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Prefeitura inaugura CEU Tremembé

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME), inau-
gurou na manhã desta sexta-fei-
ra (14/08), o Centro Educacio-
nal Unificado (CEU) Tremem-
bé, na Zona Norte da capital. As
obras, com um investimento de
cerca de R$ 44 milhões, foram
executadas pela Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura Urba-
na e Obras (SIURB), e os mora-
dores terão à disposição um es-
paço que reunirá mais opções de
educação, cultura, esporte e la-
zer.  Segundo o prefeito Bruno
Covas, trata-se de um equipa-
mento de inclusão não apenas
das crianças que irão estudar,
mas também dos professores,

diretores e toda a comunidade do
entorno, que poderá aproveitar o
equipamento como um grande
clube. “Esse é o segundo CEU
entregue por essa gestão, num
total de 12 que ficarão prontos
até o fim do ano”, disse. “Ontem,
entregamos o da Vila Alpina e
hoje o da região do Tremembé.
Ao todo, a Prefeitura investiu
cerca de R$ 550 milhões para
terminar essas 12 obras de
CEUs”, completou o prefeito.

 Na área educacional, o novo
CEU contará com um Centro
Municipal de Educação Infantil
(CEMEI), com capacidade para
atender 448 crianças entre 0 e 5
anos de idade e a estrutura con-
templa salas de aula, brinquedo-

teca, refeitório, lactário, solário,
entre outros.  A parte esportiva
conta com piscinas semiolímpi-
cas, sendo uma delas coberta e
quadra poliesportiva.

O bloco cultural possui tea-
tro, biblioteca, sala de leitura,
ambientes para exposição e sa-
las multiuso. São 7.100 m² de
área construída, num terreno de
10.800 m². O equipamento foi
construído dentro das normas de
acessibilidade aprovada pela Co-
missão Permanente de Acessibi-
lidade – CPA e possui elevado-
res, banheiros adaptados e ram-
pas de acesso.  As aulas presen-
ciais, bem como as demais ativi-
dades culturais e esportivas que
serão realizadas no CEU Tre-

membé ainda não têm data pre-
vista para início, em decorrência
da pandemia de covid–19 (coro-
navírus).  CEUs -  Os Centros
Educacionais Unificados, mais
conhecidos como CEUs, são
equipamentos educacionais im-
plantados em São Paulo, como o
resultado da reflexão e do desen-
volvimento de diversas teses so-
bre educação no Brasil, desde o
modelo das Escolas Parque pro-
posto pelo educador Anísio Tei-
xeira, até chegar ao conceito atu-
al dos Centros Educacionais Uni-
ficados (CEUs) na cidade. Des-
de então, os CEUs consolidaram-
se como referência na educação
e articulação de políticas públi-
cas no território.

Contas de Luz com valores abusivos em
plena Pandemia do Covid-19

Nem o seguro socorre a quem dorme vai pra cima e exija seus
direitos, essa ENEL antiga Eletropaulo que nem a Placa retirou da
fachada da Loja situada a Av. Santa Marina, 2523 na Freguesia do Ó,
continua mandando contas altas e abusivas para o consumidor, no
Jardim Paulistano e Guarani muitos que pagavam em média R$ 100,00
por mês vêm recebendo contas acima de R$ 300,00 e em alguns ca-
sos estão deixando as contas acumular para depois enviar obrigando
o consumidor a pagar valores acumulados de uma só vez ou entrar
no parcelamento provocado por eles prejudicando o consumidor que
será obrigado a pagar juros, o parcelamento e a conta do mês o que
na baixa renda vira bola de neve. Pág. 5
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Crônica Professor Clovis Pereira

Conselho

 Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
muitos clientes aguardavam a
entrega das senhas para o virtu-
oso atendimento dos guias
africanos.um cliente atendido fez

O pedido: ”Magnânima
guru, vim ao abençoado terreiro
da vovó Candinha pedir para que
os correios, -outrora funcionais
-, voltassem atender com pontu-
alidade aos usuários! Uma cor-
respondência postada em uma
localidade no interior de Minas
Gerais e outros estados da fede-
ração chega ao destinatário mui-
tos dias após e, em alguns casos,
até mês! Um horror!” Para de-
satar o nó, foi escalado o cabo-
clo Sete Flechas: “Zifio, ouvi sua
queixa, igual a muitas atendidas.
De fato, as correspondências dei-

Saudade do tempo em que os
correios funcionavam!

xaram estão sendo  entregues na
base do ‘devagar quase parando’
e, segundo um funcionário dos
antes atenciosos correios, a cul-
pa é do Presidente Bolsonaro que
baixou ordem para atendimento
prioritário às encomendas que
dão lucro; correspondência nor-
mal, fica na regra três! O cliente
xingou o coronavírus que está
estragando tudo e o nosso Presi-
dente também foi xingado devi-
do estragar os correios! Quanta
saudade dos tempos em que as
correspondências esperadas,
eram entregues em dia!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.Tia Al-
zira, presidente do terreiro e que
receberá algumas notas de 200 do
cliente agradecido!

Editorial Tia Zulmira
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Tia Alzira

Coronavírus*  O Brasil atin-
giu o número de 100 mil mortes
por covid 19. A pergunta é: quan-
to deste número é verdadeiro, em
São Paulo, o Governador João
Dória (Coronadória), fez da pan-
demia um palanque e dos mortos
cabos eleitorais. Quanto deste nú-
mero, são manipulados, e o car-
naval e o blocos de ruas, quanto
contribuiram para a disseminacão
do vírus? quem será responsabili-
zado por isto, e pelos hospitais de
campanha e respiradores superfa-
turados? Isto acaso não seria ge-
nocidio e crime contra a humani-
dade, e as empresas e comércios
que faliram e quantos perderam
seus empregos por ações desastro-
sas do Governo e prefeitura, e o
médico Davi Uip (secretário do
Governo) que se recusou a dar o
tratamento em que foi curado do
covid 19. Basta de mentiras, Dó-
ria e Covas, deveriam responder
criminalmente e serem condena-
dos a pagar todo prejuízo e amar-
gar seus dias no fundo da cadeia.

*Bullying*  Estamos vivendo
a pior época de todos os tempos,
atualmente, tudo é bullying, pre-
conceito, intolerância e por aí vai.
Não demora, o cara que não tem
dentes, poderá processar alguém
que o chamar de "banguela", o sem
cabelo jamais vai admitir que o
chamem de "careca", o barrigudo,
o baixinho e assim por diante. A
TV COVID a Globovírus, cedeu
espaço de vários dias, só dizendo
que o Presidente Bolsonaro, cha-
mou a japonesa de japonesa, (E por
citar plim plim, a China está de
olho na emissora, se caso paguem
a dívida bilionária que devem ao
Governo, tem sua concessão reno-
vada). Imaginem se isto continuar
assim, o que será de nossos netos.
Extremamente lamentável.

*Absurdo* O Governo está
protestando as empresas e as in-
dustrias que estão atrasando os
impostos. O Governador João
Dória (Coronadória), foi o grande
responsável pela quebradeira do
comércio e desemprego (mandou
fechar quase tudo em quarentena
que virou duzentena) e agora co-
bra quem ele  "quebrou". Só falta
mandar prender quem perdeu o
emprego por vadiagem. Dória tem
ser responsabilizado pelo que atra-
vessa o Estado, inclusive criminal-
mente.

*SENADO*  SÓ para opinar:
Os senadores sérios e comprome-
tidos com a verdade, (mandato de
absurdos 8 anos e três por Esta-
do) bastava um para representar
cada Estado, deveriam levar a pre-

sidência da casa, um profissional
verdadeiro e honesto, com vonta-
de de mudar os rumos obscuros
da instituição chamada Senado da
República. Estamos falando do
Senador JORGE CAJURU. Com
ele na presidência, o Senado ca-
minharia pela vias legais e junto
a vontade popular.

*coronavírus/ vaCHINA* -
O Governador João Dória (coro-
nadoria), está com a covid 19. E
agora, será que vai recusar o uso
da hidroxicloroquina e azitromi-
cina? ele que tanto criticou Bol-
sonaro por ter tomado.  E o seu
Secretário o médico Davi Uip,
que não quis revelar o tratamen-
to, e deixou nas entrelinhas que
tomou e foi curado. E a vacina
chinesa? se Dória tomou, porque
não funcionou? Qual a confiança
que a população terá na vacina
"ching ling"claro está, nenhuma.

*Navio*  O Brasil vive como
um navio a deriva em alto mar,
tiraram o poder do Presidente
Bolsonaro, daí o caos em que se
transformou o país. Governado-
res aproveitaram a pandemia para
fazer palanque político e os mor-
tos de cabos eleitorais. Câmara
Federal, STF, e Governadores não
deixam o Presidente Bolsonaro
governar e criam mais desempre-
gos e insegurança. É preciso en-
durecer o regime e devolver a go-
vernabilidade ao Presidente elei-
to democraticamente.

*Máscara*  Por diversas ve-
zes muitos médicos infectologis-
tas, honestos, capacitados e com-
prometido com o juramento que
fizeram, afirmaram que o uso
contínuo da mascara, serve além
de esconder o sorriso, é prejudi-
cial a saúde respiratória. Os po-
ros ou micros furos da máscara,
permite que a poeira atravesse e
deixe marcas no rosto, outra: co-
loque a máscara contra a luz e
verá os micros furos do tecido,
mas, não é possível ver qualquer
tipo de vírus, isto pelo simples
motivo de que o vírus é milhares
de vezes menor que o grão de po-
eira, logo é possível que ele atra-
vesse o pano e contamine a pes-
soa, estamos falando de qualquer
tipo de vírus e não apenas o co-
vid 19. Já as mortes no país até
julho de 2019, foi de 119.390 -
mês (sem a pandemia) - e até ju-
lho de 2020, foi de 113.375 - mês
(com pandemia) logo se imagi-
na, que nos tornamos imunes a
qualquer tipo de morte, apenas o
covid 19 pode nos derrotar, assim,
após a vacina de verdsde e não a
shing ling, seremos imortais.

TÁ CONTADO
Zé Luiz Varricchio

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

Políticos se preocupam com reeleição e com a rendosa mamata! Alguns ensaiam promessas mentiro-
sas, não tocam na reabertura das aulas e o brasileiro não muito chegado à cultura, bate palmas! Mas a
cama para muitos ‘promessões’ de caderneta está arrumada! Foi o tempo em que as eleições eram
esperadas, os candidatos vencedores cumpriam suas promessas de bom atendimento ao fiel eleitor du-
rante a campanha; hoje a coisa é outra! O eleitor está decepcionado com a turma no poleiro! Enquanto
dormem eternamente em berço esplêndido, não estão nem aí com o retorno das aulas, o mau atendimen-
to dos correios, antes confiável, agora - segundo um carteiro que não quis se identificar -, o que interessa
são as encomendas que dão lucro; cartas e impressos, deixa pra lá, é a ordem! Será que os políticos
‘moraram’ na deficiência dos correios? Nem Freud responde!  Tia Zulmira, viúva, aposentada, saudosa
do tempo em que o correio era correio!

Reeleição na ordem do
dia e a pontualidade

dos correios...

Os fatos nacionais de vulto,
poucos são versados nos noticiá-
rios internacionais. A mídia
quando dão realce a uma notícia
brasileira será sobre as aventuras
amorosas de determinado craque
famoso de futebol, políticos nada
honestos que metem a mão nas
finanças e se saem bem, ou sobre
os amontoados de favelas brasi-
leiras. Notícia sobre progresso nas
área de agricultura, pecuária, in-
dustrial em que o Brasil abastece
o mundo através da exportação de
café, em que o produto melhor é
exportado e nós, os produtores,
somos obsequiados no comércio
com o produto, cuja cotação é de
segunda classe.

Carnes e frutas são enviadas
diariamente pro velho mundo,
entre outras exportações de vulto.
De retorno, produtos chineses de
qualidade discutível são importa-

dos. Nossos noticiaristas dão va-
zão aos mínimos fatos internaci-
onais, deixando de comentar as
riquezas brasileiras. As ‘sujeiras’
dos políticos chegados às propi-
nas são mostradas e comentadas
com reservas. Sobre o sítio do Lula
e apartamento, no início foram
alvos de comentário, hoje... .
Notícias internacionais pululam
nos noticiários da mídia brasilei-
ra. O que por lá é passado em
brancas nuvens, aqui é notícia,
com direito a manchete! Em dias
passados ouvi uma notícia atra-
vés de uma emissora famosa na-
cional: o noticiarista versava so-
bre a morte trágica de um gato,
na China!

Por aqui morrem vários ani-
mais e nenhum noticiarista nos
coloca a par; mas a morte de um
gato chinês para eles é notícia!
Sejamos mais bairristas!

Morreu um gato na China!

Futebol voltou, para alegria
de uns e tristeza de outros!
Corinthians e Palmeiras foram
finalistas. No primeiro encontro,
0X0. No segundo, 1X1. Decisão
por pênaltis. Palmeiras levou a
melhor; é o dono da taça!

Santos empata com o
Bragantino. Torcida santista de
olho no técnico que falha na
escalação e o time não decola.

Atlético Mineiro derrotou o
furacão Flamengo. A saída do
técnico Jesus está levando o
Flamengo ao inferno. Jesus
acertou o time e à sua saída, o
time de Jesus está a caminho do
inferno!

Os políticos atuais apenas dis-
cutem sobre data para o carnaval
e reeleição. Sobre o início das
aulas, nem pensam. O carnaval e
a reeleição são, para eles, artigos
de 1ª necessidade, mas os eleito-
res darão a eles o pagamento, não
os reelegendo. Aguarde!

Os eleitores estão decepcio-
nados com os políticos que ele-
geram e prometem errar menos,
doravante. Muitos serão coloca-
dos na marca do pênalti. Dos ve-
readores -55-, poucos serão
reeleitos. Alguns nem aparecem
no noticiário e nada fizeram, a
não ser passarem no caixa no
fim do mês! Foram uns folgados,
enganadores da boa fé!

Candidatos militares para
qualquer cargo eletivo, antes eram
atuantes! Hoje, foram contamina-
dos pelos promessões e colocaram
as armas no descanso. Defendem
apenas seu ordenado! Confiram e
acompanhem suas atuações, de
deputado, vereador etc. Não con-
vencem. Vereador aparece apenas
em época eleitoral. Chumbo ne-
les também na próxima eleição!
Quanto aos vereadores atuantes,
estes - poucos -, 5 no máximo
merecem ser reeleitos! Vamos ele-
ger novos vereadores que defen-
dam a população!

Dos 55 folgados vereadores
da Câmara paulista, apenas
uns 5 merecem reeleição. Os
outros 50 em nada acrescen-
taram; não merecem reelei-
ção. Chumbo neles. Têm al-
guns que nem são citados em
noticiários! Uns folgados de
caderneta! Chumbo neles!

Moradores de Taipas solici-
tam a Secretaria Municipal de
Saúde e a Coordenadoria de Saú-
de Norte, que melhore o atendi-
mento na UBS União das Vilas
de Taipas, localizada a Av.Elisio
Teixeira Leite,7703 em Parada de
Taipas, o mal atendimento ofe-
recido por parte de alguns Servi-
dores neste Posto de Saúde deixa
a desejar além de dificultar para
as pessoas o que poderia ser agi-
lizado. A reclamação feita junto
a este jornal é da Leitora Viviane
de Oliveira Melo, que no dia 13/
08 por volta das 12:00h esteve
nesta UBS para retirar apenas um
resultado de exame positivo para
Covid de Victor Hugo de Olivei-
ra Melo, que já estava pronto mas
ocorre que na hora só havia duas
pessoas para retirar e para difi-
cultar e dar canseira o Servidor
ao invés de entregar o resultado

Moradores solicitam melhor atendimento
na UBS União das Vilas de Taipas

Carta do Leitor Maria  Tereza

mandou aguardar numa fila com
12 pessoas que ainda iriam fazer
o exame, vendo as pessoas sendo
atendidas com mal vontade, uma
demora e canseira desnecessária
Viviane que ainda precisa se des-
locar para o trabalho procurou a
responsável pela UBS cuja o
nome é Luana que fechou a por-
ta para não dar atenção, o mal
atendimento já  começou na che-
gada, vamos procurar também a
ouvidoria Geral disse a leitora.

NOTA DA REDAÇÃO: Até
de acordo com a lei de acesso a
informação nº12.527/2011 Soli-
citamos a Secretaria Municipal
da Saúde e Coordenadoria de
Saúde Norte que nos informe so-
bre as providencias tomadas, essa
não é a primeira vez que o jornal
recebe reclamações desta UBS.
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 Chamamos os Espíritos infeli-

zes que nos rodeiam para nos der-
rubar vibratóriamente de obsessores
no sentido pejorativo, mas, se ana-
lisarmos friamente o assunto vamos
perceber que isso dá uma ideia ruim
de perseguição. Somos desviados do
caminho do bem por eles, porque,
muitas vezes, a ignorância espiritu-
al que os acometem é alimentada por
nós mesmos, através dos sentimen-
tos que nutrimos por eles.

 Se pudéssemos escolher nossa
vida para o após o desencarne não
optaríamos pelo melhor meio de
vida em comum? E podemos, mas
acontece que nossa própria imper-
feição faz com que plantemos se-
mentes danificadas para posterior
colheita obrigatória.

 Veja que o inferno e o purgató-
rio não estão bem explicados pelas
religiões tradicionais, pois dizem
que não podemos escolher nossa
punição e que ela é eterna e isso
nada mais é do que transformar
Deus em um carrasco porque se as
leis humanas dão oportunidades de
reabilitação ao detento, quanto mais
as Leis divinas?

 Afirmamos que podemos esco-
lher nosso final porque nossa vida
está em nossas mãos. Sabemos que
colheremos o fruto de nosso plantio
porque, então, plantar sementes
amargas? Por outro lado, nossos ini-
migos não são tão inimigos quanto
imaginamos. Na verdade são nossos
libertadores porque, fazem por nós
o que muitos amigos não fazem,
pois, mostram nossos defeitos atra-
vés da dor para que possamos evo-
luir.    Indo mais além e já que não
existe vitimas nesse mundo, se nós
adquirimos alguma inimizade é por-
que falhamos com eles. É a lógica!

 Analisemos as opções que as
religiões nos dão: Céu, Inferno Pur-
gatório e Limbo. Todos três nos
mostram um deus parcial e sádico,

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

pois fecha as portas da escolha e da
recuperação. Nesta aterradora pers-
pectiva, uma vez sancionada a pena,
não tem mais volta. Aliás, até hoje
isto não está bem explicado. Com
todas as tentativas de explicação não
conseguem satisfazer o raciocínio dos
fiéis que começaram a pensar a res-
peito. O purgatório é, para nós, pu-
nição temporária onde se “purga” as
imperfeiçoes. É o planeta Terra e
outros mundos inferiores. O Limbo
serve para os que não tiveram opor-
tunidade de fazer nem o bem e nem
o mal como as crianças pequenas ou
os natimortos. outra explicação que
se perde nos atributos imutáveis de
Deus.   O Cristo, em Mateus 5:44,
nos ensina a amar os nossos inimi-
gos e vai mais longe quando nos
manda largar a oferta no altar para
nos reconciliarmos com nossos ad-
versários para que não sejamos lan-
çados nas prisões de onde não saire-
mos até pagarmos o ultimo ceitil, e
o que é isso senão as explicações do
que estamos afirmando:

 Muitos se apegam no arrepen-
dimento de Dimas, o bom ladrão,
mas em momento algum está dito
que os pecados dele foram perdoa-
dos (já falamos a respeito disso em
outra reflexão). Imaginemos uma
pessoa de 95 anos que viveu 94 só
praticando o mal e que de repente,
sentindo a proximidade da morte, se
arrepende de suas maldades. Não vai
contra as leis de Deus este perdão?
Não precisará este senhor reparar
seus crimes para ser perdoado? Em
caso contrário não seria Deus tão in-
justo quanto ilógico em sua justiça?
Em nosso conceito, que não é divi-
no, mas humano, se este senhor re-
almente se arrependeu, ou em vida
ou após ela, ele terá a chance de se
reconciliar com seus delitos, ou em
vida ou após ela, ou numa próxima
reencarnação. Não seria mais justo?
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
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As partidas das eliminató-
rias da Ásia para a Copa do
Mundo do Catar em 2022 fo-
ram adiadas para o ano que vem
devido à pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19), afirma-
ram a Fifa e a Confederação
Asiática de Futebol em um co-
municado  quarta-feira (12).  A
segunda rodada das eliminató-
rias asiáticas estava original-
mente programada para outubro
e novembro, mas não irá acon-
tecer por causa da “situação da
covid-19 em muitos países”.

 É a segunda vez que as eli-

minatórias, que também servem
como caminho para a Copa da
Ásia de 2023 na China, são adi-
adas, já que os jogos de março e
junho também foram adiados
devido à pandemia.

 “Com o objetivo de prote-
ger a saúde e a segurança de to-
dos os participantes, a Fifa e a
confederação asiática continua-
rão trabalhando juntas para mo-
nitorar de perto a situação na
região e identificar novas datas
para os respectivos jogos de qua-
lificação”, disse o comunicado

 A confederação asiática
também suspendeu sua princi-
pal competição de clubes, a Liga
dos Campeões da Ásia (ACL),
no início de março, por causa da
pandemia de covid-19.  O Catar
será o centro regional para par-
tidas na Ásia Ocidental quando
a ACL for retomada em 14 de
setembro. A Malásia foi indica-
da como sede na Ásia Oriental,
com jogos na região programa-
dos para reiniciar em outubro.

Covid-19: eliminatórias asiáticas
para Copa do Mundo são adiadas

Inicio a minha coluna co-
mentando a saida do SBT da
apresentadora Rachel Shehe-
razade. A jornalista está nego-
ciando a sua volta á Rádio Jo-
vem Pan.

Rachel,durante dois anos
apresentou o "Jornal da Manhã"
e saiu para apresentar no SBT o
seu principal Telejornal. Como
seu contrato não foi renovado ela
está de saída.

Mas a apresentadora não
perdeu tempo na última terça-
feira foi até a Rádio Jovem Pan
pedir emprego onde foi recebi-
da pelo Tutinha Presidente do
Grupo Joven Pan.

Fontes bem informadas afir-
maram a coluna que a direção da
rádio estuda a possibilidade da
sua volta até porque por decisão
de Sílvio Santos ela não terá mes-

mo seu contrato renovado. Sua
substituta na TV será a jornalis-
ta Márcia Dantas.

Depois de quase um ano da
morte de Gugu Liberato (1959-
2019) Thiago Salvático reapa-
receu na TV no programa "Me-
lhor da Tarde" na última ter-
ça-feira.

Na oportunidade,durante a
entrevista ele chorou copiosa-
mente ao falar do amor pelo apre-
sentador. Thiago disse também
que desistiu do processo para fa-
zer parte da herança.

Que ele pensa em Gugu Li-
berato todas as noite e, dificil-
mente terá outro relacionamen-
to com alguém e que vai procu-
rar tocar a sua vida daqui pra
frente com seu coração partido.

 A Globo perdeu esta semana
a liminar que havia pedido na
justiça para proibir a Tuner (Em-
presa Americana) de transmitir
jogos com exclusividade do Cam-
peonato Brasileiro.

A decisão foi proferida pela
juíza Pricila Fernandes Miran-
da Botelho da Ponte da 3º Vara
Cível do Rio de Janeiro que jul-
gou válida  a MP assinada pelo
Presidente Jair Bolsonaro no
mês de junho deste ano. A Glo-
bo disse que vai recorrer.

Frase Final: Nada como um
dia após o outro.

Tempos difí-
ceis e de traves-
sias dolorosas. É
a “tempestade”
chamada “Co-
vid-19” que cei-
fa vidas provo-
cando dor e sau-
dades em famili-
ares, parentes e
amigos. E, com o
coração já cheio
de saudades nos
despedimos do
publicitário e es-
critor Enio Mainardi, que fale-
ceu no último sábado (08 de agos-
to), aos 85 anos. Enio é pai do
jornalista Diogo Mainardi e do
cineasta Vinicius Mainardi.

 Nascido na bela cidade de
Pindorama, interior do estado de
São Paulo. Autor de dois livros:
“Nenhuma Poesia é Inocente”,
em 2007 e “O Moedor”, em 2013.
Uma série de contos em que apre-
sentava o seu estilo irreverente e
sarcástico. Ele ganhou destaque
na publicidade brasileira entre as

Adeus Enio Mainardi!
Missão  cumprida e o legado publicitário.

décadas de 1970 e
1980, sendo respon-
sável por campa-
nhas de sucesso,
como as das marcas
“Tostines” e do fa-
moso extrato de to-
mate “Elefante” en-
tre outras.  Mesmo
aos 85 anos, Enio
era um profissional
muito ativo nas re-
des sociais (twitter,
facebook, instagran)

e era uma das principais vozes da
crítica direitista. Admirado por
muitos (políticos, empresarial e
profissionais de mídias) e em to-
dos lugares, principalmente pelo
povo de Pindorama que exalta o
filho ilustre da cidade. Missão
cumprida e a saudades de um le-
gado de sabedoria e idéias de ge-
nialidades. Como é bom ter nas-
cido Pindorama e poder homena-
geá-lo afirma: o professor Luiz
Antonio Simões.

Nota de Falecimento
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Saúde
Pública

Dr. Ari Pereira - Advogado  e Diretor Plena da Associação Comercial
de São Paulo E-mail:pereiraari2917@gmail.com - Tel: (011) 9.51164243

 O Governo do Estado de São Pau-
lo, vem cobrando ilegalmente o Imposto
sobre a transmissão causa mortis e do-
ação de quaisquer Bens ou direitos - o
chamado ITCMD e o Poder Judiciário
vem decidindo unanimente que a Se-
cretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo calcula esse tributo sobre um va-
lor de referencia que ela determina e
impõe ao contribuinte, mas a  decisão
é a de que a base desse Imposto é o va-
lor venal aquele que  consta no lança-
mento do IPTU no caso de imóveis ur-
banos ou do  ITR - Imposto sobre a pro-
priedade territorial rural no caso de
imóveis rural. Eu venho insistindo nes-
sa mensagem por entender, que muitas
pessoas ainda desconhecem que o Go-
verno comete ilegalidades, que as re-
gras impostas são questionadas por
quem tem possibilidades de levar até o
Poder Judiciário, que aprecia e julga o
que é de direito. No caso todas as deci-
sões são embasadas pelo principio da
interpretação do Código Tributário
Nacional que  é a Lei que norteia todo
estudo do Direito Tributário e abrange
todas as regras superiores aos impos-
tos em Leis e Decretos Estaduais ou
Municipais. Já alertamos que como
tudo em direito tem prazo, que é a pres-
crição de 5 (cinco) anos para requerer
a  devolução do que foi cobrado e pago
a mais o exemplo sempre é a melhor
forma de entender: pago o ITCMD em
09 de junho de  2015 no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) conto 5
(cinco) anos para propor a sua devolu-
ção judicialmente, portanto em 06 de
junho de 2020 o direito não mais pode
ser exercido. Na área Municipal tam-
bém se questiona sobre a base munici-

SE FOR PARA RECEBER EU QUERO!
O ITCMD PAGO A MAIS EU QUERO!

pal cujo fato gerador é a transmissão
de bem imóvel. De acordo com as le-
gislações tributária e constitucional, a
alíquota do ITBI incide sobre o valor
da transação do bem ou sobre o valor
venal do imóvel, prevalecendo o mai-
or entre eles. Porém, no município de
São Paulo instituiu-se uma nova base
de cálculo para cobrança do referido
imposto, consistente no valor de refe-
rência sem que fossem fixados critéri-
os objetivos para apuração exata do seu
valor. Aí então, vêm o Poder Judiciá-
rio dar a sua contribuição e  decidindo
até pela devolução do que foi cobrado
a mais, determinando a devolução dos
valores recolhidos cujo montante su-
perasse o valor venal.

A base de cálculo do ITBI é o valor
venal do IPTU, conforme interpreta-
ção do artigo 38 do CTN e tese fixada
no IRDR - tema nº 19 do 7º Grupo de
Direito Público. Portanto, o que se
impõe com urgência é a reforma Tri-
butária que a equipe econômica ficou
de levar ao Congresso, não é aumentar
tributos para arrecadar mais,  é simpli-
ficar todo o sistema tributário, que é um
enorme  complicador com regras absur-
das. Como diz o Professor Delfim Neto
que na sua ótica quem entende de Tri-
butos são Tributaristas e  não Econo-
mistas. Mas, os Tecnocratas Governa-
mentais só  querem inventar como ar-
recadar mais e para contestar ainda bem
que temos o Poder Judiciário que ana-
lisa com princípios de direito e de justi-
ça. Assim sendo, mais uma vez, nos
oferecemos para  tirar as dúvidas que
tiverem e os nossos contatos vão a se-
guir ou  ainda através deste prestigiado
veículo Jornal São Paulo de Fato.

Com mais de 30 anos de experiência na carreira pública atuando no legislativo
da Câmara municipal de São Paulo me sinto honrado em poder representar e
ajudar tantas pessoas. Defendendo seus interesses sempre buscando melhorias e
benefícios para pessoas e seus bairros. Mas também temos que arregaçar as man-
gas e sair nas ruas, andar por bairros e comunidades, sentir de perto a dor e a
vivencia de cada morador esse é meu compromisso com o povo ir as ruas entender
suas dores e lutar por seu objetivo no legislativo. Pois não dá para cruzar os braços
e esperar que tudo se resolva de uma forma natural seguiremos firmes neste propó-
sito. Renovação com experiência, o melhor para SP!

Contraste entre o Legislativo e
o atendimento nas Ruas.

 PENSAMENTO: TUDO  COMO DEUS QUER
HARMONIA, AMOR.  A VERDADE E A JUSTIÇA.

DICAS PARA O
SEU CORAÇÃO

O vereador e médico Paulo Frange tem
aconselhado e incentivado às pessoas
em suas palestras a aderirem ao Mexa-
se, ou seja, a praticar exercícios – o
que é fundamental para manter o
coração saudável.  Frange é autor da
lei que criou a Virada da Saúde, cujo
objetivo é estimular a prevenção à
Saúde. Dentre as ações presentes no
objetivo da Lei está o incentivo ao não-
sedentarismo - cuidar da saúde pra
evitar tratar a doença - tudo de forma
lúdica e educativa. Nesse 14 de agosto
(sexta-feira), dia do Cardiologista,
ficam algumas dicas para o seu
coração.
 “Mexa-se” é o incentivo, sempre
presente em suas palestras – e isso
pode ser uma caminhada de meia hora
todo dia, pelo menos; relaxar, deixan-
do de lado por um período os aparelhos
eletrônicos; tratar o ronco, largar o
cigarro e alimentar-se e mais natural-
mente. Ações que ajudam a controlar o
estresse...  Visitar o amigo do coração
também é fundamental, ou seja, ir ao
cardiologista regularmente.

Saúde Marcia Martins

O hino nacional brasileiro será
cantado, durante o hasteamento da
bandeira do Brasil, nas reuniões de
segundas-feiras às 8h às 8h15 e can-
to do Hino Nacional às 8h30.  - Nes-
se interino, teremos palestra bebê, cri-
ança e adulto engasgado e RCP.  - 10
minutos de palestras Livre.  - Café
com Empresários, 1 minuto de apre-
sentação pessoal, 1 minuto para apre-
sentar a empresa e 9h término do café
com 10 empresários.  - 9h15min Reu-
nião da Diretoria na nossa sede.

HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO IMIRIM:

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

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

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE
RODAS E CAMAS

CASA CIRÚRGICA VIEIRA
VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS

HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL



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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Economia Maria Eduarda

Governo empresta US$ 1 bi para
pagar auxílio emergencial

O Brasil receberá US$ 1 bi-
lhão em empréstimos financia-
dos pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). O
acordo foi anunciado na tarde
desta quinta (13) e a verba será
usada no pagamento de novas
parcelas do auxílio emergencial
e do Programa Bolsa Família.

 Em nota divulgada pela ins-
tituição, o banco informa que a
verba deverá “fortalecer a capa-
cidade de resposta emergencial
do país às populações vulnerá-
veis e aos trabalhadores”. O em-
préstimo será dividido em dois
lotes: o primeiro é destinado a
programas para populações em
vulnerabilidade; o segundo, para
a preservação de empregos e
renda formal. Durante a primei-
ra etapa de capitalização, o go-
verno federal receberá US$ 400
milhões para financiar o auxí-

lio emergencial – o que viabiliza
o pagamento de 3 parcelas men-
sais do benefício para 1 milhão
de pessoas. Mais US$ 200 mi-
lhões serão destinados ao Bolsa
Família – o necessário para ga-
rantir a verba para 475 mil famí-
lias.

 Na segunda etapa, os US$
400 milhões restantes serão apli-
cados no Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da
Renda, capitaneado pelo Minis-
tério da Economia. Segundo es-
timativas do banco, o dinheiro
alcançará cerca de 1 milhão de
trabalhadores, que terão o traba-
lho assegurado.

O estudo para o empréstimo
aponta que 37 milhões de brasi-
leiros trabalham em setores pro-
dutivos afetados pela pandemia
e que a medida assegura “condi-
ções mínimas de bem-estar.”

 “Os desafios trazidos pela
pandemia são inéditos e ainda
não sabemos até quando seus
impactos vão perdurar. O BID
está empenhado em ajudar o go-
verno e os cidadãos brasileiros a
atravessar essa crise e a pensar
nos próximos passos para reto-
mar o crescimento que será mais
do que nunca necessário”, diz
Morgan Doyle, representante do
BID para o Brasil. Prazo de pa-
gamento. Segundo informa o
banco, o Brasil terá 25 anos para
pagar a dívida, com um período
de carência de 5 anos e meio. Os
juros serão calculados com base
na Libor (London Interbank
Offered Rate, na sigla em inglês),
uma taxa usada em empréstimos
internacionais para bancos que
têm sede de operações em Lon-
dres, na Inglaterra.  Fonte:
Metrojornal

Nem o seguro socorre a
quem dorme vai pra cima e exi-
ja seus direitos, essa ENEL an-
tiga Eletropaulo que nem a Pla-
ca retirou da fachada da Loja
situada a Av. Santa Marina,
2523 na Freguesia do Ó, conti-
nua mandando contas altas e
abusivas para o consumidor, no
Jardim Paulistano e Guarani
muitos que pagavam em média
R$ 100,00 por mês vêm receben-
do contas acima de R$ 300,00 e
em alguns casos estão deixando
as contas acumular para depois
enviar obrigando o consumidor
a pagar valores acumulados de
uma só vez ou entrar no
parcelamento provocado por
eles prejudicando o consumidor
que será obrigado a pagar juros,
o parcelamento e a conta do mês
o que na baixa renda vira bola
de neve. Como que o consumi-
dor vai mandar parcelar conta
com valor acima da média que
não consumiu? Sendo assim pa-
rece que o Procon fica em cima
do muro ao invés de defender de

Povo quer o Pronto Socorro da Freguesia
dentro da Comunidade no Jardim Vista Alegre

Espaço tem basta algumas obras para implanta-
ção das benfeitorias nas proximidades do Rodoanel
na Av. Arquiteto Roberto Aflalo com a Av. Inajar de
Souza ou nas proximidades do Piscinão do Vista
Alegre. A solicitação da Associação dos Moradores
- AMJFA, Comunidade e algumas Lideranças é que
o Pronto Socorro Municipal  21 de Junho mais co-
nhecido como PS da Freguesia do Ó para o Jardim
Vista Alegre juntamente com mais infraestrutura aí
sim vai atender melhor a demanda e diretamente as
pessoas de maior baixa renda que dependem de fato
da saúde pública.  A Freguesia do Ó e Adjacências
já é atendida pelo Hospital e Pronto Socorro de Vila

Penteado e o Hospital da Brasilândia inaugurado recentemente aliás esse novo Hospital está sendo indica-
do para ser construído mais para dentro da Comunidade na Encruzilhada do Sul

Contas de Luz com valores abusivos
em plena Pandemia do Covid-19

fato os direitos do cidadão orien-
ta parcelamentos. Os mais pre-
judicados é a População de baixa
renda, nas Favelas por exemplo
parece que o Filme a ser visto é a
volta dos Gatos na rede porque a
maioria não consegue pagar con-
tas acima da média, altas e
abusivas, fica difícil querer pa-
gar e não conseguir, a tarifa de
baixa renda já é uma piada.

 Notícias Curtas e  Rapidinhas Henrique Deloste

CASA DE CULTURA 29 ANOS.  A Casa de Cultura Salvador Ligabue - Freguesia do Ó, localizada na
esquina da Av. Paula Ferreira com o Largo da Matriz  que recentemente foi ampliada para melhor atender
a População na região, completa 29 anos de existência no dia 27 de Agosto, um dos trabalhos excelente que
marcou na Casa foi o Show de Talentos  que abriu espaço para todo tipo de manifestação artística e cultural
um evento que reuniu muitas participações e era realizado uma vez por mês, destaque também para os
Bailes Tradicional promovidos pela Casa bem Administrada com eficiência e competência de Luis Carnei-
ro. A Casa de Cultura ligada a Secretaria Municipal de Cultura sempre articula para que a Comunidade seja
prestigiada com as melhores atrações nas festas de Aniversário da Freguesia do Ó que completa 440 anos.

PANCADÃO/CORONA:  Ninguem merece esses Pancadoes até altas horas que vem ocorrendo na
região em plena pandemia da Covid-19, passando essa porcaria de Corona esperamos que a Prefeitura
organiza direto ou através de entidades Shows estruturados ao ar livre na região mais para a periferia,
tem Pancadão e não tem Ação do poder público no oferecimento de entretenimento para jovens .(Jonas
Verissimo-DJ Recruta).
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ORGULHO DE SER PALMERENSE!

 A vida tem momentos alegres
e tristes. As surpresas, existentes
em nosso caminho, só o criador
na sua sabedoria faz ao ser hu-
mano de nascer ou morrer. As-
sim, seja feita a sua vontade!
Dessa maneira nos despedimos
da delegada Maria Clementina de
Souza que foi um exemplo de
mulher guerreira e cumpriu bem
seu papel na terra valorizando o
bem e a amizade com que culti-
vava entre os amigos e pessoas
que aproximava dela para pedir
uma ajuda e ela estava sempre à
disposição.

 Vale ressaltar, que sempre
atenta com os compromissos de

sua carreira como delegada e ju-
rista, no último dia 12 de agosto,
a doutora Clementina fez, o que
destino quis ser a sua última pa-
lestra sobre “O Racismo no Mun-
do Jurídico – Obstáculos Enfren-
tados – “, na OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) de São
Paulo, em celebração a Semana
da Advocacia.

 Missão cumprida. Agora ela
segue em paz na mansão
Celestial ao lado do Pai. A sua
família, parentes e amigos nos-
sos sinceros sentimentos e, que
Deus conforte os corações de to-
dos pela grande perda. Tristeza
não! Saudades sim.

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAOPAULODEFATO.COM

Tristeza não! Saudades sim.

 Porque PALMEIRAS, é você quem
eu escolhi para honrar pelo resto de mi-
nha vida. Com esta frase o empresário
Américo Calandriello - o popular
Ameriquino que é.Conselheiro Vitalício
com dez mandatos 40 anos e sócio des-
de 1954 há 66 anos.

Feliz pela conquista do Campeonato
Paulista 2020 celebrou em alto estilo
com charuto Havaiano em sua mansão
e sua vitrola só tocava o HINO DO PAL-
MEIRAS de Genrado Rodrigues. Quan-
do surge o alviverde imponente/ No gra-
mado em que a luta o aguarda,/ Sabe
bem o que vem pela frente./ Que a dure-
za do prélio não tarda!/ E o Palmeiras
no ardor da partida, /Transformando a
lealdade em padrão./Sabe sempre levar
de vencida/ E mostrar que, de fato, é
campeão!/ Defesa que ninguém passa./
Linha atacante de raça./ Torcida que
canta e vibra!!!/ Defesa que ninguém
passa./ Linha atacante de raça./ Torci-
da que canta e vibra/ Por nosso alviverde
inteiro,/ Que sabe ser brasileiro,/ Osten-
tando a sua fibra!

A Casa Cirúrgica Vieira está locali-
zada na Lapa e há anos vem trazendo a
seus clientes uma grande variedade em
materiais cirúrgicos e Hospitalares. Tra-
balhamos com o que há de melhor no
mercado. Temos uma linha completa de
aparelhos Ortopédicos. Aqui você con-
tará 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. Estamos
localizados na Rua Monteiro de Melo,
232, no Centro comercial do Bairro da
Lapa em São Paulo. Funcionamento: De
seg. à Sexta das 8:00 às 19 hs | Sábado -
Das 8:30 às 16:00 hs - Telefones: (11)3
801-4115 / 3675-0929 - E-mail:
casacirurgicavieira@gmail.com

Casa Cirúrgica VieiraA modelo Kauany Cristina Fonseca Tosin, 1.65 de altura, cor bronzeada, olhos exuberantes
com uma performa invejável, vem para participar nos eventos da Sport Models do empresário
premiadíssimo Renaco Cury em parceria com a Litoral Models. O jornal São Paulo de Fato lhe
deseja sucesso. Hein e por quê?

Modelo do Litoral brilha nas passarelas

José Rodrigues
Pequenos Reparos e Outros

Jardinagem - Poda
Replantio  - Limpeza

 Marcenaria  -  Pintura
  Elétrica  - Hidráulica


