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Termômetro
digital infravermelho
 chegou na Reynal!

Confiável e
facilidade no uso.

Álcool Gel
de ótima
qualidade

e preço baixo
você  encontra

aqui

Murais ecológicos
ajudam a limpar o ar

Com o intuito de tornar o pla-
neta um lugar melhor, a Converse
criou a Converse City Forests, sé-
rie de murais ao redor do mundo
que utiliza tinta fotocatalítica, que
ajuda na limpeza do ar.  A tecnolo-
gia da tinta fotocatalítica usa a ener-
gia da luz para decompor os polu-
entes atmosféricos nocivos e con-
vertê-los em substâncias inofensi-
vas. Qualquer superfície revestida
com esta tinta torna-se uma super-
fície purificadora de ar ativa que
ajuda a proteger as pessoas de ga-
ses nocivos.

Segundo a marca global de stre-
etstyle, o objetivo até o final deste
ano é pintar mais de 14.000 m2 de
murais ao redor do mundo, que jun-
tos equivalem ao plantio de apro-
ximadamente 40.000 árvores.

Os murais vão acontecer em
diversas cidades ao redor do mun-
do, incluindo São Paulo. Na terra
da garoa, o local escolhido fica na
região central, com grande fluxo de
pessoas e carros para que a tecno-
logia da tinta possa ter o efeito de-
sejado. A empena, que será entre-
gue no próximo dia 27, está sendo
feita pelo artista Rimon Guimarães.
O mural do Brasil, denominado
Pindorama, é baseado em referên-

cias e pesquisas dos povos origi-
nários brasileiros e um imaginário
indígena como indivíduo. Na obra,
além da onça, há uma planta e o
sol representando a fauna e flora
brasileira. Há também o processo
da tecnologia da tinta que é pareci-
da com a fotossíntese e uma perso-
nagem assexuada que está usando
uma vestimenta ritualística femini-
na Jurupixuna, que foi registrada no
século XVIII por Alexandre R.F.
em suas expedições. Já a face com
a máscara foi um apanhado do es-
tilo de Rimon inspirado por pintu-
ras faciais Kayapó e Xikrin.  O pro-
jeto no Brasil equivalerá à 750 ár-
vores.  Nascido em Curitiba, Ri-
mon é artista autodidata e multidis-
ciplinar. Sua experiência em cons-
truir murais é longa, são 27 países
que fazem parte da trajetória.  Por
onde passa, Rimon participa de
projetos sociais que buscam inte-
grar a sociedade. Seu maior mural
possui 370 metros quadrados e foi
pintado em Amsterdã. Também
construiu um de 260 metros reali-
zado em Damasco, na Síria, com
ajuda de crianças refugiadas. Para
o trabalho em São Paulo, o artista
terá a ajuda e auxílio de um jovem
da comunidade criativa da marca,
chamado de All Stars.

A Zé Delivery já é a maior
startup de entrega de bebidas da
América Latina, e agora a pró-
xima entrega pode ser um novo
emprego para você.  São mais
de 100 vagas abertas em todas
as áreas da empresa, mas prin-
cipalmente nos times de enge-
nharia de software, dados e pro-
duto.  E na segunda-feira será
lançado o primeiro programa de
estágio da empresa. São 15 po-
sições em times como engenha-
ria de software, marketing, da-
dos, produtos, gente, operações,
entre outras.  Segundo Mariana
Assis, head de people design da
Zé Delivery, o programa foi fei-
to pelos estagiários da Zé e dará
a possibilidade para que os can-
didatos mostrem quem são e
como se identificam com a em-
presa. Assis conta que a startup
já investia em maneira de tor-
nar seus processos seletivos
mais democráticos, inclusivos e
rápidos. O recrutamento feito to-

talmente online agora reflete es-
ses desejos.  O programa terá co-
municação por chatbot com Li-
bras, além do e-mail e
WhatsApp. A seleção será um
processo às cegas, sem pergun-
tar por faculdades, curso ou exi-

gir conhecimentos de idiomas es-
trangeiros.  E os candidatos esco-
lhem como será a avaliação: vídeo
selfie, teste de lógica ou teste de pro-
gramação. A ideia é que na primei-
ra etapa, o estudante escolha a op-
ção que mais combine com suas ha-

bilidades.  Os únicos requisi-
tos para as vagas são: estar no
último ou no penúltimo ano
dos cursos de graduação, téc-
nico ou tecnológico, ter a par-
tir de 18 anos e mobilidade
para trabalhar em São Paulo.
.

Zé Delivery abre inscrições
para programa de estágio

Passarela resgata
a história do Palmeiras
A Passarela inaugurada em 2006, em homenagem da Cidade de São

Paulo e que resgata a data Histórica da Sociedade Esportiva Palmeiras. 20
de Setembro de 1942. Pág. 6

PRESTIGIANDO COMERCIANTES DO BAIRRO

Estive no Brisa Cabelo & Estética, tradicional salão da Casa Verde, para prestigiar o trabalho desses
excelentes profissionais e também tive a oportunidade de conversar com o Paulo, que nos contou um
pouco da situação atual.  A classe, como muitas outras, foi extremamente afetada pela pandemia e luta
diariamente para se reerguer. É necessário o olhar do poder público sob os comércios dentro dos bairros,
que muita das vezes são os que mais sofrem com o momento que estamos passando.

Vanderlei iniciou
sua brilhante carreira na
Polícia Civil aos 20 anos
de idade como investiga-
dor, possui uma trajetó-
ria incrível, sendo um
dos fundadores e primei-
ro investigador do GAR-
RA (Grupo Armado de
Repressão a Roubos e
Assaltos),  é um dos
inauguradores da RONE
(Rondas Noturnas Espe-
ciais), além de possuir
TRÊS títulos de policial
do ano.

Ao lado do meu grande amigo
 Vanderlei Bailoni, atual presidente da AIPESP

As inscrições devem  ser feitas no site vemser.ze.delivery entre os dias 28 de setembro  e  19 outubro.
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Esta coluna tem o mesmo
comportamento,  na crítica ou

elogio: o Merecimento.

Conselho
Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro e distribuir as se-
nhas para o correto atendimen-
to, um velhote comerciante  co-
nhecido na vila, foi o primeiro
da fila. Após colocar algumas
moedas no ‘congá’, abriu o jogo.
“Magnânima guru, vim ao aben-
çoado terreiro para saber se há
possibilidade do término da gre-
ve dos carteiros! Estou com mui-
ta correspondência atrasada,
contas a pagar, boletos não che-
gam..., caso chegar, com datas
vencidas, terei que ‘gemer com

Um comerciante apavorado!
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Planos de Saúde*  Os planos
de saúde que por sinal não res-
peitam aquilo que representam,
ou seja a saúde. Muitos não
cumprem os atendimentos e
procedimentos, já hora de fe-
char um contrato, prometem
mundos e fundos, mas, basta
precisar e os quadrilheiros do
planos mostram a verdadeira
face, não autorizam procedi-
mento e "enrolam" o associa-
do, só atendendo através de
medida judicial, portanto, qual-
quer problema, procure o Pro-
com, e a Justiça.

*Bebados*  Extremamente
injusto, é quando um condutor de
veículo bêbado ou drogado atro-
pela, provoca acidente e mata al-
guém. Porém, existem "delega-
dos" de Polícia, que insistem em
autuar tais elementos por homi-
cídio culposo, ou seja quando não
há intenção de matar, mas, se o
vagabundo bebeu, logo assumiu
o risco e a responsabilidade por
qualquer acidente, então, tem que
ser indiciado e preso por homicí-
dio doloso, quando existe a IN-
TENÇÃO de matar. Agora, se a
vítima for parente do delegado,
certamente haverá um tratamen-
to diferente e daí haverá a ins-
tauração por homicídio doloso.
Lamentável e profundamente
vergonhoso.

*Traição*  Quando vai co-
meçar o apoio de Traidória a
Brunovírus? isto, se já não hou-
ve nova traição. Dória, traidor
mor, traiu seu criador Geraldo
Alckmin, depois traiu seu man-
dato na prefeitura, colou em
Bolsonaro com o bolsodória, e
o traiu também, logo em segui-
da traiu o povo com promessas
não cumpridas, traiu o funcio-
nalismo público em especiais as
polícias, dizendo que seria o
maior salário do país, não cum-
priu e ainda chamou os PMs
aposentados de vagabundos.
Traiu a todos quando autorizou
o carnaval e disse sobre o coro-
navírus, " não há com o que se
preocupar" traiu a comunidade
médica, quando não autorizou o
médico Davi Uip a dizer o tra-
tamento que usou contra a co-
vid 19. Existem tantas traições,
que levaria todas as páginas des-
te periódico. Portanto, preste
muita atenção em quem votar.

*Absurdo*  A política em pa-
íses civilizado foi criada para aju-
dar e representar o povo, (todo
poder emana do povo para o
povo), porém, no Brasil não é isto
que acontece, veja um dos maio-
res absurdos: a verba partidária,
criada para financiar campanha

Editorial
Tia Zulmira

As queimadas nos vários esta-
dos têm causado prejuízos e inqui-
etação. As criações fogem apavo-
radas, algumas reses morrem,
ofogo traz inquietação às autorida-
des e aos proprietários das terras.

As guarnições dos bombeiros
lutam bravamente para evitar
maior destruição da fauna e da
flora.

Numa visita à cidade de Sorri-
so, o Presidente Bolsonaro teve que
se deslocar em automóvel; a fuma-
ça originadas pelas queimadas,
impedia que o avião presidencial
aterisasse  .

Com a inflação galopante,
as vendas de gêneros alimentí-
cios caíram; o consumidor sen-
tiu o bolso se esvaziando e em

Zé Luiz
Varricchio

Era uma tarde
tranquila, quando
entra no escritório
um senhor de sim-
ples trajar, gesto se-
reno e do qual nun-
ca poderia esperar a
história.

Ele senta à mi-
nha frente, e fala
com voz triste, que
estava procurando
ajuda para seus 2
filhos, ambos com
30 anos, aproximadamente.

Fala da sua preocupação de que
eles possam ser prejudicados por tra-
ficantes e ainda teme, que numa si-
tuação de confronto, caso eles sejam
encontrados em cenas abertas de uso,
a polícia possa prende-los, ou até
sofrerem algum tipo de violência
como serem alvejados por balas per-
didas em confronto armado, e por
isso resolveu “sair de casa e morar
na rua”, pois não poderia imaginar,
depois de tanta luta em protege-los,
de riscos variados, que eles fossem
fisicamente submetidos a situações,
como as acima descrita.

Sim, vocês entenderam direiti-
nho, “o pai saiu de casa, e foi morar
na rua há meses, para que os filhos
não saiam”.

Esta história é real, e adequada
para mostrar um dos estágios da co-
dependência chamado EXAUSTÃO
EMOCIONAL. Vocês conseguem
imaginar o jogo de emoções que este
senhor viveu nos últimos meses? Um
misto de ódio, amor, raiva, culpa, dor,
sentimentos que se confundem, e se
entrelaçam, nesta rede de intrigas
que formamos dentro do nosso pe-
queno espaço. Na verdade, ele já
havia tentado de tudo para ajudar os
filhos, procurou ajuda medica para
eles, procurou clínica para interna-
los, tentou convencer a mulher para
ajuda-los aqui e ali, mas nunca pa-
rou para pensar que a doença dos fi-
lhos tinha desorganizado de tal for-
ma a sua vida, que ele também esta-
va doente, perdido em atitudes de-
sequilibradas, procurando ajuda fora
de si e não dentro de si.

Uma vez eu ouvi a seguinte afir-
mação: - “Não adianta você querer
ajudar a alguém, se não cuida de si
próprio”. Porque nada muda se não
mudamos. O que acontece é que faz
mais sentido, para quem está com a
doença que falo, tentar mudar o ou-
tro, pois dará muito trabalho fazer

Comportamento
Ronaldo Rissetto

essa mudança pessoal, mesmo por-
que você já está em total exaustão
emocional, tendo enfrentado os ou-
tros três estágios, NEGAÇÃO,
TENTATIVA DE CONTROLE, DE-
SORGANIZAÇÃO FAMILIAR.

E concluo com uma conclusão
interessante da “American Society
of Addiction Medicine”:

“A fase I: Foco é o USUÁRIO.
Tem como objetivo estimular e ten-
tar a abstinência do usuário. É im-
portante auxiliar as pessoas a assu-
mir a responsabilidade sobre seus
comportamentos e sentimentos.
(Nesta fase é trabalhado o conceito
de codependência. )

A fase II: O foco é a FAMÍLIA:
Identificar padrões disfuncionais na
família como um todo. Nesta fase
busca-se a retomada funcional dos
familiares e conforme o grau de di-
ficuldade, o encaminhamento para
uma psicoterapia familiar especi-
alizada pode ser realizado

A fase III: O foco é a MANU-
TENÇÃO. Muito tempo após a ces-
sação do consumo de substâncias,
alguns relacionamentos continuam
conturbados. Nesta fase do trata-
mento, busca-se manter a participa-
ção de todos no tratamento, inter-
vindo nas possíveis causas da reca-
ída. É uma fase perigosa. ”

Ou seja, o familiar que desen-
volveu a CODEPENDÊNCIA, deve
considerar a participação em grupos
que lhe ajudem a garantir, mesmo
depois que a doença deixe de estar
presente, um continuo equilíbrio,
pois alguns hábitos permanecem
prontos para serem retroalimentados
e eu tenho certeza que o que mais
queremos é uma família alegre e
saudável.

E só depende de nós, porque
"nada muda se não cada um não
mudar".

(Publicado em 24 de fevereiro
de 2018)

CODEPENDENCIA, ATÉ CANSAR
CEO & Founder na Mothers Against Drunk Driving (MADD) - Brasil)

política e eleger aquele que de-
veria representar o povo, mas, na
verdade, o político pode usar a
verba partidária, como bem lhe
convier, inclusive, quem não qui-
ser fazer uso deste dinheiro, não
pode devolver aos cofres públi-
cos, ele poderá ser dividido en-
tre os parlamentares. Projeto que
foi aprovado recentemente na
Câmara dos Deputados, que ver-
sa sobre o uso da verba partidá-
ria. Aliás, valor que poderá ser
usado contra o povo em caso de
processo contra o político. La-
mentável e vergonhoso.

*Fonte*  Em tempos de pan-
demia os cúmulos do absurdos
acontecem, como hospitais de
campanha, respiradores todos
superfaturados, aliás, atitudes
tomadas que não foram usadas
e nem necessárias. Mas, o Pre-
feito Bruno Covas (psdb), não
para por aí, agora a prefeitura
gasta milhões para apressar a
inauguração de uma fonte lu-
minosa no Vale do Anhangabaú
e mais, é colorida, isto, em ple-
na pandemia, onde o dinheiro
poderia ser usado como auxílio
emergencial ou em saúde. Po-
rém,  nem o Governo do Esta-
do e tampouco a prefeitura, se
preocuparam com o povo, dei-
xando todo gasto para o Gover-
no Federal. As únicas medidas
de Coronadória e Brunovírus,
foram fechar comércio e indús-
tria e forçar o isolamento soci-
al, com pouca ou nenhuma efe-
tividade no combate ao covid
19. Não dá para confiar, Bru-
novírus até nomeou como sub-
prefeito de Santana/Tucuruvi,
Milton Sergio Júnior condena-
do por improbidade adminis-
trativa e por repassar verba de
propina a ex vereadora Mirian
Athie.  Lamentável e vergonhoso.

*Frases*  --São Paulo pede
perdão ao Brasil, por ter eleito
João Dória.  A pandemia do coro-
navírus, está suspensa até a data
das eleições, devendo voltar as ati-
vidades normais em dezembro.   O
presidente Bolsonaro, foi o único
dos presidentes brasileiros, que se
emocionou e emocionou a todos
que o viram, na abertura da con-
ferência da ONU.

*Arroz*  O Brasil vai ter que
trazer arroz da Indonésia, 400
mil toneladas. Se não tivessem
parado a produção em Rorai-
ma, onde gaúchos e Yanomami
estavam produzindo, pelo me-
nos 200 mil toneladas seriam
brasileiras. Mas, numa jogada
politica, financeira e infeliz, o
ex presidente Lula e o STF proi-
biram a produção. E agora?

 As greves no amado Brasil eram frequentes! Por um ‘dá cá essa
palha’ os trabalhadores incentivados pelos sindicatos, decretavam
uma greve, prejudicando os trabalhadores. . A mais prejudicial era
dos transportes coletivos, ônibus, metrô e ferrovia. Quando  anunci-
ada, o trabalhador ficava  ‘de orelha em pé’, pensando: como irei
trabalhar; caso consiga uma ‘garupa’, como farei para voltar? Às
vezes o metrô entrava em greve e os ônibus, embora superlotados,
quebravam o galho. Em outra ocasião era a greve dos motoristas e
cobradores dos  ônibus  que entravam em greve e o metrô, com
superlotação,  funcionava à moda da casa. Os trens de vez em sem-
pre paralisavam e frota de ônibus tentavam atender os trabalhadores

Um doce a quem entender!
que, por ocasião da greve nos transportes coletivos citados, ficavam
à deriva; todo apertado conseguia ir ao trabalho, quanto  a volta, se
desse sorte, poderia chegar tarde da noite em casa, porém... . Feliz-
mente os sindicatos ‘fabricantes de greves foram pro ‘saco!’ As gre-
ves cessaram, agora são os carteiros que estão em greve, prejudican-
do a população que não recebe boletos, nenhuma correspondência e
ficam confusos. Será que a ação nefasta dos finados sindicatos res-
suscitou? Um doce pra quem responder!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e que não recebe boletos e ou-
tras correspondências!

as multas’, e quem
me ressarcirá?”
Para desatar o nó foi
escalado o caboclo
Oito Flechas, irmão
do Sete Flechas:
“Zifio, ouvi seu re-
lato e jogando os
búzios, a resposta
acontecerá: Epa! Os
búzios se recusam a
responder! Estari-
am em greve? Joga-
rei novamente:
nada, deu branco
nos búzios! A solu-
ção é apelar pra in-
formática e enco-
mendar um traba-

lho para acabar de vez com os
correio!” – É isso que vou fazer,
declarou o comerciante. Vou con-
versar com vovó Candinha e en-
comendar um trabalho para aca-
bar com os correios, carteiros e
demais ‘embrulhões’. A informá-
tica é mais rápida que todo tra-
balho do arcaico correio e não faz
greve! O trabalho foi encomen-
dado e vovó Candinha garante
que logo teremos novidades:
mais desempregados na praça!

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

Crônica
Prof. Clovis Pereira

 Futebol sem assistentes! Ja-
mais pensaria nisso! As partidas
de futebol até no futebol de vár-
zea têm assistentes, torcedores
que vibram com jogadas dos cra-
ques amadores. Mas apareceu o
coronavírus e além dos contra-
tempos mil ocasionados, até o
futebol entrou na dança. Muitos
meses sem jogos, clubes com sa-
lários atrasados, sabendo-se de
que a renda de uma partida é a
base do salário dos jogadores e
demais colaboradores, além das
despesas advindas do material
esportivo etc. Depois de muita
discussão, as partidas das diver-
sas competições programadas,

estão sendo realizadas sem os
torcedores presentes. Ficam
‘chatas’; os torcedores com toda
confusão que de vez em sempre
ocasionam, brigas, pauladas,
alambrado destruído, polícia em
ação, árbitro saindo às pressas no
camburão, estações do metrô  em
confusão entre outras mazelas, fa-
zem parte do futebol. Esperamos
que num futuro próximo,teremos
jogos com torcida aplaudindo ou
se expressando de outras manei-
ras, exceto ‘aquela maneira em
que os craques corintianos foram
recebido, ao retornar’ do Rio de
Janeiro, no aeroporto de
Guarulhos!

Partidas de futebol sem torcedores

alguns gêneros, nota-se queda
nas vendas, encalhe de merca-
doria e os preços baixaram um
pouco.

Como as mercadorias atuais
têm prazo de validade, logo tere-
mos ofertas daquelas que estão
com validade se expirando!

Coringão demitiu o técnico
Thiago Nunes. Qual será o pró-
ximo técnico a ‘não esquentar
lugar’ no coringão.

PARAQUEDAS:  Nessas
eleições fora os paraquedistas que
vem de fora e depois desaparece.
Vamos ter também os inexperi-
entes novatos que não tem com-
promisso nenhum com a Comu-
nidade e os problemas existentes
do bairro.

TÁ CONTADO



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
  Lembre-se que na vida tudo passa, apenas não passará as contas

atrasadas que deves para os mais diversos comerciantes. Para pagar suas
dívidas, a única saída é se candidatar a um cargo político! Se for eleito,
em poucos meses pagará tudo!

Uma viagem distante pintará em sua vida! Muitos quilômetros a distân-
cia a ser consumada. Viajará da penitenciária de  Porto Alegre para a peniten-
ciária de Mossoró –RN, para cumprir o resto da pena de 67 anos de xilindró.

 Segredo  entre três, funciona matando dois! Segredo é algo que poucos
guardam e, em casos familiares, a qualquer ‘confusãono galinheiro’ alguém
‘bate com a língua nos dentes’ e o segredo é revelado! Sua sogra sabe de sua
participação nos assaltos a carros - fortes , portanto se a velhota abrir o bico... .!

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

  Para sair dos mais diversos rolos que tem entredo recentemente, tome
uma Atitude! Atitude é marca de cachaça mineira que tomando uma garrafa,
colocará pra correr mulher, sogra, cunhados ‘serrotes’ e até as pulgas da casa!

  Belo aspecto astral o espera! O pôr-do-sol no horizonte, visto da praia,
junto à mulher do gerente da firma se torna lindo.  Aproveite a ocasião e tire
o atraso! Acontece que o gerente da firma em troca, viajou para Argentina
junto com sua mulher! Sai dessa!

  Realize seu sonho financeiramente! Na situação atual, em que os labo-
ratórios farmacêuticos quebram cabeça para desenvolver vacina contra o
covid-19,20 etc, anuncie que no terreiro da vovó Candinha, faça uma con-
sulta e se livre do mal que tem levado muitos pro cemitério. O sucesso é
certo; você  e a vovó ganharão grana com os passes e benzimentos!

 Com  a inflação galopante recente, em que os gêneros alimentícios
tiveram os preços mais altos que as nuvens, a sua plataforma mentirosa
para a próxima eleição a um cargo no setor financeiro do país, apresente
uma plataforma mentirosa de que ganhando a eleição, os preços de tudo
baixarão! O povão vota e mais uma vez entra pelo cano!

  Faça novas amizades e assim terá chance de pedir dinheiro empres-
tado a esses novos amigos. Os amigos antigos te conhecem e com eles não
terá vez; todos entraram na sua onda e com eles não conseguirá nada.
Portanto, faça novas amizades!

  Uma carta recebida através do carteiro, lhe dará boas notícias! Mas não
se iluda. O carteiro está em greve, essa carta jamais será entregue, acorde,
foi um sonho e vá trabalhar, vagabundo!

  Faça detudo para evitar atritos, ouça com atenção, não responda a
insultos e, à tarde retorne calmo e sereno para o asilo dos surdo-mudos!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

Seja mais você! Confie em Deus e bola pra frente! O concurso que
prestou para dirigir a firma foi a vencedora. Portanto, estudar e ser prestativa
vencerá fácil!

Cuidado ao atravessar a Praça da Sé, poderá pisar el algo macio e nada
cheiroso. Para sair dessa, jogue o calçado no lixo e apele para uma loja
próxima que venda calçados e, daqui pra frente, olhe onde pisa!
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Valdir Sena

 MANIFESTAÇOES ESPIRITAS 1/2
Ainda hoje muitos duvidam

que o Cristo exista e os que nele
acreditam o dividem em Jesus his-
tórico, mítico e exotérico. Outros
afirmam que ele é o único filho de
Deus e alguns chegam a confirmar
que ele é Deus contido na Santíssi-
ma Trindade e não sabem que este
dogma vem da antiga doutrina
“Verbo Luz” que acreditavam
numa divindade trina (inteligência,
força e matéria ou se preferir, Es-
pírito, alma e corpo). O que impor-
ta? Sua mensagem está ai para
quem quiser seguir e se dar bem
evolutivamente tanto no moral
como no espiritual.    Não há duvi-
das de que ele esteve neste mundo,
pois todos os Rabinos o reconhe-
cem porque o Talmude diz que na
vigília da Pascoa Jesus foi crucifi-
cado por ter praticado a magia e
feito sortilégios, também Tácito e
Suetónio (historiadores) mencio-
nam tal suplicio. Plinio o jovem,
Governador da Bitínia (região da
Ásia Menor), fez um relatório para
Trajano deste acontecimento. Não
é porque o Antigo Testamento pos-
sui muitos erros e porque alguns
dos fatos narrados coincidem com
certos pontos da vida de Krishna e
de Hórus pode-se afirmar que não
são ocorrências históricas. Não te-
mos duvidas sobre a existência des-
te homem que mudou o calendário
para antes e depois dele. Também
não é sobre uma mentira que se
fundaria uma religião que dura sé-
culos e que transformou o mundo.
Ainda hoje há controvérsias sobre
seus ensinamentos porque muitos
não acreditam nas manifestações
espirituais sendo que João Evange-
lista nos alertava para  não crermos
em qualquer Espírito sem antes
confirmarmos que se manifestam
por Deus e não é isto a crença na
sobrevivência da alma? E porque
em Mateus 10:8 está a orientação
para pregar o Evangelho, expulsar
demônios, curar os enfermos e etc.

e não é isto um resumo da mediu-
nidade a serviço do Cristo e do bem
comum?

 Quanto às manifestações dos
Espíritos em nosso meio, Agosti-
nho, Bispo de Hipona (Cidade da
província romana da África), em
seu tratado “De Cura Por Mortuis”
diz: “Porque não atribuir estas
obras aos Espíritos dos mortos?
Não crês que a divina providencia
se sirva de tudo para instruir os
homens, consolá-los e corrigi-los?”
e em sua “Cidade de Deus” ele fala
das operações Teúrgicas onde, mes-
mo conservando a imagem do cor-
po, pode-se comunicar com os Es-
píritos e com os Anjos e ter mara-
vilhosas visões?  São Clemente de
Alexandria e São Gregório de Nice,
diz que a alma imortal deve ser re-
nascida e purificada, se não nesta
vida terrestre, nas vidas futuras e
sucessivas. De Montal, Bispo de
Charters, disse: “Visto que não é
proibido acreditar na preexistência
da alma, quem poderá dizer o que
ocorrerá às inteligências na noite
dos tempos”. O Cardeal Juan Bona,
e Fénelon da Itália, no tratado do
discernimento dos Espíritos, disse-
ram  “É de espantar-se que homens
de bom senso tenham podido ne-
gar, de modo absoluto, as aparições
e as comunicações das almas com
os vivos, ou atribui-las a enganos
de fantasia, ou às artes do demô-
nio.”.

 Diderot (1713 -1784) disse que
“Deus matou Deus para explicar
Deus” porque confundiu as cren-
ças religiosas da época. Quando
nós falamos em Personalidade de
Deus, não deve ser entendida no
sentido de um “ser” revestido de
uma forma, mas como a soma de
faculdades que constituem um todo
consciente. Assim, não acreditar
nas manifestações espirituais é o
mesmo que matar Deus para poder
explica-Lo, pois que elas existem
para quem tem olhos de ver.

Música

KaidaKama

Horóscopo

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

“Tulipa Negra do Samba”
na Sintonia de Bambas

A cantora Bernadete, a “Tulipa Negra do Samba”, é a atração do
próximo dia 02 de outubro, no Programa Ensaio de Bambas, que vai ao
ar todas sextas – feiras, a partir das 21:00 horas pela web radio Sintonia
de Bambas – www.sintoniadebambas.com.br

Bernadete, que hoje é a presidente da ala musical da Escola de Samba
Unidos do Peruche, está finalizando o seu segundo álbum solo e o repertó-
rio inclui apenas compositores periféricos da cidade de São Paulo. O nome
do álbum, “O Samba é a Minha Verdade”, é inspirado em uma composi-
ção de Robert Giolo, Rodrigo Estabel e Juninho Boemia. O Programa Mu-
sical Ensaio de Bambas, apresentado pelo jornalista Valdir Sena, radialis-
ta José Carlos Alvarenga e produtor musical Nelson Gariba, faz a melhor
análise e comentários do cenário do Carnaval de São Paulo / Rio de Janei-
ro e dos bastidores das escolas de samba na movimentação da equipe de
Bambas comanda pela jornalista Shirley Dias. Sintonia de Bambas “A
Faixa Nobre do Samba e da Boa Música” – www.sintoniadebambas.com.br
e/ou https://sintoniadebambas.minharadio.fm/

Inicio a minha coluna
comentando a transmissão
do SBT na Copa Libertado-
res da América. A emissora
que comprou os direitos da
Comebol, vem se perdendo
um pouco.

Desde a sua estreia a se-
mana passada deu para se ob-
servar que faltou um comen-
tarista fixo que realmente en-
tenda de futebol e saiba co-
mentar tecnicamente.

A princípio era para esse
profissional ser o jogador
Pato, genro de Sílvio Santos
que desde que deixou o São
Paulo FC está parado.  Po-
rém a idéia foi descartada.

Na estreia  Mauro Beting
que é um excelente profissio-
nal ficou com essa função é
foi bem ao lado do jogador
Ricardo Rocha e só foi isso e
nada mais.

Tanto é verdade
que o SBT perdeu
no IBOPE, ficando
em terceiro lugar
,onde a transmissão
do Campeonato
Brasileiro pela Glo-
bo liderou e a Fa-
zenda da Record
em segundo.

Na última quarta
feira no jogo Guarani

(Paraguai) e Palmeiras os gêni-
os da emissora colocaram o Ra-
tinho para comentar a partida,
nada contra se ele fosse do ramo.

Reconheço o grande pro-
fissional que ele é quando co-
manda seus programas de en-
tretenimento, mas futebol fi-
cou muito a desejar não foi um
comentário técnico.

Já o narrador Téo José
Auad, salvou a transmissão até
pela sua experiência pelas pas-
sagens na TV Bandeirantes,
Fox entre outras ele ́ sabe o que
está fazendo.

O problema  no SBT é as
interferências de Sílvio San-
tos que apesar de ser o dono
da emissora as vezes toma po-
sições contrárias na grade de
programação.

Frase Final:   Acreditar
sempre nos leva a conquistar
nossos objetivos.

f
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Especial Marcos Suskind

Saúde Pública
Dr. Ari Pereira - Advogado

e Diretor Plena da Associação Comercial  de São Paulo
E-mail:pereiraari2917@gmail.com

Tel: (011) 9.51164243

ITCMD O QUE É? ITBI? IPVA? ITR?
SIGNIFICADOS! DECISÕES JUDICIAIS?

  São siglas como, Imposto
sobre transmissão causa mortis
e doações que é um imposto de
competência dos ESTADOS, que
deve ser pago sobre bens recebi-
dos como herança de pessoas fa-
lecidas, doações, separações con-
jugais, divórcios, transmissões de
bens, etc. Em suma, o  ITCMD
É um Imposto que recai sobre um
BEN transferido de uma pessoa
para outra, não é uma venda e
compra que é uma negociação
comercial. ITBI - IMPOSTO SO-
BRE TRANSMISSÃO  INTER-
VIVOS DE BENS IMÓVEIS - é
de competência dos Municípios
e recai nas transações comerci-
ais  venda e compra, arremata-
ções em leilões. IPVA - Imposto
sobre Propriedade de Veículos
Automotores pagos pelos propri-
etários ou possuidores de veícu-
los. O valor do IPVA é calculado
com base no valor do veículo é
de competência dos Estados. ITR
- Imposto sobre a propriedade
territorial rural é um Imposto
Brasileiro Federal, previsto no
artigo 153, inciso VI da Consti-
tuição Federal que tem como
contribuinte o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu do-
mínio útil ou seu possuidor a
qualquer título, e a base de cál-
culo é o valor da terra nua tri-

butável e corresponde ao valor
fundiário conforme dispõe o ar-
tigo 30 do Código Tributário Na-
cional, aí então temos o VALOR
VENAL Nessas breves definições
desses Impostos, tem muitas dis-
cussões jurídicas porque o Poder
Público não aplica métodos prá-
ticos com a realidade de dados,
fixando bases de cálculos discor-
dantes com o preço de mercado,
por exemplo: um veículo que na
sua tabela é fixado em R$
13.000,00 para calcular o IPVA,
se for negocia-lo passará por um
exame na sua R que ser negocia-
do por R$ 6.000,00. Mas o tribu-
to tem que ser pago pelo valor que
a Fazenda Pública determinar.
Esse questionamento então, o
corre com o ITCMD, que no Tri-
bunal de Justiça de São Paulo,
vem sendo unanimente julgado
que a Fazenda Pública vem co-
brando ilegalmente o ITCMD,
POR, insistir em utilizar um va-
lor venal de referência e as deci-
sões é que deve ser usado o VA-
LOR VENAL DO IPTU para os
imóveis urbanos e VALOR VE-
NAL do ITR para os imóveis ru-
rais. Só aí, temos encontrado di-
ferenças de 30% (TRINTA POR
CENTO) a 40% (QUARENTA
POR CENTO) a MAIS, e quem
já pagou tem o direito de reque-

Economia
Diego Adel

Mourão diz que queda na economia
não foi tão grande quanto se previa

rer judicialmente que a  SECRE-
TÁRIA DA FAZENDA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO, chama-
da de FAZENDA PÚBLICA, de-
volva ao  contribuinte com cor-
reção. E quem vai pagar, por ter
o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias do óbito, em caso de inven-
tário, pode ingressar com o pe-
dido para que a Justiça determi-
ne a Fazenda Pública, que calcu-
le  a menor o Imposto, ou, seja
com base nos valores venais.

Ora, quando estamos com
problemas de saúde procuramos
um Médico. Então, quando temos
discussões que envolvam Impos-
tos, direitos, devemos nos socor-
rer de Advogado, e de preferên-
cia o especialista no caso de Tri-
butos.  Assim, não perca o pra-
zo, a oportunidade que oferece-
mos, em lutar pelo seu direito, se
não pagar o tributo no prazo de-
terminado pela Fazenda Pública,
correrão encargos de multas, ju-
ros, correção monetária e até co-
brança judicial pela inscrição em
Dívida Ativa. Por isso, sendo seu
direito exerça-lo e desde já colo-
camo-nos ao inteiro dispor para
outros esclarecimentos.

PENSAMENTO: TUDO COMO
DEUS QUER HARMONIA, AMOR,

A VERDADE E A JUSTIÇA.

O vice-presidente Hamilton
Mourão afirmou nesta sexta-fei-
ra (25) que a economia do Bra-
sil foi uma das menos afestados
pela pandemia de covid-19 no
segundo trimestre. "A queda que
se esperava na nossa economia
não foi tão grande assim", ana-
lisou.

"Pelos dados que nós temos,
o Brasil foi um dos países que
menos perdeu no segundo tri-
mestre desse ano, que foi o tri-
mestre mais crítico", disse. "Ini-
cilamente a previsão de queda
era de 9% [do PIB em 2020].
hoje está em 5% e o governo
aposta em 4.7%, vamos aguar-
dar o final do ano."  Mourão
também pediu cautela ao se fa-
lar na prorrogação do seguro-de-
semprego, que estaria em discus-
são na equipe econômica.  "Tem
que olhar dentro da nossa capa-
cidade fiscal, vivemos em uma
crise fiscal muito séria, não po-
demos aumentar a dívida de for-
ma imensurada."

 Bolsonaro diz que Brasil
trata crime ambiental com 'tole-

ASSESSORIA
BETTENCOURT LTDA

Escritório full service, fundado em 1978, com serviços empresariais
adaptados às suas necessidades e fornecidos com rapidez e confiança.

  Quando eu era um rapaz
ainda no início de meus vinte anos
as mulheres me chamavam de
feio. Mas logo que ficavam saben-
do o tamanho da minha conta ban-
cária, mudavam imediatamente.
Passavam a me chamar de feio e
pobre.  Foi nesta época que me
apaixonei pela Fernanda. Um dia
eu disse a ela:

"Fernanda, eu não tenho uma
Ferrari como o Eduardo nem te-
nho investimento na Bolsa como
ele. Eu nem sequer sou herdeiro
de uma fortuna como o Eduardo,
mas quero te fazer a mulher mais
feliz do mundo". Ela então se ati-
rou em meus braços e numa voz
suave sussurrou em meu ouvido:

- "Se você realmente me ama,
querido, me apresente o Eduardo".

 Acho que vocês podem ima-
ginar que não casei com ela. Aca-
bei casando com a Marta, prima

Coisas de Família
dela. Tivemos um casal de filhos.
Um dia chuvoso eu propus a eles
brincarem de quebra cabecas.
Pouco depois o menino entrou no
meu quarto e disse:

- "Papai eu não vou mais
brincar de quebra cabeça com
ela. Na primeira martelada ela
já começa a chorar".

 Foi ai que nós tomamos a de-
cisão que não queríamos mais ter
filhos . Colocamos um anúncio
no jornal: se alguém quisesse ter
filhos que nos ligasse e a gente
ia deixar os dois na casa deles.

 Quando eu estava com uns
35 anos encontrei o Rafael a
quem eu não via desde que ca-
sei, doze anos antes. Conversa
vai, conversa vem, ele me per-
guntou o que eu andava fazen-
do. Eu disse a ele que há quatro
anos eu me dedico a procurar o
assassino de minha mulher e ele

imediatamente empalideceu:
- "Puxa, eu não sabia que ela

foi assassinada". Então eu res-
pondi

- "Você não entendeu. Faz
quatro anos que eu procuro mas
até agora não encontrei quem
aceite assassiná-la".

 Bom, acho que não preciso
dizer que isto acabou em divór-
cio. Durante, a sentença do di-
vórcio, o juiz disse:

- " Considerando o nível de
vida do casal e a receita mensal
necessária, decidi dar um paga-
mento mensal de R$ 3.850 para
a, Sra. Marta". E logo depois
olhou para mim e me perguntou
qual minha opinião.

Eu disse a ele:
- "Achei muita bondade sua,

Sr. Juiz. Eu vou dar R$ 150 e jun-
to com o que o Sr. vai dar, ela
recebe R$ 4.000 todo mês"

Ônibus parado à noite na Inajar é problema para moradores

 No final do expediente à noi-
te antes de recolher os coletivos,
alguns motoristas estacionam os

ônibus da Linha 209P-1 Cacho-
eirinha/Pinheiros na Av. Inajar de
Souza paralela com à Rua Puxi-

nana altura do nº 46 na Vila Rica,
no local existe um canteiro sem
Iluminação Pública porém ônibus
parado no local tira toda visão
durante à noite, atrai o que não
presta e compromete a seguran-
ça dos moradores. Segundo mo-
radores reclamações já foram fei-
tas até em Reunião do Conseg
mais nem uma providência foi
tomada. Através de protocolo a
Associação dos Moradores
AMJFA está solicitando provi-
dências imediatas da Secretaria
Municipal de Mobilidade e
Transportes - Elisabete França.

Além da responsabilidade de deixar o CDM de
Vila Jacuí na Zona Leste nos trinques, a Associação
Aqualiprof situada no Jardim José Pedro Nunes que é
bem representada por gente que faz cuja o nome como:
Janaina da Silva Santos e Weligton Machado. A Insti-
tuição desenvolve um excelente trabalho em prol dos
moradores da região, na foto destacamos uma equipe
bala que não mediram esforços para atender a Comu-
nidade numa Ação Social realizada no dia 14//09.

Na Zona Leste a Associação Aqualiprof se destaca com bom Trabalho

10ºAção do Deloste e Equipe será no Jd.Guarani
Sabe porque agente aparece? É porque somos

lideranças de verdade temos trabalhos junto a
Comunidade nos bairros da Brasilândia ao con-
trário de alguns picaretas qualificados como 171
que só aparecem e não fazem nada.

Desde o início a Pandemia já realizamos 9º
Ação Social contra a Fome e no Combate a Co-
vid-19 em bairros diferentes da Brasilândia com
distrito de mais de 400 mil habitantes, foram
ações com distribuição de Cestas Básicas, Kits
de Higiene com Álcool em Gel, Máscaras e Ori-
entação sobre a Covid. Um excelente trabalho que
atendeu muitas famílias de baixa renda e pessoas
que tiveram sua renda comprometida por causa
dessa porcaria de Pandemia. A gente faz e cadê
você para participar e ajudar? A próxima Ação
será dia 29/09 no Jardim Guarani.

rância zero'  O vice destacou que,
segundo ele, mostraram bons re-
sultados todas as medidas do go-
verno durante a pandemia que ti-
veram como foco a economia.
"Como créditos para pequenas e
micro-empresas, pagamento de
75% dos salários, corona voucher,

essas medidas surtiram efeito."
 O general da reserva do Exér-

cito anunciou também que o em-
baixador alemão está viajando a
Carajás, no Pará, para conhecer o
projeto junto com o ministro das
Minas e Energia, Bento
Albuquerque.Fonte:/noticias.r7.com/

"O vice-presidente Hamilton Mourão| Foto: Adnilton Farias/VPR"“
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Saúde
Valdir Sena

“A hora é essa! A Saúde sempre tem que ser prioridade, a unidade
apresenta ótimas condições para o bom atendimento à população. Após
a reforma o hospital irá redobrar o número de atendimentos e cirurgias,
parabéns Penha por mais essa conquista!", afirmou o vereador Toninho
Paiva (PL) durante a visita no Hospital Dia Hora Certa na Penha, onde

destinou emenda parlamentar para a ampliação da unidade. Vale res-
saltar, que o hospital tem uma capacidade média mensal de 120 cirur-
gias de baixa e média complexidade. Com a reforma de ampliação, os
médicos vão conseguir dobrar os atendimentos e cirurgias, pois o Hora
Certa da Penha é referência na demanda que vem de toda Zona Leste.

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 HOSPITALARES
MANUTENÇÃO DE  CADEIRAS DE RODAS GERAL!

CASA CIRÚRGICA VIEIRA
VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS

HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL

Bairro a Bairro
Cassius Clay dos Santos

Hospital da Brasilândia retomará em outubro
suas atividades gerais de forma gradual

O vereador Paulo Frange (PTB), juntamente como o Secre-
tário da Saúde Edson Aparecido, visitou o Hospital da
Brasilândial.    Segundo o parlamentar, pacientes da rede que
não estiverem com a Covid-19 , a princípio, não poderão reali-
zar exames laboratoriais, exames de imagem, tomografias,

A saúde não espera!

endoscopia e colonoscopia. Além dessas especialidades, também
não poderão ser realizados, ainda, cirurgias de pequena e média
complexidades. Lembrando também, que a área do pronto-so-
corro ainda não será liberada ao atendimento ao público geral,
pois está sendo utilizada para casos de Covid-19.
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A Passarela inaugurada em 2006, em homenagem da Cidade
de São Paulo e que resgata a data Histórica da Sociedade Espor-
tiva Palmeiras. 20 de Setembro de 1942, o dia que o Palestra de
São Paulo, anterior Itália, mudou de nome Sociedade Esportiva
Palmeiras e, ao derrotar o São Paulo por 3 a 1 e consagrar-se
Campeão Paulista. Além do adversário se retirar de campo, na
ocasião nasceu à expressão: “O PALMEIRAS MORREU LÍDER
E NASCEU CAMPEÃO.”

A Passarela Palmeiras é da autoria do projeto de Lei do vere-
ador Domingos Dissei. A via de acesso que além de beneficiar
milhares de pedestres,  homenageia a grande torcida.

Passarela resgata a
história do Palmeiras

Daniele Porto Deloste (MC DANNY) está no rumo do
sucesso e nas paradas do Funk com a nova música "Ligou
pra Mim", acesse o Youtube, MC Danny está com 12 mi-
lhões de acesso, excelente trabalho para o público jovem.

MC DANNY
RUMO  AO SUCESSO:

Estrela da cidade de Guariba
interior de São Paulo brilha nas passarelas

Preste à completar 15 anos, a modelo Lana Beatriz, 1,60 altura, cabelos
castanhos claros, olhos castanhos e 6 títulos conquistados vem despontando
pelo seu gingado e charme a atenção dos promoventes de shows desta cidade do
interior Guariba e capital. Ela já participou e brilhou nos concursos de: Garota
Charme 2017, Musa da Torcida da Seleção Brasil 2018, Miss GUARIBA inf.
Juvenil 2018, Musa São Paulo nos 465 anos de SP, Musa Beleza Brasil Sport
Models e Miss São Paulo Juvenil Regional. Ela é modelo da Agência PHP
(Paulo Popim) e tem como fotógrafo o eclético Jean Teixeira.  Em 2021 Lana
Beatriz promete brilhar nas passarelas paulistanas e deverá participar dos con-
cursos da Agência Sport Models do empresário Renato Cury.  Hein e por quê?

Será realizado no dia 29 de setembro
às 15h na Igreja principal de São Judas
Tadeu, Santo devoto do falecido Evandro
Lemos Barreto, 78 anos. Sua carreira pro-
fissional de sucesso como cineastra fez
vários filmes com Zé do Caixão, Amácio
Mazzaropi e inúmeros comerciais de tv.
A  missa será Televisionada pela TV
Youtube: @santuariosaojudastadeu e para
assistir a missa presencial na igreja, acesse
o site :saojudas.org.br e passe o nome
completo até segunda feira dia 28/9. Os
amigos e familiares agradecem.

Missa de 7º Dia de
 Evandro Lemos Barreto


