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Câmara de SP aprova prorrogação
da Lei da Anistia até 2021

A Câmara Municipal de São Paulo
aprovou em votação na tarde desta
quarta-feira (17) o projeto de lei subs-
titutivo que prorroga a validade da Lei
de Regularização Imobiliária (17.2020/
2019) até março de 2021. O pleito foi
definido por unanimidade tanto pelo
Congresso de Comissões quanto pelo
plenário da Casa. A legislação, também
conhecida como Lei da Anistia, entrou
em vigor no dia 1º de janeiro e o prazo
para protocolo dos pedidos era até o
dia 30 de março. Pág. 4

Tribunal de contas revela fraudes
nas ações contra a COVID 19

Levantamento realizado
pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCESP)
revela que, juntas, as Prefei-
turas paulistas (exceto da Ca-
pital) já realizaram contrata-
ções ajustadas com dispensa
de licitação que ultrapassaram
a cifra de R$ 1 bilhão.

 Até o final de maio, segun-
do o TCESP, a soma de todos
os contratos feitos com dispen-
sa de licitação para enfrenta-
mento da COVID-19 alcançou
R$ 1.018.894682,77.

 Parte dos ajustes – R$
479.348.571,73 – foi formali-
zada com base na Lei Federal
nº 8.666/1993. Outros R$
539.546.111,04 foram realiza-
dos com fundamento na Lei
Federal nº 13.979/2020.

 O balanço tem como base
as informações prestadas pe-
los gestores em resposta ao
questionário ‘Gestão de En-
frentamento da COVID-19’
aplicado pelo Tribunal – com
dados acumulados até 31 de
maio.  Das 644 administrações,
apenas duas (Carapicuíba e
São Carlos) não preencheram
os formulários no prazo deter-
minado pela Corte – 3 de ju-
nho – e encontram-se em situa-
ção de inadimplência com o
TCE.  Os dados foram compi-
lados e disponibilizados para
consulta pública na ferramen-
ta ‘Painel COVID-19’, que per-
mite o monitoramento e a con-
sulta de receitas e gastos reali-
zados nos municípios. A inter-

face está disponível no site da
Corte de Contas paulista e pode
ser acessada por meio do link
www.tce.sp.gov.br/painelcovid.

. Arrecadação:  O relató-
rio do TCE aponta que os mu-
nicípios paulistas apresentaram
uma redução de receitas em
relação ao previsto para o pe-
ríodo (até 31 de maio de 2020).
Nos cinco primeiros meses do
ano, as Administrações arreca-
daram R$ 27,6 bilhões a me-
nos do que o esperado.

 A expectativa era da cifra
de R$ 76,3 bilhões. Os núme-

ros colhidos pelo TCE aponta-
ram, contudo, uma receita da
ordem de R$ 48,7 bilhões.

. Repasses:  Após o decre-
to de pandemia mundial do
novo coronavírus, os municípi-
os receberam a destinação de
R$ 923.997.023,64, oriundos de
repasses dos Governos Federal
e Estadual para o enfrentamen-
to da COVID-19.  A União foi
responsável por 61,79% dos re-
cursos encaminhados aos muni-
cípios paulistas, com um total de
R$ 571.007.042,85. Já o Gover-
no do Estado de SP destinou R$

352.989.980,79, o que repre-
senta 39% dos valores repassa-
dos.  Dos recursos transferidos,
a maior parte – R$
785.615.138,39 – foi direciona-
da para ações na área da Saú-
de. Os valores destinados a en-
tidades ligadas ao Terceiro Se-
tor voltados ao enfrentamento
da COVID-19 atingiram a ci-
fra de R$ 164.137.188,79, ao
passo que R$ 58.225.599,32
foram despendidos para a ado-
ção de medidas sociais no en-
frentamento da pandemia.

Fonte: www.tce.sp.gov.br

Estudante de direito, a
modelo e musa do Atlético
- MG, Stephanie Rezende,
aparece pela primeira vez

na coluna para deixar o
sábado mais belo.

A mineirinha é atual
Campeã do Concurso

  “ Musa do Brasil - MG”.
Instagram: @stephani_rez

O charme
"mineirinho"

da bela
Stephanie.

Viviane Peres

 Registre, na lista de contatos do seu
telefone, o número do  Jornal e
receba a edição digital Jornal.

WhatsApp: (11) 99374-4534
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Editorial Tia Zulmira

EXPEDIENTE:

Será que vai engrenar?
O comércio abriu suas por-

tas, com reservas. Povão faz
fila, entrada restrita, álcool gel
e temperatura medida, preços
mais ou menos aceitáveis, mas
apenas em alguns estabeleci-

Casos de Covid-19 entre
motoristas e cobradores sobem
18,3% na capital paulista. Se-
gundo sindicato da categoria,
155 trabalhadores tiveram di-
agnóstico positivo da doença
na cidade de São Paulo

  O coronavírus faz um
estrago em todos os sentidos.
Muitos mortos pelo mundo
inteiro, crises variadas, po-
vão sem saber de nada, na
base de ‘se correr o bicho
pega, se ficar o bicho come’.

Comércio abriu em parte.
O povo correu às compras em-
bora com entrada controlada.
Esperamos que outros pontos
sejam abertos como bares, res-
taurantes, escolas, igrejas.

Mais uma lei ‘furada’:
ônibus circular apenas com
lotação sentada. Com o frio
e a situação econômica na
lona, não precisa dessa lei; o
busão circula apenas com
motorista, cobrador - se ti-
ver - e alguns idosos indo con-
sultar num posto médico!

A Câmara de vereadores
paulista conta com 55 ‘defen-
sores do povo’. Precisa de tudo
isso? Alguns ficam mais escon-
didos que tatu na toca! Seus
nomes nunca são ventilados!

Na próxima eleição mui-
tos cairão do galho. Entra-
rão outros que poderão ser

Crônica Professor Clovis Pereira

 Frio em todas as ocasiões
 Em tempos passados, frio

era considerado e sentido apenas
nos pés dos defuntos e de alguns
azarados, os chamados ‘pés fri-
os’ devido ao se encontrar com
amigos, estes saiam depressinha
deixando o amigo agourento, o
pé frio, sozinho. Os tempos pas-
saram; hoje o frio ataca em qual-
quer estação do ano, outono, in-
verno, verão primavera e até em
estações do Metrô, da Luz, Ro-
doviárias etc. O frio está presen-
te em todo lugar. Deixou de ser
privilégio dos ‘pés dos defuntos’.
O povão está frio em relação ao

Conselhos Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó
Candinha, apesar do frio, mui-
tos clientes esperavam o mo-
mento da entrega das senhas. A
primeira cliente era uma
‘balzaquiana’ ou seja, uma mu-
lher, ou seja, uma mulher que
passou pela mocidade e não
conseguiu acertar nenhum ma-
rido e considerada ‘invicta’.
Pagou a consulta e foi dizendo:
“Magnânima guru, vim ao
abençoado terreiro para que
seus guias africanos façam um
‘trabalho para que eu acerte um
galho’ e desencalhe! Tive alguns
fãs, mas os danados queriam
aquilo, o fruto proibido de que
o Papai Adão comeu e se
estrepou! Eu fui rude, não con-
cordei; por isso estou aqui!”

Uma balzaquiana apavorada!
Para atendê-la foi escalada a
cabocla Jurema, especialista
na área! “Zifia, ouvi suas
queixas! Em tempos passa-
dos, a coisa era assim, duro-
na na queda. A Zifia segurou
as pontas e ficou na saudade.
Não há trabalho para a situ-
ação. Com essas ‘bonecas’
desfilando com shorts
curtinhos, os homens não to-
mam conhecimento das
balzaquianas. Aconselho a
rezar terço todas as noites e
aguardar o novo mundo que
surgirá. Nele, ‘solte a franga’
na primeira oportunidade e
sejas feliz! A balzaquiana
aceitou o conselho.

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

mentos. Os bares e restauran-
tes estão ‘matando cachorro a
grito’ com atendimento   na
entrada, venda sem presença do
freguês em suas dependências.
Adeus cervejas geladas, refri-

gerantes, jogo de sinuca e ou-
tras atividades dos bares e res-
taurantes! Como pagar impos-
tos, água, luz, telefone e ou-
tras despesas, os proprietári-
os estão na gangorra! Antes,

as vendas eram satisfatórias
e tudo transcorria normal.
Coronavírus entrou em ação
e a vaca foi pro brejo! Será
que vai engrenar? Nem Freud
responde!

futuro da nação. Antes, fala-
vam em desemprego, violên-
cia, roubos variados, tendo o
de celulares e carros para des-
montar na ordem do dia, mas
o viver era animado.

Churrasco, balada, excur-
sões, viagens internacionais
pululavam. No momento,
tudo está parado, há desâni-
mo, as notícias são somente
de políticos demitidos, bri-
gando, alguns em tratamento
de saúde, ‘uma friagem em
todos os sentido. Tenho dito!
Amém!

menos piores! Dos atuais,
poucos se salvam e merecem
reeleição. Pesquisem.

O tempo das ‘vacas gordas’
chegou ao fim; os craques de
futebol faziam objeções sobre
contratos, tinham pagamento
em dia, alguns exigiam regali-
as, mas o tempo é o senhor de
tudo! Com a paralisação do
campeonato, as rendas desapa-
receram e os clubes reduziram
o ordenado de muitos craques
em até 50%.

Muitos craques que não se
preveniram, agora na época
das ‘vacas magras’ irão re-
bolar! Carrões, vinho, mu-
lher e canção irão pro brejo.
O mundo dá muitas voltas e
poucos viventes analisam
isso! Grandes industriais em
anos passados, foram pro
brejo e desapareceram do
mapa. Confiram.

Vencem aqueles que, quan-
do estão na crista da onda se
previnem. A vida boa mora no
prato raso, dizia minha saudo-
sa vovó!

Os correios, outrora pon-
tuais no trabalho de atender
a população, no momento dei-
xam a desejar. Correspondên-
cias atrasadas são entregues,
causando descontentamento.
Está passando da hora de to-
mar providência pelas autori-
dades competentes!

*Argentina*  No país vizinho
a Argentina, los hermanos que
elegeram um governo de esquer-
da, agora, estão em constantes
manifestações contra medidas
ditatorial do Governo. Por lá o
regime de esquerda já começou
a "tomada" de empresas priva-
das e a destituição de famílias
no comando empresarial, fazen-
do assim, milhares de desempre-
gados, o exemplo veio da princi-
pal gestora, distribuidora e pro-
dutora de grãos, a Vicentini, que
foi incorporada ao patrimônio
público e a família proprietária
destituída da diretoria. Nas ma-
nifestações popular, o nome de
Bolsonaro é exposto como herói
e o povo de lá gritam em movi-
mentos nas ruas, "precisamos de
Bolsonaro como no Brasil". As
esquerdas de lá e cá, estão em
polvorosa e com as barbas de
molho. Quem viver verá.

*STF*  O Supremo Tribunal
Federal, está extrapolando em
suas funções mais uma vez, ago-
ra, quer limitar a atuação das For-
ças Armadas. O Ministro Luiz Fux
desconhece que em qualquer lu-
gar do mundo, só existe Governo
por garantia das Armadas. O Bra-
sil está se tornando uma ditadura
do STF. A bem da verdade, é me-
lhor que o STF não force e nem
aperte muito o parafuso, pois, pode
empenar e até quebrar.

*STF ll*  A instituição STF
deveria ter em seus quadros
como juízes supremos da Justi-
ça, pessoas de condutas exem-
plares, e composta por Juízes e
Desembargadores concursados
no STF ou de carreira e com
tempo determinado para exer-
cício do mandato ou serem sele-
cionados do próprio Poder Ju-
diciário dos Estados a exemplo
do que acontece com a Força
Nacional. Seria composta de
membros de ilibada conduta
moral, cívica, sabedoria, e sen-
so de Justiça e honestidade.

*Bolsonaro*  O Presidente Jair
Bolsonaro, em entrevista com jor-
nalistas, afirmou que esta chegan-
do a hora de colocar tudo no seu
devido lugar. Para o bom
entendedor, foi um claro recado ao
STF e a Camara Federal. Final-
mente o Presidente ao que parece,
vai fazer valer sua força no cargo
que ocupa.  E termina dizendo,
"eles estão abusando". O povo bra-
sileiro, há tempos espera pela to-
mada desta atitude,uma vez que
ambas instituições frequentemente
desafia o Brasil e seu governo elei-
to legitimamente.

*Vacina vírus*  Ao que tudo
indica, o Governador João Dória
(psdb), quer testar a vacina chi-
nesa contra o covid 19 em  vo-
luntários de São Paulo. Mas, a
dúvida é que ninguém quer ser
cobaia, uma vez que o vírus sur-
giu na China, e por lá tem 1bi-
lhão e 300 milhões de habitan-
tes, por quê então não testar lá?
Simples: ao que se sabe, a vaci-
na não foi testada em animais,
que pôr sua vez, não "pega" o
vírus e não foi mostrada sua efi-
cácia em laboratórios. A pergun-
ta: por que Dória quer fazer o
povo de São Paulo passar por
este perigo e sem comprovação
científica da vacina. Huuuumm.
Aliás, vários infectologistas,
virologistas, imunologistas e ci-
entistas, estão  colocando em
duvida os números de mortos e
dizem que a doença tem trata-
mento eficaz, inclusive já tive-
mos exemplos com médico que
serve ao Governador e que a
princípio não admitiu ter toma-
do o hidroxicloroquina e outro
conhecido médico escancarou e

disse que foi curado graças ao
uso hidroxicloroquina. O vírus
mata mais em países de Gover-
no de direita e maior o número
de mortos nos estados onde go-
vernadores não estão alinhados
ideologicamente com o Governo
Federal, e fazendo o vírus e cri-
ando óbitos usando assim, cadá-
veres como palanque eleitoral.

*Ameaça*  O agora ex Minis-
tro da Educação Abraham
Weintraub, deixou o cargo para
ocupar uma diretoria no Banco
Mundial, uma vez que no Brasil
a sua segurança e de familiares es-
tavam em jogo. Por intermédio do
Presidente Jair  Bolsonaro,
Abraham segue para os EUA ,
onde haverá maior rigor na pro-
teção dele, esposa, filhos e até de
sua cachorrinha. Muitos integran-
tes dos poderes legislativo, judi-
ciário e esquerda, não querem que
o Brasil saia do mar de lamas ao
qual foi imposto por corruptos,
que todos sabem quem são.

*Silvio Santos*  Foi criado o
Ministério das Comunicações e
seu titular, é o deputado federal
Fábio Faria, marido da apresen-
tadora Patricia Abravanel, filha
do dono do SBT Silvio Santos.
O astronauta Marcos Pontes as-
sinou o termo de desistência,
uma vez que a comunicação es-
tava subordinado ao seu Minis-
tério, de Ciência e Tecnologia,
em seguida Bolsonaro deu pos-
se ao novo Ministro na pasta da
comunicação. Vamos ver se dura
no cargo.

*Incoerência*  Só mesmo no
Brasil acontece coisas esdrúxulas,
Queiroz foi preso por acusações de
rachadinha em gabinete, (se errou
tem que pagar), mas, e os outros que
desviaram milhões em dólares?
Caso de Lula, Zé Dirceu e toda cor-
ja do PT (estão todos soltos) e rindo
da cara do povo, e os 50 milhões
em dinheiro no apartamento de
Valério, foi solto por falta de pro-
vas, piada né! E por esses motivos
que a Justiça (leia - se STF) é a úni-
ca no mundo em que a credibilidade
chegou abaixo de zero. Hora do
poder executivo tomar as rédeas e
governar o País com maior dureza
e ser implacável e acabar de vez com
as injustiças.

*Vereador*  Em tempos de
pandemia, não se sabe se tere-
mos eleições ou se terá adiamen-
to para o mês de dezembro. O
que é certo, é que a zona norte
está pouco representada na Câ-
mara Municipal, em função dis-
to, já existem pré candidaturas
para a região. Como a do ex
Vereador o médico Dr. calvo e
de Leandro Gimenez, ambos
com larga experiência na vida
pública e que não pesa nenhum
desabono e acusações, sendo que
as fichas dos dois são extrema-
mente limpas. Quem viver verá.

*Oportunamente*  O Sena-
dor Jorge Cajuru, questionou o
Presidente do Senado o traidor
sem palavra Davi Alcolumbre,
sobre o arquivamento da CPI da
Toga, para investigar ministros
do STF. O sem palavra disse que
oportunamente colocaria em vo-
tação, mas, "oportunamente no
jargão politico pode levar uma
eternidade" o que deixou Cajuru
e o povo contrariado com mais
esta atitude do elemento que ain-
da comanda o Senado.

*Ordens*  As polícias mili-
tares de diversos estados, estão
cumprindo seu dever constitu-
cional, mas, entre receber or-
dens de governadores e do Pre-
sidente, eles ficam com
Bolsonaro.
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 inicio a minha coluna
comentando a saída de Ma-
riana Godoy da Rede TV.
Após 5 anos de casa a jor-
nalista aceitou a proposta
da Band na última terça-fei-
ra. Os valores contratuais
não foram revelados.

Mariana Godoy,estava
apresentando o telejornal
"Rede TV News" o principal
informativo da emissora,mas
a proposta da Band foi tenta-
dora e ela aceitou.Na nova
casa ela vai substituir Sílvia
Poppovic , que foi dispensa-
da da Band.

Alan Frank ex integran-
te da banda "Polegar" ,es-
tava internado com corona-
vírus e nas suas redes soci-
ais ele afirmou que está re-
aprendendo a comer e falar.
Aos 47 anos de idade e por
ser asmático sua internação
durou 30 dias.

O período de quarentena
por causa da pandemia do
novo coronavírus já passa de
90 dias no Brasil,e o princi-
pal grupo de risco atingido
são os idosos que fazem par-
te da baixa imunidade .

Vários apresentadores
com mais de 60 anos estão
confinados em suas casas fa-
zendo inclusive trabalhos
domésticos. Entre eles Car-
los Alberto de Nóbrega, Ary
Fontoura, Vera Fischer en-
tre outros.

E OS BASTIDORES DE TV

O ator Stênio Garcia de
88 anos demitido da Globo
recentemente ficou muito
chateado com os boatos que
andaram circulando esta se-
mana na extrema pobreza. O
veterano ator afirmou que já
tomou as devidas providên-
cias a respeito de quem pu-
blicou.

Está circulando em um
aplicativo de vídeos trechos
do programa Sílvio Santos
de 30 anos atrás,onde o
apresentador mais popular
da Televisão Brasileira re-
vela sua vida particular.
Vale a pena ver para matar
saudades.

Nessa oportunidade Síl-
vio fala da sua infância e do
seu crescimento na Televisão
Brasileira. Essa mostragem
que o aplicativo revela, mos-
tra um Sílvio Santos tranqui-
lo e objetivo nas suas con-
quistas.

Wilhiam Bonner, âncora
do Jornal Nacional afirmou
que já tem um favorito para
ficar em seu lugar na ban-
cada do telejornalismo da
Rede Globo. Trata-se de
Heraldo Pereira, que atual-
mente âncorao Jornal das
Dez, da Globo News.

Frase Final: As vezes o
vencedor não é o melhor,mas
a sua garra passa a justificar

 DOGMAS/RITUAIS
 O que mais ouvimos no meio

espiritista é que não temos dog-
mas e nem rituais e afirmamos
que na codificação é real esta
afirmação, mas no movimento,
nem sempre. Explicamos, mas,
antes definamos o que são estas
duas palavras: Dogma é a dou-
trina religiosa ou ideologia ou
qualquer tipo de organização
que considera um ponto funda-
mental e indiscutível da crença.
Vejamos o catolicismo que é ba-
seado na Santíssima Trindade e
na ressurreição do Cristo.  Se
tirarmos essa tríade ele ainda
existirá, mas se eliminarmos a
ressurreição de Jesus a Igreja
Católica deixará de existir, isto
quer dizer que ela é assentada
totalmente na ressurreição e que
a Trindade apenas faz parte dog-
mática; Rituais é o conjunto de
gestos, palavras e formalidades,
geralmente imbuídos de um va-
lor simbólico, cujo desempenho
é, usualmente, prescrito e codi-
ficado por uma religião ou pe-
las tradições da comunidade.
Pois bem, nesse caso e como o
Espiritismo é convicto na reen-
carnação e no mediunato, pode-
mos afirmar que a reencarnação
é seu dogma e que a comunica-
ção mediúnica apena faz parte
desse mandamento. Isto coloca-
do, continuemos: Verificamos
que os Centros Espiritas traba-
lham quase todos, de forma
idêntica: Ouve-se a palestra,
passa-se para o passe e logo em
seguida há a ingestão da agua
fluidificada. Tudo bem que não
existe obrigatoriedade nestes
atos, mas é assim que acontece,
concordas? E não poderíamos
afirmar que isso é um ritual?

 Por outro lado, digamos que
quando você faz algo que se tor-
na imprescindível repetir, trans-
forma-se, por assim dizer, num
ritual ou se preferir, podemos
afirmar que tudo aquilo que é

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341, no muro do cemité-

rio 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

feito “religiosamente” igual, ou
que tem “ritualisticamente” os
mesmos procedimentos, é um
ritual da atividade. Suponhamos
que você, ao ir ao banheiro fa-
zer o numero dois, costuma le-
var algo para ler e passar o tem-
po (perdão por este exemplo,
mas é o ato mais usado pelos
encarnados) isto se torna um ri-
tual porque é fundamental que
você tenha um livro à mão para
te ajudar neste quesito.

 Na piscina de Betesda cujo
significado é “Casa da miseri-
córdia divina”, onde o paraliti-
co foi curado por Jesus, foi des-
coberto pela arqueologia indíci-
os do culto a Serápis (divindade
Greco-Egipcia). Acontece que os
romanos aproveitaram e ampli-
aram o reservatório com a cons-
trução de tanques já que a preo-
cupação com o abastecimento de
água era prioridade naquela épo-
ca. Propicio ao sincretismo reli-
gioso com as civilizações da
Mesopotâmia e com a domina-
ção da Babilônia, dos Persas e
dos Helênicos, este tanque ga-
nhou força no século I d.C. de-
vido aos cultos pagãos de cura
milagrosa que existia com as
atividades ligadas pelos Sadu-
ceus que formavam a elite do
Templo, já que os, gregos do
Egito levaram para a Grécia
misturando-se com a crença ro-
mana e cristã, acreditava-se que
um anjo vinha agitar aquelas
águas para tornar-se miraculo-
sas. Assim, aconteceu o ritual de
mergulhar-se na piscina pra cu-
rar-se se seus males, gerando
inclusive o batismo por imersão.
Como vemos, dogmas e rituais
fazem parte do nosso dia a dia
sem percebermos, pois é normal
o ser humano repetir-se ritualis-
ticamente em suas atitudes nor-
mais e formarmos a gesticula-
ção dogmática quando falamos
com outras pessoas. Estamos
certos ou não? O que você acha?

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!

  As notícias atuais colocam o ariano de saia justa! Comércio aberto com
restrições, políticos não se entendendo, futebol parado, Corinthians devendo
milhões e o ariano em cima do muro, a tudo assiste exclamando:’ tá danado!’

  Sua alma tá encomendada e seu couro está vendido! O taurino é açou-
gueiro e assim se expressa a um porco palmeirense que engordou muito. O
porco astuto, fugiu do chiqueiro, foi contaminado pelo coronavírus e mor-
reu solenemente. Nada de facada!

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

  Encare a vida como ela é: nada de fazer dívidas e depois mudar de
endereço fugindo dos credores. Não porte documentos falsos para abrir
crediário. O Ronaldinho gaúcho entrou bem nessa tapeação.

 Como bom agrimensor, meça as palavras. Nada de falar baboseiras.
Deixa essa virtude para os próximos candidatos ao pleito eleitoral. Vote e
entre bem novamente!

 Ação e reação é a lei! O político promove ação ao votar contra qualquer
benefício ao trabalhador aposentado e faça uso da reação; quando o político
pedir voto, mande-o praquele lugar!

 Receberá um convite que mudará sua vida! O) convite é para ser efeti-
vado como tratador de leões do zoológico, recentemente chegados da África
e não domesticados! Cuidado. A vaga foi oferecida a muitos que recusaram.

  Conselhos são mancadas! Se conselho fosse bom, seriam vendidos!
Cuide de sua vida e erre sozinho. Não aceite conselhos de ninguém, princi-
palmente da sua sogra.

  Vale a pena investir, na atual situação. Invista no cofre da firma, na
empregada doméstica se ainda á aproveitável, na vizinha do ap/37, cujo
marido é guarda noturno e de quebra, invista na sua cunhada de 20 anos,
divorciada!

 As emoções partilham de sua vida! Viajando para a Itália, conheceu
aquela japonesa e com ela ‘enrolou os trapos’. Chegando ao Brasil, conhe-
cerá um banqueiro  -fazedor de bancos - que levará a japonesa e você ficará
na saudade!

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.

 A situação do momento afirma de que o mar não está pra peixe. Ledo enga-
no! O mar sempre esteve para peixes; o bacalhau que o diga; é saboroso e caro!

SummY  Domapa

3

Ana Maria Bra-
ga, de 71 anos, afir-
mou numa live do
Instagram com Anto-
nia Frering, na se-
gunda-feira, 8, que
parou de fumar com
a ajuda de um espe-
cialista durante esta
quarentena. A vitória
se deu após a apre-
sentadora enfrentar
um câncer no pul-
mão, com o qual foi
diagnosticada em ja-
neiro de 2020 e afir-
mou estar  curada
com exame que sur-
preendeu os médicos.  “A pan-
demia me ajudou muito a parar
de fumar. Nunca pensei que fos-
se conseguir, tive ajuda médica
e vontade própria também”,
contou Ana.  Ela aproveitou
para refletir sobre sua sensação
de que a vida é muito curta e
precisa cultivar seu bem-estar.
“Nada te garante que você vai
sair de mais um [problema de
saúde]. A lição é não deixar de

Curada do câncer, Ana Maria Braga revela
que parou de fumar na quarentena

Saúde Marcia Martins

acreditar”, completa.  Esta é a
terceira vez que a apresentadora
se cura de um câncer. Em 2001,
ela lutou contra um câncer no
intestino e outro de pulmão em
2015. Ainda na live, ela afirma
que sua fé a norteia a seguir fir-
me mesmo diante das dificulda-
des.  “Nossa Senhora de Fátima
é meu lema, minha luz. Tenho
muita fé. Ela tem me acompanha-
do ao longo da minha vida”, dis-
se Ana. (Isto é)
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ITCMD TEM QUE SER PAGO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO O
VALOR VENAL E NÃO O VALOR DE REFERÊNCIA

 Aumentar a carga tributária é
o que todos os Governantes que-
rem, esquecem que explorar o
povo e as atividades econômicas
e produtoras de riquezas de um
País não produz confiança e de-
monstração de exercerem uma boa
gestão. Nunca diminuem as suas
despesas públicas por isso que
estão sempre procurando aumen-
tar as suas Receitas. No caso do
ITCMD é clara essa intenção re-
gistrada desde a gestão Serra e
Kassab na Prefeitura da Cidade de
São Paulo quando foi criada uma
tabela de valor venal de referên-
cia para os imóveis e que é usado
como base de cálculo do ITCMD
para que tivessem os valores pró-
ximos ao de mercado. Ocorre que
o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo firmou o entendimento
pacífico que o valor da base de
cálculo do ITCMD é o valor ve-
nal e não o de referência. Com
essas decisões o valor do ITCMD
será menor e a favor do Contribu-
inte. O contribuinte tem o direito
de pleitear na Justiça que o valor
do ITCMD tem que ser calculado
com base no valor venal do imó-
vel. O  contribuinte terá então uma
vantagem no pagamento desse tri-
buto. Se houve o pagamento pelo
valor de referência é direito  do
contribuinte de pleitear a restitui-
ção do valor pago a mais. Sabe-
mos que a situação que todos pas-
sam, das dificuldades  provocadas
pela pandemia, ninguém quer e
nem podem pagar Impostos, taxas
a mais, muitos através de Manda-
dos de Segurança  que tem sido
acolhido pela nossa Justiça obtém
sucesso nessas demandas.
EMENTA - Mandado de seguran-
ça – ITCMD - base de cálculo -
Oficio DEAT nº 27/09 - que re-
produz a mesma base de cálculo
prevista no Decreto nº 55.002/09
- Inaplicabilidade do art. 13 da Lei
nº 10705/2000 - base de cálculo
do ITCMD que deve obedecer ao
valor venal do bem para fins de
IPTU e não o valor de  referência
(valor de mercado) - Decreto que
não pode definir base de cálculo
diversa da Lei - Ofensa do princi-
pio da legalidade - Segurança con-
cedida -Sentença mantida - Ree-

Saúde Pública Ari Pereira

xame necessário
não provido.
EMENTA –
ITCMD - Imóvel
rural. Base de
cálculo - Lei nº
10705/00, art. 9º
e 13, I DEC. nº
46655/02 - DEC.
nº 55002/09 - A
LEI nº 10705/00
preceitua no art.
9º, caput e pará-
grafo 1º que a
base de cálculo

do ITCMD é o valor venal do bem
ou direito transmitido que não será
inferior aquele fixado para lança-
mento do IPTU OU DO ITR. O
DEC. nº 55.002/09 inova ao per-
mitir a adoção do valor médio da
terra nua e das benfeitorias divul-
gado pela Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado de
São Paulo  ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, mas a al-
teração da base de cálculo do tri-
buto somente pode ser realizado
por meio de LEI, em respeito ao
principio da legalidade. Inteligên-
cia do art. 97. II e IV e parágrafo
1º do CTN (CÓDIGO TIBUTÁ-
RIO NACIONAL) Precedentes do
TJSP - Segurança concedida - Re-
curso oficial - Desprovido. Essas
e outras decisões do nosso Tribu-
nal de Justiça do Estado de São
Paulo são aplicadas quando o Con-
tribuinte pagou o ITCMD CO-
BRADO tendo como base o valor
de referência e tem o direito de plei-
tear a devolução do que pagou a
maior através de  um procedimen-
to denominado "repetição de indé-
bito". O que é  A REPETIÇÃO DE
INDÉBITO é a medida processu-
al na qual uma pessoa pleiteia a
devolução de uma quantia paga
desnecessariamente. Portanto exer-
ça o seu direito pague o  tributo em
respeito a legalidade o correto nem
a mais e nem ao menos. EXERÇA
O SEU DIREITO. O FISCO NÃO
DEVOLVE O QUE COBROU A
MAIS SEM QUE SEJA ACIONA-
DO PARA FAZÊ-LO.

CASA CIRÚRGICA VIEIRA
VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL

Aqui você contará com um amplo ambiente, a maior variedade de produtos e uma equipe de atedimento
que está sempre pronta a lhe atender, afinal de contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.

MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS GERAL!

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E
CAMAS HOSPITALARES

LOJA 1 - Rua Monteiro de Melo, 232 - Lapa - SP - Tels: 3801-4115 / 3675-0929
LOJA 2 - Rua Monteiro de Melo, 184 - Lapa  - SP - Tels: 3864-5540 / 3673-1953
LoJA 3 - AV. Parada Pinto, 569  - V.N.Cachoeirinha - SP - Tels: 3805-0126 / 9.6383-9255
LOJA 4 - AV. Paula Ferreira, 1580 - Vila Bonilha - Pirituba - SP - Tels: 3384-9904 / 3384-9907
LOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - SP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

www.saopaulodefato.com

Câmara de SP aprova prorrogação
da Lei da Anistia até 2021

A Câmara Municipal de São Paulo
aprovou em votação na tarde desta quar-
ta-feira (17) o projeto de lei substituti-
vo que prorroga a validade da Lei de
Regularização Imobiliária (17.2020/
2019) até março de 2021. O pleito foi
definido por unanimidade tanto pelo
Congresso de Comissões quanto pelo
plenário da Casa. A legislação, também
conhecida como Lei da Anistia, entrou
em vigor no dia 1º de janeiro e o prazo
para protocolo dos pedidos era até o dia
30 de março.

Com a pandemia do novo coronaví-
rus e as dificuldades que foram causa-
das pela crise sanitária, a Prefeitura de
São Paulo publicou um decreto que adi-

ava esse prazo por 90 dias.   "A regula-
rização das edificações em nossa cidade
sempre foi um sonho de todo o paulista-
no. Hoje, prorrogando o prazo para
março de 2021, não permitimos que a
crise gerada pela pandemia prejudique
milhares de famílias. Todos terão mais
10 meses para regularizar suas constru-
ções", comemorou o vereador Police
Neto (PSD).

Como funciona a lei - A Lei de Anis-
tia permite o ajuste de construções irre-
gulares concluídas até a revisão do últi-
mo Plano Diretor, em 2014. A expecta-
tiva é que mais de 750 mil famílias re-
gularizem suas residências ou estabele-
cimentos comerciais. Propriedades isen-

tas do IPTU em 2014 têm a regulariza-
ção automática. Nesses casos, não é ne-
cessário protocolar o pedido.  Para imó-
veis com até 1.500 metros quadrados,
residenciais ou comerciais, é preciso

apresentar declaração do proprietário,
com documentação assinada por respon-
sável técnico, mas tudo feito de forma
digital. Os demais imóveis seguem os
trâmites normais.

São Paulo Marcia Martins

 Os níveis dos estoques de
sangue de tipagens negativas
são os que enfrentam as situ-
ações mais críticas - mas há

falta de todos os tipos de san-
gue - Pede-se que doadores,
principalmente os mais jovens,
ajudem a repor os estoques.  O

Hemocentro - que opera e co-
ordena os níveis de sangue na
Capital - orienta o doador a re-
alizar o agendamento online e

não levar acompanhantes no dia
da coleta e siguir os demais cui-
dados para se locomover.

 Ocorreu uma queda de 50%
nas doações no nível de sangue,
desde o início da pandemia da
Covid-19 - e tem diminuído
mais no últimas semanas.

ONDE DOAR SAN-
GUE: Posto Clínicas: Av. Dr.
Enéas Carvalho de Aguiar,
155, 1º andar - Cerqueira Cé-
sar - São Paulo -SP. De segun-
da a sexta, das 8 às 18h; sába-
dos, feriados e emendas, das 8
às 17h. Fechado aos domingos.

 Posto Mandaqui: R. Vo-
luntários da Pátria, 4227 -
Mandaqui - São Paulo. De se-
gunda a sexta-feira, das 8 às
16h30. Fechado aos sábados,
domingos e feriados.

 Posto Dante Pazzanese:
Av. Dr. Dante Pazzanese, 500
- Ibirapuera - São Paulo. In-
forme-se: ALÔ PRÓ-SAN-
GUE(11) 4573-7800

ESTOQUES DE SANGUE ESTÃO BAIXOS. HORA DE DOAR!

Para anunciar
ligue:

9.6676-1536 -
99374-4534 -
96133-1503
3981-4612

Dr. Ari Pereira - Advogado e
Diretor Plena da Associação

Comercial de São Paulo
E-mail:pereiraari2917@gmail.com



5           www.saopaulodefato.com - 19 a 26  DE JUNHO DE 2020

Procon Brás PereiraArtigo Leandro Gimenez

A importância do vereador como
ponte para o legislativo municipal

www.saojoao.net
(11) 94764-7240  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!

  Com quase 30
anos de vida pública,
trabalhando na Câma-
ra Municipal de São
Paulo, acompanhei
mandatos de vários ve-
readores. Um vereador
é muito importante
para a sociedade e
para o desenvolvimen-
to sustentável do mu-
nicípio. Por isso, uma
das funções que eu
considero mais impor-
tantes no cargo é ou-
vir a demanda da po-
pulação. O vereador
possui um mandato de

quatro anos e é eleito direta-
mente pelo voto popular. Ao
tomar posse logo no primeiro
dia do ano seguinte à eleição,
quando se inicia seu mandato
ele jura cumprir a Constituição
Federal, a Constituição Esta-
dual e a Lei Orgânica Munici-
pal, observar as leis, desempe-
nhar o mandato e trabalhar
pelo progresso do município e
bem estar de seu povo. Um
bom candidato deve, sobretu-
do, ter a capacidade de repre-
sentar uma personalidade res-
ponsável diante da sociedade.
É essencial manter uma rela-
ção cordial e respeitosa com a

comunidade. Nesta pandemia,
pudemos perceber o nosso dia
a dia o quanto a política inter-
fere de forma ‘decisiva’ nas
nossas vidas, por isso, preci-
samos de espíritos renovados
que tenham sensibilidade e dis-
posição para criar novas alter-
nativas para voltarmos dessa
crise ainda mais fortes.  A po-
lítica com a efetiva mudança de
postura dos vereadores é algo
que faz a diferença na vida das
pessoas.  Vale ressaltar que a
vereança é a porta de entrada
da política regional, no cargo é
preciso fiscalizar o prefeito, o
vice-prefeito e os secretários,

propor leis de interesse muni-
cipal, debater projetos e apro-
vá-los.

 Sobretudo, é dever de um
vereador também administrar
o transporte coletivo da cida-
de, manter programas de edu-
cação infantil e ensino funda-
mental, buscar garantias para
os serviços de atendimento à
saúde da população, promover
o adequado ordenamento ter-
ritorial do solo urbano e prote-
ger o patrimônio histórico-cul-
tural do município, a fim de
construir melhorias para toda
a população.  Hoje, precisamos

de dinamicidade em nossa po-
lítica municipal, a pessoas es-
tão sempre em constante mo-
vimento. Por essa razão, é cru-
cial que o representante políti-
co esteja apto para indicar in-
tervenções inovadoras e cria-
tivas para estimular a dinâmi-
ca social.

 É dever do vereador enxer-
gar os problemas dos bairros
da cidade, assim, a participa-
ção pública torna-se determi-
nante no que diz respeito às
suas decisões. Na vereança é
preciso saber se comunicar e
ouvir todas as classes.

 São Cristóvão Saúde convida
você para a live Arraiá do Teló

Sem festa junina, devido a pandemia do novo coronavírus, o jeito é fazer a sua própria
festa em casa, acompanhando uma boa live de música sertaneja. E em mais uma ação,
visando contribuir para o bem-estar de seus beneficiários e comunidade em geral, o Grupo
São Cristóvão é um dos apoiadores da live “Arraiá do Teló” que vai ao ar neste domingo,
21 de junho, às 13h30, no canal do cantor no YouTube

 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.

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

 Gente que faz mostra, em
parceria com a Etec Jardim Pau-
listano, Sabesp e Dip a Associa-
ção dos Moradores da Região/
AMJFA, Henrique Deloste, Jonas
e voluntários organizaram mais
uma ação em beneficio da Comu-
nidade desta vez no Jardim Pau-
listano - Brasilândia, através de
senhas distribuídas com antece-
dência diretamente nas moradi-
as de maior baixa renda foi dis-
tribuindo no dia 18 de junho mais
de 300 Kits com Álcool em Gel,
Sabonetes e Máscaras, a Ação
aconteceu na Rua Aparecida do
Taboado, altura do nº 223 ao lado
do CÉU Jardim Paulistano onde
todos os pedestres e motoristas

Moradores do Jardim Paulistano recebem Kits com
Álcool em Gel para ajudar no combate a Covid-19

que passavam no local também
receberam Kits para ajudar no
comba te ao Covid 19.

A pedido da Associação junto
a Supervisão Técnica de Saúde da
Freguesia/Brasilândia, a UBS do
Jardim Paulistano disponibilizou
9 Agentes de Saúde que realiza-
ram um bom trabalho no local
com panfletagem de orientação
sobre o Coronavírus, distribuição
de Máscaras e orientação, marca-
ram presença uma equipe da Di-
retoria e Laboratório Químico da
Etec Paulistano, a Ação foi trans-
mitida ao vivo pela TV Record
através de Link. Fica registrado
nossos agradecimentos a todos.
(Henrique Deloste).

Ação Social Henrique Deloste
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Peruche relembra sambas antológicos
ao vivo no próximo domingo

De quantos sambas antigos
você consegue se lembrar?
Qual samba-enredo marcou a
sua vida? No dia 21 de junho,
domingo, a Unidos do Peruche
vai abrir o baú e relembrar os
sambas-enredo desses seus 64
carnavais em uma transmissão
ao vivo no YouTube da esco-
la, a partir das 14h, além de
promover a solidariedade por
meio de doações e receber con-
vidados especiais.  Bernadete,
Leandro Alegria e Léo Reis,
intérpretes da Filial, vão con-
duzir a Live Solidária do Pe-
ruche. Ernesto Teixeira, a voz
principal dos Gaviões da Fiel,
Tiganá, intérprete do Camisa
Verde e Branco e Luiz Felipe,
do Vai-Vai também se apresen-

tam na tarde do domingo (21).
 Durante a live, a Unidos do

Peruche vai arrecadar recursos
para alcançar cada vez mais
pessoas em suas ações sociais.
Neste período de quarentena —
medida necessária para conter
o avanço da pandemia causa-
da pelo coronavírus no Brasil
— as escolas de samba estão
reforçando as assistências da-
das às comunidades próximas.
Para doar para a Unidos do
Peruche, basta apontar o celu-
lar para o QR code ou https://
www.kickante.com.br/campa-
nhas/ajude-peruche-seguir-
suas-obras-sociais A agremia-
ção dará de presente uma ca-
miseta e a carteirinha para 2020
a quem doar acima de R$ 100.

É com imensa satisfação
que saúdo a  passagem do

aniversário do  Jornal  São Paulo de Fato!

JORNAL SÃO PAULO DE FATO,
PARABÉNS PELOS 20 ANOS DEDICADOS
A INFORMAÇÃO. Estendo a homenagem ao

diretor Brás Pereira e todas de sua equipe.
AMÉRICO CALANDRIELLO JR

SÃO PAULO DE FATO,
20 ANOS DE

COMPROMISSO COM A
ZONA NORTE

Parabéns a toda equipe
que faz desse jornal uma

 referência de
informações na região.
Unidos Somos Fortes

Sempre com  DeusDiretor do jornal,   Brás Pereira  e  Bombeiro Caetano

Roberto Arantes Caetano

Na segunda-feira (15), anunciei minha pré-candidatura a vereador por São Paulo.
Muitos me acompanham e conhecem o meu trabalho, mas gostaria que conhecessem
mais sobre mim. Nasci na Mooca, na zona leste, mas moro há 42 anos na região zona
norte. Sou formado em Direito, com especialização em Direito Constitucional, Eleito-
ral e Gestão Pública. Já possuo 30 anos de vida pública e durante o período traba-
lhando na Câmara Municipal de São Paulo carrego comigo grande parte do meu
conhecimento na área. Morando na zona norte, conheço as necessidades da região e
de todos moradores. Atualmente somos mais de 2 milhões de residentes, dessa região
tão querida e importante da cidade, com as mais variadas características.

BRÁS PEREIRA E AMÉRICO CALANDRIELLO JUNIOR

Fatec Zona Leste lamenta o  falecimento
do Professor Dr. Geraldo da Silva

Com profundo pe-
sar, a Fatec Zona Les-
te lamenta o falecimen-
to do Professor Dr.
Geraldo da Silva na
manhã desta sexta-fei-
ra (19). Ele foi o pri-
meiro diretor desta uni-
dade da Fatec entre
2002 e 2006. Atuante
como Diretor da Fatec
Zona Sul, Dr. Geraldo
era Tecnólogo em Pro-
cessos de Produção
Mecânica pela Fatec/
SP, Mestre em Enge-
nharia Mecânica pela
USP, Doutor em Enge-
nharia Mecânica tam-
bém pela USP e Espe-
cialização em Mecâni-
ca de Precisão na Ale-

manha. Ele implantou e dirigiu
as unidades da Fatec e Etec
Zona Leste. Deixa um legado de
dedicação à Educação e com-
prometimento com toda a comu-
nidade. O seu trabalho contri-
buiu para a consolidação do
nome e qualidade de ensino da
Fatec Zona Leste.

Nós da Fatec Zona Leste nos
solidarizamos com os familia-
res do Professor Dr. Geraldo da
Silva e pedimos que Deus, em
sua altíssima misericórdia, os
console neste momento de pro-
funda dor. A equipe do Jornal
São Paulo de Fato deixa os vo-
tos de pesar, pelo falecimento
deste querido amigo, que foi um
grande incentivador deste veícu-
lo de comunicação.

Parabéns para a escola de
samba Prova de Fogo, que
completou   46 anos de cul-
tura popular, alegria e pai-
xão!!! Uma história linda de
muitas vitórias e de resistên-
cia para que o carnaval não
morra jamais!”,

46 anos de
 resistência ao samba!

A jornalista Rosana Pinto,
presidente da escola, ressalta a

garra da comunidade pelo
pavilhão prova de Fogo


