salário e o casamento com uma loura de fechar o comér-
cio. A tristeza será a permanência da sogra que não ‘desprega’ da filha!

 A sorte sorrirá para os arianos! Aqueles que deverão tirar férias de 30 anos
- e não 30 dias -  na penitenciária, terão 5% da pena diminuída. Sortudos!

 Olho no lance sobre seus colegas de trabalho! A turma fará sua caveira,
denunciando-o sobre os recentes desfalques na conta bancária da firma!

 Você tem intuição, mas falta inteligência para completar o time. Inteligên-
cia não se adquire em lojas de departamento. É de família: pai e mãe inteligen-
tes, filhos inteligentes, mas se o Bernardão entrar no time, bagunça o coreto!

  Investir é a ordem, mas cuidado ao investir. Investir ou ser investido por
um toro feroz, é jogo bruto. Investir sobre a vizinha do ap/ ao lado será
perigoso. Cuidado!

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 desista daquilo que sempre almeja! Apenas cuidado. Caso tenha em
mente conquistar a mulher do próximo é legal, mas somente quando o próximo
não estiver próximo senão, terá defunto na praça! O próximo, próximo é
perigoso. Penese nisso.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Tenha calma, paciência e outros cuidados inerentes à vida! No trabalho,
trabalhe! Lembre-se de que não és funcionário público enganador. Trabalhe!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Você não tem tendências para os esportes - natação, hipismo, basquete,

etc., apenas para esportes diferentes, como levantamento de copo de cachaça
e assaltar chapéu de moradores de rua. Cruzes!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Ao conferir seu currículo numa firma e consultar a ficha policial, foi

constatado que estás mais sujo na praça que poleiro de galinha! Para se tornar
‘limpo na praça’, terás que nascer de novo!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Segundo pesquisas de uma cartomante num dos milhares programas de

tevês, seu casamento vai durar um centenário! Para escapar da sua mulher,
aquela ‘jararaca’, deverá mudar depressinha pro planeta Marte!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Sucesso na área profissional! Será sua próxima promoção, ser gerente

da firma! Mas cuidado com os ‘puxa-sacos’, que são piores que ervas
daninhas. Livre-se deles!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Com o comércio devagar quase parando, a venda de peixes está em queda!

Apenas os ‘tubarões dos supermercados sobrevivem’ Confira!

Horóscopo Kaidakama

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

  CONHECE-TE A TI MESMO! (Sócrates)

Foi-nos ensinado que “é preferí-
vel raciocinar em falso do que não
raciocinar absolutamente, porém, é
melhor raciocinar na lógica para não
se precipitar no erro” cujo ensina-
mento adotamos para nos guiar em
nossas reflexões, assim sendo, com-
paramos a quarentena ao isolamento
para o encontro de nós mesmos.   O
diluvio durou 40 dias, tempo sufici-
ente para que Noé e sua família pon-
derassem sobre a vida; Moises ficou
40 dias no Monte Sinai para conce-
ber os dez mandamentos e perambu-
lou 40 anos pelo deserto até definir a
crença num Deus único; o jejum de
jesus no deserto antes de assumir sua
missão foi de 40 dias; entre o carna-
val e a páscoa temos 40 dias; a gesta-
ção dura 40 semanas e o “resguardo”
após a gravidez também é de 40 dias
entre outros exemplos que nos fo-
gem à memória neste momento, mas,
o que tem a ver estas informações
com o conhecimento de nós mesmos?

 Vemos tudo isso como uma pre-
paração para uma mudança de rumo,
ou melhor, como uma guinada na vida
através de um mergulho na intimida-
de de nosso ser. Todos os luminares
de nosso mundo se “recolheram”
antes de assumirem seus ideais. As-
sim foi com Buda, com Maomé, com
Zoroastro, com Krishna e muitos
outros. Atualmente as igrejas estão
se preocupando com estes retiros. O

catolicismo faz os encontros, os cur-
silhos e as preparações aos cursos
que elas promovem. Os neopente-
costais e pentecostais promovem a
“subida ao monte” no intuito de pro-
mover um “encontro com Deus” e o
que são estas ideias do que nada mais
que a imitação, no bom sentido, do
isolamento, mesmo que coletivo,
para uma experiência espiritual e as-
sim encontrar e reacender a “cente-
lha divina” no íntimo de cada um?

 Enoque nos fala dos montes, das
vestes de gloria e no descanso para
os justos.  Esdras menciona as ves-
tes mortais e imortais e todos os evan-
gelistas falam de forma velada em
soltar as amarras que nada mais sig-
nifica do que desativar a imobiliza-
ção ou reeducar a alma com a psico-
logia do Amor.    Zoroastro não es-
creveu nada e dele nasceu o Zend-
Avesta, Buda idem e nos legou a Tri-
pitaca (três cestos) com os ensina-
mentos budistas tradicionais; Sócra-
tes com seus elevados conceitos,
Francisco de Assis a “fioretti” (flor-
zinha da humidade), Maomé o Alco-
rão, Jesus a filosofia do Amor irres-
trito e Kardec a verdade do mundo
espiritual.   Todos preocupados em
transmitir a nós suas experiências
para que não tenhamos desculpas e
alegar que não nos obsevamos, pois
o “conhece-te a ti mesmo” está es-
tampado nos ensinamentos sublimes
de todas as religiões espiritualistas
que conhecemos, assim, tanto ontem
como hoje, só não se conhece quem
não quer e não tem o direito de recla-
mar quando as coisas não dão certo.

 Seja dono de você mesmo e não
permita que te manipulem. Virgílio
já dizia que “os que creem que tudo
podem, estes realmente podem! ”

HENRIQUE VELTMAN
 é jornalista

hbveltman@gmail.com
BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita) / Visite-nos: Av.

Itaberaba em frente ao número 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.
 Lembre-se: EM CADA DIA SEMPRE HÁ UMA NOVA LUZ!

  Venha conhecer nossa feirinha permanente de livros espiritas ao preço único de R$ 9,90 cada!

Na Babilônia

Podemos ler sobre esse galut
no livro de Tobit*, quinto sé-
culo a.C. 650 documentos de
negócios, escritos em cuneifor-
me entre 455 e 403 a.C, na
cidade de Nippur, ali do lado
de onde viveu Ezequiel. Gran-
de parte, quase 10% desse li-
vro registra nomes judaicos.
Dois arquivos judaicos sobre-
viveram da colônia de Elefan-
tina. Os 200 anos foram silen-
ciosos, mas produtivos. E os
judeus viram o surgimento da
Torá hebraica mais ou menos
como a conhecemos, hoje.

 A nova versão da fé judai-
ca (eu não gosto muito desse
negócio de fé, isso me cheira
a cristianismo) é aquela que
Neemias e Esdras estabelece-
ram em Jerusalém recupera-

da. O capítulo 8 do Livro de
Neemias descreve como to-
dos os cidadãos se reuniram
para ouvir a leitura  do livro da
Lei de Moisés. Leitura condu-
zida por Esdras, o Escriba, “de
pé sobre um púlpito de madei-
ra construído especialmente
para esse fim”. À luz das lei-
turas que causavam grande
emoção, um novo e solene
pacto foi feito e assinado e
aprovado por todos homens e
mulheres, seus filhos e filhas,
que se consideravam “ortodo-
xos, “cada qual tendo conhe-
cimento e cada qual tendo
compreensão”, O novo pac-
to inaugurou oficial e legal-
mente o Judaísmo, baseado
não na revelação ou na pre-
gação, mas sim, em um texto
escrito – a Torá. Uma versão
oficial, autorizada e verificada.
Significando uma versão ofi-
cial classificada, selecionada e
editada da vasta literatura he-
braica, da política e da religião.
Ou seja, até aí os judeus ti-
nham sido letrados em um es-
tágio muito primitivo de sua his-
tória. A maioria do povo, pos-
sivelmente agricultores, eram
analfabetos, mas nas peque-
nas cidades da Judéia, o ce-
nário era mais positivo, espe-
cialmente anciãos e proprietá-
rios sabiam ler e talvez escre-
ver. Até escreviam contos, re-

gistra o Livro dos Juízes. Na
tradição oral, histórias de aven-
turas, lendas, espirituais ou
não. Centenas de relatos atri-
buídos a profetas; o número de
provérbios, historias e crônicas
era imenso. Enfim, isso aí era
a literatura da antiguidade. A
Torá, em si, é apenas um pe-
queno fragmento disso tudo –
e desaguou, lá na frente, no
Talmud, nos Midrashim.  Os
judeus encaravam a literatura
como uma atividade didática,
um objetivo coletivo. A maio-
ria dos livros da Bíblia é atri-
buída à autoria individual, mas
os próprios judeus, especial-
mente os que sempre estuda-
ram, sabem que isso é apenas
força de expressão.  Canôni-
co é uma palavra sumeriana,
significa junco, o sentido de
reto, ereto. Para os gregos sig-
nifica regra, fronteira ou pa-
drão. Os judeus foram os pri-
meiros a adota-la e aplica-la
aos textos religiosos. Declara-
ções divinas são de autorida-
de inquestionada.

Curiosidade

ADIR VERGILIO
ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO
WHATSAPP (11)

9.9958-4775

Os passageiros de motocicletas, motonetas e
ciclomotores só poderão ser transportados:

Utilizando capacete de se-
gurança; Em carro lateral aco-
plado aos veículos ou em as-
sento suplementar atrás do con-
dutor; Usando vestuário de
proteção, de acordo com as es-
pecificações do CONTRAN. Os
ciclomotores devem ser condu-
zidos pela direita da pista de
rolamento, preferencialmente no
centro da faixa, mais à direita ou
no bordo direito da pista sem-
pre que não houver acostamen-
to ou faixa própria a eles desti-
nada. É proibida a sua circula-
ção nas vias de trânsito rápido
e sobre as calçadas das vias
urbanas. Quando uma via com-
portar duas ou mais faixas de
trânsito e a da direita for desti-
nada ao uso exclusivo de outro
tipo de veículo, os ciclomoto-

Automobilismo

A F.I.A., Federação Interna-
cional do Automóvel, suspen-
deu o Grand Prix da Rússia de
2022, tendo uma rápida reação,
em relação à situação
de confronto militar
entre a Rússia e a Ucrâ-
nia. Desta vez a situa-
ção atinge também os
pilotos, com o bani-
mento de pilotos rus-
sos em competições
em alguns países
como o Reino Unido,
Finlândia, apesar da F.I.A. não
seguir as recomendações do
Comitê Olímpico Internacional.
Os afastamentos têm sido de
maneira isolada através das au-
toridades desportivas locais.
Desde 1985, quando anuncia-
ram a retirada da África do Sul
de seu calendário de provas em
1986, em virtude do Apartheid,
a política de segregação entre
brancos e negros, uma situação
política não impactava desta
forma, a categoria máxima do au-
tomobilismo. Naquele ano ape-
sar de protestos da opinião pú-
blica, o boicote das equipes
francesas, Renault e Ligier, a
categoria desembarcou na terra
de Nelson Mandela e cumpriu
o calendário, com a promessa
de não mais usar o Circuito de
Kyalami, enquanto durasse a
situação. A pista só voltou ao
calendário da Formula 1 em
1992. Por coincidência, tanto
em 1985 como em 1992, a prova
foi vencida pelo inglês Nigel
Mansell com um carro Williams,
fazendo a dobradinha com seus
companheiros de equipe, res-
pectivamente Keke Rosberg e

A Formula 1 e suas definições às
 vésperas de mais uma temporada

Riccardo Patrese. Max Versta-
ppen, piloto de vinte e quatro
anos, segundo uma fonte da Red

Bull assinou com o time de
Milton Keynes, até comple-
tar trinta anos. Poucos pi-
lotos tiveram um relaciona-
mento tão longo com suas
equipes, com poucas exce-
ções, como Nelson Piquet,
com a Brabham entre 1978
e 1985, Schumacher na Fer-
rari entre 1996 e 2006, e o
próprio Hamilton com a

Mclaren, quando o time de
Woking o patrocinou nas catego-
rias de base e na Formula 1, e atu-
almente com a Mercedes desde
2013. A britânica Aston Martin,
mais um dos clientes da Merce-
des, através de seu Diretor Téc-
nico Andrew Green, anunciou a
possibilidade de a partir de 2026,
fabricar seus próprios motores, se
isto vai se concretizar, só o tempo
para confirmar, já que o desenvol-
vimento dos motores, é a parte
mais cara de um monoposto de
Formula 1. Este ano existe a pos-
sibilidade real de um brasileiro no
grid, devido ao fato da americana
Haas, ter anunciado que na im-
possibilidade de Nikita Mazepin,
não poder cumprir toda a sua pro-
gramação, em virtude do impedi-
mento de atletas russos de com-
petir em alguns países, conforme
anunciado por algumas entidades
desportivas. Assim voltaremos a
ter vinte e oito anos depois um
Fittipaldi nas pistas da Formula 1,
através do neto de Emerson Fitti-
paldi, Pietro Fittipaldi.

Claudir Pereira,
clauddir@gmail.com

res deverão circular pela faixa
adjacente à da direita. Nas vias
urbanas e nas rurais de pista du-
pla, a circulação de bicicletas de-
verá ocorrer, quando não houver
ciclovia, ciclofaixa, ou acosta-
mento, ou quando não for possí-
vel a utilização destes, nos bor-
dos da pista de rolamento, no
mesmo sentido de circulação re-
gulamentado para a via, com pre-
ferência sobre os veículos auto-
motores. A autoridade de trânsi-
to com circunscrição sobre a via
poderá autorizar a circulação de
bicicletas no sentido contrário ao
fluxo dos veículos automotores,
desde que dotado o trecho com
ciclofaixa; Desde que autorizado
e devidamente sinalizado pelo
órgão ou entidade com circuns-
crição sobre a via, será permitida
a circulação de bicicletas nos pas-
seios. - A Resolução n° 453/13 do
CONTRAN disciplina o uso de
capacete de segurança pelo con-
dutor e passageiros de motoci-
cletas, motonetas, ciclomotores,

triciclos e quadriciclos motoriza-
dos. - A Resolução n° 129/2001
do CONTRAN estabelece os re-
quisitos de segurança e dispensa
a obrigatoriedade do uso de ca-
pacete para o condutor e passa-
geiros do triciclo automotor com
cabine fechada quando em circu-
lação, somente em vias urbanas. -
Todo cidadão ou entidade civil tem
o direito de solicitar, por escrito,
aos órgãos ou entidades do Sis-
tema Nacional de Trânsito, sinali-
zação, fiscalização e implantação
de equipamentos de segurança,
bem como sugerir alterações em
normas, legislação e outros as-
suntos pertinentes a este Códi-
go. Os órgãos ou entidades per-
tencentes ao Sistema Nacional de
Trânsito têm o dever de analisar
as solicitações e responder, por
escrito, dentro de prazos mínimos,
sobre a possibilidade ou não de
atendimento, esclarecendo ou
justificando a análise efetuada, e,
se pertinente, informando ao so-
licitante quando tal evento ocor-

rerá. As campanhas de trânsito
devem esclarecer quais são as
atribuições dos órgãos e entida-
des pertencentes ao Sistema Na-
cional de Trânsito e como proce-
der a tais solicitações. A educa-
ção para o trânsito é um direito de
todos e constitui dever prioritá-
rio para os componentes do Sis-
tema Nacional de Trânsito. O
CONTRAN estabelecerá, anual-
mente, os temas e os cronogra-
mas das campanhas de âmbito
nacional, que deverão ser promo-
vidas por todos os órgãos ou en-
tidades do Sistema Nacional de
Trânsito, em especial nos perío-
dos referentes às férias escolares,
feriados prolongados e à Semana
Nacional de Trânsito.

 Claudir Pereira

 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

Adir Vergilio
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O lado oculto do artista!

 Nascido na cidade de Itainó-
polis, no Piauí, Frank Aguiar é
personagem de uma história para
lá de especial e que inspira brasi-
leiro de todas as regiões do país.
Aprendeu os primeiros acordes
musicais com seu pai, Francisco
e desde sua infância já cantava
publicamente em restaurantes e
bailes de debutantes, momento
em que seus seus talentos musi-
cais foram descobertos.  Aos quin-
ze anos deixou sua terra natal para
estudar na capital Teresina (PI),
onde ingressou na Universidade
Federal do Piauí para fazer o cur-
so de música. Com o sonho no
coração de se tornar artista e a

Orgulho e muita honra!!

Inicio a minha
coluna comentando
a decisão de Silvio
Santos de vender o
SBT o  que não é
mais segredo para o
mercado. Entre os in-
teressados duas em-
presas da Europa e
uma do México.

O valor é de U$$
$1 Bilhão de dóla-
res, considerado no
mercado um valor alto demais,
além das incertezas em torno de
Sílvio Santos e suas bruscas
mudanças de estratégia que tor-
nam as conversas ainda mais
complexas.

Para pior mais a avaliação, fal-
ta um plano de longo prazo e de
sucessão para a emissora. Para al-
guns interlocutores, Silvio afir-
mou que venderia sua emissora
por 1 bilhão, mas quando foi pro-
curado por um Grupo interessa-
do no final do ano passado, con-
firmou o valor mas foi taxativo que
seria em dólar.

Sabendo da intenção de Síl-
vio Santos, o apresentador Car-
los Massa, o Ratinho, em uma vi-
sita a uma multinacional Brasi-
leira, ofereceu o SBT, mas não
houve interesse por parte da em-
presa, que já possui uma opera-
ção de mídia e avalia que seria
mais vantajoso continuar com-
prando publicidade.

O próprio Ratinho poderia ser
um comprador do SBT. O Grupo
Massa, que pertence ao apresen-
tador, tem a Rede Massa, com cin-
co emissoras de televisão afilia-
das ao SBT, além da Rádio Mas-
sa FM, com centenas de emisso-
ras em todo o Brasil inclusive a

Massa FM São Pau-
lo que é a antiga Rá-
dio Estadão de São
Paulo comprado pelo
apresentador em
2019 por 50 milhões
na época.

Além do segmen-
to de Comunicação, o
Grupo Massa tam-
bém atua nas áreas
de Agropecuária,
Administração de

Imóveis, licenciamento de marcas
e personagens, programa de Te-
levisão, entre outros negócios.

A coluna avalia que Ratinho,
até poderia levantar o dinheiro
para comprar o SBT, mas a princi-
pal questão é como para os demais
investidores, se o investimento
daria o retorno esperado.

Comprar o SBT não significa
apenas desembolsar o valor da
aquisição, mas também investir
outros bilhões para manter a emis-
sora competitiva em um cenário
que o Streaming demanda investi-
mentos cada vez mais elevados.

A Televisa, notória produtora
de novelas, que já é uma tradicio-
nal parceira do SBT e possui um
dos maiores faturamentos da pla-
taforma do país. A emissora Me-
xicana seria a empresa ideal para
comprar o SBT. Mas a bem da ver-
dade, depois que a coluna teve a
confirmação que Silvio Santos
colocou mesmo à venda sua emis-
sora, muitos especuladores man-
daram suas propostas, mas o pa-
trão simplesmente foi objetivo:
Não abre mão do valor e que o
referido seja convertido em dólar.

Frase Final:  Só conquiste
seus objetivos, se você acredita.

paixão pela música, Frank Aguiar
embarcou em direção à São Pau-
lo, em 1992,deparando-se com as
dificuldades impensáveis de uma
grande metrópole. Gravou seu pri-
meiro disco e, sem desistir e com
ousadia, dedicou-se dia a dia para
realizar o seu sonho. Superou to-
das as expectativas e a cada lan-
çamento, Frank ganhava a admi-
ração dos fãs. Ao longo de sua
carreira, grandes hits, como "Mu-
lher Madura", "Morango do Nor-
deste", "Prenda" seguem fazen-
do sucesso. Foi indicado ao
Grammy Latino e lançou um filme
contando sua História "Sonhos
de um Sonhador".

Em comemoração aos 30 anos
de carreira - que completou em
2020 - Frank Aguiar lançou seu
novo disco "Evolução", com can-
ções que trazem mensagens po-
sitivas para os seus fãs. "Deus
me Proteja", ''Jardim pra toda flor"
e "Mãos que oferecem flores" são
algumas das músicas de seu novo
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Mocidade Alegre relembra glórias
no ensaio deste domingo (6)

Neste domingo (6), a Mocida-
de Alegre vai relembrar sua traje-
tória de glórias no Domingo Cam-
peão. O ensaio temático, rumo ao
Carnaval SP 2022, promete reviver
os dez títulos da Morada do Sam-
ba e seus prêmios, a partir das 18h.
O ingresso fica pelo valor de R$
20, mas a entrada é gratuita até às
19h. O uso de máscara cobrindo
nariz e boca é obrigatório durante
todo o ensaio, de acordo com o
Decreto Estadual 64.959/2020.
Para entrar, é necessário apresen-
tar o Passaporte da Vacina.

Carnaval SP 2022  - “Quelé-
mentina, Cadê Você?” é uma ho-
menagem à Clementina de Jesus,
sambista carioca, mulher negra,

dona de uma voz imponente, que
só pode começar sua carreira pro-
fissional como cantora aos 63
anos.  Na disputa pelo título de
campeã, a Mocidade Alegre é a 3ª
agremiação a passar pela aveni-
da no dia 23 de abril, sábado, pelo
grupo Especial. Garanta seu in-
gresso para assistir ao desfile da
Morada do Samba.

Ensaio campeão da Mocida-
de Alegre, Quando: 6 de março,
domingo, às 18h, Onde: rua Sa-
maritá, nº 1020 – Limão, Quanto:
R$ 20| entrada gratuita até às 19h.

  OBRIGATÓRIO: APRESENTA-
ÇÃO DO PASSAPORTE DA VACINA
E USO DE MÁSCARA COBRINDO
NARIZ E BOCA (Decreto Estadual
64.959/2020)

  Marco Polo CalandrielloAmérico Calandriello

TOP 1 da Musa Fitness

A modelo Regiane Gatti, mora-
dora da cidade de Hortolândia é a
mais nova Musa Fitness do Esta-
do de São Paulo.  Além da faixa e da
coroação a modelo fatutou um Tro-
féu e nais 3 mil reais. Apaixonada
pela rotina saudável,  viu no espor-
te uma inspiração para um novo
desafio. Parabéns. Hein e por quê?

Vamos ajudar quem precisa!
A fome mata.

Grêmio Recreativo e Cultural Brás Pereira e o Rodando a
Norte, graças ao Prefeito Ricardo Nunes  está entregando 100
básicas recebidas pelo programa cidade solidária, serão 100
famílias carentes atendidas.




