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A visão de futuro do ve-
reador Paulo Frange foi fun-
damental para que o Hospi-
tal Brasilândia existisse hoje,
cumprindo papel fundamen-
tal no combate à convid-19 -
e que, após a pandemia, irá
exercer a vocação para o
qual foi construído: ser o
mais importante e maior hos-
pital municipal da Cidade
para atender uma população
e um distrito sempre esque-
cido.  A Organização Mun-
dial de Saúde preconiza que
cidades ou distritos tenham
de 3 a 5 leitos hospitalares
para 1000 habitantes. Essa
meta moveu Frange para co-
meçar a trabalhar pelo Hos-
pital Brasilândia lá atrás,
ainda no seu primeiro man-
dato. E foram muitas as reu-

HOSPITAL BRASILÂNDIA, A MAIOR OBRA PÚBLICA DO DISTRITO
niões, abaixo-assinados,
emendas ao Orçamento do
Município, frustrações e pro-
messa de prefeitos não cum-
pridas, até que que se iniciou
a construção.  O primeiro dia
de obra foi a 19 de setembro
de 2015 e a entrega, pelo pre-
feito Bruno Covas ocorreu
em 10 de maio de 2020, em
menos de 5 anos, o Hospital
Brasilândia começou o aten-
dimento, primeiramente rece-
bendo os pacientes da Covid-
19. Enfim, o Hospital que
terá 300 leitos e atenderá to-
das as doenças, só existe hoje
- e só foi construído neste
prazo pela insistência e per-
sistência do vereador da Saú-
de, o médico PAULO
FRANGE.

Prefeitura de São Paulo cancela
réveillon na avenida Paulista

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (17) o cancelamento da festa de réveillon na
Avenida Paulista deste ano, por conta da pandemia de covid-19.  "Tanto a Prefeitura quanto governo entendem como muito
temerário organizarmos um evento para 1 milhão de pessoas para dezembro deste ano", afirmou Covas. É um evento que
requer a organização de pelo menos três meses, envolve patrocínio, agenda de artistas, pacotes promocionais de hoteis,
turismo. Queremos aqui com a maior previsibilidade possível dizer que a Prefeitura também não vai organizar o Réveillon da
Paulista", completou.  Covas também disse que a Virada Cultural deste ano será online. "Seguimos conversando com
organizadores de dois outros grandes eventos, que são a Parada LGBT e a Marcha para Jesus, que deveriam ter acontecido,
mas foram adiados para novembro. Seguimos conversando e, assim que tivermos uma posição, vamos divulgar", declarou.

Hoje, em comunicado oficial, a TV Globo informou que “Salve-
se Quem Puder” e “Amor de Mãe” não serão mais exibidas este ano.

 Confirmou o que esta coluna adiantou no último dia 7, ou seja,
a escolha de “A Força do Querer”, de Glória Perez, apresentada em
2017 com 172 capítulos, como substituta de “Fina Estampa” na fai-
xa das 21h. Da mesma forma outras antigas produções, ainda em
processo de escolha, serão definidas para os lugares de “Novo Mun-
do” e “Totalmente Demais”, respectivamente às 18 e 19 horas.

  Desde a decisão de fechar os estúdios e paralisar todas as gra-
vações, entre iniciativas e simulações, foram várias as tentativas,
mas sem que nenhuma pudesse oferecer total segurança ou dimi-
nuir drasticamente os riscos de contágio, daí a decisão de só reto-
mar à normalidade com todas as garantias.

Nota oficial da TV Globo:  “A Força do Querer, novela de Glória
Perez e direção de Rogério Gomes, será a próxima novela das nove,
exibida depois de Fina Estampa. Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder
voltarão ao ar em 2021. A retomada das gravações de novelas segue em
discussão, acompanhando a evolução das questões sanitárias, para que
todas as medidas previstas sejam colocadas em prática, para resguardar
os profissionais envolvidos com responsabilidade e segurança”.

Globo só voltará a produzir novelas em 2021

Taís Araújo, Regina Casé e Adriana Esteves, as protagonistas de "Amor de Mãe"

Pai Jamil em seu pronunciamento, em primeiro lugar faz um voto de
louvor aos profissionais de saúde pela dedicação incansável junto aos
necessitados pedindo aos Orixás que os proteja. Nós umbandistas sabe-
mos que os espíritos da natureza nos mostram o que há de bom e de ruim
no mundo a beleza e a destruição. Estou desde março fazendo uma cor-
rente espiritual em dia e hora marcada, a nosso Pai Obaluaê e Nanã para
que seja descoberta a vacina para poder conter a pandemia. Oxaguian
pede muita calma a todos nós que trabalhamos na espiritualidade
Umbandistas e Candomblecistas. Devemos aguardar mais tempo para dar
continuidade a nossa missão mediúnica. Na parte jurídica, tivemos a pa-
lavra de Dr. Basílio Filho, Ogan de nossa casa e responsável pelo departa-
mento jurídico da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil,
sua orientação é a seguinte:

Todos nós sabemos que o mundo passa por uma pandemia muito seve-
ra, enquanto Pai e Mãe espiritual temos muitas responsabilidades com

nossos médiuns e assistentes.
Pelo Governo do Estado de São Paulo já estamos liberados para a prática religiosa, porém no meu enten-

der concordo que devemos aguardar e analisar todos os aspectos antes de abrir nossas casas. Administrati-
vamente e juridicamente os Pais e Mães espirituais respondem por seus frequentadores.

União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil

Gostaríamos de agradecer também a participação dos seguintes membros da diretoria da
União de Tendas: Pai Marco Marinho, Pai Willian Correa, Pai Edson Guiotti, Pai Elias

Cagnoni, Ogan Gilberto Henrique, Ogan Basílio Filho e Ekede Yara Rachid..

A Sabesp anunciou, na noite de quarta-feira (15), um reajus-
te de 3,4% nas tarifas da conta de água de seus clientes. O au-
mento foi autorizado pela Arsesp (Agência Reguladora de Sane-
amento e Energia do Estado de São Paulo) e será válido a partir
de 15 de agosto.  Pág. 5

Sabesp fará reajuste de 3,4% na
conta de água a partir de agosto

ORIENTAÇÃO DE PAI JAMIL PARA OS UMBANDISTAS E CANDOMBLECISTAS



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

Faleceu dia 7/7, a ex-miss Bra-
sil, Marta Rocha, eleita em 1954.
Foi uma das miss mais comenta-
das, tal sua beleza, educação ao tra-
tar seus semelhantes. Em sua ho-
menagem, a GM do Brasil lançou
uma caminhonete sofisticada para
época ‘denominada Marta Rocha!’

Davi, componente da dupla
sertaneja goiana, Durval e Davi,
também nos deixou na mesma
data - 7/7.

Tufão arrasa residências no sul
do país. Santa Catarina foi o estado
mais atingido.

Carne bovina sobe de preço
diariamente. Acontece que a Chi-
na não importará carne brasilei-
ra devido o coronavírus montar
quartel no Brasil. Pode ser que
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*Só aqui*  Absurdamente ca-
sos como este só acontece no Bra-
sil, a Justiça Federal, proíbe hos-
pitais militares de atenderem vi-
timas do covid 19. A justificativa
da Juíza é que os hospitais foram
feitos para atender militares e
seus parentes, desta feita, as ins-
tituições de saúde dos militares,
não poderão salvar vidas. Assim,
a Juíza que deu o parecer, teria
que ser responsabilizada e em
caso de morte ser indiciada como
co - autora. O pedido para a proi-
bição no atendimento, foram fei-
tas pelos partidos de esquerda,
PT, PSOL, PCdoB, DEM e
PSDB, qual será a real intenção
destes partidos e da Justiça Fe-
deral, em não parar as mortes
pelo coronavírus.

*vaCHINA*  O Governo do
Estado de São Paulo, está precisan-
do de cobaias da área da saúde para
testar a vachina ops vacina chinesa
de onde surgiu o vírus. (E se alguém
tiver uma reação desastrosa, de
quem será a culpa? do cobaia cla-
ro, pois, ele é voluntário e sabe dos
riscos). O "governador, devia ser o
primeiro voluntário, mas, tomando
a vachina ops vacina de verdade,
nada de montagem. Huuuum sei
não hein! Na verdade, Dória tem
que ser responsabilizado pela dis-
siminacão do vírus durante o car-
naval.

*Polícia Militar*  É no míni-
mo curioso e estranho que gran-
de parte da imprensa, faz fortes
críticas a polícia, mas, se mantém
calada quando um policial é mor-
to em tiroteio ou pior, na embos-
cada. O que não dá prá entender,
é quando a situação muda e os
críticos viram vítimas de bandi-
dos, daí ligam 190 e pedem má-
xima urgência e cheios de pavor
imploram o socorro da PM. Con-
tudo, o mais espetacular, é que a
polícia jamais nega auxílio, seja
a quem for.

*Congresso*  Só por curiosida-
de: prá quê tantos deputados e se-
nadores, e com um número maior
ainda de privilégios e mordomias.
Hora de mudar.

*Coronavírus*  Este é um ví-
rus cheio de manias, segredos,
seletivo, inteligente e versátil, pri-
meiro o Governo do Estado disse
que o distanciamento seguro era
de 1metro, depois passou a ser de

4 metros, agora, diz que o dana-
do flutua no ar. Não demora e ele
(coronavírus) envia e - mail, face
ou wattsapp avisando que vai vi-
sitar a sua casa. Por enquanto ele
está visitando alguns comércios
outros não, como: supermerca-
dos, oficinas mecânicas, bancos,
ônibus lotado, metrô ele não ata-
ca, mas, lojas, de variados seg-
mentos, cabeleireiros, barbeiros,
academias, dentistas, shoppings,
ruas, avenidas e praças, ele não
perdoa, ataca mesmo, por quê
será? Claro está, que o vírus exis-
te e é fatal, mas, as medidas to-
madas pelo Governo do Estado,
foram desastrosas e só piorou a
situação. Responsabilidade, tem
que cair no Governador.

*Sem revelion*  O Governador
João Dória, "Coronadória" (psdb),
vem a público e diz que eventos
como revelion, Natal não devem ser
comemorado antes de ter a vacina.
Porém, ele mesmo permitiu o car-
naval e blocos, levando milhões de
pessoas as ruas, e isto, já sabendo
do coronavírus, dizendo que " São
Paulo terá o maior carnaval do Bra-
sil" cooperando assim, para a dis-
seminacão do vírus, e na maior cara
lavada. Pelo andor da carruagem,
em São Paulo não se elege mais,
nem a administrador de banca de
churrasquinho grego. Seu índice de
credibilidade, está menor que o data
falha e o STF juntos.

*CHM*  O Conjunto Hospi-
talar do Mandaqui, caminha de
vento em popa e na direção certa
do desenvolvimento e no atendi-
mento exemplar a pacientes. E
isto se deve ao fato da perseve-
rança de seus diretores e sem a
interferência desastrosa do con-
selho gestor, que insiste em se
perpetuar no poder. Mas, graças
ao bom senso de colaboradores no
interesse da melhoria da institui-
ção, o famigerado conselho está
afastado e inoperante.

*O rádio mais pobre*  Morreu
nesta semana aos 78 anos, o radia-
lista José Paulo de Andrade, dono
do Programa O Pulo do Gato na
Band. Zé Paulo, tinha 58 anos de
carreira, assim, com esta perda o
Rádio Brasileiro fica mais pobre e
o país sem um grande defensor. Zé
Paulo, nosso amigo e colega deixa
uma legião de amigos e fãs em
imensa tristeza. Que o pai o receba
de braços abertos.

Conselho Tia Alzira

Crônica

Um político com medo
de não ser reeleito!

  Com o desassossego atual, ge-
rado pelo coronavírus, deixa o po-
vão com ‘as barbas de molho!’ No
momento a população mundial se
preocupa com a pandemia, ação
nefasta da covid-19 e coronavirus.
No Brasil especificamente, a pre-
ocupação com a ação provocada
por esses males, coloca a popula-
ção de saia justa!

 É assunto predominante na
mídia e nos bate-papos costumei-
ros. A população é obrigada por lei,
a usar máscara protetora diuturna-
mente. E usa! As ditas máscaras a
princípio eram simples, na cor
branca e comercializada caro; foi
industrializada, o preço baixou,
algumas firmas as ofertam aos cli-

Com as barbas de molho!

entes e deixou de ser da cor
branca; houve opção de tipos e
cores: apareceram máscaras
com frases grotescas, caveira,
emblemas de clubes de futebol
entre outras, típicas do cotidia-
no etc. A preocupação contra o
mal continua entre os viventes,
porém notamos outro fator sem
nenhum interesse pelo povão:
os políticos mantendo estabele-
cimentos semi-abertos e o as-
sunto predominante entre eles
está sendo a data para realiza-
ção das próximas eleições.
Quanto o início das aulas - que
é mais importante que  as elei-
ções -,  não se preocupam! Coi-
sas da política!

Editorial Tia Zulmira

Façanhas da pandemia!

com essa atitude dos chi-
neses o produto baixe de
preço por aqui.

Comércio abrindo suas
portas com reservas: ape-
nas algumas horas. Em-
presários do ramo hotelei-
ro e de restaurantes estão
desanimados com a peque-
na frequência e alguns dei-
xarão este comércio.

Futebol continua em
passo de espera. Os tor-
cedores são impedidos de

frequentar estádios. No Rio de
Janeiro, o campeonato prossegue
sem a presença dos torcedores.

Atriz Clarice Amaral há tem-
pos afastada das novelas, residin-
do no interior do estado do Rio de
Janeiro, também nos deixou no iní-
cio de julho.

Comércio é reaberto, deva-
gar quase parando. Muitos esta-
belecimentos tradicionais deve-
rão fechar as portas. Mais uma
vitória do  corona vírus!

Caiu avião monomotor na ave-
nida Braz Leme; não é novidade,
sempre acontece essas tragédias. O
piloto, único passageiro, faleceu, o
trânsito ficou congestionado. O
Campo de Marte deveria ser inter-
ditado; é central e sempre aciden-
tes são anotados.

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
mesmo com frio congelando até
a alma, os clientes faziam fila
para receber as senhas e os aba-
lizados conselhos dos guias afri-
canos. O primeiro a receber a
senha foi um gorducho, careca,
barrigudo e, pelo jeito, desativa-
do das funções sexuais. E abrin-
do o jogo, disse: ”Magnânima
guru, vim ao abençoado terreiro
para saber se  serei reeleito no
cargo de vereador! Gostei do ‘tra-
balho’ de não fazer nada e, se
abordado por um eleitor que re-
clama melhoria para seu bairro,
sempre digo que espere passar a
quarentena que o problema será
resolvido. Como a quarentena tá
mais enrolada que palha de aço,
o eleitor esquece, a eleição acon-
tece, recebo votos engano mais
quatro anos!” Para atender esse
promessão, foi escalado o cabo-

clo Oito Flechas: “Zifio, ouvi
seu relato e jogando os búzios
vamos saber da sua situação fu-
tura. Epa! Os búzios recusam
dar sua opinião! Quando esse
fator acontece é porque sua re-
eleição ‘vai pra casa do cha-
péu!’ O cliente perguntou: não
serei reeleito? Tô na roça! Te-
rei que voltar à minha ativida-
de profissional anterior, acordar
cedo, empurrar o carrinho e
catar recicláveis! A culpa é mi-
nha! Se tivesse trabalhado ho-
nestamente, poderia reclamar;
em 4 anos de boa vida, férias,
ordenado em dia, apenas com-
pareci em duas reuniões. A pri-
meira e a última! Que sirva de
lição para meus coleguinhas! O
cliente saiu xingando: tenho
que comprar um carrinho e vol-
tar a catar recicláveis!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinh

 O coronavírus realmente
deu um nó no mundo. Em to-
dos os países se faz presente.
No Brasil o ataque foi de doer;
comércio, escolas, indústrias
abrindo o bico, políticos sem
solução para o rolo, ministros
demitidos e alguns ‘pularam
do barco’ antes de assumir o
posto. As escolas do ensino
fundamental se mantêm fecha-
das; caso reabram, os alunos

deverão ser conscientizados
sobre o local aonde a dita cuja
esteja localizada! Tenho expe-
riência na arte de lecionar; al-
guns alunos são aplicados e
esperam o momento do retor-
no  das aulas. Outros estão
achando bom as longas ‘féri-
as’ e têm aqueles que não es-
tão nem aí e agradecem ao
coronavírus pelas férias pro-
longadas! A população de bai-

xa renda - a turma do fubá
grosso -, recebeu um auxílio
de 600 mangos do Presidente
Bolsonaro. Deu pra aliviar por
alguns dias o ‘miserê’. Essas e
outras foram as façanhas de
um pequeno vírus. Caso fosse
do porte de um elefante, ima-
gine o resultado; este seria ele-
vado à ‘quinta potência!’

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e realista!

 Especialmente desenvolvi-
do e produzido em conformi-
dade com a resolução RDC
350/2020 da ANVISA o Álco-
ol Antisséptico  Antisséptico –
Etélico Hidratado 70%  elimi-
nando 99,99% de germes e bac-
térias – CANABELLA, o Ál-
cool higieniza as mãos, sem res-
secamento da pele aplicando
uma pequena quantidade na
palma das mãos aroma mentol
corante limão entre outros.

Esse produto vem fazendo sucesso nas lojas e comérci-
os de São Paulo.  A produção e envasamento do Álcool
Antisséptico Glicerinado Etelico Hidratado é produzi-
do por Alambique CANABELLA Ltda. Em Paraibuna –

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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Professor Clovis Pereira



VERDADEIRAS CURAS?
As palavras de Jesus no atendi-

mento aos doentes que o procura-
vam nos faz pensar. O “vá e não
peques mais” nos indica que se o
curado voltou à sua vida normal sem
ter modificado seu intimo, a cura de
nada valeu fazendo com que ela, a
doença ou defeito físico curado,
volte com mais força.

 Lucas 11:24-26 e Mateus
12:43-45 mostra a parábola do “es-
pírito impuro que volta à casa de
onde saiu e que a encontrando var-
rida e adornada, traz com ele ou-
tros sete espíritos piores do que ele”
para ali fazerem morada. Entende-
mos nesta historia o que afirmamos
acima e que agora repetimos: se o
curado não modificou seu modo de
viver, ou se preferir, sua intimida-
de espiritual, a cura de nada valeu,
pois tudo retornará com mais força.
É a logica. Se assim não fosse por-
que a admoestação para não pecar
novamente?

 Na atualidade vemos igrejas
promovendo milagres de baciada
como se fosse a coisa mais normal
do mundo. É certo que acreditamos
em algumas curas, pois o próprio
Cristo disse que se tivermos a fé do
tamanho de um grão de mostarda
(Mateus 13:31-32; Marcos 4:30-32
e Lucas 17:5-6) transportaríamos
montanhas, agora, milagres por ata-
cado, a torto e a direito, da forma
como nos é apresentado, traz duvi-
das, e mesmo assim, supondo que
elas aconteceram em toda sua tota-
lidade, tais fenômenos melhoraram
o ex-doente intimamente ou ele con-
tinuou com sua vida como dantes?...

 A maioria dos seres humanos,
exatamente por sua classificação
vibratória, tende para o tragicômi-
co, pois a tragédia o atrai como a
serpente seduz, pelo magnetismo de
seu olhar a presa que lhe interessa.
Perceba que as mortes espetacula-
res e tragédias sanguinolentas, mos-

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

tradas pelas mídias, atraem um pu-
blico enorme, a ponto de gerar, em
nós, tristezas, conflitos, infelicida-
des, porque, tais acontecimentos
encontram eco em nosso interior e
são correspondidas pelo nosso Es-
pírito. Não foi a toa que o Cristo
disse que “para cada dia basta o seu
cuidado” pois ele é conhecedor de
nossas tendências negativas que
afloram ao contato de certos acon-
tecimentos. Ora, se você vive o on-
tem ou o amanha, não terá tempo
de viver o hoje. Concordas?

Jesus foi provado, perseguido,
injustiçado e depois do sofrimento,
através da obediência, saiu vitorio-
so, porém, ainda hoje, a maioria dos
que se dizem cristãos adoram o
Cristo crucificado, pois, ainda não
o descrucificaram e alguns ainda
vão mais além idolatrando as mãos
ensanguentadas de Jesus.

 Não temos nada contra as ma-
neiras de adoração que os outros
adotam, pois cada qual é livre para
isso, mas como acreditamos que a
nossa crença fala muito do nosso
intimo, do nosso entendimento e
aqueles que se ligam às religiões
“sanguinolentas”, desde que o fa-
çam realmente no sentido de ado-
ração, não podemos julgá-los, po-
rém, nos vemos na obrigação de di-
rigi-los para o que o Cristo nos en-
sinou sobre Deus ser Espírito e que
deve ser adorado em Espírito e Ver-
dade conforme consta em João 4:23-
24 (no entanto está chegando a hora,
e de fato já chegou, em que os ver-
dadeiros adoradores adorarão o Pai
em Espírito e Verdade. São estes os
adoradores que o Pai procura. Deus
é Espirito, e é necessário que os
seus adoradores o adorem em Espí-
rito e Verdade). Só assim consegui-
remos a cura da alma que se refle-
tirá no corpo físico. Estamos certos?
Acreditamos que sim!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Seja um cabra decidido! Resolva os problemas no ato, não deixe para

depois. Ao realizar um assalto relâmpago, espere chover e, ao relampear,
faça a ‘colheita’ no estabelecimento que você já trabalhou e conhece as
manhas do gerente.

 Melhore seu desempenho em todas as áreas! Caso alguma área esti-
ver falhando, recorra ao espelho e confira se está portando chifres!

Observe suas necessidades. Sendo alimentícia, dirija-se ao supermer-
cado e adquira o necessário. Pague com aquele cartão ‘afamado’ de um
velhinho, com direito à senha e tudo. Na próxima ’investida’ troque de
supermercado!

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

 – Quando assumir compromisso, cumpra-o. Nada de dar o golpe do
‘João sem braço’. A sua ex-namorada fez queixa ao delegado de plantão
sobre sua infidelidade e pediu justiça contra. Assuma o compromisso, an-
tes que seu sogro o mande pro cemitério.

  Não corra risco! Corra na próxima corrida de São Silvestre - caso o
coronavírus permita - e, ao correr, espalhe pra turma que você está infecta-
do; eles se espalham, resistem e você será o vencedor!

 Todos apreciam a luz do dia! O motivo é simples: a energia elétrica é cara
e agora com o frio, escure mais cedo, as lâmpadas são acesas, o consumo é
maior e o preço acompanha a inflação. Há muitos consumidores reclamando o
alto preço. A   ‘ENEL’ recomenda reclamar para o bispo, Dom Odilo.

 ‘Não julgue, para não ser julgado!’ A profecia de santo Osório é váli-
da. O juiz Sérgio Moro julgou um monte de políticos ladrões, colocando a
metade na cadeia e outra metade aguardando vaga. Hoje está fora do go-
verno e sendo julgado por ser um cabra honesto! Coisas da vida e da pro-
fecia de santo Osório!

 Sensações vindas de além-túmulo perturbam seu sono! São almas
dos seus credores cobrando os anos de aluguéis atrasados, dinheiro em-
prestado e agora vivendo com várias viúvas em boas condições, deixadas
pelos credores. Sai dessa!

  Atitudes precipitadas, não devem ser tomadas! Pode causar uma sé-
rie de moléstias e te enviar pra cidade dos pés-juntos! Tome ATITUDE,
uma cachaça baiana, saborosa, faz esquecer as amarguras da vida, entre
outras vantagens. É cara, mas compensa!

  Cuidado para não participar de encrencas familiares. Se sua sogra per-
turba, mande-a pro nordeste cuidar de bodes. Seus cunhados cachaceiros e
vagabundos, mande-os ‘praquelugar’ e se a mulher der bronca, que vá junto!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Para o aquariano (a) o signo indica bons fluidos, saúde ótima e livre
de encrencas. Continue sendo uma pessoa honesta, comunicativa e cuide
apenas da sua vida. Vida dos outros é dos outros!

 Adquira o hábito de ser honesto. Malandragem tem vida curta para
todos; logo é descoberta e a barba cresce! Os ex-ministros governo anteri-
or, não foram nada honestos e perderam a mamadeira. Portanto, honesti-
dade pesa no conceito do ser humano!

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO

e os Bastidores da TV

Fifa divulga agenda de
jogos da Copa de 2022

A Federação Internacional
de Futebol (Fifa) divulgou, na
manhã   quarta-feira, 15, um
esboço daquilo que será a agen-
da de jogos da Copa do Mundo
de 2022, com sede no Catar.  De
acordo com a organização, o
torneio, que tem previsão para
ser iniciado no dia 21 de no-
vembro, contará com quatro
jogos por dia na fase inicial,

conhecida como fase de grupos. A final da competição acontecerá no
Estádio da cidade de Lusail, que está sendo construída para o maior
evento esportivo do mundo. Seguindo o fuso horário de seis horas
entre o Brasil e o país do Oriente Médio, as partidas que estão previs-
tas para os horários local, de 13h, 16h, 19h e 22h serão acompanha-
das pelos brasileiros às 7h, 10h, 13h, 16h, respectivamente.

Cronograma:  Fase de grupos – 21 de novembro a 2 de dezem-
bro, com quatro jogos por dia -  Oitavas de final – 3 de dezembro a 6
de dezembro, com dois jogos por dia -  Quartas de final – 9 e 10 de
dezembro, com dois jogos por dia -  Semifinais – 13 e 14 de dezem-
bro -  Definição do 3º lugar – 17 de dezembro  - Final: 18 de dezem-
bro (A Tarde)

Inicio a minha coluna co-
mentando a volta de alguns pro-
gramas ao vivo na Televisão
Brasileira. Até porque as repri-
ses já a algum tempo por conta
do Coronavírus vem cansando
os telespectadores.

Ratinho por exemplo deverá
voltar na próxima semana, sem
auditório e com um número re-
duzido de participantes. Por or-
dem de Sílvio Santos nenhum
programa da casa deverá ter mais
do que três convidados.

Fausto Silva já volta esta se-
mana a retomada das suas gra-
vações do "Domingão do Faus-
tão" que também não terá pla-
teia e ainda terá que reduzir o
número de bailarinas no seu
programa.

E, por ordem da direção da TV
Globo, os convidados recebidos
pelo apresentador deverá mesmo
ser limitado em apenas um por
programa. Essa é a melhor saída
que a emissora encontrou para a
retomada da programação.

Outro posicionamento da
Globo é a não aprovação que o
apresentador Fausto Silva vol-
te com o seu tradicional qua-
dro "A Dança dos Famosos"
,lembrando também que o
"Show dos Famosos" foi can-
celado em março.

Para a emissora as restrições
também devem atingir os progra-
mas "Caldeirão do Huck, "Mais
Você de Ana Maria Braga" e
"Conversa com Bial" até porque
esses programas quando volta-
rem ao vivo deverão ser adapta-
dos.  A coluna entende que essas
mudanças são necessárias em de-
corrência da situação atual por
conta dessa pandemia, mas do
ponto de vista como telespecta-
dor as reprises dos referidos pro-
gramas já cansou.

Entretanto, quando a opção
é filmes para preencher o horário
na grade de programação ha um
festival de repetição que chega a
ser irritante. Para se ter uma ideia
já foi constatado o mesmo filme em
duas emissoras diferente.

A bem da verdade é que a
pandemia do Coronavírus fez
grandes estragos em todos os as-
pectos, desde a economia onde
71% de pequenas empresas já
fecharam até o entretenimento
onde a melhor opção para os
menos favorecidos é a televisão
e nem isso está podendo oferecer
uma coisa melhor.

 Frase Final :  Na vida tudo
é passageiro

Crônica Valdir Medori

Boteco em videoconferência.
Dois amigos que se viam todos

os dias no boteco conversam por
videochamada de WhatsApp, cada
um no seu quintal.

“E aí, Pardal, tá tomando o quê?”
“Cerveja quente. É o que nos res-

ta neste fim do mundo. E você?”
“Maria Mole. Mais Maria do que

Mole.”
“Boa! Se tivesse um Dreher, te

acompanhava.”
“E aí, como estão as coisas? Tá

vivo ainda?”
“Por enquanto, vivo. Todo dia

quando acordo, ainda na cama, dou uma avaliada no meu estado geral e
chego à conclusão que a peste me pegou. Dor no corpo, cansaço, boca
seca, confusão mental... Me conformo que estou com os dias contados e
preparo um café. Na segunda xícara, percebo que é só ressaca.”

“Que alívio!... Você sabe que não tenho mais ressaca? Descobri o
truque perfeito.”

“Qual?”
“Soro caseiro!”
“Aquele: água, sal e açúcar?”
“Isso! Um litro de água, um punhadão de açúcar e uma pitadinha de

sal. Tomo um copão antes de dormir e, no dia seguinte, estou zerado.”
“Onde você aprendeu esse truque? Ana Maria Braga?”
“Não, eu que inventei. Segui a lógica: ressaca é igual a desidratação,

e soro caseiro hidrata. Não é perfeito?”
“Sei não, se fosse fácil assim...”
“Tenta, depois me fala. Melhor que Engov.”
“Sei... Mas, antes, vou tomar mais umas Bavárias.”
“Misericórdia!”

RESSACA NUNCA MAIS!
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Política Leandro Gimenez

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.

LOCAÇÃO DE CADEIRA
DE RODAS E CAMAS

HOSPITALARES

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

VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL

Saúde
PúblicaBairros da periferia de São Paulo sofrem

com a falta de amparo durante a crise
A crise política, social, econômica e ambiental não é uma

novidade no Brasil. Infelizmente, a pandemia do coronavírus
só fez acelerar os reflexos de medidas aprovadas nos últi-
mos anos. Na periferia, a realidade não é diferente, de
acordo pesquisa do Data Favela, 72% dos residentes de
comunidades não têm reservas de dinheiro o suficiente
para manter seu já baixo padrão de vida.    Ficar em
casa muitas vezes não é uma opção, por trabalharem
pelo sustento diariamente, além disso, as moradias
geralmente têm poucos cômodos e o abastecimento
de água é intermitente. Não podemos esquecer que
a renda informal faz parte da vida de quem mora
nas periferias, sendo os mais afetados pela atual
crise do coronavírus. Motoristas e entregadores
de aplicativos, diaristas e microempreendedores,
homens e mulheres que representam grande par-
cela da população brasileira.  Grande parte
desta população tem dificuldades de acesso aos
produtos que garantem a desinfecção. Apesar de
serem direito assegurados pela Constituição Federal,
o abastecimento regular potável, o tratamento de esgoto
e o manejo de resíduos sólidos ainda não alcançam milhões
de brasileiros. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 3 milhões sem acesso à rede de água
potável e 95 milhões sem coleta de esgoto. Nas cidades, a falta desses serviços afeta a popula-
ção de menor renda, obrigada a se instalar em áreas sem infraestrutura.

 A atual crise do coronavírus tirou renda e jogou para a pobreza muita gente que tinha
pouco, mas não era alvo de programas sociais. O novo vírus fez milhares de vítimas, jogando
luz a problemas que já existiam, como a baixa renda dos informais, e acentua uma desigualda-
de histórica. Por isso, é necessário pensar em soluções que conversem com a realidade das
favelas. Há muito a ser feito. Além da garantia de renda, são necessárias respostas a outros
problemas que vêm sendo enfrentados pelas favelas e que tendem a intensificar a crise. A
garantia de acesso à água corrente, a distribuição de produtos de higiene e alimentos.

O QUE É ITCMD UM DOS IMPOSTOS NO BRASIL?
Esse é mais um dos tributos

que possuímos no Brasil e a
grande variedade são desconhe-
cidas da população, com varias
siglas como : IR, IPI, ITR,
IPVA, IPTU, II, IOF, ITBI, o
ITCMD que é Imposto de trans-
missão causa mortis e doação,
etc. Isso quando falamos de im-
postos. Mas ainda podem nos
ser cobradas, mais ou menos, 28
tipos de taxas, como: taxa de
emissão de documento, taxa de
licenciamento de anual de veí-
culo - etc. 37 (trinta sete) con-
tribuições como: INSS, PIS,
COFINS, CPMF, CONTRIBUI-
ÇÃO  SINDICAL, PATRO-
NAL, CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA; 4 (QUATRO)
Empréstimos Compulsórios,
etc. Portanto, se fizermos um le-
vantamento aproximado da
quantidade de tributos existen-
tes em nosso PAIS, podendo ser
cobrados licitamente ou ilegal-
mente pelo Governo,chegamos
a um número em torno de 80
(oitenta) tributos, como decorar
tudo isso e entender? Com toda
essa parafernália, ninguém con-
segue saber se tudo que é cobra-
do é legal, se o Governo age com
Justiça e legalmente. Qualquer
dúvida ou dificuldade, apare-
cem ideias de recriar a famosa
CPMF que sabemos foi criada

para ajudar a Saúde e depois des-
viada para outras áreas ou ações
de Governo. O Presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, se disse
radicalmente contra a recriação
da CPMF como resposta ao mi-
nistro da Economia PAULO
GUEDES que voltou a defender
o imposto sobre transações digi-
tais. Então temos que estar vigi-
lantes, e buscarmos na Justiça a
defesa dos nossos direitos em ra-
zão dos desmandos e a voracida-
de de Técnicos Governamentais
que só querem arrecadar. O gran-
de exemplo é o ITCMD, Impos-
to de transmissão causa mortis
e doações que é um tributo de
competência Estadual e do Dis-
trito Federal. TEM valor de isen-
ção que são definidos por cada
Estado e do Distrito Federal.
Numa linguagem mais direta, o
que vem acontecendo é que a
Fazenda Pública de São Paulo,
vem praticando uma base de cál-
culo para fixação do Imposto de
4% (quatro por cento) do ITCMD
um valor de referência isso para
que os valores dos bens se aproxi-
mem do preço de mercado , no
caso de um imóvel urbano que o
valor venal constante no IPTU seja
de R$ 400.000,00 mas o valor de
referência criado pela Fazenda Pú-
blica seja de R$ 600.000,00, o tri-
buto tem que ser pago pelo valor

maior de R$ 24.000,00 e não R$
16.00,00. O mesmo tratamento
será com a tributação de um imó-
vel rural. Pois bem, ai vem a Jus-
tiça Paulista e decide unanimente
que a Fazenda Pública ilegalmen-
te vem cobrando esse valor a mais
e decide que ela tem que devolver
com correção. Para tanto, quem
pagou esse Imposto nos últimos 5
(cinco) anos tem direito de pleite-
ar a devolução ingressando em
Juízo e terá o acolhimento do seu
pedido que  terá que ser feito atra-
vés do Advogado .Nós estamos
atendendo a todos que assim ne-
cessitarem com toda a atenção ne-
cessária já que temos inúmeras
ações a respeito e os números de
decisões que embasam os pedidos
são sempre favoráveis aos
contribuintes.Não deixem prescre-
ver o seu direito  que é o tempo de
5 (cinco) anos do pagamento do
ITCMD CUJO VALOR FOI CAL-
CULADO PELO VALOR DE RE-
FERÊNCIA QUANDO TERIA
QUE SER PELO VALOR VE-
NAL. Estamos ao inteiro dispor de
todos, NÃO PERCA A OPORTU-
NIDADE DE RECEBER O SEU
DINHEIRO DE VOLTA LEGAL-
MENTE.

PENSAMENTO: TUDO
COMO DEUS QUER HAR-

MONIA, AMOR, VERDADE
E A JUSTIÇA.

Crônica

A Voz do Rádio emude-
ceu e está se desligando do
dial 840AM da Bandeiran-
tes o grande jornalista, lo-
cutor e radialista José Pau-
lo de Andrade.

As relações entre a locu-
ção de Rádio e os seus ou-
vintes possui uma magia
indescritível e somente
quem curte jornalismo de
rádio assim como eu conse-
guirá entender a sensibilida-
de do meu sentimento ao es-
crever sobre esta grande
perda da comunicação bra-
sileira.

O Rádio tem uma rela-
ção de proximidade com o
ouvinte numa identidade
que nos  permite a interação
de diálogo com a locução e
quantas vezes coladinho
com os ouvidos na notícia
eu apoiei ou discordei xin-
gando uma análise, me emo-
cionei com um comentário
ou vibrei com um gol nar-
rado na emoção sentida pela
voz e não pela imagem.

Como a TV chegou nos
lares somente em 60/70,
minha infância foi marcada
por aqueles enormes equipa-
mentos de rádio, numa
frequência hertz de ondas
que tocavam o coração. O
rádio na minha infância era
ligado pelo meu pai às
5:30hs da manhã com o
cheiro de café em coador de
pano exalado pela casa, li-
gado no Programa do Zé
Bettio na rádio Record, às
6hs. à sintonia mudava para
matutino "O Pulo do Gato",
antes conduzido por Vicente
Leporace e depois assumi-
do pelo Zé Paulo por 35
anos. Lembro de minha mãe
ouvindo no rádio suas no-
velas no formato folhetim,
o programa Silvio Santos na
Rádio Nacional, o do Bar-
ros de Alencar ou Eli
Corrêa...sempre ali lavando
uma louça, passando roupa
ou arrumando a casa.“Acho
que consegui expressar até
aqui o sentimento que a
memória radiofônica me re-

Calou-se a Voz do Pulo do Gato

presenta. Já na fase adulta
fui ouvinte diário do Jornal
Gente conduzido com os ti-
tulares Zé Paulo, Salomão
Esper e Joelmir Betting. O
Zé Paulo foi um radialista
implacável da notícia e in-
dependente do tema ali em
pauta, era comentado por ele
com a eloquência necessária
ao nosso entendimento, in-
dependente do nível cultural
do ouvinte.

Será dificil repor esta
peça tão importante do Rá-
dio. É como uma válvula que
queimou o equipamento da
notícia.“Ele era politicamen-
te apartidário e testemunhei
isso ouvindo diversos deba-
tes e entrevistas por ele con-
duzidos com Lula, Maluf,
Covas, Collor, Tancredo, e
tantos outros políticos e pro-
fissionais do passado.“Seu
jornalismo era independen-
te, tinha a firmeza da con-
vicção e era combativo com
suas idéias.

Ficamos órfãos como ou-
vintes e na expressão do meu
dial prefererido, seguirei ou-
vindo o rádio.
Às peças de reposição já não
existem...Não se fabricam
válvulas, mas tenho algumas
ainda mantendo á luz acesa
de minha mente como é o
caso dos jornalistas Cláudio
Zaidan Milton Parron,
Joseval Peixoto e Heródoto
Barbeiro.““Saiu do dial do
Rádio o jornalista José Pau-
lo de Andrade e vai para ou-
tras frequências de ondas
hertz em sintonia com o Cri-
ador do Universo.

Walmir Bardo

Walmir Bardo

CASA CIRÚRGICA VIEIRA

4           www.saopaulodefato.com - 17 a 23 DE JULHO DE 2020

Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação

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

Tel: (011) 9.51164243



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

Procon Brás PereiraSão Paulo Cassius Clay

A Sabesp anunciou, na noite
de quarta-feira (15), um reajuste
de 3,4% nas tarifas da conta de
água de seus clientes. O aumen-
to foi autorizado pela Arsesp
(Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado de
São Paulo) e será válido a partir
de 15 de agosto.

 A alta é composta por um re-
ajuste tarifário anual, de 2,5%, e
um ajuste compensatório, de
0,9%. O último, segundo a Sa-
besp, seria uma compensação já
que o aumento anual previsto foi
postergado. A água tratada pela
Sabesp atende cerca de 28 mi-
lhões de pessoas no estado de São
Paulo. A deliberação da Sabesp,
inicialmente disponível como
Fato Relevante, foi publicada no
Diário Oficial estadual desta
quinta-feira (16). O reajuste não
contempla a isenção das catego-
rias Residencial Social e Resi-
dencial Favela – destinada a cli-
entes de baixa renda.

Sabesp fará reajuste de 3,4% na conta
de água a partir de agosto

Av Deputado Emílio Carlos, 1173 - Bairro do Limão (11) 3936-1703
www.churrascariacanecadeprata.com.br

Sejam bem vindos, amigos/clientes! Atuando a mais de 35 anos na região do bairro
do Limão, a Churrascaria e Pizzaria  Caneca
de Prata oferece para você um excelente aten-

dimento pelo melhor preço, temos diversas
opções, pratos a la carte, Rodízio de carnes de
primeira, e as nossas deliciosas pizzas, venha

nos fazer uma visita!

Comandante do CPAM 3 vai intensificar o trabalho
da Vizinhança Solidária da PM na região.

No dia 6 de Julho o Coro-
nel PM Comandante  Andre
Marcelo Baptista Assis do
CPAM 3 - Comando de Poli-
ciamento Militar Metropolita-
no recepcionou em reunião a
Presidente do Conseg Vila
Amália Lourdes de Freitas,
Elisangela Pedroso e Henrique
Deloste Colunista dos Jornais
São Paulo de Fato e Norte
Vivo.  Vale destacar o atendi-
mento finíssimo por parte do
Coronel Assis que recebeu,
protocolou e se comprometeu
em dar andamento o mais rá-
pido possível nas reivindica-
ções e informações apresenta-
das  pelo Conseg com objetivo

de melhorar ainda mais o aten-
dimento a Comunidade na
área da 3º Cia do 9º Batalhão.

Durante a reunião o Co-
mandante falou sobre várias

melhorias que pretende fazer na
área entre elas a intensificação
da Vizinhança Solidária da PM
que vem atendendo muito bem
a População na região.

Ação no Jardim Peri atendeu 2 Mil Famílias

Uma Ação realizada pelo
Instituto Resgatando Vidas e
parcerias para ajudar as pes-
soas nesta Pandemia do Coro-
na vírus beneficiou mais de 2
Mil Famílias de baixa renda na
Favela do Sapo no Jardim Peri,
foi distribuído diretamente

para famílias carentes dos bair-
ros que chamamos de fundão
que mais precisa, 500 Cestas
Básica, 500 Dúzia de Ovos,
500 Kits de Higiene e 500 Ga-
lões de Água Mineral, a distri-
buição dos alimentos foi reali-
zada no dia 04/07 no Campo

reformado pela Brahma na
Rua Taquaraçu de Minas, o
Deloste que acompanhou tudo
levou uma equipe da Band/
Brasil Urgente que registrou
tudo e exibiu a Reportagem no
mesmo dia.

Os organizadores agrade-
cem O Instituto Resgatando
Vidas, Rede Gerando Falcões,
Promofarma (Patrocinadora),
ONG Pequeninos do Peri,
ONG Criamar, ONG Sem
Sono e AMJFA.

Curtas e Rapidinhas Henrique Deloste

Projeto Social Jardim Peri: Para quem ainda não conhece  no Jardim Peri tem o
Projeto Social Jardim Peri sobre a Coordenação de Marcio Aloísio da Silva, o atendi-
mento a Comunidade/famílias carentes fica na Rua Gervásio Leite Rebelo.1073 - Viela
do Monte no Jd.Peri, Informações pelo Tel. 11-94882.1209 . No Projeto as pessoas,
principalmente crianças são atendidas com Biblioteca, Alimentação, Orientação diver-
sas, Horta Comunitária etc.

Trecho sem Iluminação: Um trecho da Rua Agenor Alves Meira altura do nº 112 no
Jardim Elisa Maria continua na maior escuridão durante a noite, a Enel precisa fazer a
sua parte que é colocar pelo menos uns 4 postes no trecho desta via para que a prefeitura
resolva o problema com a colocação da iluminação.

Hospital da Brasilândia:   Mais dois andares do Hospital Brasilândia serão abertos
como leitos de Enfermaria informações que já tínhamos de melhorias que já estavam em
andamento, o Hospital Brasilândia teve suas obras paralisadas na Gestão Fernando
Haddad (PT) e é bom deixar claro que a continuidade das obras e conclusão com aber-
tura no atendimento a População foi nesta gestão do Prefeito Bruno Covas (PSDB)
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O Largo da Matriz
de Nossa Senhora do
Ó, na Freguesia do
Ó, é conhecido não
só por sua vocação
turística, mas por
sua diversidade
gastronômica e
cultural.
O vereador Paulo
Frange foi da  "boas-
vindas" aos amigos
Marcos Zoppi, do
Bar O Alemão, e ao
Diego e Ana Paula,
do Bar Estrela da
Matriz, que como
outros comerciantes,
se reinventaram em
função da pandemia
da Covid-19. Apro-
veitei para reencon-
trar o Márcio "Tuba-
rão", também comer-
ciante local. Boa
sorte na retomada!

LARGO DA MATRIZ: COMERCIANTES
RETOMAM AS ATIVIDADES

Dia 25/07 estaremos
realizando nossa segunda

feira solidária, com a mesma
finalidade da primeira, ajudar

várias famílias prejudicadas
pela pandemia na nossa

quebrada, a mais afetada pelo
vírus. Você que está precisan-

do de alguma ajuda ou
conhece alguém, distribuição
será feita a partir das 10h no

mesmo local, calçadão do
Iracema!!

Ação social visa ajudar
aos menos favorecidos e
afetados pela Pandemia

causada pela Covid19

Falece Luciane Nascimento, secretária
geral de Ademar Gomes Advogados

É com muita tristeza e uma
infinita dor no coração que co-
municamos o falecimento da
nossa Secretária Geral Lucia-
ne Nascimento, na data de   15/
7. Um convívio diário ao lon-
go de 12 anos que se encerra
de uma maneira inacreditável.
A nossa Lu marcou as vidas
de todos aqueles que tiveram
o prazer do seu convívio.  A
vida nos reservas surpresas
difíceis de acreditar, mas a
morte infelizmente surge a
qualquer momento e para
grande tristeza, leva pessoas
que nos são tão especiais.
Nunca imaginamos a partida
de pessoas jovens, cheias de
vida, cheia de planos.

 Ficam as recordações de
uma mulher maravilhosa, pro-
fissional competentíssima,
mãe dedicada, amiga para to-
das as horas, que ensinou mui-
to a todos nós.  Aos seus que-
ridos familiares deixamos nos-
sos mais sinceros sentimentos.
ADEMAR GOMES  ADVO-
GADO - ACRIMESP  - Fon-
te: jornalimpactoonline.com.br

Nota de Falecimento

Moises Eustaquio
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OPERAÇÃO MÃO AMIGA
Homenagem aos verdadeiros heróis
No dia 19 de julho , às 7h, no Hospital de Campanha, ao lado do Ginásio do

Ibirapuera, a equipe médica será homenageada pelas Associações dos Veteranos das
Forças Armadas e Auxiliares. “Às 10h, na Avenida Olavo Fontoura, portão 01, onde
ocorrerá uma formatura, receberão homenagens o comandante da Polícia Militar do
Estado de SP, Equipe médica dos hospitais de campanha, Comando Geral da Guarda
Civil Metropolitana, comandante de Unidades das Forças Armadas.

Roberto José Arantes Caetano será
homenageado juntamente com Bombei-
ro Samuel . GBC e BMJV OFICIAL -
Grupo Bombeiro Caetano com sede na
Zona Norte de São Paulo, há 35 anos,
oferecendo Cursos e Serviços na área
de Segurança e Combate a Incêndios.

Acompanhe nas Rede Sociais:
https://www.instagram.com/

gbcbmjvoficial - https://
www.facebook.com/

grupobombeirocaetano

WWW.BOMBEIROCAETANO.COM.BR


