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Apesar do tradicional feriado “9 de
Julho” ter sido comemorado antecipada-
mente em todo estado de São Paulo, por
estimular o distanciamento social das pes-
soas como prevenção a contaminação ao
coronavírus (feriado comemorado no dia
25 de mês de maio).

 A Semana Constitucionalista de 1932
– Lei número 13.538/03 de autoria do ve-
reador Toninho Paiva – é celebrada do dia
03 a 09 de julho em memória ao Movi-
mento Constitucionalista de 1932 que foi
um dos mais importantes acontecimentos
da história da política brasileira ocorridos
no Governo Provisório de Getúlio Vargas,
desencadeada em São Paulo.  Durante três
meses, de 09 de julho a 03 de outubro de

1932, forças paulistas se enfrentaram no
campo de batalha com as forças legalistas
do governo federal. Depois de esgotar todas
as possibilidades políticas para o retorno do
Brasil ao Estado de Direito, São Paulo le-
vantou-se como uma só voz contra a dita-
dura nascida dos desvios da Revolução de
1930. Os paulistas lutavam por uma nova
constituição e pelo fim do caráter revolucio-
nário do regime.

 Neste ano de 2020, o movimento com-
pleta 88 anos desde a morte de seus pri-
meiros mártires: os estudantes Miragaia,
Marcondes, Dráusio e Camargo, cujas ini-
ciais dos nomes foram utilizadas para de-
signar o movimento: MMDC.  A revolu-
ção teve apoio de amplos setores da socie-
dade paulista, com a participação de inte-
lectuais, industriais, estudantes e de outros
segmentos das camadas médias.

O que os movia era principalmente a
luta antiditatorial. Essa luta armada ficou
restrita ao Estado de São Paulo. Os gover-
nos do Rio Grande do Sul e Minas Gerais,
que a princípio viam com bons olhos a cam-
panha pela constitucionalização, resolve-
ram não enfrentar a força militar do gover-
no federal. Isolados, os paulistas não tive-
ram condições de manter por muito tempo
a revolução.  Em outubro  de 1932 assina-
ram a rendição.  Com o objetivo de preser-
var a memória do Movimento Constituci-
onalista de 1932, é que, em 07 de julho de
1954, foi fundada a Sociedade Veteranos
de 32 - MMDC, entidade sem fins lucrati-
vos, com propósitos cívicos e patrióticos e
de assistência aos Veteranos e às viúvas de
Veteranos.

JAMAIS ESQUECEREMOS DE
NOSSOS HERÓIS!

 #SemanaConstitucionalistaDe1932  - #Hérois-
De1932 -  #VeteranosDe1932  #MMDC

Movimento revolucionário de 09 de julho memorizado por lei do vereador Toninho Paiva!

MEC anuncia que Enem será em
17 e 24 de janeiro de 2021

O Ministério da Educação anunciou   as novas datas do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). O exame, que teve a aplicação adiada por causa da pandemia
do novo coronavírus, será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já a prova
do Enem digital ocorrerá nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, informou
o Ministério da Educação (MEC).  Os resultados finais das provas serão divulga-
dos a partir do dia 29 de março de 2021.   O evento ocorreu no Ministério da
Educação (MEC) e contou com a presença do secretário-executivo da pasta, Paulo
Vogel, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes.

 Segundo o levantamento feito pelo Inep, para 49,7% dos estudantes, o Enem
impresso deveria ser aplicado em 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem digital em 16 e 23
de maio. As provas estavam originalmente marcadas para ocorrer em novembro.

Ibirapuera e outros 69 parques
reabrem em SP na segunda-feira

Setenta parques municipais da ci-
dade de São Paulo reabrirão ao pú-
blico em geral a partir desta segunda-
feira, dia 13. Os parques funcionarão
em período parcial e apenas em dias
úteis, com acesso fechado a bebedou-
ros, parquinhos infantis e quadras de
esportes coletivos. A decisão de não
abrir nos sábados e domingos tem o
objetivo de evitar aglomerações, se-
gundo o prefeito Bruno Covas
(PSDB).  Os parques do Ibirapuera e
do Carmo funcionarão entre as 6 ho-
ras e as 16 horas. Já os demais par-

ques abrirão entre as 10 horas e as 16
horas. A decisão não inclui o progra-
ma Ruas Abertas, que inclui a
Paulista Aberta e o Parque Minhocão.
O anúncio ocorreu durante coletiva
de imprensa na manhã desta quinta-
feira, 9.  A cidade de São Paulo tem
108 parques municipais. Com o fe-
chamento por causa da pandemia do
novo coronavírus, em 21 de março,
parte dos frequentadores passou a
praticar atividades físicas nos espa-
ços abertos e no entorno das áreas
verdes. Fonte: Estadão Conteúdo
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Alunos de São Paulo terão a opção
do quarto ano para ensino médio

O Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soa-
res, confirmou nesta quinta-feira (9) a criação de um
quarto ano do ensino médio para compensar as perdas
causadas pela isolamento para o controle do novo
coronavírus.  De acordo com informações da Secreta-
ria, os estudantes não serão obrigados a cursar esse
ano a mais, a proposta é ser um reforço para os alunos
do terceiro ano do ensino médio que vão prestar vesti-
bulares e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e
se sentiram prejudicados pela suspensão das aulas
presenciais. Será feita uma avaliação para saber qual o
nível de aprendizagem de todos os alunos da rede após
o retorno às aulas presenciais.
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Esta coluna tem o mesmo comportamento,
na crítica ou elogio: o Merecimento.

O noticiário do momento é so-
bre a volta dos jogos de futebol. As
torcidas - organizadas e desorga-
nizadas - aguardam o momento de
comparecer aos estádios e torcer
para a vitória do seu clube.

 Aguardamos o momento de
das aberturas das escolas. Os alu-
nos que pretendem estudar e
aprender estão ansiosos! Outros,
não chegados a estudar, torcem
para que essas férias sejam esten-
didas até 2030!

Temos uma leva de alunos
da classe pobre que querem o
rápido retorno das aulas e,
principalmente da merenda es-
colar. Em sua casa a situação
está precária!
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*Coronavírus*  As pessoas
deviam ser processadas e respon-
sabilizadas pelas mortes do covid
19, entre elas, Governadores, pre-
feitos, ex Ministro da Saúde. Isso
tudo por um simples motivo,
quem foi acometido pela doença
e fez tratamento com a hidroxi-
cloroquina e azitromicina foram
curados, (segundo centenas de
médicos, infectologistas, virolo-
gistas) dentre o assessor de Dó-
ria, Davi Uip, que não quis dizer
o tratamento e o execelente car-
diologista Roberto Kalil, que
abriu o jogo e admitiu o uso do
medicamento.  Quantas pessoas
poderiam ter sido salvas? mas,
como virou um negócio lucrativo,
usaram respiradores da China.
Se um médico for processado e
condenado por não usar os medi-
camentos acima ou atestar como
causa morte suspeita de covid 19,
e a pessoa ter morrido de câncer,
falência dos órgãos, infarto ou
qualquer outra patologia, tudo
começa a mudar.

*Bolsonaro X covid*  Todos
sabem que o Presidente Bolsonaro,
contraiu o covid 19, e que está fa-
zendo tratamento com a hidroxiclo-
roquina/ azitromicina, mas, daí de-
sejar a morte do Presidente, foge a
todas as regras de ética e imparcia-
lidade, e é o que acontece com a
Folha de São Paulo, que em artigo,
desejou o falecimento de Bolsona-
ro. Onde está o que a Folha tanto
prega, como imparcialidade e éti-
ca? Não gostar de alguém politica-
mente tudo bem, mas, desejar o pior
para o doente e consequentemente
para o Brasil, está fora de questão,
tudo em função de patrocínio com
o dinheiro público, assim, a Folha
pratica o anti jornalismo e seus edi-
tores e repórteres que já foram dou-
trinados, querem doutrinar a opi-
nião pública. Portanto, começou a
falência ainda que tardia de um gru-
po de comunicação que já foi res-
peitado e hoje goza do desprestígio
e não possui credibilidade. Lamen-
tável e vergonhosamente falida.

*Mentiras*  O desgovernador
João Dória (psdb) coronadória,
vem acumulando mentiras desde
a sua passagem pela prefeitura
de São Paulo. "O carnaval de São
Paulo, será o melhor do mundo"
no início da pandemia, "não há
com o que se preocupar" sobre a
polícia  "a Polícia de São Paulo,
será a mais bem paga do Brasil"
sobre Bolsonaro, "eu nunca fui
bolsonarista e nem fiz campanha
usando seu nome" - apareceu na
campanha usando camiseta com
o slogan -bolsodória.

*Mentiras II*  E continuam as
mentiras: "eu nunca fui comunista"
agora, Dória tenta vender São Pau-
lo a China comunista. "Sempre fui
pobre e trabalhei desde criança" o
pai de Dória era deputado e no re-
gime militar, Dória foi estudar na

França. "Muiiiito Obrigado" disse
Dória no momento em que recebeu
uma flor dentro do carro de uma jo-
vem, em seguida jogou a mesma no
chão com violência. " Vamos abrir
o primeiro escritório brasileiro em
Xangai" já existe um na cidade des-
de 2015 - " sou a favor da flexibili-
dade do porte de arma" dias depois
,sou contra a família portar armas.
" Vou diminuir os impostos"- "Eu
sou gestor e não político" assim, en-
ganou a todos e foi eleito. E por aí
vai, se falar todas as mentiras um
página será pouca. Lamentável e
tristemente vergonhoso.

*Calvo Master Chef*  E
quem é a mais nova participante
do Master Chef da Band, é a Pau-
linha Calvo, filha do sempre Ve-
reador Rubens Calvo. O progra-
ma começa na terça feira dia 14.
Vamos prestigiar a representan-
te da Casa Verde. Aliás, para
complementar, Rubens Calvo é
pré candidato a Vereador.

*Hospitais*  O coronavírus fez
com que Governadores e prefeitos,
abrissem hospitais de campanha,
gastando milhões em dinheiro pú-
blico, com tanto hospitais que po-
deriam ser reaproveitados perma-
nentemente, como : Hospital Soro-
cabanos, Hospital Casa Verde, Hos-
pital São José e outros tantos. Mas
a ganância falou mais alto em pre-
juízo do povo e das mortes de cen-
tenas de pessoas.

*Interessante*  - Um projeto
de lei prá lá de interessante que
foi aprovado e sancionado e ide-
alizado pelo ex Vereador e Dele-
gado de Polícia Waldecir Cabra-
bom. O projeto consiste em cada
paciente em tratamento médico,
ter o seu prontuário eletrônico
gravado em computador, assim,
em qualquer hospital, posto de
saúde, UPA, UBS, caso o médico
precise basta acessar e terá todo
o histórico médico da pessoa, o
projeto é tao bom e imprescindí-
vel que estados utilizam e deve se
expandir  para o Brasil. Prá
quem não sabe, Cabrabom, é pai
da atriz Débora Nascimento, a
Filó protagonista da novela que
está sendo reprisada, " Eta Mun-
do Bom". Só lembrando, Walde-
cir Cabrabom é pré candidato a
uma cadeira de Vereador na Câ-
mara Municipal de São Paulo, o
partido é (podemos

Editorial Tia Zulmira

Tecnologia é estudo especial de técnica, arte,  ofício e
permite ao estudioso da matéria construir nave espaciais e
instrumentos nucleares em que até a lua foi visitada através
desses estudos. Somente a vida no outro mundo ainda não
conseguiram visitar e informar como é. Atualmente instru-
mentos e aparelhos cirúrgicos são dotados de tecnologia
avançada, também radares são utilizados em diversas oca-
siões, todos com regularidades. No trânsito de veículos, os
radares são utilizados para aplicação de multas. Os condu-
tores de veículos são ‘premiados’ em várias ocasiões, po-
rém os ‘motoqueiros’ que avançam farol vermelho, fazem
ultrapassagem pela direita e outras aberrações, para eles a
tecnologia ainda não desenvolveu radares. Será tão difícil?
Se foram à lua, para desenvolver radares para controlar a
fúria dos motoqueiros não conseguem? Enquanto isso, te-
mos que conviver com os abusados ‘motoqueiros!’

Tia Zulmira, viúva, aposentada e que observa o abuso
dos motoqueiros

Conselhos Tia Alzira

Tecnologia

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro, apesar do frio de
lascar que estamos curtindo,
muitos clientes estavam esperan-
do o momento de resolverem
seus problemas monetários,
amorosos e de trabalho. Um cli-
ente veio consultar sobre os no-
ticiários do momento: “Magnâ-
nima guru, estou ‘com as medi-
das cheias’ de ler e ouvir notici-
ários sobre coronavírus, covid
19, 20, 21 etc., é ligar o rádio
ou tevê o assunto é o de sempre.
Até o Datena que apresentava
um programa policial, entrou na
dança; só fala na epidemia, en-
trevistando médicos que não
apresentam solução para a do-
ença!” O cliente foi atendido. Foi

 As notícias do momento
escalado o caboclo do Vento.
“Zifio, os órgãos de comuni-
cação vivem do momento!
Esses noticiários prendem a
atenção da turma e os anun-
ciantes derrubam comerciais
sobre medicamentos contra
calvice,  tosse, bronquite, col-
chões de diversas marcas e
funções e os ouvintes e teles-
pectadores tem que aguentar;
alguns acreditam e compram.
Outros desligam os apare-
lhos, que é boa iniciativa! O
cliente saiu satisfeito e com a
alma lavada; desligou todos
os aparelhos existentes na sua
casa!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinh

Crônica Professor Clovis Pereira

Tempo doido!
Em décadas passadas, o

tempo e temperatura funciona-
vam; os agricultores sabiam a
época certa  para semear, co-
lher e colocar no mercado seus
produtos agrícolas. Hoje, essa
certeza foi pro brejo! As chu-
vas aparecem fora do tempo, o
calor torra suas plantações e
coloca os comerciantes na
berlinda. Se expõem roupas
leves, o frio acontece fora de
época e as vendas fracassam.

Expondo roupas  para o calor,
o frio desaparece, o calor se
torna abrasador e as vendas
despencam. Os feirantes recla-
mam das fases loucas do tem-
po; diversas mercadorias são
mais procuradas em certas épo-
cas. Acontece que o tempo
muda e as mercadorias enca-
lham. Pelo andar da carruagem,
o tempo está doido. Seria influ-
encia dos nossos políticos atu-
ais? Nem Freud responde!

O frio pegou muita gente
desprevenida. Roupas fora de
moda e inadequada foram co-
locadas a serviço, contra o frio.

Os moradores de rua se
danam com o frio. Dormindo
em locais inadequados, o que
aquece é uma dose de cacha-
ça de qualquer marca!

O uso das máscaras é incô-
modo para muitos e apreciado
pelas pessoas feias que, através
da máscara escondem a feiura!

Facebook remove contas
falsas e de fake news ligadas
aos gabinetes da família Bol-
sonaro

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

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

A CANABELLA, através de seu diretor
Willy Zirr, realizou recentemente uma

doação de 100 litros de álcool
Antisséptico Clicerinado as Santas
Casas das cidades de Salesópolis e
Paraibuna no interior  de São Paulo.

TENHA TAMBÉM EM SEU COMÉRCIO
 Tels. (11 ) 97020-8021 -  (11)
9930-4336 ou   11 95903-0737

Fábrica – Estrada do Rosário, K 22 –  Bairro Padre José.
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DEIXAI OS MORTOS ENTERRAREM
SEUS MORTOS (Lucas 9:59-60)
  Normalmente pensamos que

os Espíritos são os sabichões da
vida. É de senso comum acreditar
que a pessoa, depois do desencarne,
adquira uma sabedoria fora do nor-
mal. Ledo engano! Já está mais do
que comprovado pelos estudos es-
píritas que levamos para o além
tumulo nossas amorais, nossos de-
feitos, nossas inclinações boas ou
más, enfim, nossos atributos de in-
teligência e de moralidade. Simples-
mente nos despojamos do corpo fí-
sico e mais nada. Levamos junto
com o nosso períspirito nossas qua-
lidades boas e más. Continuamos a
mesma persona, com os mesmos
desejos que se imantam no nosso
corpo espiritual.  Cometemos o erro
de pensarmos que nosso ente que-
rido que se despediu do mundo fí-
sico, adquiriu superpoderes e, nor-
malmente, os evocamos solicitando
seu auxilio sem sabermos se eles
têm condições de nos ajudar.

 Também consultamos os invi-
síveis para assuntos pueris como o
descobrimento de onde estão as cha-
ves que se perderam; onde foi parar
a joia que não encontramos; se o
negócio tal dará certo ou não; se
haverá felicidade no casamento,
enfim, buscamos assuntos frívolos
que não tem nada a haver com nos-
so aperfeiçoamento moral, entran-
do assim em comunhão com as men-
talidades que atraímos gerando,
perigosamente, uma obsessão gra-
ve.      Conhecemos um caso de um
filho que “atormentava” o Espírito
de sua mãe porque não aceitava que
ela tivesse morrido. Sentindo-se só
e desamparado, chamava-a a todo
instante e a coitada da mãe se via
em uma teia de aranha que a ema-
ranhava quase totalmente deixando-
a numa aflição lamentável, pois o
seu amor de mãe tornou-se irracio-
nal por não poder ajudar o filho
amado. Por sorte o Espírito Prote-
tor que a acompanhava no

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

desencarne, intercedeu amparando-
a nos momentos de aflições. Como
este caso existem milhares espalha-
dos no mundo espiritual e nem sem-
pre o “defunto” consegue se livrar
dos laços que o rodeiam e o enla-
çam apertando cada vez mais o nó
que o aperta, precisando muitas
vezes de uma “terapia intensiva” e
“medicamentosa”  com passes
efusivos por parte dos cuidadores
desta alma aflita.

 Apenas com esta menção, pois
como já afirmamos eles existem aos
milhares, percebe-se o motivo de
Moisés proibir o intercambio espi-
ritual (Deuteronômio 18:9-14) o
qual concordamos plenamente, pois
inda na atualidade a consulta aos
“mortos” ainda tem caráter sobre-
natural além de ser abusivo. Quan-
to a deixar os mortos se preocupa-
rem com os mortos, entende-se que
não há um único “defunto” que não
tenha alguém amparando-o do ou-
tro lado. Todos sem exceção encon-
tram um recebimento de acordo com
sua evolução espiritual e Jesus, sa-
bedor deste pormenor no mundo es-
piritual, nos orienta para deixarmos
os mortos em paz, pois além de não
sabermos seu estado de consciên-
cia evolutiva, tem quem os ampare
do outro lado.  A reencarnação quan-
do bem aproveitada se torna em
benção, porque, todas as doenças da
alma vão junto com o corpo para a
terra desintegrar a imperfeição e im-
purezas no períspirito, e assim, dar
chance para o Espirito filtrar suas
mazelas e poder evoluir. Deve-se
entender que não é a cova que filtra
as impurezas, mas a consciência que
quando entra no tumulo age como
juiz ou carrasco dependendo de
como ele viveu. Todos nasceram
com a bondade latente que a mal-
dade deseja sufocar. A vencedora
dependerá de qual alimentar mais.
Estamos certos no exposto? Acre-
ditamos que sim!

.
PAZ E LUZ!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
Viva em Harmonia! Harmonia é uma pequena cidade sul mineira sem

coronavírus, Covid-19, 20 e outros. Há excelentes loteamentos prontos para
montar uma chácara, sem perigo de ser assaltado. Portanto, tome uma deci-
são: viva em Harmonia!

Não creia em lógica. Os locutores esportivos alegam que o resultado de
uma partida de futebol não tem lógica. Quando o torcedor almeja que o seu
clube vença, este é goleado! Portanto..., não creia em lógica!

Tome uma dose de ‘Iniciativa’ para resolver os problemas com o atraso
de pagamento na firma. ‘Iniciativa’ é marca de uma cachaça mineira que,
tomando uma dose somente você fica valente e resolve a situação no tapa!

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

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

  Abra seu coração! Participe das doações para a construção do túmulo
para o soldado desconhecido. O soldado desconhecido, desconhece que
seus parentes não dão bola pra ele, nem depois de morto. Seja doador fiel;
colabore na campanha para o herói.

 Um signo raro; somente encontrado procurando com vela acesa ou em
algum convento! Não encontrando uma jovem nessa condição, continue na-
morando aquela filha de uma enfermeira caridosa. Desista de virgem!

  Caso queira uma mudança em sua vida, mude-se para os baixos do
minhocão antes que o ‘despejo’ aconteça. O ‘portuga’ dono do barraco que
você reside e não paga há anos, já entrou com ação de despejo!

  Você é alvo de muitas críticas em função de beber e não pagar, filar
cigarro aceso, frequentar festas de casamento sem ser convidado e ainda
sair com os bolsos cheios de salgadinhos e ainda agendar o comparecimento
em outro casamento!

 Cuidado com a epidemia! Muitos já embarcaram e você, tomando ca-
chaça apanhada nos despachos de macumba, está arriscado com o vírus!
Faça uma lavagem corporal no terreiro da vovó Candinha, caso queira assis-
tir os jogos da Copa do Mundo!

 Quem avisa, amigo é! Cuidado e caldo de galinha não fazem mal a
ninguém! Ao atravessar a avenida 23 de maio, olhe para todos os lados,
senão será notícia para o programa do Datena.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Siga os assuntos que mais lhe interessam como estudar, cuidar da
família, fé em Deus e tudo sairá a contento. Saúde ótima, vencerá em tudo
que empreender!

O ser humano é difícil de entender as boas coisas da vida. Alguns só
pensam em doença, outros em viajar, outros em incomodar com a vida dos
seus semelhantes. Seja mais você! Cuide de sua vida e deixe que os outros
levem a vida como quiser.

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO

Ao lado de membros da
Federação Paulista de Futebol
(FPF), o govenador João Dó-
ria deu o aval para o retorno
no campeonato no próximo
dia 22/07. A data de reinício
estava marcada para o início
de agosto, mas a CBF agen-
dou o início do Brasileirão
para 9 de agosto, o que causa-
ria um conflito de datas. Com
a confimação, as finais do
Paulistão devem acontecer um
dia antes no início do campe-
onato nacional.

 ''O Centro de Contingên-
cia da Covid-19 aprovou, em
conjunto com a Federação
Paulista de Futebol, com as-
sistência médica da FPF, o
novo protocolo da retomada
do Campeonato Paulista. Os
jogos deverão ocorrer obriga-
toriamente em cidades que
estejam na fase amarela do
Plano São Paulo e em estádi-
os sem a presença de torcida'',
afirmou o governador em co-
letiva nesta terça.

 O torneio estadual foi in-
terrompido em 16 de março e
foi um dos campeonatos que
mais teve cautela para pensar
em um retorno. Os clubes já

fazem treinos completos com
bola e se preparam para um re-
torno em 14 dias. Um dos pri-
meiro duelos será o clássico en-
tre Corinthians e Palmeiras,
que seguirá os protocolos fei-
tos pela comissão.

 ''O protocolo médico foi
aceito de forma unânime. Es-
tamos lidando com uma situa-
ção de baixo risco de contágio,
pela excelente condição física
e de saúde dos jogadores'', ex-
plicou o coordenador do Cen-
tro de Contingência de Covid,
Paulo Menezes. A liberação fei-
ta pelo Governo do Estado de
São Paulo veio um dia depois
de a FPF fazer o pedido de rei-
nício do torneio.

 Vale lembrar que os clubes
estão se preparando desde 15/
6, quando começaram as testa-
gem de atletas e a retomada gra-
dual das atividades. Com pou-
co mais de um mês de 'pré-tem-
porada', os times deve retornar
com um nível técnico e físico
bom aos gramados.  Os clubes
seguem os seguintes passos des-
de o reinício das atividades: tes-
tagem, conscientização, reto-
mada com trabalho individual,
proteção individual e higiene.

Campeonato Paulista retornará em 22 de
julho e terá término antes do Brasileirão

Paralisação do torneio aconteceu em 16 de março

(Foto: Ivan Storti/Santos FC )

Carnaval Cassius Clay

UESP realiza primeiro sorteio
virtual do Carnaval brasileiro
Pela primeira vez na história

do Carnaval brasileiro será reali-
zado um sorteio, por meio virtual,
para definição da ordem dos des-
files do Carnaval 2021. A iniciati-
va é da União
das Escolas
de Samba
Paulis tanas
(Uesp), res-
ponsável pela
organização
dos desfiles
oficiais nos
bairros da ci-
dade de São
Paulo, que re-
úne 64 agre-
miações car-
navalescas ,
divididas por
grupos: Espe-
cial de Bair-
ros, Acesso de Bairros 1, 2 e 3,
Blocos Especiais e Acesso de Blo-
cos de Fantasia.  O evento inédito
ocorrerá no próximo *dia 21 de ju-
lho* (terça-feira), a partir das 20
horas, com transmissão ao vivo
pelo canal da Uesp no YouTube.
Uma equipe reduzida da Uesp es-
tará na sede da entidade no bairro
da Bela Vista, respeitando todos
os protocolos de higiene e distan-
ciamento social; enquanto os pre-
sidentes das agremiações partici-
parão do sorteio virtual por meio
de uma plataforma eletrônica.  Se-

gundo o presidente da Uesp, Ale-
xandre Magno (Nenê), a iniciativa
faz parte de uma série de ações que
a Uesp está realizando durante a
pandemia da Covid-19, como por

exemplo, as
reuniões plená-
rias on-line,
além de duas
campanhas so-
lidárias para a
arrecadação de
alimentos para
produção de
“quentinhas” e
de agasalhos
para a popula-
ção em situa-
ção de rua.
"Estamos vi-
vendo um perí-
odo complica-
do. A saúde das

pessoas em primeiro lugar. Por isso,
fomos buscar a melhor alternativa
para continuar realizando as nos-
sas atividades sem colocar em ris-
co a saúde das pessoas", afirmou
Nenê, destacando que o sorteio da
ordem dos desfiles é uma das eta-
pas mais importantes para o plane-
jamento do Carnaval, tanto para a
Uesp como para as agremiações.

Acomopanhe a Uesp nas redes
sociais: Facebook, Instagram e ago-
ra no YouTube: YouTube.com/Ca-
nal da Uesp

e os Bastidores da TV

 Inicio a minha coluna comen-
tando a nova decisão da TV Glo-
bo através do seu departamento
financeiro de cancelar os paga-
mentos das escolas de samba de
São Paulo e Rio de Janeiro.

 Essa decisão é argumentada
pelos executivos da emissora que
alegam a "incerteza" do final da
pandemia do coronavírus, que
poderá se estender até o ano que
vem,segundo a emissora e até o
cancelamento do Carnaval.

Detentora dos direitos de
transmissão das agremiações do
Grupo Especial, a justificativa
apresentada para as escolas de
samba não agradou os interes-
sados que afirmaram que a
emissora está exagerando.

Muito embora a Globo já te-
nha confirmado através do seu de-
partamento comercial o Carnaval
2021,já está negociado e as cotas
já foram vendidas dentro do pla-
no comercial para: Crefisa,
Dorflex, Extra e Unilever.

A TV Bandeirantes já anun-
ciou as novas datas de seus de-
bates. Como já é tradicional a
emissora realiza o encontro ini-
cial entre os candidatos. O pri-
meiro já marcado para 17 de
setembro e se houver segundo
turno será em 19 de novembro.

 Os repetecos da programa-
ção na TV Brasileira,já vem can-
sando os telespectadores para se
ter uma ideia a Globo e o SBT
são campeões de mostrar seus fil-
mes já apresentados na progra-
mação.

Sem contar os programas de
entretenimento que são feitos
direto da casa dos   seus apre-
sentadores que de um modo
geral está correto em decorrên-
cia da situação da pandemia
inerente ao coronavírus.

Quem vem crescendo com a
sua audiência é a Record News
através da boa administração do
seu vice-presidente Antônio Guer-
reiro. A emissora que é vista em
todo o Brasil já ganha da CNN
Brasil em audiência.

Sílvio Santos ainda não auto-
rizou todos os programas de au-
ditório da sua emissora voltarem
ao ar. Ele faz questão de acom-
panhar a evolução do convid 19
no Brasil e no mundo.

Frase Final:
Ser culto as vezes não

significa que você
 seja inteligente.
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Política Leandro Gimenes

Um vereador dialoga com a comunidade e representa
os interesses da população.

Como integrante do Poder
Legislativo municipal, o vere-
ador tem como função princi-
pal representar os interesses da
população perante o poder pú-
blico. Criando, extinguindo e
alterando leis com efeitos ex-
clusivos para os municípios a

Ano 1979. Eu era um jovem
sonhador que tinha aspirações de
ingressar em Medicina na USP,
uma idéia demovida logo na pri-
meira lista da Fuvest por apro-
vados japoneses e chineses.

Antes disso, fui conduzindo
meus estudos para a área biomé-
dica cursando o 2° Grau - Técni-
co Patologia Clínica no Colégio
Salete em Santana: Acabei nun-
ca atuando no segmento e os mi-
croscópios ficaram tão somente
nas aulas laboratoriais, optando
mais tarde pelo curso superior de
Administração.  Era uma época
de ditadura militar e o AI5 havia
sido extinto meses antes. As vo-
zes da juventude escoavam com
mais liberdade entre shows, sa-
raus, peças teatrais numa emer-

Walmir BardoCrônica

Nossa linda juventude,
página de um livro bom

gente e inspiradora liberdade
musical da vanguarda paulista-
na e a boêmia da cidade.

 Em novo colégio, já fui me
enturmando com novas amiza-
des e comecei a sair com uma
garota da sala de aula. Chama-
va-se Sarah, 19 anos e mãe pre-
coce de um filho de 2 anos. Era
uma lindíssima loira de olhos
cor de mel, simpática, engraça-
da, sorriso fácil e jeito meigo de
falar feito criança . Nos inter-
valos e ao final da aula, era co-
mum encostarmos o umbigo no
balcão do boteco ao lado do co-
légio, molhar as palavras e ou-
vir um rock n' roll vindo de um
carro qualquer ali estacionado
por perto. As sextas-feiras cos-
tumávamos com outro casal de

amigos, bebericar no Famoso Bar
do Justo, tradicional pé pra fora
até hoje consagrado.

 Mas o point da badalação
eram as casas noturnas e espaços
undergraund proximos do metrô
Santana, na Duarte de Azevedo
com bares inesquecíveis como o
Bigorna, Qualquer Hora, Zanzi-
bar, Verso e Prosa, Santana Sam-
ba, Fruto da Terra entre outros.

 Numa noite, eu, Sarah e o
casal de amigos, ao sairmos do
colégio decidimos tomar chopp
no Bar Bigorna do badalado bur-
burinho próximo a av. Cruzeiro
do Sul. Entre várias caipirinhas
e tulipas geladas, num clima bem
agradável, fomos ficando por ali
entre risos e danças, beijos e boa
musica brasileira.

Lá pelas 2 da matina e etili-
camente entorpecidos, fomos dar
conta do horário já um pouco tar-
de para as garotas. Pagamos a
conta e seguimos para a esquina
da Voluntários x Alfredo Pujol a
esperar algum busão noturno.
Eis que o surpreendente aconte-
ce quando somos abordados por
assaltantes já pegando nossas car-
teiras, bolsas e tênis. Neste mo-
mento, surge uma viatura da
Rota, que percebendo assalto, já
foi descendo da barca tipo vera-
neio com seus fuzis e revólveres
38. Logo, informamos o furto e
colocaram os meliantes na pare-
de, iniciando por ali uma panca-
daria de chutes, porradas e cace-
tetes. A jovem Sarah, que estava
comigo, ao ver as agressões saiu
rapidamente do estado ébrio para

a sobriedade, seguida de crise
nervosa e choro compulsivo.
Atento ao descontrole emocional,
o policial da "baratinha" verme-
lha e preta que chegara como re-
forço, achou melhor levá-la ao PS
de Santana. Sentamos no banco
de trás da viatura, que seguiu em
alta velocidade com cirene liga-
da pela Voluntários rumo ao
pronto socorro, quando no cru-
zamento com a Brás Leme coli-
diu com um opala, rodopiando
num capotamento deixando a vi-
atura "baratinha tonta" e com as
rodas de lado. Eu e Sarah conse-
guimos sair pelo vidro traseiro da
viatura sem nenhum ferimento e
os policiais ficaram presos nas
ferragens, em estado grave.

Com o acidente, a garota que
já estava nervosa despirocou de
vez, até que um casal de mora-
dores se aproximou e convidou-
nos a entrar em sua residência
para ela se acalmar...e realmente
acalmou depois de tomar uma
dose dupla de caipirinha ofere-
cida pelo casal que nos acolheu e
haviam acabado de dar uma fes-
ta na residência.

Após o socorro aos policiais,
fomos levados ao 13° DP da Casa
Verde, onde lá encontramos nos-
sos amigos participantes desta
noite alucinante.

Cheguei em casa às 6 da ma-
nhã e encontrei minha mãe rezan-
do de joelhos no quarto. Ao meu
ver, chorou me abraçando e agra-
decendo a Deus por minha vida.

 Coisas do passado...memórias
da juventude

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

O que faz um vereador?

que eles pertencem.  Eles dis-
cutem e votam matérias que en-
volvem impostos municipais,
educação municipal, linhas de
ônibus e saneamento, entre ou-
tros temas da cidade, propon-
do projetos que estejam de
acordo com os interesses e o

bem-estar do povo.  Outra fun-
ção ligada ao cargo de verea-
dor que é fundamental, trata-
se da fiscalização das ações do
Poder Executivo municipal – ou
seja, das ações do prefeito. O ato
de fiscalizar torna mais equilibra-
das as ações do Poder Executivo.

Saúde

Na atual situação em que es-
tamos passando por uma pande-
mia, em que os negócios estão
sofrendo muito, a economia re-
traída pelas medidas sanitárias e
de Saúde impostas pelas autori-
dades, temos que reinventar na
luta pela sobrevivência e todos os
nossos direitos precisam ser aten-
didos, aí encontramos no Poder
Judiciário que uniforme e unani-
mente tem decidido que a Fazen-
da Pública Estadual ilegalmente
vem cobrando o imposto de trans-
missão causa mortis e doações.
São inúmeras decisões que bene-
ficiam os contribuintes principal-
mente nos Inventários em que
discutem as bases dos cálculos de
imóveis urbanos e rurais e a Fa-
zenda Pública insiste em calcu-
lar hoje o Imposto de 4% (quatro
por cento) por um valor de refe-
rência que se aproxime do valor
de mercado o que o Poder Judici-
ário vem insistentemente decidin-
do que a base é o valor venal dos
bens. O IMPOSTO DE TRANS-
MISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÕES tem um alcance am-
plo para arrecadar tributando não
só imóveis, mas outros bens, e se
formos analisar o que é a vida e o
que temos que construir na nossa
caminhada na sociedade, de nos
educarmos, profissionalizarmo-
nos, empreendermo-nos sem aju-
da dos Governos, mas ele cada
vez mais quer tributar para arre-
cadar aos cofres públicos recur-
sos para cobrir os seus gastos. A
reforma administrativa e tributá-
ria é promessa que nunca se rea-
liza. A desigualdade é discurso
atual que ouvimos com muita fre-
quência. Mas, como conseguir o
desenvolvimento do País, conti-
nental e de muita riqueza inves-
tindo na Ciência, Educação, Se-
gurança Pública, que tem uma
Amazônia ilegalmente explorada
e cobiçada por Governos estran-
geiros. Dai então, tudo que for de
direito do cidadão e do contribu-
inte só um Poder é capaz de am-
parar é o Judiciário, portanto
quem pagou a maior o Imposto
deve ir as portas do Tribunal de
Justiça de São Paulo para que ele
determine a Fazenda Pública a
devolução em dinheiro e ele de-
cidirá que faça com correção.
Comprovamos pela EMENTA -
Mandado de Segurança –
ITCMD - Adoção de valor de re-

Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação

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

Tel: (011) 9.51164243

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

ferência do ITBI como base de
cálculo - Descabimento - A base
de cálculo do Imposto é o va-
lor venal utilizado para cobran-
ça do IPTU - Impossibilidade
de aplicação do Decreto nº
55.002/09 que alterou a forma
de cobrança do tributo, extra-
polando os limites da LEI ES-
TADUAL Nº 10.705/00 (RI-
TCMD), DECRETO Nº
46.655/02 - Precedentes - Se-
gurança concedida na 1º Ins-
tância - Sentença mantida -
Recurso oficial não provido -
data do julgamento -07/07/20
- data da publicação - 07/07/
20, Assim nos casos em que for
pagar o ITCMD e a Fazenda
Pública cobrar ilegalmente in-
gressar com MANDADO DE
SEGURANÇA para pagar pelo
valor calculado como a Justiça
tem decidido. Outra decisão diz
"Ar. sentença de fls. 145/150
julgou procedente o pedido
para afastar a utilização das
disposições do Decreto nº
55.002/09 para fixação da base
de cálculo do ITCMD em rela-
ção aos imóveis descritos na
inicial, devendo o recolhimen-
to do tributo, observar o valor
venal utilizado para o cálculo
do ITR (RURAL) e IPTU (UR-
BANO), condenar a ré (FA-
ZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO) a restituir às
autoras o valor recolhido a
maior na quantia de R$
36.410,26 (trinta e seis mil,
quatrocentos e dez reais e vin-
te e seis centavos) atualizados
pelo IPCA-E a partir do desem-
bolso e acrescidos de juros da
poupança a partir da citação.
Portanto, a todos estamos pron-
tos para a- tendê-los e o exame
e cálculo deve ser feito com
base no valor venal constante
do carnê do IPTU para os imó-
veis urbanos e o ITR para os
imóveis rurais e só agendar que
atenderemos até via Internet
(online).

PENSAMENTO:
TUDO COMO DEUS QUER

HARMONIA. AMOR, A
VERDADE E A JUSTIÇA.

Pública
Ari Pereira
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Certeza que quem inventou o chocolate Bis era um cara ruim,
uma alma sebosa que trabalhava na vibe da maldade. “Quem come
um pede Bis” diz a propaganda. Que gênio do mal cria uma comida
que é “impossível comer um só” (ok, esse é o slogan da batata, eu
sei)?

. Uma vez vivi uma experiência antropológica por causa desse
chocolatinho do mal. Trabalhava num escritório onde tinha um
senhorzinho, seu Aurélio (era tipo um faz-tudo), com mania de fazer
gentileza do jeito errado. Funcionário exemplar, era o primeiro a
chegar para voluntariamente preparar o café e, como bônus de
bondade, deixava um (apenas um!) Bis em cada mesa. Imagino que o
senhorzinho comprava o chocolate de fardão, pois éramos em mais
ou menos 10. Se tem 20 numa caixa, o mimo custava 10 caixas por
mês (se não me falha a matemática). . Sei que quem comia aquele
Bis solitário não trabalhava o resto do dia. Ficava naquela fissura do
próximo e não conseguia se concentrar em nada. Eu, como tenho
ascendente em virgem e sou organizado pá dedéu, tinha uma estratégia:
guardava tudo e comia os cinco na sexta-feira. Fazia isso por ordem
de chegada pra começar a comer do mais murcho para o mais crocante.

. A coisa ficou feia quando um gaiato chegou mais cedo e resolveu
dar uma de Cachinhos Dourados. Aproveitou que ninguém estava
presente e rapou as mesas. Na minha cabeça, o meliante foi saltitando,
de mesa em mesa, abocanhando as barrinhas de uma vez só, com a
boca toda lambrecada de chocolate. Quando chegamos, nada do mimo.
Ninguém quis ser indelicado e perguntar: “E aí, seu Aurélio, cadê
aquele Bis maroto?”, mas, no final do expediente, ele veio com a
pergunta que fazia todos os dias: “Comeu o docinho?”. Entendemos,
então, que tinha um larápio entre nós.

. Bem, o caso repercutiu a ponto de chegar à diretoria. Foi
convocada uma reunião geral e, em vez de encontrarem o culpado,
baixaram um decreto que proibiu deixar guloseima à mesa de trabalho
– e ainda mais presentear alguém com qualquer coisa potencialmente
viciante. Acreditem, um dos mandachuvas chegou a pedir a cabeça
do velhinho alegando que seus hábitos bondosos estavam causando a
discórdia da equipe. Logo essa ideia se dissipou, pois lembraram
que era do seu Aurélio a nobre responsabilidade de preparar o
cafezinho. . Gentilezas devidamente proibidas, a empresa seguiu
dando lucro com todo mundo focado e sem distrações. Coisas que
aprendemos no mundo corporativo.

Procon-SP informa que Enel será
multada por prática abusival

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 PereiraTeatro Fernanda Péis

 A dupla de palhaços Jujuba
e Chicote, Poliana Helena e Chi-
co Vinicius, circula virtualmen-
te por escolas e espaços culturais
através do Fomento ao Circo da
Secretária Municipal de Cultura
de São Paulo com os espetáculos
autorais "Jujuba X Chicote" e
"MONASCICLOS", que em fase
de pandemia e isolamento soci-
al, adaptaram suas obras para as
redes, preservando o melhor da
pesquisa do circo teatro latino-
americano, agora em formato
audiovisual. Serão 20 lives dos
dois espetáculos da dupla e 4 ofi-
cinas abertas e gratuitas.

 Com direção de Cida Almei-
da, os espetáculos debatem temas
importantes como gênero, liber-
dades, pequenos poderes , os ci-
clos da natureza humana, fron-
teiras, feminismos, entre outros
temas contemporâneos, tratados
com muito humor e livres para
toda a família.

 Em “Jujuba X Chicote” Ju-
juba é uma viajante solitária indo
a uma festa no Peru e Chicote um
fiscal de fronteira, ambos se en-
contram no ancestral Caminho
do Peabiru, entre tantas proibi-
ções o grande duelo mortal está
travado entre Jujuba La Lucha-
dora e Chicote La Muerte, com
muitas acrobacias inspiradas nas
Cholitas Luchadoras da Bolívia,
com diversos elementos da iden-
tidade latino-americana.

      O espetáculo "MONAS-
CICLOS" se passa em um sertão
encantado, Jujuba é um Jardinei-
ro melancólico que encontra
Chicote uma semente andarilha,
em uma dinâmica cômica de
poda e cultivo, Chicote enfim flo-
resce uma bela Flor de Cactos ,
encantos e sons da cultura popu-
lar brasileira embalam esse es-
petáculo repleto de humor e po-
esia, pantomimas e danças com
monociclos. Em isolamento so-
cial a dupla ressignificou a sala
de um pequeno apartamento no
centro da cidade de São Paulo,
pendurou câmeras no teto, refle-
tores e está fazendo a mágica de

Jujuba & Chicote – Circulação do Repertório
Palhaçaria nas escolas em tempos de Pandemia

interagir com crianças de esco-
las municipais através de articu-
lações nas páginas sociais de
EMEIs e EMEfs da cidade. As
lives abertas para comentários
tem sido eventos escolares, onde
os professores, pais e alunos in-
teragem entre si e com o espetá-
culo. Oficinas de maquiagem,
criação para monociclo, drama-
turgia e acrobacia também serão
oferecidas em páginas de equi-
pamentos culturais da Secretaria
de Cultura da cidade de São Pau-
lo. O projeto está sendo realiza-
do com o apoio do Edital de
Apoio a Criação Artística – Lin-
guagem Circo da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, conta com o
apoio da Cooperativa Paulista de
Teatro, do Clã Estúdio das Artes
Cômi cas e parceria do Tendal da
Lapa. 10/07 - às14h EMEF Prof
Carlos Correa Mascaro - https://
www.facebook.com/clubedeleitu-
ramascaro/ 11/07 -  às 12h CASA
DE CULTURA BRASILÂNDIA
- https://www.facebook.com/Ca-
saCulturadaBrasilandia - 13/07 -
às 14h EMEF Theodomiro Dias
- https://www.facebook.com/
emeftheo/?ref=br_rs - 16/07 - às
14h EMEF Prof. Ricardo Vitie-
llo - https://www.facebook.com/
EMEFProfRicardoVitiello - 17/
07 - ás 14h EMEF RIVADAVIA
MARQUES JUNIOR, PROFE -
https://www.facebook.com/eme-
frivadavia2 - MEF RIVADAVIA
MARQUES JUNIOR, PROF.

Gratuito - Classificação Li-
vre - Elenco Poliana Helena e
Chico Vinicius - Direção Cida
Almeida Páginas da dupla: ht-
tps: //www.facebook.com/juju-
baxchicote/ ou instagram: @ju-
jubaxchicote

Monas Ciclos A fabula Mo-
nasCiclos, ambientada no encan-
tado sertão brasileiro, narra os
desejos de mar de uma Terra Seca
e de liberdade de uma bela Flor
de Cactos. Com um dialeto in-
ventado e umedecida de uma
musicalidade popular, essa terra
fértil nos conta o ciclo de um Jar-
dineiro melancólico que enfim
encontra sua Semente. “Mas nes-
se causo, nem tudo é frô, culti-
var é coisa difícil que pode causa
muita dô”. Inspirado na arte do
transformismo, a dupla nessa
obra se desafia invertendo os pa-
péis de gênero pré-estabelecidos,
palhaça Jujuba personifica o mas-
culino e palhaço Chicote o femi-
nino. Cheio de fantasia os ciclos
da natureza humana, são apre-
sentados aqui com muito humor
através de pantomimas, com
monociclos habilidosos e claro
um forrozinho de arremate. Fi-
cha Técnica - Flor de Cacto: Chi-
co Vinicius - Jardineiro: Poliana
Helena - Direção: Cida Almeida-
Coreógrafo: Alisson Lima - Con-
trarregra/ Operação de som: Wi-
llian Sampaio NovaisTrilha so-
nora original: Camila Borges -
Cenografia: Karine LopesAdere-
ços: Karine Lopes, Lívia Akemi
e Marina Lima - Figurino: Ab-
mael Henrique e Karine Lopes -
Assistente de figurino e cenogra-
fia: Lívia Akemi - Cordel: Polia-
na Helena e Camila Borges -
Maquiagem: Fagner Saraiva,
Chico Vinícius e Poliana Helena
- Preparação de Monociclo: Elai-
ne Frere - Preparação de Vogue:
Miguél Oliver - Produção exter-
na: Nathalia Mafort - Assessoria
de imprensa e comunicação: Vila
Arte Produções - Duração 45 mi-
nutos - Classificação Livre.

 O Procon-SP reuniu-se na
última terça-feira (7) com a dis-
tribuidora de energia elétrica
Enel e com o Ministério Público
de São Paulo para tratar das con-
tas de energia questionadas por
consumidores. Várias pessoas
reclamaram no Procon-SP terem
recebido faturas em valores mui-
to acima do esperado, de 1 de
junho ao dia 7 de julho, foram
registradas mais de 21 mil quei-
xas contra a empresa.  A conces-
sionária concordou em rever as
contas dos consumidores que re-
gistraram reclamação no Procon-
SP e que já estão sendo analisa-
das por uma força-tarefa forma-
da por especialistas da institui-
ção. Mas não concordou em fa-
zer o parcelamento automático
das contas de todos os seus cli-
entes, apenas dos que reclama-
ram.  A Enel informa que para
conseguir obter o parcelamento
dos valores questionados, os con-

sumidores deverão entrar em
contato com a empresa, fazer o
pedido e assinar uma confissão
de dívida. O Procon-SP enten-
de que tal prática é abusiva e,
portanto, a Enel será multada.

 Sobre reajuste das contas
de energia -  Diante da infor-
mação da Enel de que não abri-
rá mão de aplicar um reajuste
nos valores das contas, o Pro-
con-SP encaminhou reclamação
ao Ministério Público; de acor-
do com promotor de justiça e de-

fesa do consumidor, o órgão irá
se pronunciar até o final do mês.

Como reclamar -  O consu-
midor que tiver dúvidas ou pro-
blemas referentes as suas contas
de energia elétrica e não conse-
guiu um retorno satisfatório da
empresa, pode procurar o Pro-
con-SP, que disponibiliza canais
de atendimentos à distância: no
site (www.procon.sp.gov.br),
aplicativo – disponível para An-
droid e iOS – ou via redes soci-
ais.

Avenida Inajar de Souza recebe ação de zeladoria

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Subprefeitura Casa
Verde/Cachoeirinha, realizou
nesta terça- feira (7) uma opera-
ção de zeladoria na Avenida

Inajar de Souza. A ação consis-
tiu na limpeza de entulhos, ma-
deiras e inservíveis (objetos sem
utilidade). Há alguns dias, mo-
radores em situação de rua da

região foram abordados pela Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia Social, em que foram ofere-
cidos leitos para que pudessem
deixar a situação de rua.

Porém, infelizmente houve
uma recusa de 99%. A operação
de zeladoria contou com: 06 via-
turas GCM - 11 Caminhões -
Apoio da CET / SPTRANS - 05
VANS - 54 agentes de limpeza /
zeladoria - 06 Agentes da
Subprefeitura.  “A ação de zela-
doria é importante para organiza-
ção dos espaços públicos. Com
isso, a população pode ter um am-
biente melhor”, explicou o
subprefeito Casa Verde/
Cachoeirinha, Marcelo Del Bosco.

Crônica Valdir Medori
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Líder comunitário Marki-
nhos Meneghel, exalta o traba-
lho social do time de várzea da
Brasilândia Família The Wailers
F.C,  a agremiação atravéz de sua
diretoria distribuíram  uma to-
nelada de frutas e legumes  aos
moradores da Vila Brasilândia,
a ação social visa ajudar aos
menos favorecidos e afetados
pela Pandemia causada pala Co-
vid19 além disso  estão trocan-
do máscara personalizadas do
time  por 2kg de alimento não
perecível em sua sede no Jardim
Iracema

Amante do futebol de salão
foi jogador , treinador competen-
te é grande colaborador da fede-
ração paulista de futebol de sa-
lão.  Como treinador, teve como
seus atletas grandes nomes do
futebol de salão, Renatinho,
Walmir Preto Ramon (Nilton
Cifuentes Romão), Robertao no
Gercan .

 Jose José Roberto Tamma-
ro, Ramon, Claudinho, Walmir
Preto, Max, Chico na AABB

 Começou no Futebol de Sa-
lão em 1960 na Congregação
Mariana de Santana.  Em 1965
disputou como Juvenil na AD
Salete.  Em 1966 com a fusão
do Salete com o Bangu AC sur-
giu o AD. Santana, onde dispu-
tou o Campeonato Juvenil.  A
partir de 1968 passou a dirigir
as categorias de base .  Em 1970
dirigiu o Clube Santana até

Hoje minha homenagem é para o
nosso grande amigo Miguel Tortorelli

1973, categoria Principal.  Em
1974 dirigiu o principal do Acre
Club.  Em 1975 fui para AABB
permanecendo até 1977.  De
1977 a 1980 dirigi o GERCAN.

 De 1980 a 1985 permaneci
na FPFS.  O nosso muito obri-
gado a esse grande incentivador
do nosso futebol de salão

 Parabéns meu grande ami-
go amigo Miguel

Aniversário é época de
refletir quanto ao que
passou, e o que deseja-
mos para o futuro...  É
um bom momento para
recomeçar... Que nesta
data seja um ponto de
partida de grandes
descobertas e fantásti-
cas realizações!
 "Que seus sonhos te
abracem numa real
felicidade traduzindo a
tua vontade de que
vale a pena viver."
 Que Deus te ilumine e
prospere sua vida em
todos os sentidos.
Feliz Aniversário!
São os votos da equipe
do Jornal São Paulo de
Fato.

Nelo Rodolfo

Amigo Meus Parabéns

Ação social visa ajudar
aos menos favorecido

Bombeiro Caetano
 www.bombeirocaetano.com.br

BMJV - Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário


