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Trecho norte do Rodoanel terá obras
retomadas em fevereiro de 2021

O governo de São Paulo anunciou o lançamento de uma lici-
tação para a retomada das obras do trecho Norte do Rodoanel. O
edital deverá ser divulgado amanhã (10) e terá conclusão em
janeiro de 2021, para que as obras comecem em fevereiro.  Em
coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria
(PSDB) afirmou que o projeto terá o investimento R$ 1,6 bilhão
e deverá gerar até 12 mil empregos diretos e indiretos. Ao todo,
os 44 km da obra serão divididos em seis lotes, como já previa o
projeto original, e deverá durar cerca de dois anos, de fevereiro
de 2021 a fevereiro de 2023.

“É uma obra da maior importância, faz a conexão final entre
os trechos Leste e Oeste, capturando grande parte do fluxo de
cargas da Marginal Tietê”, afirmou João Octaviano Neto, secre-
tário estadual de Logística e Transportes. O trecho Norte passará
pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos, com ligação
para o Aeroporto Internacional de Cumbica e às rodovias Dutra
e Fernão Dias.  “A conclusão do Rodoanel é essencial para a
logística e infraestrutura do Brasil. Vai redefinir a plataforma

logística da região metropolitana [de São Paulo]. Lembrando que ele facilita a logística para o Porto de Santos, maior complexo portuário da América
Latina”, completou Doria.  Segundo Octaviano, a segurança, uma das principais preocupações e reclamações relativas ao anel rodoviário, será feita
através de câmeras fixas e drones.  Outra grande preocupação sobre a obra são os danos ao meio ambiente. O trecho Norte corta a Serra da Cantareira,
uma das principais áreas verdes da Região Metropolitana de São Paulo.  Segundo o secretário, o projeto da obra tem “todas as licenças ambientais
foram junto aos órgãos responsáveis”. Para evitar “agravação maior à questão ambiental”, a engenharia optou por túneis, em especial no lote 3.

Um grande avanço para
o fim da  impunidade dos
 maus-tratos aos animais.

Fim de semana de muito traba-
lho, onde estivemos reunidos com
diversas lideranças, ajudando na
resolução de problemas de todo o
tipo. A  foto é  na Associação de
Mulheres Jd. Princesa e na Asso-
ciação Amigos Futuro Melhor.

Por a mão na massa e ter esse
contato diário com a população é
uma das bases de nosso trabalho e
nos faz entender as reais necessi-
dades da comunidade.

Mão na massa e contato
direto com a população

Agressor de violência  doméstica terá
que pagar multa de R$ 10 mil

O prefeito de São Paulo Bruno Covas sancionou nesta quinta-feira
(10) a lei que obriga agressores de vítimas de violência doméstica e
familiar a pagarem uma multa administrativa no valor de R$ 10 mil se
a agressão resultar no acionamento de serviços públicos de emergên-
cia. A lei abrange todos os agressores de lesão, violência física, sexual
ou psicológica, dano moral ou patrimonial causado à mulher. Pág. 4

Foto: Zanone Fraissat/Folhapress

Os três pilares do crescimento
econômico pós-pandemia

Para retomarmos a economia, é necessário observar três pilares: histó-
rico, econômico e regional, minha afirmação é baseada na experiência de
empresário no segmento de materiais de construção em Cuiabá, há 40 anos.
Tenho recebido muitas visitas, e consultas de empresários e comerciantes
em busca de suporte, de uma saída para seus negócios. O momento é bas-
tante delicado, pois a Covid-19  e seus efeitos negativos com prejuízos
econômicos, sociais e na saúde atingem todos.  Minha orientação sempre
foi para manter a esperança e o foco, pois é o momento de cada um repen-
sar seu negócio para atender as medidas de biossegurança. Precisamos
reinventar o comércio e a maneira de vender.  É bom lembrar que, histori-
camente, após uma crise mundial a economia tem uma retomada muito
rápida, as perdas causadas pela Covid-19 serão recuperadas, a expectativa
é que ainda seja no último trimestre de 2020. Pág. 5

Pela proposta, a prática de abuso, maus-
tratos, ferimento ou mutilação a cães e gatos
será punida com pena de reclusão, de dois a
cinco anos, além de multa e proibição de
guarda. Atualmente, a pena é de detenção, de
três meses a um ano, e multa.
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Editorial

Os correios, uma organização
secular e que prestava excelentes
serviços, ultimamente está dan-
do canseira em seus usuários. Em
tempos passados os correios aten-
diam envio de cartas simples, re-
gistradas, expressas, impressos,
vale-postal etc., tudo com pontu-
alidade impar ao receber e enca-
minhar ao destinatário. Telegra-
mas com pontualmente eram a
tônica; hoje esses serviços, parte
foram desativados pela informá-
tica que, à medida que os correi-
os deterioravam os serviços, a
informática entrou em ação com
melhor atendimento. Telegrama
foi abandonado; pela informáti-

Tia Zulmira

 O provérbio é antigo, porém
válido. O cidadão brasileiro vive
num dilema; inflação atuante em
todos os setores alimentícios, ga-
solina sobre tal qual na era
Sarney  e nos  artigos de 1ª, 2ª
até 10ª necessidades. Emprego
nulo, o cabra fica sem saber so-
bre o dia de amanhã. Moradores
de rua aumentam progressiva-

Crônica
Professor Clovis Pereira

Correios dando canseira!
ca comunicamos com o mundo
inteiro! Cartas foram substituí-
das pelos celulares. Vale-postal
através da rede bancária é rápi-
do. Enfim, o serviço dos correi-
os perderam campo. Nossos po-
líticos - maioria embrulhões de
caderneta -, não observam a que-
da da qualidade dos ex-serviços
dos correios que além das gre-
ves, prima pela falta de pontua-
lidade. Se fosse para aumentar
impostos, acredito que os políti-
cos aprovariam!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e que não acredita na reden-
ção dos serviços dos correios!

Inflação disfarçada continua corroendo as últimas econo-
mias de algum feliz trabalhador. Feliz, devido muitos traba-
lhadores estão desempregados e sem previsão de melhora.

As indústrias, algumas paradas, outras, abrindo o bico, e
comisso, o mercado fica desabastecido de muitos itens e os ganan-
ciosos comerciantes, deitam e rolam!

Os pecuaristas aumentam o preço da arroba do  boi, os
granjeiros seguem a cartilha e suinicultores, idem! O povão
fica entre fogo cruzado! Carne, leite, ovos e derivados estão
com preços nas alturas, proibitivo para os menos afortunados!

Até artigos chineses de qualidade discutida, foi inflacionado!
Alegam os comerciantes e atravessadores que a crise por lá está
acontecendo e não há mercadoria disponível para exportação.

Futebol acontecendo, boas partidas são realizadas, mas sem
assistentes. Futebol é alegria do povão e após o resultado de
uma partida, as torcidas sente  saudade das brigas, regadas a
cacetadas e algumas mortes. Com essas e outras, as depreda-
ções nas estações do Metrô cessaram!

Se correr, o bicho pega;
se ficar, o bicho come!

mente, barraquinhas
em vários pontos da ci-
dade, cobertores
ofertados a eles são
abandonados nas pra-
ças, vendedores ambu-
lantes aos montes pelas
ruas, trens do Metrô,
ferrovias, o povão
‘mascarado’, álcool
Gel em todos os ambi-
entes que dispomos,
aglomerações à beça,
menos nas igrejas de

diversos credos: houve proibição
e os fieis resolveram continuar na
deles, ou seja, aconselhados pe-
las autoridades, ficar em casa!

Depois alguns se queixam de
que Deus está falhando. Se es-
quecem de quem está falhando é
a falta de fé do povão! Portan-
to..., se correr, o bicho pega; se
ficar, o bicho come!

Conselho
Tia Alzira

 Abrindo as portas do aben-
çoado terreiro da vovó  Candinha,
notei poucos clientes à espera.
Pudera! Com a situação econô-
mica do país nada favorável...,
distribuí as senhas aos poucos
consulentes. Muitas firmas estão
‘abrindo o bico’, porém nosso ter-
reiro vai aguentar as pontas! O
primeiro cliente era um velho
comerciante - açougueiro -, cujo
comércio está ‘com a vela na
mão’. “Magnânima guru, vim ao
abençoado terreiro para consul-
tar com os guias africanos, sobre
o nosso Brasil e o comércio vaci-

Situação econômica do país

lante! Muitas indús-
trias foram conta-
minadas pelo coro-
navírus e o comér-
cio herdou as so-
bras!” Para resolver
o rolo, foi convoca-
da a cabocla Yansã:
“Zifio, ouvi seu de-
poimento e jogarei
os búzios para desa-
tar o nó. ‘Epa!

Os búzios em
suas posições, indi-
cam que, se as coi-
sas estão ruins, a

tendência é piorar mais!’
Nossos governantes estão

mais preocupados com reeleição
que com o povão! Para dar uma
aliviada na situação, os búzios in-
dicam votar nos piores candida-
tos para governar o país, estado
ou cidade, em contrário..., a vaca
que já foi pro brejo, continuará
no brejo e nós, na pior!

O cliente aceitou os conselhos
da cabocla Yansã e vai caprichar
na escolha para a próxima elei-
ção. Votará nos piores candida-
tos, escolha fácil!

TÁ CONTADO
Zé Luiz Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
comportamento,  na crítica ou

elogio: o Merecimento.

Momento Pe-
rigoso*  Estamos
sofrendo uma in-
versão de valores
como nunca havia
acontecido. O Go-
verno Federal age
agora com um re-
médio amargo, po-
rém, necessário ou
em curtíssimo tem-
po, todos estare-
mos a mercê de
bandidos, quadri-
lhas organizadas e
sem que possamos
fazer nada. O Rio de Janeiro, pra-
ticamente já vive esta situação, ou
as autoridades legalistas, patrio-
tas e que pensam no Brasil, to-
mem uma atitude emergencial-
mente, ou será irremediavelmen-
te muito tarde. Lamentável e pro-
fundamente preocupante.

*Anti Cristo*  Vídeo que cir-
cula pelas redes sociais, sugere
que o desgovernador João Dória
(coronadória), após destruir o co-
mércio, indústrias e atentar con-
tra o funcionalismo, chamando
aposentados da PM de vagabun-
dos e tentar terceirizar e aumen-
tar a mensalidade do HSPE, ago-
ra quer acabar com as religiões,
começando pelo cristianismo, o
dito cujo quer tirar do material
didático escolar e expulsar da edu-
cação, Cristo. O vídeo também
sugere que se isto acontecer, Dó-
ria que mude o nome da cidade e
do Estado de São Paulo, ja que
Paulo foi um apóstolo de Cristo e
inclusive que acabe com o Natal .
Assim, o comunismo inicia sua
jornada em acabar com a fé de
toda e qualquer religião. Passou
da hora dos deputados estaduais,
tomarem uma atitude severa e de-
finitiva com este sujeito, que lu-
dibriou todo o povo, e só foi elei-
to por usar o nome de Bolsonaro.
Vamos ficar de olho na Assem-
bleia Legislativa.

*Vanusa*  A cantora musa
dos anos 60/70, esta internada em
um hospital público de Santos.
Felizmente, Vanusa vem sendo
bem atendida e seu filho Rafael
Vanucci, tem dado toda atenção,
assistência e carinho que sua mãe
merece. Vanusa está morando em
Itanhaém com a filha Amanda,
por precisar de atenção constan-
te, assim, a cantora deixou seu
apartamento na Av. Rio Branco,
(presente de Rafael a mãe) e en-
quanto tiver em tratamento ela
seguirá na cidade do litoral. A ela
nossos sinceros votos de recupe-
ração.

*Punição*  O Ministério Pú-
blico, puniu o comerciante que
presenteou o menor com um re-
lógio para o dia dos pais. No ví-
deo o empresário enaltece o ga-
roto (engraxate) dizendo que o
trabalho dignifica, foi o bastante
para o MP entrar com ação puni-
tiva. Agora, qual o motivo deste
mesmo Ministério Público não
agirem da mesma forma contra
traficantes que usam menores no
tráfico. Simples: é fácil mostrar
valentia contra um trabalhador
honesto, mas, a mesma valentia
não tem efeito contra marginais,
pois, o medo prevalece na maio-
ria dos integrantes do MP. La-
mentável e covardemente vergo-
nhoso.

*LADRÕES*  No Brasil
existem diversos tipos de ladrões,
agora, os mais novos e que atua-
lizaram seus furtos, são os super-
mercados, que estão roubando o
povo descaradamente. É hora do
Governo Federal endurecer, mul-
tar e prender todos os aproveita-
dores, sejam eles supermercadis-
tas, produtores, fornecedores e
todo o tipo de LADRÕES que se
valem da pandemia como descul-
pa para roubar o povo. O maior
perigo, será o povo se revoltar,
sem dinheiro, e o Brasil virar
uma Venezuela, com saques e
depredações. Só para lembrar,
nos anos 60/70/80, havia no Go-
verno um estoque regulador. Adi-
vinhem quem tirou. Lamentável
e furtivamente vergonhoso.

*INjustiça*  O STJ - Superi-
or Tribunal de Justiça, autoriza
a soltura de centenas de trafican-
tes em São Paulo. Segundo pro-
nunciamento do Deputado Cel.
Telhada, o tráfico de drogas está
liberado no Estado. Agora, De-
fensoria Pública e a Justiça, só
tomarão providências a favor do
povo, quando eles se tornarem
vítimas, assim, foi dado alvará de
funcionamento a Cracolândia
inclusive com autorização de se
expandir pelas cidades. A Justi-
ça do Brasil, já está merecendo
alguns puxões de orelhas. Já para
a Polícia, aumenta o trabalho de
enxugar gelo, "polícia prende,
Justiça solta". Lamentável e jus-
tiçamente vergonhoso.

*Imprensa*  O Presidente
Jair Bolsonaro, assinou medida
provisória que libera a obrigato-
riedade de empresas divulgar o
balanço anual em jornais impres-
so. Assim, o rombo da grande
imprensa deve aumentar, mas, o
empresariado pode divulgar gra-
tuitamente o balancete em jornal
da União - Diário Oficial da
União. Bolsonaro mostra mais
uma vez que está preocupado
com a indústria e comércio, li-
vrando assim, milhares de em-
presários de mais este ônus. As
publicações geravam em alguns
casos até 1 milhão de reais. Ago-
ra, a grande imprensa, vai mor-
rer de amores por Bolsonaro,
mas, o que vale nisso tudo, é que,
com este gasto a menos, é possí-
vel gerar mais empregos, portan-
to, parabéns ao Presidente.

Especial
Benazira Djoco

 O Sociólogo e Pan-Africanista
Guineense, Miguel de Barros, Pós-
graduado em sociologia e planeja-
mento pelo ISCTE, em Portugal, do
qual é investigador do Instituto Na-
cional de Pesquisas (INEP) da
Guiné-Bissau, membro do conse-
lho para desenvolvimento de pes-
quisa em Ciências Sociais em Áfri-
ca – CODESRIA. É também fun-
dador da Corubal, uma cooperati-
va de produção e culturais na
Guiné-Bissau. Atualmente o
Miguel é diretor executivo da ONG
Tiniquena, que se destaca no tra-
balho da promoção, prevenção e
conservação do meio ambiente na
Guiné-Bissau.

Miguel de Barros é considera-
do uma das personalidades mais
influentes do continente africano
(África Ocidental) cujas ações
engajadas em influenciar e nas
transformações societais no espa-
ço da UEMOA ( Especialmente na
área do desenvolvimento humano).
Acumulando reconhecimento e
atuação internacional. Em 2018,
venceu o prêmio Pan-africano Hu-
manitário de liderança em pesqui-
sa e Impacto Social.

Miguel de Barros é considera-
do uma das figuras mais cativan-
tes e inteligentes da sua geração, é

MIGUEL DE BARROS COMO
PENSAMENTO DO MUNDO

uma voz activa na reconstrução dos
valores e ideias de Amilcar Cabral.
É um jovem extremamente dinâmi-
co e culto, que tem lutado para
mudar a actual imagem do país
através das suas actuações em di-
versos ramos do saber. Um obriga-
do ao Mitchas ou Tchatchu para os
mais chegados, acreditamos que
pessoas como tu faz muita diferen-
ça na nossa sociedade, parabéns
pelo seu trabalho. Que continues a
progredir na tua vida profissional e
que continues á iluminar e a orgu-
lhar o nosso país, tens sido um dos
expoentes máximos da nossa gera-
ção guineense. “Dedico este mo-
mento singular a todos os
guineenses, porque muitas das ve-
zes, foram com suas alegrias, plan-
taram e apoios incondicional que
me motiva e desperta o meu inte-
resse pelos trabalhos que faço para
o bem-estar do nosso país, lutando
por um mundo mais justo e igual.
Esta é a minha missão principal”,
afirmou MB.

  A comunidade guineense na
diáspora veio por este meio agra-
decer os filhos da Guiné-Bissau, in-
tegrados na lista das 50 (cinquenta)
personalidades africanas de África
Ocidental.

 A lista foi publicada pela re-
vista @confidencialAfrique

Símbolo de orgulho e inspiração para quem a
companha nesta  caminhada  de vida.



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

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Nessa vida tudo passa, inclusive a sua saúde que passará! Consultando

com o médico do posto de saúde, dr. Urubulino Mortelenta, passará mais
rápida que promessa de político embrulhão!

  Seu signo indica uma viagem inesperada e destino estipulado: cemi-
tério local. Sai dessa! Venda o que possui, caia na gandaia e, caso a viúva
acerte outro pateta, terá que adquirir tudo de novo!

  Semana propícia à harmonia. Harmonia prevista é marca de uma
cachaça mineira que, tomando algumas doses, colocará pra correr mu-
lher, cunhados e sogra!

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

 Dia mais agitado que fruta no liquidificador! Acompanhará enterro da
sogra, levará cachorro pra vacinar, comparecerá à delegacia para livrar o
filho do xilindró e, se sobrar tempo, tomará cachaça e almoçará.

  Sucesso e viagens pintarão no seu trabalho! Sucesso nas vendas da
recente fórmula desenvolvida para mandar às favas o coronavírus. Via-
gem programada para deixar a penitenciária de Sorocaba e ser removido
para a Papuda, de Brasília!

  Seu desejo em tornar-se milionário  não acontecerá. No assalto ao
carro-forte, este se tornará fraco, desmentindo o nome, e lavará a égua!
Acontece que o colega fugirá com a grana e você terá que fugir do dr.
Delegado!

 Com a retração que o país passa, será mais um demitido, engrossan-
do a fila dos ‘duros!’ Para engatilhar novo trampo e conseguir grana para
pagar as prestações de tudo que comprou, terá que rebolar e fazer emprés-
timos; se estava ‘enterrado’, prosseguirá.

  Atenção para problemas domésticos! Seus cunhados ‘marafeiros’ fo-
ram despejados dos barracos que ocupavam por falta de pagamento e se
aninharão na sua casa. Se der bronca, sua mulher te põe pra fora e quem
vai morar em barraco será você.

  Visite colegas influentes e trace programas econômicos de realce.
O assalto ao banco da praça central da cidade dará uma grana legal.
Espere o carro-forte abastecer os cofres e pau na máquina!

 Notícia otimista pintará no seu terreiro. Mas não se iluda: caso seja
enviada pelo correio, quando a carta noticiosa for entregue, nada resolverá;
você já deixou esse mundo de ilusões

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Semana que a tudo lhe favorece. Boas notícias, novos conhecimentos e
bons resultados em tudo que empreender.

  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!
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e os Bastidores da

Inicio a minha coluna comentando o passo importante dado por
Sílvio Santos autorizando o SBT fechar o contrato de transmissão da
Copa Libertadores da América com a Conmebol.

Direitos esse que era da TV Globo com exclusividade a muitos
anos. A entidade Sul Americana começou a procurar outras emisso-
ras para exibir a competição de clubes em razão da TV Globo não
concordar com os valores cobrados.

Como o SBT chegou mais rápido o contrato deve ser assinado na
próxima segunda-feira para três temporadas ,com o fim em 2022. Sílvio
Santos aos poucos vai colocando o futebol na sua grade de programação.

Para o dono do SBT,o futebol tem um bom faturamento além de
dar uma boa audiência nacional por ser o esporte mais popular do
país. Uma jogada de mestre do empresário e apresentador Sílvio
Santos.

Depois de anunciar para os 4 cantos do Brasil, a estreia do progra-
ma matinal com Mariana Godoy, a Band anunciou o cancelamento do
atração.

Zeca Camargo Diretor Artístico da Rede Bandeirantes foi con-
traditório nas suas argumentações. afirmando que outro formato
de programa será apresentado.

Como a coluna publicou a três meses atrás a âncora do SBT Rachel
Shehrezade do principal jornal da emissora foi despedida por Sílvio San-
tos.

A demissão aconteceu porque o homem do baú já havia aler-
tado que os dias dela estava contado em razão da insistência da
apresentadora em criticar o Governo Federal do qual o dono do
SBT mantém laços de amizade.

O ator Tarcísio Meira que tem 63 anos de uma carreira brilhante
de ator de Teatro e TV,também atua como empresário e dono de fazen-
da foi condenado a pagar direitos trabalhistas a um ex funcionário.

O trabalhador prestou serviços como PJ (Pessoa Jurídica) du-
rante dez anos. Tarcísio,já havia pago 250 mil quando demitiu o
funcionário mas não se livrou da Justiça do Trabalho do Rio de
Janeiro.

Frase Final: O Amor verdadeiro é para sempre, já o falso é apenas
passageiro.
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Carnaval
Cassius Clay dos Santos

Mocidade Alegre faz segundo “Churras Live”
para anunciar samba campeão

Está chegando a hora de conhecer
o hino que vai embalar o próximo des-
file da Mocidade Alegre. Neste domin-
go (13), a Morada do Samba vai apre-
sentar o samba-enredo para 2021, com
mais uma edição do “Churras Live”,
com churrasco delivery e transmissão
ao vivo no canal oficial da Mocidade
Alegre no YouTube, a partir das 14h.
"Churras"  Para comemorar a escolha
do samba de 2021 e garantir a comi-
da boa durante a live, a Mocidade Ale-
gre fez uma parceria com a Churra
Festas.Três kites promocionais estão
disponíveis para compra. Para adqui-
rir, basta fazer o pedido pelo What-
sApp (11) 93340-3927.

Tereza Moura

RESSUREIÇÃO OU
REENCARNAÇÃO (DE NOVO)

Como já falamos em outras con-
versas, a duvida sobre interpretar as
leis mosaicas corresponde às inter-
pretações dos Evangelhos na atuali-
dade com respeito á reencarnação.
Em Lucas 30:33, Mateus 22:28 e
Marcos 22:23 demonstra esse tipo de
duvida (os Saduceus, que não acre-
ditavam na ressurreição, pergunta-
ram a Jesus: "Mestre, Moises disse
que se morrer alguém não tendo fi-
lhos, casará o seu irmão com a mu-
lher dele e suscitará descendência a
seu irmão. Ora, houve entre nós sete
irmãos, e o primeiro, tendo casado,
morreu e, não tendo descendência,
deixou sua mulher a seu irmão. Da
mesma sorte, o segundo, e o tercei-
ro, até o sétimo; por fim, depois de
todos, morreu também a mulher. Por-
tanto, na ressurreição de qual dos
sete será á a mulher, visto que todos
a possuíram?) e em Mateus 14:2,
com relação a Jesus, disse Herodes:
Este é João Batista que ressuscitou
dos mortos e que por isso , nele ope-
ram forças maravilhosas. E no mes-
mo Mateus 11:14 Jesus afirma que
João Batista era Elias (afirmam al-
guns, para reforçar a crença na res-
surreição, que João Batista veio "no"
espirito de Elias, isto é, sobre a pro-
teção de Elias. Ora, não é o que os
textos dizem, pois se João veio com
Elias o protegendo é sinal de que o
espirito não fica dormindo até o dia
do juízo, e que, muito pelo contra-
rio, ele é totalmente ativo).

 Os estudos do mundo espiritual
demonstram que há legiões de almas
benfazejas e protetoras que sofreram
pelo bem, pela verdade e pela justi-
ça e que "esvoaçando" sobre a hu-
manidade procuram guia-la pela sen-
do do seu destino e de Espíritos
trevosos que fazem de tudo para bur-
lar a evolução humana. São tão mal-
dosos que chegam a serem confun-
didos com demônios, diabos e
luciferinos. Mais para além dos aca-
nhados horizontes da Terra, há uma
completa hierarquia de seres invisí-
veis que se distende, na Luz ou na
Treva, que confirma a lendária es-

cada de Jacó, mostrando as inteligên-
cias e as congregações, cujas cons-
ciências superiores até as poderosas
entidades depositárias das forças di-
vinas (veja Hebreus 12:1) nos acom-
panhando na escalada evolutiva. O
dogma material substituiu a pura
doutrina de Jesus, mas o mundo in-
visível, tão combatido pelas igrejas
tradicionais e relegada às sombras,
vem agora manifestar-se por estas
mesmas igrejas conclamando a hu-
manidade à religar-se a Deus não só
pelo sentimento, mas também pela
razão conforme nos relata Atos 2:17
(quando os tempos forem vindos,
espalharei meu Espírito sobre toda
a carne e os jovens terão visões e os
velhos terão sonhos). Através da
mediunidade a descoberta desse
mundo trará o sentimento para o co-
ração humano e a inteligência para
encarar a fé face a face, porque os
três mundos (natural humano e divi-
no) se unirão à moral, ciência e reli-
gião. A unidade de Deus, a imortali-
dade da Alma e a fraternidade hu-
mana se consolidam com a crença
na reencarnação.

As religiões dogmáticas condu-
zem ao arbítrio e ao despotismo, o
materialismo arrasta à anarquia e o
nada à decadência e ao relaxamen-
to. Somente a reencarnação respon-
de satisfatoriamente aos revezes que
a vida nos dá, pois ela está assenta-
da na lei de Ação e Reação, dando a
cada um conforme suas obras.

Não saber de onde viemos é acei-
tável porque o inicio se perde no
rodamoinho do tempo, mas não sa-
ber o que somos, porque vivemos e
para onde vamos é, além de tenebro-
so, matar a Esperança e a vontade
de viver. Ressuscitar subentende-se
a volta do corpo depois de decom-
posto o que é contrario às Leis imu-
táveis da Natureza a não ser a volta
em Espirito e isso é materialização;
Ressurreição significa o ressurgir do
ser de volta à vida o que também é
contrario às essas mesmas leis a não
ser que ressurja em outro corpo e isto
é reencarnação. Correto? Ou não?

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

Receita

A Receita de Pão de Ló de Li-
quidificador   é muito prática e o
resultado é um pão de ló fofinho e
muito saboroso. Com poucos in-
grpao-de-lo-de-liquidificadordor!

Ingredientes:  3 ovos - ½ xí-
cara de chá de óleo - 1 e ½ xícara
de chá de açúcar - 1 xícara de chá
de leite quente - 2 xícaras de chá
de farinha de trigo - 1 colher de
sopa de fermento em pó - 1 colher
de sopa de essência de baunilha ou
outra essência de sua preferência.

Pão de Ló de Liquidificador
   Modo de Preparo:

No liquidificador, bata os
ovos, o óleo e o açúcar, du-
rante 5 minutos. Acrescen-
te o leite quente e a fari-
nha de trigo e bata no
modo PULSAR só para
misturar os ingredientes.
Desligue o liquidificador,
acrescente o fermento em
pó e a essência e misture
com uma colher. Despeje
a massa em uma forma mé-

dia, untada e enfarinhada. Leve
para assar em forno médio prea-
quecido até dourar. Retire do for-
no, espere esfriar e desenforme.
Utilize com as caldas, recheios e
coberturas de sua preferência.
Observações: O segredo para o
pão de ló de liquidificador ficar
bem leve e macio é não bater
muito a farinha, por isso bata ra-
pidamente no modo PULSAR e
adicione o restante dos
ingredientes.Se quiser um pão de
ló maior, dobre a receita

Summy  Domapa

Horóscopo

 Para homenagear a vida e a obra de Clementina de Jesus, a Mocidade Alegre recebeu 42 composições no concurso de samba-enredo.
Depois de audições internas e eliminações por etapas divulgadas nas redes sociais da agremiação, a Morada chegou a três finalistas. Estão
na disputa:  SAMBA 2: China da Morada, Marcio André, Fabiano Sorriso, Marquinho, Biel, Lucas Donato, Daniel Katar, Bello, Marcelo
Valencia -  SAMBA 18: Aquiles da Vila, Diego Nicolau, Marcus Boldrini, Salgado Luz, Leandro Flecha, Dudu Nobre e Sandra de Sá -
SAMBA 19: Turko, Biro Biro, Maradona, Rafa do Cavaco, Silas Augusto, Ze Paulo Sierra, Fabio Souza, Luiz Jorge, Claudio Russo e Tinga

Quelémentina, Cadê Você?

CARVÃO SÃO ROQUE
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Projeto de Lei Marcos Susskind

TUDO NO ESCURO: A entrada principal da Favela do Gato Preto e parte dos Corredores de acesso situada à Rua
Agenor Alves Meira no Jardim dos Francos não tem Iluminação Pública deixando o local na maior escuridão durante à noite,
na gestão Fernando Haddad (PT) prometeram resolver o problema e até hoje continua na mesma.

AGRADECIMENTO: Agradecimento a Supervisão Técnica de Saúde da Freguesia/Brasilândia e a Diretoria da UBS
Ladeira Rosa e toda equipe que trabalharam na Ação Social contra a Fome e no Combate a Covid-19 realizada na Praça
Victorio Finzetto onde a Associação AMJFA atendeu Comunidade com Alimentos e Kits com Álcool em Gel e Máscaras.
Destacamos também a Empresa Dulbarmiga, Sérgio, Luiz e equipe.

Curtas & Rapidinhas
Henrique Deloste

 Moradores solicitam Ilumina-
ção Pública no espaço externo
da UBS Jardim Ladeira Rosa,
localizado a Rua José da Costa
Gavião,150 na Brasilândia,
durante à noite o local é muito
escuro sendo assim além da
falta de segurança e perigoso,
causa transtornos e dificulda-
des, principalmente para as
pessoas com deficiência. A
Associação dos Moradores da
Região já entrou com solicita-
ção de providências Urgente até
porque é um problema antigo.

Etec do Jardim Paulistano na Brasilândia entrou em
ação para ajudar combater a Pandemia da Covid-19.
A ETEC do Jardim Paulistano, loca-

lizada a Av.Elisio Teixeira, 3611, na
Brasilândia fez a maior diferença desde
o início da Pandemia da Covid-19, uma
equipe do Laboratório Químico através
de doações produziu Álcool em Gel que
foi distribuído direto na Comunidade
através de parceria com a Associação dos
Moradores Brasilândia/Cachoeirinha-
AMJFA representada por Henrique
Deloste, sempre levando Álcool em Gel
doado pela Etec, Henrique Deloste e equi-
pe já organizou 9 Ações Social contra a
Fome e no Combate ao Coronavírus em
diferentes bairros da Brasilândia com foco
no atendimento a Famílias carentes e pes-
soas que tiveram a renda comprometida
por causa da Covid-19, as Ações com Dis-
tribuição de Cestas Básica, Alcool em Gel,
Mascaras e orientação  sempre tiveram
acompanhamento da Imprensa, pois afi-
nal todo bom bom trabalho tem que ser
valorizado e divulgado.

Comunidade solicita Iluminação Pública no
Posto de Saúde Jardim Ladeira Rosa.

Agressor de violência doméstica terá
que pagar multa de R$ 10 mil

Violência
Marcia Martins Souza

Lei foi sancionada pelo
prefeito Bruno Covas.

Cobrança acontecerá se a
agressão resultar no

acionamento de serviços
de emergência

O prefeito de São Paulo Bruno Co-
vas sancionou nesta quinta-feira (10) a
lei que obriga agressores de vítimas de
violência doméstica e familiar a paga-
rem uma multa administrativa no valor
de R$ 10 mil se a agressão resultar no
acionamento de serviços públicos de
emergência. A lei abrange todos os
agressores de lesão, violência física, se-
xual ou psicológica, dano moral ou
patrimonial causado à mulher. A multa
é relacionada aos custos relativos aos
serviços públicos prestados em atendi-
mento às vítimas.

 Os valores recolhidos serão desti-
nados ao custeio de políticas públicas

voltadas à redução da violência domés-
tica e familiar. Nos casos em que agres-
são resultar em ofensa grave à integri-
dade ou à saúde física ou mental da víti-

ma, o valor da multa será aumentado em
50%. Já nos casos em que a violência
desencadear um aborto ou a morte da
vítima, o valor da multa subirá em 100%
.

 Todas as SEGUNDAS-FEIRAS, no
Imirim teremos o Hasteamento das Ban-
deiras às 8h às 8h15 e canto do Hino
Nacional às 8h30. - Nesse interino, te-
remos palestra Bebê, Criança e Adulto
engasgado e RCP. - 10 Minutos de pa-
lestras Livre. - Café com Empresários,
1 minuto de apresentação pessoal, 1 mi-
nuto para apresentar a empresa e 9h tér-
mino do Café com 10 empresários.

- 9h15min Reunião da Diretoria na
nossa sede.

 HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS:

 Jussara era uma moça normal.
Não era a mais bela da escola mas tam-
bém não era das mais feias. Inteligên-
cia normal, sem se destacar positiva-
mente porém tampouco era das mais
burrinhas. Mas Jussara era como aque-
las milhares de mocinhas que chamam
a atenção por sua conversa, sua sim-
patia e a disposição para ajudar quem
precisa. Rubens era alto, atlético - jo-
gava no time de basquete da escola.
Rubens realmente não era um aluno
excepcional - para dizer a verdade, era
daqueles que passavam “raspando”,
muitas vezes colando. Mas era engra-
çado e cheio de amigos. Não foi por
acaso que se casaram. Rubens não era
muito de ajudar em casa, sempre se
dizendo cansado. Jussara insistiu que
ele deveria ir ao médico. O Dr. Carlos
era bem tranquilo e pediu que ele re-
latasse o que sentia. Rubens disse:

“Doutor, eu não consigo fazer nada
em casa. Fico logo cansado e tenho de
parar”.

Depois de fazer um exame bem
completo, Rubens pergunta:

“Então Doutor, o que é que eu te-
nho?”

“Em Português bem claro” disse
o médico, “você simplesmente é pre-
guiçoso”.

Rubens então disse: “Agora me
diga o termo médico disso para eu di-
zer para a Jussara”.

Certo dia, logo de manhã cedo,
Jussara pergunta a Rubens:

-”Quer um café da manhã bem pre-
parado, com ovos, pão, geléia, yogurt
e um café com leite quente”? E Rubens
responde:

-”Não meu anjo, muito obrigado.
Mas este Viagra me tira o apetite com-
pletamente”.

Na hora do almoço, Jussara pro-
põe:

-”Que tal um almoço legal? Tipo
uma sopa de tomate com queijo
parmesão e um delicioso filé de pesca-
da com amêndoas e batata sauté”? E a
mesma resposta:

-”Não meu anjo, muito obrigado.
Mas este Viagra me tira o apetite com-
pletamente”.

À noite nova proposta:
-”Meu amor, acho que vou fazer

um bife suculento com cebola frita,
uma batatinha frita bem crocante e
uma salada bem completa e a gente
toma com vinho Merlot Francês,
topa?” - E Rubens diz

-”Não meu anjo, muito obrigado.
Mas este Viagra me tira o apetite com-
pletamente”.

Então Jussara complementa.
-”Ok Rubens, então você se impor-

ta em sair de cima de mim, Estou mor-
rendo de fome”.

Rubens e Jussara

         Esse Imposto conhecido com
a sigla ITCMD, vem merecendo uma
atenção muito grande de todos, por ha-
ver uma discussão do critério utilizado
pela Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, no seu cálculo, ela tem ado-
tado um valor venal de referência de for-
ma que ele se aproxime ao valor de mer-
cado, e o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo tem decidido que deve ser
calculado pelo valor venal do IPTU para
imóveis urbanos e do ITR para imóveis
rurais. Fazendo o cálculo comparativo
de uma base e de outra, encontramos
uma diferença de 40% (quarenta por
cento) por exemplo: um imposto pago
de R$ 26.377,53 (vinte e seis mil, tre-
zentos e setenta e sete reais e cincoenta
e três centavos) recalculando encontra-
mos a diferença cobrada a  mais de R$
10.222,67 (dez mil, duzentos e vinte e
dois reais e sessenta e sete centavos ).
Assim muitos PERGUNTAM? Meu Pai
faleceu em 2019, deixou 2 (FILHOS
MAIORES E CAPAZES), e a Viúva
Minha Mãe. Há consenso entre todos
os herdeiros quanto a partilha de Bens
Imóveis urbanos e um rural. Não dei-
xou testamento.  Na escritura de Inven-
tário deve constar a participação de
Advogado. Quanto é o ITCMD que deve
ser pago e em que prazo? RESPOSTA -
Sim essa é a condição para o Inventá-
rio ser efetuado em Tabelionato de No-
tas (também chamado  providenciados

Saúde Pública
Ari Pereira

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

de São Paulo E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243

Imposto sobre a transmissão
causa mortis e doações

PERGUNTAS E RESPOSTAS

pelo seu Advogado.  Ó Cartório de Notas
tem uma tabela que fixa os serviços ofici-
ais. O SEU ADVOGADO lhe assistirá em
todos os momentos e terá que pagar os
seus Honorários Advocatícios. O ITCMD
tem que ser recolhido até 180 (cento e oi-
tenta) dias da data do óbito e quem calcu-
la é a Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, e sem a intervenção judicial
não tem como reclamar que o valor é alto.
PERGUNTAM A DOAÇÃO DE UM
IMÓVEL? Meu  Filho casou e vou doar
um imóvel urbano para ele! Tem que pa-
gar o ITCMD? Quanto é?

O Valor venal do IPTU é R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).
RESPOSTA - A Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo calcula 4% (qua-
tro por cento) sobre um valor venal de
referência e se não concordar tem que
ingressar com um pedido na Justiça para
que ela determine que o cálculo seja feito
pelo valor venal do IPTU para imóveis
urbanos e ITR PARA imóveis rural.
PERGUNTA - Depois de 5 (cinco) anos
do meu pagamento do ITCMD não pos-
so reclamar a diferença do que me foi
cobrado a mais? RESPOSTA: SIM, cha-
mamos de prescrição que é o prazo nes-
se caso para que possa ingressar na Jus-
tiça a fim de pleitear a devolução do que
a Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo cobrou a mais. Esperando
assim que tenham sido elucidativas as
explicações, colocamo-nos ao inteiro
dispor de todos para os outras dúvidas .
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As crianças e a saudade da escola

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

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

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CAMAS HOSPITALARES
MANUTENÇÃO DE  CADEIRAS DE RODAS GERAL!

Psicopedagoga
Luciana Brites

Por conta da quarentena, os
professores estão tentando criar
aulas online criativas, divertidas
e interativas para que as crian-
ças menores sintam menos falta
do ambiente escolar e da profes-
sora. Vale ressaltar que os me-
nores devem demorar mais para
voltar a ter aulas presenciais,

porque eles têm difi-
culdade de manter os
hábitos de higiene e
principalmente o
distanciamento neces-
sário.    Vemos casos
de alunos que pedem
para as mães ligarem
para as professoras ou
até mesmo fazer
videochamadas para
que possam matar as
saudades. Muitas cri-
anças pequenas não se
adaptaram as aulas
online e com isso aca-

bam ficando desanimados e sem
vontade de fazer as tarefas. Essa
falta de ânimo mostra como a
interação do ambiente escolar é
importante para as crianças.

 O colégio é mais que um lu-
gar para aprender as matérias e
adquirir conhecimento. Para
elas, é um local onde reforçam

as relações, exercitam habilidades
sociais e desenvolvimento
cognitivo e emocional.

 A rotina é algo que também
aprendemos quando vamos à es-
cola. O pequeno tem que se arru-
mar, tem o horário de chegar e
sabe que aquele período e o am-
biente são dedicados para apren-
der. Em casa, a criança perde esse
hábito e acaba tentando chamar
a atenção dos pais.

 Para tentar diminuir a falta
que eles sentem devemos tentar
manter o relacionamento deles
com os amigos mesmo que por
videochamadas. Outra opção é
brincar online com jogos como
dama ou dominó, por exemplo,
mas sempre com a supervisão de
um adulto. As professoras podem
tentar contar histórias em tempo
real perguntando se eles estão
entendendo ou pedindo para que
ajudem a continuar a história.

 Os pais podem brincar de
fantoche, jogos da memória e até
mesmo da forca para estimular
os pequenos em casa. É impor-
tante também que os filhos se-
jam incentivados a dizerem o que
sentem e demonstrarem a sauda-
de que sentem. Assim, aliviam o
estresse e mostram os sentimen-
tos para os educadores que tam-
bém estão tendo que se adaptar
ao novo modo de ensiná-los.

(*)CEO do Instituto
NeuroSaber(www.neurosaber.com.br),
Luciana Brites é autora de livros
sobre educação e transtornos de
aprendizagem, palestrante, especi-
alista em Educação Especial na
área de Deficiência Mental e
Psicopedagogia Clínica e
Institucional pela UniFil Londri-
na e em Psicomotricidade pelo Ins-
tituto Superior de Educação ISPE-
GAE São Paulo, além de ser
Mestranda em Distúrbios do De-
senvolvimento pelo Mackenzie

Os três pilares do crescimento
econômico pós-pandemia

Para retomarmos a economia, é
necessário observar três pilares: his-
tórico, econômico e regional, minha
afirmação é baseada na experiência
de empresário no segmento de ma-
teriais de construção em Cuiabá, há
40 anos.  Tenho recebido muitas vi-
sitas, e consultas de empresários e
comerciantes em busca de suporte,
de uma saída para seus negócios. O
momento é bastante delicado, pois a
Covid-19  e seus efeitos negativos
com prejuízos econômicos, sociais e
na saúde atingem todos.

 Minha orientação sempre foi
para manter a esperança e o foco,
pois é o momento de cada um repen-
sar seu negócio para atender as me-
didas de biossegurança. Precisamos
reinventar o comércio e a maneira
de vender.  É bom lembrar que, his-
toricamente, após uma crise mundi-
al a economia tem uma retomada
muito rápida, as perdas causadas
pela Covid-19 serão recuperadas, a
expectativa é que ainda seja no últi-
mo trimestre de 2020, e em 2021 seja
um dos melhores cenários econômi-
cos dos últimos anos.

 Um dos motivos, é que devido
ao período em que o comércio ficou
fechado, o consumo ficou represado.
Quem estava em casa confinado
comprava somente o básico para so-
breviver. Já temos registros de au-
mento nas vendas do varejo, então
quando a Covid-19 for embora de
vez, esse consumidor virá com força
para comprar.  Por isso, volto a res-
saltar: é preciso que cada um prepa-
re seu negócio e suas equipes por-
que vem aí um novo consumidor no
pós-pandemia. Empresários e comer-
ciantes precisam estar preparados
para um novo conceito de atendimen-
to ao consumidor. A internet e o
delivery estão aí exigindo de cada
um adaptações e mudanças urgen-
tes para sobressair num mercado al-
tamente competitivo.  Com acesso à
internet, o consumidor que tinha
medo de usar o cartão de crédito (eu
me incluo nisso), perdeu esse medo.
Estou usando a internet e descobrin-
do um mundo novo de compras que
tem um preço diferente.  E por que
essa diferença? Porque nas lojas fí-
sicas temos uma carga tributária
muito pesada. É exatamente nesse
ponto que o Estado tem que fazer sua
parte e diminuir essa alíquota para
que nossos produtos dentro de Mato
Grosso fiquem mais competitivos.
Caso contrário, nossas lojas físicas
vão virar showroom do consumidor
que vai até a loja, fotografa o produ-

Economia
Luis Alberto Alves

to e o código de barras. Depois, en-
tra na internet e compra o mesmo
produto por um preço mais em con-
ta. E esse consumidor está correto
porque temos que olhar a economia
no nosso bolso.

 Conclamo empresários e comer-
ciantes para repensarmos nossos ne-
gócios, mas o Estado tem que vir
junto, diminuir a tributação e ser me-
nos cobrador de impostos. E vamos
olhar a médio e longo prazo, prepa-
rando nossos negócios para o final
de ano porque a economia começa a
girar.  Bem, e o fato econômico me-
rece nossa atenção: nós brasileiros
estamos acostumados com a inflação
relativamente alta, com juros de
10%, 15% ao mês, mas hoje são vá-
rios investidores que estão com di-
nheiro nos bancos recebendo juros
atualmente na casa dos 2% ao ano,
na taxa Selic.

 São indicativos de que esse di-
nheiro investido em poupança e vá-
rias formas de aplicações financei-
ras vai sair e vir para o mercado. Vai
haver reforma de casa, troca de um
carro novo, um investimento dentro
do comércio, uma construção nova.
A tendência é de investir em si pró-
prio e na família. Viajar e fazer pas-
seios para conhecer as belezas de
Mato Grosso, do Brasil e do mundo,
ao invés de ficar recebendo 2% ao
ano com o dinheiro parado no ban-
co.  O momento também é propício
para renegociação de dívidas com
juros baixos. A Selic, que é a taxa
básica de juros da economia, está em
2% ao ano.  Quem for postergar dí-
vidas não deve aceitar pagar taxa de
juros alta, pois com uma taxa baixa,
é possível pagar a médio, e longo
prazo.  Mais um ponto positivo para
Mato Grosso, é a alta do dólar fren-
te ao real, pois somos líder em pro-
dução de comodities e de proteínas
no Brasil, com isso, as exportações
ficaram mais atrativas para os pro-
dutores do Estado, e o dinheiro do
agronegócio movimenta a economia.

 Com a “engrenagem rodando”,
o comércio e os negócios voltam a
vender bem, permitindo o ganho de
dinheiro, fomentando a geração de
empregos, permitindo que milhares
de famílias continuem com renda.

E o Estado recolhe os impostos,
e pode reverter em saúde, educação,
segurança e infraestrutura para to-
dos os cidadãos. Fonte:  José
Wenceslau de Souza Júnior é presi-
dente da Fecomércio, Sesc, Senac e
Sindcomac em Mato Grosso, e co-
merciante há mais de 40 anos.

Existe uma estratégia bem articulada para conquistar a legali-
zação das drogas ilícitas no Brasil. É um Movimento que utiliza
uma tática progressiva. O primeiro passo seria a descriminalização
do uso, depois a liberação da maconha medicinal, em seguida a
permissão do uso recreativo e logo após a legalização de todas as
drogas, deixando que o mercado regule seu uso.

É uma ação que interessa a uma pequena, mas influente parcela
da sociedade, com o apoio de parte da grande imprensa. Aglutina
usuários que não querem correr riscos, filósofos da liberdade indi-
vidual acima de tudo e, claro, poderosíssimos interesses comerci-
ais. A proposta do substitutivo ao PL 399 se encaixa nessa articula-
ção. Ela usa uma linguagem "científica" para propor a liberação do

Comportamento
Miguel Tortorelli

Maconha não é remédio
plantio da maconha para empresas, a maioria estrangeiras, estimula-
das por atravessadores brasileiros, alguns com ligações pessoais com
os líderes dessa iniciativa.  Os defensores da proposta alegam preo-
cupação com o tratamento para doenças raras em crianças. Argu-
mentam que querem facilitar o acesso ao "canabidiol", molécula pre-
sente na composição da planta da maconha. Usam como escudo as
mães aflitas dessas crianças, exibindo seu desespero para comover o
público e justificar o plantio. Tentam, de forma sub-reptícia passar a
ideia de que é importante legalizar a maconha medicinal para se
obter os benefícios do canabidiol.

O argumento central, mas dissimulado dentro da tentativa do
PL399, é o de que existe uma molécula na droga, com efeito medici-
nal, e que por isso a droga é remédio e deveria ser liberado seu plan-
tio! Nada mais falso!

No cigarro de maconha, por exemplo, existem mais de 480 subs-
tâncias que causam danos à saúde. Uma delas, o THC, causa trans-
tornos mentais agudos e crônicos, desencadeia a Esquizofrenia, in-
curável, e transtornos de humor como a Depressão, com risco maior
de suicídio. Além disso a maconha causa dependência química, e
quanto mais jovem o usuário, maior o risco. A dependência química
também é uma doença incurável, e, no caso da maconha, atinge 50%
entre os que usam com frequência na adolescência. Sem falar que a
maconha usada hoje é uma variedade 10 a 20 vezes mais potente que
a maconha de 15 anos atrás. Segundo a UNDOC, órgão da ONU,
83% dos dependentes de crack e heroína, começaram nas drogas
ilícitas com a maconha. Estudos comprovam que o cigarro da maco-
nha causa mais câncer de pulmão nos seus usuários que o de tabaco.

Assim, afirmar que fumar maconha pode ser tratamento, é uma
manipulação absurda. Ilusão que pode levar milhares de jovens a
usá-la despreocupadamente e, sem perceber, ficarem viciados para
sempre. Isso não impede, porém, que uma molécula, como o
canabidiol, não possa ter efeito benéfico em alguma doença rara. Se
comprovado, ela deverá ser retirada da planta, isolada e utilizada
para aquela finalidade específica, como um comprimido ou líquido.
Hoje já existem medicamentos à base do canabidiol nas farmácias e
está em fase final de testes o canabidiol totalmente sintético. Portan-
to, não sou contra o uso do canabidiol como tentam me acusar. O
Governo deve prover esse tratamento pelo SUS. Agora, é desneces-
sário generalizar o plantio de maconha para tratar os casos raros
onde o canabidiol pode ter efeito.

Uma coisa é usar determinada molécula de uma planta para fins
medicinais. Outra coisa é usar isso como desculpa para se drogar.
Usar drogas nunca foi nem será tratamento para qualquer doença,
muito pelo contrário!

*OSMAR TERRA, 69 anos, é médico, com mestrado em Neurociência,
deputado federal (MDB-RS) e ex-Ministro da Cidadania.
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Nossas conquistas foram muitas, mas
ainda temos muito trabalho pela frente.
O trabalho continua, a afirmação do ve-
reador Toninho Paiva (PL), mostra a dis-
posição dele na continuidade do traba-
lho que vem fazendo pela população
paulistana.

 No inicio do mês, no auditório do
Colégio Ferequetti no bairro da Penha,
o vereador acompanhado do Subprefeito
da Penha, Thiago Della Volp e sua equi-
pe de colaboradores, Toninho Paiva fez
um balanço dos trabalhos que vem de-
senvolvendo até então e a definição de
propostas para novas metas.

O encontro no Colégio Ferequetti foi
com um grupo de empresários e convi-
dados da Zona Leste. Entretanto, o ve-
reador ressaltou que além do lado leste,
muitas coisas precisam ter continuida-
de nas demais regiões (norte, sul, cen-
tro e oeste) da cidade de São Paulo.

Vereador Toninho Paiva faz um
balanço das novas metas

O subprefeito da Penha Thiago Della Volpi e vereador Toninho Paiva

Nataly dos Santos “das beldades”
Gonçalves da Silva!

O trocadilho no nome dessa bela modelo, vem com “gingado”
quando passeia pelas praias da baixada santista. Nataly, de 27
anos é mais uma revelação da Agência Litoral  Models do em-
presário Barrichelo  e também com pareceria do empresário Re-
nato Cury presidente da Sport Models que promete que 2021
brilhar nas passarelas paulistanas! Hein e por quê?.A modelo que
participa todos os domingos nas TVs praianas do “Sorteio do
Cap Legal de Praia Grande” é o destaque de “beldades semanal”
do Jornal São Paulo de Fato e que em breve estará participando
dos eventos na capital paulista.

Rede social  - @nahbast - Facebook Nataly Gonçalves

O  Jornal São Paulo de Fato não po-
deria deixar passar batido, o aniversário
do Dr. Adel Auada, no domingo 13 de
setembro. Amigo de muitos anos e par-
ceiro de grandes trajetórias, a amizade
que temos é um presente fiel em nossas
vidas.  Saudações e as bençãos de Deus
com muita saúde, paz e alegria é o nos-
so desejo a você e a toda família.

Parabéns e vida
longa amigo
Adel Auada! É historicamente reconhecido como

a única lenda mítica viva das Escolas
de Samba de São Paulo, e que ao seu
lado  podemos citar outros grandes ba-
luartes e saudosos personagens que tam-
bém foram fundamentais para o desen-
volvimento dos nossos desfiles de car-
naval, tais como: Inocêncio Mulata da
Camisa Verde Branco, Pé Rachado da
Vai Vai, Dona Eunice da Lavapés,
Xangô da Vila Maria, Mala da Tatuapé
e Seu Nenê de Vila Matilde.

 Esses ícones consagrados assinaram
em 1962, a ata de fundação da Associa-
ção das Escolas de Samba de São Paulo
e assim passaram a ser chamados por
todos como "Os Cardeais do Samba".

 Seu Carlão é fundador e Presidente
de honra da Escola Unidos do Peruche
e Presidente da Associação cultural e in-
dependente da Velha Guarda das Esco-
las de Samba do Estado de São Paulo.

 Entre outros títulos, foi consagrado
como "Cidadão do Samba" de São Pau-
lo, "Embaixador-Mestre do Samba" de
São Paulo e condecorado com a "Meda-
lha Anchieta" pela Câmara Municipal
de São Paulo.  É fundador do Bloco
Carnavalesco Sovaco de Cobra criado
em 1975...(5° Bloco mais antigo de
S.Paulo), e neste caso, tenho um enor-
me orgulho de estar convivendo com o
"Seu Carlos Alberto" e assim costumo
chama-lo respeitosamente.

Juntos, e ao lado de outros grandes
sambistas como Grilo, Noel(in

 Seu CARLÃO DO PERUCHE está completando 90 anos de vida.

memoriam), Wanderley, Marivaldo,
Nanica, Sonia Silva, Otacilio, Zulu Ca-
misa Nota 10, Zulu  Leão, Cadina(in
memoriam), Jair Brandão, Marcão "100
compromisso", Ivan da Bahia e tantos
outros amigos, temos organizado com
muito carinho e dedicação o Bloco So-
vaco de Cobra.  Quero aqui expressar
ao Seu Carlão da Peruche um novo ci-
clo da vida celebrado com muita saúde,
paz & harmonia...que seja um momen-
to nesses 90 anos de sabedoria, marca-
do por todas as honras e homenagens
além do que já vens recebendo ao lon-
go de sua história.  Existe um filosófico
pensamento do poeta cubano José Marti
que diz o seguinte:  - Um homem para
ter sua completa realização na vida,
precisa realizar 3 coisas:

   Ter filhos...!!!
Neste caso foram 10.
 Plantar uma árvore...!!!
Isso era muito pouco e senhor tor-

nou-se uma das grandes lideranças de
um mundo de sonhos e fantasias cha-
mado Carnaval, a expressão autêntica
do nosso povo.

 Escrever um livro...!!!
E a sua biografia foi escrita em 2020

e a edição de seus livros estão disponí-
veis nas melhores casas do ramo.

 Ao "Seu Carlos Alberto"...P
eço licença para prestar toda minha

reverência.  Com carinho..."Sua
benção".

Gente da
Comunidade

O empresário Fábio Ruas  com o ex-governador Geraldo Alckmin e o
artista plástico Wesley Corrêa este momento foi registrado no Comitê do
Vereador João Jorge, pré candidato a reeleição do PSDB.

O colunista Henrique Deloste  em
encontro com sub-prefeito da Fregue-
sia/Brasilândia Sérgio Rodrigues
Gonelli  aproveitou a ocasião para
reivindicar  melhorias para os bair-
ros. Serginho tem um perfil de tra-
balho com foco no diálogo com a co-
munidade, organizações sociais, li-
deranças, conselhos e a sociedade
civil, pois acredita que a participa-
ção social faz parte da construção de
uma administração mais assertiva
com base sólida e permanente.

Gente que é notícias

Estamos felizes pois plantamos uma semente e ela germinou graças a força dos nossos clientes e patrocinado-
res.  Será um ambiente inédito em São Paulo. Trata-se de um espaço onde poderemos realizar o aniversário do seu
filho. Monitores irão brincar com 40 carrinhos de Rolimã no Museu do Ipiranga, jogar taco ao ar livre, oficina de
pipas, rodar um pião, jogar botão, girar o ioiô da década de 80 e outras brincadeiras ao ar livre.  A festa será
temática: O resgate da infância.  Espero você e sua família e vamos desconectar a mulekada do celular.

Pode chamar no Zap do idealizador @alexandre_koga - 11-97355 8276

NOVA LOJA MULEK DE RUA

Inaugura
amanhã dia
12 às 11hs.

Carrinhos de Rolimã
teste drive cortesia

amanhã.

  Local: Rua Bom Pastor, 509  - Ipiranga

Texto: Walmir Bardo Cruz


