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Bolsonaro confirma prorrogação de
auxílio emergencial até dezembro

O presidente Jair Bolsonaro
confirmou nesta sexta-feira que
o auxílio emergencial será pror-
rogado até dezembro, mas não
adiantou qual seria o valor das
futuras parcelas do benefício
pago às pessoas para ajudar no
enfrentamento ao novo
coronavírus.  “Infelizmente não
pode ser  definitivo”, disse
Bolsonaro. Ao ser questionado
pela plateia, o presidente afir-
mou que o repasse será mantido

Prestação de serviços do
Vereador Toninho Paiva

O Vereador Toninho Paiva tem prestado relevantes obras as
comunidades vejam com era antes e como está agora:  Rua
Recapeada localizada na Vila Granada Rua Filipe Galvão - Zona
Leste. Foram feitos também as sarjetas e os sarjetões. As obras
tiveram início no mês de Maio e término em Agosto de 2020.
Agenda cheia e não tem tempo ruim! Pág. 6

Antes Depois

até dezembro. “Só não sei o va-
lor”, completou ele, em solenida-
de da cerimônia de entregas em
Ipanguaçu, no interior do Rio
Grande do Norte, entre eles um
projeto de dessalinização da água.

 O presidente disse que o au-
xílio - atualmente no valor de 600
reais por mês — tem um custo de
50 bilhões de reais mensais. “En-
quanto for possível manteremos,
mas é preciso ter consciência que
não dá para ser eterno”, reforçou.

Doria espera repasse
federal de ao menos

R$ 1 bilhão para produção
da vacina Coronavac

O governo de São Paulo espera um repasse
federal de ao menos R$ 1 bilhão para a produ-
ção da vacina Coronavac pelo Instituto
Butantan. Pág. 5

A cidade de São Paulo terá
uma nova ação de vacinação
neste sábado (22) contra saram-
po e gripe. Doses serão aplica-
das em mais de 300 postos vo-
lantes disponíveis na capital
paulista.  Entre os endereços
estão supermercados, praças,

São Paulo terá dia D de vacinação
contra sarampo e gripe no sábado

shoppings, drogarias, associa-
ções de bairro, igrejas e estações
de trem ou metrô – lista será
divulgada no site da Secretaria
da Saúde. Unidades de saúde
também farão a vacinação – por
lei estadual, o uso de máscara é
obrigatório em todos os espaços.
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O subprefeito de Santana está apresentando serviço! As ruas e
calçadas estão passando por melhorias, muitas benfeitorias são no-
tadas. Parabéns! Os subs anteriores dormiam eternamente!

 Inflação disfarçadamente toma conta do mercado. A cada dia, novos
preços são acusados e a gasolina, embora adulterada em muitos postos,
acompanha o cortejo!

A fiscalização no setor de combustíveis existe, mas não dá conta
de tudo. Enquanto isso empresários do ramo enriquecem e os moto-
res dos veículos pifam!

 Carnes em geral, subiram de preço astronomicamente! As exporta-
ções acontecem e os brasileiros que alimentam muitos países com o nos-
so produto, ficam na saudade.

Futebol voltou. Palmeiras campeão, Coringão e Flamengo amar-
gam derrotas. Logo começará a demissão de técnicos. Aguardem.

Editorial Tia Zulmira

Depois de delongas, o comér-
cio foi reaberto. Em algumas áre-
as comerciais, o movimento está
mais fraco que velha doente! Um
desanimo total! Os restaurantes
e churrascarias estão com o mo-
vimento, sem movimento. Pare-
ce que a turma   perdeu a fome, a
grana tá curta ou se esqueceu das
refeições costumeiras, sei lá. Mas
os pancadões continuam firmes.
Será que os pancadões alimen-
tam a turma? Creio que no mo-

 Comércio reaberto e pancadões!
mento funcione, depois...,
virão as consequências,
males variados, cirurgias,
falência geral da carcaça...
. O alimento permite saú-
de e vida longa, longe de
medicamentos, cirurgias e
outros que tais. O panca-
dão com o passar do tem-
po, o cabra pode sentir a
carcaça dando o prego e,
com pouca idade, visitará

são Pedro; outro problema será
são Pedro consentir que um adep-
to do pancadão entre no reino ce-
lestial O pancadão perturba o sos-
sego da vizinhança, dá trabalho
pra polícia que distribui caceta-
das e spray de pimenta. São Pe-
dro não aprova o pancadão; po-
derá colocar os adeptos do pan-
cadão na regra 3 e enviá-los ao
encardido! Cruzes!

  Zulmira, viúva observadora
da vida e temente a Deus!

Conselho

Terreiro da vovó Candinha

Tia Alzira

O abençoado terreiro da
vovó Candinha foi aberto e os
clientes lotaram o espaço. Dis-
tribui as senhas e uma velhota
foi a primeira consulente, ale-
gando: ”Magnânima guru vim
ao abençoado terreiro para ten-
tar localizar meu ‘gato’ que de-
sapareceu de casa! Ele saiu por-
tando todos os documentos, nem
me disse adeus!”- Achei estra-
nho o relato da velhota; gato não
tem documentos, não diz
adeus..., resolvi entrar em deta-
lhes: o seu gato é de raça ango-
rá, tem algum sinal particular
que possa identifica-lo? – Nãão!
O gato é o meu marido que de-
sapareceu de casa! Segundo in-
formes, ele levou a tiracolo a
mulher do vizinho, uma ‘siri-
gaita’ assanhada! Quero saber
sobre o seu paradeiro!” Para de-
satar o nó, foi convocada a ca-
bocla Jurema, especialista na
arte.”Zifia, ouvi seu relato e vou
jogar os búzios para responder.
Epa! Os búzios indicam que seu
marido ‘gatão’ está num lugar
ignorado, incerto e não sabido.
Nem a Receita Federal conse-
guirá encontrá-lo. Vou ‘incorpo-
rar’ um caboclo para saber dele,
qual o motivo de sua ‘escapa-
da’. – “Está presente no nosso

terreiro uma senhora que diz ser
sua esposa e quer seu retorno ao
lar, disse o caboclo ‘incorpora-
do’!” – A resposta veio a seguir:
‘Retornarei, caso ela tome banho,
troque a roupa ensebada!’ – A
senhora ouviu qual o motivo do
seu gato ‘cair na capoeira?’ A
mulher tem por obrigação andar
limpa; caso contrário, leva chi-
fre! A cliente saiu rapidinho e
prometeu seguir os conselhos e
depois voltar para nova consulta
e ter o ‘gato’ novamente. Tá difí-
cil, mas não impossível!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

Crônica Professor Clovis Pereira

Os noticiários sobre a atuação
do coronavírus no mundo é alar-
mante! As estatísticas sobre mor-
tes assustam quem dela tem co-
nhecimento.  No amado Brasil, o
coronavírus tem atuação esmaga-
dora: mortes demasiadas, comér-
cio e indústria devagar quase pa-
rando, escolas fechadas e sem pre-
visão de abertura, comércio tenta
recuperar o tempo perdido e afun-
da em dívidas. Casas, apartamen-
tos, cômodos vagos e com placas
de aluga-se nos deparamos com
milhares em qualquer canto da ca-

 ” Um Chove e não molha sem quantia!”

TÁ CONTADO
Zé Luiz Varricchio

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

*Vergonhoso*
 Olha como o contribuinte é

roubado para sustentar os polí-
ticos, hoje vamos mostrar sena-
dores do Brasil. Existe no Se-
nado, 6 mil funcionários, ou seja
74 para cada Senador e com sa-
lários altíssimos pelo que fazem.
É bom esclarecer e perguntar,
onde estão todos os funcionári-
os, pois, se comparecer todos de
uma só vez, o prédio explode,
já que não cabe 6 mil pessoas
no ambiente. E o mais absurdo,
prá que 3 senadores por estado
e porquê, 8 anos de mandato.
Em países sérios e que zelam
pelo patrimônio, é apenas 1 se-
nador por Estado, e sem mor-
domias como, carro, casa, fun-
cionários e tantas benefícios,
que daria uma página deste jor-
nal. Lamentável e extremamen-
te vergonhoso.

*STF*
 O Ministro do STF Gilmar

Mendes, odiado por metade da
população e a outra metade des-
preza e deseja o pior que possa
acontecer a um ser humano. Ele
Gilmar Mendes está arquitetan-
do um plano diabólico, que é
tirar mais poder do Presidente
Bolsonaro. Gilmar quer um sis-
tema semi presidencialismo,
onde quem governa na verdade
é o Congresso e STF, ou seja o
Presidente passa a ser uma peça
decorativa. O MST - e os parti-
dos da esquerda comunista, es-
tão eufóricos com esta possibi-
lidade, portanto, chegou a hora
de dar um basta nesta situação,
e mostrar quem manda, inclu-
sive que foi eleito para isto, de-
mocraticamente.

*PRF*
 A Polícia Rodoviária Federal,

vem realizando um excelente tra-
balho na fiscalização de rodovi-
as, com apreensão enorme de dro-
gas, causando assim, um prejuí-
zo sem precedentes aos
narcotraficantes. E isto tem inco-
modado muita gente graúda, in-
clusive políticos. Em função dis-
to, alguns partidos políticos que-
rem diminuir as ações da PRF -
colocando a instituição como
mero fiscalizador de trânsito, que-
rem até tirar o poder de polícia
da PRF. Projeto de lei neste sen-
tido deve transitar no Congresso
e pelos elementos que por lá tran-
sitam não será difícil de ser apro-
vado, portanto, o Governo Fede-
ral e o Exército devem ficar aten-
tos e intervir se for o caso.

*Burocracia*
 O Brasil é mesmo o país dos

absurdos, existem variados núme-
ros para emergências, Samu - 192
- Polícia Militar - 190 - Bombei-
ros - 193 - PRF - 191 - disque
denúncia - 181 - PF - 194 - Polí-
cia Cívil - 197 - Polícia Rodoviá-
ria Estadual - 198 - - defesa Cívil
- 199  - Delegacia da Mulher -
180 e por aí vai. Como decorar
esta epidemia de números e códi-
gos, enquanto nos EUA e Euro-
pa, basta um número para todo
tipo de emergência e socorro, 911

para os norte americanos e para
a Europa foi criado em 1991 o
número 112 e unificado em
2008 para toda a união européia.
O Brasil devia seguir este exem-
plo, facilitaria até para as cri-
anças, a rigor por lá, toda cri-
ança é educada a conhecer e em
qualquer perigo ou emergência,
ligar para 911.

*Cuidado*
Tomem muito cuidado,

pois, a esquerda comunista está
mudando de estratégia para as-
sim, enganar o povo. Diversos
artistas que mamavam milhões
na lei Rouanet, agora cantam o
amarelo a nova cor dos comu-
nistas, tentando ludibriar a po-
pulação, fazendo entender que
são partriotas. Sendo que o úni-
co objetivo deles, são: voltar a
roubar e corromper o dinheiro
público. Não se deixem enganar.

*Confissão*
 João Dória (coronadória)

disse que eles governadores, fo-
ram responsáveis por durante a
pandemia, salvar vidas e não
Bolsonaro. Logo se deduz, que
isto é uma confissão de culpa pe-
las  ações desastrosas e as mor-
tes, igualmente são de respon-
sabilidade deles "governadores".

*Senador*
 O poder de Brasília real-

mente é impiedoso, ele ataca os
fracos e os que desprezam os
votos dos eleitores. O mandato
de Senador permanece, mas, o
detentor deste mandato, caiu no
esquecimento e perdeu a
credibilidade junto aos seus hoje
ex eleitores. A zona norte se res-
sente da traição, a PM, está de-
cepcionada, o antigo considera-
do e respeitado desde a sua far-
da, hoje não passa de uma la-
mentável recordação. Major ou
não, lá se foi a lenda, lá se foi a
confiança e ficou a frustração.
E para um final vergonhoso, só
resta a aproximação de Dória.

*Inconsequente*
 O desgovernador João

Dória (coronadória) foi o gran-
de responsável pela
"quebradeira", desemprego e
alta absurda dos preços, como
não bastasse ele ainda
desconsidera o funcionalismo
público, pois, o elemento pre-
tende reajustar a mensalidade
dos funcionários com relação ao
HSPE - Hospital do Servidor Pú-
blico Estadual e privatizar. O ir-
responsável provou que tem
ojeriza pelo funcionários do Es-
tado, quando chamou os reser-
vistas da Policia Militar de va-
gabundos. Além do mais, quer
acabar com o Instituto Flores-
tal, prejudicando o meio ambien-
te, seus funcionários e a popula-
ção. O dito cujo, pensa ser o dono
do Estado, e plano maquiavélico
de Dória, continua em pleno vi-
gor, que é desestabilizar o Brasil
a favor da China. Agora, os de-
putados estaduais, estão em ber-
ço esplêndido e dizem amém e
beijam a mão do sujeito.

pital e interior. Enquanto isso, nos-
sos políticos em entrevistas falam
sobre eleições, de olho na reeleição,
caso algum mereça tal bem-aven-
turança, outros tentam encaixar na
mamata sem chance e aqueles que
lá estiveram e não convenceram, te-
rão que voltar a enfrentar o baten-
te, nada de continuar na moleza;
chumbo nesses folgados!

Mudança de data para o carna-
val e reeleição, assuntos que a pou-
cos interessam. Nesse ‘chove e não
molha’, aguardamos os aconteci-
mentos.

Agentes têm dificuldade para testar crianças na periferia de São Paulo. De
17 famílias procuradas por unidade de saúde na região da Brasilândia, somen-
te sete permitiram coleta de sangue.

Escola Estadual Professor Crispim de Oliveira, no Jardim Paulista-
no, na zona norte da capital paulista, foi furtada ao menos duas vezes
entre os dias 18 e 22   mês passado. Toda fiação foi levada por criminosos
e, por isso, o local ficou sem eletricidade, de acordo com a direção da
unidade de ensino.

Parabéns vereador Milton Leite mais uma conquista para zona norte a tão
sonhada Arena Damasceno iniciou às obras Movimento Salve Periférico e Famí-
lia Leite. Não tem segredo tem trabalho mais uma conquista para nossa região.
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Continuando com nossa reflexão

repetimos que Jesus não disse ao
bom ladrão que os seus pecados es-
tavam perdoados, e sim que estari-
am juntos no Paraiso, mas que, com
certeza e dentro da Lei da Suprema
Justiça, ele teria a chance da repa-
ração. Dentro Da Lei de Ação e Re-
ação, ou se preferir, Causa e Efeito,
ou ainda, Causa e Consequência,
ensinado por Jesus no plantio e co-
lheita, não poderá ser o contrario do
“a cada um conforme suas obras”,
ou “o plantio é livre com colheita
obrigatória” ensinada por Ele.

 A morada eterna do Paraiso ou
a fornalha ardente do Inferno não
responde satisfatoriamente, na atu-
alidade, à inteligência daqueles que
se instruem e se colocam a pensar a
respeito. Agora, a teoria de que o
Céu e o inferno significa o estado
de espirito em que se encontra o
individuo, independentemente de
onde ele estiver, é racionalmente
compatível com a Justiça Divina já
que coloca a responsabilidade total
dos atos nos ombros do de cada um
de nós, e isso não é uma ideia vaga,
pois a realidade natural é que se não
há efeito sem causa, a causa de nos-
sos sofrimentos está em nós mes-
mos.    Aprendemos com o Cristo de
que o pai não paga pelo filho e o
filho não paga pelo pai. Somos pe-
ças imperfeitas que se encaixam
perfeitamente na roda da vida de tal
maneira que vivemos as
consequências de nossos atos aju-
dando nosso semelhante a viver as
dele. Com isso, é natural e inteli-
gente saber que a escolha das se-
mentes a plantar depende de cada
um, o que dá jus ao pensamento de
que o lavrador respirará o ar do cam-
po que escolheu e de que colherá os
frutos do que plantou.

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

 Na reencarnação, o amor aos ini-
migos, além de pertencer à caridade
que todos devemos compreender,
recupera relações passadas onde nós
os transformamos em adversários.
Dessa forma.

 A morte não nos transforma sob
o ponto de vista moral. No espaço
achar-nos-emos de novo, com todas
as qualidades que houvermos adqui-
rido, mas também com todos os nos-
sos erros e defeitos. Daí resulta que
na atmosfera terrena formigam almas
inferiores, sofredoras e sôfregas por
se manifestarem aos seres humanos,
o que as vezes torna perigosas as in-
fluencias e comunicações espirituais,
o que exige de cada um de nós um
preparo laborioso  e muito
discernimento em analisar os pensa-
mentos que nos acometem.

 Sabendo que todo verdugo de
hoje foi a vítima de ontem e que a
vítima de hoje poderá ser o verdugo
de amanhã não  nos faz meditar em
nossa vida trazendo o cuidado de
angariar tesouros de consolações e
esperanças, alegrar os corações tris-
tes e aquecer os abrigos frios dos
nossos próximos? O desespero reti-
do no declive dos suicídios e o acal-
mar as dores dos nossos semelhan-
tes não são sementes bem vindas à
colheita? Com a reencarnação
conjugada à Lei de Ação e Reação a
fatalidade torna-se aparente, pois a
semeadura no caminho é a
consequência lógica do nosso passa-
do e do nosso futuro, ou seja, um efei-
to que se refere às causas de nossas
próprias ações, ou se preferir, o cum-
primento do nosso destino por nós
mesmos grafados e aceitos antes de
renascer.    Com todo o exposto, será
que continuaremos vendo os
obsessores com os mesmos olhos de
antigamente? Acreditamos que não!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Evite o Stress. Esse cara não é bem-vindo! Em recente fuga da peniten-

ciária, Stress foi idealizador da fuga e juntamente a 32 presidiários assaltou
a Branca de Neve e os Seis Anões; um anão  fugiu, eram sete! A polícia está
no encalço do tal Stress.

Cuidado especial com os pés! Levando um sonoro pé na ‘zona sul’ tanto
no trabalho como desferido pela esposa e carregando um pesado par de
chifres, não é nada salutar. Um ‘pesada na zona norte’, pouco  abaixo do
umbigo é de doer, portanto...

  Novos amores saudosos são recordados com saudade, alegria, emoção
etc. Refiro aos amores que muitos taurinos têm, quando recordam das
cachaçadas, ou pulando o muro da casa da vizinha, quando seu marido  cami-
nhoneiro estava em viagem para Brasília. Tempinho bom; hoje nada disso
acontece. O fígado pifou e a ‘máquina, idem!’

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

  Sua vida está mais enrolada que palha de aço! Desenrole-a consultan-
do os guias africanos do terreiro da vovó Candinha, mas lembre-se: no ter-
reiro não há fiado e você dá cano até em Cristo se com Ele encontrar!

  Cuide da sua carcaça, corroída pela cachaça! Se continuar nessa vida,
o Pedrão te convoca e deixará viúva virgem, para alegria dos garanhões!
Decida-se: largue da cachaça ou ‘embarcará’ sem passagem de volta. Esta é
a previsão dos garanhões da vida.

  A boa leitura enobrece o homem, a mulher e a turma da coluna do
meio! O recente livro do escritor Zezinho Fiu-Fiu relatando a vida de costu-
reiros falecidos é a pedida! Zezinho tem experiência nas artes de escrever e
de atacar pela zona sul. Cruzes!

  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!

 O equilíbrio financeiro obtido através do seu trabalho como equilibris-
ta de circo, não a será tão importante como equilibrar nos braços da vizinha
do ap/37, quando da chegada repentina do seu marido, lutador de boxe!

  Abuse dos remédios a fim de colocar seu fígado corroído pela cachaça
obtida nos despachos de macumba, que estão condenados. O remédio é à
base de quentão, conhaque e caipirinha! Ou o fígado endireita ou você se
entorta de vez!

  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

 Enfrente o presente e receba presentes dos seus parente e amigos, presen-
tes úteis, nada de porcaria! Enfrente a vida com galhardia, não dê bola para
pessoas desanimadas, aquelas que já morreram e se esqueceram de deitar!

 Você que é especialista em galgar alturas, a fim de assaltar apartamen-
tos, deve fazer seguro de morte - e não de vida -, para que, numa dessas
investidas, caso não dê certo, você ‘embarca;’a família receba o prêmio. Va-
lerá mais após a morte que em vida!

Summy  Domapa

TELEVENDAS:
94725.1186  - BETO

e os Bastidores da TV
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Hoje inicio a minha coluna
comentando a condenação que a
Record TV sofreu sendo obriga-
da a pagar R$ 200 mil por danos
morais.

O fato ocorreu em 2017 no
programa "A Hora do Faro" e
só agora saiu a sentença. Se-
gundo a justiça a criança de
oito anos foi exposta em uma
situação"constrangedora".

Segundo a Promotoria na
época o programa dominical foi
desastroso em armar uma pega-
dinha expondo o menor ao ridí-
culo perante as câmeras de TV.

O Tribunal de Justiça de
São Paulo através da sua Câ-
mara Especial,afirmou que a
atração do programa infringiu
o Eca (Estatuto da Criança e
do Adolescente).

 Após a condenação em pri-
meira instância,a Record
recorreu.mas a decisão inicial foi
mantida,pela promotora Luciana
Bergamo que em nenhum mo-
mento mudou a sua decisão.

Em razão disso a Record
TV terá que pagar o valor de
R$200 mil além de uma multa
de dez salários mínimos ao
Conselho Municipal da Crian-
ça e do Adolescente. O proces-
so corre em segredo de justiça.

Depois de 5 anos na Rede
TV,O Chef Edu Guedes vai dei-
xar a emissora. O apresentador
já comunicou a direção da emis-
sora a sua decisão.

Ele seguirá o seu contrato
até o final de setembro e não
vai renová-lo. Mesmo tendo
uma boa proposta da Band ele
afirma que não vai voltar este
ano para a TV.

Edu Guedes afirmou que essa
decisão é decorrente de acidente
que ele sofreu no inicio de junho
em seu s´tio e o deixou sem mo-
vimento na mão esquerda, fratu-
rando o braço e o cotovelo.

Frase Fina: A Ganância é o
mal da Humanidade.

No fim de semana, tem mais
uma edição do “Vai-Vai & Ami-
gos”. A live da Saracura neste
sábado (22) recebe os intérpretes
Celsinho Mody, da Acadêmicos
do Tatuapé, e Carlos Jr., da Im-
pério de Casa Verde, a partir das
18h, no canal oficial do Vai-Vai
no YouTube.  Apresentada pela
voz oficial da campeã do Acesso
em 2020, Luiz Felipe, a transmis-
são ao vivo ainda promete atra-
ções surpresa, além de, é claro,
muito samba. Essa é a terceira
edição do projeto desde o início
da quarentena, medida necessá-
ria para conter a disseminação de
coronavírus no Brasil.

Vai-Vai recebe Celsinho Mody e
Carlos Jr. em live neste sábado (22)

Carnaval

 Carnaval 2021 -  Em 2021,
o desfile das escolas de samba de
São Paulo não acontecerá em fe-
vereiro. Por conta da pandemia
de covid-19, o próximo Carna-
val foi adiado para maio, por ora.
A transferência de data foi anun-
ciada pelo prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, e pelo governador,
João Doria, em coletiva de im-
prensa.

Carnaval SP 2020 -  Em 2020,
Vai-Vai trouxe para a Avenida o
enredo “Vai-Vai De Corpo & Ála-
mo”, desenvolvido pelo carnava-
lesco Chico Spinosa, e conquistou
o título de campeã do grupo de
Acesso, com 270 pontos. A Sara-
cura abrirá os desfiles do segundo
dia de grupo Especial em 2021.

Além dos intérpretes da
Acadêmicos do Tatuapé e Império

de  Casa Verde, a agremiação
ainda promete atrações surpresa

Você que ama os animais!
Neste momento que estamos passando por conta da pandemia, hou-

ve um grande aumento na quantidade de animais abandonados e como
consequência um enorme aumento da demanda por Ração. Muitas prote-
toras e animais, precisam da nossa ajuda! Estamos com uma campanha
de *arrecadação* e contamos com a sua ajuda com a doação de qualquer
quantidade de ração para cães ou gatos.  Estou à disposição no whatsapp
(Amanda Dourado 99686-1226), pode me passar o endereço que vamos
retirar.  No dia 30/08 vamos encerrar nossa campanha.

                                                        Equipe Delegado Bruno Lima
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Saúde
          Pública

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 -

LOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - SP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

 PROJETO FUTEVÔLEI DA QUEBRADA NO CEEFÓ
 Centro Esportivo e Educacional Freguesia do Ó.

Através do esporte aprendemos a dedicação, disciplina, educação e
respeito, que são faculdades que levamos por toda a nossa vida.

"As vezes é mais preciso ouvir do que falar"

Grande parte da população está cansada de apenas ouvir e nunca ser
ouvida. Estamos lutando para mudar este cenário, indo às ruas

 e dando a atenção devida aos moradores de SP.

Dr. Ari Pereira - Advogado  e Diretor
Plena da Associação Comercial

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

(011) 9.51164243

ABUSO NA COBRANÇA DO ITCMD
 NAS HERANÇAS E DOAÇÕES

Diante das cobranças ilegais da Se-
cretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo no  cálculo do Imposto sobre a
transmissão causa mortis, doações e Di-
reitos e o aumento de 4% (quatro por
cento) para 8% (oito por cento) em fai-
xas progressivas (Projeto LEI nº 250/20
da ALESP) muitos contribuintes come-
çam a pensar  sobre a sucessão
patrimonial e até planejar como evitar
essa despesa futura que vai parar na Jus-
tiça decidir. O ITCMD não recai só so-
bre as Heranças causa mortis, mas tam-
bém sobre doações. No Estado de São
Paulo a exigência imposta pela Secreta-
ria da Fazenda do Estado de São Paulo
é de uma base ilegal para o cálculo do
ITCMD. A Lei e Decretos Estaduais de-
terminam no caso de transmissão de
bens imóveis de formas diferentes, na
Lei nº 10.705/00 diz que a base é o va-
lor venal, aquele usado para o IPTU para
imóveis urbanos ) e o ITR (para os ru-
rais). Já o Decreto Estadual 55.002/09
diz que para os imóveis urbanos a base
de cálculo do ITCMD será o valor de
referência para fins do ITBI e para os
imóveis rurais o valor que o IEA (Insti-
tuto de Economia Agrícola) determinar.
O conflito se instalou por obra da Fa-
zenda Pública em que os valores pagos
foram absurdamente mais elevados e le-
vados ao Poder Judiciário o nosso Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo
que por unanimidade consolidou o en-
tendimento que a base de cálculo do
ITCMD DEVE seguir o disposto na Lei
nº 10705/00 e o valor venal é o usado
para o IPTU (IMÓVEIS URBANOS) e
do ITR (imóveis rural). ALERTAMOS
de quem está processando Inventários e

terá que pagar o ITCMD, INDO à Se-
cretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, para que ela calcule o tributo,
com certeza ela vai cobrar ilegalmente
sobre o valor de referência do Ben imó-
vel, então como contestar nós sabemos
como, ingressando com pedido no Tri-
bunal de Justiça para que determine que
a Fazenda Pública calcule sobre o va-
lor venal, o que representará um valor
menor do tributo a recolher. Para isso,
fale conosco que sabemos como fazer
para pedir na Justiça que a Fazenda
Pública calcule o ITCMD LEGAL-

MENTE COM base no valor venal do
BEN. Então se souberem de quem fale-
ceu e seus herdeiros tiveram que abrir
Inventários na Justiça ou nos Cartórios
de Notas pagaram o ITCMD e a Fazen-
da Pública cobrou ilegalmente a mais
esse imposto, então tem direito a recla-
mar que devolva a diferença que já re-
presenta de 30% (trinta por cento) e 40%
(quarenta por cento) a mais. Desde já
colocamo-nos ao inteiro dispor de todos
para os devidos esclarecimentos.

PENSAMENTO: TUDO COMO DEUS HARMO-
NIA, AMOR, A VERDADE E A JUSTIÇA

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

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

É um documento é emitido através do Corpo de Bombeiros de SP, exigido
pelas Normas de Segurança, certificando que durante a edificação possui as
condições de Segurança Contra Incêndio, previstas pela legislação, estabele-
cendo um período para sua revalidação.   A validade do AVCB é de 1 (um)
ano para locais que não foram ainda ocupados, 2 (dois) anos para locais de
reunião de público e de 3 (três) anos para as demais edificações habitadas.

 O que é o AVCB?

5ª Feira passada trouxe ao Oriente
Médio um imenso sopro de júbilo. O país
mais rico da região e o país tecnologica-
mente mais avançado resolveram suas
diferenças e anunciaram um esperado,
almejado e necessário acordo de paz. Is-
rael e Emirados Árabes Unidos resolve-
ram fazer a paz em troca de … paz. Não
foi troca de paz por dinheiro, nem por
terras, nem sequer pela humilhação de
um dos lados. Ambos se compromete-
ram a trocar embaixadores, cooperar nas
áreas econômica, médica, tecnológica,
militar, ensino e outras mais. Já anunci-
aram até união de esforços no desenvol-
vimento de uma possível vacina para o
Covid19, o fornecimento de tecnologia
Israelense para dessalinização de água
do mar e o aporte de capitais dos Emira-
dos na economia Israelense.

 É o terceiro país Árabe a romper
com a famigerada decisão adotada em
Kartum,  imposta a todos os 22 países
Árabes, conhecida como  "Três Nãos":
"Não à paz com Israel, Não ao reconhe-
cimento de Israel, Não às negociações
com Israel". O Egito assinou a paz com
Israel em 1979, a Jordânia em 1994 e
agora, 26 anos mais tarde, Os Emirados
Árabes também o fazem. Egito e Jordâ-
nia nunca mais choraram a morte de um
filho em batalha com Israel e os ganhos
foram imensos - a Jordânia mais que
duplicou a eficiência agrícola com trei-
namento dado por Israel e o Egito pode
aproveitar imensamente o comércio de
gás com Israel.   Os Emirados Árabes
Unidos (EAU) são formado por sete
emirados: ? Abu Dhabi, Adjmán, Dubai,
Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja e Umm al-
Qaiwayn. Não há dúvida que a capaci-
dade econômica dos EAU aliada à capa-
cidade tecnológica e inventiva de Israel
podem agregar um imenso avanço ao
mundo em geral e à região em particu-

Um Dia De Muito Júbilo e Tristeza
Mas… Precisava Ter Tristeza?

Nada é mais triste do que a morte de uma ilusão - Arthur Koestler

lar. Voos regulares entre Abu Dhabi e
Israel devem começar rapidamente, per-
mitindo a milhares de muçulmanos orar
em El Aqsa, no coração de Jerusalém e
constatarem a plena liberdade religiosa
e respeito que Israel garante à religião
Islâmica - e desmentir a corrente de
mentiras difundidas. Permitirá também
aos Israelenses conhecer as maravilhas
da engenharia civil dos EAU, entre as
mais avançadas do mundo. E ainda seja
a porta de entrada de outras nações Ára-
bes num futuro pacto de paz. Diz-se que
o Sudão já dá mostras de querer seguir
a mesma rota.  O júbilo com esta nova
situação é imenso e eu, que vivo em Is-
rael, constatei pelas ruas um nível de
alegria e bom humor que há muito não
via! Mas…

 Mas… também há um certo desa-
pontamento e tristeza. Não sei porque
o Júbilo tem de ser quebrado e a triste-
za precisa aparecer neste momento. O
motivo é a reação intempestiva, furiosa
e violenta da Autoridade Palestina. In-
felizmente as muralhas que alguns
constroem para afastar o inimigo são
as mesmas que não permitem que o
amigo se aproxime. Pois a muralha do
ódio no lado Palestino não demorou a
aparecer. Palestinos de todo o espectro
político condenaram veementemente o
acordo considerando-o uma traição.
Usaram uma variedade de ofensas aos
EAU e seus líderes, tais como "cães" e
"traidores".

 Autoridades Palestinas disseram:
“Israel anexou os Emirados Árabes Uni-
dos em vez de anexar a Cisjordânia”. A
Autoridade Palestina anunciou imedi-
atamente que decidiu chamar de volta
seu embaixador nos EAU em protesto
contra o acordo de normalização com
Israel e que houve "traição da causa
Árabe e Palestina" e concomitantemente

convocou uma reunião urgente da Liga
Árabe para buscar sua rejeição ao acor-
do. Esta é uma tentativa clara de expan-
dir a causa Palestina como uma causa
Árabe, sem levar em consideração as
motivações dos países Árabes soberanos.

 Autoridades do Hamas na Faixa de
Gaza, inimigos da AP, se uniram a esta
em denunciar o acordo que "encorajaria
Israel a continuar sua agressão contra
os palestinos", disse o porta-voz do Ha-
mas, Hazem Qassem. A Jihad Islâmica,
outra organização terrorista, afirmou que
a normalização equivale a "rendição".

 O acordo Israel-EAU, na concepção
dos Comitês de Resistência Popular,
outro grupo terrorista em Gaza, “revela
o tamanho da conspiração contra nosso
povo e nossa causa”.

 Mohammad Dahlan, arquirrival do
presidente da AP, Mahmoud Abbas, vive
exilado nos EAU e provavelmente verá
sua popularidade subir na rua Palestina
- mais um motivo de preocupação para
Abbas, conhecido também pelo codino-
me Abu Mazen, que convocou uma reu-
nião de emergência da liderança Pales-
tina para discutir as repercussões do
acordo. Durval Arrebola, colega de meu
trabalho, disse uma frase que me mar-
cou: “O veneno destrói o cálice que o
contém”. Provavelmente o cálice é a atu-
al liderança Palestina e o veneno, suas
atitudes...

 Infelizmente a liderança Palestina
vê a possibilidade de paz como um en-
trave para sua existência. Acostumados
ao confronto, ao terrorismo, ao poder
quase ditatorial, são incapazes de dar
uma chance à paz. Foi assim com o Pla-
no Alon em 1967, o Plano Rogers em
1970, Conferência de Genebra em 1973,
Acordos de Camp David em 1978, Ma-
drid 1991, Cúpula de Camp David em
2000, o “Mapa do Caminho” de 2002, a
cúpula Olmert/Abbas de 2007, as con-
versações de Obama em 2010, as de
Kerry em 2014 e até a absoluta negativa
em sequer tomar conhecimento do Pla-
no Trump de Janeiro de 2020.

 O falecido chanceler Israelense
Abba Eban costumava dizer nos anos
1970 que "os árabes não perdem uma
oportunidade de perder uma oportuni-
dade". Ele ironizava a recusa dos Pales-
tinos a aceitar a existência de Israel e
chegar a um acordo em condições que
seriam incomparavelmente melhores
para eles do que as do confronto.

 Infelizmente, passados 50 anos, a
frase segue absolutamente atual…

 E assim, Júbilo e Tristeza, mais uma
vez, caminham de mãos dadas no Ori-
ente Médio.

Especial Por Marcos L Susskind



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

5           www.saopaulodefato.com - 21 a 28 DE AGOSTO DE 2020

Política Brás Pereira

Doria espera repasse federal de ao menos
R$ 1 bilhão para produção da vacina Coronavac

O governo de São Paulo es-
pera um repasse federal de ao
menos R$ 1 bilhão para a produ-
ção da vacina Coronavac pelo
Instituto Butantan. A fórmula
passa por terceira fase de testes
e, caso a imunização seja com-
provada, deve ser homologada
pela Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).

 Em entrevista à Band, o go-
vernador João Doria (PSDB) afir-
mou ter protocolado um ofício ao
ministro interino da Saúde,
Eduardo Pazuello, solicitando
recursos para dobrar a capacida-
de de produção de doses.

Entre dezembro e fevereiro do
ano que vem, a expectativa
paulista é produzir 45 milhões de
doses pelo Instituto Butantan.
Doria disse torcer para que o go-

População na periferia reivindica área de lazer sobre os
Piscinões na Cachoeirinha e Jardim Vista Alegre

Uma reivindicação antiga da
Associação dos Moradores
Cachoeir inha/Brasilândia -
AMJFA já protocolada é para que
seja construído áreas de lazer,
entretenimento e o que  mais cou-
ber através de obras em cima dos
Piscinões, localizados a Av. Ge-
neral Penha Brasil altura do nº
822 na Cachoeir inha e no
Piscinão do Jardim Vista Alegre
situado a Rua Tico Tico do Cam-
po altura do nº 395.

Essas benfeitorias que só vem
a beneficiar a Comunidade
sugerida também pelo Comerci-
ante Luiz Carlos Costa Matroni
que esta entre os moradores que
mais querem vê ação do poder

verno federal não politize o pro-
cesso.  "Como entendemos que
como não há disputa, não há ra-
zão de apoiar uma vacina e não
apoiar a outra”, afirmou, em refe-
rência à liberação de crédito de R$

1,9 bilhão para a produção de ou-
tra vacina pela Fiocruz. "Fizemos
um ofício, protocolado ontem no
Ministério da Saúde, solicitando
o mesmo valor. Não queremos ti-
rar recursos da vacina de Oxford.”

Governador está em isolamento se recuperando da covid-19 - Divulgação/Governo SP

público e melhorias para os bair-
ros de fundão na periferia que
sempre foram esquecidos. Veja
nesta foto a área do Piscinão da
Av. General Penha Brasil onde a

Prefeitura poderia construir em
cima uma área de lazer com vári-
as opções para a População aten-
dendo diretamente os bairros de
fundão que mais precisam.

Falta de banheiro público nas feiras é um problema sério
principalmente para quem tem problema de saúde.

O Cidadão está na feira e de repente vem à
vontade de  fazer xixi daí é obrigado a ficar se-
gurando várias horas até chegar em casa ou con-
seguir um lugar adequado para  aliviar e não
prejudicar a saúde, já para quem  tem problema
de saúde,  principalmente urinário daí a situa-
ção fica pior ainda imagina para as pessoas de
mais idade e o poder público não toma provi-
dências para que o Cidadão possa ter acesso aos
Banheiros Públicos nas Feiras. Na feira Livre
realizada todos os domingos na Av. Afonso Lopes
Vieira na Vila Dionísia quem quiser usar um
Sanitário particular fedorento disponibilizado

por um estacionamento tem que pagar e às vezes até pegar fila. Estamos cobrando ação e providências do
departamento competente da Prefeitura até porque neste sentido existe reivindicações e projetos só pre-
cisa colocar em prática para atender a População.

 Na Rua Manoel Nascimento
Pinto, 7B no Jardim Guarani a
Professora Márcia pagava em
média de R$ 150,00 a 180,00 na
conta de Luz um valor que já é
alto pelo tamanho da residência
com 2 adultos e uma criança e de
repente mandara uma conta com
aumento de R$ 382,00 para o mês
de Julho e outra de R$ 198,00
para o mês de Agosto uma co-
brança abusiva de R$ 380,00  in-
cluindo consumo que não existiu
foi colocado. Como que o Procon
Órgão de Defesa do Consumidor
que deveria defender os direitos
faz acordo com essa Enel em
cima de contas abusivas? É cor-
reto o consumidor parcelar con-
tas com valor fora da média e
aumento que nunca consumiu?
Cadê o Ministério Público?  Cadê
o Tribunal de Justiça de São Pau-
lo? Cadê as Autoridades do Go-
verno para impedir essas ocorrên-
cias erradas e de abuso contra a

  Curtas e  Rapidinhas Henrique Deloste

Contas abusivas:
 Acordo com a Enel aceito pelo Procon.

População? Quem mais esta sen-
do prejudicado é a População na
periferia  de baixa renda.  A As-
sociação dos Moradores na

Brasilândia não sabe mais para
onde encaminhar tanta bronca de
consumidores contra essa Enel
numa época dessa de pandemia.

VILA RICA: Os moradores da Vila Rica na
Brasilândia receberam uma visita muito bem-vinda de uma
equipe de Agente de Saúde da SUVIS Freguesia/
Brasilandia que fizeram um bom serviço de desinfecção
contra o Coronavírus foi feita até em equipamentos de
Ginástica, a ação ocorreu no Canteiro da Rua Puxinana
altura do nº 47 entre a Av. Inajar de Souza, a equipe foi
bem recepcionada e acompanhada pelo Comerciante Luiz
Carlos Matroni.

AÇÃO NA BRASILÂNDIA: A Associação dos Mo-
radores na Brasilândia/Cachoeirinha (AMJFA) está pro-
gramando para a próxima terça-feira, dia 25 de Agosto a

9º Ação Social contra a Fome e no Combate a Covid-19, além da distribuição de mais cestas Básica em bairro
diferente na Brasilândia, está sendo organizado entrega de Marmitex ou Café da manhã na Comunidade. Só para
esclarecer devido a comentários Deixamos bem claro a quem possa interessar que  não existe ajuda de Político nem
um nas ações e se tivesse seria justo divulgar como apoio.

PAPO RETO: Este excelente trabalho que vem ajudando as pessoas, principalmente de baixa renda é organi-
zado por gente que faz cuja o nome é Henrique Deloste e equipe, Liderança que mesmo fazendo o bem, o Social
vem sendo criticado por alguns Líderes Comunitários, Oportunistas, Invejosos, Picaretas, Enganadores e mentiro-
sos, pior do que eles é quem cai de paraquedas e acredita neles. Pau a disposição desses caras.

FALTA DE ILUMINAÇÃO NA VILA RICA:  A pedido dos Moradores protocolamos junto ao Gabinete do Prefeito/
Prefeitura de São Paulo solicitação de Iluminação Pública para o canteiro situado a Rua Puxinana altura do nº 47 na
Vila Rica, o local parece mais uma Praça com brinquedos para as crianças, aparelhagem de Ginástica bem cuidada e
nos fins de semanas tem a presença dos moradores e projeto social de amigos que estamos dando uma força..

Saúde

Brasil com Saúde e sem Drogas
    Miguel Tortorelli

  O projeto que quer autori-
zar a plantação de maconha no
Brasil vem sendo justificado
“para fins medicinais” pelos dois
deputados autores da proposta:
Paulo Teixeira, do PT, e Luciano
Ducci, do PSB. Mas, quando se
lê o projeto, se descobre que “ele
não dispõe do uso terapêutico”,
denuncia quem leu o projeto e en-
tende de Medicina, psiquiatra
Quirino Cordeiro Júnior, Secre-
tário Nacional de Cuidados e Pre-
venção às Drogas, do Ministério
da  Cidadania. “É um projeto
sobre  cultivo, produtos que po-
dem ser  feitos com  maconha“.
Para o deputado Osmar Terra, o
projeto, na verdade, esse projeto
significa que “está em curso o
primeiro grande passo para lega-
lização das drogas no Brasil".

Na coletiva na  quarta-feira,
o deputado Paulo Teixeira afir-
mou que a votação será “com ur-
gência” na Câmara  Federal. Fato
que políticos e autoridades em
Saúde questionam.

  “A quem interessa liberar a
plantação de maconha? Remédio
com canabidiol ainda está sendo
pesquisado, sendo desconheci-
das, portanto, suas
consequências”, protesta o psi-
quiatra Pablo Roig, em artigo
publicado esta  semana no site do
Instituto Greenwood, onde é Pre-
sidente do Conselho Editorial.
“Há mais de 40 anos dedico mi-
nha vida à recuperação de depen-
dentes  de drogas  e vi os efeitos
gravíssimos a curto e longo pra-
zo do uso da maconha”, referin-
do-se, por  exemplo, a depressão
gravíssima com risco de suicídio
e quadros psicóticos, alertou
como  Diretor e  fundador  da
Clínica Greenwood, referência
para o tratamento de dependen-
tes de drogas na Argentina, nos

Estados Unidos e na Espanha.
“Maconha medicinal não

existe. No caso do canabidiol,
ainda não temos estudos sufici-
entes”, adverte o doutor Dr.
Salomão Rodrigues do Conselho
Federal de Medicina. “Somente
o  uso compassivo do canabidiol
(uma das  40-0 substâncias  da
maconha )é indicado para trata-
mento de epilepsias da criança e
do adolescente, refratárias aos
tratamentos convencionais. Mas
é medicamento feito em labora-
tório, ainda sem resultados con-
clusivos quanto à segurança e
eficácia sustentada, o que exige
continuidade de estudos.Convém
salientar aqui que o uso medici-
nal da substância corresponde a
menos de 1% do uso da droga.“
Como tem comparado o deputa-
do Campos Machado, Presiden-
te do PTB/SP, secretário nacio-
nal do Partido e coordenador
nacional da  frente contra a libe-
ração da maconha e da cocaína,
esse projeto na verdade é mais
um “cavalo de troia” para libe-
rar o uso e o plantio no Brasil. O
“cavalo de troia” foi “presente”

dos gregos como estratégia para
vencer uma guerra que se prolon-
gava por 10 anos. Como a cida-
de de Troia era cercada por gran-
des muralhas, o exército grego
deixou como “presente” para os
troianos, que eram conhecidos
como domadores de cavalos, um
enorme cavalo de madeira como
símbolo de “paz”. Mas o cavalo,
na verdade, era oco e estava cheio
de soldados gregos. Os troianos
acreditaram que tinham vencido a
guerra e levaram o cavalo para den-
tro da cidade, onde promoviam uma
grande festa. Durante a noite, no
entanto, quando todos dormiam, os
soldados gregos saíram do cavalo e
atacaram a cidade. Outro grupo de
gregos, que estava escondido numa
ilha próxima, se juntou ao exército
grego e venceram essa guerra.

 O projeto, que coloca em risco
a Saúde das famílias,  está mobili-
zando  políticos de diversos parti-
dos para  evitarem a  urgência e
aprovação. A Frente  Evangélica na
Câmara já  declara  ser contra. A
Federação de  Amor-Exigente,
que  representa  um milhão e 200
mil famílias  atendidas , por ano,
gratuitamente, por 10 mil volun-
tários, já está mobilizando todos
para  enviarem a  cada  deputa-
dos  da  Câmara  Federal  protes-
to numa mensagem curta e obje-
tiva:  “Não aprove este projeto
que autoriza a plantação da ma-
conha  Como eleitor, lembro, sou
contra. E não esquecerei dos no-
mes de  quem votar a favor nas
próximas eleições porque  quero
para minha  família um Brasil
com Saúde e sem Drogas. E nes-
se projeto, como explicou o Se-
cretário Nacional de Cuidados e
Prevenção ás  Drogas, doutor
Quirino Cordeiro Junior,   tem
tudo, menos a preocupação com
o tratamento dos  doentes.

”

José
Rodrigues

Pequenos Reparos e Outros

Jardinagem - Poda
Replantio  - Limpeza

 Marcenaria  -  Pintura
  Elétrica  - Hidráulica

Osmar Terra (PMB-RS) Deputado Federal e
ex-ministro  da Cidadania no

 governo Bolsonaro.
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Apesar do período exigir o
confinamento em casa e distân-
cia, para não aumentar na pro-
pagação da Covid 19, o cotidia-
no para quem trabalha pelo povo
não tem tempo ruim. Assim é o
dia a dia do vereador Toninho
Paiva (PR). De agenda cheia, no
último sábado dia 15 de agosto,
o vereador acompanhado do sub-
prefeito da Penha Thiago Dela
Volp e comitiva, visitaram diver-
sas instituições comunitárias na
Zona Leste da cidade.  Atento as
necessidades e reivindicações
dessas comunidades, Toninho
Paiva começou logo cedo na vi-

Agenda cheia e não tem tempo ruim!

sita ao Clube Boca do Povo, na
Vila Matilde e em seguida na
sede do Bloco Carnavalesco “Tá
com Medo Porque Veio”, na Vila
Esperança, onde ouviu as reivin-
dicações e o encaminhamento
das solicitações de várias pesso-
as que aguardavam a comitiva.
Na sequência o vereador Toni-
nho Paiva, visitou as obras na
sede do Negritude FC, na Cohab
1, em Artur Alvim. Segundo o
presidente do Negritude, José
Roberto de Andrade, o apoio do
vereador e da Subprefeitura da
Penha, se faz necessário para a
construção do muro de arrimo,

que divide o espaço da sede e as
vias de acessos do CDC Alvora-
da, onde se localiza a sede do
Clube, entre outras prioridades
que as obras da reforma precisa
em beneficio a comunidade.

 Após a visita ao Negritude,

Toninho Paiva, almoçou com o
presidente do Clube Esportivo da
Penha, Luís Carlos Picone Ara-
újo, Vice Presidente da Federa-
ção Paulista de Futebol Américo
Calandriello Jr. e membros da
diretoria do clube.

No domingo, 16, Dom Jorge Pierozan, Bispo Auxiliar da
Arquidiocese na Região Santana, presidiu a celebração em honra ao
padroeiro da Paróquia São Roque, no Imirim. Concelebraram os
Padres José Chapron, Pároco, e Adriano Robson, com a participação
do Diácono Norberto Celestino Pereira. Dom Jorge encerrou a mis-
sa com a oração de São Roque, santo protetor dos doentes. Após a
celebração, a Paróquia organizou um sistema de almoço delivery,
pelo qual os fiéis levaram para casa um kit com macarrão, espeto de
carne e bolo.  E a noite fechou com chave de ouro com a carreata
percorrendo com o imagem de São Roque pelas ruas do bairro.

Missa em homenagem a
 São Roque do Imirim


