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ELETROMOBILIDADE É TEMA
PARA DISCUTIRMOS AGORA

Usando a cidade de São
Paulo como exemplo,

temos índices sofríveis de
deslocamento de trânsito e

de poluição, esse último
um item alarmante e cada
vez mais preocupante, já
que atinge o nosso meio

ambiente através da
poluição do ar.

Leia Mais.  Pág. 4

Governo anuncia fim da tarifa extra
para consumidores de energia

O presidente Jair Bolsonaro anunciou
nesta quarta-feira (6) o fim da bandeira de
escassez hídrica, em vigor desde setembro
do ano passado, e que gerava uma taxa
extra na conta de energia elétrica de R$
14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh)
consumidos. Com o fim da bandeira, não
haverá mais cobrança de taxa extra na con-
ta de luz. A medida entra em vigor a partir
do dia 16 de abril, informou o presidente.
“Bandeira verde para todos os consumido-
res de energia a partir de 16/04. A conta de
luz terá redução de cerca de 20%”, postou
Bolsonaro nas redes sociais.

 Em seguida, o Ministério de Minas e
Energia (MME) publicou uma nota oficial

com o mesmo teor das postagens do presidente sobre o assunto.  A tarifa extra foi aprovada em
meio à crise hidrológica que afetou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país em
2021. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o
governo federal, foi a pior seca em 91 anos.  “Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca já registrada
na história. Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o país utilizou todos os
recursos disponíveis e o governo federal teve que tomar medidas excepcionais.  Com o esforço
dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio, os reservatórios estão muito mais
cheios que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado”, diz a nota do
MME, também reproduzida pelo presidente da República.

Na manhã de sábado, 2 de abril, aconteceu
o torneio início da primeira etapa da “Copa Paulo
Frange de Futebol de Praças”. A iniciativa reu-
niu na Praça Antônia Maturano Lago, no Imirim,
onze times de futebol da região, com crianças
dos 11 aos 12 anos.  A disputa começa pra valer
a partir de 30 de abril. Ao todo, mais de 420
crianças das 14 equipes inscritas participarão
da atividade, prevista para terminar em 11 de
junho.  É um ótimo exemplo de uso propositivo
dos espaços de lazer da zona norte. Vale lem-
brar que a quadra foi construída recentemente
com recursos públicos destinados por meu man-
dato, através de emenda parlamentar, e já tem
sido utilizada por moradores do entorno.

Copa Paulo Frange
de Futebol de Praças

Um projeto de lei da gestão Ricardo Nunes
(MDB) apresentado aos vereadores na Câma-
ra Municipal de São Paulo pode aumentar o li-
mite de decibéis permitido em eventos e jogos
no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, no
Morumbi, do São Paulo, e na Arena
Corinthians.A base de vereadores do governo
Nunes tem argumentado que esses estádios,
especialmente o Allianz, costumam receber mul-
tas porque não há regulamentação específica
que determine o limite de decibéis das Zonas de
Ocupação Especial em que estão inseridos.

 Nesse cenário, o limite de decibéis é calcu-
lado com base na área residencial, resultando
em um número considerado baixo para as ativi-
dades dessas arenas. No esboço do texto apre-

Projeto da Prefeitura de São Paulo libera mais
barulho para Morumbi e demais estádios

sentado ao vereadores nesta terça-feira (5), o
limite passaria para 85 decibéis entre 12h e
23h até a aprovação de um Projeto de Inter-
venção Urbana específico para a região. A
exposição a ruídos acima de 85 decibéis é con-
siderada insalubre se ocorrer por mais de oito
horas por dia.  Após questionamento de vere-
adores da oposição, a base do governo decidiu
agendar audiências públicas para debater o
tema como um todo, inclusive o limite que será
colocado no projeto.  O texto do Executivo será
encaminhado sob a forma de substitutivo a um
projeto do vereador Rinaldi Digilio já aprova-
do em primeira votação. Ou seja, ele só preci-
sará passar por mais uma votação para ser
aprovado. Fonte: Folha de São Paulo

A vereadora Rute Costa, contente em
poder representar a Câmara Municipal de São
Paulo, como vice-presidente da Casa, para
homenagear o Eng. Valdir Pereira Ventura,
Presidente/CEO do Grupo São Cristóvão
Saúde, na noite de 7 de abril, Dia Mundial da
Saúde. A história do Hospital se mistura com
a história do Bairro da Mooca e
consequentemente, com a história da nossa
cidade de São Paulo. Sendo assim, inegável a
importância desse complexo hospitalar para
a qualidade de vida dos paulistanos. E essa
importância passa pelas mãos do Eng. Valdir
Pereira Ventura, CEO do Grupo. Por toda essa
dedicação, nessa última noite ofereci ao Eng.

Homenagem merecida e gratidão!

 Aniversário do Brás Pereira, do Jornal São Paulo de Fato e
Coroação das Rainhas do Bloco Carnavalesco Brás Pereira

Banda Show agitou o Bairro de Santa Cecília! Pág. 6

VIVA A VIDA!

Valdir Pereira Ventura a Medalha Anchieta e o
Diploma de Gratidão, que são concedidos
conjuntamente a pessoas nascidas na cidade
de São Paulo por ações e trabalhos prestados
em prol dos cidadãos paulistanos. Na ocasião,
concedi a Salva de Prata ao Grupo São
Cristóvão Saúde, que é oferecida a instituições,
organizações sociais, fundações ou entidades,
também como forma de destacar os serviços
prestados para a cidade. Essa é um gesto de
gratidão da Cidade de São Paulo pelos trabalhos
realizados pelo Grupo São Cristóvão e seu
gestor, por nossa querida São Paulo! Parabéns
Eng. Valdir Pereira Ventura e Grupo São
Cristóvão Saúde!

Brás Pereira,  Carla Fiori e Renato Cury.
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Vamos votar e entrar bem novamente!

As eleições pintam, os candi-
datos no meu ponto de vista são
mais fracos que café em casa de
pobre e a escolha para ‘estragar’
um  voto será fácil! Para evitar a
tal multa ao eleitor faltoso, vote
em qualquer promessão que qui-

Editorial Tia Zulmira

Conselho

Aperte o cinto, pessoal!
Abrindo as portas do

abençoado terreiro da vovó
Candinha, me deparo com
uma comissão de ‘descamisa-
dos’ ou seja, operários, alguns
desempregados, outros em-
pregados. Os ainda emprega-
dos, porém com salários atra-
sados, os patrões alegam pou-
ca venda,muitos impostos, luz,
água com preços às nuvens e
o salário do trabalhador ainda
na ativa e não sabe quanto vai
durar, fica restrito a vales,
cesta básica e valee transpor-
te. O líder da turma tomou a
palavra:”Magnânima guru, vi-
emos ao abençoado terreiro
encomendar um trabalho, para
que o  trabalho volte às fir-
mas, contratando mão-de-
obra para colaboradores pa-
rados, desempregados, por-

que, sem trabalho, estamos fri-
tos!” Para atender o drama, foi
destacado o caboclo 8 flechas:
“Zifios, ‘apertem o cinto!’Ouvi
seu pedido de um trabalho para
que as firmas voltem a contra-
tar! Acontece que aqui no ter-
reiro a crise chegou! Os clien-
tes sumiram, nossos salários
estão atrasados, os produtos
que utilizamos nos trabalhos,
estão com preços absurdos,
vamos entrar com um recurso
para que os órgãos do gover-
no nos ajude, senão... . Como
se vê, as coisas estão pretas
pra todo lado. Vá rezando e
tenha fé!” Os clientes saíram
desolados: se no terreiro a coi-
sa tá feia, imagine entre nós,
bradou o líder!

Tia Alzira.presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

Nossos políticos estão
desacreditados, perante
aos eleitores. É uma troca
de ministros sem quantia,
ninguém dá certo! Na Pe-
trobras,  um diretor foi con-
vidado a pegar o boné. Ve-
remos se o próximo esca-
lado para o cargo continua-
rá com a onda de aumentos
nos preços dos derivados
de petróleo.

A onda de aumentos, infla-
cionando os trabalhadores
dará um resultado esperado na
próxima eleição para Presi-
dente da República. Aguar-
dem!

Seleção brasileira de fu-
tebol, despachou as sele-
ções chilena e  boliviana.
Até agora foi ‘mamão com
açúcar! Quando enfrentar
os europeus, veremos que
bicho dará!

Palmeiras campeão! São
Paulo FC era cotado pelos
cronistas como vencedor;
Palmeiras  encaçapou 4x0
em cimsa do time do Ceni!
Fluminense, campeão cari-
oca. Flamengo ficou na sau-
dade!

No Brasil, há vários técni-
cos de futebol contratados em
Portugal. No momento, ape-
nas Abel Ferreira aprovou:os
demais marcam passo e há
técnicos brasileiros desempre-
gados com mais capacidade
que os ‘importados!’

Tia Alzira
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Os irmãos Rafaela e Rena-
to da Silva Matosos ingressa-
ram na Justiça de São Paulo
contra ato que reputam coator
atribuido ao Secretário da Fa-
zenda do Estado de São Paulo,
alegando que foram surpreen-
didos com a cobrança do
ITCMD tendo por base o valor
de referência dos imóveis rurais
descritos na inicial, com funda-
mento no Decreto nº 55.002/
2009, o qual reputam inconsti-
tucional. Na sentença consta
"No caso dos autos, os impe-
trantes lograram demonstrar o
seu direito liquido e certo ao
provimento pleiteado, pelos
motivos que passa a expor. Os
impetrantes impugnam a inter-
pretação dada pelo fisco no to-
cante á fixação da base de cál-
culo do ITCMD, em relação
aos imóveis descritos a fls. 03,
que herdaram em virtude do
falecimento do Sr. Dante da Sil-
va Matosos fls. 21/22. A Res-
peitável Sentença, com propri-
edade, reconheceu como ilegal
a alteração da base de cálculo
do ITCMD, incidente sobre o
imóvel rural, por meio do decre-
to nº 55.002 de 09 de novembro
de 2.009, que acabou por ense-
jar a majoração do tributo em
virtude da substituição da sua
base de cálculo. Conclue na
Sentença o Magistrado "Ocor-
re que a alteração da base de
cálculo somente poderia ocor-
rer por Lei, jamais por Decreto
regulamentar, Decreto nº
46.655/02, alterado pelo Decre-
to nº 55.002/09. No resumo cha-
mado de Ementa consta" Pre-
tensão dos impetrantes á utili-
zação do valor venal utilizado
para o lançamento do ITR (Im-
posto sobre a propriedade ter-
ritorial rural) previsto no artigo
153 VI da Constituição Fede-
ral, como base de cálculo do
ITCMD (Imposto sobre trans-
missão "causa mortis" e Doa-
ção em relação ao Bem Imóvel
rural. Cabimento da pretensão.
Exigência do Fisco quanto a al-
teração da base de cálculo do
ITCMD, nos termos do Decre-
to Estadual nº 46.655/02, alte-
rado pelo Decreto nº 55.002/09.

Ilegal a cobrança do ITCMD pela Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo?

Direito Ari Pereira

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

E-mail: pereiraari2917@gmail.com
 Tel. cel. (011) 95116-4243.

PENSAMENTO:  AMOR, HARMONIA, VERDADE E JUSTIÇA.

Inadmissibilidade. Base de cál-
culo do Imposto de "transmis-
são causa mortis" que corres-
ponde ao valor venal do imó-
vel, na data da abertura da su-
cessão, devidamente atualiza-
do com base do ITR lançado
no exercício. Inteligência do
Parágrafo 1º do artigo 9º da Lei
nº 10.705/2000 na base de cál-
culo por simples Decreto ile-
galidade (art. 150, e da Cons-
tituição Federal do Brasil e ar-
tigo 97, II e IV do Código Tri-
butário Nacional). Em resumo
a nossa Justiça tem concluido
que a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo insiste
em pretender aumentar a co-
brança do ITCMD por cálculo
feito mediante um valor de re-
ferência que eleva a arrecada-
ção em mais de 35% (trinta e
cinco por cento) por Decreto
já que não tem amparo em Lei.
Decreto não é Lei. Insistimo
no tema por ter dia a dia deci-
sões da nossa Justiça que de-
cidem a favor dos contribuin-
tes. Ora se um Inventário for
lavrado por escritura pública o
Escrevente do Cartório não vai
alertar o conribuinte, e preen-
chida a guia de dados do
ITCMD quem cálcula o
ITCMD é o órgão Fazendário
e então o cálculo vai ser au-
mentado de 35% a 40% (Trin-
ta e cinco a quarenta por cen-
to). Se o contribuinte não pa-
gar a   escritura de Inventário
não será concluida. Parece
haver uma extensão dos Car-
tórios com a Fazenda Pública?
Sim os Escreventes notariais ou
em registros públicos são ati-
vidades de natureza pública.
Poderiam ser executadas dire-
tamente pelo Estado, mas por
força de disposto no art. 236
da Carta Magna, são delega-
das a particulares, que uma vez
concursados, passam a ser os
titulares das serventias. Então
quem  orienta são os Advoga-
dos que se especializaram na
matéria, é o que fazemos ori-
entando e esclarecendo com
base na farta jurisprudência do
nosso Tribunal de Justiça de
São Paulo.

Crônica Professor Clovis Pereira

‘O futebol é
uma caixinha de
surpresa’, dizia
um cronista cario-
ca, especializado
no ramo! Quando
pensa que um
time será cam-
peão, este dá pra
trás! Na primeira
partida decisiva
entre São Paulo e Palmeiras,
o tricolor deu um passeio em
campo e venceu por 3x1. Para
a segunda e decisiva partida,
os cronistas esportivos aposta-
vam na segunda vitória trico-
lor. Alguns diziam: ‘São Paulo
ganha eeses ‘caneco’ com um
pé nas costas!’Talvez tenha
sido essa euforia que dominou
os craques tricolores. Ledo
engano! O Palmeiras acordou
e sapecou 4x0 no São
Paulo,deixando os torcedores
tricolor decepcionados: como

Futebol e 1º de abrill

pode ganhar uma partida jogan-
do certinho e depois perder a
segunda por goleada? Nem
Freud responde! Em Minas o
Atlético despachou o Cruzeiro
e foi campeão. No Rio de Ja-
neiro, o Fluminense despachou
o Flamengo!

1º de abril continua sendo o
dia internacional da mentira!
Data em que se cmemora tam-
bém o ‘trabalho de nossos po-
líicos, em benefício próprio!’.
Vamos votar e conviver com a
inflação e promessas vãs!

Ruas no Jd.Paulistano e Guarani
precisam de melhorias no trânsito

A CET Companhia de Engenharia e Tráfego precisa fa-
zer algumas melhorias entre as ruas Alto Tocantins e Padre
Aquiles Silvestre no Jardim Paulistano para melhorar o trá-
fego de veículos que fora dos horário de pico ainda anda
mais nos horários de movimento quando o trabalhador esta
se deslocando para casa sempre fica tudo congestionado e
quando chove a situação fica ainda pior mas alem disso tem
o farol no cruzamento com a Elísio Teixeira Leite que ajuda
congestionar ainda mais o trânsito. Moradores vem solici-
tando melhorias para a CET porem tivemos acesso a um
documento com resposta indeferida sobre solicitação de
melhorias. Deixa ruim como está? Para finalizar citamos a
rua Antônio de Almeida Viana altura do nº 766 e 790 neste
local o estacionamento de veículo apenas em um dos lado
fica travando todo trânsito de veículos no local, problema
antigo.

Legal está previsto para o dia 30/04 a partir das
09h00 a 1ºAção Social do Instituto Lima cuja a Dire-
tora é Luciene Lima, o evento acontece na Escola,
localizada à Rua Enoch Ribeiro de Macedo,130 pró-
ximo a Escola Castro Alves e vai oferecer vários aten-
dimento para os moradores do Parque Tietê, Elisa
Maria, Ceci, Jardim dos Francos entre outros bair-
ros. Outra Ação Cidadania ainda maior está sendo
programada para o Aniversário de V.N.Cachoeirinha
que acontece em Agosto quando o bairro completa
89 Anos, aguardem maiores informaçõe

Ação Cidadania é
um dos maiores
benefício para a

Comunidade

A Polícia Militar da 4ºCia do 9ºBPM/M não atendeu o
protocolo mais a GCM-Guarda Civil Metropolitana che-
gou junto com a Comunidade, colocou um preventivo
legal na Ação Social e Cultural realizada no dia 19/03 na
Rua Puxinanã na Vila Rica-Brasilândia. Em nome dos
moradores e da Associação envolvida parabenizamos a
GCM pelo excelente trabalho, o agradecimento é feito
também pelo Conseg Vila Amália.

GCM - Inspetoria Regional Casa Verde
Está previsto para o dia 5/06/2022 uma Ação Cidadania e Cultu-

ral, o evento será no final da Av.Inajar de Souza com a General
Penha Brasil com muito som e iluminação, uma das atrações do
evento éo Grupo Rapagode que se apresenta ao vivo e deve levar
como convidado outro artista renomado além disso haverá brin-
quedos infláveis para a garotada, presença de cantores do Progra-
ma Raul Gil e muito mais, fiquem ligados.

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

Rapagode chegando junto no território
com trabalho que merece destaque

ser! Depois, quem ganha será
ele -o eleito - e você que com
seu voto ajudou a elegê-lo ga-
nhará inflação, impostos so-
bre tudo que pensar, buracos
nas ruas, motoqueiros fingin-
do de entregadores de pizza,
roubando seu celular e, não
tendo célular, sua vida serve!
Ouça o programa do Datena
e comprove! Quanto aos po-
líticos da ativa e que  nunca
‘fizeram’ nada caso os veja
após eleitos, não faça nenhum
pedido sobre qualquer melho-

ria em sua vila. O ‘cara-de-pau’
sairá com mais desculpas que
sogra faladeira. Portanto. Vote e
não espere por melhoria em sua
vila. A melhoria acontecerá na
vida dos eleitos! O filme é velho!

 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

Atlético Mineiro ‘despa-
cha’ o Cruzeiro! Campeão
Mineiro de 22! As equipes
campeãs Palmeiras, Flumi-
nense e Atlético Mineiro
não deram chance pros ad-
versários, deixando-os na
saudade!

O trabalho de um vereador
é estafante (sic)! Percorre as
ruas da capital para detetar
possíveis falhas no asfalto, ruas
esburacadas, árvores frágeis
que, a qualquer chuva seguida
de ventania, caem sobre car-
ros estacionados! Em tempos
passados, havia vereadores
atuantes que cuidavam da ci-
dade: cito Claudinho, Goulart,
dr. Calvo e outros. Hoje temos
55 vereadores, a cidade, prin-
cipalmente na zona norte está
esquecida! O asfalto de diver-
sas ruas do Imirim estão irre-
gulares, há buracos e dos 55
‘defensores do povo’, nenhum
coloca essas irregularidades
para possíveis recuperação! ...
E depois almejam ser reelei-
tos! Ora, vá, vá!
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  Caso seu vizinho brigue todas noites com a mulher, resolva a parada! No
auge da discussão, atire pela janela um’trezoitão’ municiado e aguarde os
pipocos! Fim das brigas!

 Vá rezando e tenha fé, amigo ariano! Não se iluda com promessas de
políticos. Caso peçam seu voto, mande-os praquele lugar!

 Seja um cabra resignado! Depois de sambar no carnaval passado, driblan-
do a covid-19 e não ‘embarcou pro outro mundo’, faça outra loucura: torça pro
coringão!

 Deixe de se preocupar com a vida alheia! A sua vida está  ‘no osso’;
cuidela! Vida dos outros e da competência dos outros! O nome diz tudo!

 O caminho profissional para ser levado a sério, é difícil. Tentações sobre
propinas, pululam em todos os setores de uma firma. Na política predomina.
Confira!

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

 A paz e o sossego são mercadorias que não se adquire em supermercado!
Será conseguida devolvendo a sogra para sua origem e trazendo na garupa uma
loira novinha!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Não durma com os olhos dos outros! Fique atento contra a turminha
brava do PIX que rouba até pensamento! Desfilando com carro do ano e cartão
de crédito, será isca fácil pra turminha brava!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Aproveite a ‘saidinha’ da quaresma que as autoridades irão decretar e

volte às origens! Alugue um fuzil e faça assaltos. Caso seja preso - o que é
difícil-, com a grana arrecadada contrate um advogado e bola pra frente!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 ‘Quem tem dinheiro, não precisa ter razão! O dinheiro cobre tudo’. Mas

não se iluda: trabalhando no 30º andar de um prédio, acontecendo um incên-
dio, dinheiro não vai resolver! Pense nisso!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Cuidado com novas amizades e conquistas amorosas! Numa dessas,

cairá do burro! Será enquadrado e ficará no cativeiro, refém da ‘turminha
brava’ e às vezes, poderá visitar são Pedro antes do combinado!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Viagens programadas e sucesso nos estudos! São os prognósticos para os

nascidos sobre o signo de aquário. Aproveite a maré de sorte e realize seus sonhos!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Enfrentando maré negativa, faça visita ao terreiro da vovó Candinha. En-

comende um trabalho à base de galinha preta legítima; nada de galinha branca
pintada de preto. Sua fase negativa puxará o carro! Aviso: pague com cartão de
débito!

Horóscopo Kaidakama

Refrexão Ibrahim Issa Abduch

 TOSQUIAR DEMAIS ADOEÇE O
REBANHO (Ditado Pastoril)

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!

Bezerra de Menezes, compa-
rando o povo a um rebanho de
cordeiros disse que “os ruminan-
tes racionais compreenderam que
todos terão o mesmo destino e
por isso seguem a massa cordei-
ramente atrás do pastor. Talvez
isto explique porque a maioria dos
líderes religiosos não querem que
os fiéis tenham a liberdade de ra-
ciocinar sobre o que creem e as-
sim dirigirem o “rebanho” para
seu redil.

 Este assunto nos lembra a
história de Nasrudin, um sábio e
filosofo populista bem-humorado
que se tornou personagem de his-
tórias engraçadas na Turquia,
cujas “tiradas” inteligentes o sal-
vavam de situações constrange-
doras. Contam que ele, sendo vis-
to correndo da chuva por um de
seus confrades que lhe chamou a
atenção dizendo: -“Como ousas
correr da chuva? Não ensinas
que a chuva é uma benção do céu
a toda criação e corres dela”?
Nasrudin abriu os braços levan-
tando-os para o alto como se qui-
sesse receber as bênçãos de cima
e respondeu:  -“Ah! É você que
não percebeu que estou tentan-
do não pisar nas gotas sagradas”.
Ora, como nosso poeta popular,
nossos detratores buscam res-
postas, mesmo que sejam desca-
bíveis a todas as admoestações
que receberem no intuito de se
safarem do dedo inquisidor.

 Porque estamos neste assun-
to? Porque dizemos não ao mer-
cado da fé e nossa intenção é aler-
tar aos que buscam um encontro
com Deus nas igrejas interessei-
ras em monopolizar consciências
e nadar na dinheirama que rece-
bem enquanto seus seguidores

Automobilismo

A temporada de 2022 da
Formula 1, parece ter deixa-
do as equipes, em especial a
Mercedes em dificuldades
para equacionar as limitações
do teto de gastos e as limita-
ções dos testes privados, com
a manutenção do rendimento
dos campeonatos an-
teriores. A volta do
carro de efeito solo
quarenta anos depois,
as rodas aro 18, pa-
recem ter apresenta-
do algo novo, um de-
safio para o time de
Brackley, já que o
mesmo vem de oito
títulos consecutivos de cons-
trutores e sete de pilotos. Este
ano as coisas parecem mais
difíceis neste início de cam-
peonato, nada que alguns mi-
lhares de quilômetros em tes-
tes privados, permitidos em
tempos de outrora, não pu-
dessem resolver ainda duran-
te o inverno. Equacionando a
rigidez do chassi com o ajus-
te da suspensão convencio-
nal, já que a suspensão ativa,
com acionamento eletrônico,
banida no final de 1993, para
as temporadas a partir de
1994. Este equipamento re-
solveria o problema, uma vez
que o seu funcionamento con-
siste em manter a altura do
monoposto em relação ao
solo, mesmo as pistas com
maiores ondulações. O mai-
or problema é que dificulda-
des assim, somadas às limi-
tações de testes privados e
orçamento, comprometem a
segurança dos pilotos, já que
os carros com este tipo de ins-
tabilidade aumentam os ris-
cos de acidentes graves, o
que nos faz lembrar da tem-
porada de 1994, após o fatí-
dico final de semana em Imo-
la, fez com que fossem in-
troduzidas algumas medidas
de segurança, como por
exemplo, a prancha de ma-

Formula 1, novo regulamento técnico e as
dificuldades, impostas pelas limitações de

orçamento e testes privados

deira de dez milímetros, para
evitar o choque do chassi com
o asfalto, com tolerância de
apenas dez por cento de des-
gaste em relação à sua espes-
sura original. Outra coisa que
chama a atenção na categoria,
a dificuldade de novas equi-

pes serem aceitas na
categoria, mesmo ten-
do o sobrenome de um
campeão de outrora,
como Brabham, Surte-
es, Fittipaldi, agora o
time aspirante da vez, é
o americano Andretti,
dirigido por Michael
Andretti, filho do lendá-

rio Mario Andretti, Campeão
Mundial de Pilotos de Formu-
la 1 de 1978. Mesmo com um
grupo de empresários e auto-
mobilistas, boa estrutura fi-
nanceira, apoiado por conglo-
merados dispostos a vencer,
enfrentam a morosidade da
F.I.A., entidade que dita as
regras desportivas da catego-
ria, para obter a autorização
para seu o seu ingresso. Pla-
nejam iniciar suas atividades,
para estrear na temporada de
2024, um tempo que parece
distante, mas não é. Uma vez
de posse da autorização da
entidade, tem muito trabalho
a ser feito, desde a definição
do local da sede, construção
da fábrica, parcerias técnicas,
contratação de pessoal e tudo
mais que envolve o início das
atividades na categoria. Para
se ter uma ideia, após todas
as definições de infraestrutu-
ra, a construção de um mo-
noposto entre o projeto e os
primeiros testes em pista, le-
vam em torno de nove meses.
Por isto, conforme o próprio
Michael declarou “Precisa-
mos de uma definição porque
o relógio está correndo para
estarmos lá em 2024”.

Claudir Pereira,
clauddir@gmail.com

Curiosidade

ADIR  VERGILIO
ESPECIALISTA  EM TRÂNSITO

WHATSAPP - (11) 9.9958-4775

SEGURANÇA NO TRANSITO
Adir Vergilio

Claudir Pereira

 A Assembleia Ge-
ral da Organização
das Nações Unidas de
02 de março 2010 pro-
clamou oficialmente o
periodo de 2011 a
2020 como a década
mundial de ações de
Segurança no Transi-
to. Esta decisão foi
tomada para estimular
esforços globais e nacionais
para conter ou reverter a ten-
dência de fatalidades e feri-
mentos graves em acidentes no
trânsito. Os192 países mem-
bros da ONU solicitam a Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS) para orientar esforços
durante a Década Outras gran-
des instituições de porte mun-
dial apoiam a iniciativa que ob-
jetiva reduzir pela metade o nú-
mero de fatalidades no tránsito
mundial. Atualmente este nu-
mero é de 1.3 milhões de pes-
soas más se não houver rea-
ção dos governos, em 2020 ele
pode chegar perto de 2 milhões
de mortos por ano. "Alem dos
1.3 milhões de mortos, temos
de contar os de 20 a 50 milhões
de pessôas que se ferem gra-

vemente nos aciden-
tes e que atingem os
mais vulneráveis-- pe-
destres, ciclistas e mo-
tociclistas". Pessoas
entre 15 e 44 anos são
as maiores vitimas.
Dados fornecidos por:
Etienne Krug, diretor
do departamento de
prevenção de violên-

cia e perdas da OMS.
As perdas provocadas pe-

los acidentes caracterizan o
tránsito cómo um problema de
saúde pública. Na avaliação da
OMS será necessârio reforçar
as açoês de prevenção de aci-
dentes 178 países onde a segu-
rança no trânsito ainda deixa.a
desejar.De acordo com os da-
dos levantados apenas 15% dos
países possuem legislação apro-
priada para tratar dos principais
fatores de risco no trãnsito,
como beber e dirigir, exesso de
velocidade,falta de cinto de se-
gurança e uso de capacetes em
motos, entre outros.

chegam a passar fome mesmo
sendo dizimistas. Não somos
contra os dízimos e as ofertas,
pois a congregação tem suas
despesas e todo auxilio para sa-
nar estas dificuldades é bem-
vindo. O que nos choca é o mer-
cantilismo abusivo por estes lí-
deres que vivem principesca-
mente com o dinheiro arrecada-
do de forma extorsiva através
da promessa, para aquele que
doa, de retorno financeiro, so-
cial ou amoroso que na verda-
de é irreal.

 A Bíblia, escrita por vários
autores e em épocas diferentes,
desde Moises (1437 a.C.) a João
Evangelista (98 d.C.) foram qua-
se 16 séculos. Foi João Crisós-
tomo, Patriarca de Alexandria
entre 345 e 404 d.C., que alcu-
nhou tais escritos de Bíblia, ti-
rado do grego Biblion e que sig-
nifica livro.     As crenças são
ideias fundamentais que as
pessoas vão desenvolvendo
sobre si mesmas, sobre os ou-
tros, e sobre o mundo e o futu-
ro. São ideias consideradas
como verdades absolutas que
estruturam o comportamento
das pessoas perante a vida. Di-
ante deste contexto, existem lí-
deres que se aproveitam de seu
poder de oratória, convicção e
persuasão para monopolizarem
indivíduos que se deixam enga-
nar pelo interesse de consegui-
rem as benesses do alto. Não
basta orar, tem que fazer; não
basta crer, tem que construir;
não basta sentir, tem que exem-
plificar. Lembre-se: O livre arbí-
trio é o aguilhão da consciên-
cia. Pense nisto e não se deixe
enganar!

Empreendedorismo & Gestão
SAIA MELHOR DA PANDEMIA

Vicente Cavallari

Aos poucos estamos saindo
da quarentena imposta pela pan-
demia. Já se nota no trânsito, nos
shoppings e nos restaurantes.

Nem todo mundo, porém, se
sente à vontade depois de tanto
tempo recluso. Esse post é para
você que é menos extrovertido,
que é mais reflexivo, enfim, que
prefere ficar na sua.

Você se considera tímido?
Você se sente desconfortável

quando está cercado por pesso-
as?

Você gostaria de superar
 essa timidez?

 Nesse período em que as pes-
soas estão confinadas e forçadas
a estudar ou trabalhar à distân-
cia, muitas têm enfrentado um
enorme  fantasma para criar e
manter um relacionamento: a ti-
midez!  Antes de mais nada, pre-
ciso te dizer uma coisa : não há
nada errado em ser tímido, assim
como não há nada errado em ser
extrovertido.   A timidez é apenas
uma emoção simples, não um tra-
ço permanente de personalidade.
Quem é tímido tem total condi-
ções de mudar isso.  A seguir,
apresento algumas sugestões
simples, porém, eficazes e que
podem ajudá-lo a superar seu
sentimento de timidez. Repito, ti-
midez é um sentimento. E, senti-
mentos, podem ser substituídos.

Construindo autoconfiança -
Autoconfiança é saber que você
é especial. Aliás, todo mundo é
especial, incluindo sua celebrida-
de favorita. Ser especial é ter al-
guma característica diferenciada
a oferecer ao mundo. Sua celebri-
dade favorita pode ser um bom
cantor, um jogador de futebol, um
parente ou, simplesmente, seu
amigo do trabalho.

E quanto a você?
 Com certeza há algo em você

que o torna especial. Olhe para
dentro de você e descubra o que
é. Pense nisso, em vez de fixar na
sua aparência, na sua voz ou em
como você se veste.  Você deve
investir e lapidar aquilo em que
você é especial.   E quaisquer que
sejam seus problemas consigo
mesmo, não devem torná-lo tími-
do. Todo mundo tem problemas.
E eles não são, necessariamente,
tímidos.

 Sorria e sinta-se confortável
 Em tudo que você faz, de-

monstre ser amigável. Um sorri-
so pode fazer maravilhas por si
só e essa atitude amigável se tra-
duzirá em sua linguagem corpo-
ral. Seus amigos ficarão mais pró-
ximos de você e o ajudarão em
seu trabalho para superar a timi-
dez.  Sorrir é, simplesmente, um
reconhecimento amigável de ou-

Tel: 11 2235-2591 - Cel: 11 95778-4396

tras pessoas, sejam elas amigas
ou completamente estranhas.
Definitivamente, alegrará o dia da
pessoa para quem você sorriu. E,
surpreendentemente, ela também
iluminará o seu dia. Tente.

Visualização -  Os atletas de
alta performance usam muito uma
técnica chamada  visualização. É
simples, mas muito eficaz.   Após
treinarem durante meses, nos dias
que antecedem os grandes even-
tos, a primeira coisa que fazem
todas as manhãs é sentar e rela-
xar por cerca de 15 minutos. Du-
rante esse tempo, eles fazem ape-
nas uma coisa: se imaginam ven-
cendo a competição.  Você pode
fazer o mesmo. Experimente. Fe-
che os olhos e imagine uma situa-
ção em que você normalmente é
tímido. Agora, basta substituir
isso por imagens nas quais você
está confiante no seu desempe-
nho nessa situação. Você pode
até rever que técnicas utilizou
para construir o cenário imagina-
do. Agora, faça isso todos os
dias. Você se surpreenderá logo,
logo, com os resultados obtidos.

Boa postura -  À primeira vis-
ta, isto pode parecer bobagem,
mas às vezes, pode ser a postura
do nosso corpo que nos deixa tí-
midos sem que saibamos disso.
A boa postura e falar com clareza
despertam algo em nós e na outra
pessoa. Ficar ereto e olhar a outra
pessoa nos olhos acendem uma
chama de confiança dentro de
nós. Passamos a nos sentir segu-
ros naquilo que estamos falando
e, sem qualquer estímulo, tende-
mos a falar com muita clareza por-
que sabemos que a outra pessoa
está nos ouvindo bem.

Ninguém está te observando
-  Manter-se no estado de hiper-
alerta é uma "pré-ocupação" de
pessoas tímidas.

 Você acha que as pessoas
estão olhando para você quando
você atravessa a rua? Você acha
que alguém está preocupado com
o seu cabelo ou com a cor do seu
sapato? Por que você não obser-
va se essas pessoas estão olhan-
do para os outros também?

 A verdade é que ninguém está
realmente observando ninguém
tão atentamente. Isso inclui você.
Superar a timidez exige trabalho e
dedicação e somente você pode
resolver.   Obter ajuda profissio-
nal de um mentor-coach é muito
bom, mas, ao final, é você quem
sorrirá, se apresentará e seguirá
sua caminhada mais confiante.
Nossa equipe pode ajudá-lo nes-
sa jornada. Se precisar de ajuda,
entre em contato.  Ensinamento da
semana: "O melhor caminho para
se sair de uma dificuldade é atra-
vés dela" Autor desconhecido

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
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Governo de SP garante 10 mil vagas do Bolsa
Trabalho para população de rua da capital

Variedades Cassius Clay

O Governador Rodrigo
Garcia confirmou nesta quin-
ta-feira (8) a oferta de 10 mil
vagas do Bolsa Trabalho des-
tinadas exclusivamente à po-
pulação de rua da cidade de
São Paulo. A medida foi anun-

Erivelton 94778-1027

. E a gente comemora trabalhando para garantir os direitos da pessoa com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).   ?Tenho dois projetos na Câmara dos
Deputados: um institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (PL 2307/21), propondo que alunos autistas
tenham atendimento multidisciplinar nas escolas. E o outro propõe sessões de
cinema adaptadas para autistas (PL133/19).

Abril Azul é o Mês de
Conscientização do Autismo

ciada durante reunião com o
prefeito de São Paulo, Ricar-
do Nunes, e secretários do
Governo do Estado e da Pre-
feitura.  “Vamos ofertar 10 mil
vagas do Bolsa Trabalho na
cidade de São Paulo especifi-

camente para a população em
situação de rua e definir com
a Secretaria de Assistência
Social do município a qualifi-
cação profissional, os postos
de trabalho a quantidade de
bolsistas por turma. A previsão
de abertura das inscrições é no
mês de junho”, afirmou o go-
vernador.  O Bolsa Trabalho é
uma das iniciativas do Bolsa do
Povo, maior programa estadual
da história para assistência
social e transferência de ren-
da. O Estado paga R$ 540 por
mês a beneficiários que cum-
prem atividades de trabalho em
órgãos públicos municipais e
estaduais.  A carga horária é
de quatro horas diárias, cinco
dias por semana, e o benefício
poderá ser pago por cinco
meses consecutivos. Além do
auxílio financeiro, o Bolsa Tra-
balho também oferece cursos
de qualificação profissional e
apoio à empregabilidade por
meio dos PATs (Postos de
Atendimento ao Trabalhador).

Reunião de trabalho -
A reunião de trabalho entre
autoridades estaduais e muni-
cipais foi realizada na sede da
Prefeitura, na região central.
O grupo discutiu ações con-
juntas de curto e médio prazo
entre as duas gestões e novas
políticas públicas integradas
para solucionar problemas da
metrópole.  Além de estreitar
as relações institucionais en-
tre o Governo do Estado e a
Prefeitura de São Paulo, a ini-
ciativa confirma a disposição
do governador e do prefeito
para ampliar trabalhos coor-
denados em áreas prioritárias
como assistência social, pro-
teção ao meio ambiente e
combate a enchentes.   “A in-
tegração das equipes permite
potencializar trabalhos que já
são desenvolvidos em conjunto
entre Estado e Prefeitura. A
gente reforça esse trabalho de
união do governador Rodrigo
Garcia com a Prefeitura de São
Paulo, melhorando ainda mais

os serviços para os cidadãos que
moram na cidade”, declarou o
prefeito.

Assistência social  - O
grupo apontou medidas para
conter o aumento da popula-
ção em situação de rua e o
agrupamento de dependentes
químicos na capital. Em curto
prazo, o Estado propõe ampli-
ar os programas Redenção e
Reencontro para acolhimento
e tratamento de usuários de
drogas, além de novas iniciati-
vas da rede Bom Prato em Pa-
raisópolis, na zona sul, e Cam-
pos Elíseos, no centro.  Esta-
do e Prefeitura também vão
ampliar a oferta de serviços
públicos em regiões com alto
índice de vulnerabilidade soci-
al. O Governo de São Paulo
está priorizando a Praça da
Cidadania em Paraisópolis e o
Parque Heliópolis, projetos que
unem ações de lazer, inclusão
social, esporte, qualificação
profissional, incentivo ao em-

preendedorismo e geração de
renda para moradores de co-
munidades vulneráveis.

Meio ambiente -  Na área
ambiental, Governo do Estado
e Prefeitura vão intensificar a
parceria para limpeza e desas-
soreamento de córregos e áre-
as de mananciais na capital.

O combate a enchentes
prevê obras conjuntas de ma-
crodrenagem, ampliação de
piscinões e estudos para novos
reservatórios.

O encontro desta quinta
também deu sequência a dis-
cussão de propostas conjuntas
para fomentar o turismo e a
economia criativa na maior ci-
dade da América do Sul.

Novos projetos estão sen-
do analisados por equipes téc-
nicas do Estado e de Prefeitu-
ra e preveem a participação
da iniciativa privada para am-
pliar oportunidades de geração
de emprego e renda nos dois
setores.

Aplicativo do FGTS permitirá
consulta ao Saque Extraordinário
A Caixa Eco-

nômica Federal
lança nesta sex-
ta-feira (8) uma
nova versão do
aplicativo FGTS,
com funcionalida-
des para consulta
de informações
sobre o Saque
Extraordinário do
FGTS. Pela nova
versão, os traba-
lhadores com di-
reito ao saque po-
derão consultar a
data prevista e o
valor que será
creditado. Tam-
bém será possível
fazer a inclusão
de informações
cadastrais para
criação de Conta Poupança
Social Digital.  Segundo o ban-
co, o aplicativo permitirá que
o trabalhador informe se não
quiser receber o Saque Extra-
ordinário do FGTS. Neste
caso, o débito não será reali-
zado na conta do FGTS.

 Também na nova versão
do app FGTS, mesmo que já
tenha ocorrido o crédito dos
valores, o trabalhador pode
optar por desfazer o crédito
automático na Conta Poupan-
ça Social Digital até 10 de no-
vembro de 2022.  Nas situa-
ções em que o crédito dos va-
lores tenha sido feito e a conta
não seja movimentada até 15
de dezembro de 2022, os re-
cursos serão retornados à con-
ta do FGTS, devidamente cor-
rigidos e sem nenhum prejuízo

ao trabalhador.
Consulta - A partir desta

sexta-feira também será pos-
sível pela página
fgts.caixa.gov.br consultar se
o trabalhador tem direito ao
Saque Extraordinário do
FGTS, assim como a data de
crédito, conforme calendário
de pagamento.

 Saque Extraordinário -
Chamada de Saque Extraor-
dinário, a medida ocorrerá
uma única vez, considerando
o saldo disponível na data de
realização do débito na conta
do FGTS, até o limite de R$ 1
mil por trabalhador.  Se o titu-
lar possuir mais de uma conta
do FGTS, o saque é feito na
seguinte ordem: primeiro, as
contas relativas a contratos de
trabalho extintos, com início
pela conta que tiver o menor

saldo; em seguida, as demais
contas vinculadas, com início
pela conta que tiver o menor
saldo.  Não estarão disponíveis
para saque os valores que es-
tiverem bloqueados na conta
do FGTS, como garantia de
operações de crédito de ante-
cipação do Saque Aniversário,
por exemplo.

 Calendário - O pagamen-
to será realizado de 20 de abril
a 15 de junho e prevê a retira-
da de aproximadamente R$ 30
bilhões por cerca de 42 mi-
lhões de trabalhadores. O cré-
dito é feito de forma escalo-
nada, conforme calendário
abaixo, que segue o mês de
nascimento do trabalhador.

Nova versão - A nova
versão do aplicativo está dis-
ponível para download na App
Store e Google Play Store.

Marcelo Camargo - Agência Brasil
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HENRIQUE VELTMAN é jornalista
 E-mail: hbveltman@gmail.com

Uma das grandes frentes
de trabalho e propostas que
estão no foco da minha preo-
cupação no que diz respeito à
melhoria da qualidade de vida
da nossa cidade e do Estado
como um todo, e claramente
de cada cidadão paulista, é a
questão da mobilidade urbana
nos centros urbanos. Usando
a cidade de São Paulo como
exemplo, temos índices sofrí-
veis de deslocamento de trân-
sito e de poluição, esse último
um item alarmante e cada vez
mais preocupante, já que atin-
ge o nosso meio ambiente
através da poluição do ar.

Todos sabem que os veí-
culos movidos a combustíveis
fósseis, como a gasolina, são
responsáveis por quase 80%
da poluição do ar, e que esta é
por sua vez agente direto de
problemas respiratórios tam-
bém sempre crescentes.

Por isso, começamos uma
série de contatos para tratar
do tema Eletromobilidade que
é um meio de transporte com
motores elétricos que usam
diversas formas de abasteci-
mento de energia, e que é uma
das grandes discussões do
momento, inclusive pela Pre-
feitura de São Paulo, através
da Secretaria de Mobilidade e
Transito.

Estabelecemos contato, eu
e minha equipe, com alguns
especialistas da área, em es-
pecial Adalberto Maluf, que é
o presidente da ABVE (As-
sociação Brasileira de Veícu-
los Elétricos) e membro dos
conselhos da ABSOLAR
(Associação Brasileira da
Energia Solar Fotovoltaica) e

ELETROMOBILIDADE É TEMA
PARA DISCUTIRMOS AGORA

da ABGD (Associação Bra-
sileira da Geração Distribuída),
e trabalha essas questões liga-
das à chamada energia limpa,
um tema que precisa crescer
mais nas mídias e nos grupos
que discutem as nossas cida-
des. Sabemos o enorme desa-
fio que nos espera ao integrar-
mos os grupos de discussões
de um tema urgente como esse
e que também mexe com a
indústria nacional de veículos,
mas que também pode ser uma
investida muito boa, já que é
barato, não poluente, e lá fora
a frota mundial só tende a
crescer, a exemplo dos EUA.
Por aqui, tivemos um aceno
favorável em  março último, no
Senado Federal, mas há muito
ainda que fazer para incenti-
var o uso do carros elétricos e
outros pontos voltados para a
eletromobilidade no país.

Vamos voltar mais vezes
com esse assunto aqui em nos-
sa coluna, conforme avançar-
mos nas discussões e propos-
tas. Aguardem.

Artigo Aline Teixeira

Acesse o link do Aplicativo
Basta em seu celular:
https://app.vc/appbasta.

Se você puder, dá uma passadinha lá no
Facebook e no Instagram. No nosso site também.

Facebook: /alineteixeira.oficial
Instagram: @alineteixeira.oficial

Twitter: @alineteixeirasp

Site: www.alineteixeirasp.com.br

Curta as redes e aproveita para escrever
 o que achou do artigo lá.

Vamos juntos nessa caminhada!
Repetindo a frase que meu pai sempre fala:

Um beijo no seu coração!

O Eclesiastes e o povo
Lembre-se, sua opinião é

muito importante para nós. En-
vie sugestões e comente os as-
suntos abordados para ajudar
a transformar essa coluna em
um grande bate papo para que,
juntos, sejamos os agentes das
mudanças que queremos ver
no mundo. Aproveita para dar
uma passadinha nas nossas
redes sociais, pode curtir, se-
guir nossos conteúdos, enviar
sugestões e perguntas. Espe-
ramos sua visita!

Acesse o link do Aplicativo
Basta em seu celular:
https://app.vc/appbasta.

 Não adianta procurar,
você não vai encontrar uma
análise do Kohélet nos textos
de Marx. Mas a essência,
sim, está lá. O Eclesiastes ou
Kohélet denuncia as conse-
quências de uma estrutura so-
cial injusta. O povo não tem
presente quando é impedido de
usufruir do fruto do próprio tra-
balho. Consequentemente,
fica sem vida, que lhe foi rou-
bada não por esta ou aquela
pessoa, mas por todo um sis-
tema social dependente que,
para privilegiar uma minoria,
acaba espoliando a nação in-
teira.  De acordo com a tradi-
ção, Salomão, o rei sábio de
Israel, mostra que isso, em
primeiro lugar, é um pecado
teológico: Deus dá a vida para
todos; se ela foi roubada, o
roubo é um desvio na própria
fonte da vida. O Eclesiastes é
convite para destruir e cons-
truir. Destruir uma falsa con-
cepção a respeito de Deus e
da vida, muitas vezes justifi-
cada por concepções  teológi-
cas profundamente arraiga-
das. Depois, construir uma
nova concepção de vida, a
vida que é um dom gratuito de
Deus para que todos a parti-
lhem com justiça e fraternida-
de. Só então todos poderão ter
acesso à felicidade, que con-
siste em usufruir a vida pre-
sente que, intensamente vivi-
da, é a própria  eternidade...

Eclesiastes: “De tudo o
que se tem ouvido, o fim  é:
Teme a Deus, e guarda os
seus mandamentos; porque
isto é o dever de todo o ho-
mem. Porque Deus  há de tra-
zer a juízo toda a obra, e até
tudo o que está encoberto,
quer seja bom, quer seja
mau”. (Ecl 12:13-14).

O Eclesiastes faz parte
dos livros poéticos e sapien-
ciais da Bíblia Hebraica, vem
depois do Livro  dos Provér-

bios e antes de Cântico dos
Cânticos.  Nos dias temíveis,
entre Rosh Hashaná e o Iom
Kipur, e logo após o fim da lei-
tura da Torá e ao reiniciar-se
a sua leitura, costuma-se ler,
também, o

Eclesiastes, o Kohelet. Seu
nome vem da Septuaginta.
Embora tenha seu significado
considerado como incerto, a
palavra tem sido traduzida
para o português como prega-
dor ou preletor. Faz parte dos
escritos atribuídos tradicional-
mente ao Rei Salomão, por
narrar fatos que coincidiriam
com aqueles de sua vida. Mas
já a Bíblia de Jerusalém sus-
tenta que a atribuição a Salo-
mão não passa de mera fic-
ção literária do autor, a lingua-
gem do livro, e sua doutrina,
permitem concluir que foi es-
crito após o Exílio na Babilô-
nia. Muitos defendem que foi
escrito por dois, três, quatro e
até oito autores distintos.

O principal tema do livro é
a vaidade das coisas  huma-
nas, dando a lição de desape-
go dos bens terrestres, negan-
do a felicidade dos ricos e pre-
parando o povo para entender
que “bem-aventurados são os
pobres” (Lucas 6, 20). *A Bí-
blia de Jerusalém é a edição
brasileira (1981, com revisão
e atualização na edição de
2002) da  edição francesa Bi-
ble de Jérusalem, que é assim
chamada por ser fruto de es-
tudos feitos pela Escola Bíbli-
ca de Jerusalém, em francês:
École Biblique de Jérusalem.
De acordo com os editores
brasileiros (Paulus Editora), a
edição “revista e ampliada in-
clui  as mais recentes atribui-
ções das ciências bíblicas.

A tradução segue rigorosa-
mente os originais, com a van-
tagem das introduções e no-
tas científicas.” Essas notas
diferenciais em relação às ou-

tras traduções prestam-se a
ajudar o leitor nas referências
geográficas, históricas, literá-
rias etc. Suas introduções, no-
tas, referências marginais,
mapas e cronologia - tradu-
ções de material elaborado
pela  Escola Bíblica de Jeru-
salém - fazem dela uma fer-
ramenta útil como livro de con-
sulta, para quem precisa usar
passagens bíblicas como refe-
rência  literária ou de citações.

Se para os cristãos e parte
dos judeus a Bíblia foi escrita
por homens sob inspiração di-
vina, para um não-cristão, um
ateu  ou um agnóstico, a Bí-
blia pode servir como referên-
cia literária, já que se trata de
um  dos mais antigos conjun-
tos de livros da civilização. É
o meu caso.

Quem escreveu o livro de
Eclesiastes?

O livro começa assim: “Pa-
lavras de Kohélet, filho de
Davi, rei em Jerusalém.” Por
isso, durante algum tempo, al-
guns atribuíram à Salomão a
autoria do livro (filho de Davi,
que se tornou o segundo rei de
Israel). Todavia, Kohélet não
é um nome próprio, mas pro-
vavelmente indica aquele que
fala durante o culto, na assem-
bléia, na sinagoga, o pregador.
É daí que nasce o termo “ecle-
siastes” (assembléia ).

Embora o livro mencione o
rei (1,16), essa atribuição é
mera ficção literária do autor,
que põe suas reflexões sob o
patrocínio de um nome ilustre,
um dos sábios por excelência
de Israel. É um método co-
mum entre os escritores sagra-
dos. Graças a aspectos lingu-
ísticos e à doutrina do livro, os
exegetas têm certeza que ele
foi escrito depois do Exílio em
Babilônia (587 A.C), cerca de
400 anos depois da morte do
rei Salomão. Muitos estudio-
sos dizem que o livro teria sido
escrito no terceiro século an-
tes de Jesus, quando a Pales-
tina era governada pelos Pto-
lomeus. No judaísmo deve-se
ler o livro do “Eclesiastes” (o
livro que fala que tudo é vai-
dade, vento que passa...) da
Bíblia Hebraica sempre que a
colheita for boa e que tivermos
sucesso em nossas vidas, para
lembrarmos que se tivemos
sucesso é porque Deus assim
o quis.  Martinho Lutero (1483-
1546), teólogo fundador do pro-
testantismo, dizia que o “Ecle-
siastes” é um livro sobre a gra-
ça, ou seja, a livre vontade de
Deus, fora de nosso controle.

Boa Páscoa para os lei-
tores, são os nossos votos.



  www.saopaulodefato.com /8 A 15 DE ABRIL DE 20226

Hoje inicio a minha coluna co-
mentando o novo capítulo da bri-
ga judicial entre Xuxa Meneghel
e Sikêra Jr. O titular do "Alerta
Nacional" e a Rede TV foram con-
denados a indemnizar a apresen-
tadora em 300 mil por danos mo-
rais. 

Entretanto, baseado em crité-
rios de análises, a Juíza Ana Cris-
tina Ribeiro Bonchristiano, da 3º
Vara Cível de Osasco (SP), julgou
procedente o pedido da rainha dos
baixinhos. A decisão foi dada em
primeira instância e ainda cabe re-
curso.

Nos autos judiciais, aos quais
a coluna teve informação, a ma-
gistrada criticou a existência de
programas como o "Alerta Naci-
onal" destacando-se ainda, as crí-
ticas  a esse tipo de jornalismo,
de desprestígio à pessoa em de-
trimento do que informativo, ca-
muflando se ofensas desmedidas 
na narrativa jocosa.

Os apresentadores desses pro-
gramas, com a benção e o incenti-
vo de suas empresas, como ora
ocorre, tudo fazem, sem o menor
critério, inclusive levando ao ar
ameaças de morte contra pessoas
públicas, honestas e trabalhado-
ras, achincalham a vida privada e
a família dessas pessoas, apenas
para alavancar  a audiência de seus
programas televisivos, e, em de-
corrência o faturamento, não só
da empresa como o próprio, pros-
seguiu a Juíza.

A Magistrada disse ainda que
tais apresentadores, na busca des-
vairada pela audiência, “postam -
se acima do bem e do mal e, sem
refletir ou ponderar sobre o que
dizem e nas consequências de seus
atos, estando sempre prontos a ata-
car, com suas línguas ferinas, o
cidadão honesto e o desonesto, co-
locando a todos no mesmo patamar,
sem o mínimo respeito à honra e à
dignidade humana.

Inicialmente, Xuxa pediu uma
indenização de 500 mil. No entan-
to, a Juíza determinou que Sikêra
JR e a Rede TV paguem 300 mil
para a apresentadora. O valor de-
verá ser corrigido monetariamen-
te. Além disso, o apresentador Si-
kêra Jr e a Rede TV terão que arcar
com os custos do processo, avali-
ado em 20% do valor da condena-
ção, ou seja, mais 60 mil.

Quanto ao valor da indeniza-
ção por dano moral, em consonân-
cia com a melhor doutrina e a ju-
risprudência dominante, e de ser
determinado levando-se em conta
o padrão econômico da vítima
(Xuxa), para minorar seu sofri-
mento, proporcionando-lhe algum
conforto material, e o do devedor
(Sikêra Jr e Rede TV), para não
levá-lo à ruína. A condenação, na
espécie, tem caráter educativo de
desestimular a reincidência, afir-
mou a Juíza.

Entretanto, tanto a coluna
como "Notícias da TV" entraram
em contato com a equipe de Sikêra
Jr, mas não obteve retorno. Já a
Rede TV, através de sua assesso-
ria afirmou que não comenta pro-
cessos judiciais.

A bem da verdade tudo come-
çou em 2020 quando Sikêra Jr ini-
ciou os ataques a Xuxa dizendo que
ela era pedófila afirmando que a
apresentadora incentiva as crian-
ças a safadeza, putaria e suruba,
em decorrência da apresentadora
lançar recentemente  o livro
"Maya, o Bebê Arco-Íris" que con-
ta a história de uma garotinha que
tinha duas mães. Segundo a Xuxa
os comentários de Sikêra Jr da
Rede TV, não se tratam de liber-
dade de expressão, mas de abuso
de direito.

Giro de Noticias

Contatos de show com Cleide
Vasconcelos*55-21-9 8414-1978.

HISTÓRIA DA GRES VIGÁRIO GERAL
Cleide Show

Aniversário do Brás Pereira, do Jornal São Paulo de Fato
e Coroação das Rainhas do Bloco Carnavalesco

Brás Pereira Banda Show agitou o Bairro de Santa Cecília!
 José Jorge Januário Olivei-

ra é mineiro da cidade de Cen-
tralina; nasceu em 19 de março
de 1950. Aos 7 anos, mudou-
se para Goiás, residindo na ci-
dade de Panamá. Aprendendo
a tocar violão e junto ao primo
Sebastião e seu pai Antônio Ja-
nuário, acompanhados na san-
fona pelo tio Pedro, cresceu
ouvindo e cantando música ser-
taneja. Despertando desde cedo
para o lado artístico, as escon-
didas, pegava o violão do pri-
mo Sebastião e ensaiava os pri-
meiros acordes aos 7 anos! Sua
querida avó Emília foi quem
descobriu seu talento,  chaman-
do seus parentes para conhe-
cer o mais novo artista serta-
nejo!

Aos dez anos, mudou para
a cidade de Quirinópolis. Co-
meçando a tocar violão e can-
tar junto ao primo Lico, nas
emissoras locais; em nosso re-
pertório a música sertaneja era
de agrado geral. Foi com a mi-
nha saudosa família que conheci
o som mais lindo do instrumen-
to musical, o violão, o qual era
tocado pelo meu primo Sebas-
tião, acompanhado pelo meu
querido pai Antônio Januário e
tio Pedro, ambos na Sanfona;
o pandeiro era tocado por tio
Nenzinho. Noites inesquecí-
veis. Nasci e cresci ouvindo,
tocando e cantando nossas mu-
sicas sertanejas. Fui desperta-
do muito cedo para este meu
lado artístico e assim, às escon-
didas, pegava o violão de pri-
mo Sebastião quando este ida
para a lida na roça e ensaiava
meus primeiros acordes ainda
com sete anos de idade. Não
demorou muito para ser desco-
berto por minha querida avó
paterna Emilia Inácia da Silva,
a quem tinha como verdadeira
mãe. E, para minha surpresa,
minha avó foi chamar toda a
família para ver e ouvir o mais
novo violeiro da família, que ali
estava com quase nove anos.
Aos dez anos, mudei com mi-
nha família para o município de
Quirinópolis e comecei a tocar
meu violão e cantar com meu
primo Lico, juntos interpretá-
vamos as primeiras musicas
sertanejas que tocavam nas rá-
dios locais. Ao completar 17

anos, mudei para a cidade de
Itumbiára; no ano de 1967ini-
ciei a carreira musical, forman-
do dupla, Oliveira e Oliveirinha.
A parceria prevaleceu até mea-
dos de 1993.Apresentávamos
nas rádios locais Paranaíba e
Difusora de Itumbiara-Go, e
pelas redondezas de Uberlândia-
MG. 1974, conheci Silveira, Sil-
verinha e Luiz Conceição, artis-
tas sertanejos de renome, na ro-
doviária de Itumbiara, local em
que cantamos e conversamos
abertamente; desta conversa
veio o convite feito por Silvei-
ra: “ vou te levar para cantar
com o Barrinha!”

Emocionado e sem entender
a emoção, Silveira continuou: -
“Barrinha está precisando de
você”. E ali combinamos meu
primeiro encontro com o can-
tor Barrinha!

Em 1974, residindo em Goi-
ânia – Go, formamos a dupla
Silvério e Barrinha. Gravamos
o nosso primeiro LP, o sucesso
foi a música Siriema de Goiás,
e a nível nacional, a dupla se
projetou!. Viajamos cantando
em circos e outros eventos por
todo Brasil!

A dupla ficou conhecida;
com o nome Silvério e Barrinha
até o ano de 1976, ao terminar
nossa parceria. Entre os anos
de 1976 até 1995, retornei a
dupla com meu primo Oliveri-
nha, voltando a morar em Uber-
lândia - MG.  Gravamos três
LPs, mas foi com a música de
minha autoria ASSIM NÃO DÁ,
do nosso último LP que tivemos
o reconhecimento de nosso tra-
balho a nível mais abrangente,
fora de Minas e Goiás. O su-

cesso ‘Assim não dá’ foi regra-
vado pelas duplas Solevante e
Soleni e As Mineirinhas, entre
outras, que divulgaram nosso
trabalho. Com o final da parce-
ria com o amigo Oliveirinha,
continuei na luta cantando e to-
cando sanfona, fazendo uso de
minha experiência musical. Em
2021, agradeço a Deus pelo meu
trabalho persistente com a mú-
sica “Dei a volta por cima!”,
trabalho que tenho orgulho de
apresentar, com o nome de Sil-
vério Oliveira!

 E assim em 2021, estou
agradecendo a Deus o meu tra-
balho de uma vida de tantos re-
começos  e persistência, hoje
resiliência,, concordo. E este
traz o titulo:  DEI A VOLTA
POR CIMA. Trabalho este que
tenho orgulho em apresentar a
todos vocês, com meu respeito
e agradecimentos sinceros, ago-
ra com o nome SILVÉRIO OLI-
VEIRA, um CD com 19 com-
posições minhas e do saudoso
Ronaldo Adriano O CD é com-
posto com 19 (dezenove) com-
posições minhas e duas do Ro-
naldo Adriano,   Nas faixas,
acompanho tocando sanfona,
violão e guitarra!

Canto e toco o amor tal
como sinto, acredito e vivencio!

Sou grato aos que me de-
ram a mão inúmeras vezes, mas
também reconheço que muitas
me faltaram e ambas impulsio-
naram-me a prosseguir com
este objetivo de me apresentar;
agora me entrego ao meu tra-
balho solo!

Aconteceu no dia 03 de abril
na Casa Japan Tower, Rua Canu-
to do Val, 78, Santa Cecília, mais
uma Coroação do Bloco Carnava-
lesco Brás Pereira Banda Show e
Top da Sport Models 2022 com
produção de Renato Cury presi-
dente da Sport Models Eventos.

 Coroadas como Top Sport
Models 2022 que receberam o
Troféu, Coroa e Certificado pelos
trabalhos social em pro da beleza.
- Nilza Nakamura (Madrinha). - In-
grid Marcela (Princesa da Escola
de Samba Jóia da Vila);  - Andreia
Ferreira (Grife de Sapato e Profes-
sora de Passarela).  As Rainhas
do Bloco Carnavalesco Brás Pe-
reira Banda Show, receberam: Fai-
xa, Troféu, Coroa e Certificado: -
Madrinha - (Layane Lopes); - Fan-
tasia - (Adriana Cavalcante); - Im-
prensa - (Kauany Cristina Fonse-
ca Tosin); - Simpatia - (Vivi Barbo-
sa); - Bateria - (Daiane Ferr); - Pas-
sarela - (Thamires Angel); - Ele-
gância - (Gabriela Meneghetti
Baião); - Revelação - (Vanessa Ca-
margo); - Bloco - (Mayara Silene).
E mais atrações musicais e shows
- Show Especial com Roberto Car-
los (Sósia); - Show com a dupla
setaneja Nando Sampaio e Ma-
theus; - Cantor Mirim Junior De-
mais; - Cantor  Yuri Werneck; -
Show de Fábio, o Rei das Embai-
xadinhas.  Também foram home-
nageadas com sua presença rece-
bendo Troféu e Certificado a Rai-
nha do Carnaval de Monguagá
(Beatriz Cristina), Nossos agrade-
cimentos e apoio: Paulista Distres-
sed Properties - Escola de Samba
Jóia da Vila - Dulbarmiga - Bells
Produtos de Limpeza - Deloste
Produções - Deputado Estadual
Campos Machado - Jornal São
Paulo de Fato -  Revista Top Ni-
ght And Day - Rádio
brashow.minharadiofm - Rádio
Som da Gente.com - Recruta - The
Look Modelos e Japan Tower do
Grupo Biroska.  (Fotos de Paulo
Ramos Junior e Akira Makamura)

Frase Final:
 A vitória de cada dia

depende de nossos esforços.

Alaor de Souza e Brás Pereira




