
Voluntários recebem primeiras doses de
 vacina alemã contra covid-19 em São Paulo
Os testes da vacina desenvol-

vida em parceria entre o labora-
tório alemão BioNTech e a mul-
tinacional farmacêutica Pfizer
começaram  nesta quinta-feira (6)
em São Paulo.  Por volta das 9h30
da manhã de hoje, catorze volun-
tários paulistanos já receberam as
primeiras doses contra a covid-
19. A segunda dose será aplicada
daqui a 21 dias. Ao todo, cin-
quenta pessoas deverão ser vaci-
nadas como parte dos estudos clí-
nicos até esta sexta-feira (7). A
partir da semana que vem, o Cen-
tro Paulista de Investigação Clí-
nica (Cepic) testará 150 volun-
tários por semana até chegar aos
500 previstos para o estado.  Po-
dem participar qualquer pessoa
entre 15 e 85 anos, que não te-
nham sido infectados pelo novo
coronavírus. Também não pode-
rão receber a vacina portadores
de doenças crônicas não contro-

A Paróquia também instalou placas e cartazes em pontos
estratégicos para melhor orientar os fiéis.  Aos finais de semana
as missas terão agendamento por whatsapp: (11) 9-3385-2734 -
basta enviar o horário da missa de interesse e o nome de quem
participará da celebração. Pág. 6

ladas (como diabetes e hiperten-
são).  O coordenador dos testes
no estado, Cristiano Zerbini, afir-
ma que ainda existem 450 vagas
abertas, preenchidas através de
uma inscrição online no site do
Cepic.  "A gente vai entrar em
contato, marcando um dia para
a pessoa vir ao centro. Quando a
pessoa vem aqui, primeiro, faze-
mos uma extensa história clíni-
ca, conversa bastante e o volun-
tário também faz os testes de PCR
e de sorologia", explicou Zerbi-
ni. "Depois que o termo de con-
sentimento é assinado, o volun-
tário já recebe a vacina no mes-
mo dia".

 Algumas vagas devem ser
reservadas para profissionais da
saúde, moradores de comunida-
des e trabalhadores que tenham
maior risco de contaminação,
como motoristas de ônibus.

Fonte: Metro Jornal com Rádio BandeirantesFuncionário prepara dose experimental de vacina em hospital - Pedro Vilela/Getty Images

O Programa Lapa + Saudável, implanta-
do pela Prefeitura, por meio da Subprefeitura
Lapa em parceria com a iniciativa privada,
oferece uma programação preventiva de saú-
de e bem estar aos moradores da região oes-
te da capital paulista. Pág.5
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Início das aulas? Quando?
Ao abrir as portas do aben-

çoado terreiro da vovó Candinha,
notei uma avalanche de pessoas
encostadas no portão e pensei: a
crise tá feia, pouco dinheiro cir-
culando e os consulentes aumen-
tando. Algo estranho! Distribui
as senhas. Um cliente tomou ini-
ciativa. ”Magnânima guru, vim
ao abençoado terreiro para agra-
decer um pedido que fiz e fui
atendido! O pedido era relativo
a grana que recolho nos assal-
tos, tudo em nota de 10, 20,50 e
algumas de 100 Reais. Pedi ao
guia que humildemente me aten-
deu, caboclo Inflação, que colo-
casse em circulação notas de 200
Reais, ou seja menos volume de
notas e mais grana no bolso! O
caboclo jogou os búzios e as no-

Votos de agradecimentos!
tas de 200 Reais vieram! Agora,
numa investida acertada, com
notas de 200, poucas notas e mais
grana no bolso! Na primeira in-
vestida com sucesso, as notas de
200 arrecadadas serão destinadas
ao caboclo Inflação e parte será
doada para a reforma do milagro-
so terreiro da vovó Candinha e
do túmulo do soldado desconhe-
cido. Meu agradecimento a todos
os guias que colaboraram para
que as notas de 200 mangos fos-
sem realidade e ao abençoado ter-
reiro da vovó Candinha, que re-
almente ‘desenrola nós’. O cli-
ente agradecido, Joãozinho Mão
Leve!”

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro e que receberá algumas no-
tas de 200 do cliente agradecido!

Editorial Tia Zulmira

Seja eleitor consciencioso!

Os estudantes brasileiros se di-
videm em idealistas estudiosos,
sempre com mentalidade avança-
da, pensando no futuro; outros, não
querem nada com estudo, ‘dão
cano’ nas aulas em que deveriam
estar presentes.

No exame final é diplomado
com nota baixa não o credencian-
do a um cargo de relevo. Depois de
notar que a falta de empenho na
fase escolar, fecha as portas a um
trabalho que deveria executar, po-
rém  sua  falta de capacidade o pre-
miou. O coronavírus doravante será
culpado devido sua ação danosa,

prejudicou também o estudo. As
aulas estão suspensas, sem previ-
são de retorno. O aluno aplicado
estuda em casa, tem facilidade e
interesse em aprender e, caso as
aulas retornem logo, está apto a
acompanhar o calendário escolar
com sucesso!

Quanto aos alunos desinteres-
sados, estes estão satisfeitos com
as férias prolongadas e um dia no-
tarão a falta de interesse ao enfren-
tar a vida civil, devido haver dado
pouco interesse e valor na fase es-
colar, graças a mais essa ação do
covid-19, travando tudo!

VAs eleições vem aí! Você como eleitor que somente vota
errado, em candidatos mais errados que existem, desta vez
seja um eleitor consciente com o dever de cidadão: vote no
pior candidato que aparecer, este não vai ganhar e não terá
arrependimento; o cabra não sendo eleito, você ficará impune
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Tia Alzira

*Dependência*  Este é o tex-
to que está circulando nas redes
sociais, e diz tudo o que aconte-
ce e o motivo do desemprego no
País. Quase tudo feito na China.
Não demora, a China destrói o
mundo ou o domina totalmente.

"No Brasil um brasileiro
acordou segunda-feira passada,
olhou para o relógio despertador
feito na China que marcava 8h00
da manhã, Calçou seu chinelo
feito na China, tomou um banho
quente no chuveiro elétrico feito
na China, se enxugou numa toa-
lha feito na China, Fez um café
na cafeteira feita no Japão,

procurou trabalho no seu com-
putador feito na China. Ligou
para uma dúzia de empresas no
seu celular feito na China, botou
gasolina vinda da Arábia no seu
carro feito no Japão, Voltou pra
casa decepcionado sem conseguir
emprego. Abriu uma garrafa de
vinho chileno, sentou no sofá, li-
gou sua televisão Samsung chi-
nesa e resmungou: O que está
acontecendo nesse país que não
existe mais empregos?"

*Vergonhoso*   A rede soci-
al Facebook ao que tudo indica,
está a serviço da esquerda co-
munista. Basta divulgar algo
sobre elogio ao Presidente
Bolsonaro, logo é censurado, en-
quanto do Lula, é disparado em
inúmeros seguidores da rede.
Lamentável e vergonhoso.

*Jefferson*  O ex deputado
Roberto Jefferson, Presidente Na-
cional do PTB, em entrevista a
uma rádio, disse coisas compro-
metedoras sobre Barroso e
Fachim, ambos Ministros do
STF. Aliás, o video da entrevis-
ta, circula pelas redes sociais.

*Olímpio*  O Senador Ma-
jor Olímpio (psl), que foi eleito
com a ajuda de votos de eleito-
res de Bolsonaro, causa gran-
de decepção ao eleitorado da
zona norte de São Paulo, onde
Olímpio sempre angariou mi-
lhares de votos. Com a mudan-
ça de postura ele agora critico
de Bolsonaro, só fez cair sua
admiração e credibilidade que
o povo depositava nele. Mas, ao
que tudo indica este será seu
ultimo mandato parlamentar,
nos absurdos 8 anos do man-
dato de Senador. Em conversas
e "rodinhas" e até em "papos"
informais, com empresários e
comerciantes, o comentário é:
só falta um namoro com Dória
e a aproximação da esquerda
comunista. O Senador precisa
revisar a sua posição, pois, foi
eleito para representar o povo
favorável ao Presidente, ou sua
imagem, ainda e por enquanto
respeitada, ficará inevitavel-
mente arranhada e perderá to-
talmente o respeito. Lamentá-
vel e vergonhoso.

*Pergunta*  A pergunta que
não quer calar: afinal quem go-
verna o Brasil, aquele que foi
ELEITO JMB ou aqueles que fo-
ram indicados STF? A democra-
cia responde, o ELEITO esco-
lhido pelo povo para isto, foi
JMB.

*Estação*  De volta a nos-
sa opinião com respeito e ad-
miração para a geração que
viveu os anos 60/70/80. Onde
imperava a felicidade e ino-
cência, a regra era " somos do
amor, da flor e do motor" o
motor servia para o barulho e
chamar a atenção daquela "
gatinha" sem no entanto se
mostrar em altas velocidades,
até porque o fusquinha não
andava tanto assim, o motor
servia também, para chegar
mais rápido ao encontro levan-
do a flor na mão e oferecendo
a garota como prova do amor
e simbolizando a paz. Taí so-
mos do amor, da flor e do mo-
tor, mas, o tempo passa e nos-
sa geração está em extinção,
não tivemos telefone celular,
nem vídeo games ou tecnologia
de ponta, tivemos sim o conta-
to direto e o olho no olho e
estamos deixando um legado
que poucos vão aproveitar,
mas, fizemos a nossa parte e
hoje, aguardamos todos na
mesma estação, onde o trem vai
passar para nos levar a última
e definitiva viagem. E certa-
mente vamos partir com orgu-
lho do dever cumprido e o re-
cado deixado para a geração
atual, será: olhe nos anos 60/
70/80 e se espelhe nos exemplos
e atitudes feitas pelos seus pais
e avós e inevitavelmente, terá
um futuro tão espetacular como
nós tivemos no passado.

*Auxílio*  Tem muita gen-
te da classe média, tirando pro-
veito do auxílio emergencial,
esta vergonha, acontece em fa-
mílias com renda e sem neces-
sidade dos $600,00 reais. Eles
não estão roubando o governo
ou o dinheiro público e sim, AS-
SASSINANDO gente desem-
pregada e crianças necessitadas.
Para estes, a lei do retorno ga-
rante o trôco sem piedade.

*O Pior*  A disputa para
quem postula ser o pior Gover-
nador e Prefeito, está acirrada.
João Dória (Coronadória) psdb,
é hors concurse, pois, já provou
ser o pior entre os piores, já o
Prefeito Bruno Covas
(brunovírus) psdb, que ganhou
a prefeitura de graça, conseguiu
a façanha de superar em muito
o ex Prefeito do PT Fernando
(pincel) Haddad como o pior
Prefeito que São Paulo já teve,
desde sua fundação. O Padre
Anchieta se vivo fosse, morre-
ria de desgosto e vergonha.

ao notar quanta bandalheira existe na política, ou seja, não será
culpado ao colocar um folgado que nada faz, a não ser passar no
caixa no fim do mês, gozar férias, carro novo e receber dos comerci-
antes, caixas de bebidas caras no natal. Em tempo: neste natal, os
políticos não vão ganhar presentes dos comerciantes e industriais; o

coronavírus acertou o passo de muitos, inclusive políticos!
Aos pais: Parabéns pela data a eles conferida, embora o

‘coronavírus atropele as comemorações a eles devida. Salve o
‘Dia dos Pais, no qual me incluo!’

 Tia Zulmira, viúva, aposentada e observadora da situação política brasileira!

Nossos políticos estão mais interessados nas próximas elei-
ções, alguns estando na ativa, almejam a reeleição. Caso aja
feito um trabalho em prol da comunidade, vá lá, merecem ser
reeleitos.

Outros que passaram os 4 anos apenas no caixa do banco para
faturar, estes terão que voltar à profissão antiga, caso tenha dispo-
sição pra tal.

O futebol voltou. As partidas disputadas foram de bom de-
sempenho e o campeão será aquele que melhor se apresentar.

Inflação acontece em vários gêneros de 1ª a 10ª necessidade e o
povão sente as correias ‘apertando’; aquele que fez dívidas em tem-
pos passados, agora está amargando as consequências.

A gasolina sobe semanalmente de preço e o pior é que se
apresenta ‘batizada’. Além de cara, má qualidade, bombas com
medidas duvidosas.

A má qualidade dos combustíveis prejudicam o motor do veí-
culo, mas favorece as finanças dos empresários do ramo.

Em tempos passados havia fiscalização sobre combustíveis
e bombas. No momento, poucas fiscalizações nesse mister são
observadas; enquanto isso, a ‘turminha brava’ coloca as
manguinhas de fora livremente!

Frio intenso coloca o povão apavorado. Roupas adequadas re-
solvem o problema; resta saber se todos estão prevenidos!

Palmeiras e Corinthians são finalistas ao título de campeão,
‘despachando’ a ponte Preta e Mirassol respectivamente.

TÁ CONTADO
Zé Luiz Varricchio

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



 NO PÓS-TÚMULO!
Numa de nossas reuniões me-

diúnicas manifestou-se um irmão
desesperado: - Não faça isso... Ain-
da não morri... Estou vivo... Veja
este ao meu lado que está jogado
neste monturo, veja em seu corpo
as bexigas negras e pustulentas que
o deformam no rosto e no corpo fu-
jam dele. Nem ele morreu ainda...
Estamos vivos e estão levando nos-
sos corpos para o forno da cidade...
Isso é agonizante... Vejo que muitos
estão sendo incinerados ainda vivos
e eu estou nesse meio... Meu Deus...
Cadê você, Senhor?...

 Ele nos contou que naquela
época as casas eram marcadas com
tinta vermelha nas portas para iden-
tificar os morféticos e que era nor-
mal um moribundo ser jogado na
vala comum entre gemidos, cujos
locais passaram a acumular despo-
jos humanos desprendendo um odor
nauseabundo, fétido e acre de carne
humana em decomposição. Infor-
mou também            que as casas
marcadas sofriam saques, pois a fa-
mília dos infectados perdiam o di-
reito sobre seus pertences. Dessa
forma passou a prevalecer os inte-
resses escusos sobre aqueles que
possuíam fortunas ou algum valor
que pudessem ser saqueados por
estas pessoas sem escrúpulos que se
aproveitavam da situação para sem-
pre encontrar um contagiado com a
doença mesmo que estivesse são.

 “Maimônides, sábio judeu es-
panhol, afirmou que quando um ho-
mem morre, ele não pode levar con-
sigo nem ouro, nem a distinção e
nem o poder terreno, mas apenas o
que fez de bem” e nós complemen-
tamos dizendo que o que fez de mal
também o acompanhará no além tu-
mulo, mas não como punição e sim
como meio de correção porque sa-
bemos que o chicote não serve para
educar, mas para reprimir, aumen-
tar e alimentar o ódio da vingança.
A reencarnação como meio de aper-
feiçoamento e saneamento das im-
perfeiçoes do espírito elimina a de-

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

sesperança nos mostrando em tudo
o que nos acontece a ação do Amor
do Pai em plena Esperança de res-
tauração perispiritual.   A missão do
Espiritismo não é salvar as almas,
pois nenhuma se perderá já que Deus
é infinitamente Amor e Misericórdia,
mas colocar a responsabilidade da
vida em progresso em nossas mãos
dentro da Lei de Ação e Reação. To-
das as religiões falam nessa Lei e,
infelizmente,  jogam a responsabili-
dade da vida nas mão de Deus, do
Destino ou do Diabo, procurando
com isso isentar os seres humanos
da suas atitudes irresponsáveis. Sa-
bemos que o Pai que tudo concede
não educa e o Pai que tudo recom-
pensa também deixa a desejar. So-
mente o Pai que aperfeiçoa educa
realmente  e dentro desta educação
divina, que é a reencarnação assen-
tada na Ação e Consequência, encon-
traremos na vida física ou espiritu-
al, liberdade ou asfixia, alegria ou
dor, reencontro ou separação, recom-
pensa ou castigo, jubilo ou tormen-
to, esperança ou desilusão, luz ou
treva. Ninguém fugirá destas rea-
ções. Mães, filhos, pais, netos, ricos
ou pobres, reis ou plebeus, negros,
brancos, amarelos ou vermelhos,
gordos ou magros, altos ou baixos,
enfim, ninguém escapara do Juiz su-
premo de nossa própria consciência
.  Ser espiritualista não significa des-
prezar a matéria, mas pressupõe de-
sapego e partilha. Não significa não
ter coisas, mas não ser dominado por
elas, pois o controlar, o submeter o que
se tem a uma relação harmoniosa com
a vida, com o próximo é ter domínio
sobre aquilo que poderá nos jogar no
abismo das incompreensões, no vale
de lágrimas e no inferno criado por
nossa avareza, orgulho, vaidade e más
paixões de nossa alma. Todos nós, um
dia, nos defrontaremos com nossa
consciência para os ajustes do plantio
e colheita de onde iniciaremos nossa
obra reparadora para a verticalização
de nosso Espírito. Estamos certos?
Acreditamos que sim!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Senta, tome uma cachaça e reflita sobre sua vida mais atrapalhada que

reunião de políticos. Políticos nascem atrapalhados, vivem de golpes nas
obras públicas, enganam eleitores e, às vezes são enganados! Pretendem
reeleição, mas como nada de  positivo fizeram, os eleitores o colocam na
marca do pênalti. Reeleição, jamais!

  Cuide da sua carcaça! Sua saúde está no prego. Escapou da corona
vírus, mas não deixou da cachaça. As duas matam, se não cuidar da saúde!
Pense nisso!

  O equilíbrio é necessário na vida moderna. Sem equilíbrio o cabra não
afirma, cai do galho, sendo ponto frágil. Procure equilíbrio, pagando suas
contas atrasadas e deixando da dar golpes de ‘joão sem braço ao passar por
baixo da catraca do busão.’

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

 Cuide dos nervos, caso ainda os tenham! O fígado já foi pro beleléu,
através das cachaças ingeridas, outras partes importantes da vida sexual
são saudosas, de forma que, pelo jeito, são Pedro está na sua cola!

  Suas articulações estão desarticuladas! A causa está na macumba que
sua admirada sogra fez contra você! Vá ao terreiro da vovó Candinha e
mande de volta A ‘mandinga’ que sua sogrinha te enviou, com dose dupla e
a velhota embarcará sem passagem de volta!

  Velhas amizades voltarão à tona! Seus amigos de antanho vão te procu-
rar para empréstimo de grana. Não empreste! Quem pede emprestado é por-
que está na lona e estando na lona, jamais pagará.

  Leia; a leitura faz bem e seguindo o exemplo do escritor, ficará numa
boa. Recomendo ler ‘a vida de um costureiro alegre’. Relata a vida e a
glória de muitos costureiros que nos deixaram!

 Aproveite o momento da covid-19 e faça uma fezinha no jogo do bicho
com a dezena 19! Se o covid-19 tá acertando a população mundial, deverá
acertar seu passo,  perder a grana da aposta ou te levar pra outra vida!

 Cuidado com quedas! Não vá viajar pra ‘Sete Quedas’ que, numa des-
sas quedas sua passagem de ida pro outro mundo está reservada! Portanto,
contente-se com as quedas que acontece contigo quando toma cachaça en-
contrada em despachos de macumba!

  Sua vida têm mais problemas que livro de matemática! Dê um bico
nesses problemas e tente a eleição para vereador! Se ganhar, ficará com o
burro na sombra durante 4 anos, muitas propinas e negociatas pintarão e
adeus problemas!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Sucesso em todos os sentidos! Sua estrela brilhará mais que a lua cheia
e tudo que empreender, será nota 10!

  Cuide do seu nome que está sujo na praça. Pague o que deve e, caso
não tenha grana suficiente, mude pro Polo Norte e abra uma sorveteria!
Será sucesso comercial!

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO

e os Bastidores da TV

Inicio a minha coluna comen-
tando as negociações para a vol-
ta da atriz Regina Duarte para a
Globo. Regina,que rescindiu seu
contrato para entrar na politica.

A rescisão aconteceu no mês
de fevereiro quando ela recebeu
o convite do Presidente Bolso-
naro para fazer parte de sua
equipe de confiança e coman-
dar a Cultura.

Após 51 anos de parceria com
a Rede Globo. onde participou de
40 novelas na emissora,a atriz que
sempre foi polêmica quando se
envolvia em politica resolveu as-
sumir esse compromisso.
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Defensora do Presidente da
República nas redes sociais  e
na mídia Regina Duarte acei-
tou o desafio e foi para o tudo
ou nada na sua nova carreira.

A principio a atriz assumiu a
Secretaria Especial da Cultura por
apenas 77 dias em decorrência de
inúmeras opiniões contraditórias
do próprio Governo Federal.

Agora Regina Duarte quer
voltar para a Globo,mas esbar-
ra nas opiniões dos executivos
da emissora que não concordam
com essa volta.

Porém a coluna descobriu que
a provavel volta da atriz só acon-
teceria em 2022 na novela de
Glória Perez,autora de mais pres-
tigio  atualmente na Globo.

Para Glória Perez  Regina
Duarte será a principal prota-
gonista de sua história até por-
que a autora além de ser Bolso-
narista tem uma grande admi-
ração pela atriz.

Na opinião da coluna, Regi-
na Duarte é uma das melhores
atrizes Brasileira, porém errou
quando trocou a sua brilhante
carreira para realizar seu sonho
politico.

 Frase Final: Nós somos do
tamanho dos nossos sonhos.

Após uma fala racista con-
tra o atacante Marinho, do San-
tos, a Rádio Energia FM anun-
ciou neste sábado, 1º, que afas-
tou o comentarista Fábio
Benedetti, conhecido como Chef
Benedetti. As ofensas foram du-
rante jogo contra a Ponte Preta
realizado nesta sexta-feira, 31,
nas quartas de final do Paulistão.

 “A Energia 97 FM repudia
severamente as palavras profe-
ridas e vem por meio deste dei-
xar explícito que não compactua
com nenhum tipo de injúria ra-
cial. Decidimos afastar o comen-
tarista e já estamos em contato
com ele para decidirmos como
serão conduzidos os próximos
passos”, disse a emissora em
nota divulgada à imprensa.

 Autor do primeiro gol do
Santos diante da Ponte, logo aos
seis minutos da etapa inicial, o
atacante cometeu uma falta ao
fim do primeiro tempo e rece-

beu o segundo cartão amare-
lo, resultando em sua expul-
são. Com um jogador a menos
em campo, o time tomou a vi-
rada da equipe campineiro e
perdeu o embate por 3 a 1, sen-
do eliminado do Paulistão.

 Questionado sobre o que
falaria para Marinho caso es-
tivesse em um grupo de
Whatsapp com os jogadores do
Santos, Benedetti disparou o
comentário racista. “Eu vou
falar assim: ‘Você é burro,
você está na senzala, você vai
sair do grupo uma semana
para pensar sobre o que você
fez'”.  O atacante chegou a se
posicionar nas redes sociais.
Emocionado, Marinho afir-
mou que pessoas com esse tipo
de pensamento como ‘vermes’
e ainda ratificou que sabe do
seu valor e que comentários
como esse não devem passar
despercebidos. (ATarde)

Emissora afasta comentarista que
fez ofensa racista contra Marinho

Jardinagem
Poda
Replantio
Limpeza

Marcenaria
Pintura
Elétrica
Hidráulica

José Rodrigues
Pequenos Reparos e Outros

HEIN E POR QUÊ?
"Não procuremos satisfazer nossa sede de liberdade

bebendo do copo de amargura e ódio."
  Martin Luther King Júnior



Dicas Emanuel Gonçalves Saúde
Pública

OS ÚLTIMOS CINCO ANOS É O PRAZO
PARA RECEBER A DEVOLUÇÃO DO ITCMD

A PRESCRIÇÃO é de 5 (cin-
co) anos para requerer na Justiça a
devolução do valor que a Secreta-
ria da Fazenda do Estado de São
Paulo cobrou a mais do Imposto
sobre transmissão causa mortis e
doações, por exemplo: Fulano de
tal pagou o referido imposto  no dia
09 de junho de 2015 no valor de
R$ 63.237,91 e o prazo para reque-
rer na Justiça a devolução do que
pagou a mais venceu em 06 de ju-
nho de 2020, portanto o seu direito
de ingressar com seu pedido no
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo venceu e lamentavel-
mente perdeu mais  ou menos de
30% a 40% (trinta a quarenta por
cento) valor esse do total recolhido
e  ainda,  a  sua  Irmã  recolheu
mais R$ 63.237,91 (sessenta e três
mil, duzentos e trinta e sete reais e
noventa e um centavos), por serem
os únicos herdeiros pelo falecimen-
to e inventário da Mãe deles, aí en-
tão ocorreu a causa mortis. Portan-
to recolheram aos cofres da Secre-

taria da Fazenda do
Estado de São Paulo,
R$ 126.475,82   em
junho de 2015 e pode-
riam requerer por vol-
ta de R$  44.266,53
(quarenta e quatro mil
, duzentos e sessenta
e seis reais e cincoen-
ta e três centavos )
TUDO por que a Se-
cretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo,
vem cobrando esse tri-
buto tendo como base
um valor de referência

que atribui aos Bens depois de que
o contribuinte informa os que es-
tão sendo transmitidos através dos
autos do Processo do Inventário. É
preenchida uma  guia de ITCMD -
DECLARAÇÃO DE INVENTÁ-
RIO Nº..., e examinado e avaliado
os direitos que estão  sendo recebi-
dos expedindo então a GARE com
o valor do tributo e prazo de venci-
mento para ser  recolhido. Ora, nes-
sa fase o contribuinte não tem como
contestar a avaliação da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Pau-
lo, a não ser através da Justiça. Ain-
da bem que temos uma Justiça  que
analisa as questões impostas que
ferem os princípios de Direitos e
no caso em tela, simplesmente que
o sistema adotado de avaliar os va-
lores da base de cálculo do tributo
é ilegal e  com muita clareza en-
tende que o intuito é o de arrecadar
mais não pelo valor venal mas por
um valor de referência que se

aproxime ao preço de mercado,
imaginemos que um imóvel avali-
ado  em R$ 1.000.000,00 no mer-
cado poderá ser vendido por R$
800.000,00 por estar sujeito ao
principio de compra e venda e opor-
tunidade. A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA não tem esse condão  de
praticar a verdadeira Justiça pelo
contrário quer arrecadar cada vez
mais, cada vez mais pois  os seus
gastos aumentam muito. Dai então
o que se reclama é por um Refor-
ma Administrativa   que traga uma
diminuição dos gastos do Poder
Público, por que o que é arrecada-
do nunca volta em melhores servi-
ços a sociedade. Inventar tributos
é o que todos os Governantes e
Técnicos  pretendem infelizmente.
Como aconteceu com o famoso
IMPOSTO denominado de CPMF
que  seria usado para auxiliar a
SAÚDE PÚBLICA mas, acabou
sendo usado para outros fins, de-
pois de muitas contestações foi eli-
minado do nosso sistema tributá-
rio. Portanto não deixem prescre-
ver  o seu direito e  reclamar o que
pagou a mais nos últimos 5 (cin-
co) anos não perca o seu direito.
Estamos em condições de atender
a todos que pagaram esse tributo a
mais para a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo.
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Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação

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

Tel: (011) 9.51164243

 O Líbano tem 18 comunidades
religiosas.  No Líbano falam-SE 3
LÍNGUAS: Árabe, francês e in-
glês.  Circulam 40 jornais diferen-
tes diariamente.  O nível de alfa-
betização é de 99 %,   Tem 42 Uni-
versidades.  Existem mais de 100
bancos diferentes.  70 % dos alu-
nos estão em escolas privadas.  40
% da população libanesa é cristã
(é a porcentagem mais alta do mun-
do árabe).  Há um médico por cada
10 pessoas. (na Europa e América
há um médico por cada 100 pesso-
as). O nome do Líbano aparece 75
vezes no Antigo Testamento.  O
nome cedro também aparece 75

CURIOSIDADES
SOBRE O LÍBANO

vezes no Antigo Testamento.  Bei-
rute foi destruído e reconstruído 7
vezes (por isso é comparado com
o Phoenix).  Há 4.5 milhões de li-
baneses no Líbano.   Há cerca de
14 milhões de libaneses fora do Lí-
bano.  Só em beirute há mais de
350 centros noturnos.  O país foi
ocupado por mais de 16 países
(Egito-Hititas-Assírios-Babilôni-
os-Persas-o exército de Alexandre-
O Império Romano Bizantino-A
Península Arábica-os cruzados-Os
Otomanos-França-Israel e Síria).

 Byblos é a cidade mais velha
do mundo que ainda existe.  O
nome do Líbano tem persistido por

4,000 anos sem mudar (é o nome
mais velho de um país no mundo
que ainda existe).  Líbano não tem
desertos.  Há 15 rios no Líbano e
todos vêm de suas próprias monta-
nhas.  Seus sites arqueológicos são
dos mais populares do mundo.  O
primeiro alfabeto foi criado em by-
blos (encontra-se no museu do Lí-
bano e está escrito no túmulo de
ahiram rei de biblos.  O único tem-
plo de Júpiter (o mais importante
Deus romano) esta em balbeck.

 O Líbano é o único país do
mundo árabe que não tem um dita-
dor.  O nome Bíblia vem da cidade
de byblos.  No Líbano é onde fo-
ram escritos a maior quantidade de
livros relacionados com a Bíblia.

 Jesus Cristo fez seu primeiro
milagre no Líbano, na cidade de
qana, (transformou a água em vi-
nho).  Os fenícios no Líbano foram
os primeiros a construir um barco
e os primeiros a navegar na histó-
ria.   Também os fenícios chega-
ram à América muito antes do Co-
lombo. (foi encontrado um barco fe-
nício no Brasil).  A primeira facul-
dade de leis do mundo foi constru-
ída no centro de Beirute.  Diz-se
que os cedros do Líbano foram
plantados pelas mãos de Deus por
isso são chamados de cedros de
Deus e ao Líbano a cidade de Deus
na terra. Autor Desconhecido

 Minha esposa e eu estáva-
mos de férias em Fortaleza e nos
recomendaram um restaurante
talvez uns 15 Km fora da cida-
de. Eu lembro bem do restauran-
te, não sei o nome, mas me lem-
bro muito bem que era uma lin-
da choupana, teto de sapé e sem
paredes, ou seja, só tinha teto e
as colunas que seguravam esse
teto de sapé. Lugar muito gosto-
so, limpo, amplo e bonito. Co-
memos um peixe gostoso e lá nos
recomendaram ir até uma ilha
adiante, onde tinha uma imensa
plantação de coco. Bastava seguir
pela estrada até ver um ancora-
douro bem na beira da estrada.

 Para chegar à ilha tinha uma
balsa onde cabia (muito aperta-
do) só um carro. Você subia com
muita dificuldade nessa balsa e

Dicas Emanuel GonçalvesComportamento Marcos L Susskind

Aprendendo de um Caiçara uma história real

A história é
longa - mas
merece ser lida!
Modificou minha forma
de encarar a vida.

era puxado por cordas por gente
do outro lado, não tinha motor.
Do outro lado tinha um pequeno
barzinho, desses que vendem
pinga, pastel e coisas assim, ex-
tremamente simples e pobre. Ao
redor alguns casebres formando
uma vila de pescadores.

 Começamos a viajar pela es-
trada que corta aquela ilha, que
era bem comprida. Não sei pre-
cisar mas talvez uns 20 km de
extensão e largura variável em
alguns lugares muito estreita,
algo como 200 ou 300 metros em
alguns lugares bem larga, talvez
até mais de 1 km e toda ela plan-
tação de coco sem nenhuma casa
- só coqueiral, muito bonito.

 Num determinado momento
tinha lá uma choupana de barro
e do lado dela um sujeito senta-
do. Parei o carro e fui conversar
com ele um pouquinho -   como
ele vivia, se comia muito coco etc.
Ele logo disse que não podia co-
mer coco, era o responsável pela
plantação e o dono disse que ele
não pode comer dos cocos plan-
tados. Perguntei o que ele come
e a partir deste ponto começa
uma história bastante triste, cheia
de resignação e de um ensina-
mento que seria impossível de
esquecer para o resto da vida.  Ele
contou que come o que pesca.
Disse que pescava todo dia, mes-
mo quando tinha peixe em casa.
"Não sou como aquele pessoal lá
da vila que quando tem uma boa
pescaria vai beber no bar". Se a
pesca é boa, quando pesco mais
no outro dia então eu vendo o
resto lá na vila".

 Eu perguntei como é viver
naquela pequena casinha de pau
a pique, com teto de sapé e ele
falou que é muito bom, mas de
vez em quando é difícil. Contou
que um de seus filhos, de três

anos, ficou com muita febre du-
rante alguns dias. A mulher re-
solveu levá-lo ao hospital. Ela
caminhou por duas horas, che-
gou na vila e atravessou para a
estrada. Lá ficou esperando pas-
sar o "ombus" - foi assim que ele
disse ônibus. Mas o "ombus" de-
morou muito e o menino morreu.

 Ficamos ambos mudos, mui-
to tocados. Mas ele continuou:
"foi a vontade de D'us!"

Resignação total!
"A Muié Demorô bastante pra

engatá na vida depois". Mas aca-
bou ficando bem. Ele tinha mais
duas crianças bonitas e alegres.

 Eu então perguntei:
"O senhor é feliz aqui?" E a

resposta foi incrível:
-"Moço, eu tenho um mar que

me dá comida, tenho uma mu-
lher que eu amo, tenho um teto
em cima da cabeça e tenho uma
camisa bonita para ir na missa.
Não me falta nada, então como é
que eu não vou ser feliz?"

 Isto foi dito com uma con-
vicção e com uma potência tão
forte que entrou por nossas en-
tranhas.  Léia e eu nos afastamos,
sentamos embaixo de um coquei-
ro, olhando para nosso carro (era
uma Brasília marrom novinha,
nossa primeira viagem). Sem fa-
lar nada, ficamos ambos estáticos,
algumas lágrimas descendo pelo
rosto.  E então veio a pergunta da
minha esposa, casada com um
"executivo de multinacional, car-
reira ascendente, formação supe-
rior": -" Bem", disse ela, " quan-
do é que você vai dizer que está
feliz e não te falta nada"?

 Eu a abracei e nossas vidas
nunca mais foram iguais.

Nós aprendemos, com aque-
le caboclo simples, no meio de
um coqueiral, o que é necessário
para ser feliz.

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAOPAULODEFATO.COM

 PENSAMENTO:
  TUDO COMO DEUS QUER

HARMONIA, AMOR, A
VERDADE E A JUSTIÇA.



www.saojoao.net
(11) 94764-7240  HUGOALEX@SAOJOAO.NET

Ser a melhor distribuição de carvão e produtos para churrasco no mercado.
Atender atacadistas, supermercados e distribuidores com produtos de qualidade

e preços competitivos. Tornado-se assim a melhor opção no segmento!

SEU CHURRASCO MERECE MAIS QUALIDADE
CHURRASCO BOM É COM CARVÃO  SÃO JOÃO
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Fábrica de Cultura Brasilândia
uma História de Luta e Conquista

 A Fábrica de Cultura Brasi-
lândia, localizada na Av. General
Penha Brasil no Jardim dos Fran-
cos com acesso também pela Av.

A Associação dos Moradores
(AMJFA) e Sociedade Amigos
Penha Brasil na Brasilândia já
entrou com protocolo junto a Se-
cretaria Municipal de Transpor-
tes solicitando a transferência do
pequeno Terminal da linha 209P-
1 Cachoeirinha/Pinheiros para o
final da Av. Inajar de Souza com
a Av. Arquiteto Roberto Aflalo
bem como a abertura de Corre-
dor e Pista no Canteiro da Av.
Inajar de Souza, o percurso tan-
to para a linha como para aber-
tura de novo Corredor no trecho
é de 3 Km e 300 metros.

Parabéns

  87 anos de
Progresso!

Bombeiro Caetano

 Notícias Curtas e  Rapidinhas Henrique Deloste

Moradores querem final da  linha 209P-1
Cachoeirinha/ Pinheiros no Jardim dos Francos

AÇÃO SOCIAL: Ao contrário de alguns Líderes Comunitários Picaretas
que só ficam pegando carona e não tem trabalho nem um. Quem faz mostra e
merece destaque, Jonas Alves Veríssimo (DJ Recruta) do Jardim Paulistano que
também é Professor de Danças está envolvido no trabalho Social, ajudando as
pessoas nessa pandemia da Covid-19, o DJ Recruta está sempre presente no
trabalho voluntário e no dia 30/07 ajudou a entregar cestas básicas e Kits de
Higiene para os moradores da Vila Rica.

MUDANÇA DE PRONTO SOCORRO: Com a abertura e inauguração
do Hospital da Brasilândia a reivindicação é que o Pronto Socorro 21 de Junho
(PS Freguesia do Ó) seja remanejado para dentro da Comunidade sendo o bair-
ro sugerido o Jardim Vista Alegre em espaço que poderia ser disponibilizado

pela Prefeitura ou Governo do Estado, na próxima edição vamos falar mais no assunto.

POLÍCIA: Uma coisa que não devemos compactuar é a violência gratuita da Polícia contra jovens ou
mesmos marginais sem demonstrar qualquer reação, em duas ocorrências já presenciei a covardia, agres-
são violenta da PM contra o Cidadão já totalmente dominado, muitos prendem e ficam espancado sem
motivo, gratuitamente o que a imprensa também mostra.

Programa ajuda na saúde e
bem-estar da população da Lapa

O Programa Lapa + Saudá-
vel, implantado pela Prefeitura,
por meio da Subprefeitura Lapa
em parceria com a iniciativa pri-
vada, oferece uma programação
preventiva de saúde e bem estar
aos moradores da região oeste da
capital paulista. Os atendimen-
tos incluem vacinação, fisiotera-
pia, ginástica laboral, exercícios
respiratórios, propriocepção e
marcha, prevenção de quedas,
exercícios de alongamentos e for-
talecimento, controle de pressão
arterial, avaliação postural e ori-
entações, atividade física e tria-
gem. Neste momento, a agenda
é oferecida em parceria com o

Centro Universitário Sant`anna e
atende, todas as semanas, os mo-
radores da Lapa de Baixo. Em
breve, novas parcerias serão fir-
madas e outras regiões serão con-
templadas com a ação.  Também
visando o bem-estar da popula-
ção da Lapa, o programa Mexa-
se São Paulo, desenvolvido pela
Prefeitura, estará na região em
agenda quinzenal fixa. Neste
mês, as atividades ocorrem nos
dias 15 e 29, na Rua Aristides
Viadana, 67, Lapa de Baixo (Em-
baixo do viaduto da Lapa). O pro-
grama implantado pelas Secreta-
rias Municipais de Esporte e Ha-
bitação, em parceria com a aca-

demia SmartFit e o grupo Farah
Service, tem o objetivo de pro-
porcionar o bem-estar da comu-
nidade através da prática de ati-
vidades física gratuita e inclusi-
va de forma segura nesse mo-
mento de pandemia.

 As aulas são ministradas por
professores de educação física
cedidos pela SmarFit. O projeto
segue os padrões de segurança da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) e todos os profissionais
envolvidos respeitam o
distanciamento mínimo e as ori-
entações de higiene com o uso de
máscaras e álcool em gel.

Bem Estar Maria Eduarda

Inajar de Souza é Luta e Conquis-
ta do Líder Comunitário Henrique
Deloste na Administração da As-
sociação dos Moradores (AMJFA)

na época com mais um grupo de
moradores que não saiam das reu-
niões realizadas na Secretaria de
Estado da Cultura em busca des-
sa melhoria levada diretamente
para o fundão na Comunidade e
que hoje atende toda População da
Brasilândia. Uma história com
imagens e documento que não se
apaga mais que tentam esconder.

Temos que agradecer muito a
excelente Administração da Ex-
Secretária Claudia Costin e Ed-
mur Mesquita que comandaram
a Secretaria de Estado da Cultura
por um tempo e deram a maior
atenção para que a População fos-
se beneficiada através das reivin-
dicações da Associação e uma
Comissão de moradores.
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Aqui você contará com um amplo ambiente, a maior variedade de produtos e
uma equipe de atedimento que está sempre pronta a lhe atender, afinal de

contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.

MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DE
RODAS GERAL!

LOJA 1 - Rua Monteiro de Melo, 232 - Lapa - SP - Tels: 3801-4115 / 3675-0929 - LOJA 2 - Rua Monteiro de
Melo, 184 - Lapa  - SP - Tels: 3864-5540 / 3673-1953 - LoJA 3 - AV. Parada Pinto, 569  - V.N.Cachoeirinha - SP -

Tels: 3805-0126 / 9.6383-9255 - LOJA 4 - AV. Paula Ferreira, 1580 - Vila Bonilha - Pirituba - SP - Tels: 3384-
9904 / 3384-9907 - aLOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - SP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E
CAMAS HOSPITALARES

O homem que trabalha o povo reconhece
Já são mais de 30 anos de vida pública, diversas batalhas travadas e muita experiência
adquirida. Me sinto honrado em poder representar e ajudar tantas pessoas. Mas ainda
não acabou, há um caminho a ser percorrido e novas lutas adiante, seguiremos firmes

neste propósito. Renovação com experiência, o melhor para SP.

 Craques do Tricolor de todos os tempos
 Permito-me servir do

presente, na condição de
leitor do conceituado jor-
nal SÃO PAULO & Gran-
de São Paulo, para enca-
minhar-lhe três fotos que
exibem o caro colega Dr.
ARI PEREIRA, compro-
batórias da sua qualidade
de futebolista, ex-atleta do
São Paulo F.C.  A primei-
ra delas, tirada no ano de
1954, exibe o time da base
do tricolor paulista, em
partida contra a Portugue-
sa de Desportos, disputa-
da no estádio do Pacaem-
bu, preliminar da partida
entre São Paulo x Noroes-
te, válida pelo campeona-
to paulista (o Dr. ARI está
posicionado em 4º lugar a
contar da esquerda);  As
outras fotos foram extraí-
das (salvo engano) em
2013, no campo de trei-

namento do SPFC, na
Barra Funda, em almoço
oferecido aos seus ex-jo-
gadores.  Cabe-me adu-
zir a presença nestas,
além do Dr. ARI, do ilus-

tre Dr. LAERTE NORDI,
digníssimo desembarga-
dor aposentado do E. Tri-
bunal de Justiça de São
Paulo, como um dos ho-
menageados (na primeira

foto ele dá início aos res-
pectivos personagens a
contar da direita e na ou-
tra, está posicionado no
centro).
Por: Raul Leopoldo e Silva

O jornal São Paulo
de Fato há muitos anos
acompanha seus líderes
da sua região e especi-
al da zona norte, não
poderia de destacar e
enaltecer esse grande
lutador pela região que
há 35 anos vem parti-
cipando e ajudando
construir o bairro de
Vila Nova Cachoeiri-
nha, em diversas ocasi-
ões marcantes para o
progresso do bairro que
irei notificar: na área da
saúde esteve presente e
atuando no lançamen-
to da pedra fundamen-
tal do Hospital Geral de
Vila Nova Cachoeiri-
nha,  na cultura incen-
tivou a fundação do
CCJ - Centro da Juven-

ELE VOLTOU!
tude Ruth Cardoso, nas
áreas públicas do pro-
longamento da avenida
Inajar de Souza, do Pis-
cinão da Av. Gal. Penha
Brasil e da construção
da sede da nova da Sub-
prefeitura da Casa Ver-
de, na segurança foi
fundador do Conseg do
38º DP e deixou sua
marca no bairro com a
construção da Base Co-
munitária do Largo do
Japonês.

Agora, depois de 5
meses voltou mais forte
para agregar seus co-
nhecimentos na Asses-
soria da Secretária Dra.
Aline Cardoso  na Se-
cretaria do Desenvolvi-
mento Econômico e
Empreendedorismo do

Município de São Pau-
lo. Parabéns ao bairro
de Vila Nova Cachoei-
rinha pelos 87 anos e a
Aline Cardoso que terá
um representante atu-
ante, conhecedor das
necessidades do bairro e
morador neste  bairro

que  tanto ama. Estamos
falando do nosso parti-
cular amigo  Antonio
Carlos Chiaretto e apro-
veito para lhe desejar
muita sorte neste novo
cargo  que irá ocupar com
dignidade e com todo seu
potencial. Parabéns...

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO Ó, NA
FREGUESIA DO Ó, REABRIU AOS FIÉIS

No dia  (4) o Verea-
dor Paulo Frange parti-
cipou de missa na Paró-
quia Nossa Senhora do
Ó, na Freguesia do Ó,
que além de celebrar o
"Dia do Padre", come-
morado na data, repre-
sentou a reabertura do
templo aos fiéis após
quatro meses fechado
em função da quarente-
na imposta pelo novo
Coronavírus.  Destaque
para a preocupação da
igreja com as regras de
distanciamento social e
prevenção: os bancos
estavam isolados, dis-
plays de álcool em gel
foram instalados em to-
das as portas, aferição
de temperatura logo na
entrada, capacidade li-
mitada e organização da

fila na hora da comu-
nhão com faixas demar-
cadas no piso. A Paró-
quia também instalou
placas e cartazes em
pontos estratégicos para
melhor orientar os fiéis.
Aos finais de semana as
missas terão agenda-
mento por whatsapp:
(11) 9-3385-2734 - bas-
ta enviar o horário da
missa de interesse e o
nome de quem partici-
pará da celebração.
Aguarde a verificação
da disponibilidade, as
vagas são limitadas.  As
transmissões das missas
online continuam atra-
vés das redes sociais da
Paróquia: 2ª feira, às
15h; 3ª 4ª e 6ª feira, às
19h30; sábado, às 16h
e domingo, às 11h.

Ser Pai é ser duplamente grato à vida !
 É ter a chance de se reencontrar comigo mesmo.
 É recordar do que foi, do que fez e até do que não fez.
 É fazer o homem amar alguém mais do que a si mesmo.
 É ser grato à vida e Deus,
 É nos fazer entender que Deus vive em cada ser,
 E que somos deuses também temos o poder de criar, não
 só uma vida, mas a nossa realidade em geral...
 Esse sentimento de amar e de ser responsável por
alguém uma vida inteira nós fazem melhor em todos os
aspectos.

    Aos Pais de hoje  um feliz Dia dos Pais!

Aos Pais de hoje...

 Silvana Vasconcellos

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


