
Procon-SP notifica Enel

 Empresa deverá justificar
por qual motivo realizou a co-
brança das contas de março a
maio pela média de consumo;
valores indevidos e cobrados
a mais deverão ser devolvidos
ao consumidor.  O Procon-SP
quer que a distribuidora de
energia elétrica Enel explique
as cobranças das contas de
energia elétrica dos meses de
março, abril e maio e por qual
motivo foram baseadas na
média dos doze meses anterio-
res. Consumidores estão recla-
mando de contas em valores
muito acima do esperado, só
no mês de junho foram regis-

tradas contra a empresa 12.648
reclamações de cobrança abu-
siva.  A Enel deverá esclarecer
porque não foi possível fazer
a leitura presencial, tendo fei-
to as cobranças pela média de
consumo; em que consistiu essa
impossibilidade de leitura pelo
método tradicional; de que for-
ma o estado de calamidade pú-
blica impediu as leituras de
março a maio, mas não impe-
diu em junho, sendo que ainda
vigora o estado de calamidade
pública; e se a leitura não pre-
sencial implicou em redução de
custos para a empresa.

Deverá ainda apresentar

documento em que a ANEEL
(Agência Nacional de Energia
Elétrica) determina a cobrança
pela média.  Destaca-se que dis-
tribuidoras de energia elétrica
e outras concessionárias de ser-
viços essenciais que operam no
Estado de São Paulo mantive-
ram, no período de março a
maio, a cobrança feita da for-
ma tradicional.   "Se a opção
da Enel de cobrar pela média
foi decorrente de uma política
de redução de custos ou de pre-
venção da saúde de seus funci-
onários, essa conta não poderá
ser repassada aos consumido-
res. A cobrança poderá ser con-

siderada abusiva e deverá ser
cancelada com a devida devo-
lução dos valores", afirma o
secretário de defesa do consu-
midor, Fernando Capez.  Os
esclarecimentos deverão ser
prestados em até 48 horas.    O
consumidor que tiver dúvidas
ou problemas referentes as
suas contas de energia elétrica
e não conseguiu um retorno
satisfatório da empresa, pode
procurar o @proconsp, que dis-
ponibiliza canais de atendimen-
tos à distância: no site
(www.procon.sp.gov.br), apli-
cativo - disponível para Android
e iOS - ou via redes sociais.

www.saopaulodefato.com

Congresso Nacional aprovou
uma proposta de emenda à
Constituição (PEC) que altera as
datas do calendário eleitoral des-
te ano em razão da pandemia do
novo coronavírus.  O calendá-
rio inicial, definido pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) em
dezembro do ano passado, pre-
via o primeiro turno em 4 de

Adiamento das eleições municipais
para novembro é promulgado

outubro, e o segundo, em 25 de
outubro. A PEC aprovada pelo
Congresso adia o primeiro tur-
no para 15 de novembro, e o se-
gundo, para 29 de novembro.

 O adiamento foi debatido
pelo Congresso em audiências
com especialistas e integrantes
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

O governador de São Paulo, João
Doria, anunciou   quarta-feira (1º) os
12 centros clínicos que serão responsá-
veis pelo recrutamento de voluntários
para a terceira fase de testes da
Coronavac, vacina contra o novo
coronavírus desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac Biotech. Pág. 4
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São Paulo pode iniciar
semana que vem teste da

vacina contra covid-19
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Editorial Tia Zulmira

Covid-19!
Covid-19 está na ordem

do dia! Teria existido o
Covid -18? Desconhe-

ço; jamais fui informado sobre  seu
respectivo numeral. De uma ou
outra forma, as dezenas -18,19, 20
e sequenciais, caso existam,  nun-
ca houve de minha parte, interesse
sobre as   numerações.  Apenas
ouço a ‘gritaria’ do povão quanto
sua ação nada social, como qua-
rentena, ‘comércio e indústria com
a vela na mão’, povão indo às com-
pras encontrando tudo fechado e se
algum comerciante teimar em abrir
apenas parte da porta, a multa

Conselhos Tia Alzira

Ao abrir as portas de uma ma-
nhã gelada do mês de junho, pen-
sei: hoje o movimento será fraco,
um frio de lascar, povão desani-
mado, comércio aberto em par-
tes..., ledo engano! Com todas as
‘macacoas’ da época, muitos en-
costados, se espremiam no muro
próximo do abençoado terreiro da
vovó Candinha. Ao distribuir as
senhas, tive a honra de receber
uma comissão de professoras do
ensino fundamental, sendo uma
delas portadora do pedido, após
colocar moedas no ‘congá’: “Mag-
nânima guru, viemos ao abençoa-
do terreiro pedir urgência para que
aconteça o reinicio das aulas! Nos-
sos alunos são desligados por na-
tureza e, com essa temporada sem
aulas, piorou! Esqueceram tudo

Professoras em pânico!
que foi explicado; teremos que
reciclar as aulas, senão..., aqui-
lo que estava ruim, vai piorar!”
Para desenrolar o nó, foi esca-
lada a cabocla jurema: - “Zifias,
sua consulta será analisada:
Nem os responsáveis pelo en-
sino sabem quando as aulas
reiniciarão! O coronavírus deu
um nó no mundo e no Brasil, o
nó veio em duplicata! Atingin-
do político, ministros de tudo
que pensar e a resposta é: pre-
parem-se para voltar à ativa em
2022! – O que? Exclamou a
professora. – Se o coronavírus
continuar atacando, aulas so-
mente em 2022 e olhe lá! Ter-
minou a cabocla Jurema.

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

acontece. Quando tudo engrena-
rá finalmente, nem Freud respon-
de!  Os políticos através da mídia
tentam colocar ‘panos quentes’
em suas explicações, apontando
o índice de mortalidade no país e
no mundo, O povão finge acredi-
tar. Capítulo especial para o Pre-
sidente Bolsonaro que, em suas
falácias é mal-entendido pela opo-
sição, esta inflama o povão, que
mais uma vez vai na onda, há pro-
testos a favor de um lado e contra
do outro! Culpa de quem? Do
Covid-19 que veio a fim de ba-
gunçar o mundo e o Brasil dos

as produtoras de máscaras, apare-
lhos respiratórios, Álcool –gel, an-
tes pouco conhecido e com estoque
encalhado, marcenarias, estas pro-
duzindo ataúdes de diversas quali-
dades, ao gosto do ‘premiado’ en-
tre outras benfeitorias como comér-
cio fechado, bares, restaurantes,
hotéis, churrascarias, festas em
geral sob vigilância, diminuindo o
consumo de energia elétrica e água
potável, entre outras economias.
Tudo feito sob controle. Até o Rei-
no Celestial foi beneficiado com  o
fechamento das igrejas de diversos

credos que molestavam os santos
com  pedidos, inclusive de dinhei-
ro! Santa Edwiges, protetora dos
‘duros’, teve sua conta bancária
zerada! Como se nota, se de um
lado prejudicamos, do outro com-
pensamos e, para os aficionados
do jogo do bicho, o nº 19 é cente-
na preferida pelos amantes de uma
fezinha; de vez em sempre pinta
no 1º prêmio e acerta o passo de
muitos, terminou o covid-19! Des-
pedi-me do covid-19 e, assim
como muitos, fiz minha fezinha na
dezena do 1º ao 5º!

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

PREOCUPAÇÃO

Preocupação é substantivo fe-
minino que define ideia ou juízo
antecipado, desassossego,  aflição
entre outros predicados.

 No momento, nossas autori-
dades, com alguma autoridade, se
preocupam com Covid-19, Coro-

navírus, propinas que aconte-
cem aos montes nas compras
para combater ou amenizar o
mal que ataca mundialmente
entre outras mazelas. O povão
se preocupa com o dia de ama-
nhã, economia cambaleando,
escolas fechadas, crianças
sem aulas, se frequentando
aulas, pouco aprendem, ima-
gine com as escolas fechadas
- e sem previsão de abertura -
, enquanto isso o assunto pre-
dominante e preocupante en-
tre os políticos atuais é sobre
as datas das eleições.

Com outros problemas a
resolver, nossos políticos se preo-
cupam com reeleição, querem
continuar com a vida mansa, mas
os eleitores que se propuserem
votar, analisarão o ‘trabalho’ des-
ses promessões e muitos cairão do
galho! Tenho dito! Aguardemos!

Crônica Professort Clovis Pereira

 "Projeto Sírio do Bem",
representadas por Cássia Halti
e Cecília Oliva, atendem crian-
ças em tratamento de oncolo-
gia, moradores de rua e que vi-
vem em orfanatos. Elas se reú-
nem todas as quintas-feiras, no
Clube Sírio-Libanês, em São
Paulo. São 70 voluntárias que
confeccionam tocas, cobertores
e tapetes feitos em crochê. Im-
portante trabalho de amor ao
próximo!

As demissões de ministros ha-
via cessado; eis que voltaram à
tona. Novo ministro da  Educação
foi empossado! Qual será o próxi-
mo ministro a ‘pegar o boné?’

O coronavírus desafia a ar-
gúcia dos pesquisadores sobre a
vacina contra o mal. Muita es-
peculação, nada de prático e,
caso consigam a vacina, quando
aprovada, o coronavírus se foi e
a vacina não terá serventia!

Futebol profissional na imi-
nência de retornar. Muitas exi-
gências entravam o retorno rápi-
do do futebol, a alegria do povo!

Frio de lascar invade mui-
tas cidades, inclusive a nossa
capital. Aos trabalhadores ma-
drugadores a situação ainda é
pior; levantar cedo e enfrentar
um ventinho gelado é dose!
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Estatística: o primeiro óbito
causado pelo coronavírus, acon-
teceu no dia 12 de março de 2020.
Uma mulher de 57 anos, cujo
nome não foi revelado, morado-
ra na zona leste da capital foi in-
ternada e faleceu nesta data. De-
pois a sequência deslanchou!

Com essa, iniciou-se uma
série de mortes, que ainda
predomina, embora haja pos-
sibilidade de que diminua nos
próximos meses.

Bares e restaurantes com al-
gumas restrições reabrem-na ca-
pital paulista. Com o desempre-
go e quarentena de 90 dias, resta
saber se a turma tem grana para
frequentá-los!

Com o evento do coronaví-
rus, a Aids, dengue, gripes, e
outras doenças sempre em
voga, deixaram o noticiário.
Eram de ‘inofensivas’ frente ao
implacável coronavírus!

Neymar e Dudu, craques de
futebol consagrados, são temas
policiais, brigando, batendo e
apanhando de mulheres. Um
mau exemplo. Deveriam ser cau-
telosos. São ídolos e podem per-
der a confiança depositada pelos
torcedores e diretores das respec-
tivas equipes. Pensem nisso!

brasileiros que antes reclamavam
sobre desemprego, alto preço dos
combustíveis, das várias exporta-
ção de carnes, alimentando  parte
da população  mundial e coloca os
brasileiros na regra três! A carne é
fraca, alegam os moralistas, porém
para os brasileiros da classe ‘fubá
grosso’, a carne é forte no preço e
na dureza ao mastigar! Fui infor-
mado que o covid-19 é aliado ao
coronavírus.  Não sou do ramo e
resolvi colocar em pratos limpos a
informação, entrevistando-o. En-
contrei-o à porta de um hospital de
campanha. Talvez tenha aprontado

uma das suas e se preparava para
outras visitas, sendo interpelado: -
o senhor é parente do coronavírus?
– Sim! Trabalhamos em conjunto;
a diferença nos nomes é uma es-
tratégia para confundir os
noticiaristas!

 Eles ficam confusos e nós
aproveitamos e colocamos na
berlinda as autoridades médicas e
políticos que se tornam inoperantes
à nossa ação e com isso ‘diminuí-
mos parte da população mundial’,
proporcionamos emprego aos sa-
nitaristas desempregados, indústri-

*Pacaembú*  Hospital de cam-
panha do Pacaembú, está desati-
vado, o motivo é a falta de pacien-
tes com coronavírus, e o dinheiro
público alí desperdiçado, quem
será responsabilizado? Coronadó-
ria ou Brunovírus?.

*Corona chuva*  Hospital de
campanha do Anhembi, se houver
doentes lá, morrem de covid 19 ou
morrem afogados, pois, basta chover
que o interior do "hospital" se trans-
forma numa imensa piscina olímpi-
ca. Não demora e será desativado, em
função de várias denúncias e inca-
pacidade de atendimento. Obra de
CORONADÓRIA & BRUNOVÍ-
RUS.

*Desafio*  Inúmeros médicos,
infectologistas, virologistas, colo-
cam em dúvida a eficácia do uso da
máscara de pano contra o corona-
vírus, e o argumento é simples, le-
vante a máscara contra o sol ou uma
luz, e você verá os póros existentes
no tecido, logo é fácil deduzir que o
vírus é capaz de penetrar pelos fu-
riculos, uma vez que o coronavírus
é milhares de vezes menor que os
micros furos, tanto que a pessoa
consegue ver os furinhos, mas, não
vê o vírus, só mesmo através de mi-
croscópios. O desafio é provar que
a máscara protege o indivíduo
100%. Já leigos no assunto, porém,
realistas duvidam que a mascara
seja o combate ideal.

*Desafio II*  O uso continuo da
máscara, leva o organismo a sofrer e
não desenvolve anti corpos para o
combate ao vírus. Outra a pessoa res-
pira ar e expira gás carbônico, com a
máscara parte desse gás, volta para
os pulmões em forma de ácido, a si-
tuação ideal para o desenvolvimento
e proliferação do coronavírus, pois,
ele necessita de acidez para sobrevi-
ver, e isto ele encontra no sangue,
uma vez que o gás carbônico faz o
sangue ácido. Assim, o desafio é: que
cientistas provem o contrário da tese
levantada e com base em depoimen-
tos de profissionais da área, total-
mente isentos de pressão.

*Fúria*  A indústria das mul-
tas que sempre vigorou em São
Paulo, agora recebeu reforço. A
fúria arrecadadora do Estado não
tem limites, desta vez será multa-
do quem for pego sem o uso da
máscara para "proteção contra o
coronavírus", o Governo do Esta-
do, diz que o dinheiro das multas,
será doado as instituições de cari-
dade, alguém acredita? Na verda-
de até o momento nenhuma prova
foi apresentada sobre a eficiência
da máscara. O fato é que essa pan-

demia, virou um negócio lucrati-
vo e está sendo usada por grande
parte da mídia e de governos, con-
tra o Governo Federal. Só uma
pergunta, com a abertura de ba-
res e restaurantes como fica? Co-
mer e beber com máscara, caso
contrário a multa para o comér-
cio é de 5 mil e para o cliente 500
reais e agora?

*TSE*  O TSE- Tribunal Supe-
rior Eleitoral, pede perícia para le-
vantar possível hacker na campanha
de Bolsonaro /Mourão, isto tudo para
cassar a chapa eleita democratica-
mente na eleição presidencial. A ver-
dade é que grupos do legislativo,  ju-
diciário, artistas que vivem da Lei
Rouanet e além de bandidos esquer-
dista e parte da grande "imprensa"
querem a volta de um Brasil com
corrupção, roubalheira onde as tetas
fartas, servem sem contestações a
esses grupos. A população, Forças
Armadas, Polícias têm que ficar em
alerta, pois, estamos próximos de um
regime Chinês comunista, onde os
contrários tem como destino o pare-
dão, assassinatos misteriosos ou "aci-
dentes" fatais.

*Pergunta*  O Governo foi
eleito legal e democraticamente,
então, porque não deixar o Presi-
dente governar, caso não for bom,
basta retira - lo na próxima elei-
ção. Se ele permitir corrupcão ou
participar, o caminho é simples
impeachment e cadeia, mas, até lá,
vamos deixar o homem conduzir o
Brasil.

*Ciclone*  Fortes ventos em vá-
rios lugares do Brasil, nuvem de ga-
fanhotos, nuvem de areia. O corona-
vírus não mede esforços para atingir
o povo brasileiro, se "bobear" o Go-
verno de São Paulo e uma certa emis-
sora, vão atribuir toda a tragédia ao
covid 19, uma vez que a queda de
mortes e internações, começam o de-
clínio, logo, voltam aos jornais e jor-
nalistas funerários as pautas de cu-
nho comuns, ou então ficam sem as-
sunto.

*Censura*  Senado aprova lei
da mordaça e liberdade de expres-
são pode dar cadeia, mensagens no
Fa ce, watt, instagram e toda rede
social, vai ser policiada e monitora-
da 24 horas. Todo cidadão brasilei-
ro terá seus dados pessoais e men-
sagens vigiadas. Porém, existe uma
luz no fim do túnel, o Presidente Jair
Bolsonaro pode vetar a lei e derru-
bar a censura que o Congresso e STF
querem impor ao povo.

Saúde

O Imposto de Transmissão
causa mortis e doações  é cobra-
do pelo Governo Estadual e tam-
bém sobre doações. No Estado de
São Paulo, é usada uma base de
cálculo ilegal para  calcular o
ITCMD . Na transmissão de bens
imóveis a Lei Estadual nº 10.705/
00, diz que a base de cálculo deve
ser o valor venal, o que é  usado
como base para o IPTU - Impos-
to Predial e Territorial Urbano
que é um tributo Municipal e o
Imposto sobre a propriedade ter-
ritorial rural que é um imposto
federal previsto no artigo 153, VI
da Constituição Federal. Ocorre
que o Decreto estadual nº
55.0002/09 altera a determinação
que a base de cálculo do  ITCMD
para imóveis urbanos será o va-
lor de referência criado na ges-
tão Serra/Kassab na Prefeitura de
São Paulo para o ITB I- imposto
de transmissão de bens imóveis e
os imóveis rural o valor fixado
pelo IEA - Instituto de Economia
Agrícola. Essas tabelas elevam as
bases dos recolhimentos do
ITCMD e o Fisco arrecada ilegal-
mente muito a mais. Diante des-
sa abusividade essa discussão é
levada ao Tribunal de Justiça de
São Paulo, que pacificou o enten-
dimento que a base de cálculo do
ITCMD para os imóveis urbanos
é o valor venal constante no IPTU
e o ITR para os imóveis rurais.
Quem nos últimos cinco anos
pagou o ITCMD é só recalcular
com base no valor venal e com-
parar com o que pagou e verá
quanto terá direito a receber de
volta. Deve então, ingressar na
Justiça de São Paulo com a ação
reclamando essa diferença que
deverá ser corrigida até a devo-
lução. Só para comprovar esse

Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação

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

PAGOU A  MAIS O  ITCMD  TEM DIREITO
 A  RECEBER  NA  JUSTIÇA DE SÃO PAULO

entendimento nada melhor que
registrar um trecho de uma das
ações julgada  em  final de ju-
nho de 2020, apenas em três
meses após a entrada no Tri-
bunal de Justiça de São Paulo,
a Meritíssima  Juíza julgou pro-
cedente e inicia a Respeitável
Sentença com a respeitável re-
dação "Trata-se de ação de re-
petição de indébito de ITCMD
proposta com fundamento na
ilegalidade da base de cálculo
do imposto utilizado como va-
lor venal de referência, pleite-
ando a restituição do valor pago
a mais em relação à transmis-
são do imóvel. A ação deve ser
julgada procedente. Em relação
à BASE DE CÁLCULO DEVE
ELA SER O VALOR VENAL
DO IMÓVEL para fins de
IPTU e não o valor de REFE-
RÊNCIA. Cita o artigo 38 do
Código Tributário Nacional
que disciplina que a base de
cálculo do ITCMD é o valor
venal dos bens ou direitos
transmitidos. Portanto, não há
dúvidas que a Justiça tem jul-
gado todos os pedidos de quem
pagou   a mais determinando
ao final a correção da impor-
tância a ser   devolvida ao con-
tribuinte. Para isso estamos
prontos para atender e esclare-
cer a quem necessitar em rece-
ber o valor pago a mais do
ITCMD.

PENSAMENTO:
“TUDO COMO DEUS QUER

HARMONIA, AMOR, A
VERDADE E A JUSTIÇA”

Pública
Ari Pereira
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Inicio a minha coluna co-
mentando a proposta da TV
Bandeirantes a Tiago Abra-
vanel para assumir a vaga de
Luís Ernesto Lacombe no
matinal "Aqui Na Band" pro-
grama que ele foi demitido.

O neto de Sílvio Santos que
tem contrato com o SBT, en-
trou em reunião na tarde da
última quarta-feira com Antô-
nio Zimmerle, diretor de pro-
gramação da emissora do Mo-
rumbi para tratar do assunto.

A coluna apurou que já
existe um grande avanço nas
conversas iniciais entre a
Band e Tiago onde ele fez
questão de ir até a emissora
para conhecer as instalações
e negociar o seu salário caso
aceite a proposta.

Este colunista não discu-
te talento, mas se vê no di-
reito de opinar a respeito até
porque trocar uma emisso-
ra familiar (SBT) pela Band
é de se estranhar, mesmo
porque talvez não haja espa-
ço na grade de programação
na emissora do seu avô.

Para alavancar sua audi-
ência a Record News tem ape-
lado cada vez mais ao mundo
cão para enfrentar canais de
notícias mais sérios,como a
Globo News e a CNN Brasil.

A Record News tem exi-
bido nos seus telejornais os
mais variados tipos de cri-
mes sem poupar o telespec-
tador. O canal virou uma
extensão da TV Record
onde os principais conteú-
dos são reprisados na News.

A bem da verdade há tele-
jornais próprios na programa-
ção da Record News, mas
como a emissora tem uma equi-
pe de reportagem minúscula
torna-se impossível um progra-
ma com conteúdos originais.

Após seis anos no co-
mando Claudete Troiano
não é mais a apresentadora
do programa "Santa Recei-
ta" na TV Aparecida. A
emissora decidiu tira-la do
ar alegando problemas em
função da pandemia.

Porém a apresentadora
continua contratada da TV
Aparecida vai seguir apre-
sentando o "Programa da
Clau" A coluna questionou os
motivos porém a emissora
não quis se pronunciar.

 Lembrando que todas
as sextas-feiras em Rede
Nacional, esse colunista
apresenta pela Rede CNT
de Televisão o "Programa
Qual Viagem" a partir das
00h30  pelo Canal 27.1 TV
Aberta, Canal 14 da Sky  e
pelo Aplicativo CNT Play.

Frase Final: Quando mais
conheço os seres humanos,
mais gosto do meu cachorro.

3

e os Bastidores da TV

UMBRAL, PURGATÓRIO?
 Dimas, o bom ladrão venera-

do pela Igreja Católica como São
Dimas, foi crucificado ao lado di-
reito de Jesus juntamente com seu
irmão, Gestas o mau ladrão, do
lado esquerdo do Cristo. Dizem os
Evangelhos que mencionam este
fato que Dimas, por arrepender-se
e reconhecer Jesus como salvador,
foi perdoado e levado para o para-
íso, mas não encontramos em ne-
nhuma parte este tal perdão. A fra-
se que Jesus disse foi simplesmen-
te “ainda hoje estarás comigo no
paraíso” indicando que ele morre-
ria naquele dia e que conheceria a
bem aventurança do paraíso para
que ele se esforçasse em melhorar
e alcançar aquela morada. A
Espiritualidade Superior permite
aqueles que estão num nível abai-
xo que visitem os níveis acima
como estimulo para alcançarem
aquele plano (veja em Lucas
16:19-31 a Parábola do rico e do
Lazaro).

 Jesus, que ensinou que a cada
um se daria de acordo com suas
obras, que não se colhe figos de
abrolhos e que não se colhe uvas
de espinheiros para confirmar que
o que se planta se colhe, não po-
deria derrogar uma lei divina que
age dentro da Ação e
consequência, inúmeras vezes en-
sinadas por Ele. Ora, também não
poderia mentir em seus ensinos e
sendo nosso Mestre verdadeiro,
como entender esta passagem sem
o conhecimento espiritual? Se nos
apegarmos à letra então acredita-
remos que para se salvar basta o
arrependimento sincero, o que
mostra uma justiça parcial, o que
não é verdade, pois a justiça divi-
na é imparcial, ou seja, a mesma
para todos.

 Aprendemos que não existe
arrependimento sem reparação. É
necessário o reajuste, a retratação
dos nossos erros para que possa-
mos “purgar” nossas
imperfeiçoes. Este é um dos mui-

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

tos motivos do Umbral estar cheio
de pacientes em tratamento. Este
local a maioria o coloca descendo
pela crosta terrestre, o que deu ori-
gem à crença no purgatório, mas
na realidade ele ocupa um espaço
invisível aos nossos sentidos que
vai do solo terreno até algumas
dezenas de metros de altura na
nossa atmosfera. Seu ambiente é
depressivo, angustiante, de feia
vegetação quando a tem. O clima
e o ar são sufocantes e pesados. É
zona obscura de quantos no mun-
do não se resolveram a atravessar
as portas dos deveres agravando e
demorando-se no pântano dos er-
ros humanos. Não tem Sol. O am-
biente é contaminado por miasmas
e formas pensamentos pavorosos
que se assemelham a moluscos
gosmentos, a aves pré-históricas
e a morcegos descomunais. Tam-
bém tem a paisagem acidentada
com montes disformes, picos pon-
tiagudos cobertos de lodo escorre-
gadio, arvores retorcidas, galhos
ressequidos, lagos viscosos, odor
pútrido e vento uivante, isto é, tudo
que o Espírito produz de ruim
toma forma conforme a maldade
de cada um. Lá você encontrará
desordeiros, escravos revoltados,
soldados sanguinários, abismos,
grutas, choros, ranger de dentes,
impropérios, trevas e tudo aquilo
que se construir na vida física para
colher do outro lado.

 Lembramos neste momento
do dialogo existente na obra “Auto
da Compadecida” onde o canga-
ceiro conversa com o bispo que
está prestes a ser morto pelo ou-
tro: - “Me perdoa, mas vou te ma-
tar” (disse o cangaceiro). – “Para
ser perdoado você tem que se ar-
repender e desistir de me matar”
(retrucou o padre). – “Não faz mal,
me arrependo depois” (finalizou).

  Com certeza, se encontrarão
no umbral onde existe o purgató-
rio e o inferno de cada um. Tu crês?
Nós 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
  Os geminianos estão gemendo para se safar do coronavírus. Cuidado!

Escapando do coronavírus, não escapará do Covid -19 ou do 20! Ambos não
mandam recado e sim um convite de são Pedro!

As ocorrências policiais da nossa capital, deixam os viventes de cabelo
em pé, mesmo sendo carecas! Foi descoberto um cemitério clandestino.
Cuidado! Os arianos têm preferência nesta  nova ‘cidade dos pés juntos’
devido baixo preço da estadia.

Cuide das higienes física e mental. Ao começar a ‘trocar estações’,
procure o consultório do dr. K. Brito e se submeta a uma cirurgia. Caso não
haja resultado positivo, consulte os guias do terreiro da vovó Candinha.

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

  Cuidado com suas contas penduradas. Quanto mais tempo demorar
pra pagar, através de juros a barba cresce. Pague logo antes que tenha que
fugir do país como fazem muitos brasileiros!

  Segurança é algo seguro! Tenha segurança! Continue morando em-
baixo da ponte do rio Tietê. Lugar seguro; terá como vizinhos ratos, co-
bres e lagartos e não terá malacos tirando o seu sossego!

  Cuide de suas relações sociais. Como presidente de um terreiro de
macumba, trate seus guias com respeito e pagamento em dia. Em contrário,
o feitiço virará contra o feiticeiro!

  Entusiasmo é a palavra correta para a atual situação econômica do
país e de sua saúde. Tome Entusiasmo três vezes ao dia, seguindo a receita
do seu médico de confiança. Repita a dose caso ainda estiver respirando!

  Caso seja convidado a participar de um assalto milionário contra um
carro forte, recuse o convite. Continue assaltando moradores de rua que
corre menos perigo de ser alvo de um fuzil!

 Cuidado ao comentar observações íntimas da sua vizinha, vista toman-
do banho com a janela aberta! Lembre-se de que sua mulher está no mesmo
barco: toma banho no quintal, ao ar livre e muitos admiradores fazem fila
pra observar e alguns convites para jantar, pintaram!

 Nada de fazer drama sobre sua desdita! Enfrente a vida, batalhe e ganhe a
parada indigesta. Continue catando recicláveis e se a coisa apertar, faça uma ins-
crição para ser coveiro municipal. O coronavírus garante trabalho e o emprego.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Não dê bola para as notícias dos jornais sobre a quantidade de mortos
patrocinada pelo coronavírus! Diariamente, muitos ‘embarcam’, porém
nascem outros; é a lei da compensação, confira.

 Com certeza, a situação vai melhorar; tudo vai passar, até você passará
por baixo da catraca do ônibus, do metrô e de outros coletivos. Somente não
passará nas grades do xadrez da delegacia! Pense nisso!

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO
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Serão 9 mil
voluntários em

centros de
pesquisas de seis

estados: São Paulo,
Brasília, Rio de
Janeiro, Minas

Gerais, Rio Grande
do Sul e Paraná

Saúde Marcia Martins de Souza

São Paulo pode iniciar semana que
vem teste da vacina contra covid-19

O governador de São Pau-
lo, João Doria, anunciou nesta
quarta-feira (1º) os 12 centros
clínicos que serão responsáveis
pelo recrutamento de voluntá-
rios para a terceira fase de tes-
tes da Coronavac, vacina con-
tra o novo coronavírus desen-
volvida pela farmacêutica chi-
nesa Sinovac Biotech.

Os testes serão realizados
em 9 mil voluntários em cen-
tros de pesquisas de seis esta-
dos: São Paulo, Brasília, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Paraná. A pes-
quisa clínica será coordenada
pelo Instituto Butantan. Para

que os testes da vacina sejam
iniciados, o governo paulista só
espera a aprovação da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa).

O diretor do Instituto
Butantan, Dimas Covas, esti-
ma que os testes da vacina se-
jam iniciados já na próxima
semana. A partir da semana
que vem, os centros seleciona-
dos divulgarão os critérios de

inclusão dos candidatos e, en-
tão, poderá ser iniciado o pro-
cesso do estudo clínico em si.

 "Esperamos começar tam-
bém já na semana que vem. O
Butantan realizará o desenvol-
vimento final da vacinação. Na
minha expectativa, é uma das
vacinas mais promissoras do
mundo. Vamos sair já com um
acordo, havendo registro, de
disponibilização para o Brasil

inicialmente de 60 milhões de
doses [fabricadas inicialmente
na China]", disse Covas.

 A vacina é inativada, ou
seja, contém apenas fragmen-
tos do vírus inativos. Com a
aplicação da dose, o sistema
imunológico passaria a produ-
zir anticorpos contra o agente
causador da covid-19, a doen-
ça provocada pelo novo
coronavírus. No teste, metade
das pessoas receberão a vaci-
na e metade receberá placebo,
substância inócua. Os voluntá-
rios não saberão o que vão re-
ceber. “E tudo isso será acom-
panhado, por um determinado
tempo, por um organismo in-
ternacional que verifica os da-
dos [se a vacina é ou não efici-
ente e segura]”, informou o di-
retor do Butantan. Na cidade
de São Paulo, os testes serão
conduzidos pelo Hospital das
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São
Paulo (USP), pelo Instituto de
Infectologia Emílio Ribas e
pelo Hospital Israelita Albert
Einstein. No interior do estado,
haverá testes na Universidade
Municipal de São Caetano do
Sul, no Hospital das Clínicas
da Unicamp, em Campinas, na
Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto e no Centro
de Saúde Escola da Faculdade

de Medicina da USP de Ribei-
rão Preto.  As pesquisas serão
realizadas, ainda, na Universi-
dade de Brasília (UnB); no Ins-
tituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas, no Rio de
Janeiro; no Centro de Pesqui-
sa e Desenvolvimento de
Fármacos da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais; no Hos-
pital São Lucas da Pontifícia
Universidade Católica (PUC)
do Rio Grande do Sul e no
Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal do Paraná.

 A vacina contra o
coronavírus desenvolvida pela
Sinovac é considerada uma das
mais promissoras do mundo,
porque usa tecnologia já co-
nhecida e amplamente aplica-
da em outras vacinas. É tam-
bém uma das mais avançadas
em testes – está na terceira eta-
pa, chamada clínica, de
testagem em humanos. O labo-
ratório chinês já fez testes do
produto em cerca de mil volun-
tários na China, nas fases 1 e
2. Antes, o modelo experimen-
tal aplicado em macacos apre-
sentou resultados expressivos
em termos de resposta imune
contra as proteínas do vírus.

 Agora a farmacêutica for-
necerá ao Butantan as doses da
vacina para a realização de tes-

tes clínicos de fase 3 em vo-
luntários no Brasil, com o ob-
jetivo de demonstrar sua eficá-
cia e segurança.

 Caso a vacina seja apro-
vada, a Sinovac e o Butantan
vão firmar acordo de transfe-
rência de tecnologia para pro-
dução em escala industrial tan-
to na China quanto no Brasil
para fornecimento gratuito ao
Sistema Único de Saúde
(SUS). Os passos seguintes
serão o registro do produto
pela Anvisa e o rnecimento da
vacina em todo o Brasil.

 "Quero ressaltar que o
acordo com a Sinovac prevê
explicitamente a transferência
de tecnologia para a produção
em escala industrial da vacina
contra o coronavírus em São
Paulo pelo Instituto Butantan.
E assegurar também que a va-
cina será distribuída gratuita-
mente pelo SUS em São Paulo
e em todo o país.

A capacidade de produção
do Instituto Butantan é de 100
milhões de unidades da vacina",
afirmou o governador João
Doria.  No entanto, pelas pre-
visões de Dimas Covas, o Ins-
tituto Butantan terá que ser
adaptado para produzir a vaci-
na, o que pode levar até dez
meses. Fonte: noticias.r7.com/

 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.

Leandro Gimenez.

Empreendedorismo em tempos de coronavírus
Pequenos e médios negócios são os

que mais sofreram com o
fechamento dos estabelecimentos

 A pandemia do novo co-
ronavírus não é apenas uma
crise de saúde. Por conta do
isolamento implantando em
todo mundo, milhões de pes-
soas tiveram seus empregos

impactados e muitos
empreendedores tive-
ram que fechar seus
negócios temporaria-
mente enquanto outros
tiveram que impor pre-
cauções e executar
suas atividades em
menor extensão.

 As consequências
econômicas já são vi-

síveis, mas ao longo da histó-
ria, as crises foram cruciais no
desenvolvimento de nossas
sociedades.De acordo com a
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens e Serviços e

Turismo (CNC), as perdas di-
retas impostas ao comércio
pela crise provocada pelo novo
coronavírus chegaram a um
volume de 124,7 bilhões. A
pesquisa aponta que entre 15
de março e 2 de maio houve
um corte de 56% no fatura-
mento do varejo comparado ao
mesmo período de 2019.
Muitas empresas têm enfren-
tado a crise não apenas cortan-
do a, mas também migrando
para novas atividades empre-
sariais. Vale ressaltar também
que a maioria dos microempre-
endedores trabalham com ven-

das ou prestação de serviços,
essas áreas também sofreram
impactos pela crise atual, por-
que dependem da demanda dos
pedidos e dos clientes.  No iní-
cio da pandemia, entre os me-
ses de março e abril, o gover-
no federal anunciou alguns in-
centivos públicos para contri-

buir que os setores mais afeta-
dos não quebrassem. Porém,
fica claro que esses valores não
são suficientes para garantir a
segurança financeira do empre-
endedores, principalmente nos
casos em que a única fonte de
renda da família é o negócio
que foi interrompido durante a

quarentena.  Por isso, com a
retomada gradual de alguns
serviços em razão do afrouxa-
mento do isolamento social,
temos a oportunidade neste
momento de investirmos na
empregabilidade.

Precisamos ajudar o setor
possibilitando mais vagas de
emprego e principalmente ca-
pacitando essas pessoas que se
encontram vulneráveis com a
perda dos seus empregos e os
altos prejuízos nos comércios.
No entanto, desafios e obstá-
culos podem levar à inovação
e novas oportunidades. Even-
tualmente, sairemos dessa pan-
demia com um maior senso de
empoderamento pessoal e mai-
or conexão com a nossa comu-
nidade e isso será vantagem
para os negócios no futuro. "

Empreendedorismo

.
Tá certo que é pandemia e

temos que manter as mãos lim-
pinhas pra poder futucar o nariz
em segurança, mas o álcool po-
deria ser em pó, e não em gel. O
gel empastela toda a mão e tudo

Valdir MedoriCrônica

VÃO-SE OS COPOS, FICA O ÁLCOOL GEL
que a gente pega cai.
Eu, que já sou meio
mão de alface, agora
estou impossível. Co-
pos já perdi uns 20 ou
mais, e o que é pior:
com uísque dentro –
um prejuízo incalculá-
vel. Em casa, tenho ba-
sicamente dois tipos de
copo que representam
duas fases da minha
vida. A primeira, quan-
do tinha um dinheiri-
nho e comprava caixas
de Grant’s. Cada gar-

rafa vinha com um copo de brin-
de. Já adianto que não é o me-
lhor copo do mundo. Ele é trian-
gular e se você está distraído e
não encaixa a boca em um dos
três bicos, com certeza vai se ba-
bar. O segundo tipo, da fase ruim

de grana, vinha de brinde em um
“aperitivo de uísque”, que passei
a apreciar, chamado Old Ville.
Em questões de economia, é uma
maravilha, custa dez reais e o
copo brinde é redondo. Confesso
que tenho mais copos Old Ville
do que Grant’s.

. A última vítima do escorre-
gadio álcool gel foi um copo pelo
qual eu nutria um afeto especial.
Um hurricane que ganhei quan-
do virei um membro Sam’s Club.
Se não conhecem, esse é um mer-
cado exclusivo para assinantes.
Você só pode comprar lá se for
membro e pagar uma anuidade.
Explicando assim, não parece um
negócio muito atrativo, já que tem
um monte de mercado por aí que
oferece os mesmos serviços sem
cobrar nada a mais por isso. Eles
sabem disso, e criaram uma rede

de vendedores que oferecem café
da manhã às empresas, cheio de
produtos exclusivos, e convencem
os funcionários a ficarem sócios
exibindo o belo copo que você
ganha de brinde ao se cadastrar.
Virei membro e, em um ano, nun-
ca pisei no mercado. Por isso, o
copo tinha um valor: 50 reais. .
Era um bom copo, viveu muito
tempo em casa e foi bem utiliza-
do. No dia em que foi ao chão,
estava cheinho de Bavária (não tá
fácil pra ninguém) e lavou a cozi-
nha. Como era meio madrugada,
resolvi que limparia tudo no dia
seguinte e fui dormir. Ao acordar,
o apartamento estava com um for-
midável cheirinho de boteco. Deu
uma saudade, mas uma sauda-
de… Agora, uma lágrima escorre
no meu rosto e cai sobre o tecla-
do. Corta!

CASA CIRÚRGICA VIEIRA
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
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Procon Brás PereiraAconteceu H. Deloste

Acusada de roubo dentro de Supermercado na Brasilândia,
Polícia mandou vítima procurar viatura na rua

No dia 15/06/20
por volta das 19hs
juntamente com
sua filha Larissa
Oliveira, a mãe
Adriana de Oli-
veira Gonçalves
foi até o Super-
mercados Bettos,
situado à Rua
João Pinto de Oli-
veira, 493 no Jar-
dim Guarani -
Brasilândia para
comprar dois chi-
nelos e um sabão.
E ao passar pelo
caixa pagou pela

compra que custou menos de
R$ 50,00, pediu para colocar
o CPF na nota e de repente um
segurança de nome José Apa-
recido, pediu para retirar os
produtos da sacolinha dizendo
que ela havia roubado o que na
verdade havia acabado de pa-
gar e pedir a nota. Muito cons-
trangida, com vergonha e revol-
tada devido a acusação menti-
rosa Adriana pediu ao gerente
que mostrasse as imagens e o
mesmo, que não resolveu nada
e ainda saiu em defesa do erro
cometido pelo Segurança: "dis-
se que não iria dá em nada por-
que tem conhecimento e que

iria apagar as imagens.
 Na hora dos fatos Adriana de
Oliveira Gonçalves ligou para
190, que ao invés de proceder
de forma correta que seria
mandar Viatura e conduzir
todos para o DP, fez foi man-
dar a vítima procurar uma vi-
atura pelas ruas, sem assistên-
cia da PM.  No dia segundo a
vítima procurou o 45º Distri-
to Policial só no dia seguinte
conseguiu registrar um BO de
nº 897/2020 depois de uma
canseira de 2h e mal atendi-
mento por parte da escrivã que
não elaborou o BO com todas
informações.

Curtas & Rapinhas Henrique Deloste

BRONCA NA ENEL:  A Comunidade, principalmente na
periferia está revoltada com a ENEL, antiga Eletropaulo, que
além de atender mal vem mandando contas altíssimas de até
três vezes acima da média de consumo para consumidores e o
pior que quando solicitado providências muitas vezes a
Assessoria de Imprensa da ENEL não dão retorno nem para o
Jornal deixando assim também de respeitar a lei federal de
acesso a informação.

Na Rua Flor do Rio, 4 no Jardim Paulistano mesmo sendo
uma área de baixa renda os moradores pagam as contas certinho
só não conseguiram pagar uma do mês de Março de 2020 que
mandaram muito alta, acima da média de consumo que é de
R$ 80,00 para R$ 198,00.  A ENEL vai ter problemas com
moradores de baixa renda/Favelas onde as pessoas querem
pagar suas contas e não conseguem por causa dos aumentos
abusivos quanto as autoridades precisa tomar providências em
defesa do Consumidor informou a Associação dos Moradores
Cachoeirinha/Brasilândia.

MANIFESTAÇÃO ERRADA: Um Grupo de pessoas entre
elas alguns fanáticos pelo PT fizeram uma manifestação
pedindo melhorias no Hospital da Brasilândia, melhorias é
sempre bem-vindo mais se acontecesse na época que a gestão
era do Fernando Haddad (PT) tudo bem! Mas as obras foram
paralisadas do Hospital desde aquela época e com certeza seria
mais válido cobrar das autoridades responsável pela construção
do Hospital. É ou não é!

POLÍTICA: Pode me corrigir se estiver enganado mais para
quem está começando na política e não tiver uma verba para
investir nessas eleições pelo jeito será uma das piores preitos
para trabalhar em busca de votos. Além de que na região vamos
ter muitos candidatos sem contar os que vêm de fora com
interesse de ampliar seu trabalho e mantém lideranças na região.

A entrada principal da Favela do Gato Preto pela Rua Ante-
nor de Oliveira e Silva altura do nº357 na Brasilândia é um
transtorno e risco para os moradores durante a noite, pois não
existe iluminação pública a reivindicação já foi feita junto a
prefeitura, foi prometido a instalação de poste com luminaria
desde 2013 é até hoje só ficou na promessa por parte de quem
deveria ter feito e nada fez, a comunidade sofre por falta des-
sas melhorias e o problema continua, a Associação dos Mora-
dores que está encaminhando nova demanda tem protocolo que
comprova o descaso.

Falta de Iluminação pública na Brasilândia
Na  Rua Agenor Alves Mei-

ra trecho do nº24 ao 256 no
Jardim dos Francos - Brasilân-
dia  falta  pelo menos 5 postes
com iluminação pública na rua
é um problema sério para os
moradores, principalmente
durante a noite quando os tra-
balhadores estão chegando em
suas casas e as crianças sain-
do das escolas que existem nas
proximidade entre elas a Es-
cola Municipal Castro Alves,
o local é passagem principal
de acesso a outros bairros no
entorno, comercio, posto de
saúde e final de onibus.

Vale lembrar que uma das

solicitações para colocação da
iluminação pública no trecho
indicado foi feita a mais de 5
anos através de protocolo para
a Ex.Vice Prefeita Nadia
Campeão na gestão Fernando
Haddad(PT) em 2013, veja
como eles não respeitam e nem
atende as reivindicações de li-
deranças para que a popula-
ção seja atendida e beneficia-
da no territorio. Com copia
anexada a  solicitação antiga
a  Associação dos Moradores
representada por Alex dos
Santos protocolou nova soli-
citação para a atual gestão.

Promessa não cumprida/tudo escuro.

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

Longe de mim querer defen-
der os erros do Decotelli. Ape-
nas estou surpresa com o tama-
nho do erro. Um homem negro
humilhado publicamente assim
até dói, sabe?! Ele não sabe que
nós negros temos que provar
muitas vezes que temos um tí-
tulo? Que reviram nossa vida?
Ele não nos ouviu falar muitas
vezes que parte da estrutura ra-
cista faz com que sempre des-
confiem do que falamos. Iam
achar! Óbvio! Ele achou que era
branco?

Quero falar do maior erro do
quase ex candidato a Ministro
da educação: se aliar a um go-
verno que na verdade o odeia. E
achar que teria o mesmo trata-
mento que Salles, Damares,
Weintraub...“O erro de achar
que pode fugir da estrutura ra-
cista se aliando a supremacistas.
Que pode cometer os mesmos

O "surto moralizante" do governo  derrubou apenas o ministro negro!
Procon Brás PereiraOpinião Mônica Seixas

crimes e se safar. Que seria con-
vidado a viver sob os mesmos
privilégios.

Salles ostentou no CV duran-
te anos uma formação em Yale.
Não tinha. Imprensa noticiou. E
o ministro que é mais danoso
para nossas florestas que a nu-
vem de gafanhotos ainda não
caiu. Quem nos dera nos vermos
livres dos ataques de Salles. Da-
mares disse que era mestre em
Direito Constitucional e em Edu-
cação. Mas depois de ter expos-
ta sua verdadeira não formação
simplesmente afirmou:

Diferentemente do mestre
secular, que precisa ir a uma
universidade para fazer mestra-
do, nas igrejas cristãs é chama-
do mestre todo aquele que é de-
dicado ao ensino bíblico”.

Weintraub publicou dois ar-
tigos idênticos para cursos que
exigem ineditismo do material.

Não teve sua formação revisada
e só deixou o governo depois de
centrar seus ataques em outros
brancos poderosos.

Antes dele, o Ministro da
Educação Ricardo Valez (nem
me lembrava mais. Parece que
faz um século que esse governo
está desgovernando desgoverna-
do) - foi flagrado não citando
autoria em seus trabalhos acadê-
micos (ou assumindo autoria do
que não é seu) e também mentiu
sobre a autoria de um livro, na
verdade, organizado por outra
pessoa.

Decotelli mentiu. Não tem o
CV que tentavam ostentar pra
nos vender a ideia de que agora
teríamos um ministro "prepara-
do". E alguma diversidade. Tor-
ço que os demais sejam tratados
com a mesma régua. #forasal-
les!! Só há saída com o fim des-
se governo.“#forabolsonaro. Mônica Seixas é jornalista, redatora, ativista e deputada estadual pelo PSOL
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NOTA DA REDAÇÃO:
A Polícia Civil precisa fazer a
sua parte ouvir todos, respon-

sabilizar os culpados e mandar
para justiça, foi uma acusação

criminosa onde se fosse a
vítima seria indiciada.

 Em defesa dos direitos da
leitora o Jornal tentou contato
com a Delegada Titular do 45º
DP e não obteve retorno. No
dia 25 de junho encaminhou

por escrito os fatos para
conhecimento e providencias
do Delegado da 4º Seccional

Norte e até o fechamento desta
edição ainda não havia nem

uma informação.
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A reflexão é em memória a
nossa amiga Vera Lucia Alvaren-
ga (esposa do radialista José Car-
los Alvarenga), que nos deixou
na madrugada de 1º. De julho
vítima da COVID 19. Constan-
temente serena e calma, Vera
sempre esteve presente e atuan-
te ao lado do seu marido nas
transmissões do Carnaval e das
várias reportagens (da Sintonia
de Bambas / Rádio Cumbica) nos
eventos e nas quadras de escolas
samba.  Aos 66 anos e com a saú-
de um pouco debilitada, Vera Al-
varenga que esteve internada por
alguns dias num dos hospitais da
cidade de Santos, apesar de ter

Um instante de silêncio!

lutado muito pela vida, não con-
seguiu vencer a doença. Deixa
esposo, filhos, noras e netos e a
saudades para muitos amigos
com a sua presença física. Porém,
na memória de todos que a co-
nheceram sempre estará presen-
te, seja nos momentos alegres ou
difíceis.  Em nome da equipe do
Sintonia de Bambas e Jornal São
Paulo de Fato, peço um instante
de silêncio em homenagem a
Vera e que Deus conforte os co-
rações da família Alvarenga, pa-
rentes e amigos neste momento
de dor.

 Valdir Sena – Jornalista, Ra-
dialista e Cronista de Carnaval.

Com um novo visual e elegância a modelo Jéssica Barros de
26 anos de 1,70 de altura, olhos castanhos e manequim 38 estará
em breve desfilando pela Sport Models do empresário Renato
Cury. Sucesso em seu novo visual.

TENDÊNCIA  DA MODA O samba de raiz no Live Beneficente
de Rodrigo Araujo & Cia

Em tempo de pandemia da
COVID-19, os desafios soli-
dários são muitos nas ações
que pode amenizar os impac-
tos causados pelo combate à
doença. No apoio aos compa-
nheiros, cantores, músicos e
produtores musicais, que pas-
sam por momentos difíceis
pela falta de trabalho, o can-
tor Rodrigo Araujo produz um
Live Beneficente para arreca-
dar doações aos profissionais
do setor, que neste momento
estão confinados em casa e
não pedem levar a alegria e o

entretenimento aos seus públi-
cos.     O samba de raiz e de
partido alto de boa qualidade
e de autoria de diversos sam-
bistas é a atração musical da
Live, gravado dia 27 de junho,
nos estúdios R1 Black Magic.
Além do cantor Rodrigo Ara-
ujo, a produção musical con-
tou com os músicos e
percussionistas Luiz Paulo
Lima (surdo), Péricles Sansão
(tantã), Léo Adrenalina (pan-
deiro), Lucas Barbosa
(cavaquinho) e Ronaldo Nas-
cimento (violão). Texto: Mihriam Moura

Durante esses 20 anos  do Jornal São Paulo de Fato, notificamos acidentes, cri-
mes, aventuras que nem sempre terminaram bem, etc. Em praticamente todas essas

situações haviam um bombeiro militar, voluntário ou comunitário. Pessoas que
responderam, em sua atividade profissional, os dons de salvar vidas. Milhares

de familias que viveram momentos angustiantes agradecem eternamente aos
bombeiros. Seja quando salvaram seu filho de algum afogamento, ou bebê

engasgado com leite, seu pai ou mãe naquele terrível acidente de trânsito
ou aquele amigo atropelado. Também lembram como os bombeiros fo-
ram essenciais ao salvar o avô no dia que sofreu um mal súbito, quando
a casa foi tomada pelas chamas em um incêndio ou capturar aquela
cobra venenoza que apareceu dentro de casa. E aquele parto que não
deu tempo de chegar no hospital? Eles estavam lá!

Neste 2 de julho dia do Bombeiro, o Jornal São Paulo de Fato,
parabeniza todos esses homens e muçheres que optaram pela profissão. Agradecemos a este
"super heróis" pela bravura, determinação, humanidade e carinho nos atendimento á população.

Dia 2 de julho, data para agradecer aos
bombeiros por tantas vidas salvas

Parabéns ao Tenente Caetano do Corpo de Bombeiros de
São Paulo e à toda equipe GBC e BMJV por este dia tão especial!

Gabriela Cordeiro


