
ANO XVII - Nº 624 -  12 a 19  DE JUNHO DE 2020

DORIA adorava ser endeusado vestido de GARI. Até cobra-
va equipes de reportagem para acompanhá-lo. Lembram do ba-
talhão de cinegrafistas correndo atrás dele para mostrá- lo um
homem simples, humilde, do povo?

TERRA DE ODORICOS! Cadê o BÔNUS DOS GARIS,
governador?

Todos sabemos que o senhor continua mandando e muito na
Prefeitura. Decide tudo! Assuma uma postura mais humanitá-
ria, governador. DEVANIR AMÂNCIO O Zelador da Cidade

GariDória joga no
lixo promessa

Bolsonaro vai vetar novas parcelas do auxílio
emergencial se valor ficar acima de R$ 300

Em sua última trans-
missão semanal nas re-
des sociais, na quinta-
feira (11), o presidente
Jair Bolsonaro afirmou
que irá vetar a prorro-
gação do pagamento do
auxílio emergencial por
mais dois meses caso o
valor da parcela fique
acima de R$ 300. Este
é o teto que o Ministé-
rio da Economia diz ser
possível para o benefí-
cio.  “Na Câmara, va-
mos supor que chegue uma
proposta de duas (parcelas) de
R$ 300. Se a Câmara quiser
passar para R$ 400, R$ 500,
R$ 600, qual vai ser a decisão

deral deve desembol-
sar R$ 150 bilhões
com as três parcelas
do auxílio emergenci-
al já aprovadas. En-
trariam na conta paga-
mentos atrasados de
brasileiros que, segun-
do o presidente, estão
na “malha fina” e não
tiveram autorização
inicial para receber o
dinheiro.

 “Não pode gastar
mais R$ 100 bilhões,

não tem como. Se fosse possí-
vel, gostaria de gastar", disse
Bolsonaro ao negar a possibi-
lidade de duas parcelas adici-
onais de R$ 600.

Presidente afirma que pagamento do valor atual, de R$ 600,
resultaria em 'dívida cada vez mais impagável'

minha para que o Brasil não
quebre? É o veto", afirmou. O
presidente justifica a medida
ao afirmar que o pagamento do

valor atual, de R$ 600, resul-
taria em “uma dívida cada vez
mais impagável.” De acordo
com Bolsonaro, o governo fe-
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Editorial Tia Zulmira

EXPEDIENTE:

Quarentena ou noventena?
Quando o coronavírus aportou por aqui, nossas autoridades sanitárias e governamentais decretaram o ato de recolher; Todos dentro de

casa, não sair nem pra comprar pão, comércio fechado, futebol parado, entre outras mazelas. O povão achou estranho, mas quem está na
garupa, não governa o cavalo. Mas quarenta dias de ‘clausura’ não é demais! Dias após foi baixada a lei de que todos os moradores
deveriam usar máscaras para se livrar da ação mortal do tal coronavírus, com multa caso o freguês não usasse a máscara. Muitas
indústrias passaram a produzir máscaras, camelôs por toda parte, inclusive nos vagões do metrô comercializavam o produto. Resumindo:
os mascarados eternos - jogadores de futebol e políticos atuais - passaram a conviver com os novos mascarados e hoje, nos deparamos com
mascarados em todo lugar. O difícil será reconhecer se o cabra é político, jogador de futebol ou um civil trabalhador e honesto!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e mascarada, pergunta: quarentena ou noventena? Até quando?

O ‘trabalho’ (sic) dos deputados, senadores e vereadores atuais,
eleitos por nós - os sempre iludidos -, seguido de governadores e
Presidente da República  é esquisito! O Presidente nomeia e demite
ministros sempre sacando um e trocando seis por meia-dúzia!

Os deputados ficam mais calados que cemitério à meia-noite!
Apenas em época eleitoral falam, esbravejam; após eleitos..., desa-
parecem na arte de defender o povão.

Ministros, funcionam os das igrejas de vários credos! Estão à
disposição da fé e da verdade, auxiliando nas atividades religio-
sas; quanto aos ministros ‘papas’ da política nacional, estes ‘tra-
balham’ aumentando impostos, alguns são desonestos e foram
presos..., excelentes ‘mãos leves’, se der chance, novamente se
candidatam!

Vereadores..., na Câmara paulista são em torno de 55 eleitos!
Poucos se destacam em defesa da população. Caso leve ao seu co-
nhecimento uma melhoria, esta fica na gaveta. Repito: poucos  apre-
sentam serviço; alguns são até desconhecidos e aparecem apenas
nos jornais de bairro pedindo voto para dar continuidade no ‘traba-
lho de nada fazer!’

Outros vereadores e deputados aparecem quando entram em
luta corporal, mostrada pela tevê. E preparem-se- logo teremos
eleições. Analisem a ‘canseira’ que o coronavírus causou, o ‘tra-
balho’ dos políticos atuais, cujas mamães são ‘elogiadas’ pelos
eleitores!

Um conselho aos políticos da capital paulista = governador, prefeito
e vereadores: não se candidatem à reeleição! Não aprovaram! Muita
conversa e pouca ação em benefício da população. Leis esdrúxulas fo-
ram sancionadas e não apresentaram resultados satisfatórios!

Conselho Tia Alzira

Um cliente ‘embananado!’
Ao abrir as portas do abençoa-

do terreiro, notei um frio de rachar
e pensei: hoje o movimento será
fraco; Tudo parado, comércio fe-
chado, políticos ‘mandando a tur-
ma permanecer em casa’, não sa-
bendo se o cabra tem o que colo-
car na panela..., se algum ainda
estiver empregado, poderá com as
economias guardadas, sobreviver:
em contrário, nunca!

Terá que apelar implorando a
caridade a quem ainda vive bem
no mundão discomposto de ingra-
tidão e alegria em que o rico vive
por gosto  e o pobre por teimosia!
Me surpreendi: muitos chegaram
ao terreiro com seus problemas a
resolver. O primeiro a receber a
senha era um senhor nervoso que
abriu o jogo:

”Magnânima guru venho ao
abençoado terreiro para que um
guia possa ‘abrir a inteligência
desses políticos sobre essa situa-
ção de comércio fechado’! Às ve-
zes a gente quer comprar algo e
encontra o comércio fechado; nin-
guém pensa sobre os produtos pe-

recíveis? O prejuízo aos comer-
ciantes é enorme!  E a falta que
fará ao consumidor sem aquele
produto, entre outros descala-
bros que a situação oferece!”
Para atender o cliente foi esca-
lado o caboclo Tupã: “Zifio, os
políticos atuais são assim: du-
rante a campanha prometem
defender a população, mas de-
fendem seus gordos salários e
mordomias! A abertura do co-
mércio é necessidade aparente
para que o consumidor ainda
tenha alguns trocados, faça des-
pesa. Para eles, os ‘promessões’,
não tem essa de comércio fecha-
do; na dispensa deles, há fartura,
há quem puxe seu saco, mandan-
do do bom e do melhor pra eles!
Pro povão resta votar e dar boa
vida a eles! Essa é a verdade! So-
lução não existe; é carregar a cruz
com categoria! O cliente saiu
mais ‘embananado que entrou’
dizendo “Tamos ferrados!”

Tia Alzira, presidente do
abençoado terreiro da vovó Can-
dinha

Crônica Professor Clovis Pereira

*Caiado*  Pelo discurso do Go-
vernador de Goiás Ronaldo Caiado,
quando da visita presidencial aquele
Estado, onde o Governador enalteceu
os investimentos do Governo Fede-
ral a Goiás, a impressão que deixou é
que Caiado despertou do pesadelo e
voltou a apoiar o Presidente Jair
Bolsonaro. O Brasil e os pessoas de
bem, esperam que isto seja verdadei-
ro e duradouro. Quem viver verá.

*Polícia Militar*  A Polícia
Militar do Estado de São Paulo,
deu um show na última manifes-
tação em pinheiros, mesmo com
os manifestantes esquerdistas
não cumprindo o acordo que ha-
via feito com a PM, os policiais
lá presentes, agiram com extre-
mo profissionalismo e sem vio-
lência gratuita, impedindo de-
predações e zelando pelo
patrimônio público e privado. Só
o Governador João Dória, não vê
a disposição e o engajamento da
gloriosa Polícia Militar, no com-
bate ao crime, custando muitas
vezes a própria vida dos inte-
grantes, incluindo aí bombeiros
- Polícia Militar Rodoviária. Aos
heróis nossa homenagem.

*Porte de Arma*  No Brasil,
para um cidadão exercer o seu di-
reito a legitima defesa, é extrema-
mente difícil. Para se ter um porte
de arma, é exigido uma série de exa-
mes, testes, ficha limpa e tudo muito
caro, em países com maior seguran-
ça, o cidadão tem o direito de com-
prar uma arma, (com mais facilida-
de) para sua defesa e de sua famí-
lia, já no Brasil, apenas bandidos
usam armas e tiram a vida do tra-
balhador e pais de família. Os "di-
reitos humanos" fazem lobby para
que o cidadão não consiga arma le-
gal, assim, eles defendem apenas
bandidos e marginais. Existe uma
máxima que diz tudo: (se você não
quer andar armado, não ande, mas,
respeite e não impeça o meu direito
de defender a minha vida e da mi-
nha família). Tá contado.

*Porte de Drogas*  O Depu-
tado Federal Marcelo Freixo,
agora quer viciar nossas crianças
na escola. *Projeto para PORTE
DE DROGAS*, ou seja, liberar
"pouca quantidade" de drogas,
heroína, cocaína, crack, maco-
nha, haxixe e o que mais quise-
rem. Este é o projeto deste depu-
tado  mau caráter de esquerda do
PSOL do Rio. Porte de armas não
pode, mas porte de DROGAS
pode! Outra: o PT quer proibir o
uso da hidrocloroquina no com-
bate ao covid 19, quando o mun-
do já admite o seu uso.

*Mandaqui*  O complexo
Hospitalar do Mandaqui, está dan-
do um banho de bom atendimento
aos clientes e pacientes, se Isto não
bastasse, ainda tem as melhorias
nos equipamentos adquiridos, lei-
tos e funcionários, tudo por inter-
ferência da nova diretoria que não
tem medido esforços para oferecer
ao usuário um relacionamento hu-
mano e fraternal. Porém, existem
aqueles que torcem para quanto
pior melhor, é o caso do Conselho
Gestor, onde um indivíduo de ati-
tudes e ações suspeitas, quer se
perpetuar no poder, felizmente os
atuais diretores ignoram as
investidas nada saudável da opo-
sição e continuam os trabalhos em
favor dos que precisam daquela
unidade de saúde. Aos diretores Dr.
Marcelo, Dr. Sérgio e todo o corpo
clínico desde a portaria ao diretor,
nossos cumprimentos e do povo
agradecido.

*OMS*  A Organização
Mundial da Saúde, órgão que
rege a saúde no mundo, e que

 Especialmente desenvolvido e produzido em conformidade com a resolução RDC 350/2020 da ANVISA o Álcool Antisséptico  Antisséptico – Etélico
Hidratado 70%  eliminando 99,99% de germes e bactérias – CANABELLA, o Álcool higieniza as mãos, sem ressecamento da pele aplicando uma pequena
quantidade na palma das mãos aroma mentol corante limão entre outros. Esse produto vem fazendo sucesso nas lojas e comércios de São Paulo.  A produção e
envasamento do Álcool Antisséptico Glicerinado Etelico Hidratado é produzido por Alambique CANABELLA Ltda. Em Paraibuna – SP.

A CANABELLA, através de seu diretor Willy Zirr, realizou recentemente uma doação de
100 litros de álcool Antisséptico Clicerinado as Santas Casas das cidades de Salesópolis

e Paraibuna no interior  de São Paulo.

TENHA TAMBÉM EM SEU COMÉRCIO
 Tels. (11 ) 97020-8021 -  (11) 9930-4336 ou   11 95903-0737  Fábrica – Estrada do Rosário, K 22 –  Bairro Padre José.

vive as custas de verbas "doa-
das" por diversos países, inclu-
sive o Brasil, sendo que o maior
"doador" é o Estados Unidos da
América - daí a briga de Donald
Tramp com a instituição, inclu-
sive o Presidente americano
cortou a verba para a OMS - e
lembrando a Organização
Mundial da Saúde, tem como
principal dirigente Tedros
Adhanom Ghebreyesus um co-
munista convicto que não é mé-
dico e que está submisso a Chi-
na. Isto se torna no mínimo sus-
peito. Só para lembrar: a OMS
desde o final de 2019 (não to-
mou conhecimento de alertas
de Taiwan) início de 2020 infor-
mou a Taiwan e a China "nada
a declarar" sobre o vírus.

*Anistia*  Finalmente foi fei-
ta Justiça, o Governo Federal de-
cretou o fim de pagamentos so-
bre anistia de presos políticos cri-
ado pelo PT no Governo Lula.
Assim, o Brasil dá uma resposta
a sociedade que sempre foi am-
plamente contraria a este tipo de
regalia. Havia indenizações men-
sais e permanentes de até 30 mil
reais. O decreto foi publicado no
Diário Oficial da União do dia 08/
06/20 e foi assinado pela Minis-
tra da Mulher da Família e dos
Direitos  Humanos Damares Re-
gina Alves, portaria N° 1.266 de
05 de junho de 2020. O Brasil vol-
tando aos trilhos e bons costumes
da honestidade.

*Casaca*  O Senador Ma-
jor Olímpio virou de vez a casa-
ca, só falta o namoro com João
Dória. Lamentável e vergonho-
so.

*Mandatos*  O político bra-
sileiro só vai temer e respeitar o
eleitor, se os mandatos tiverem
dois anos de duração. E não qua-
tro anos e a absurdos oito anos
para o Senador.

*600*  O Presidente Jair
Bolsonaro, sugeriu que se os
parlamentares abrissem mão
de parte dos salários, ele pode-
ria aumentar o valor do auxílio
emergencial. Logo em seguida
o Presidente da Câmara Fede-
ral o chileno Rodrigo Maia,
roubou a idéia e propôs que o
Congresso poderia ajudar a au-
mentar o auxílio. Assim, fica a
lição, Maia aprendeu bem
como surrupiar idéias, seu pro-
fessor sem dúvida foi o Gover-
nador João Dória, a propósito,
quem será respnsabilizado  por
quebrar a economia mais forte
do País? Outra, a Deputada
Federal, Carla Zambelli, res-
ponde a comentários maldosos
de Dória e o coloca no seu in-
significante lugar, e que foi elei-
to as custas do nome de
Bolsonaro. Falando em Gover-
no do Estado, o coronavírus se-
gundo os números, continua
matando. Mata de infarto, cân-
cer, pneumonia, atropelamen-
tos, tiros, facadas, suicídios,
idade avançada, aneurisma,
quedas acidentais ou não, bati-
das de carros e até de covid 19.

*Comunismo*  O regime co-
munista já tomou conta da Argen-
tina, o Governo de lá, interviu e
desapropriou a principal empre-
sa de exportação agrícola e desti-
tuiu todos os bens da família pro-
prietária. Os hermanos vão sofrer
na pele o regime autoritário de es-
querda, e isto é apenas o come-
ço, ligo virão as tomadas das em-
presas de comunicação e
automotivas. Viu só não soube-
ram votar, agora só resta lamen-
tar. Felizmente o Brasil está ao
lado dos EUA e Japão.

Boas previsões dos astros para
o ano de 2020 foram pro brejo!
Segundo a astrologia, o ano seria
de progresso, novos políticos elei-
tos, corrupção terminaria, partidos
da esquerda iriam ‘praquele lu-
gar’, excelentes previsões pinta-
vam. Segundo meu finado pai, se
astrologia funcionasse, o mundo
seria uma maravilha, porém... . A
astrologia anuncia bons fluídos,
tudo dentro dos conformes e vem
tempestades seguidas de enchen-
tes arrasando, calorão abrasador,
frio de lascar, doenças das mais
variadas e a turma recebendo va-
cinas a torto e a direito, alguns
‘batendo as botas’ e para comple-
tar as previsões do citado ano, apa-
rece um visitante nada ilustre, sr.

2020, um ano perdido!
Coronavírus colocando água no
chope! Chegou, pulou o carna-
val e continuou a dança; feria-
dos religiosos tradicionais fo-
ram pra cucuia, datas cívicas
comemoradas há séculos, foi
pro brejo, comércio e indústri-
as fechados, a ordem do maro-
to coronavírus  coloca a turma
de viventes de saia justa e más-
cara no rosto, inclusive  com
padronagens esquisitas, feitas
de tecidos  há tempos  encalha-
dos nas lojas. Caso o ano se-
guinte seja como o atual, 2020,
será outro ano perdido!

A população mundial foi
bastante desfalcada! 2020 nada
de proveito! Estamos entendi-
dos!

 O Mercado Comum
do Sul (Mercosul), forma-
do por Brasil, Uruguai,
Argentina, Paraguai, Chi-
le (Bolívia, como observa-
dora), tem a Venezuela
como sócio mais recente.
A ideia original da Améri-
ca Latina una e forte par-
tiu de Simon Bolívar, que
lutou pela independência
de países como Equador,
Colômbia, Peru e
Venezuela, no século 18, contra os
espanhóis, que aqui buscavam me-
tais preciosos. A América do Sul teve
poucos momentos de real democra-
cia, sempre alvo de pressões mili-
tares, vindas com ajuda financeira,
política e logística do governo
estadunidense, que apoiou ditadu-
ras latino-americanas sangrentas –
do Brasil (21 anos, 237 mortos e 159
desaparecidos), Uruguai (12 anos e
14 mortes); e Chile (20.000 mortos,
30.000 prisioneiros torturados,
25.000 estudantes expulsos de es-
colas e 200.000 operários demiti-
dos) - e cuja ingerência se estendeu
para organismos internacionais
como a Organização dos Estados
Americanos e as Nações Unidas. A
América Latina submeteu-se aos or-
ganismos internacionais de crédito
no século 20, por meio de enormes
dívidas com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, o Banco
Interamericano Regional de Desen-
volvimento e FMI, que engessaram
o desenvolvimento da região. Em
Washington, o império
estadunidense sistematizou, nos
anos 1980, um projeto como nova
“alternativa” de exploração dentro
da “lei”: a Alca. Mas, não contava
com a sociedade sul-americana or-
ganizada, mesmo recém-ingressa
em frágeis democracias (porque no-
vos), mas já consistentes à partir da
liderança brasileira advinda com a

Artigos Luiz Antônio Simões

Venezuela e Mercosul
Nova República, com a pos-
se do então Presidente José
Sarney/PMDB. As ditadu-
ras começam a ruir (Brasil,
Argentina, Uruguai, Chile,
Equador, Paraguai, até no
Caribe). O então presiden-
te brasileiro José Sarney
(PMDB) viu a prioridade
em política externa da con-
vocação dos novos presi-
dentes eleitos democratica-
mente do Cone Sul para le-

var adiante o ambicioso projeto in-
ternacional do Mercosul. Em Foz do
Iguaçu, em novembro de 1985, os
presidentes Sarney e Alfonsín (Ar-
gentina) assinaram a Declaração do
Iguaçu, que lançou a ideia de inte-
grar econômica politicamente o Cone
Sul e originou um processo sistema-
tizado e elaborado política e econo-
micamente para o Mercosul, hoje o
terceiro maior bloco econômico do
mundo. Por meio de muita luta, o
sonho de Bolívar, com o Brasil e
nossos americanos do Sul dando os
primeiros passos nesse sentido, ini-
ciava-se a integração, ainda econo-
micamente assimétrica e com proble-
mas infraestruturais, mas que nos
torna politicamente mais fortes. Se
a União Europeia demorou 50 anos
para se consolidar, “nosotros” só te-
mos 21 anos de consolidação (o mar-
co inicial foi o Tratado de Assunção,
assinado por Brasil, Uruguai,
Paraguai e Argentina, em 1991). Que
venham Peru, Suriname, Guiana
Francesa, México, Cuba e o Caribe
para a gloriosa Mátria Latina!

LUIZ ANTONIO SIMÕES Pro-
fessor – Rede Estadual de Ensino/
SP. – Escolas Particulares - Pós-
graduado em Relações Internacio-
nais pela Faculdade Escola de So-
ciologia e Política de São Paulo –
FESPSP-(las58@bol.com.br)
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 Inicio a minha coluna co-
mentando as inúmeras de-
missões que a TV Globo vem
fazendo durante essa pande-
mia e consequentemente em
decorrência do não aprovei-
tamento de inúmeros artistas
do seu elenco.

Miguel Falabella foi o pri-
meiro a ser demitido dentro des-
sa lista apresentada. O ator e
diretor de novelas foi informa-
do pela direção da emissora que
seu contrato vence em setembro
e não será renovado.

Segundo Falabella,não
houve acordo para sua reno-
vação apesar de ser avisado
com antecedência de sua
demissão,mas não tem mago-
as da Globo  onde conquis-
tou seu espaço e fez uma car-
reira brilhante.

Ele assinou seu primeiro
contrato em 1981 aos 25 anos
de idade. Hoje com 63 anos ele
se despede da emissora que o
protagonizou com muito suces-
so. Interpretou, dirigiu entre
outras coisas.

Sua consagração se deu
quando interpretava Caco
Antibes no humorístico " Sai
de Baixo" líder de audiência
na Globo. Sua primeira no-
vela foi Sol de Verão em 1982
do autor Manoel Carlos.

E OS BASTIDORES DE TV

Para anunciar ligue: 9.6676-1536 - 99374-4534 - 96133-1503 - 3981-4612

 Outra demissão surpre-
sa foi também a da atriz
Vera Ficher, que depois de
muitos anos na Globo foi de-
mitida. A emissora em nota
reafirmou seu agradecimen-
to aos artistas demitidos.

A bem da verdade é que
vários artistas com mais de
20 anos de contrato foram
demitidos,por falta de in-
teresse da Globo e também
por contenção de despesas
até porque a renovação se
faz necessária.

De todas essas reprises
que estão no ar, a menos
cansativa é a do Programa
do Porchat onde a partici-
pação de vários artistas con-
tando suas histórias e micos
da vida prende muito os te-
lespectadores.

Quero agradecer atra-
vés da coluna a citação do
meu nome pelo Fausto Sil-
va no último domingo no
seu programa. Faustão,
que lidera no horário da
sua programação  me dei-
xou muito feliz com essa
citação.

  Frase Final:  A Deus
Tudo é Possível....

Toda renda
será

revertida
para pagar
o ônibus

que leva as
crianças
carentes

para igreja
e leva os

missionários
para as
missões

O LAVA-PÉS
Os discípulos eram homens

normais, simples pescadores e ain-
da iletrados. As mazelas humanas
faziam parte de seus âmagos. (Em
suas crenças intimas também pre-
valeciam o sobrenatural e o mara-
vilhoso, pois os fariseus eram en-
terrados com todo seu séquito que,
segundo a crença, o serviria no
mundo dos mortos. Este costume
reforçou o principio da ressurrei-
ção do físico). Veja Daniel 12:2 e
Ezequiel 37 cuja noção fortaleceu
a idéia da ressurreição dos corpos
no lugar da reencarnação com in-
fluencia da Mesopotâmia e do Egi-
to devido a mumificação da cons-
tituição física. Até hoje os velóri-
os são lugares fúnebres que infun-
dem terror e tristeza, geram lamen-
tos e são vistos como desgraça e
por isso não despertam a esperan-
ça, pois, se acontecer a separação
eterna não haverá o reencontro que
só aconteceria com a crença na re-
encarnação que é a lógica da con-
solação divina, já que os adeptos
da vida única não conseguem
antever o após o tumulo.

 Então, era normal que entre al-
guns dos apóstolos existisse certa
concorrência para se destacar quem
seria o escolhido para ser o maior
e sentar-se à direita do Cristo, con-
forme encontramos em Lucas
22:24-38 (e outros) já que este de-
sejo de se sobressair pertence à
humanidade ainda em evolução e
Jesus, percebendo tal ocorrência,
resolveu mostrar-lhes que a humil-
dade era o caminho para o amor
incondicional, tirou suas vestes e
pegando uma toalha cingiu-se para
logo em seguida lavar os pés dos
discípulos e ensinar que o mestre
não é maior que seus alunos. Este
costume antigo exigia que o anfi-
trião oferecesse água e um servo
para a lavagem dos pés do hospe-
de, tendo também o significado de
humildade na tradição hospitalei-
ra daquele povo. Em nosso pensa-
mento os discípulos se tornaram
apóstolos somente depois da res-
surreição do Cristo que foi quando
eles entenderam realmente a mis-
são deste apostolado que, até este

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
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momento, não eram muito compre-
endidos já que imaginavam o Mes-
sias como libertador do jugo roma-
no.    Um dos problemas que mais
preocupou os pensadores da vida é
o livre-arbítrio. Conciliar s vontade
e a liberdade com o fatalismo das
Leis Naturais e com a Vontade Di-
vina é difícil para o entendimento
humano, pois, dentro de nossa
animalidade temos a tendência de
eternizar o mal, o que faz com que
dificilmente saiamos de suas garras.
Deus, normalmente considerado
pelo prisma dos sentidos gerou o
politeísmo onde todas as forças da
natureza O compõem. Visto pela
inteligência Ele é duplo: Espírito e
Matéria, daí o dualismo e para a
Razão Pura, Deus aparece tríplice,
ou seja, Alma, Espírito e Matéria,
conceito onde se inspiram as religi-
ões trinitaristas. Sentido pelo Amor
é compreendido pela intuição ad-
quirida lentamente como todas as
faculdades da inteligência demons-
trando um Deus Único e Absoluto
que tem Nele os três princípios
construtivos do Universo que se fun-
dem para estabilizar a unidade vi-
vente.  Hoje, com tantas igrejas que
se diz cristãs, com cada qual que-
rendo o monopólio dos Evangelhos,
temos nossas duvidas quanto ao re-
torno do Cristo como é propagado
entre elas. Se nós fizermos uma
pesquisa com este povo perguntan-
do o motivo de serem cristãos, ou-
viremos que é porque o Cristo sal-
va ou porque ele cura e que ele é o
Rei dos reis ou o Filho de Deus e
mais diversas desculpas que com-
provam que se é cristão por inte-
resse de coisas materiais e até mes-
mo das espirituais. Dificilmente
ouviremos o motivo do Amor que
deveria prevalecer nessa crença.
Como a finalidade suprema é a per-
feição e o caminho que nos conduz
a ela é o progresso confiamos que
um dia alcançaremos o objetivo de
colocarmos o Amor como ato pri-
mordial de nossa evolução cristã e
lavarmos os pés uns aos outros sem
interesse de nenhuma espécie a não
ser de imitarmos aquele que é nos-
so modelo de vida. Correto?

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
 A paz vai reinar em seu lar, amigo geminiano. Com o ‘coronavírus ata-

cando pela esquerda, direita e centro, sua sogra fofoqueira foi premiada e
finalmente a paz reinará em seu lar! Coronavírus acertou o passo da velhota!

 Tenha comportamento adequado à sua condição social. Com esse frio
de lascar, aqueles cobertores que recebeu de uma entidade caritativa, vai
quebrar o galho de você e de familiares!

  Com  o baixo movimento comercial, sua renda caiu mais que conceito
de político atual. Como ‘marreteiro tradicional’ as vendas despencaram e
catar recicláveis é a saída para manter o ‘rango para os bacurís’.

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

   O signo anuncia mau agouro! Suas finanças debilitadas com a para-
lisação do comércio e indústria que não era das melhores, agora ‘engros-
sou de vez!’ Praticar assalto não resolve; o assaltado está  também ‘rodan-
do na última lona’ e será perder tempo! Fique na sua!

  Cuide de suas finanças caso ainda as tenham. Caso algum parente
peça um ‘empréstimo’, diga-lhe que não é banco para fazer empréstimo.
Que peça empréstimo para o bispo da diocese!

 Dê um chute nos problemas e em tudo que lhe tira o sossego! Comece
pelos cunhados manguaceiros que quando o visitam, tomam as latinhas de
cerveja que se encontram-na geladeira. Você compra e os cunhados bebem e
ainda levam a latinha vazia para vender!

  Seu planejamento financeiro está debilitado!  E neste final de mês
vencem muitas prestações; a barba vai crescer; para sair dessa ‘engrosse a
fila da turma que está recebendo grana fornecida pelo Bolsonaro. Falsifi-
que ou clone alguns cartões de  colegas e boa sorte!

  Esteja aberto a diálogos com seus amiguinhos que conseguiu quando
tirou férias na penitenciária  de Sorocaba. Consiga as dinamites e estoure
caixas eletrônicos! Com as colheitas, reparta entre os coleguinhas e reserva
a parte para o advogado que tirará a turma da cadeia.

  Caso aconteça crise de rango no lar, mande a raça pra casa do sogro e
se vire com pão e mortadela. Caso não consiga esse lanche, vá ao final da
feira e recolha o que aparecer.

  Fique numa boa, naquele bem-estar próprio dos poderosos! Depois
que acertou aquela centena no 1º prêmio no jogo do bicho, as coisas melho-
raram 100%, inclusive sua mulher está com dentadura nova!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Trabalhe honestamente e vencerá na vida! Com o trabalho honesto,
terá conforto na vida, saúde, paz, picaretas e martelos e outras ferramentas
que resolvem problemas que teimarem em aparecer.

  Promova o bem-estar de todos! Quando em visita a qualquer peniten-
ciária, leve disfarçado  algumas serrinhas de boa qualidade para que a
turminha brava ‘caia fora do xilindró’. Estando fora, ‘trabalharão’ e a re-
compensa acontecerá!

SummY  Domapa
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Geral Cassius Clay dos Santos

Shoppings da zona norte de São Paulo
se unem contra a covid-19

 Cláudio Santos, do grupo
"Cidadão Consciente" agrade-
ce ao vereador Paulo Frange
por ter respondido positiva-
mente às demandas dos mora-
dores da Rua Palácio Guana-
bara, Parque de Taipas.   Obri-
gado Dr. Paulo Frange, por mais
uma demanda atendida, o senhor

Líder Comunitário agradece ao
 vereador por atendimento à demanda

faz a diferença, em meio a tan-
tas demandas, sempre com um
olhar especial a todos os mora-
dores de São Paulo. Nós do Par-
que Taipas agradecemos" - diz.
Houve um afundamento de pis-
ta nesta via, com vazamento de
água da Sabesp. "O serviço foi
feito com qualidade".

Campanha quer arrecadar R$ 2,5 milhões para a compra de alimentos, produtos de
higiene e limpeza, além de EPIs para profissionais da saúde

Dois shopping cen-
ters da zona norte de
São Paulo decidiram
unir forças para ajudar
hospitais, profissionais
da saúde e moradores
vítimas da covid-19 na
região. Iniciada no co-
meço de maio, por
meio dos Institutos
Center Norte e Veda-
cit, a campanha 'Juntos
pela ZN contra a Co-
vid-19' agora conta
com o apoio do Shop-
ping Metrô Tucuruvi.

 O estabelecimento
está doando 2 mil más-
caras de pano para as
comunidades e 300 para hospi-
tais públicos que atendem a re-
gião e, além disso, convidou lo-
jistas e clientes a doarem roupas
e alimentos não perecíveis que
podem ser deixados nos pontos
de coleta instalados nos corre-
dores e no drive-thru no estaci-
onamento.  “Fazemos parte do

dia a dia da Zona Norte e esta-
mos engajados em ajudar nossa
comunidade. Saúde é priorida-
de e colaboração é a senha.
Acreditamos que é reunindo to-
dos os esforços que venceremos
essa pandemia”, defende Fabri-
cio Cunha, gerente de Marketing
Corporativo da Saphyr Shop-
ping Centers.

 A campanha foi criada com
o objetivo arrecadar R$ 2,5 mi-
lhões para a compra de alimen-
tos, produtos de higiene e lim-
peza para as pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade social,
além de EPIs (Equipamentos de
Proteção Individual) para os pro-
fissionais da saúde que traba-
lham nos três maiores hospitais

públicos da região.
O shopping Center
Norte-Lar Center e
outras unidades per-
tencentes ao comple-
xo Cidade Center
Norte, como o Expo
Center Norte, o Novo-
tel Center Norte e o
Instituto Center Norte,
também apoiam a ini-
ciativa.  “A ação está
ganhando cada vez
mais força. Sem dúvi-
da, a união de empre-
sas, comércios locais,
shopping centers, or-
ganizações sociais,
moradores e todos que

atuam na região é fundamental
para apoiar os mais de 3 mil pro-
fissionais de saúde da região e
cerca de 15 mil moradores dos
bairros Vila Guilherme, Brasilân-
dia, Vila Nova Cachoeirinha, Tre-
membé e Jaçanã”, afirma Danie-
la Pavan, gerente de sustentabili-
dade da Cidade Center Norte.

Secovi-SP e prefeitura oficializam
retomada de atividades na Capital
Entidade validou com as autoridades públicas as condições para a reabertura dos serviços ao público

Foi assinado  terça-feira, 9/6,
o Termo de Compromisso celebra-
do pelo Secovi-SP, em conjunto
com entidades do setor, e a Pre-
feitura de São Paulo autorizando
a retomada das atividades imobi-
liárias na capital paulista. A par-
tir da publicação no Diário Ofici-
al, as empresas do setor imobiliá-
rio poderão retomar as atividades

com atendimento ao público, se-
guindo os protocolos sanitários.
O Secovi-SP atuou junto à pre-
feitura cumprindo suas funções
estatutárias na defesa e represen-
tação dos interesses da categoria,
apresentando protocolos de acor-
do com as normas estabelecidas
pelo poder público, que analisou
e validou os documentos, tanto
na Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e Tra-
balho, como pela Vigilância Sa-
nitária.

 A missão da entidade pros-
segue na disseminação das regras
e na orientação das empresas
para cumprimento desse conteú-
do, conscientizando-as de sua
responsabilidade com o interes-
se da sociedade na preservação
da vida, da saúde, da economia e
dos postos de trabalho.  Os pro-
tocolos seguem regras rígidas de
prevenção ao contágio e à disse-
minação do vírus, que deverão
ser praticadas por empresários,
clientes e colaboradores como
condição de regularidade de sua
atividade neste momento de

flexibilização da quarentena,
contribuindo para que estejam
asseguradas a saúde e a econo-
mia.  Trata-se de importantes fer-
ramentas e condições construídas
junto às autoridades públicas
para a retomada consciente da
atividade do setor, devendo ser
usadas com atenção pelas empre-
sas. A eficácia das medidas con-
tribuirá para que a flexibilização
seja sustentável e progressiva.

 Caberá, agora, a cada em-
presário do setor avaliar seu
modelo de negócio e decidir
quanto à necessidade/conveniên-
cia da abertura ao público ou a
permanência de sua operação em
trabalho interno e remoto por
mais algum tempo, até que exis-
tam condições de adaptar-se ao
protocolo ou até que as condições
gerais de saúde na cidade se
mostrem mais favoráveis.

 O Secovi-SP manterá ativos
os canais de divulgação e orien-
tação às empresas do setor, apoi-
ando-as neste importante mo-
mento de restabelecimento das
atividades econômicas.

VOCÊ TEM DIREITO DE RECEBER O
ITCMD! NÃO SABE? VAMOS AJUDÁ-LO!

O QUE É O ITCMD? Impos-
to sobre transmissão causa mor-
tis e doação, é um tributo de
competência dos Estados e do
Distrito Federal, cujo fato gera-
dor é  a transmissão causa mor-
tis de imóveis e a doação de
quaisquer bens ou direitos, con-
forme Constituição Federal, ar-
tigo 155 - I e parágrafo 1º, CTN
- Código Tributário Nacional
artigos 35 a 42. Quem tem que
pagar o ITCMD? É um imposto
que deve ser pago ao adquirir ou
transmitir bens. São contribuin-
tes do ITCMD ! A - na transmis-
são causa mortis; b - no fideico-
misso o fiduciário; c - na doa-
ção o donatário; d- na cess ã o
de herança ou de bem ou direito
a título não oneroso. Quem tem
que pagar o ITCMD? 1 - quem
recebe herança e doação deve
pagar o imposto, mas há casos
de isenção, São Paulo, para evi-
tar multas, os cidadãos que re-
cebem herança ou doações de-
vem ficar atentos ao ITCMD. 2
– Quem deve pagar o ITCMD
em caso de doação? O ITCMD
(ou ITCD) é um tributo a ser
pago para os Estados e Distrito
Federal  art. 155 I da Constitui-
ção Federal e estabelece o paga-
mento deste imposto em dois
casos específicos quando há
transmissão de bens por doação
(inter vivos ) ou "causa mortis".
3 - Quando deve ser pago o
ITCMD?

A lei n º 10.705/2000 esta-
beleceu prazo para recolhimen-
to do imposto. Nos termos do seu
artigo 17, caput, o imposto de-
verá ser recolhido no prazo de
30 dias  contados da declara&cce
dil;&ati lde;o homologatória do
cálculo na hipótese de  inventá-
rio ou do despacho que determi-

Saúde Pública Ari Pereira

nar o seu pagamento, no caso de
arrolamento .Quando o ITCMD
é isento ? Em São Paulo, a alí-
quota do ITCMD é de 4%, mas
se a Família que reside neste Es-
tado, se planejar direitinho, fica-
rá isenta do pagamento deste tri-
buto. O Governo Paulista isenta
a doação cujo valor não exceda
2.500 UFESP (Unidade Fiscal do
Estado de São Paulo) dentro do
ano civil e em 2.020 de R$ 27,61
cada. Exemplo: quando uma pes-
soa falece é aberta a sucessão e
para transmitir os bens aos her-
deiros é necessário realizar um
procedimento denominado In-
ventário, este, por sua vez só é
concluído após o pagamento do
ITCMD o chamado imposto so-
bre herança. São tributados pelo
ITCMD todos os Bens sujeitos a
Inventário tais como: imóve is,
ve&i acute;culos, aeronaves,
embarcações, fundos de investi-
mentos, obras de artes, etc.. Após
essas explicações, o relevante e
que deve ser discutido são os atos
dos Chefes dos Postos Fiscais da
Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, objetivando que o
ITCMD, incidentes sobre a trans-
missão causa mortis, tenha como
base o valor próximo do preço de
mercado dos Bens, mas, todas as
decisões judiciais tanto de 1º
como em 2º INSTÂNCIA do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São
Paulo, unanimemente, tem deci-
dido como base de cálculo o va-
lor venal do imóvel. Uma das
decisões tem a seguinte redação:
Julgo procedente os pedidos de
A e B , contra a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, para re-
conhecer a ilegalidade da altera-
ção da base de cálculo por ato in-
fralegal ( Decreto nº 550002/09
) e a consequente ne cessidad e
de recálculo do valor do ITCMD
devido em razão da sucessão cau-
sa mortis. De modo a considerar
como correto e devido o ITCMD
que tenha por base de cálculo o
valor venal utilizado para fins do
IPTU. O direito é líquido e certo
a receber o que foi pago a mais,
mas o pedido tem que ser feito
através de um Profissional devi-
damente habilitado. As consultas
e orientações podem ser feitas
desde já e os nossos Especialis-
tas na matéria estão prontos para
atendê-los.

Pensamento:
TUDO COMO DEUS QUER!
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Novo teste promete identificar coronavírus com mais segurança

www.saojoao.net
(11) 94764-7240

Método não
exige que

profissional de
saúde tenha
contato com
paciente na

hora de colher
amostra de
secreção

SEU CHURRASCO MERECE MAIS QUALIDADE
CHURRASCO BOM É COM CARVÃO  SÃO JOÃO

 HUGOALEX@SAOJOAO.NET

Ser a melhor distribuição de carvão e produtos para churrasco no mercado.
Atender atacadistas, supermercados e distribuidores com produtos de qualidade

e preços competitivos. Tornado-se assim a melhor opção no segmento!

Um novo tipo de teste para
identificar o SARS-CoV2, co-
ronavírus que causa a covid-19,
pode ajudar a aumentar a ca-
pacidade de exames realizados
no Brasil por ter uma coleta
mais simples da amostra, além
de garantir mais segurança aos
profissionais da saúde.  O mé-
todo, chamado de RT-LAMP
(amplificação isotérmica medi-
ada por loop de transcrição re-
versa, na sigla em inglês), para
o SARS-CoV2, foi lançado re-
centemente pelo laboratório
brasileiro Mendelics em parce-
ria com o Hospital Sírio-Liba-
nês. Diferente do exame usado
até então para detectar o vírus

na fase aguda, o RT-PCR, que
utiliza uma espécie de cotone-
te (swab) para retirar secreção
da nasofaringe, o RT-LAMP
possibilita a coleta da amostra
por meio da saliva, depositada
pelo próprio paciente em um
tubo. Segundo o laboratório, o
resultado pode ser processado
em apenas uma hora e, na fase
de desenvolvimento, não foram
identificados falsos positivos,
o que indicaria uma especifici-
dade de 100%. No entanto, isso
ainda é passível de revisão.  Por
não precisar de novos equipa-
mentos, esse método poderia
ampliar a capacidade de testa-
gem de laboratórios públicos e

privados. Isto porque a dispo-
nibilidade de kits, incluindo os
swabs, são uma limitação lo-
gística para o aumento dos exa-
mes no Brasil.  Atualmente, o
RT-PCR exige que um profis-
sional de saúde faça a coleta, o
que os expõe a maior risco di-
ariamente, já que existe conta-
to direto com o paciente.  A
Mendelics afirma que o teste
possui a maior capacidade de
processamento em relação a
outros em uso no país e tem um
custo menor: cerca de R$ 95.
Neste momento, 50 mil exames
deste tipo estão sendo realiza-
dos pelos desenvolvedores em
um projeto piloto. RT-PCR exige uso de swab nasofaríngeo para coleta

Kevin Lamarque/Reuters

Procon Brás PereiraComunicação Rebeca Camargo

A cultura de cada linguagem em todo lugar
A nossa linguagem está

cada vez mais avançada. Com
algumas palavras novas ou
modificadas que usamos no
nosso dia a dia, por exemplo,
a palavra marketing ou ne-
tworking que são usadas no
campo de trabalho e que aca-
bamos fazendo o uso da lin-
guagem formal.

Outro exemplo, um apre-
sentador de televisão usa a lin-
guagem formal para está se
comunicando e enviando a
mensagem para o telespecta-
dor. Quando estamos entre
grupos de amigos ou familia-
res, a nossa linguagem acaba
sendo informal. Por estarmos
usando gírias ou ate mesmo
expressões diferenciadas. Al-
gumas regiões no Brasil como
no nordeste sofre um precon-

ceito linguístico, pelo seu so-
taque e cultura. Às vezes por
puxar palavras, por troca-las,
pronunciação errada ou ate
mesmo por não saber o que sig-
nifica.

Na Bahia, a expressão
‘bala’ no português correto é
‘legal’, outra ‘é barril’ signifi-
ca que alguma coisa ‘é bem
difícil’. Ou como em Minas
Gerais que a expressão ‘arre-
da’ significa ‘chegar pra lá’.

Podemos observar que cada
lugar tem a sua cultura e ex-
pressões diferentes, isso nos
trás conhecimento e até mes-
mo ampliar o nosso dicionário
linguístico. Mas não podemos
levar isso para o nosso cotidi-
ano, pois acaba virando cos-
tume e pode futuramente afe-
tar na nossa linguagem formal.

Não é correto estarmos no nos-
so campo de trabalho ou com
um cliente e falar alguma ex-
pressão ou gíria que não faz
parte do nosso objetivo de con-
versa. No entanto, os diferen-
tes  tipos de linguagens que

existem nas regiões brasileiras
nos mostra como é importante
aprender novas línguas e res-
peitar a cultura de cada região,
assim podemos está contribu-
indo com a nossa sociedade
levando muito conhecimento

 Venho através desta solicitar ajuda
do Jornal para que a Enel resolva o meu
problema já que o prejuízo causado logo
nessa época de pandemia é de responsa-
bilidade deles, pago minhas contas certi-
nho só não tenho culpa de residir no bair-
ro de baixa renda na Brasilândia  onde a
Enel  atendem com descaso até os pedido
de consertos de urgência na rede elétrica

para  o bairro feitos através do Tel 0800.7272196.
 Por causa de serviço mal feito da Enel na rede Elétrica, poste em frente a

minha casa na Rua Laudelino Antônio de Brito altura do nº139,  estou sem
Geladeira, Sem Aparelho de Som e sem TV porque foi tudo queimado devido
a um curto circuito junto a duas caixas de fiação junto ao poste que alimenta
algumas residências que ficaram no escuro, o fato ocorreu no dia 28/05 por
volta das 14:00h e só compareceram ao local para fazer reparo meia boca no dia
seguinte 29/05 por volta das 20:00h.

O mesmo defeito na rede começou no dia 18/04 quando vários moradores
reclamaram e só consertaram quase dois dias depois, solicito a Enel que provi-
denciem o conserto ou substituição dos meus aparelhos, estou sem Televisão,
estou tendo a maior dificuldade para conseguir resolver devido a essa pandemia
da Covid 19.  Essa não éa primeira vez que a Enel trata com pouco caso solici-
tações de atendimento de emergência solicitado por moradores do Jardim dos
Francos através do Tel 0800.7272196, quando da problema na rede basta saber
que é do bairro para dar a maior canseira no envio de equipe, não fornece
informações corretas e completa, ficam monitorando pelas contas ao invés de
agilizar o atendimento do defeito na rede deles que prejudica os consumidores.

A Associação dos Moradores da Região(AMJFA) deve Protocolar uma
denúncia sobre mal atendimento no Ministério Público e Procon contra a Enel

Enel resolva o meu problema já que o prejuízo
causado logo nessa época de pandemia

Reunião da Diretoria GBG Grupo
Bombeiro Caetano e BMJV
Associação Bombeiro Mirim

Juvenil Voluntário   Brigadistas
Socorristas de Paraísopolis

Unidos Somos Fortes
sempre com Deus

 www.bombeirocaetano.com.br

  Nosso público60% feminino, idade entre 25/34 anos (30%) e 34/44 anos (20%).
Assuntos mais lidos no site: 1) variedades,2) geral, 3) economia, 4) política, 5) espor-
tes, 6) cultura, 7) beleza e turismo.60% dos leitores estão no Brasil, 15% nos Estados
Unidos,1 0% Europa,5% América do Sul, 5% oriente médio 5% Ásia.Grande parte
dos leitores do site proveem de rede social e google.
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A valorização do professor

 Num lindo jantar, o Palmeiras fez linda
homenagem aos craques veteranos, que no
passado vestiram a camisa desta equipe, pro-
porcionando muita alegria aos seus torcedo-
res e aos amantes do bom futebol. Estive-
ram presentes Nardo, Dorival Ceriacoppi,
diretor de base do Verdão, vereador Raul
Cortez, Becece, ponta-esquerda que veio do
Fortaleza, Dr. Ari Pereira, que jogou no Pal-
meiras, e Américo Calandriello Júnior
(Ameriquinho, conselheiro vitalício do
Verdão). O Palmeiras é o único time de fute-
bol, que desde 1942, homenageia seus atle-
tas veteranos. Esta iniciativa foi do saudoso
Oberdan Cattani. Que outras equipes imitem
este lindo gesto. Parabéns Palmeiras

Verdão homenageia seus atletas veteranos

Eternos Namorados
Feliz dia dos namorados, meu

amor! Somos casados, mas acima
de tudo somos eternos namora-
dos. Meu amor, depois de tantos

anos, e quando olho nos seus
olhos, continuo me perdendo em
todas as maravilhas que vivem

neles.  Você representa tudo que
existe de mais sublime neste

mundo, e eu me sinto a pessoa
mais afortunada por todos os dias
ter você junto de mim. Construir
uma vida ao seu lado tem sido a

mais incrível e prazerosa das
aventuras. Eu te amo!

Roberto Caetano Arantes e  Juscilene Caetano

O Homem que  Trabalha o
Povo Reconhece

Doação de Roupas:  Fazendo o bem – Com o
tempo frio chegando, fizemos uma ação de doação
de roupas e agasalhos na comunidade da cohab
paulistano, contribuímos com blusas, calças,
moletons entre outros itens afim de aquecer e levar
conforte para as famílias durante a frente fria.

Comunidade de taipas:  Solidariedade –
Em parceria com o clube da comunidade Mon-
te Azul F.C, realizamos uma ação de entrega
de cestas básicas e foram mais de 30 famílias
atendidas na região de Taipas. Seguimos nos-
sa luta contra o COVID-19, ajudando as co-
munidades e sempre sendo solidários.

  Ação Social – Estive presente em mais uma
doação de cestas básicas, desta vez nossa ajuda
foi direcionada para a Favela do Mangue, em par-
ceira com o time da comunidade Peñarol F.C.
Nossa equipe está sempre buscando ajudar as fa-
mílias necessitadas nesse momento de crise.

LIVE COM O MELHOR DO SAMBA !
Renato Farias

promoverá uma
'Live' no dia 17/06/
2020, às 20 hs,
com o intuito de
arrecadar fundos
para o NAB - Nú-
cleo de Apoio
Brasilândia - que
atende crianças
com paralisia cere-
bral.

"VAMOS FAZER UM SOM, E SE VOCÊS GOSTAREM
E SE SENSIBILIZARAM COM ESSA CAUSA, NOS RE-
COMPENSEM COM A SUA DOAÇÃO!" - diz Renato, dono
da loja de instrumentos musicais Cromática, na Freguesia do Ó. -
"E a indicação da ONG foi feira pelo nosso amigo Eduardo
Valentim F Pereira, com o apoio do Vereador Paulo Frange" -
complementou Renato.

 Os professores enfren-
tam muitos desafios na
difícil missão de ensinar.
Em tempos de pandemia,
estão se reinventando
com as aulas remotas à
distância. E, mesmo
sendo o profissional mais
importante do Brasil, que
forma todos os demais
profissionais, o professor
segue com pouco
reconhecimento. Para
valorizar a classe, sou a
autora do Projeto de Lei
4185/2015 que equipara
o piso salarial do profes-
sor ao salário de deputa-
dos e senadores. Aumen-
ta no Congresso, aumen-
ta no Magistério! Dep.
Renata Abreu

Ademar Gomes e Fatima Gomes

Amar é
sentir o
perfume
das flores
inundar

o coração
de alegria.


