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Aliado de Bolsonaro, Trump cita
Brasil como mau exemplo no

combate ao coronavírus Leyde Vian é
Modelo
internacio-
nal, Musa do
Maranhão e
Empresária,
tem como
objetivo
gerar oportu-
nidades para
as pessoas
com sua
marca
LeKeJe.
Lançou
atualmente a
LeKeJe Life
e LeKeJe
Business
Association,
uma platafor-
ma de em-
presários
que fazem
altas negoci-
ações. A
empresária e
modelo
acredita que
nada é im-
possível,
acreditar
sempre e em
busca dos
seus ideias!
Contato: 11
96287.1298 -
Whatsapp.

A Mulher de Sucesso!

 Mais uma obra, construída
com recursos de emenda parla-
mentar que será entregue ao
longo desse mês para Secreta-
ria de Direitos Humanos e Ci-
dadania. Durante a visita que
estiveram na obra o vereador
Paulo Frange juntamente com
a Secretária Ana Claudia
Carletto  e a Subprefeita de Pe-
rus, Luciana Torralles, foi arti-
culado a estratégia para inau-
gurar. Detalhes finais serão tra-
tados entre as equipes.  Agora,

Perus vai contar com uma Casa
da Mulher, com conforto e mui-
ta qualidade no atendimento
àquelas que já são vítimas e ne-
cessitam da PROTEÇÃO do
poder público .  Localização,
Rua Aurora Boreal (Vila Perus
) ao lado do SAMU e Corpo de
Bombeiros. Junto á área de
obras da Subprefeitura de Pe-
rus. Com Antonio Rodrigues da
Silva, Valentim F Pereira,
Betania Alves, Juliana, João
Neto e outros companheiros!!!

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ci-
tou hoje (5) o Brasil como exemplo de país com dificul-
dades para lidar com a pandemia do novo coronavírus,
seguindo o mesmo caminho da Suécia, país que não im-
pôs quarentenas.  No Brasil, o governo federal não ado-
tou nenhuma medida de isolamento social, mas governos
regionais implantaram quarentenas em diversos níveis. A
informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Pág. 4

CCM - CASA DA MULHER DE PERUS
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Editorial Tia Zulmira

EXPEDIENTE:

Até o calendário entrou no rolo!
Em anos passados, o calendário era obedecido religiosamente. As fases da lua, os dias santificados,  datas cívicas eram esperadas e

comemoradas. No Imirim, havia desfile no dia sete de setembro! As festas religiosas com barracas, jogos, divertimentos, alto-falantes
apresentando as gravações recentes dos astros da música. Hoje, infelizmente tudo foi pro brejo! Datas cívicas e santificadas desaparece-
ram do calendário! Desfile de sete de setembro no Imirim, ficou na saudade. Festas juninas nas igrejas e clubes, estão fadadas a desapa-
recer. Crise econômica atinge parte da população e o calendário entrou no rolo e junto  a tudo isso, estão se afogando. As gerações futuras
ficarão privadas  do conhecimento de parte da nossa história. Uma pena!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e observadora da situação atual.

Futebol, a alegria do povo em recesso há vários meses. Mui-
tos que dependiam desse esporte estão passando dificuldades,
principalmente funcionários dos clubes.

Antes, havia o eterno problema do atraso dos salários, sem-
pre comentado pela mídia, mas ia levando... . Agora, sem as ren-
das, a vaca foi solenemente pro brejo! Se algum funcionário ad-
quiriu um imóvel ou carro, terá que devolver e apelar para os
familiares!

Os  jogadores devem receber embora com desconto ditado
pela diretoria e sem os tradicionais ‘bichos atraentes’; nessa
vida, os tropeços acontecem e se gritar valesse, leitão não
morreria!

Árbitro de futebol, alguns têm profissão definida e a arbitra-
gem apenas reforça o caixa. Mas têm aqueles que dependem das
arbitragens para se manter e devem estar com as contas atrasa-
das.

Não há previsão da abertura do comércio e indústrias. Al-
gumas firmas deram férias coletivas. As aulas estão suspensas.
O estudante - alguns - não são muito aplicados com as aulas
diárias, imagine com essa paralisação.

Quando as aulas retornarem - se retornarem - terão que apren-
derem de novo! Mais uma façanha do coronavírus, o famoso ini-
migo oculto que ‘bagunça e bagunçou o coreto mundial!’

Conselho Tia Alzira

Um cliente com pedido
quase impossível

Depois de tantos feriados ‘in-
ventados’ pelas autoridades go-
vernamentais, ao abrir as portas
do abençoado terreiro da vovó
Candinha, pensei: hoje não terá
clientes. Ledo engano! Muitos se
acotovelavam à espera da abertu-
ra e entrega das senhas para o
atendimento. O primeiro - dos
atendidos - fez um pedido  bem
bolado, porém de difícil solução.
“Magnânima guru, meu pedido é
diferente dos diversos que aqui
são solicitados: Desejo um traba-
lho para que o tal coronavírus de-
sapareça! Ele está perturbando o
Brasil! Deveria ficar por lá, de
onde é originário. O povão não
está tolerando andar mascarado,
comércio fechado, tudo parado,

falências à vista... .” Para atende-
lo foi escalado o caboclo João Po-
eira; ”Zifio, ouvi sua narrativa e
confesso que esse trabalho com-
pete a ‘Divina Providência’. A in-
teligência humana foi ‘engolida’
pelo coronavírus, um minúsculo
vírus que derrota as pesquisas
mundiais, portanto empurre a
vida com a barriga,  va rezando e
tenha fé. Nada podemos fazer!”
O cliente saiu chateado e tomou
uma dose de cachaça no primeiro
boteco, exclamando: se no terrei-
ro da vovó Candinha, o guia tirou
o corpo fora, é sinal de que a coi-
sa realmente tá preta!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

Crônica Professor Clovis Pereira

Os torcedores de futebol estão
ansiosos pela volta dos jogos. Com
a paralisação das partidas, mui-
tos ‘caíram do galho’, jogadores,
presidentes, torcedores, funcioná-
rios diversos, sem contar com o
comércio que foi o primeiro a se
azarar! O torcedor tinha nas par-
tidas disputadas, um divertimen-
to; comparecendo ao estádio, fi-
cava algumas horas livre da cha-
tice da sogra. Os presidentes ti-
nham na renda auspiciosa, o ‘re-
médio’ para sanar as dívidas, os
jogadores recebiam em dia e com-
pravam carrões, os funcionários

recebiam cesta básica e ordena-
do, enfim, a coisa funcionava.
Agora somente lamentações de
várias partes ligadas ao futebol:
o ordenado dos jogadores foram
reduzidos em alguns casos, até
50%. Os árbitros que dependiam
do pagamento das arbitragens,
em reportagem num matutino
declararam que estão passando
‘magrelos’ com a falta do traba-
lho. Alguns presidentes solicitam
às autoridades o retorno do fute-
bol e a negativa acontece. O cor-
reto é esperar. É mais uma ‘tra-
paça’  do coronavírus!

Torcedores ansiosos!

*Irresponsável*  O inconsequente, irresponsável e descontro-
lado Ciro Gomes, afirmou em programa de rádio, que o Presiden-
te Jair Bolsonaro, é o responsável pela pandemia no Brasil, acusou
o Presidente de assassino e isto, é gravíssimo, Ciro deveria ser in-
terditado pois, está fora de seu juízo normal. Tanto que não disse
nada sobre a liberação do carnaval o que resultou na dissiminacão
maior e incontrolável do covid 19. Aliás, em São Paulo o carnaval e
os blocos ocorreram soltos e tudo com a permissão do Governador
e Prefeito da capital. Outra, o "político"  Ciro Gomes não se desta-
ca como sendo um bom exemplo e sim destemperado e agressivo.

*Irresponsável II*  A esquerda tem se reunido conforme mostra
vídeos que circulam pelas redes sociais, onde eles entram em acordo
para que, em entrevistas e conversas afirmem um slogan dizendo que o
Presidente Jair Bolsonaro é assassino. Logo isto se configura crime,
como Segurança Nacional e alta traição, assim, o "político" Ciro Go-
mes, tem que ser interditado, internado em sanatório e ter a chave
jogada fora.

*Humilhação*  Empresário de Alphaville descontrolado, hu-
milha policiais militares, que foram chamados para atender
desinteligência (agressão a esposa) na residência do dito cujo. O
calhorda disse a policiais que ele ganhava 300 mil por mês e eles
policiais ganhavam 1000 reais e que ele tinha conhecidos podero-
sos, sendo assim, quando e se ele precisar da polícia em caso de
assalto etc... não ligue para o 190 PM e sim que instale um refletor
em sua casa com o sinal de morcego, e chame o Batman. Mais tar-
de, aconselhado por advogados o sujeito se desculpou em vídeo,
mas, o estrago já estava feito.

*Campeonato*  Existem grupos que pretendem desenvolver um
campeonato nacional da mentira. Quem contar a melhor e maior men-
tira, ganha um vultoso prêmio em dinheiro (mentira) mas, de verdade,
ganha o troféu Governador do Estado de São Paulo. Vamos aguardar
com ansiedade. Aliás, em credibilidade, o governador está igualado ao
STF - plim-plim - Congresso ou seja, próximo do zero, só ganha do
data - folha.

*STF*  O Ministro decano do STF Celso de Mello, disse que:
quem apoia Bolsonaro é nazista. Das duas uma, ou Celso de Mello
não sabe o que é nazismo, ou já têm opinião sobre eventuais pro-
cessos, onde já têm seu veredito antecipado, sendo assim, ele deve
se colocar como suspeição e se declarar impedido em eventuais
inquéritos de apoiadores do Presidente. Que certamente a esquer-
da vai inventar.

*Hospital Arapuca*  Vergonha em São Paulo, um grupo de deputa-
dos do Estado, foram impedidos de entrar em hospital de campanha no
Anhembi, e tudo por um motivo, o Governador e o Prefeito, tentam
esconder o vazio do hospital. Será que os números de vitimas do covid
19 não são reais e servem apenas para conseguir dinheiro nos bancos
estrangeiros? Os seguranças tentaram impedir a entrada dos deputados
Coronel Telhada, Adriana Borgo, Sargento Nery e Márcio Nakashima,
porém, felizmente sem sucesso, e foram registradas imagens pelos de-
putados, com tudo vazio, um golpe na população e com o dinheiro pú-
blico. Não cabe aí um impedimento? E agora Dória? A visita surpresa
foi nesta semana dia 04/06/20. Outra, o local no Anhembi, poderia
absorver todos os hospitais de campanha construídos, como do Pacaembú
respeitando assim, o dinheiro público, onde existem 200 leitos, e no
Anhembi 1800 e que apenas 200 estão ocupados, podendo desativar
vários hospitais de campanha, mas, a empresa IABAS deixaria de fatu-
rar. A prefeitura diz que vai registrar queixa por invasão, e mandou
uma nota a imprensa, no mínimo estranha e que, reclama de agressões
impostas pelos parlamentares, quando os vídeos gravados mostram ao
contrário. A nota foi questionada pelo Deputado Coronel Telhada, que
informou: a prefeitura é que tem que se explicar, pois em determinados
momentos da nota, a Secretaria da Saúde cai em várias contradições, e
em outros admite os locais enormes e vazios do Anhembi. Só para
lembrar, onde foi o dinheiro que o Governo Federal mandou aos esta-
dos? Lamentável e vergonhosamente criminosa.

 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.
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  Conhecemos três tipos
de ateu: ateu simplesmente,
gnóstico e agnóstico. Os
ateus são aqueles que não
acreditam em Deus, os
gnósticos são aqueles que
ignoram o que não está sob
o domínio dos sentidos e os
agnósticos afirmam que é
impossível afirmar com cer-
teza se Deus existe ou não.

 A maioria dos cientistas
não crê que Deus exista e
nós afirmamos que a culpa
são das religiões tradicio-
nais que não conseguem ex-
plicar satisfatoriamente esta
existência por apresentarem
um deus totalmente
humanizado com seus pró-
prios defeitos. Ora, tomemos
Stephen Hawking (08/01/1942-14/3/
2016) como exemplo que, confina-
do a uma cadeira de rodas por conta
de uma doença neuronal motora,
entende-se porque ele era ateu e por-
que tentou provar que Deus não exis-
tia, sendo ele adepto de uma vida
única.  Como se sentiria um
fusquinha com um motor de
McLaren? Uma mente daquelas num
corpo daquele que busca resposta nas
religiões que nada explica não teria
o mesmo efeito na analogia que fi-
zemos? Que Deus é este que permi-
te um gênio viver num corpo limita-
do? Não é mais fácil tentar provar
que Deus não exista? Pois foi o que
ele tentou fazer.  Stephen legou-nos
seis teorias que deixaram uma lacu-
na com um fator desconhecido, uma
espécie de critério, que explica por-
que nosso Universo é do jeito que é
e funciona do jeito que atua afirman-
do que é este “fator” que determina
como a natureza opera. Isto é o mais
próximo que a ciência já conseguiu
chegar e que se aplica a todas as coi-
sas.   Pois bem, afirma ele que o Uni-
verso começou com uma singulari-
dade e nós perguntamos quem origi-
nou esta originalidade? Aplicando a
segunda lei da aerodinâmica aos bu-
racos negros criou a hipótese de que
eles se extinguem e perguntamos no-
vamente quem criou a aerodinâmi-
ca, suas leis e os buracos negros?
Também teorizou como o Universo
se expandiu e as galáxias se forma-
ram e nós voltamos a perguntar quem
formou essa lei de expansão e for-
mação das galáxias?

 Dirão que tudo começou com o
famoso Big Bang, mas quem acio-
nou esta explosão e o que havia an-

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 situação está feia para todos. Antes falava-se em desemprego, den-

gue, aumento em todos os setores da economia etc. Com o advento do
coronavírus, o que estava ruim, passou pra pior.

 Dê seu recado no trabalho  mostrando eficiência na arte. O momento exige
bom profissional em todas as categorias. Os ‘enganadores’ não terão vez!

  Sendo profissional de futebol, o mar não está pra peixe! Os clubes
estão em más condições financeiras, salários atrasados e, se teve cabeça e
guardou alguns trocados, ainda bem. Em contrário, a barba vai crescer.

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

 Não arrisque a sorte jogando suas parcas economias nas loterias da vida!
Guarde o pouco que tem, pois, quem não guarda o que tem, a pedir vem!

  A vida antes da crise atual era cor-de-rosa! Agora está mais preta que
as águas do rio Tietê. A vida cor-de-rosa escureceu e a culpa é ‘jogada’
sobre o vírus que tem mandado pros ‘pés juntos’ uma leva de viventes e
tome cuidado: o próximo pode ser você!

 O destino é mais incerto que atitude de político. Você espera uma coisa
boa e recebe a visita da sogra; caso a sogra perca o busão e não apareça,
poderá aparecer um candidato chato pedindo seu voto. Coisas do destino!

  O libriano receberá um susto ao terminar essa fase da epidemia que
assola o mundo! Pensará que tudo melhora, voltando à fase das vacas gor-
das. Ledo engano! Com a crise, você atolou em dívidas e a melhor alterna-
tiva será mudar pro polo norte, para se livrar dos credores!

  Com a crise atual, colocando os viventes de saia justa, mascarados,
sem poder circular pelas ruas, quem tem levado prejuízo são os ladrões de
celulares! Poucos circulando e os ‘malacos’ ficam sem serviço, inclusive as
firmas que compram o produto, estão fechadas!

 A solidão é boa companheira! Sentindo-se só caso seja premiado com uma
dor de barriga, se vire em qualquer esquina da vida, principalmente nas aveni-
das arborizadas, boa companheira, não implica, nem  reclama. Fica na dela!

 Seguir em frente é a ordem das autoridades sanitárias no momento!
Assim o ‘coronavírus’ o perde de vista, cai num dos incontáveis buracos das
ruas da capital, quebra a perna e não te acerta! Sortudo!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Não dê bola pro passado! O passado já foi pro brejo. Fique de olho no
presente e futuro que interessa. Passado é carta fora do baralho. Trabalhe
com senso profissional e bola pra frente!

  Se você é natural da cidade de Franca –SP, faça jus à franqueza!
Nada de falar mentira, comprar fiado e fornecer endereço errado, colocan-
do o comerciante de bobeira. Sendo de Franca, seja franco!

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO
www.saoroque.com.br

tes dele? Ora, responderão que é a
união da Teoria da Relatividade Ab-
soluta com a Física Quântica que res-
ponderá a estas perguntas, mas,
questionamos quem criou essas leis?

O acaso? E por ventura o acaso
é inteligente? Porque não há como
negar que esta criação foi inteligen-
te e como não há acaso inteligente,
deduzimos que alguma Inteligência
Suprema está por detrás de todas
estas afirmações, e que, na falta de
um entendimento maior a chamamos
Deus.   A desintegração da matéria
pela física nuclear, a concepção da
matéria como concentração de ener-
gia, a concepção cada vez mais cla-
ra de uma estrutura matemática do
Universo, a conclusão de que por de
traz da energia parece haver outra
que a controla, e a certeza de que o
pensamento também é energia, nos
confirma que a ciência acadêmica,
sem perceber, consolida os princípi-
os divinos demonstrados e que o so-
brenatural é natural quando visto por
olhos das leis naturais. Sabemos que
a adoração a Deus não necessita de
práticas exteriores porque não se
possui caridade por dever, dessa
maneira, os mitos obscuros, as for-
mas exteriores, os preceitos, as ima-
gens, os simulacros da adoração, os
materiais do culto, os ritos, as cerimô-
nias supersticiosas, as formulas vãs,
as oferendas, os amuletos e os sacrifí-
cios obscurecem o ensino moral das
praticas das virtudes e criam um deus
que não consegue atingir o sentimen-
to racional alojado no coração huma-
no formando cada vez mais pessoas
que não conseguem se encontrar reli-
giosamente e que por isso se tornam
ateus. Erramos nesta reflexão?

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

do Ó / Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e
Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos pensamentos:

www.bancanovaluz.blogspot.com.br
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

ATEU GRAÇAS A DEUS

Inicio a minha coluna co-
mentando a respeito do iso-
lamento da classe artística
por conta dessa pandemia
que assola o Brasil e o Mun-
do.  A bem da verdade,os can-
tores e interpretes estão vi-
vendo de Lives.

Até porque eles conseguem
patrocinadores e com isso man-
tém vivo a oportunidade de ter
contato com seus fans e mos-
trar seus trabalhos. A coluna
tem acompanhado esse traba-
lho de muitos artistas.

Entre eles Sérgio Reis,
Daniel, Bob Lee entre outros.
Porém a bem da verdade só
conseguem ganhar algum di-
nheiro quando arrumam pa-
trocinadores e nem todos ob-
tém exito financeiro.

As emissoras de televisão
estão reprisando suas progra-
mações principalmente a Glo-
bo uma das principais incenti-
vadora do isolamento social.

Shoppings pressionam Prefeitura de SP
para estender horário de reabertura

Entidades que representam os
lojistas de shopping centers têm
pressionado a Prefeitura de São
Paulo a estender o horário de fun-
cionamento na reabertura. A ges-
tão do prefeito Bruno Covas
(PSDB) estuda liberar o funcio-
namento dos estabelecimentos
por quatro horas, das 10h às 14h
ou das 12h às 16h.

 Nesta sexta, 5, em reunião
realizada entre representantes de
entidades e o presidente da Câ-
mara Municipal, o vereador
Eduardo Tuma (PSDB), foi feito
pedido para que os shopping cen-
ters funcionem por oito horas a
partir do meio-dia e com 50% da
capacidade dos estabelecimentos
em vez de 20%, confirme deter-
minado em decreto estadual.
“Nos sentimos perseguidos por-
que estamos sendo alvo de exi-
gências mais duras que as dos
setores”, reclama Nabil Sahyoun,
presidente da Associação Brasi-
leira de Lojistas de Shopping (Al-
shop). O vereador Tuma ficou de
levar o pedido ao prefeito Covas,
e uma nova reunião deve ser fei-
ta no começo da próxima sema-
na. “Não vai ser possível atender
ao pedido por causa de entendi-
mento do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que prioriza medidas
mais restritivas, no caso, o limite
de quarto horas definido pelo de-
creto estadual”, diz Tuma.

 Para o presidente da Associ-
ação Comercial de São Paulo,
Alfredo Cotait Neto, a expectati-
va é que o setor possa reabrir a
tempo de receber os consumido-
res para as compras do Dia dos
Namorados, comemorado na pró-
xima sexta, 12. “Se não nos dei-
xarem reabrir a partir de segun-
da, será um grande desrespeito”,
afirma Cotait.

Há mais de uma semana clas-
sificada na zona laranja, segun-
do plano de reabertura do gover-
no estadual, a cidade de São Pau-
lo ainda estuda como será a reto-
mada do comércio. Covas tem
exigido dos setores o envio de
protocolos sanitários para fazer a

liberação. Os documentos são
analisados por três instâncias no
governo e aprovados após publi-
cação em Diário Oficial. Repre-
sentantes do setor criticam as
exigências e acusam a prefeitu-
ra de não dispor de estrutura ne-
cessária para o trâmite. A Vigi-
lância Sanitária, um dos setores
que devem fazer a análise, pode
demorar até 15 dias para dar um
parecer.  Segundo o presidente

E OS BASTIDORES DE TV

São Paulo Cassius Clay

da Alshop, cerca de 15.000 lojis-
tas em shopping centers devem fe-
char as portas nas próximas sema-
nas. “Não há comerciante que
aguente 90 dias fechado e sem fa-
turamento”, afirma.  No plano de
reabertura do governo estadual, a
fase laranja permite o funcionamen-
to do comércio, shopping centers,
concessionárias de veículos, imobi-
liárias e escritórios. Fonte: Veja

Futebol de Fato Cassius Clay

Corinthians anuncia saída de
Vagner Love e abre caminho para Jô

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira (5) a resci-
são do contrato de Vagner Love. O vínculo do atacante terminaria
no fim deste ano e, segundo a nota do clube, a rescisão foi amigá-
vel em razão de uma oferta pelo jogador.  Com isso, as negocia-
ções para a volta de Jô, de 33 anos, devem se intensificar. As con-
versas já foram iniciadas, inclusive com acerto de detalhes refe-
rentes a salários e premiações. Faltariam apenas detalhes para con-
cretizar a contratação do atacante que hoje joga no Nagoya
Grampus, do Japão.

Para anunciar ligue: 9.6676-1536

Os telespectadores já de acos-
tumaram com essa nova fase.

Por outro lado Sílvio
Santos,que já vinha reprisan-
do seus programas antes da
Pandemia,  continua  com sua
reprises mas desta feita com
programas de 15 anos
atrás,uma alternativa encon-
trada por ele.

Já Bandeirantes, Record  e
Rede TV, amenizam o momen-
to com algumas programações
gravadas outras ao vivo quan-
do não há envolvimento mais
do que três pessoas.

Para se ter ideia a TV
Cultura vem reprisando ás
segundas-feiras o programa
"Sr. Brasil" que tem a apre-
sentação de Rolando Boldrin,
mostrando entrevistas de 4
anos passados e com um bom
resultado de audiência.

Entre todas essas determi-
nações, quem prometeu que
volta ao vivo a partir da sema-
na que vem,mesmo sem audi-
tório é o Ratinho em decorrên-
cia dos inúmeros compromis-
sos comerciais.

A bem da verdade,ficou
ruim para todo mundo até
porque as próprias informa-
ções a respeito do vírus são
muito desencontrada e as au-
toridades vem se perdendo na
conduta do comando dessa
crise.

Frase Final: Quem Viver
Verá um Novo Mundos Pós
Crise.
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DORIA NA PANDEMIA AUMENTA O IMPOSTO
DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS

      O Governo de São Paulo
usando da mesma tática do Mi-
nistro do Meio Ambiente Ricar-
do Salles, que disse "a  Impren-
sa  só fala de Covid e ir passan-
do a boiada" está aumentando o
ITCMD Imposto de transmissão
causa mortis e  doação de 4%

Saúde Pública Ari Pereira

Mundo

tiva do Estado de São Paulo e o
Projeto vai ser aprovado em um
momento de inúmeros óbitos, que
desrespeito, ninguém percebe as
artimanhas usadas.

 A situação econômica do País
e no Mundo não  é para se pen-
sar no aumento de Tributos por
termos ainda  um número incrí-
vel de desempregados. Devemos
observar que tem havido vários
julgados contrários a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo
pela ilegabilidade da base de cál-
culo desse Imposto como o valor
de referência pelo valor venal. Ora
o Estado impõe ao contribuinte de
forma imperativa como calcular
mas a Justiça tem julgado proce-
dente a base de calculo o valor
venal desse Tributo e a Fazenda
tem que devolver o que cobrou in-
devidamente. O prazo para reque-
rer essa devolução prescreve em
cinco anos. Por exemplo: em um

para 8%  através do Projeto de
Lei nº 250/2020 e os seus  auto-
res são os Deputados Estadual
Paulo Fiorito e José Américo
ambos do Partido dos Trabalha-
dores  e  o Governador do PSDB
- Partido da Social Democracia
Brasileira, olha a velha politica
se aproveitando do momento,
como dizem na calada da noite
de  forma que a  opinião pública
não se manifestem . Esse Impos-
to está previsto na Lei nº 10705/
00 alterada pela Lei nº 10992/01
e ainda o Decreto 46655/02 e por-
tarias Cat. O ITCMD é um tri-
buto de competência dos Estados
e do Distrito Federal, cujo fato
gerador é a transmissão causa
mortis e a doação de quaisquer
bens ou direitos conforme, Cons-
tituição Federal -artigo 155, I
Paragrafo 1º CTN artigos 35 a
42. O Governo de Doria tem
maioria na  Assembleia Legisla-

inventário, ou doação, separação,
divórcio, que houve o pagamento
do Imposto de transmissão causa
mortis e doação o interessado po-
derá no prazo de 5 (cinco) anos
requerer a restituição do que pa-
gou a  mais, com correção mone-
tária. Em uma das Sentenças a
ilustre Magistrada decidiu "dispõe
o artigo 38 do Código Tributário
Nacional ao disciplinar tema afe-
to ao Imposto de transmissão
causa mortis o ITCMD que a base
de cálculo é o VALOR VENAL
DOS BENS TRANSMITIDOS".

Portanto quem pagou o valor
do ITCMD com base no valor de
referência que a Fazenda Públi-
ca impõe, pode e deve ingressar
com a ação para receber o que
pagou a mais e os nossos Profis-
sionais estão a disposição para
orienta-los como proceder. É só
nos contatar para os devidos es-
clarecimentos .

www.bombeirocaetano.com.br
YouTube Bombeiro Caetano
Instagram bombeirocaetano_

Facebook Roberto Arantes Caetano

Parabéns Major Palumbo
 A sua merecida promoção

engrandece a toda corporação do corpo
de bombeiros do estado de São Paulo
bem como a população paulista pelos

serviços prestados. Estamos na torcida
um forte abraço Bombeiro Caetano
Tenente do Corpo de Bombeiros do

Estado de São Paulo

Bombeiro Caetano
Unidos Somos Fortes

sempre com Deus

Aliado de Bolsonaro, Trump cita Brasil como
mau exemplo no combate ao coronavírus

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, citou
hoje (5) o Brasil como exemplo
de país com dificuldades para li-
dar com a pandemia do novo co-
ronavírus, seguindo o mesmo ca-
minho da Suécia, país que não
impôs quarentenas.

 No Brasil, o governo federal
não adotou nenhuma medida de
isolamento social, mas governos
regionais implantaram quarente-
nas em diversos níveis. A infor-
mação foi divulgada pelo jornal
O Globo.  "Fechamos nosso país.
Salvamos, possivelmente, 2 mi-
lhões, 2,5 milhões de vidas. Po-
deria ser só um milhão de vidas,
acho que não menos que isso.

Mas se considerarmos que
estamos em 105 mil hoje em dia,
o número de vítimas seria pelo
menos 10 vezes maior. É o que
se acredita como mínimo se fi-
zéssemos (imunidade de) reba-
nho", comentou.

 "Se você olhar para o Brasil,
eles estão passando por dificul-
dades.  A propósito, eles estão se-
guindo o exemplo da Suécia. A
Suécia está passando por um
momento terrível. Se tivéssemos
feito isso, teríamos perdido 1
milhão, 1 milhão e meio, talvez
até 2 milhões ou mais de vidas",
afirmou Trump na Casa Branca,
acrescentando que agora é hora
de acelerar a reabertura.

 Luciana Freire

Curtas & Rapidinhas Henrique Deloste

Manifestação em frente ao
Hospital da Brasilândia

 Um Grupo formado por algu-
mas pessoas oposição ao Gover-
no do PSDB realizaram uma ma-
nifestação em frente ao Hospital
da Brasilândia para cobrar
melhorias até ai tudo bem porque
melhorias é bom para todos.  Se o
Hospital tivesse sido entregue na

Gestão Fernando Haddad do PT
que paralisou as obras hoje a Po-
pulação seria melhor atendida e
mais: Na época das reivindicações
a solicitação e que o Hospital fos-
se construído mais para dentro da
Comunidade dai a burrice não
deram atenção.(Jonas Veríssimo).

A ONG João Victor Presidi-
da por Manoel costa com sede no
Jardim Damasceno esta desen-
volvendo um excelente trabalho
na Brasilândia no atendimento a
famílias carentes, a ONG ja dis-
tribuiu mais de 3 Mil Cestas Bá-
sicas ajudando as pessoas nessa
Pandemia do Corona Vírus. Des-

Gente que a Comunidade Precisa
tacamos também o trabalho da
ONG Mensageiros da Esperan-
ça, instituições com Lideranças
que tem trabalho junto a Comu-
nidade e fazem a diferença.

 O bom trabalho tem apoio de
Sandra Santana e da Vereadora
Licenciada/Secretaria do Traba-
lho Aline Cardoso.

CONVÉM VOCÊ SABER Henrique Deloste

Um morto e três feridos após a colisão entre um carro e um
caminhão na altura do nº 5000 da Av. Eliseu Teixeira Leite no
Jardim Paulistano - Brasilândia. A batida foi tão forte que o
carro capotou a carga se espalhou na via pública e a ocorrência
foi registrada no 74º de Parada de Taipas.

Segundo moradores existem reivindicações antigas de
melhorias na sinalização para o local mais nunca foi atendido
pela CET.

NOTA DA REDAÇÃO: Na Avenida Deputado Cantídio
Sampaio altura do nº 1999 e 2135 só foi instalado uma Lomba-
da Eletrônica depois de acidentes com mortes e manifestações
organizada por Liderança com a Comunidade só assim o pro-
blema foi resolvido. Até quando vamos esperar ocorrências de
acidentes com morte para resolver?

Acidente com morte
no Jardim Paulistano

 Ao contrário de alguns oportunistas e
caronistas que só gostam de aparecer inclusive

nas fotos mas não tem trabalho em prol da
comunidade onde reside. Este colunista

Henrique Deloste há muitos anos trabalha como
liderança juntamente com o DJ Recruta e

voluntários aparecem porque desenvolvem de
fato um bom trabalho junto aos moradores na

Brasilândia, trabalho que sempre foi feito e
agora intensificado devido a essa Pandemia do
Corona Vírus, quem faz mostra e até a TV está

mostrando nossas ações feitas em domicílio,
diretamente nas Favelas sem aglomeração com
distribuição de alimentos e principalmente kits

de higiene contendo sabonetes, máscaras e
álcool em gel. Além do trabalho de orientação

sobre a Covid-19 e conscientização.
Agradecimento a Sabesp, Dip Pessoa, Fiat,

Nivea, Supermercado e Avícula Oshiro e Etec
Paulistano

Distribuição de alimentos e kits de higiene
beneficiam famílias carentes na Brasilândia
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Procon Brás PereiraEspecial Brás Pereira

ETEC Paulistano na Brasilândia produz álcool em gel
para ajudar ao combater a Pandemia do Covid-19

 Telefone: (11) 3981-2996  -    Whatsapp: (11) 93482-2813
 E-mail: vendas@moveismarino.com.br

  www.moveismarino.com.br

www.saojoao.net
(11) 94764-7240

OS DESAFIOS SOLIDÁRIOS:

O álcool em gel segue marcando pre-
sença diária no combate a Corona Vírus.
Sua utilização é eficaz na prevenção a
Covid-19, pois ele promove a destruição
de microrganismos e é uma forma segura
de prevenção e antissepsia.

Pensando nisso a Etec do Jardim
Paulistano na Brasilândia região com o
maior número de vítimas da Covid-19 está
em pleno vapor na produção de álcool em
gel que será distribuído gratuitamente para
a população. Juntos, somos mais fortes,
prevenção é a melhor solução, solidarie-
dade salva vidas. No dia 02/06 a TV
Record mostrou ao vivo o excelente tra-
balho da equipe da Etec envolvida na pro-
dução do álcool em gel, parabéns a todos.

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

ENTRE EM CONTATO

 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!

A popular Advogada Dra. Noemia da Freguesia do Ó fez
doação de mais de mil mascaras para a Associação Moradores
Cachoeirinha/Brasilândia representada por Henrique Deloste,
as mascaras foram distribuídas junto com Kits de Higiene para
a comunidade carentes no Jardim Elisa Maria.(Jornas Verissimo)

Valorize o comércio do seu Bairro

Sabe aquele mercadinho, mercearia, açougue, farmácia, lojinha e
comércio em geral que fica bem pertinho da sua casa...!!!

 Agora na quarentena ele está precisando muito ter você como fre-
guês.  Comprando no pequeno comércio local você evita sair de carro
e fica distante da aglomeração que existe nas grandes redes de super-
mercados.  Proteja sua família do Covid-19.  Apoio: SACI - Sociedade
dos Amigos Colaboradores do Bairro Imirim e Jornal São Paulo.

Veja quais são as vantagens de consumir
das micro e pequenas empresas da região

em que você mora.
.

Procon Brás PereiraReflexão Viviane Morgado

Eu sei meu amorzinho. Se eu tivesse encontrado você no ele-
vador, ficaríamos eu, você e o Pedro esperando sua mamãe.  Mas
você teve a infelicidade de pedir ajuda para um ser nada humano.
Tem vários aqui na terra que são assim: ricos, pobres, amarelos,
patrões e empregados. Só pensam neles e desaprenderam sobre
amar o próximo como Jesus nos ensinou.  Você fará muita falta
pra sua mamãe. E ela a você. Sei que tem coisas que só ela enten-
dia. Só ela fazia. Só ela era a mamãe.  Por hora, fique aí na outra
dimensão no colinho da mamãe do céu.  Ela também cuidará de
você. E de outros que tiveram destinos semelhantes.  Sinto muito
por terem negligenciado você.  Cabe a nós agora, cuidar dos
pequeninos para que nunca mais, a história se repita.  E quanto a
moça que apertou o botão do elevador pra você, Papai do céu tá
bem bravo com ela e ele é muito bom, só que é justo. Ele não
aceita os $ 20.000.  A lei do retorno é implacável e ela colherá o
que plantou...

 Cabe a nós somente, rezar por você e pra sua família, meni-
ninho.  Enquanto isto, brinque aí no céu das crianças e quando
der, visita o céu dos cachorrinhos e gatinhos.

 Eles cuidarão de você com o amor que você merece, até a
mamãe chegue aí um dia.

SENTIMENTO DE TRISTEZA
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As novas regras da qua-
rentena já estão em vigor na
cidade de São Paulo. O decre-
to 59.473/2020 publicado no
Diário Oficial do município,
prorroga até 15 de junho o
isolamento social. E a partir
desta segunda-feira dia 01 de
junho, a Prefeitura de São
Paulo começa a receber os
protocolos dos setores que se-
rão autorizados gradativa-
mente a retomar os serviços
ainda neste mês. Só depois de
análise técnica que os proto-
colos deverão ser oficializa-
dos e as atividades poderão
ser retomadas.

Estive presente nas
ações de limpeza na re-
gião do Jardim Icaraí,
Brasilândia e na cir-
cunscrição da Subpre-
feitura Casa Verde/Ca-
choeirinha/Limão, na
região da Brasilândia e
do Limão são áreas com
grande foco do vírus e
a prefeitura de São Pau-
lo mobiliza grande par-
te da equipe para ações
nesses locais. Sigo
acompanhando as ações
da prefeitura na cidade
de São Paulo no comba-
te ao COVID 19.

Seguimos na luta contra o
coronavírus e estamos
trabalhando dia após dia em
diversas ações sociais
buscando melhorias para os
moradores das comunidades
de São Paulo. Em parceria
com os clubes XI Garotos do
Piqueri, Biquinha Futebol
Clube, Pedroso Futebol
Clube e o Esporte Clube Vida
Loka já realizamos entregas
de cestas básicas ajudando
diversas famílias nesse
momento de pandemia. E se
você deseja ajudar nessa luta
entre em contato conosco
através do WhatsApp ou
Facebook para juntos vencer-
mos essa batalha.

O Homem que
Trabalha o

Povo Reconhece

O vereador Paulo Frange volta ao
ninho para rever seu professor

 Essa semana, Paulo Frange
esteve no Largo do Japonês, na
Cachoeirinha,. visitar Dr.
Oswaldo Pereira Guimarães, foi
um dos melhores momentos do
ano. Lá estava meu grande ami-
go, fazendo a sua parte com en-
tusiasmo! Sem largar o consul-
tório, é hoje o mais longevo dos
médicos da Zona Norte!

E, foi Dr Oswaldo que me
trouxe para Zona Norte. Eu na
época, fiz meu consultório com

ele. Eu era médico no Dante
Pazzanese e estava iniciando o
Hospital São Camilo em
Santana, onde fui diretor por 20
anos! Fica aqui, meu carinho e
gratidão por esse que ajudou mi-
lhares de pessoas na região,
onde tem consultório no mesmo
lugar há 60 anos !!! Parabéns
meu caríssimo professor! Aos
amigos do ponto de táxi, minha
gratidão pela forma carinhosa
que nos recebeu!’

Rebeca Camargo, apresentadora do
“Explosão  Popular", é a nova aposta da televisão

Com apenas 20 anos, a estu-
dante de jornalismo, atriz e mo-
delo, Rebeca Camargo, já estre-
la o programa “Explosão Popu-
lar” exibido aos sábados na TV
Guarulhos e na ECOTVABC.
Rebeca, nascida em São Paulo,
desde pequena, sempre sonhou
em trabalhar com o entreteni-

mento. A apresentadora começou
a modelar aos 11 anos e passou
a ganhar visibilidade de algumas
marcas de roupas. Anos depois,
aos 16 anos, foi convidada para
assistente de palco no programa
do Zé Bento, na TV Cinec. A
simpatia e o carisma da jovem
conquistaram o público e dire-
tores de TV. Novas propostas
começaram a surgir. A partir de
então, Rebeca passou a apresen-
tar o “Portal do Sucesso”, onde
ficou por um ano. Atualmente, a
moça é a apresentadora do pro-
grama “Explosão Popular” da
TV Guarulhos, onde recebe con-
vidados musicais e do entreteni-
mento. A jovem é responsável
pela pautas e pelas entrevistas
que vão ao ar. Rebeca já entre-
vistou grandes nomes da músi-
ca brasileira, como Leonardo,
Bruno e Marrone, Zezé di
Camargo e Luciano, e Zé Neto e
Cristiano. Além de nomes con-
sagrados da TV como Dudu
Camargo e Eliana. A apresenta-
dora é presente em eventos de
Renato Cury da agência Sport
Models, trabalhando como jura-
da. Também é princesa do bloco
de rua de carnaval da Banda do

Brás Pereira. Nesse ano, saiu
como passista na escola de sam-
ba Morro da Casa Verde em São
Paulo. Recentemente, Rebeca
fez aniversário e comemorou
com a família em casa, diferen-
te do ano passado, onde recebeu
amigos e familiares em um res-
taurante nordestino. A época de
pandemia, trouxe novos desafi-
os para a jovem estudante. “Es-
tou divulgando o meu trabalho
pelas redes sociais, fazendo lives
e fotos para as marcas que tem
parceria comigo”, diz. Com
18.500 seguidores no instagram,
a carismática Rebeca, usa suas

redes sociais para divulgar as lo-
jas que fotografa e os seus traba-
lhos na TV Guarulhos. Estudan-
do o quinto semestre de jornalis-
mo, ela já sabe o que quer para o
futuro. “Eu persisto em continu-
ar na TV e ter um espaço garan-
tido na comunicação”.

Com muita dedicação,
Rebeca já é uma aposta para o
futuro. As redes sociais da jovem
cresce a cada dia, tanto no
youtube com o canal: Rebeca
Camargo, como no instagram
@bekacamargooficial.

Texto:  Bruna Gabrieli de
Abreu

Maria Helena
A Força da Mulher!


