
Viva! Vila Nova Cachoeirinha,
mas continua abandonada...
A nossa região já tem um

hospital que tem um espaço
bacana. Precisa de estrutura pra
suportar a demanda. O
Cachoeirinha precisa de gente
trabalhando lá. Mais médicos,
mais enfermeiros e mais condi-
ções deles receberem as pesso-
as. Além de ter uma das melho-
res maternidades da cidade, ele
é muito bem localizado! Então
precisa de investimento nele.
Está pandemia foi a maior pro-
va. Só a capacidade da UTI
encheu rapidamente, porque
deveria ser maior. Tem espaço
pra isso. Só precisamos de boa
vontade e estratégias inteligen-
tes para colocar em prática.

#paulocahim #cachoeirinha
#hospitalcachoeirinha

Na campanha contra o preconceito racial, Campos Machado
vai convidar Lewis Hamilton para vir ao Brasil

O hexacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, tem cobrado maior participação dos pilotos e das equipes de automobilismo na luta contra o
preconceito racial.  Segundo Lewis, único piloto negro no certame, há falta de comprometimento, que resultou numa desmobilização das ações praticadas no
início da temporada.   Para o presidente estadual e secretário-geral nacional do PTB, deputado Campos Machado, o piloto britânico tem razão, pois as
bandeiras de luta ganham os holofotes quando algum caso isolado tem repercussão. Depois, tudo volta ao dito "normal".  Por isso mesmo, a Campanha contra
o Preconceito Racial, lançada pelo PTB AFRO no último dia 18 de julho, prega a união permanente de todos os Brasileiros, e a atenção diária a possíveis atos
de violência e de discriminação por questões étnicas, de condição social e até mesmo de foro religioso.  Campos e o PTB AFRO estão cogitando, inclusive,
formalizar um convite a Hamilton para que venha ao Brasil discorrer sobre o tema.

Vila Nova Cachoeirinha completa 87 anos
No dia cinco de agosto o bair-

ro da Vila Nova Cachoeirinha
completará 82 anos de existência.
O seu nome teve origem de uma
cachoeira da região que foi soter-
rada para dar lugar à Avenida
Inajar de Souza.

Antigamente a região era re-
pleta de fontes naturais. No Lar-
go do Japonês, existia um riacho
e no local onde é o Hospital e
Maternidade de Vila Nova
Cachoeirinha havia lagos e cacho-
eiras que serviam como área de
lazer e de piquenique para os mo-
radores.

Os primeiros moradores do
bairro foram os membros da co-
lônia japonesa que trabalhavam
nas chácaras de plantio de bata-
tas e hortaliças. Por volta de 1944
nasceu no Largo do Japonês a pri-
meira casa comercial do bairro,
pertencente a uma família de imi-
grantes de origem nipônica. Pró-
ximo ao Largo do Japonês, o bair-
ro viu surgir também às primei-
ras lojas de grandes magazines.
Na mesma região estão presentes

ainda, lojas de móveis e roupas,
lanchonetes, além de um
hipermercado e um Shopping
Center. Acompanhando toda mo-
vimentação do comércio local, o
bairro possui cerca de dez agênci-
as bancárias.

Na saúde pública, a região é
atendida pelo Hospital Geral de
Vila Nova Cachoeirinha e pelo
Hospital Municipal Maternidade
Escola, fundado em 1972 que é
considerado referência nacional no
atendimento à Saúde da Mulher,
da Gestante e do Recém Nascido
de Alto Risco.

Devido a essas facilidades em
comércios e serviços, o bairro tem
atraído também vários empreendi-
mentos imobiliários nos últimos
anos, o que tem contribuído para a
verticalização da região. Hoje sua
população gira em torno de
143.523 mil habitantes em uma
área de 13,30 mil metros quadra-
dos. O bairro conta também com
o Centro Cultural da Juventude
Ruth Cardoso, localizado na Ave-
nida Deputado Emílio Carlos,

inaugurado em 27 de março de
2006 e o Terminal de Ônibus Vila
Nova Cachoeirinha que conta com
22 linhas que interligam o Bairro
a outras regiões da Zona Norte,
ao Centro de São Paulo e à Zona
Oeste. A fundação do bairro foi
oficializada pela Câmara Munici-
pal de São Paulo em 05 de agosto

de 1933. A Subprefeitura Casa Ver-
de/ Cachoeirinha parabeniza todos
os moradores pelos 87º aniversário
do bairro e deseja que a população
contribua para a melhoria da quali-
dade de vida no bairro, lembrando
que estamos de portas abertas para
atender e defender todos os direi-
tos da comunidade.

Foto: Jornal SP Norte

Em reunião na subprefeitu-
ra Pirituba/Jaraguá com o sub-
prefeito Edson Brasil. Levando
emendas parlamentares para
melhorias do bairro e benefíci-
os dos moradores da região, foi
destinado quase 1 milhão de
reais para essas obras, e em
breve estarmos inaugurado to-
das elas em prol da região.

Estive no centro esportivo Oswaldo Brandão na região da
Brasilândia. Foi destinada verba, através de Emenda Parlamen-
tar, para a reforma do ginásio com a pintura do piso da quadra,
conserto do alambrado e iluminação.

O homem que trabalha o povo reconhece

Reynal Papéis Parabeniza
todos os moradores pelos
87º aniversário do bairro

da Vila Nova
Cachoeirinha
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Crônica Professor Clovis Pereira

Conselho

Um boato positivo sobre a
engorda do gado de corte!

Ao abrira as portas do terrei-
ro da vovó Candinha para que
consulentes com a vida ‘enrola-
da’ pudesse receber os sábios
conselhos dos guias africanos,
embora fizesse frio, muitos cli-
entes se acotovelavam, recosta-
dos no portão. O primeiro aten-
dido foi um casal de jovens que
se propunham ser voluntários
para aprovar a eficácia da vaci-
na contra o covid - 19, 20, 21 e
outros que pintarem. “Magnâni-
ma guru, viemos ao abençoado
terreiro para encomendar um tra-
balho, para que sejamos relacio-
nados a aprovar e testar a vaci-
na. Nosso desejo é que, com essa
iniciativa voluntária, possamos
entrar na história; seria glória

Vacina contra o covid

que nossos nomes fossem citadas
em ata, ao lado do Presidente
Bolsonaro!”  Para atendê-los foi
convocada a cabocla Jurema: ”Zi-
fios, ouvi o relato e dou parabéns
pelo ato heroico! Testando e apro-
vando a vacina, salvarão, com
essa iniciativa voluntária, muitas
vidas! Porém se der ‘zebra’, vo-
cês ‘embarcarão pro outro mun-
do’. Pensem bem! O casal saiu
desolado, desistiu de se arriscar
ao ‘embarque pro outro mundo’
e comentava: o terreiro da vovó
Candinha funciona! A  cabocla
Jurema tá com razão: ser cobaia
é arriscado! Deixemos a vaga pra
outros!

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

Editorial Tia Zulmira

Os Santos agradecem!

Em um programa humorístico
que havia na Rádio Mairinque Vei-
ga carioca na década de 50, um
quadro humorístico versava sobre
o alto preço da carne bovina, tal
qual nos deparamos no momento:
em notícia comentada entre dois
humorista, esta versava sobre a ga-
nância dos pecuarista, afim de que
seus rebanhos engordassem rapida-
mente. A solução utilizada era uma
vacina que deixava o boi impoten-
te, desativado sexualmente e com
isso, engordava rapidinho, aprovei-
tando o alto preço da carne bovina.
Um entendido no assunto espalhou
um boato de que saboreando a dita
carne de boi, o ‘cabra’ ficaria na

mesma situação, falando fino, com
trejeitos femininos! Resultado: os
homens com ‘H’ maiúsculo deixa-
ram de comer carne de boi, as ven-
das caíram e o preço baixaria. Ape-
nas alguns ‘garotos alegres’ não
deram bola pro boato, para eles era
a glória, devido serem desativados
de berço!

 Caso esse boato voltasse à
tona, o preço da carne bovina bai-
xaria, devido ao medo de alguns
degustadores de churrasco com a
eficiência da vacina, colocasse o
garanhão ‘desativado’, muitos di-
vórcios aconteceriam! “Quem tem
‘pé’, tem medo!” O boato deveria
ressuscitar!

Depois de uma quarentena que durou uma centena de dias
obscuros, finalmente as pessoas e os santos agradecem. O po-
vão estava agoniado de notar a calmaria, com indústrias para-
das, outras abrindo o bico, restaurantes fechados, as igrejas
que deveriam ser um lenitivo paras a crise muito doida, perma-
neceram fechadas! E as consequências... . Muitas indústrias se
quebraram; sem produção, despesas aos montes, o proprietá-
rio achou por bem fechar a indústria. Mais uma vitória do
coronavírus!. Bares e restaurantes abriram suas portas obede-
cendo um horário específico. Os fregueses desapareceram! As
despesas com água, luz, impostos, não. As igrejas de todos os
credos disponíveis não tiveram as ofertas normais e sim, des-
pesas normais, com energia elétrica, água, luz que, utilizando
ou não as despesas acontecem e as ofertas dos fieis não se
fazem sentir. Os pedidos de grana para saldar despesas citadas
deve ser depositado através de conta bancária. Estes foram
atendidos, em doses homeopáticas! Enfim, uma crise sem ta-
manho ocasionada por um vírus minúsculo. Imagine se este
fosse do tamanho de um hipopótamo! Os santos agradecem o
retorno das santas missas, as ofertas para balancearem as des-
pesas, até as ‘águas ‘clarearam!’ Amém!
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Tia Alzira

A novidade do momento é que nenhum ministro foi de-
mitido. Ainda bem. Acredito que alguns ministros ‘coloca-
ram a mão em propinas’ e o posto ou cargo de ministro não
está ‘fácil de conduzir’ como em outros tempos, em que
alguns ministros não foram honestos!

Campeonato paulista de futebol está em ascensão. O
coringão faturou o Palmeiras e o Bragantino sapecou
3x2 no São Paulo. Por enquanto não há demissão de ne-
nhum técnico. Aguardemos.

O técnico Jesus, do Flamengo, após ser campeão acei-
tou uma proposta do Benfica de Portugal e se foi. Pretende
e deverá repetir a dose no campeonato português!

Inflação devagarinho vai acontecendo no comércio.
Gêneros de 1ª a 10ª necessidade sobem de preço diaria-
mente. Enquanto isso, nossos políticos discutem data so-
bre a próxima eleição e alguns pretendem se reeleger.

Sobre a volta às aulas, nenhum ‘toca no assunto’. Al-
guns estudantes das diversas escolas estão ‘adorando’ as
férias prolongadas; outros querem o retorno rápido devido
às refeições que, em suas casas estão escassas!

A próxima eleição não será concorridas como as an-
teriores. Os eleitores estão frios, tal qual ‘pé de defunto,
e decepcionado com a atuação dos políticos atuais’ que
discutem e não resolvem nada, portanto, chumbo gros-
so na turma que pretende se reeleger!

Falece o artista sertanejo, cantor e compositor de suces-
so, Léo Canhoto.

Esta coluna tem o mesmo comportamento,
na crítica ou elogio: o Merecimento.

Estupros*  Esta é umas das no-
tícias mais chocantes que a coluna
vai divulgar, no Brasil o crescimen-
to de estupros de bebês, tem atingin-
do números astronômicos, crianças
com menos de um mês sendo abu-
sada sem piedade, e os vídeos des-
tes abusos tem comércio garantido
no crime organizado. Os preços va-
riam de acordo com a idade da cri-
ança e o crime é tão hediondo, que
deveria ter pena de morte. E o mais
inacreditável, é que existem políti-
cos que querem a legalização da
pedofilia, para estes, a cadeia é pou-
co, tem que ter a pena de morte para
quem pratica e para quem apóia. Tal-
vez, uma morte sendo queimado vivo
em praça pública.

*Paraquedistas*  Atenção
eleitor da zona norte, começaram
desembarcar na região os candi-
datos a uma vaga de Vereador de
São Paulo. Eles são os conhecidos
paraquedistas, vem até você, pro-
metem mundos e fundos e depois
de eleito desaparecem e só voltam
após quatro anos para surrupiar
seu voto novamente. As visitas e
abraços começaram no comércio
da região, com o pré candidato
Pólice Neto, que conhece a zona
norte de passagem pela marginal
do Tietê ou pelo alto a bordo de
aviões que pousam em Cumbica,
ou helicópteros no Campo de
Marte. Não se deixe enganar.

*Entrevista*  Em entrevista co-
letiva, o "Governador" João Dória
(Coronadória), psdb, ficou com cara
de taxo, após responder a uma per-
gunta de um colega de imprensa.
Dória não gostou da pergunta e dis-
se que mandaria a casa do repórter,
um chocolate para tirar o amargor
do jornalista, assim, ele deixou o
endereço com uma assessora do go-
vernador, aliás, que não vai cum-
prir a promessa, já que não cumpriu
nada do que prometeu em campa-
nha e a Cracolândia? Dória está
com a credibilidade mais baixa que
barriga de cobra, só se iguala ao
STF, Congresso e data falha ops..
data folha.

*Reeleição*  Uma pergunta
que não quer calar, prá que ree-
leger quem já está aí, com o car-
go e não fizeram nada, afinal, nós
o elegemos para mudar alguma
coisa, e nada foi feito, isto, desde
vereadores, deputados estaduais,
deputados federais e senadores,
portanto, não o reeleja, as leis con-
tinuam protegendo bandidos, cor-
ruptos de toda espécie e não exis-
te sequer um Senador ou deputa-
do federal, que deseje mudar isto.
Lamentável e ansiosamente espe-
rando uma intervenção que aca-
be com os desmandos.

*Índice/Inveja*  E o Governa-
dor João Dória (coronadória) psdb,
queria ter o índice de popularidade

e credibilidade do Presidente Jair
Bolsonaro, mas, a inveja é o fél dos
fracos.  Porém, ele conseguiu o que
poucos querem, nas redes sociais,
ele tem o mesmo sucesso de Lula,
ou seja a antipatia e a rejeição de
100% dos internautas.

*Xeque- mate*  O Presiden-
te Jair Bolsonaro, entrou junta-
mente com a AGU - Advocacia
Geral da União, com uma ação
de inconstitucionalidade, pedin-
do que o STF - Supremo Tribu-
nal Federal, reveja a sua condu-
ta e estude o artigo 5° dos direi-
tos individuais da Constituição,
que garante o direito a liberda-
de de expressão. Isto, se deve ao
fato de Ministros daquela corte
cercear pelas redes sociais os di-
reitos de vários formadores de
opinião, como: jornalistas,
blogueiros, influencer e até polí-
ticos. O curioso é que são todos
de direita. Assim, o Presidente
Bolsonaro, dá mais uma lição de
como usar a democracia, indo
pelos meios legais, diferente do
que afirmam seus opositores,
quando dizem que ele é autori-
tário. Desta forma, o Presidente
luta pela liberdade de expressão
para todos, inclusive para a es-
querda, que o critica até com
fake news.

*vaCHINA*  Como esta colu-
na sugeriu, para que o Dória to-
masse a vacina chinesa como
exemplo, e sem truques, não de-
morou e circula um vídeo pelas
redes sociais, onde uma mulher,
aparentemente toma a vacina, logo
Dória se esquivou dessa. Primeiro
erro, o sujeito que aplica a vacina,
não usa algodão, tapa o local com
a mão não sendo possível ver a
operação e último a agulha se en-
contra com a capa protetora, por-
tanto, puro engodo.  Lamentável e
profundamente mentiroso. Só
complementando, Dória está apa-
vorado com a vacina de verdade
de Oxford - EUA - no qual o Bra-
sil apóia e tem acordo e deve che-
gar em dezembro.

*Comércio*  O comércio de
São Paulo, sofreu uma queda
nunca antes visto por estas pa-
ragens, assim, alguém tem que
ser responsabilizado pela
"quebradeira" de inúmeros em-
presários. Mas, a Associação Co-
mercial está em berço esplêndi-
do e nada faz, deveria no míni-
mo ajuizar uma ação, responsa-
bilizando o Governo (leia - se
João Dória) pela falência de em-
presas comerciais de vários se-
guimentos, exigindo uma indeni-
zação para o socorro dos comer-
ciantes e familiares, bem como
de seus funcionários que ficaram
desempregados.



 AFINIDADES
Como dizem por ai, os iguais

se atraem e isto nada mais é do
que a manifestação da lei de se-
melhança. O semelhante atrai o
semelhante em todos os campos
da vida. A frase “diga-me o teu
pensamento que te direi quem te
acompanha” dita em nosso meio
cabe perfeitamente nesta refle-
xão.    No mundo espiritual essa
lei também é válida, pois encon-
tramos comunidades conforme a
atração exercida pelos seus ha-
bitantes. Em outras palavras,
aquele que vibra no pensamen-
to das penas eternas, ou do céu
beatificante estará situado, após
o desencarne, conforme a afini-
dade exercida pelo seu campo
vibratório. Partindo desse prin-
cípio entenderemos também a
Lei de Causa e Efeito dentro da
Lei de Afinidades. A cada um
segundo suas obras, ou seja, a
cada um aquilo que atraiu para
si conforme suas imantações
fluídicas.

 Dessa forma, entendemos as
afirmações ouvidas de que todo
tabagista é uma piteira viva para
os desencarnados fumarem e que
todo alcoólatra é um caneco vivo
para satisfazer os invisíveis. E
isso para todos os vícios da alma
e em todos os sentidos de depen-
dência.

 Quando nos defrontamos
com pessoas que irradiam boas
vibrações, nos sentimos bem ao
lado delas e queremos estar sem-
pre juntos e quando a antipatia
se faz presente no relacionamen-
to com alguém, é o mesmo prin-
cípio desta lei atuante em nossa
familiaridade, mas não devemos
nos esquecer de que a Lei do
Amor consegue transformar
sintonias malfazejas em benéfi-
cas porque mudamos o teor dos

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

nossos pensamentos para a
positividade que anula qualquer
negatividade.

 As Vestais romanas, as Si-
bilas gregas, as Druidesas dos
druidas, as Pitonisas, os Profe-
tas, os Videntes que nada mais
são do que manifestações de
mediunidade antiga e que hoje
chamamos Médiuns, também
estavam sujeitos à essa mesma
Lei, pois atraiam seus iguais tan-
to encarnados como
desencarnados.

 Conhecendo-se os efeitos
busca-se a causa e o estudo é a
via do entendimento das
consequências que nos afligem.
Todas as manifestações da na-
tureza e da vida se resumem em
vibrações conforme as causas
que as produzem. A luz, o som,
o calor, a eletricidade, os raios
químicos, os catódicos, as ondas
hertzianas, não são mais do que
modalidades de ondulação, de
graus sucessivos que em seu
conjunto constituem a escala
ascensional das manifestações
da mesma energia. A natureza
vegetal se refaz de suas cinzas
constantemente. Ela própria re-
nasce de si mesma. É o líquen
abastecendo-se das folhas secas
e dos preciosos minerais revol-
vidos no chão para o milagre da
transformação permanente e do
aproveitamento do que há de
mais simples e mais primário
contido na atração e coesão des-
sa mesma lei que estamos tra-
tando. Os frutos do nosso plan-
tio, as consequências de nossos
atos, o premio e o castigo oriun-
dos de nossas atitudes, enfim, a
reação de nossas ações está con-
tida na lei de semelhança, ou se
preferir, Lei de afinidades. As-
sim entendemos!

 .

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Estando desempregado e fazendo continência para morador de rua, nota-

se de que sua condição financeira não está essas coisas. Jogue seus últimos
$ na sena e terá surpresa: seus palpites foram ‘pro vinagre os últimos $,
idem!’ Arrisque novamente!

  Amizades é coisa séria! Faça uma análise de seus amigos, tire a  ‘pro-
va dos noves’ e aproveite apenas uma, caso passe pelo seu crivo. No mo-
mento, amizade é apenas com pai e mãe, irmãos e alguns familiares que
não sejam invejosos.

  Consulte um oculista de primeira linha, siga seus conselhos, mande
fazer óculos para longe, perto e contra a sanha dos assaltantes que levaram
seis da coleção de celulares que pretendia montar. Portanto, olho no lance!

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

  Tenha equilíbrio! Como artista circense, o equilíbrio é fundamental,
perder o equilíbrio, teremos viúva na praça. Sendo viúva nova, pouco uso e
aproveitável, não ficará na regra 3! Um gavião baixará e a levará. Perder o
equilíbrio tem dessas coisas!

  Jogando futebol na várzea, tome cuidado com as jogadas bruscas! Lem-
bre-se de que está desempregado há anos e se machucando, suas ‘férias’
serão eternas e os ‘bacurís’ precisam do pai que, mesmo desempregado, o
sustento vem da mãe e do taxista vizinho!

  A indecisão entre o ser ou não ser é fogo! Você mandou arrancar seus
dentes para colocar um par de ‘cremalheiras’, substituindo a dentição. Ago-
ra, sendo assaltado à saída do trem na estação da Luz, perdeu as dentaduras,
ficou banguela! Bem Feito!

 Na recente visita ao médico do posto de saúde ou posto de doença -
quem está com saúde, não precisa de ir no posto de saúde -, notará que se
você tá no bico do corvo, outros estão com extrema-unção decretada, breve
irão residir no cemitério. Pense nisso!

   Alegria, alegria! Sua sogra foi morar no planeta Marte, dando sossego
para você e vizinhança! Aproveite a ocasião e se mude para outro local,
distante da velhota fuxiqueira. Compre um apartamento no polo Norte e boa
viagem!

  Faça avaliação no seu crédito na praça. Caso seja bom, continue pa-
gando em dia, seus ‘papagaios’. Se a barra estiver suja, que continue suja,
deixe de pagar contas velhas e novas, deixe-as envelhecer!

 A semana do meio-ambiente passou e você continua utilizando o meio-
ambiente em que reside, junto à sogra, gaiolas de pardais, cachorros adotados,
portanto tome uma decisão. Decisão é marca de uma cachaça baiana da boa!
Mude para o ‘buraco da onça’ na Lapa e deixe de morar no meio ambiente!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  A força do otimismo baixará sobre vós, tudo dará certo, inclusive se
arriscar uma fezinha no jogo do bicho e se acertar na milhar do 1º prêmio,
torça para que o bicheiro não desapareça!

 Se estiver apático, deixe a vida correr trinta dias por mês até dezem-
bro. Até lá, o coronavírus deverá haver desaparecido, ou ele ou você! Boa
viagem, sem a necessária passagem de volta!

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO

e os Bastidores da TV

Inicio a minha coluna co-
mentando o pedido de demissão
da Record TV, feito por Xuxa
Meneguel o que já era espera-
do desde a semana passada.

Porém,a coluna observou uma
coisa estranha a emissora não se
esforçou nem um pouco para man-
ter a apresentadora na sua grade
de programação.

Xuxa ,já há muito tempo não
estava satisfeita com a emissora
até porque em inúmeras tenta-
tivas que a apresentadora fez em
comandar programas diferente
acabou não dando certo.

Em razão disso a temporada
do "Dancing Brasil" que a rainha
dos baixinhos comandava na Re-
cord TV desde 2017,deverá ser
apresentado por Sabrina Sato.

Entretanto a direção da
emissora através de comunica-
do foi taxativa a nova tempora-
da só vai acontecer em 2021 e
essa mudança será comunicado
aos participantes.

A jornalista Zildete Montiel
morreu esta semana vítima de com-
plicações do novo Coronavírus (Co-
vid 19). A jornalista acumulou pas-
sagens por várias emissoras.

Entre elas Globo, Record,
Cultura e Band. Zildete, estava
internada no Hospital Munici-
pal da Bela Vista em São Paulo.
A coluna se solidariza com ami-
gos e familiares.

A Band confirma para a próxi-
ma segunda-feira a estreia de Ma-
riana Godoy no comando de um
programa matinal a partir das 9h00.
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O nome do programa ainda
não foi escolhido pelo novo Dire-
tor Artístico Zeca Camargo. Co-
menta-se que o programa pode-
rá ter o nome de "Nossa Manhã".

O comentarista e apresentador
esportivo da Rede Globo Caio Ri-
beiro testou positivo para o Covid
19 e ficará em isolamento, já o jor-
nalista Rodrigo Rodrigues da
SPORTV não resistiu ao vírus e
morreu na última terça-feira.

Frase Final:  Amizade quando
verdadeira torna-se duradoura.

Ausência de torcida nos estádios
durante pandemia reduz vantagem

de times mandantes, diz estudo

Uma das maiores mudanças no
futebol neste retorno da atividade
esportiva durante a pandemia do
coronavírus é a ausência das torci-
das nos estádios de todo o mundo.
É consenso que a presença de pes-

soas apoiando seus times ou tentan-
do atrapalhar a vida dos adversários
acaba fazendo a diferença nas dis-
putas, inclusive sobre a arbitragem
dos jogos.  A revista britânica The
Economist publicou um estudo nes-
te sábado (25) sobre a influência dos
estádios vazios nos times mandan-
tes dos jogos e sobre a arbitragem.
De acordo com o artigo, os times
donos da casa perdem a vantagem
— embasada através de um estudo
publicado em maio deste ano —  de
ter a torcida a seu favor para pressi-
onar e influenciar os juízes.

  Segundo a consultoria 21st
Club, que analisou 1.534 partidas
realizadas sem público em diversas

ligas ao redor do mundo, o número
de cartões recebidos por times man-
dantes cresceu de 46% para 50%
após a crise do coronavírus. O artigo
também observou que, com torcida,
times jogando em casa conseguem
58% dos pontos disputados, contra
56% jogando sem seus apoiadores.
O BNews conversou com a Jailson
Macêdo de Freitas, ex-árbitro aspi-
rante à FIFA e atual presidente da
Comissão Estadual de Árbitros de
Futebol da Bahia (CEAF-BA), que
fez comentários sobre o resultado do
estudo europeu em relação à arbitra-
gem.  “Quanto mais maturação e ro-
dagem um árbitro tem, menos sus-
cetível a pressões externas ele fica.

As tomadas de decisão são proces-
sos que são desenvolvidos ao longo
do tempo, então a medida que o ár-
bitro vai avançando etapas em sua
carreira, menos essas variáveis atu-
am. Mas sim, é claro que esses fato-
res pesam, no entanto, mais em ár-
bitro com menos experiência. Logo,
sem torcida, para estes, a pressão
externa pode acabar diminuindo”,
disse o ex-árbitro baiano.  O estudo
também cobriu questões da
efetividade em partidas com e sem
torcida. Jogando com o estádio cheio,
times mandantes acertam o gol em
cerca de 55% dos chutes tentado. Já
nos jogos durante a pandemia, ocor-
ridos desde maio, a média de acerto
foi de 53% das tentativas.  Apesar
das causas desse fenômeno ainda não
serem confirmadas de forma
satisfatória, os indicativos são evi-
dentes. Fatores como longas viagens
para fora de sua localidade e técni-
cos utilizando formações e estraté-
gias mais conservadores são os pon-
tos mais plausíveis, junto com a pres-
são exercida pelo time local sobre o
conjunto de arbitragem dos jogos em
questão. (BNews)



Dicas Emanuel Gonçalves Saúde
PúblicaDicas para a escolha do

curso profissionalizante

O AUMENTO DO IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÕES - ITCMD

A proposta do Projeto de Lei
n º 250 de 2020, foi publicada em
17/04/2020 na Imprensa Oficial e
tem como objetivo de mitigar os
efeitos da pandemia do novo Co-
ronavirus-Covid-19, no  âmbito
do  Estado de São Paulo. Essa pro-
posta eleva a alíquota  única de
4% (quatro por cento ) cobrada no
Estado de São Paulo para até 8%
(oito por cento) que é o teto do
ITCMD estabelecido pelo Sena-
do Federal a exemplo do que foi
adotado a partir de 2018 pelos se-
guintes Estados : Ceará, Santa Ca-
tarina, Mato Grosso, Paraíba, Ser-
gipe, Goiás, Pernambuco, Tocan-
tins, Bahia e Rio de Janeiro. A Ta-
bela progressiva é aqui demons-
trada: HERANÇA/LEGADOS:
(com base na UFESP para 2020
valor unitário de R$ 27,61) 1 -)
até R$ 278.000,00 nova alíquota
0% ; 2 - )de R$ 278.000,01 até
R$ 828.300,00 nova alíquota 4%
; 3 - ) de R$ 828.300,01 até R$
1.380.500,00 nova alíquota 5% ;
4 - ) de R$ 1.380.500,01 até R$
1.932.700,00  nova alíquota 6%;
5 -) de R$ 1.932.700,01 até R$
2.484.900,00 nova alíquota 7% ;
6 -) acima de R$ 2.484.900,00
nova alíquota  8 % . DOAÇÕES -
1 -) até R$  69.025,00 isento alí-
quota 0% - 2 - ) de R$ 69.025,01
até R$ 414.150,00 nova alíquota
4% ; 3 -) de R$ 414.150,01 até

R$ 1.380.500,00 nova alíquota
5%; 4 - ) de |R$ 1.380.500,01 até
R$ 1.932.700,00 nova alíquota
6%; 5 - ) de R$ 1.932.700,00 até
R$ 2.484.900,00 nova alíquota
7%; 6 - ) acima de R$
2.484.900,00 nova alíquota de 8%.
Entretanto, mesmo com esse au-
mento progressivo do Imposto de
transmissão causa mortis e doação
de quaisquer Bens ou direitos a Fa-
zenda Estadual irá continuar a co-
brar ilegalmente o tributo por base
o valor de mercado como é previs-
to no "PL 250/2020 que  define que
a nova base de cálculo do ITCMD,
para os imóveis urbanos ou rurais
será o valor de mercado a ser di-
vulgado pela Secretaria da Fazen-
da (SEFAZ-SP) que poderá "cele-
brar convênios, termos de coope-
ração, parcerias, contratar serviços
especializados ou adotar outros
procedimentos previstos na legis-
lação para a apuração do referido
valor. Mesmo antes do Governa-
dor de São Paulo, sancionar o PL
250/2020, uma critica deve ser fei-
ta, a Secretaria da Fazenda não tem
como estabelecer o valor de mer-
cado, necessitando utilizar os ser-
viços de terceiros, que poderão ser
contestados por Entidades especi-
alizadas como CRECI, SECOVI,
etc. além do que na prática o mer-
cado pode AVALIAR o preço mas,
na negociação a venda e compra

pode ser realizada  por  preço infe-
rior ao avaliado. Outra contestação
desde já ao PL 250/2020 de auto-
ria de dois Deputados do PT é a de
que a Justiça Paulista tem decidi-
do unanimente de que a base de
cálculo do ITCMD é o VALOR
VENAL dos bens imóveis urbanos
ou rurais, então o que fazer, reque-
rer  através de Advogado, que se
determine a Fazenda Pública que
não cobre o Imposto sobre o valor
de referência  ou seja o de merca-
do como ela quer. Como tudo na
vida, de tanto estudar e se aprofun-
dar no assunto, oferecemos a todos,
os nossos serviços para legalmen-
te requerermos  judicialmente que
a Fazenda Pública, devolva o que
cobrou ilegalmente a mais ou co-
bre a  menos o Imposto de trans-
missão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos. Por que
na primeira hipótese se cobrou a
mais nos últimos 5 (cinco) anos,
que devolva com correção mone-
tária. Na segunda hipótese, se for
pagar agora o Imposto a Fazenda
Pública vai cobrar a mais, e só uma
ordem judicial fará com que ela
cobre a menos. Portanto, o cami-
nho já está definido, a não ser quei-
ram pagar o que a Fazenda Públi-
ca determina ilegalmente. O nos-
so  esclarecimento tem a finalida-
de de esclarecer a todos que os seus
direitos tem de ser exercidos  den-
tro dos princípios da Justiça e da
verdadeira democracia. O grande
número de decisões da Justiça Pau-
lista a respeito do assunto é enor-
me e chamamos de jurisprudência
unanime. Para isso,  nos colocamos
ao inteiro dispor de todos para ou-
tros esclarecimentos, como fazer
contate-nos  pelo  telefone baixo
inserido ou através do Jornal São
Paulo de Fato e ainda por email.
saopaulodefato@uol.com.br

PENSAMENTO:
TUDO COMO DEUS QUER

HARMONIA, AMOR, A
VERDADE E A JUSTIÇA.
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Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação

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

Tel: (011) 9.51164243

 Atualmente o curso profissio-
nalizante é ideal para quem deseja
se qualificar no mercado de traba-
lho, significando muito mais que
um diferencial no currículo, mas um
importante e essencial elemento
para qualquer carreira.   Diferenci-
ando-se dos cursos técnicos, que
demandam um tempo maior de par-
ticipação, principalmente no que se
refere ao manuseio de máquinas e
equipamentos, o profissionalizante
depende da especialização e a for-
ma de apresentação, sendo mais
rápidos e objetivos, sem perder a
qualidade de conteúdo.   Ressalte-
se que para obter-se a certificação
do curso profissionalizante, online
ou presencial, há que se cumprir a
carga horária mínima estipulada
pela instituição e o aluno precisa ser
avaliado através do TCC/Trabalho
de Conclusão de Curso, entregue ao
final das aulas.   E o momento de

suma importância para que tudo
transcorra perfeitamente é a escolha
correta do curso profissionalizante,
principalmente para quem deseja
inserir-se mais rapidamente no mer-
cado de trabalho.   No Brasil, há ex-
celentes opções, todos com alto ín-
dice positivo de “custo-benefício,
focados na qualificação do profissi-
onal e que atendem plenamente as
necessidades do mercado de traba-
lho por um baixo investimento, ou
seja o aluno por diversas vezes, fi-
naliza seu curso e já começa a exer-
cer a profissão.   Para colaborar na es-
colha ideal do curso profissionalizan-
te, listamos algumas dicas a serem
analisadas conforme seu interesse:

1. Foco no objetivo profissio-
nal  - Pegue uma folha de rascunho e
liste todos os seus objetivos profissi-
onais, sendo detalhista ao extremo,
imaginando até o local onde gostaria
de trabalhar. Feita tal tarefa, selecio-
ne a área onde deverá buscar tal co-
nhecimento.   Lembrando que ao co-
locar essas questões no papel, a sim-
ples escrita já vai tornando as coisas
mais fáceis, deixando seus objetivos
mais claros. Se ainda estiver com
dúvida, liste também ao que não
gostaria de fazer em seu trabalho.

   2. A escolha do curso certo
para você Após a primeira etapa,
determine suas habilidades pessoais,
que auxiliarão a escolher o curso que
se encaixe no seu perfil. Estes dados
serão importantes para sua tomada
de decisão, como, por exemplo, al-
guns deles:  Ser bom em cálculos
matemáticos;  Utilizar o idioma por-
tuguês com destreza; Gostar de con-
viver e lidar com pessoas;  ·   Ter o
dom da comunicação ou  ·

 Ser crítico e analítico.   Pense
em todos seus pontos fortes e anali-

se as opções de profissões existen-
tes, imaginando as diversas áreas de
estudo, como saúde, biologia, exa-
tas e humanas, onde o ser humano é
tratado de forma diferente em cada
uma delas.   O que talvez te ajude a
escolher um curso profissionalizan-
te ideal é pensar na forma de conta-
to com as pessoas. Por exemplo, na
área da saúde terá que lidar com o
público frequentemente, já no seg-
mento de exatas, lidará com núme-
ros, além das pessoas.

  3. Pesquisar é importante -
Parece óbvio, mas uma enorme par-
cela das pessoas não pesquisa o cur-
so que desejam e acabam optando
por algo que não atende as suas ne-
cessidades.   Podemos afirmar que
a escolha de um curso profissiona-
lizante tem início na análise da gra-
de curricular, da carga horária e das
matérias a serem cursadas. Algumas
instituições não focam no que é pre-
ciso, por isso pesquisar é importan-
te.

 Veja também se o curso pos-
sui exercícios que o façam racioci-
nar e imaginar no mercado de tra-
balho. Ou melhor, se ele é voltado
para esse mercado, pois um curso
que foca somente na teoria, não irá
ajudar. Você precisa vivenciar si-
tuações que aconteceram na sua
rotina de trabalho.

  4. Pesquise as necessidades
do mercado de trabalho - Se você
conhecer mais profundamente o
que o mercado de trabalho está re-
almente solicitando, verá que exis-
tem áreas e cursos muito concorri-
dos e diversos profissionais acabam
desempregados por isso.    Sabe-
mos que ao longo do tempo, algu-
mas profissões não evoluem, nem
investem em tecnologia, por isso
novas oportunidades de carreira não
são geradas. Escolher área certa é
importante para não ficar desem-
pregado.    Portanto, procure cur-
sos com pouca demanda nesse mes-
mo mercado e que possam remu-
nerar acima da média, como, por
exemplo, a profissão de consultor
financeiro, que tem escassez de pro-
fissionais capacitados.

 Veja mais sobre esse curso, aces-
sando o link: https://sosdividas.com.br/
consultor-financeiro/

 Emanuel Gonçalves -
Consultor Financeiro -

Palestrante  Fundador do SOS
Dívidas Escritor do Livro
"Como Negociar Dívidas"

www.sosdividas.com.br

De todas as profissões afetadas
pela pandemia, talvez a que mais
tem sofrido seja a Odontologia.

Os profissionais da Odontologia
foram obrigados a parar de traba-
lhar por um período devido ao gran-
de risco que corriam de serem in-
fectados. O risco de infecção para
os profissionais que trabalham tão
próximo ao paciente coloca os Ci-
rurgiões-Dentistas no topo da clas-
sificação de risco de contágio pelo
Corona Vírus, o que fez com que
muitos Cirurgiões-Dentistas sus-
pendessem os atendimentos. Por
não terem salários fixos, com a pa-
ralisação da economia se viram in-
capazes de exercer suas atividades,
e subitamente encontraram-se sem
quaisquer receitas ficando impossi-
bilitados de arcar com despesas bá-
sicas, como aluguel, água e luz.
Quando retornaram às suas ativida-
des, se viram obrigados a obedecer
protocolos para sua própria prote-
ção e para a proteção dos pacientes
que os obrigava a diminuir, em
muito, o número de atendimentos
por dia. As orientações para atendi-
mentos com tempo maior entre um
paciente e outro, restrições quanto
ao uso dos motores de alta rotação
por produzirem aerossol fez com
que o número de atendimentos diá-
rios diminuísse drasticamente, a
ponto de ser possível atender 5 pa-
cientes em um período de 10 horas
de trabalho diário. Para um profis-
sional que tinha uma média de um
atendimento por hora, o impacto nas
finanças é imenso. Somado a este
cenário, os Cirurgiões-Dentistas ti-
veram que arcar com o aumento do
preço do Equipamento de proteção

individual descartável de uso úni-
co, luvas, máscaras, gorros, jalecos,
propés, não só para si como para
toda a equipe e pacientes, inclusi-
ve acompanhantes, que tiveram
aumento de até 2.000%, isso mes-
mo, dois mil porcento. Que são jo-
gados fora depois de cada atendi-
mento. Muitos adquiriram novos
equipamentos de proteção como
protetor facial (faceshild) além de
inúmeros outros equipamentos para
sua segurança, da equipe e dos pa-
cientes, dentre eles lâmpadas e apa-
relhos com luz ultravioleta, equipa-
mentos de ozônio, tapetes saniti-
zantes, dispensadores de álcool gel
entre outros.

Para tornar a situação um pou-
co mais desafiadora, a classe Odon-
tológica não recebeu qualquer sub-
sídio do governo, em nenhuma das
esferas, municipal, estadual nem
federal. Além do fato de não terem
sido agraciados por linhas de cré-
dito ofertados pelos bancos ofici-
ais, bem como não se encaixaram
nos benefícios oferecidos em ne-
nhuma das medidas anteriores.

Um exemplo pertinente é o da
Taxa de Resíduos Sólidos em Saú-
de, (TRSS) taxa municipal cobra-
da pela Prefeitura para recolhimento
do lixo produzido pelos estabeleci-
mentos de saúde. Se os consultórios
estavam sem funcionar e, portanto,
sem produzir lixo mas, por que a pre-
feitura manteve a cobrança?

Engana-se quem acredita que
um consultório odontológico tem
um custo baixo, além dos equipa-
mentos de proteção, muitos dos
materiais usados vem do exterior e
todos eles tem data de validade. O
custo para se montar e manter um
consultório odontológico é extre-
mamente alto já que é preciso ad-
quirir todo o equipamento para o
atendimento, materiais de consumo
e esterilização. Além disso existem
diversos profissionais, além do Ci-
rurgião-Dentista, envolvidos no
processo e que mantem o consul-
tório funcionando. Esse profissio-
nais atuam diretamente no atendi-
mento ao paciente como os Auxili-
ares e Técnicos em Saúde Bucal,
responsáveis pela desinfecção, es-
terilização e auxílio nos atendimen-
tos, dentre outras importantes fun-
ções, e as secretárias e recepcionis-
tas. Citamos, também, no ambien-
te clínico, a equipe de limpeza.

No ambiente laboratorial, cita-
mos os Técnicos e Auxiliares em
Prótese Dentária, parceiros impres-
cindíveis para execução de traba-
lhos de prótese que também tive-
ram que parar pois trabalham com
os Cirurgiões-Dentistas e também
estão sujeitos à contaminação já
que os trabalhos de prótese vão à
boca do paciente. A equipe labora-
torial também conta com admi-

nistrativo e os entregadores, moto-
boys ou empresas de motofrete.

Indiretamente contadores, equi-
pe de manutenção e conservação
dos equipamentos odontológicos e
laboratoriais, manutenção e limpe-
za do ar condicionado, revendedo-
res de materiais odontológicos,
dentais, clínicas de radiologia, to-
dos impactados pela suspensão das
atividades do Cirurgião-Dentista.

Ao todo, podemos dizer que o
impacto da pandemia na Odonto-
logia atingiu cerca de 5 milhões de
pessoas direta e indiretamente. É
possível apontar que o efeito domi-
nó de um único consultório odon-
tológico fechado, com uma equipe
composta por um Cirurgião-Den-
tista, uma Recepcionista e uma
Auxiliar de Saúde Bucal, afete de
8 a 15 famílias direta e indireta-
mente. Dessa forma os profissio-
nais da Odontologia solicitam o
apoio da sociedade na sua luta.

Através de um abaixo assina-
do virtual que será encaminhado
aos órgãos representativos de clas-
se solicitando que a anuidade co-
brada pelo Conselho Federal de
Odontologia no ano de 2020 seja
suspensa, voltando a ser cobrada
em 2021. Aos profissionais que
quitaram seus débitos em 2020,
solicitam os profissionais da Odon-
tologia ao mesmo Conselho Fede-
ral de Odontologia que credite em
2021 o valor da anuidade pagos em
2020. É preciso que os pacientes
apoiem essa causa e ajudem os pro-
fissionais da Odontologia a pressi-
onar as instituições e órgãos com-
petentes. A classe Odontológica
tem sido desvalorizada há anos,
cada vez mais vilipendiada, injuri-
ada e humilhada, a ponto de sequer
ter sido citada pelo Ministério da
Saúde em sua propaganda em agra-
decimento aos profissionais da saú-
de, e pelo Banco Bradesco na sua
campanha em apoio a esses profis-
sionais.    A Odontologia, com seus
profissionais dedicados, que atuam
em prol da saúde da população, de-
dicando-se a ela como a um sacer-
dócio, abrindo mão de si, de sua vida
e de suas famílias; dedicando-se a
horas e mais horas de atendimen-
tos, cuidados, dioturnamente. Os
profissionais de Odontologia fize-
ram a Odontologia Brasileira ser
considerada uma das melhores do
mundo, a ponto de pessoas de ou-
tros países virem para o Brasil para
serem atendidos por nossos profis-
sionais. Hoje essa mesma Odonto-
logia precisa de você, do seu voto,
do seu apoio na divulgação para
sensibilizar as autoridades a não vi-
rarem, mais uma vez, as costas a
esses profissionais tão dedicados.

Por isso pedimos, venha conos-
co! Hoje somos nós que precisamos
de você!

Carta Aberta

SALVEM A ODONTOLOGIA BRASILEIRA
CARTA ABERTA AOS PACIENTES

Reinaldo YoshinoProcon Brás PereiraCrônica Walmir Bardo

Existe uma lenda Hindú mui-
to interessante que narra sobre o
início da era do homem sobre o
planeta Terra, quando surgimos
dotados de poderes divinos e
sobrenaturais...sim...todos os
homens eram Divindades indi-
viduais, pois haviam sido cria-
dos sobre a imagem, semelhan-
ça e inspiração de "Brahma - O
Deus da Criação". No decorrer
do tempo, boa parte da humani-
dade passou a abusar de seus
poderes, usando para a prática do
mal contra o próximo e da busca
pela supremacia e obtenção do
controle do Universo.  O Deus
da Criação,   desapontado com
os homens por conta de suas ati-
tudes, tomou a decisão de tirar-
lhes o poder divino que havia
lhes concebido.  Assim, chamou
um conselho de Sábios Deuses da
hierarquia celeste para decidir o
que fazer com o poder divino re-
tirado dos homens e esconde-lo

O poder da divindade
está dentro de você!

num lugar onde fosse absoluta-
mente impossível encontra-lo.

 — "Enterremos a divindade
do homem na terra" foi a primei-
ra idéia dos deuses.

 – "Não, isso não basta, pois
o homem vai cavar e encontrá-
la", respondeu Brahma.  Então
os deuses retrucaram:

– "Então, joguemos a divin-
dade no fundo dos oceanos".

 Mas Brahma não aceitou a
proposta, pois achou que o ho-
mem, um dia iria explorar as pro-
fundezas dos mares e recupera-
ria.  Então os deuses menores
concluíram:  – "Não sabemos
onde escondê-la, pois não existe
na terra ou no mar lugar que o
homem não possa alcançar um
dia".  Então Brahma, sem saber
mais o que fazer, recorreu à sa-
bedoria do Grande Deus onipo-
tente de todo o Universo que deu
a seguinte orientação:

 – "Vamos esconder o poder

nas profundezas dele mesmo, pois
é o único lugar onde o homem ja-
mais pensará em procurá-la. O
único caminho que o tornará ca-
paz de reencontrar este poder, será
através  da conquista da "Sabedo-
ria e do Conhecimento".

 Mas não será tão fácil, ele
terá que driblar o poder da "Ilu-
são" e do "Egoísmo". E para isso,
terá que reaprender a controlar a
mente e os sentidos.

 E assim foi feito: "O poder
de divindade do homem foi es-
condido dentro dele mesmo.

  Até hoje, desde os princípi-
os do berço da civilização, o ho-
mem continua dando voltas na
terra, voando, explorando, esca-
lando, mergulhando e cavando,
em busca de algo que se encon-
tra dentro dele mesmo.

 Para obtenção dos poderes de
Deus em sua vida, somente com
Sabedoria e Conhecimento.

 Pegou a visão...??

Dicas  Emanuel Gonçalves

 Reinaldo Cesar Yoshino de Lima
tem 42 anos é cirurgião-dentista,
especialista em prótese dentária,
inscrito no CROSP sob o número

73.184, formou-se em dezembro do
ano 2000 e atua como cirurgião-

dentista em consultório próprio no
bairro de Pirituba, zona Noroeste da

cidade de São Paulo.



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!

SEU CHURRASCO MERECE MAIS QUALIDADE
CHURRASCO BOM É COM CARVÃO  SÃO JOÃO
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Carta a Meus Netos e aos Nascidos em 2004

Meu querido neto primogênito, Sham
Minha querida neta primogênita, Tamara:

D’us me deu a ventura de ser avô de um menino e uma menina no mesmo ano de 2004,
com apenas 4 meses de diferença. Isto significa que ambos estão cumprindo 16 anos. E eu quero
escrever a vocês e a todos os jovens de 2004 bem como a seus pais e avós. Esta é minha carta com
meus sentimentos, dúvidas e sugestões a vocês.

 Eu também já tive 16 anos. Nesta época eu era membro do Bnei Akiva, um grupo
Juvenil que se propunha a mudar o mundo através da fé e do trabalho. Eu tinha absoluta certeza de
meu caminho e do sucesso que viria através de nossa dedicação. Trabalhamos muito para este ideal,
juntando gente menor que nós, transmitindo nossos ideais. Par isto tínhamos de nos dedicar, ler
aprender, nos esforçar. Eram horas e dias em bibliotecas, em leitura e discussão, em sonhos de um
mundo diferente. Eu e todos meus amigos víamos nosso grupo como muito mais importante que a
escola, que a família e que qualquer outra coisa, imbuídos de um idealismo imenso. Muito de quem
sou hoje foi construído sobre aquelas bases - o que faltou de escola precisou ser suprido mais tarde.
Olhando para trás vejo que alguns de nossa turma não se preocuparam em recuperar a parte de
estudos - e infelizmente pagam por isto até hoje, com empregos mal remunerados e instáveis. E é
daqui que vem a primeira lição.

 A Primeira Lição - Ir atrás dos sonhos é fundamental, é energizante, é desafiador e é
recompensador. Lutar por um ideal forma conceitos e personalidade, é um fertilizante para atuação
em toda a vida. Mas o estudo não deve ser abandonado. Se foi deixado de lado, há que se investir em
recuperar estudo, conhecimento e cultura. Pode-se perfeitamente viver sem isto? Sim, mas não será
uma vida plena. Faltará muita coisa, desde assunto para bate papos até fundamentos para progredir
economicamente.

 ---*---
 Aos 16 anos os amigos são uma fonte inesgotável de companhia, de segurança e de

farras. São nossos confidentes e companheiros, parceiros de toda e qualquer aventura. Alguns deles,
a minoria, seguirão conosco por toda a vida. Devem ser cultivados e mantidos. No entanto a maioria
vai virar apenas conhecidos ou até uma tênue lembrança. No entanto, é nesta época que esquecemos
que temos família, geralmente não damos muita importância a eles, algumas vezes até criamos anta-
gonismos fortes, vendo os mais velhos como atrasados, incompreensíveis e focados nas coisas erra-
das. E aqui vem a segunda lição.

 A Segunda Lição -  Cultivar amizades é muito importante. Saber estar presente quando
o outro precisa e também saber com quem podemos contar quando nós precisamos. Manter os bons
amigos sem perder contato será importante, mesmo distantes. Mas a família nunca se afastará. Por
mais que vocês se afastem na juventude, a família sempre terá as portas abertas para acolher, vibrar
com vocês, se entusiasmar no seu sucesso e oferecer um ombro no momento de desespero. Nunca
permitam-se afastar da família até o ponto de não retorno. Lembrem-se do elástico - é possível esticar
muito - ele quase sempre volta ao ponto inicial - tal como as relações familiares. Mas há um risco - é
quando o elástico se rompe, o tal ponto de não retorno. Cuidem muito, muito mesmo, para não atingi-
rem este ponto - ou vossa vida adulta será de uma solidão imensa - muita gente pode testemunhar. De
novo, cuidem-se de não permitir chegar a este ponto.

 ---*---
 Onde estarei quando eu tiver 70 anos? Esta é uma pergunta que eu nunca fiz, aos 16

anos. Aliás, eu nem sabia que a gente pode chegar vivo aos 70 anos - e eu já passei disto! Mas se eu
me lembro bem, eu “sabia” onde estaria na vida adulta: nos planos de então eu seria um Engenheiro
Aeronáutico, vivendo num Kibutz em Israel, casado e com quatro filhos. A realidade é que eu fui um
Corretor de Seguros (a formação em administração ajudou muito em meu sucesso profissional), mo-
rei no Brasil até os 67 anos e hoje moro sim, em Israel, mas não em kibutz (aliás a ideologia kibutziana
se esvaiu, tal como toda a pregação da esquerda que fracassou em todo o mundo), e tive três filhos. E
aqui vem a terceira lição.

  A Terceira Lição -  Idealizar o futuro é espetacular, nos dá motivação e nos dá um
“norte”. Orienta muitas de nossas decisões. Mas há o chamado inesperado, que pode ocorrer em
qualquer momento. A morte de alguém querido, uma crise econômica, uma doença, uma mudança na
política e um sem número de outros imprevistos são possíveis. São os chamados "imprevistos previ-
síveis". Eles podem mudar totalmente nossos planos. É preciso ser adaptativo, saber aceitar que há
situações fora de nosso controle e precisamos ter capacidade para perceber e  discernimento para
analisar o que está ocorrendo, serenidade para aceitar o que não podemos modificar, coragem para
mudar o que for possível e sabedoria para perceber a diferença entre o que tem de ser aceito e o que
pode ser modificável.

 ---*---
 Muitas vezes, em nossa juventude, somos levados a imaginar que somos capazes de

tudo. Este sentimento de onipotência é comum e aceitável mas precisa de um freio. Este freio é a
espiritualidade. Quando perguntamos o que é espiritualidade, muitos responderão que é crer em D'us,
outros dirão que é ir à Sinagoga ou Igreja ou Mesquita, outros ainda dirão ser o temor frente ao
pecado. Eu aprendi com o meu amigo e guru, o Dr. Abraham Twerski, que espiritualidade é bem
diferente disto. Ele cita 16 componentes de espiritualidade em seu livro O Eu Espiritual, entre os
quais o respeito, a honra, o controle das emoções, o discernimento entre o “eu quero” e “eu devo”, o
certo e o errado e principalmente, a determinação em fazer o certo por princípio de vida e não por
medo das consequências. E aqui vai a quarta lição.

 A Quarta Lição -  Colocar a espiritualidade em vossas vidas. Ser capaz de sentir a
necessidade do próximo e ajudar, sem buscar fama, glória, holofote ou recompensa. Fazer o certo -
não porque pode “ser pego” fazendo o errado, mas por estar determinado a ser íntegro com seus
parceiros, seu empregador, seu professor, seu cônjuge ou o mundo a seu redor. Ter fé na humanidade,
no ser Humano e - se possível - em um Ser Superior, que no meu caso específico é D’us que me dá
suporte e é guia. Ser íntegro com seu ambiente e consigo mesmo, ainda que isto lhes custe algo
intangível como fama ou tangível como dinheiro. Saber, meus queridos netos, que a meta do homem
não deve ser a fortuna material mas sim o bem estar espiritual, a satisfação incomensurável de fazer
o bem. Ser voluntário, entregar-se aos demais - isto remunera muito mais que qualquer salário, bônus
ou dividendos.

 ---*---
 Quando eu tinha 16 anos, muito do que escrevi era absolutamente desconhecido para

mim. Muito disto vinha de forma subliminar e não escrita - e portanto, lentamente assimilável. Eu
tentei lhes escrever do fundo de meu coração e com toda minha alma.

 Peço a D’us que vocês leiam. Peço mais - peço a D’us que em algum momento vocês
releiam. E oro fervorosamente para que vocês incorporem estas lições em vossas vidas. Se isto ocor-
rer, no dia em que eu partir, estarei realizado.

 Eu os amo. Amo muito a todos meus 10 netos de sangue e meus dois “netos empresta-
dos”. Vejo o quanto vossos pais investem em seu bem estar. Tenho um orgulho que não escondo de
cada um de vocês e termino dando-lhes a benção tríplice da Torá, a Bíblia:

 “Que D'us te abençoe e te guarde! Faça o Eterno brilhar Sua luz sobre ti e que te dê Sua
graça! Que D'us erga Sua face para ti e te que te dê a paz!

(Extensiva a seus pais e avós)

Marcos Susskind Watch

Moradores da Brasilândia dis-
trito dividido por bairros com mais
de 300 mil habitantes foram aten-
didos com cerca de 400 cestas bá-
sica, álcool em gel e máscaras, a
distribuição dos benefícios na 8º
Ação Social Contra a Fome e no
Combate a Covid-19 foi realiza-
da na Rua Puxinana, altura do nº
47 na Vila Rica, o Organizador
das ações Henrique Deloste que
já tem trabalho consolidado na
Comunidade e também irá orga-
nizar a 9º Ação prevista para a 1º
Quinzena de Agosto, isso é gente
que faz e acontece de fato?

Ao contrário de alguns pica-

Moradores da Brasilândia  recebem Cestas Básica e Kits com Álcool
em Gel na 8º Ação Social contra a Fome e no Combate a Covid-19

retas e partidários fanáticos que
só ficam na carona, não ajuda em
nada, não fazem nada pela Co-
munidade e ainda ficam critican-
do.    Enquanto as pessoas aguar-
davam na  fila uma equipe da
UBS Dr. Augusto L.A.

Galvão PAVS (UBS Vila
Galvão) também faziam um bom
trabalho distribuindo máscaras,
preservativos e orientando as
pessoas sobre a prevenção da
Covid-19 e AIDS que também
continua matando. Agradeci-
mento a Supervisão Técnica de
Saúde da Freguesia/Brasilândia
- Dra. Jurema Westin Carvalho.

Comunidade quer o Terminal Pinheiros no Jardim Vista
Alegre e Implantação de Corredor na Av. Inajar de Souza

Para melhor atender a de-
manda a Associação dos Mora-
dores (AMJFA) da Região repre-
sentada por Henrique Deloste a
pedido dos moradores entre eles

Sergio Matroni, através de docu-
mentos protocolados a instituição
solicita a São Paulo Transportes,
Secretaria Elisabete França a
transferência do Terminal de

Ônibus Pinheiros Cachoeirinha/
Pinheiros-linha 209-P para o Jar-
dim Vista Alegre e a continuida-
de do Corredor e pista esportiva
no canteiro da Av. Inajar de Sou-
za, estamos sugerindo que o Ter-
minal seja levado para o final da
Av. General Penha Brasil  a po-
pulação desses bairros Jardim
Vista Alegre, Elisa Maria e Jar-
dim dos Francos continua no es-
quecimento por parte das Auto-
ridades competentes.

A última melhoria foi a im-
plantação da Fábrica de Cultura
Brasilândia uma luta e conquis-
ta da Associação dos Moradores
do Jardim dos Francos e
Adjacências junto ao Governo do
Estado e Secretaria de Estado da
Cultura na Administração Clau-
dia Costin e Edmur Mesquita.

Área de lazer sobre os Piscinões

FAÇA SEMPRE O BEM: Nesta foto esta
Henrique Deloste ao lado da Repórter Letícia
Gil da Band/Brasil Urgente durante Ação So-
cial que ajudou muita gente realizada na Vila
Rica-Brasilândia. Quem não faz o mal e ajuda o
próximo já tem Deus no Coração.

PICARETAS:  Nesse meio de Líder Comunitá-
rios e partidário fanáticos tirando alguns bons que
tem trabalho sério junto a sua comunidade o que
tem de Picaretas, enganadores e mentirosos não está
no Gibi pior que esse tipo de Liderança que na ver-
dade não é Liderança tira o espaço daqueles que

fazem e tem político ainda entra na deles.

SAÚDE:  Enquanto a Secretaria Municipal de Saúde não normalizar o atendimento das Con-
sultas Médicas nas UBS e Rede Hora Certa a População vai continuar passando o maior perrengue
sem atendimento e tendo seus problemas de saúde se agravando cada vez mais.

SUBPREFEITURA CASA VERDE:  O Conseg Vila Amália que organiza anualmente o Hasteamento
da Bandeira na Praça do Largo do Japonês está com dificuldade de resolver sobre a realização do evento
junto a Subprefeitura Casa Verde, pretende inclusive  alterar a data para manter a tradição, falta resolver
e resposta de acordo com a lei de acesso a informação nº 12.527/2011, outro tipo de solicitação paralela
deve ser desconsiderado, pois o evento é político.

 Notícias Curtas e  Rapidinhas Henrique Deloste

Já falamos sobre este assunto
nesta coluna e vamos reiterar a
solicitação através de Documen-
to  junto a Prefeitura/Gabinete do
Prefeito que é a construção de
áreas de lazer  entre outras
benfeitorias em cima dos
Piscinões do Cabuçu, Guaraú no

Jardim Vista Alegre,
Cachoeirinha (Penha Brasil) e
Vila Penteado no início da ges-
tão o Prefeito Bruno Covas este-
ve na Vila Penteado o assunto foi
pauta de uma conversa entre o
Prefeito, ex-Deputado Celino
Cardoso, a Vereadora Aline Car-

doso e Sandra Santana exata-
mente sobre a implantação de
uma área de lazer em cima do
Piscinão da Vila Penteado na Av.
José da Natividade Saldanha de-
pois não se falou mais no assun-
to que é bom para a População
da região.

 A Ação Social organizada
por Deloste - Associação dos
Moradores na Cachoeirinha/
Brasilândia (AMJFA), DJ Re-
cruta e equipe contou com Apoio
do Conseg Vila Amália, Empre-
sa Dubamirga, 4º Cia do 9º Ba-
talhão da PM com os PMs Ne-
ves, Pagamisse e Matheus, o Jor-
nal São Paulo de Fato, o parcei-
ro Instituto Ninho Social, Etec
Paulistano, Prefeitura de São
Paulo e Oshiro Supermercado.

Mais  informações e colabo-
ração através do Tel (11)
99727.8502 (Alex dos Santos).

Ação Social Cassius Clay dos Santos
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No dia 5 de agosto o bairro de
Vila  Nova Cachoeirinha

completa 87 anos de  existência.

Parabéns Dr. Oswaldo
Guimarães pelo 95 anos bem

vividos e salvando vidas

Dia 15 de julho fez aniversário um baluarte da
V.N. Cachoeirinha, o ilustre médico Dr. Oswaldo
Guimarães, que completou 95 anos e continua fir-
me, forte e na ativa. -"No bairro de V.N.
Cachoeirinha dedicou-se como profissionalismo,
sendo reconhecido como um ícone entre os pro-
fissionais médicos e pela sociedade paulistana em
especial dessa região" - disse. - "Parabéns Dr.
Oswaldo pelo que representa como médico na ca-
pital de São Paulo, na vida de tantas pessoas que
ajudou a construir, pelos milhares de exemplos que
deu ao longo da vida. Alguns homens escrevem
histórias, outros fazem histórias. "Parabéns Dr.
Oswaldo Pereira Guimarães

Muitas Felicidades amigão!

Desejamos felicidades e sucesso ao jovem Felipe
Pansano um grande líder do Grupo Rodando a Norte
paulistana com um futuro promissor, que aniversa-
riou no dia 13 de Julho. Hein e por quê?

Minha Cachoeirinha, minha namorada
Minha cidade, que tem 87 anos
Nascente como uma fada,
Eras tão pobres, tantos desenganos,
Tanta amargura e foste vergastada,
Ria de ti um bando de ciganos,
Disseram-se infeliz, chamaram-te coitada!

E um dia te vestiram de esperança,
Verde vestido, cor do teu destino,
E como fosse tu linda criança,
Enamorei-me de ti desde de menino,
Por ti ardo em paixão, a fé não cansa,
E brindo ao teu amor o meu amor mais fino!

Cada vez mais me sinto fascinado,
Pela infinita graça do teu ar,
Cresce e te avolumas e ao seu lado
Todas as glórias vão formando pare.

Minha Cachoeirinha, minha namorada,
Minha cidade, que tem 87 anos,
Fez os milagres de uma fada
Hoje és feliz não há desenganos,

Vila Nova Cachoeirinha,
87 anos de Progresso!

Dr. Oswaldo Guimarães

No dia 5 de
agosto o
bairro de
Vila Nova

 Cachoeirinha
completa 87 anos

de existência.

O que é o AVCB  - É um
documento é emitido através
do Corpo de Bombeiros de

SP, exigido pelas Normas de
Segurança, certificando que
durante a edificação possui
as condições de Segurança
Contra Incêndio, previstas

pela legislação,
estabelecendo um período
para sua revalidação.    A
validade do AVCB é de 1
(um) ano para locais que

não foram ainda ocupados, 2
(dois) anos para locais de
reunião de público e de 3
(três) anos para as demais

edificações habitadas.

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!

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 - aLOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - SP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E
CAMAS HOSPITALARES

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

 É a melhor forma para descrever a beleza da
modelo carioca Cassiane Tavares, de 29 anos. Ali-
ás quando desfila com seu charme e o remelexo de
doce balanço à beira das praias de Ipanema ou
Copacabana é de deixar qualquer um de queixo ca-
ído na areia.  Cassiane que participa de vários even-
tos em São Paulo, organizado pela Sport Models de
Renato Cury, além de modelo é empreendedora de
sucesso no setor imobiliário no Rio de Janeiro. Em
breve essa beldade carioca estará recebendo título
‘Models’ em São Paulo pelo empresário Renato Cury
com apoio do Jornal São Paulo de Fato.

O “doce balanço” de Cassiane Tavares quando passa!
“Moça do corpo dourado...Do sol de

Ipanema...O seu balançado é mais que
um poema...É a coisa mais linda que eu

já vi passar...” os versos da musica
“Garota de Ipanema” de Tom Jobim! Fo
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