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A Santa Sé elevou à dignida-
de de Basílica menor a igreja
matriz da Paróquia Sant’Ana, lo-
calizada na zona norte de São
Paulo. O anúncio foi feito pelo
Cardeal Arcebispo de São Paulo,
Dom Odilo Pedro Scherer.

Votação na Câmara sobre retomada presencial
de escolas municipais é adiada em São Paulo

A CCJ (Comissão de Cons-
tituição e Justiça) da Câmara
paulistana decidiu adiar a vo-
tação sobre a legalidade do pro-
jeto de Lei sobre a retomada de
aulas presenciais da rede mu-
nicipal de ensino. O motivo foi
um relatório técnico da Procu-
radoria da Casa, que apontou
irregularidades no texto.  A pro-
posta, apresentada pela prefei-
tura na quinta-feira passada
(16), deve passar por cinco co-
missões de vereadores antes de
ser levada ao plenário para vo-

tação em dois turnos. Para
avançar na CCJ, porém, qua-
tro itens devem ser revistos:

• A criação de benefícios
permanentes – proibidos de se-
rem criados em ano eleitoral;

• Credenciamento de insti-

tuições particulares de ensino
para repasse de verbas públicas,
considerado inconstitucional
pelo MP-SP (Ministério Públi-
co de São Paulo); • Aplicação
irregular de um voucher para
alunos da educação infantil; •

Falta de previsão de impacto
financeiro, no contexto da Lei
de Responsabilidade Fiscal,
por não ser um projeto com ca-
ráter de urgência. O adiamen-
to das discussões na CCJ foi
definido após o pedido do ve-
reador Cláudio Fonseca (Cida-
dania). Depois, um acordo na
Câmara também definiu o adi-
amento em primeiro turno no
plenário.  O projeto voltará a
ser discutido após uma audi-
ência pública marcada para
terça (28).   O projeto de Lei
apresentado pela gestão Bru-
no Covas (PSDB) propõe, en-
tre outras medidas, a aprova-
ção automática de todos os alu-
nos da rede municipal, além de
aulas extras de recuperação em
horários alternativos. Fonte: MetroJornal

Afonso Braga/Câmara Municipal de São Paulo

 Através de um comunicado, a
Congregação para o Culto Divino
e a Disciplina dos Sacramentos,
explicou que “a concessão deste tí-
tulo a esta importante Igreja, inten-
sificando o vínculo particular com
a Igreja de Roma e com o Santo
Padre, quer promover a sua
exemplaridade como verdadeiro
centro de ação litúrgica e pastoral
na Diocese”.

O que é uma Basílica?
  Segundo o documento Domus

Ecclesiae, preparado pela Congre-
gação para o Culto Divino e a Dis-
ciplina dos Sacramentos, as
Basílicas são igrejas dotadas de es-

pecial importância para a vida
litúrgica e pastoral de uma Diocese
e, por isso, possuem “um particular
vínculo com a Igreja de Roma e com
o Sumo Pontífice”.

 O documento explica ainda que
“entre as Igrejas de uma Diocese,
em primeiro lugar e com maior dig-
nidade, está a Catedral, na qual é
colocada a Cátedra, sinal do magis-
tério e do poder do Bispo, pastor da
sua Diocese, e sinal da comunhão
com a Cátedra romana de Pedro.
Seguem-se depois as igrejas paro-
quiais, que são sede das várias co-
munidades da Diocese. Existem,
além disto, os santuários, aos quais
acorrem em peregrinação os fiéis da
Diocese e de outras igrejas locais”.

Basílicas maiores e Basílicas
menores -  Existem dois tipos de
Basílicas: as “maiores”, que são
quatro, todas situadas em Roma:
São Pedro, São João de Latrão, San-
ta Maria Maior e São Paulo
Extramuros; e as “menores”, que já
passam de 1500 e estão distribuí-
das em todo o mundo. Dessas últi-
mas, 65 se encontram no Brasil. A
Basílica de Nossa Senhora
Aparecida, localizada no interior de
São Paulo, é a segunda maior

Basílica do mundo em dimensões,
perdendo apenas para a Basílica de
São Pedro, no Vaticano.

 O título de Basílica menor só
pode ser concedido pelo Papa, para
recebê-lo, a igreja deve ser reconhe-
cida como um centro de atividade
litúrgica e pastoral, sobretudo para
as celebrações da Eucaristia, da Re-
conciliação e dos outros sacramen-
tos, “sendo exemplar quanto à pre-
paração e desenvolvimento, fiel na
observância das normas litúrgicas
e com a ativa participação do povo
de Deus”, como destaca o decreto
Domus Ecclesiae.

 Nova Basílica menor de
Sant’Ana -  A matriz paroquial de
Sant’Ana teve sua pedra funda-
mental abençoada no dia 1º de maio
de 1896, por Dom Joaquim
Arcoverde de Albuquerque
Cavalcanti, então Bispo da Diocese
de São Paulo. A capela-mor da ma-
triz, que compreendia o presbitério
e os altares laterais, foi inaugurada
no dia 26 de julho de 1908. Já a
nave central do templo foi inaugu-
rada apenas em 1924.

Por Emílio Coutinho
(www.gaudiumpress.org)

CBF divulga calendário
das dez primeiras

rodadas do
 Campeonato Brasileiro

A CBF divulgou   quarta-fei-
ra o calendário completo com
data, horário e local das dez pri-
meiras rodadas da Série A do
Campeonato Brasileiro, que co-
meça no dia 8 de agosto. Pág.3

A concessão deste título a esta importante Igreja,
intensificando o vínculo particular com a Igreja de
Roma e com o Santo Padre, quer promover a sua
exemplaridade como verdadeiro centro de ação

litúrgica e pastoral na Diocese.

  A construção das duas torres
foi concluída na festa da padroeira
de 1941. Na ocasião, Dom José
Gaspar de Affonseca e Silva, então
Arcebispo de São Paulo abençoou
os três sinos de bronze, dedicados
a São José, a Sant’Ana e a Santa
Teresinha do Menino Jesus.

  A imagem de Sant’Ana con-
servada no templo é uma das relí-
quias históricas da comunidade.
Tendo sida fabricada no século
XVI, em terracota pintada, a ima-
gem fazia parte do acervo da anti-
ga capela da fazenda que deu ori-
gem à paróquia e ao bairro.

A cerimônia de entrega do Tí-
tulo e do reconhecimento da dig-
nidade de Basílica Menor à igreja
paroquial de Sant’Ana está
marcada para acontecer às 15h do
dia 26 de julho, festa da padroei-
ra, durante Santa Missa presidida
pelo Cardeal de São Paulo. (EPC)

SÃO PAULO TERÁ MAIS UMA BASÍLICA MENOR:  A IGREJA MATRIZ DE SANT’ANA

Procuradoria da Casa
apontou irregularidades

no projeto de Lei
apresentado pela

prefeitura
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Crônica Professor Clovis Pereira

Conselho

Combustíveis

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro, extensa fila
aguardava. Havia clientes de to-
das as classes, sociais e não só-
cias! Distribuí as senhas; um se-
nhor magro, combalido pelos
anos foi o primeiro a ser atendi-
do: “Magnânima guru, fui das
vítimas do coronavírus, não mor-
ri, materialmente, ainda bem;
estou morrendo financeiramen-
te! Com a quarentena que se ar-
rasta mais de três meses, minha
indústria ficou parada, vendas
zeradas, dívidas diversas se acu-
mulando, sem previsão de vol-
tar aos velhos tempos das ‘vacas
gordas,’ estou na pior, fazendo
continência para morador de rua
e candidato a uma moradia em
baixo de qualquer viaduto, caso
consiga vaga! Eu era feliz e não

Um ex-industrial almejando
um cargo político!

sabia!” Para atende-lo foi esca-
lado o caboclo Zoeira, especialis-
ta no ramo:”Zifio, ouvi seu rela-
to que desse naipe, tenho atendi-
do muitos clientes. A tal quaren-
tena com comércio, indústrias e
igrejas de diversos credos fecha-
das, tá colocando a turma para
‘bambolear sem o necessário
bambolê! Os políticos discutem,
ministros são colocados na mar-
ca do pênalti e nada resolve. O
correto é mudar pro polo norte
ou ir pescar, caso os peixes ainda
habitem nos rios disponíveis e re-
sistiram a sanha do poderoso co-
ronavírus! O cliente saiu resmun-
gando e xingando em alta voz a
ação destruidora causada por um
minúsculo vírus, dizendo:”Adios,
Pampa Mia! Minha indústria foi
pro brejo! Coisas da vida!”

Editorial Tia Zulmira

Afundamento geral!

Tive conhecimento através
de um programa noticioso da
tevê que houve aumento no
preço do barril de petróleo e
os combustíveis terão valores
reajustados. O repórter disser-
tou que, antes que se confir-
masse a notícia, vários postos
acionaram os digitais das
bombas, aumentando os pre-
ços. Quando acontece baixa no
preço dos combustíveis, os
postos demoram para acusar;
alegam que o combustível que
dispõem é de abastecimento
anterior, portanto..., o com-
bustível com preço menor ain-
da não está disponível. O caso

sobre combustível no Brasil é
mais sério que se presume. Há
reportagem sobre combustível
‘batizado’ com água ou quími-
cas prejudiciais ao motor do
veículo e de bombas ‘nada ho-
nestas’ na medição do produ-
to. Uma fiscalização rigorosa
colocaria fim na desonestida-
de de alguns empresários do
ramo. Existirá? Nem Freud
responde!

O recente avião que caiu na
avenida Braz Leme com víti-
ma fatal, segundo noticiários,
há possibilidade de que utili-
zava combustível adulterado!

Coronavírus não é rolo
compressor, mas por onde
passa faz estragos. No
amado Brasil, nem se fala!
Muitas indústrias foram
pro espaço, ramo hoteleiro,
restaurantes, pousadas, ci-
dades históricas e santuá-
rios antes visitadas por mi-
lhares de pesquisadores e
devotos tiveram seus visi-
tantes diminuídos e até de-
saparecidos, empresas de
transportes interestaduais
rodando com poucos pas-
sageiros e menos horários
disponíveis, aviões, navios,
cruzeiros, shows, tudo em
crise. Pouca procura, situ-
ação jamais pensada pelos
empresários. Outra parte prejudicada é a imprensa. Jornais e
revistas, órgãos de comunicação preferidos, o famoso ‘café da
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Tia Alzira

manhã dos brasileiros’ fo-
ram igualmente prejudica-
dos. Alguns deixaram de cir-
cular. As gráficas acompa-
nharam o cortejo. Os jornais
de bairro, importantes e es-
perados arautos atuantes em
todos os bairros da capital,
muitos deixaram de circular
e sem previsão de retorno.
Há um provérbio que afir-
ma: ”Tamanho não é docu-
mento!” Concordo! O
coronavírus e um vírus mi-
núsculo e coloca o gigantes-
co mundo em saia justa!
Afundou o sonho de muitos!
Afundamento geral, trazen-
do junto povão apavorado e
inflação galopante!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e assustada com a ação pre-
datória do coronavírus

Presidente Bolsonaro foi contemplado com
coronavírus. Após exame  foi constatado. O coronavírus
não escolhe cor, raça, cargo; cochilou, o ‘cachimbo cai!’

Desemprego, firmas abrindo o bico, crianças e demais
estudantes sem prenúncio do início das aulas, restaurantes
abrindo e clientes ausentes, transporte coletivo com poucos
passageiros, povão andando mascarado, este o clima atual.

Dizem que a carne é fraca. Duvido! Faça uma visita
a alguns açougues e comprove a alta de preços das car-
nes bovina, suína, de aves e peixes. Concluirá que a car-
ne é forte e com preço assustador.

Flamengo se sagrou campeão! Em vários estados, o fu-
tebol acontece; apenas na capital paulista que há entreve.
Ninguém sabe de nada.

As aulas estão apenas prometidas. O estudante bra-
sileiro em alguns estabelecimentos de ensino não eram
‘chegados a estudar’. Com essas férias imorredouras,
caso as aulas retornem, terão que reciclar sobre as ma-
térias do ano perdido, 2020, que ficará na história ne-
gativamente!

Falece o jornalista da rádio Bandeirantes, José Paulo de
Andrade. Perde a radiofonia nacional um dos mais compe-
tentes e apreciados noticiarista, Uma perda sentida.

Devagar estão voltando as comemorações religiosas
na capital paulista, embora com pouca demanda.

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

*Ética*  A falta de ética é o
principal defeito de qualquer ati-
vidade, e pior, se isto acontecer
na área médica a coisa se agrava
em patamares imperdoáveis. Nota
-se o caso do médico e assessor
de João Dória (Coronadória)
psdb, Davi Uip, o dito cujo con-
traiu o covid 19 e foi curado e não
quiz dizer qual o tratamento fez
para obter a cura, e todos sabem
que foi o uso da hidrocloroquina,
só isto, bastava para pedir o
impeachment do Governador e a
suspensão das atividades médi-
cas. Mas, o CRM - Conselho Re-
gional de Medicina, fez vista
grossa e tudo acabou em pizzas.
Se ocorresse em um país sério, o
elemento além, de perder o direi-
to de praticar a medicina, ainda
passaria uns bons anos na cadeia.

*Ética II*  Agora um bom e
excelente exemplo de
profissionalismo e de ética,
ocorreu com o também médico
cardiologista Roberto Kalil, que
contraiu o covid 19 e foi curado
graças ao uso da
hidrocloroquina e azitromicina.
Porém, a grande diferença de
um profissional responsável e
que sabe o valor da profissão e
honrou o juramento que fez ao
se formar, Kalil, foi a público e
admitiu o uso do medicamento,
e nem assim, o CRM se mani-
festou sequer para felicitar o
excepcional exemplo dado por
um dos seus associados.

*Sobreviventes*  O número
de vítimas do covid 19 é grande,
mas, se depender dos telejornais
da Globo, e de informações de
seus repórteres, e também do Go-
verno do Estado de São Paulo, os
que escaparam do coronavírus e
portanto, vivos, estamos eu e você
que está lendo a coluna neste mo-
mento.

*China*  O regime comunis-
ta chinês, está investindo alto
fora do eixo oriental, na Índia,
a população está revoltada e
destruindo objetos fabricados
na China e deixando de com-
prar equipamentos chineses.
Para escapar da fúria
consumista negativa, o Gover-
no Chinês, mandou tirar de seus
produtos a inscrição " made in
China" e colocou a sigla "PRC"
que significa (peoples republic
da China). Fique alerta.

*Versátil*  Como já dissemos
em edições anteriores, o
coronavírus é extremamente in-
teligente e versátil, portanto, mui-
to cuidado. O danado sobrevive
nas mãos, então não cumprimen-

te e nem leve as mãos no rosto,
agora no antebraço, no cotovelo
pode, pois, o vírus por alí não
tem vida, aliás, a distância en-
tre pessoas é de um metro, o ví-
rus confere com um trena que
carrega com ele, isto, segundo o
Governo do Estado e a OMS -
Organização Mundial da Saúde,
ao que parece está ao lado do
covid 19 e torce por ele. Pois,
tudo que se fala para destruir o
vírus, esta organização é contra.
Lamentável e criminosamente
vergonhoso, esperamos que no
fim disto tudo, o elemento que
está a frente da OMS  e gover-
nadores que o apóiem respon-
dam criminalmente por homicí-
dio doloso e crime contra a hu-
manidade.

*Carteirada na hora erra-
da*  Carteirada do
Desembargador voltou - se
contra ele e, agora o dono da
carteira, foi intimado a pres-
tar esclarecimentos ao CNJ -
Conselho Nacional de Justiça.
O Desembargador desacatou e
humilhou um GCM na cidade
de Santos, por este ter solici-
tado ao "deus" ops.. .
Desembargador para que usas-
se a máscara, item obrigatório
por decreto, no que foi recusa-
do, assim, o GCM aplicou a
multa, que o Desembargador
Eduardo Almeida Prado Ro-
cha de Siqueira, no ato rasgou
e jogou no chão a devida infra-
ção. Atitude vergonhosa feita
por alguém que deveria dar o
exemplo e cumprir a lei, mas,
o dito cujo subjulgou e desres-
peitou a lei, que ele próprio
tem o dever de fazer cumprir.
Lamentável e vergonhosamen-
te, um exemplo a não ser se-
guido dado por este elemento.

*vaCHINA*  Só por curiosi-
dade: qual a comprovação cien-
tífica da vacina criada na Chi-
na? Até agora nenhuma, portan-
to, como leigo prefiro no caso
usar  a hidroxicloroquina
azitromicina.

*FHC*  O ex deputado e
Presidente do PTB, Roberto
Jefferson, nas redes sociais co-
locou a boca no trombone,
Jefferson denuncio o ex Presi-
dente Fernando Henrique
Cardoso, como sendo o mentor
de tudo que de ruim aconteceu
no Brasil, após a
redemocratização.  FHC, se-
gundo Jefferson é o principal
responsável pela esquerda co-
munista no Brasil. Se puder
confira não perca.



CONHECEREIS A VERDADE E...
É boca corrente na filosofia re-

ligiosa que conhecendo a verdade
ela nos libertará e nós perguntamos
de que? Se a liberdade é relativa e
a verdade é de conformidade com o
nível de entendimento de cada qual?
Não dizem que cada um tem a sua
verdade? Além do mais, quando se
fixa numa mentira por um tempo lon-
go ela se torna uma verdade para
quem nela se fixou. Não é verdade?
Com todo respeito ao trocadilho, to-
dos sabem que isto é fato. Por outro
lado, será que estamos preparados
para a verdade libertadora?

 Sabe-se que o pensamento é
energia e que quanto mais se pensa,
fixamente, num objeto, ele se mate-
rializa no mundo espiritual com boa
chance de aparecer no mundo físico.
É dessa forma que se cria a egrégora
que é a força espiritual originada a
partir da soma das energias mentais,
o que não deixa de ser, também, uma
forma pensamento. Ora, sabe-se que
a forma pensamento alimentada pela
mente energeticamente adquire vo-
lume, peso, textura, cor, sabor e etc.,
o que nos faz afirmar que o quadro
material que vemos na Terra é o re-
flexo da mente humana.  No Conci-
lio de Constantinopla, no ano 553,
feito pelo imperador Justiniano, cuja
esposa, Teodora,  ex-prostituta, não
achando conveniente a Lei do
“carma” mencionada na vida suces-
siva como Causa e Efeito, influen-
ciou a retirada desta crença no credo
cristão vigente na época e até hoje,
acredita-se ser verdade que a reen-
carnação não existe e que é mito.
Inclusive, conta-se que Teodora, com
medo de ser reconhecida, mandou
executar 500 de suas ex-companhei-
ras de trabalho (escravas, prostitu-
tas, sacerdotisas). Perguntamos no-
vamente se isso não explica o que
estamos desenvolvendo? Por outro
lado, nas mulheres mencionadas nos
Evangelhos temos também Claudia
Prócula, neta do Imperador Cesar
Augusto e esposa de Pôncio Pilatos
que teve uma pequena menção nas
Escrituras e que para quem nela crê
como Santa a tem como Eugenia, ou
mesmo Santa Prócula?

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

E Não é isso uma variação da
verdade? Continuando com nossos
exemplos evangélicos temos Maria
de Nazaré, Maria de Betânia, Maria
de Magdala, Maria mãe de Tiago,
Maria mulher de Zebedeu e Maria
de Cleófas, com cada qual com a sua
verdade.    Na Peste Negra, em Pa-
ris, culparam os prisioneiros da
Bastilha para encobrir personalida-
des eminentes e desviar a atenção
dos turistas vindos de vários locais,
principalmente da Espanha, quando
na verdade, quem a trouxe foram os
Sarracenos do século VI. Os óbitos
foram tão intensos a ponto de im-
provisarem cemitérios nas grandes
planícies. O êxodo foi iniciado com
penosas características, pois o sur-
to virótico não se constituía de sim-
ples sintomas passageiros como foi
divulgado na época. Era a varíola
negra hemorrágica trazendo um ín-
dice de mortalidade apavorante.
Apesar das igrejas se transforma-
rem em prontos socorros do físico e
da alma, o terror desvirtuou a ver-
dade gerando o descuido, a indife-
rença e o preconceito pelos doentes
desabrigados.  Dependendo de
como se crê, esbanjar a fortuna para
alguns é desapego às coisas materi-
ais, mas para outros, é negligencia
com a “graça” que Deus concedeu
e que normalmente é fruto do ego-
ísmo e da vaidade. Aí estão duas
verdades da vida.  As religiões nos
falam da sobrevivência do ser e da
vida futura, mas são impotentes
para dar a essas verdades a menor
prova sensível, tanto é que, em bus-
ca dessa verdade que liberta, temos
no cristianismo inúmeras igrejas
que proclamam cada uma a sua ver-
dade. O desenvolvimento dos estu-
dos científicos e do espirito critico
tornaram o homem mais exigente.
Hoje, somente as afirmações já não
mais lhe bastam, pois ele reclama
provas e fatos e isto é uma verdade
que não se contradiz, pois como foi
dito acima, a própria busca da ver-
dade nos libertará das amarras da
ilusão (nossa, quanta verdade).
Concordas conosco?Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Com a crise atual, desemprego, grana curta, o correto é acertar um

político, cuja reeleição não é prevista devido que seu mandato foi uma pia-
da. Diga-lhe que terá o condão de seduzir eleitores e sua reeleição  ‘são
favas contadas’, será reeleito com um pé nas costas. Pegue a grana do
promessão e mude pro interior!

 Tenha e faça uso de sua força de vontade! O uso da força de vontade é
positivo até certo ponto:  ter força de vontade em levar para uma praia
deserta aquela vizinha e ex-miss, casada com um pugilista é mancada!

  Faça boas amizades, principalmente com ricaços. Amizade com pobre é
mancada! Peça ao ricaço uma grana emprestada, dê no pé e parta para outra
investida, acertando outro ricaço. Todo ricaço é liberal, isso é bom princípio.
O golpe é válido.

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

  Tome Iniciativa todas vezes que sua sogra vir visitar. Iniciativa é mar-
ca de cachaça mineira que, tomando algumas doses, sua sogra sairá corren-
do e você terá sossego! Conserve em sua casa algumas garrafas de Iniciati-
va e boa sorte!

 O amadurecimento é vital em muitos casos. As frutas maduras são ape-
titosas, mas mulher madura, após os 60 anos é jogo bruto. Apenas contará o
que foi, dará lucro para as farmácias e fará fofoca da vizinhança!

  Você que é chegado a aposta, faça aposta sobre quem será reeleito e a
data em que as aulas serão reiniciadas. Como nenhum político atual será
reeleito, as aulas tem previsão apenas para 2021, ninguém acertará e você
fatura alto!

 ‘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!

  Seja um cabra independente em tudo! Tenha sua própria iniciativa ao
estourar caixas eletrônicos, agindo solo! Não tenha sócio; este bate com a
língua nos dentes e a polícia te encana, um advogado leva sua grana para te
livrar do xilindró e o fruto obtido no estouro do caixa eletrônico não com-
pensou! Pense Nisso!

 Tensão é algo para ser conferida. Ao ‘recolher’ fios elétricos obtido nos
locais apropriados, túneis, firmas sem segurança para atrapalhar o trabalho,
redes elétricas rurais etc, confira a tensão. Sendo alta, cuidado..., pode dar rolo!

  Momento de sair da cama e mesmo com o frio, procure trabalho. Sabe-
se de que vaga para enfrentar uma firma está restrita, inclusive para você
que é garçom, os restaurantes e hotéis estão com a vela na mão!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  O momento favorece aos nascidos em qualquer signo. Covid-19 é pe-
dra no caminho para muitos viventes, mas sendo aquariano (a) a barra será
leve. Sorte dos aquarianos!

  Terá boas oportunidades de trabalho, caso esteja desempregado. Há
concurso para coveiro de cemitério, devido a pandemia. As vagas são mui-
tas e os candidatos, poucos; eles temem contaminação e em vez de covei-
ros, serão hóspedes do cemitério!

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO

e os Bastidores da TV

CBF divulga calendário das dez primeiras
rodadas do Campeonato Brasileiro

A CBF divulgou nesta quar-
ta-feira o calendário completo
com data, horário e local das dez
primeiras rodadas da Série A do
Campeonato Brasileiro, que co-
meça no dia 8 de agosto.

A organização dos confron-
tos foi revista pela entidade e
adaptada para obedecer as nor-
mas de segurança da pandemia,
e os clubes concordaram em tro-
car a cidade sede dos jogo caso
seja necessário, em razão de pro-
blemas sanitários.  Quatro clás-
sicos paulistas já estão definidos.
Palmeiras e Santos se enfrentam

Inicio a minha
coluna comentando
a vitória do cantor
Gilberto Gil contra
o ator, hoje Depu-
tado Federal Ale-
xandre Frota. Ele
foi condenado por
ofensas contra o
cantor Gilberto Gil.

Frota ofendeu
o cantor pelas redes sociais. Os
valores foram corrigidos e já
supera os R$ 100 mil. Em ra-
zão disso uma decisão da 50º
Vara Cível do Rio de
Janeiro,determinou o bloqueio
das contas bancárias de Frota.

Porém só foi encontrado nas
respectivas contas do Deputado
apenas R$ 125,00. Com esse re-
sultado a Juíza Renata Gomes
Casanova,mandou que Alexandre
Frota apresente dentro de 10 dias
uma explicação sobre suas contas.

A Juíza exige essa informa-
ção para que os valores bancá-
rios possa ser penhorados a fim
de pagar totalmente os valores
da condenação. Alexandre Fro-
ta ainda não apresentou a sua
defesa.

A direção da Rede Record de
Televisão,optou por colocar em
quarentena o apresentador do
"Domingo Espetacular" Eduardo
Ribeiro. O âncora do programa
teve contato com uma pessoa in-
fectada.

 Em razão dis-
so Eduardo deve-
rá ficar isolado
em casa e na pró-
xima semana fa-
zer um novo teste
e se der negativo
voltará a coman-
dar o programa
ao lado de Caro-
lina Ferraz .

A cantora Lud-
milla entrará num papel de des-
taque na próxima temporada da
série "Arcanjo Renegado" da
Globoplay. A cantora foi pega de
surpresa com o convite da emis-
sora e está animada com a opor-
tunidade.

Ludmilla viverá o persona-
gem de uma policial de nome
Diana que lhe tem exigido di-
versos preparos,entre eles
aprendendo como segurar uma
arma. A coluna entende que
como cantora ela tem talento
resta saber se ela tem DRT de
atriz para atuar no seriado
como determina a lei.

Nesse tempo de pandemia
este colunista tem visto muito a
programação da Televisão Bra-
sileira e quero recomendar o pro-
grama Sr. Brasil com Rolando
Boldrin na TV Cultura todas as
segundas-feiras a partir das
23h30.

Frase Final :  O interesse do
seu semelhante é a avaliação da
sua amizade.

Carnaval Cassius Clay
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UESP: Conheça a ordem de
desfiles para o próximo carnaval

 Blocos de fantasia
Grupo de Acesso
Local: Vila Esperança

Sábado
1 – Não Empurra Que É Pior
2 – Unidos do Guaraú

Domingo
1 – União da Trindade
2 – Caprichosos da Zona Sul

Blocos de fantasia
 Grupo Especial
Local: Vila Esperança

Sábado
1 – Inajar de Souza
2 – Unidos do Palmares
3 – Chorões da Tia Gê
4 – Pavilhão 9
5 – Mocidade Independente da ZL
6 – Caprichosos do Piqueri

Domingo
1 – Unidos do Pé Grande
2 – Mocidade Amazonense
3 – Vovó Bolão
4 – Kacike da Vila
5 – Garotos da Vila
6 – Imperatriz do Jaraguá

Grupo Especial de Bairros
Local: Butantã

Domingo
1 – Flor de Vila Dalila
2 – Acadêmicos de São Jorge
3 – Unidos de São Miguel
4 – Boêmios da Vila
5 – Imperatriz da Sul
6 – União Imperial

Segunda-feira
1 – TUP
2 – Imperatriz da Paulicéia
3 – União Independente da Zona Sul
4 – Combinados de Sapopemba
5 – Unidos do Vale Encantado
6 – Unidos de Guaianases

Acesso de Bairros 1
Local: Vila Esperança

Domingo
1 – Lavapés Pirata Negro
2 – Os Bambas
3 – Mocidade Robruense
4 – Em Cima da Hora Paulistana
5 – Raízes
6 – Príncipe Negro

Segunda-Feira
1 – Prova de Fogo
2 – Império Lapeano
3 – Isso Memo
4 – União de Vila Albertina
5 – Flor de Liz
6 – Unidos de São Lucas

Acesso de Bairros 2
Local: Vila Esperança

Sábado
 1 – Filhos do Zaire
2 – Acadêmicos do Ipiranga
3 – Explosão da Zona Norte
4 – Saudosa Maloca
5 – Só Vou Se Você For
6 – Estação Invernada
7 – Passo de Ouro
8 – Cacique do Parque
9 – Império Real
10 – Cabeções de Vila Prudente
11 – Dragões de Vila Alpina

Acesso de Bairros 3
Domingo – Butantã
 1- Locomotiva Piritubana
2 – Unidos do Jardim
Primavera
3 – Acadêmicos
do Campo Limpo

Domingo – Vila Esperança
1-Folha Verde
2 – Unidos do Jaçanã
3 -Imperial da Vila Penteado
4- Império do Samba

Segunda – Feira – Vila Esperança

1 – Estrela Cadente
2 – Raízes da Vila Prudente
3 – Primeira da Aclimação
4 – Iracema Meu Grande Amor

Na noite de terça-feira (21/7), por meio de sorteio on-line
pelo canal no YouTube, a Uesp (União das Escolas de Samba
Paulistanas) definiu a ordem dos desfiles das agremiações
filiadas para o próximo Carnaval.

Rosana Pinto, Presidenta
da Prova de Fogo

no dia 23 de agosto (domingo)
pela 5ª rodada, às 16h, no Alli-
anz Parque. No domingo seguin-
te, às 11h, São Paulo e Corinthi-
ans se encontram pela 6ª rodada,
no Morumbi.  No dia 10 de setem-
bro (quinta-feira), às 19h15, o Ti-
mão pega o Verdão na Arena de
Itaquera pela 9ª rodada. Dois dias
depois, no sábado, O Peixe encara
o Tricolor na Vila Belmiro, às 16h,
pela 10ª rodada.

Veja o calendário da primeira
rodada do Brasileirão de 2020:

 Sábado, 8 de agosto -  19h -
Fortaleza x Athletico - Arena Cas-
telão - 19h30 - Coritiba x Inter-
nacional - Estádio Couto Pereira
- 21h -  Sport x Ceará - lha do
Retiro  - Domingo, 9 de agosto -
11h - Botafogo x Bahia - Estádio
Nilton Santos - 16h - Flamengo x
Atlético-MG - Maracanã 16h -
Santos x Red Bull Bragantino -
Estádio Vila Belmiro - 16h - Co-
rinthians x Atlético-GO - Arena
Corinthians - 16h - Goiás x São
Paulo - A definir - 19h - Grêmio
x Fluminense - Arena do Grêmio
- 19h45 - Palmeiras x Vasco da
Gama - Allianz Parque

CONFIRA A ORDEM DE DESFILES



Literatura Benazira Djoco

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
Pública  “Djumbai” de Cultura Guineense

Literatura Guineense Emílio Tavares
Lima é um jovem promissor com o futu-
ro pela frente, a nova literatura do país
certamente merece um destaque em to-
das as estantes.

 O Escritor, Poeta e Comunicólogo
que responde pelo nome Emílio Tavares
Lima é Africano da Guiné-Bissau e que
guarda ainda ótimas recordações dos seus
tempos de criança, pois nasceu nos
primórdios da independência, foi das cri-
anças ninadas com promessas de um tem-

po novo, tempo de esperança, tempo da paz e de progresso. Foi uma das flores de Setembro.
Nasceu de uma família numerosa, é filho do meio de 22 irmãos! Foi nesse ambiente familiar
que muito cedo aprendeu a ser humilde, sonhador, dinâmico e persistente. Também foi do
berço que desenvolveu os conceitos de solidariedade e fraternidade. Essas qualidades estão
sempre presentes em tudo que ETL faz, quer no associativismo juvenil, no teatro, na litera-
tura etc., sempre fez questão de juntar pessoas de diferentes áreas de saber para um projeto
comum, porque foi - lhe ensinado que uma  andorinha não faz a Primavera. Mesmo a viver
na diáspora, já há mais de duas décadas, ainda vive a nostalgia que reina no coração de
qualquer criança africana que teve que deixar o seu país por razões alheias à sua vontade,
dava tudo para novamente tomar um banho debaixo da chuva grossa do clima tropical.

Antes de começar a escrever importa sublinhar que ainda em criança revelei uma grande
paixão pela oralidade como forma de expressão artístico-cultural comum em África. A
convivialidade que nós chamamos de “djumbai”, o contar histórias nas noites de luar, ou
simplesmente à volta da fogueira ou junto dos mais velhos. No meu caso particular, herdei o
gosto pela “oralitura” da minha avó, quando a conheci, já era cega, mas era uma exímia
contadora de histórias e aprendi muito com ela. Ainda na escola primária já declamava
poesia, já no ensino básico e liceu fui responsável pela biblioteca da missão católica em
Canchungo - norte do país -, foi assim que começou essa transição natural e progressiva da
oralitura para a literatura propriamente dita, preservando sempre a oralidade. No entanto, já
na adolescência, recebi uma máquina de escrever e passei a datilografar cartas que enviava
a um «outro eu» que vivia noutro país. E esse «outro eu» respondia-me sempre, sem falhas.
Entretanto, levou mais de uma década até ver o meu primeiro livro de poesia editado em
2002 – A Esperança é a Última a Morrer - em Amsterdam, Holanda sob o apoio da Funda-
ção Bartolomeu Simões Pereira. Quando comecei a escrever os meus primeiros poemas,
tinha apenas  15 anos de idade e estava ainda a viver na Guiné, portanto, publicar um livro
não estava propriamente ao meu alcance. Escrevia para exorcizar os meus males, eternizar
as minhas quimeras, transportar para papel os meus sonhos e divagações. Já com os livros
subsequentes, tudo mudou, houve planificações com timming mais ou menos definidos para
cada etapa, desde criação, revisão, contatos com as editoras para depois juntos encontrar-
mos uma data ideal para lançamento do livro.

PAGOU A MAIS? A JUSTIÇA MANDA O
ESTADO DEVOLVER COM CORREÇÃO!

AS SECRETARIA DA FA-
ZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, vem insistente-
mente cobrando o ITCMD -
Imposto sobre a transmissão
'CAUSA MORTIS" e doação
de quaisquer Bens  ou direitos,
com base em um valor de refe-
rência que ela determina por
muito tempo, por exemplo:
Bens Imóveis urbanos ou ru-
rais. Utiliza-se de um valor de
referência para que ele se apro-
xime do preço de mercado, as-
sim venha arrecadar MAIS,
mesmo que o VALOR VENAL
seja inferior. Onde está o valor
venal? No carnê do IPTU -Im-
posto de propriedade territori-
al urbano, que é Municipal,
está o valor venal do imóvel!
Sendo imóvel rural no carnê do
ITR - Imposto territorial rural
&eacu te; onde está o valor ve-
nal! A Justiça de São Paulo, já
decidiu e decide unanimente
que esse Imposto tem de ser co-
brado pelo valor venal e não o
de referência, e decide que a
Fazenda Pública devolva o que
cobrou a mais com correção.
Um imóvel de valor imposto
pela Secretaria da FAZENDA
como de referência próximo ao
de mercado de R$ 800.000,00,
aplica o percentual de 4% (qua-
tro por cento) que é igual a R$
32.000,00 (trinta e dois mil re-
ais), mas o  valor venal cons-
tante no carnê da Prefeitura é
de R$ 400.000,00 aplicando o
mesmo percentual de 4% (qua-

tro por cento) resultará em R$
16.000,00 (dezesseis mil reais),
portanto ela cobrou a mais ile-
galmente R$ 16.000,00 (dezes-
seis mil reais). A Fazenda Pú-
blica Estadual terá que devol-
ver R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais) com correção monetária.
Conversando com dois Comer-
ciantes ontem, a Empreen dedo-
ra d isse que a Mãe Faleceu há
mais ou 5 (cinco) anos e que
pagou esse Imposto sobre trans-
missão causa mortis e nunca fa-
laram nada para ela, ora se tem
direito quer  receber o que pa-
gou a mais. Foi orientada então,
que só pode reclamar o  que pa-
gou nos últimos  5 (cinco) anos.

Não entrei em detalhes so-
bre o Instituto da prescrição que
demandaria uma  explicação até
mais técnica que chamamos de
juridiquês.  O que percebo é que
todos hoje mais do que nunca
envolvidos emocionalmente
com a Pandemia estão deixan-
do de lado muitos direitos que
devem ser pleiteados.  O Gover-
no de São Paulo, como os de-
mais até na Esfera FEDERAL,
vem se e Legislativa do Estado
de São Paulo, já decretou, irá
aumentar as alíquotas do
ITCMD  gradativamente de 4%
(quatro por cento) até 8% (oito
por cento) com uma justificati
va de sa lvação "visando à mi-
tigação dos efeitos da pandemia
do novo coronavirus - Covid 19
no âmbito do Estado de São
Paulo". O ARTIGO 13 - desse

projeto diz No caso de imóvel
urbano ou rural, o valor da base
de cálculo, é o valor de merca-
do (NR); o seu parágrafo 1º ain-
da diz "O valor de  mercado será
divulgado pela Secretaria da Fa-
zenda, que, para essa finalida-
de, poderá celebrar convênios,
termos de cooperação, parceri-
as, contratar serviços especiali-
zados ou adotar outros procedi-
mentos previstos na legislação
para a apuração do referido va-
lor. "Os autores desse Projeto de
LEI faço questão de dizer, são
do PT, PAULO FIORITO e
JOSÉ AMÉRICO e o  Gover-
nador de São Paulo JOÃO DO-
RIA do PSDB, será que o inte-
resse Político está acima ao da
pop ula&cced il;ão.Ai a única
esperança é o Poder Judiciário,
que vem decidindo a favor do
contribuinte. Com essas decisões
do Poder Judiciário o contribu-
inte tem que falar conosco de
posse da guia do pagamento do
ITCMD, carnê do pagamento do
IPTU do exercício do inventário
e da abertura da sucessão, para
que façamos o cálculo de quanto
será o valor da devolução a fim
de requerermos judicialmente.
Não perca a oportunidade de ser
ressarcido do que é seu, acredite
na Justiça, como dizem, ela pode
tardar, mas não falha .

PENSAMENTO -
TUDO COMO DEUS QUER

HARMONIA, AMOR, A
VERDADE E A JUSTIÇA.

Crônica

Barata, em casa, morre
de causas naturais. Sou in-
capaz de matar o bicho, não
por dó, mas
por incompe-
tência. Elas
são muito es-
pertas. Na-
quele segundo
de dúvida en-
tre pegar o
chinelo ou o
inseticida, ela
já arquitetou
um plano de
fuga perfeito.
Mestre dos
Magos!

 Há muito tempo nem
tento matar (talvez seja bom
pro karma budista), quan-
do dou de cara com uma,
ficamos ali por alguns se-
gundos, constrangidos, um
olhando pro outro naquelas
de “quem foge primeiro?”
até que tomo a iniciativa e
dou as costas fingindo que
sou cegueta e ela segue seu
rumo pensando: “Ufa, nem
me viu”.  O grande proble-
ma de conviver pacifica-
mente com as baratas é que
elas são muito transonas e
não têm o menor controle de
natalidade. Chegou uma
hora que a população de
cucarachas cresceu descon-
troladamente aqui no apê e
começou a rolar festinhas
todo dia. Rock and roll all
night and party every day.
Enquanto ficavam ali me
observando fazer comida ou
passar roupa, tudo bem,
mas elas já estavam fican-
do abusadas. A gota d’água
foi quando uma tentou mor-

LA CUCARACHA
der meu dedão do pé – e isso
aconteceu mesmo! Eu esta-
va brisando na frente da TV,

com o pé des-
calço no chão,
quando, de re-
pente, sinto
uma cocegui-
nha. Quando
olho pra bai-
xo, a bicha
estava lá, de
trelelê com
meu dedão.
Tinha que to-
mar providên-
cias.

 Consultei o Google, o
porteiro e os oráculos de
boteco e, entre recomenda-
ções que iam desde simpati-
as (com mel, cravo e alho)
até mudar de apartamento,
escolhi a que me daria me-
nos trabalho. Comprei uma
bisnaguinha com uma espé-
cie de cola que você coloca
nos cantinhos. Trata-se de
uma isca fatal, que mata não
só a danada como toda a sua
geração (cruel, eu sei). Deu
certo, elas foram sumindo,
sumindo e em uma ou duas
semanas já não tinha mais
nenhuma. Confesso que ago-
ra, no período de quarente-
na, sinto um pouco a falta
da alegria que elas traziam
pra casa (solidão, né, minha
filha?).  Reza a lenda que as
baratas herdarão a Terra no
caso de uma guerra nuclear,
o que me faz pensar: por que
não fazem uma atualização
da bomba acrescentando
uma chuveirada de Baygon?
Aí, já limpava o terreno de
vez. Fica a dica.

Valdir Medori

CASA CIRÚRGICA VIEIRA

4           www.saopaulodefato.com - 23 a 30 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

Preservar e Valorizar às culturas locais
é reconstruir o mapa Cultural Nacional



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 PereiraCrônica Walmir Bardo

  Existe uma lenda Hindú
muito interessante que narra so-
bre o início da era do homem so-
bre o planeta Terra, quando sur-
gimos dotados de poderes divi-
nos e sobrenaturais...sim...todos
os homens eram Divindades in-
dividuais, pois haviam sido cri-
ados sobre a imagem, semelhan-
ça e inspiração de "Brahma - O
Deus da Criação".

No decorrer do tempo, boa
parte da humanidade passou a
abusar de seus poderes, usando
para a prática do mal contra o
próximo e da busca pela supre-
macia e obtenção do controle do
Universo.  O Deus da Criação,
desapontado com os homens por
conta de suas atitudes, tomou a
decisão de tirar-lhes o poder di-
vino que havia lhes concebido.

 Assim, chamou um conselho
de Sábios Deuses da hierarquia
celeste para decidir o que fazer
com o poder divino retirado dos
homens e esconde-lo num lugar

O poder da divindade
está dentro de você!
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onde fosse absolutamente impos-
sível encontra-lo.

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

 – "Não, isso não basta, pois
o homem vai cavar e encontrá-
la", respondeu Brahma.

 Então os deuses retrucaram:
– "Então, joguemos a divin-

dade no fundo dos oceanos".
 Mas Brahma não aceitou a

proposta, pois achou que o ho-
mem, um dia iria explorar as pro-
fundezas dos mares e recupera-
ria.  Então os deuses menores
concluíram:

 – "Não sabemos onde escon-
dê-la, pois não existe na terra ou
no mar lugar que o homem não
possa alcançar um dia".

 Então Brahma, sem saber
mais o que fazer, recorreu à sabe-
doria do Grande Deus onipotente
de todo o Universo que deu a se-
guinte orientação:

 – "Vamos esconder o poder

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

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

 E assim foi feito:
"O poder de divindade do

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

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

 Pegou a visão...??

Ninho Social o Instituto que
abraça Projetos Sociais que tra-

balha com Situação de rua e
Vunerabilidade Social. Instituto
Ninho Social é gente que tem

trabalho, é gente que faz.
(Henrique Deloste)

Comportamento Viviane Morgado

 Eu sei que 2020 não tem sido
fácil para a maioria das pessoas
e cada um foi afetado de alguma
maneira. Ele trouxe à tona, tudo
o que estava escondido embaixo
do tapete:  Máscaras caíram e as
pessoas se mostraram nas redes,
como elas são de fato.  Casamen-
tos encerram ciclos, não por cau-
sa da quarentena, mas simples-
mente porque já não existia rela-
cionamento há tempos.   Filhos
em casa desestruturam pais que
descobriram a quase nenhuma

NÃO EXISTE PLURAL
PARA PRIORIDADE!

educação que
ensinavam em
casa pois esta-
va tudo nas
mãos da esco-
la. Quem já
não queria tra-
balhar, conti-
nuou acordan-
do após o ho-
rário do almo-
ço e esperando
o emprego ba-

ter a sua porta. Quem mantinha
postura de vítima, nadou de bra-
çada!  Quem tinha mania de que-
rer que os outros resolvessem os
seus problemas, continuou jogan-
do no colo de quem  não tem nada
a ver  .Quem não tinha contato
com a família e não participava,
continuou desta forma.  Quem
sempre reclamou de tudo, está no
melhor momento da vida! Por
outro lado,  quem sempre corre
atrás e faz acontecer, se reiventou
e continuou.  Quem cuidava da
própria vida, continuou.   Quem

era do bem, continuou bom.
Quem era forte, descobriu o quan-
to consegue lidar com as adversi-
dades.  E quem não era forte, teve
a chance de descobrir-se. A única
coisa de 2020 que não poderá ser
recuperada, e a vida dos entes
queridos que se foram e nisto,
2020 nós não podemos negociar.
De resto,  2020 nos deu (e ainda
dá) a oportunidade de escolher
quem queremos ter ao nosso lado
quanto tudo isto acabar, sem ilu-
sões. Nos ensinou que não existe
plural para prioridade. E acima de
tudo, que o ter e o ser são esco-
lhas, que em momentos crí ticos,
m ostram o quanto conseguimos
ficar, manter nossa essência e va-
lores. Um beijo grande para vo-
cês!

Viviane Morgado Dantas.*
Terapeuta Sistêmica, Integrativa,
Vibracional e Complementar *
Psicanalista Integrativa *Pós Gra-
duando em Psicologia Comporta-
mental e Cognitiva * Facilitado-
ra em Constelações Familiares.

A Associação dos Morado-
res na Vila Nova Cachoeirinha/
Brasilândia (AMJFA) realizou
no dia 21/07/2020  a 7º Ação
Social contra a fome e no Com-
bate a Covid-19, os moradores
do Jardim dos Francos e parte
do Jardim Elisa Maria (Favela
Júlio Pinheiro), receberam
Cestas Básica e Kits com Ál-
cool em Gel, Sabonetes e Más-
caras, foi a 7º Ação Social Or-
ganizada por Henrique Delos-
te e equipe, o atendimento a
População da região vem sen-
do realizado em bairros dife-
rente na Brasilândia.

Nesta Ação tivemos doa-
ções da Prefeitura de São Pau-
lo, Etec Jardim Paulistano e
Empresas parceiras como Ní-
vea, Sabesp, Andorinha, Deep
Pessoa entre outras, o atendi-
mento a Comunidade foi rea-
lizado na Rua Laudelino An-
tônio de Brito altura do nº  111
no Jardim dos Francos e Orga-

7º Ação contra a Fome e no Combate a Covid-19 na Brasilândia

www.churrascariacanecadeprata.com.br

Atuando a mais de 35 anos na região do bairro do Limão, a
Churrascaria e Pizzaria  Caneca de Prata oferece para você um
excelente atendimento 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!

Av Deputado Emílio Carlos, 1173 - Bairro do Limão (11) 3936-1703

nizado pelo Líder Comunitário
Henrique Deloste que já prepara
a 8º Ação Social que será reali-
zada na Vila Rica.

Agradecimento aos voluntá-

rios que deram a maior força no
atendimento: Larissa, DJ Recru-
ta (Jonas), Jaqueline, Elisânge-
la, Lourdes (Conseg Vila Amá-
lia), Wellington Peteca, Vini-
cius, Antonio Neto, Bahia e
Wanderli.  A 4º Cia do 9º Bata-
lhão de Polícia Militar, mante-
ve uma Viatura no local com os
PMs Freitas e Thiago para ga-
rantir a Segurança de todos, e
dar apoio na Organização e para
finalizar destacamos com reco-
nhecimento e agradecimento a
Excelente Nina e o Instituto
Ninho Social.

 Aniversário de Vila Nova Cachoeirinha
 Hasteamento da Bandeira

Devido a essa porcaria de Covid-19, o tradicional
Show Musical e Ação Social Comemorativo ao Aniver-
sário de 87º de Vila Nova Cachoeirinha, programado para
o dia 2 de agosto na Av. Deputado Emílio Carlos em frente
a Caixa Econômica Federal,  não deve acontecer mais o
Hasteamento da Bandeira na Praça do Largo do Japonês,
com algumas restrições está previsto para ser realizado
no dia 1º de agosto a partir das 9h da manhã, com reali-
zação do Conseg Vila Amália em parceria com a Associ-
ação dos Moradores da Região - AMJFA. Lembramos que,
este evento sempre foi organizado pelo Conseg Vila Amá-

lia até porque envolve a área da Segurança Civil e Militar, então outro tipo de organização paralela
sobre a mesma pauta não deve ser reconhecido, não passa de intenções políticas e oportunismo.

SABESP: A Sabesp - Polo de
Manutenção e Gerencia Casa Verde/
Freguesia do Ó Administrado pelo
amigo Jorge, continua fazendo um
bom trabalho na região da Freguesia
do Ó  Casa Verde e Brasilândia, área
de trabalho também de Reginaldo
Batista que responde pela Assesso-
ria Comunitária, que realiza reuni-
ões mensal com a Comunidade para
encaminhamento de várias deman-
das, informações Tel. (11)
97446.0320

AGRADECIMENTO:  Agrade-
cimento a Empresa Diversões Bira
Mudanças e Guarda Móveis, que
gratuitamente cedeu transporte para
retirada de Cestas Básicas que foram
doadas para famílias de baixa ren-
da, numa ação realizada no dia 21/
07 no Jardim dos Francos, Empresa

 Notícias Curtas e  Rapidinhas
que tem responsabilidade Social e
merece sua preferência Tel. (11)
94082.5332, Valeu Bira e Tamara.

JARDIM PAULISTANO: De-
pois do Acidente com vítima fatal,
ocorrido dia 3 junho na Av. Eliseo
Teixeira Leite altura do nº 4007, onde
um caminhão perdeu o freio no Jar-
dim Paulistano, os moradores entre
eles o jovem Jonas Alves Verissimo
(DJ Recruta), solicita a CET que faça
a sua parte, providenciado com ur-
gência melhor sinalização no local e
Lombada Eletrônica.

BRASILÂNDIA: Durante cole-
tiva online o Prefeito Bruno Covas,
afirmou que mais dois andares do
Hospital Brasilândia sendo o 4º e 5º
andar, serão abertos com leitos de
Enfermaria, a previsão é de que após

a Covid-19 retorne seu funcionamen-
to normal, com mais de 300 leitos
projetados. Antes da construção do
Hospital na gestão Fernando Haddad
(PT) que paralisou as obras, ocorreu
várias reivindicações de Lideranças
para que o Hospital fosse construído
mais para dentro da Comunidade, já
que quase ao lado existe o Hospital
Geral de Vila Penteado.

COMANDO DA PM CPAM-3:
O Comandante do CPAM-3 Coronel
PM André Marcelo Baptista Assis,
disse para este colunista numa reu-
nião com representantes do Conseg
Vila Amália, que uma de suas priori-
dades nas melhorias que pretende
fazer será intensificar o bom traba-
lho, que já vem sendo feito pelo Poli-
ciamento da Vizinhança Solidária.

Henrique Deloste



Conseguimos aprovar a LEI
Nº 17.406, DE 20 DE JULHO
DE 2020 de minha autoria que
institui o Programa Municipal
de Saúde Integral da População
Negra da Cidade de São Paulo.

 Esse Programa será coorde-
nado pela Prefeitura Municipal
através das: Secretaria Munici-
pal de Saúde, em cooperação

Mais uma vitória!
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OPERAÇÃO MÃO AMIGA
Homenagem aos verdadeiros heróis

com as Secretarias
Municipais de
Educação, de Tra-
balho e Empreen-
dedorismo e da De-
fesa da Pessoa com
Deficiência e Mo-
bilidade Reduzida,
com o objetivo de
desenvolver de for-
ma integral ações
de promoção, pre-
venção e recupera-
ção da saúde da po-
pulação negra e
afrodescendente.

 Terá como atribuição: a im-
plementação da Política, defini-
ção e gestão dos recursos orça-
mentários e financeiros, coorde-
nação, monitoramento e avalia-
ção, garantia da inclusão desta
Política no Plano Municipal de
Saúde, identificação das neces-
sidades de saúde da população
negra, garantia da inserção dos

A Associação Amigos
do Mirante Jardim
São Paulo, presidida
pela dinâmica Alba
Medardoni ganhou
um novo parceiro na
campanha do agasa-
lho 2020. Você pode
deixar suas doações
na Akácia Akácia na
R. Pedro Madureira,
589 - Jardim São
Paulo. Obrigada
Conrado e Glaucia
pelo carinho de
sempre. Você também
pode ajudar.
Hein e por quê?

Uma batalha constante
pela comunidade

objetivos nos processos de forma-
ção profissional e educação per-
manente de trabalhadores da saú-
de, em articulação com a Políti-
ca Nacional de Educação Perma-
nente em Saúde, articulação in-
tersetorial.

 Além disso, elaboração de
materiais de divulgação visando
à socialização da informa ç ão e
das ações de promoção da saúde
integral da população negra, ins-
tituição de mecanismos de fo-
mento à produção de conheci-
mentos sobre racismo e saúde da
população negra, através de se-
minários, cursos e treinamentos,
com vistas à capacitação dos pro-
fissionais da saúde, em especial
pediatras, obstetras, clínicos ge-
rais, ginecologistas, hematologis-
tas e funcionários de programas
de saúde.  Será possível celebrar
convênios, acordos e ajustes com
órgãos e entidades públicas ou
privadas.

Após muita luta, tivemos
mais uma “VITÓRIA” à favor do
ARTESANATO na cidade de São
Paulo. Acabamos de assinar o
Termo de Compromisso celebra-
do com a Prefeitura de São Pau-
lo por intermédio do Dr. Ivan re-
presentando a Casa Civil; Asso-
ciação dos Artesãos do Estado de
SP o Sr. Lindolfo; o Sindicato dos
Artesãos do Estado de SP o Sr.
Ginaldo Santana e o representan-
te dos Artistas Plásticos da Re-
pública o Sr. Renato. Conforme
as autoridades sanitárias, ficam
obrigados a respeitar os protoco-
los de higiene e segurança com à
pandemia do Coranavírus na re-
tomada gradual das atividades
consideradas não essenciais. Po-
rém devo esclarecer que ainda
não está permitido o formato de
“Feiras de Artesanato” na cida-
de.  Agradecemos ao Prefeito
Bruno Covas que teve essa sen-
sibilidade com os profissionais e
ao segmento de Artesanato na ci-
dade de São Paulo, sabendo que
artesãos precisam trabalhar e
manter a renda para o seu sus-
tento familiar. Vale lembrar que
minha luta pelos artesãos teve
início em 2005, com à Lei
14.485/2007, data em que se co-
memora o Dia do Artesão. Na

data realizamos um grande even-
to em comemoração ao artesão,
devido à grande adesão tivemos
que fechar duas vias em frente à
Câmara Municipal de São Paulo
com quase 400 artesãos, evento
contou com comidas típicas e ar-
tistas de rua.  Gostaria de ressal-
tar que continuo na defesa pelos
direitos da classe, buscando me-
lhores oportunidades e condições
de trabalho. No legislativo mu-
nicipal à frente do Fórum do Ar-

Liberação de Artesanato em SP

tesanato tivemos muitas conquis-
tas com a edição de normas pos-
sibilitando a criação de feiras e
eventos culturais, além de pales-
tras e debates no fomento o arte-
sanato.

Em 2019, juntamente com o
vereador Claudinho de Souza,
apresentamos uma proposta de
lei que cria a Carteira Municipal
do Artesão na cidade de São Pau-
lo. Com muito orgulho apoio o
ARTESANATO!!!

A Associação dos Veteranos
das Forças Armadas e Auxilia-
res homenagearam a equipe mé-
dica do Hospital de Campanha
do Ibirapuera na linha de frente
no combate à COVID 19. Ho-
menageados:   Profissionais da
Saúde, Polícia Militar do Esta-
do de SP,   Comando Geral da
Guarda Civil Metropolitana,
Comandante de Unidades das
Forças Armadas,  Bombeiro

Caetano juntamente com Bom-
beiro Samuel e a equipe  GBC
e BMJV pelo serviços presta-
do ao combate á COVID 19  na
comunidade Paraisópolis  onde
capacita 240 socorristas. A ini-
ciativa tem a Coordenação
Geral do veterano Roberto José
Arantes Caetano, tenente do
Corpo de Bombeiros, fundador
do Projeto Bombeiro Caetano
e Agente Multiplicador do Pro-

jeto Resgate que, desde 1989, é
um dos 40 Bombeiros Instruto-
res do Atendimento Pré-Hospi-
talar do Corpo de Bombeiros do
estado.     não estão medindo
esforços para salvar vidas. A
homenagem é um sinal de gran-
deza e justiça para aqueles que
lutam para preservar a saúde e
sobrevivência das pessoas con-
tra essa silenciosa e perigosa
doença.

Acompanhe nas Rede Sociais: https://www.instagram.com/gbcbmjvoficial
 https://www.facebook.com/grupobombeirocaetano

WWW.BOMBEIROCAETANO.COM.BR


