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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

Lewis Hamilton diz que não vai
desistir de fazer campanha por justiça

 Estive ao lado da Patrícia na região
do Cantagalo - Pirituba, para ouvir a
população e ajudar nas ações e traba-
lhos sociais desenvolvidos na comuni-
dade, além de reforças a nossa parce-
ria. Estamos juntos!

Foto tirada na
Convenção
Municipal do
PSDB em SP,
realizada neste
fim de semana,
onde meu nome
foi OFICIAL-
MENTE homolo-
gado pelo partido
como candidato a
vereador.

O piloto da Mercedes vestiu uma camiseta
preta no último domingo (13) com a frase “Pren-
dam os policiais que mataram Breonna Taylor”
na parte da frente, e “digam o nome dela” na par-
te de trás da roupa, com uma fotografia da norte-
americana, que foi morta por policiais em março.
Em um post no Instagram, o britânico disse a seus
20 milhões de seguidores: “Quero que saibam que
não vou parar, não vou desistir, não vou desistir
de usar essa plataforma para lançar luz sobre o
que acredito ser certo”.

 “Esta é uma jornada para todos nós nos unir-
mos e desafiarmos o mundo em todos os níveis de
injustiça, não apenas racial”, acrescentou.

 Taylor, uma mulher negra de 26 anos, foi
morta por policiais que invadiram seu apartamento
em Louisville, no Kentucky (Estados Unidos).  Um
policial envolvido no caso foi demitido pelo de-
partamento de polícia da cidade em junho. Dois
outros oficiais foram colocados no setor adminis-
trativo. Nenhuma acusação criminal foi apresen-
tada contra os três. Fonte: AGÊNCIA BRASIL

Gol de Placa” no
aniversário dos
83 Anos da AA

Artur Alvim

 O “lance” é do vereador Toninho Paiva
(PL), autor da emenda parlamentar que le-
vou o gramado sintético ao campo da As-
sociação Atlética Artur Alvim. Pág. 5

INAUGURAÇÃO DA MEGA LOJA
MULEK DE RUA.

 Um projeto  de resgate da infância, idealizado  por
Alexandre Seiji Koga e Marcio Fernandes, sócio.  Pág. 6

 Homologação Oficial:

Sempre ao lado
da População:
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TÁ CONTADO

Esta coluna tem o mesmo
comportamento,  na crítica ou

elogio: o Merecimento.

Editorial
Tia Zulmira

 O coronavírus está com a
corda toda! As autoridades está
perdendo feio na disputa. Povão
sendo obrigado a usar máscara
até para ira ao mictório, infla-
ção levando os poucos
‘caraminguás’ de quem ainda
trabalha, proibições em quase
tudo,marreteiros se virando
como podem, a fim de levar pra
casa o leite para as crianças, o

Conselho
Tia Alzira

Entenda se for capaz!
leite está caro, o ca-
lor desanima até de-
funto, em suma:o
mar não está pra pei-
xe. As autoridades
exigem que os cida-
dãos mantenham
distância uns dos
outros, enquanto as
crianças, normal-
mente dotadas de
pouca inteligência
estão privadas das
aulas. Motivo: aglo-

meração. No recente feriado
prolongado, as praias estavam
lotadas, as crianças brincando
na areia contaminada..., isso
nossas autoridades não viram!.
Mas frequentar aula, não pode.
Um doce pra quem entender a
situação atual!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e que não anda mascarada!

Ao abrir o abençoado terrei-
ro da vovó Candinha, notei um
senhor gesticulando, falando
alto, pensei: deve ser algum ‘des-
parafusado ou político temendo
a reeleição.’ Distribui as senhas.

O cliente tomou a
palavra:”Magnânima guru, vim
ao abençoado terreiro a fim de
fazer um pedido: quero o fim da
tal inflação! O preço  de tudo
sobe da noite pro dia! O que se
adquire hoje por um preço, ao
voltar às compras, o preço do-
brou!” Para atendê-lo foi escala-

do o caboclo da Mata. “Zifio, ouvi
seu reclamo e passo a responder
com o aval dos búzios. Epa! Os
búzios se negam a responder. Jo-
garei novamente! Agora sim; a
resposta veio! Eles apontam que
se as coisas estão ruins em todos
os sentidos, daqui pra frente vai
piorar! Até papel higiênico terá
preço alto e de difícil aquisição.
O leite em pó vai desaparecer do
mercado, vai virar pó!” O clien-
te assustado resmungou: até pa-
pel higiênico, um amigo das ho-
ras difíceis vai faltar, teremos que
apelar para folha de bananeira
para ... .  - Sim atalhou o cabo-
clo. Caso não encontre bananei-
ra para retirar as folhas, se vire
com outras folhas, mas cuidado
com folhas com espinho! O cli-
ente saiu resmungando: ‘Tá da-
nado! Até para limpar a ‘zona
sul’ vamos rebolar!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

Um cliente apavorado!
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*Pandemia=Lucro*  Hospi-
tais de campanha/ respirado-
res/ álcool em gel/aparelhos de
higienização/ máscaras/ cai-
xões/atestados de óbitos/covas
abertas/ isto tudo custa muito
dinheiro e muitos interessados.
E para que tudo isto funcionas-
se, 11 sujeitos que se julgam in-
tocáveis, infalíveis e acima da
lei, tiraram o direito do Presi-
dente governar e passou a go-
vernadores e prefeitos essa res-
ponsabilidade, e deu no que
deu. Conseguiram tumultuar e
quebrar a economia numa ten-
tativa de derrubar Bolsonaro,
mas, quem caiu foi o "Gover-
nador" do Rio Wilson Witesel
e com ele virão mais. São Paulo
esta muito próximo disto. Quem
viver verá.

*Recado*  O STF - Supremo
Tribunal Federal, em sua cerimo-
nia de posse do novo Presidente
da instituição, não contava com
a chegada inesperada do Presi-
dente Jair Bolsonaro, que sem ser
convidado, chegou, sentou - se e
assistiu a tudo. Tofolli extrema-
mente em situação difícil, não
soube o que dizer, a não ser dar
as boas vindas ao Presidente da
Nação. Alexandre Moraes, ga-
guejou enquanto Tofolli parecia
um pimentão vermelho. Bolsona-
ro elegantemente, deu o seu re-
cado e gentilmente pôs cada um
dos togados em seus devidos lu-
gares, dizendo " eu cheguei aqui,
pelo voto enquanto os senhores
por indicação presidencial" para
bom entendedor pingo é letra. Foi
a primeira vez desde 1969 que o
STF foi humilhado e juntamente
seus ministros, que ficaram ca-
lados e sem qualquer reação. As-
sim, um raio de sol brilhou em
Brasília. O curioso é que na côr-
te, em evento somente entra con-
vidados, pergunta: porquê a po-
lícia do STF não barrou a comi-
tiva de Bolsonaro. Resposta:
Quem têm fiofó, tem medo. Ali-
ás, a preocupação era que Bolso-
naro entrasse com um cabo e dois
soldados.

*Fake News*  A grande im-
prensa (jornais), estão divul-
gando uma notícia prá lá de
fake. É sobre o congelamento
das aposentadorias e redução
do bolsa família. Com estas fal-
sas notícias, jornalistas inescru-
pulosos bem como jornais, pre-
tendem desestabilizar o Gover-
no jogando Bolsonaro contra o
povo. Mas, a grande imprensa
que sempre mamou no governo
e agora perdeu as tetas, não
sabe que atualmente é muito
difícil enganar o povo, (taí) as
redes sociais que aos poucos vão
acabar com a imprensa menti-

Abrindo o Baú
Professor Clovis Pereira

rosa e tendenciosa. O Governo
não pensa em mexer nas apo-
sentadorias e bolsa família,
portanto, repudiem os fakes da
grande "imprensa".

*Instituto Chico Mendes*  O
ICMBIO - Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodiver-
sidade que deveria proteger e res-
guardar o meio ambiente, foi fla-
grada quando seus agentes atea-
vam fogo em diversos lugares
com o mato ressecado. Assim,
age a esquerda, onde os gover-
nos passados desde os anos 2000,
aparelharam todos os órgãos go-
vernamentais, e hoje se prestam
a denegrir a imagem do atual
governo.

*Cabeça*  Esta circulando
pelas redes sociais, um vídeo
onde marginais de esquerda,
jogam bola com uma réplica da
cabeça do Presidente Bolsona-
ro. Isto é apologia ao crime um
incentivo e sugestão para ma-
tar o Presidente. Imagine se
fosse ao contrário e a cabeça,
fosse de Lula, Mariele e qual-
quer lixo de esquerda, o que a
imprensa a serviço do crime,
não estaria noticiando. Passou
da hora de endurecer o regime,
já que os lixos não aceitam a
derrota e não querem um jogo
democrático.

*OMS*  A Organização Mun-
dial da Saúde, mudou o discurso
sobre o combate ao coronavírus,
agora ela defende que o mundo
precisa de união, ou seja um úni-
co líder mundial e que governe
todas as nações. Assim, a OMS
confessa que está a serviço da
esquerda comunista (China) e
querem destruir todo o conceito
de ordem moral e cristã, já que o
Presidente da OMS é declarada-
mente ateu e comunista. O mun-
do e os mandatários de direita,
precisam combater o anti Cristo.

*Pré*  Candidatos (pré) es-
tão se mobilizando para as pró-
ximas eleições, mas, existem
uma enxurrada de candidatos
paraquedistas, que começaram
a visitar a zona norte e mais uma
vez querem ludibriar o eleitor.
Não se deixe enganar prefira os
candidatos da região, Dr. Calvo,
médico e que já exerceu manda-
tos de vereador e com grande
galhardia, nascido e criado na
Casa Verde, pretende continuar
sua luta em prol da região, não
esqueça escolha o seu candidato
da zona norte. Olho vivo.

Inflação ‘engole’
economias do

povão!
 O povão dormiu com os preços num patamar e acordou com a

inflação corroendo tudo! Gêneros alimentícios subiram durante a
noite: arroz, feijão, óleo de soja, leite e derivados deram a mão à
inflação e o povão trabalhador que ainda esteja empregado, que se
dane. Se estiver dfesmpregado, ‘tá na unha do capeta!’.Os políti-
cos eu deveriam pensar em uma solução, pensam na sua reeleição.
Bom ordenado, carros novos, gasolina a rodo, tudo garantido com
os votos de quem não sabe como será o dia de amanhã! Confiram.

Calor abrasador, depois de alguns dias de frio de lascar! Será
mais uma ação do coronavírus?

A mídia procura candidatos a mesários  para a próxima eleição e
voluntários para teste da vacina contra o coronavírus. Cargos difí-
ceis de preencher!

O Coringão perdeu mais uma. O técnico balança. Ordenado
atrasado é uma das causas do mau rendimento do time.

Neymar mais uma vez é notícia; agrediu um torcedor. Por aqui, o
goleiro Cassio do coringão foi alvo de critica. Quando o time vai
mal, tudo acontece.

 Inflação corroi as  poucas economias dos brasileiros. O Bra-
sil exporta e alimenta o mundo com carnes e outros gêneros en-
quanto  nós roemos os ossos!

A alta repentina ocorrida nos gêneros de 1ª a 10ª necessidade
surpreendeu a muitos. O Presidente Bolsonaro prometeu investigar
a situação. Veremos que bicho dará!

Coringão perde mais uma! Treinador demitido. Jogadores,
outrora ídolos, para desembarcar no aeroporto tiveram proteção
policial. Os ídolos nem sempre serão ídolos!

Polícia encontra fábrica clandestina de anabolizantes na zona
norte de SP - Material era vendido para atletas e lojas do segmento
esportivo, segundo a investigação; três suspeitos são presos

Zé Luiz
Varricchio

 Imagine a cena. Seu filho vai a
uma festa de aniversário. E, de re-
pente, você recebe um telefonema
,comunicando que ele foi internado
em estado grave. O que aconteceu?
Na festa, ele comeu doces feitos com
maconha. Fato assustador, mas pre-
ocupante realidade nos Estados Uni-
dos, onde o uso da maconha foi libe-
rado. Pesadelo que também poderá
se tornar imensa preocupação para
as famílias no Brasil porque deputa-
dos do PT, PSB e PSOL vêm defen-
dendo na Câmara, em Brasília, vo-
tação “com urgência “ de projeto de
lei que quer autorizar alimentos -
bolo, chocolates, doces , brigadeiros
-com maconha.

É o Projeto de Lei 399/2015,
que anuncia no primeiro artigo:

“ Art. 1º As atividades de culti-
vo, processamento, pesquisa, arma-
zenagem, transporte, produção, in-
dustrialização, comercialização, im-
portação e exportação de produtos à
base de Cannabis spp. são permiti-
das nos termos desta Lei.” Cannabis
significa maconha.

 Nos Estados Unidos, o jornal
"Los Angeles Times" noticiou : “19
pessoas internadas depois de comer
doces feitos com maconha durante
uma festa de 15 anos em São Fran-
cisco, na Califórnia”. O médico To-
mas Aragon informou:“De acordo
com os registros, 13 pacientes tinham
de 6 a 18 anos de idade. Aparente-
mente, eles não sabiam que os doces
continham maconha. Crianças e ado-
lescentes que chegaram ao hospital
com batimentos cardíacos acelera-
dos, pupilas dilatadas, pressão car-
díaca acima do normal, tontura, le-
targia, confusão e náuseas. Efeitos da
ingestão de cannabis comestível. Tes-
tes preliminares deram conta de que
os doces e as amostras de sangue dos
pacientes continham THC, o compos-
to psicoativo presente na planta da
maconha.”

 No Brasil, o Projeto de Lei 399/
2015 é dos deputados Paulo Teixei-
ra e Luciano Ducci. Teixeira, do PT,
é o Presidente da Comissão Especi-
al do projeto de lei 399/2015 . E Lu-
ciano Ducci, do PSB, é o relator do
substitutivo do PL 399/2015.

 Teixeira e Ducci anunciam que
o projeto de lei 399/2015 tem “ fins
terapêuticos” e alegam ser necessá-

Comportamento
Izilda Alves

rio para facilitar às fa-
mílias o remédio com
canabidiol (uma das
480 substâncias da
maconha) para tratar
doença rara, com seis
mil casos no Brasil e
chamada epilepsia re-
fratária, que significa
não responder a outros
medicamentos. Doen-
ça de menores de 18
anos.

 Mas, de fato, o
que Teixeira e Ducci
fizeram foi modificar o

projeto original , de 2015, e trans-
formaram esse PL em MINUTA DE
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI Nº 399, de 2015 , que que quer
autorizar plantação de maconha em
todo o país e o uso da maconha em
vários produtos “até sem fins medi-
cinais” para pessoas e animais..

  O medicamento com canabidi-
ol , que eles citam , para tratar epi-
lepsia refratária já tem importação
autorizada no Brasil e, em breve, vai
estar na lista dos remédios distribu-
ídos gratuitamente pelo Ministério
da Saúde. Portanto, não é necessá-
ria lei federal para este remédio.

 Fato também que chama a aten-
ção sobre o PL399/2015, está em
vídeo publicado pela Folha de
S.Paulo. O vídeo informa que a Ho-
landa iniciou processo experimental
para avaliar o plantio de maconha no
país. E constatou: quem quer plan-
tar NÃO TEM interesse medicinal.
Só está interessado no uso recreati-
vo da maconha . O vídeo é patroci-
nado pela Open Society, do bilioná-
rio George Soros , que investe em
projetos que incentivem plantação e
uso de maconha .  Portanto, neste ano
de eleições para vereadores e pre-
feito , fica a pergunta: “ Você quer
prefeito e vereadores que defendam
a liberação do uso da maconha?”
Lembro que PT, PSOL E PSB estão
lançando candidatos em São Paulo.
Três partidos políticos que estão de-
fendendo votar “com urgência” na
Câmara dos Deputados, em Brasília,
o projeto de lei , o 399/2015, que
autoriza plantação de maconha em
todo o país e , além do cultivo, pro-
dução, comercialização, importação
e exportação de produtos “até sem
fins terapêuticos”.

 Manifestos contra o PL399/
2015 e assinados por 1.357 entida-
des , pela Cruz Azul no Brasil e pela
Federação de Amor-Exigente já fo-
ram enviados ao presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Como enfatizou o Presidente da
FEAE, Miguel Tortorelli, “se este PL
for aprovado, será a lei federal que
vai incentivar e autorizar o uso de
maconha no Brasil, droga, que , ape-
sar de proibida, já é fumada até por
crianças no Brasil!!!

 Se  você  também é contra, pu-
blique em sua página do facebook
ou no Instagram    #PL399NÃO.

PL 399/2015 - "NÃO"



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
Cuide da sua carcaça, antes que ela abra o bico! Caso o médico indi-

que  transplante de qualquer ‘pedaço’, dirija-se a algum velório, analise
alguma pa\rte ainda aproveitável do finado e solicite a retirada, posterior
adaptação e boa sorte.

 Sensibilidade nas cordas vocais! Como sogra, sempre perturbando a
vida do maridinho velhote e se incomodando com as noras e genros e a vida
dos outros,  sua garganta está pifando. Cuide-se antes que seja tarde.

 Sensibilidade nas cordas vocais! Como sogra, sempre perturbando a vida
do maridinho velhote e se incomodando com as noras e genros e a vida dos
outros,  sua garganta está pifando. Cuide-se antes que seja tarde. eu joelho
está na pior. O motivo? É ficar ajoelhado a fim de escapar das encrencas da
sua mulher ciumenta e inimiga de tomar banho.

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

  Faça exame de laboratório e solicite vistoriar a pressão em diversos
pontos da carcaça. Caso sua pressão na ‘zona sul’ esteja desregulada, daí seu
apelido de ‘gambá’, tome banho e troque as roupas íntimas, caso as usem.

  Cuidado ao ‘elogiar a pessoa amada’, comparando-a a uma zebra. A
zebra poderá entrar com ação difamatória e exigir retratação e dinheiro!

 Entre os cuidados corporais que deixas de cuidar, dê mais atenção ao
seu mau-hálito. Estando à espera de uma composição ferroviária na Estação
da Luz, ao abrir a boca, o comboio mudou de linha! Alguns passageiros
acreditaram em misticismo!

  Suas mãos espertas ao afanar celulares à porta das estações do Metrô
agora estão desativadas! Com 10 anos de xilindró a cumprir, suas mãos
perderão a agilidade ao deixar essas férias obrigatórias! Bem Feito!

  Estando desempregado e sendo mentiroso de caderneta, enfrente um
concurso sobre bruxaria! Monte um terreiro, contrate alguns caboclos,
faça previsões para políticos que almejam reeleição, pegue a grana dos
promessões e caia no mundo!

  As amizades que te quebram o galho constantemente, devem ser pre-
servadas. Aquelas que dão canseira, como a amizade da tua sogra e cunha-
dos marafeiros, estas mande às favas!

 Evite discussões com familiares. Na recente, seus cunhados te surra-
ram, deixando suas costas mais macia que a barriga. Na próxima, prome-
tem extrema-unção. Sai dessa!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Elogios pintarão à sua presteza no trabalho e na vida civil. Continue
assim; saber levar a vida com categoria é bom demais!

  Seja um cabra organizado. Pague suas contas em dia, nada de tirar
moedas do chapéu de cego, na feira-livre, ao comprar laranjas, lembre-se
que uma dúzia são 12 e não encha a sacola, dizendo que colocou uma dúzia!
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Cultura
Cassius Clay dos SantosTereza Moura

EXISTÊNCIAS SUCESSIVAS

Sabe-se que somos compostos de
Espirito, Períspirito e Físico, alias este
assunto já está exaustivamente comen-
tado pela literatura espírita. Queremos
apenas acrescentar que Alfred Russel
Wallace, naturalista, geógrafo e antro-
pólogo (08/01/1823 – 07/11/1913)
afirmou que o “espiritismo está tão
bem demonstrado como a Lei da Gra-
vitação”. Também William Crookes ,
químico e físico britânico (17/06/1832
– 04/04/1919) se conscientizou que
“o Espiritismo está cientificamente
comprovado”. Destacamos estes dois
exemplos para reafirmar que se naquela
época renomados nomes pesquisaram
o Espiritismo e aceitaram sua veraci-
dade, imagine hoje, com a evolução in-
telectual que se possui. Pena que a evo-
lução cresceu mais no intelecto, por-
que muitos humanos ainda se prendem
à materialidade. Comem, bebem, en-
riquecem tem o dinheiro como deus,
buscam os gozos efêmeros, apetites
animalizados, cobiças, ódio e tudo o
que gera desilusão. São surdos aos ru-
mores que espiritualizam e encontram
tempestades no social e no espiritual
travando lutas com sofrimento. Cegos
condutores de cegos, homens de rapi-
na e corrupção, que sob o pretexto de
longas preces devoram os bens das vi-
úvas e dos órfãos não entendendo que
o saber dar e tão importante quanto
saber receber. Como explicar racional-
mente esta diversidade de sentimen-
tos, pois ao lado destes há os que se-
guem, independente de serem cristãos
ou não, a máxima cristã do amor a
Deus e ao próximo, não fazendo o mal
e promovendo o bem sempre que pos-
sível. Somente a reencarnação respon-

de satisfatoriamente a dispa-
ridade humana afirmando
que tivemos varias experiên-
cias e que se acumulam no
nosso intimo prevalecendo
na encarnação atual, onde
afloram dependendo da
ocasião. É normal ouvirmos
que temos varias vidas e isso
é um grande engano. A vida
é uma só e única e o que te-
mos são varias existências
onde acumulamos às expe-
riências que nos compõe a
vida. Ora, a crença no “cri-
acionismo” não consegue
explicar todo este amalga-
ma, mesmo porque, o fata-
lismo destrói o conceito de

liberdade e responsabilidade contido
na Lei de Ação e Consequência, ou se
preferir, na Lei de Ação e Reação que
a física comprovou sua existência.
Como a fraternidade é palavra que
mais brilha nos discursos do que nos
corações, a Grande Alma, ou o Princi-
pio da vida que anima o Universo e
tudo o que há nele e que nós chama-
mos Deus, o qual não se pode definir
porque definir é limitar, medir e cir-
cunscrever e conforme a afirmação de
Newton de que é loucura acreditar que
tudo está conhecido e que é sabedoria
o estudo continuo, devemos buscar tais
respostas sem desmerecer os atributos
que um Deus deve ter e que são a Jus-
tiça, O perdão, a misericórdia e o amor,
vamos encontrar na reencarnação a ex-
plicação, inclusive das palavras de Je-
sus (a cada um conforme suas obras)
que mostram que somos responsável
por tudo o que nos acontece de bom
ou de mal. Neste planeta de provas e
expiações quem não tem um verme
roedor a lhe corroer a alma? Um des-
gosto, uma tristeza, uma infelicidade?
Quem nunca ficou amargurado e opri-
mido? Pensemos nas incontáveis famí-
lias que passam fome, frio e sede pri-
vados do necessário. A mesa sem pão,
a doença sem remédios e o corpo ves-
tindo-se de farrapos não mostra que a
caridade para com nossos semelhan-
tes está distante? Se Deus é o coman-
dante de nossa vida, como entender
tais situações? Repetimos: somente a
reencarnação que pode ser imposta
(expiação), solicitada (regeneração) e
missionaria cujo nome já diz o que ela
representa e são nelas que se manifes-
tará nossa colheita.

Receita

KaidaKama

Horóscopo

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

Reiniciando as atividades culturais, vem aí mais um ciclo de exposições produzidas pela Coutinho Eventos sob a curadoria de
Maurício Coutinho e produção de Mara Porto, em parceria com a Via Quatro, concessionária da linha 4 do Metrô de São Paulo,
apresentando a mostra “Afro Tons Meu Olhar”, da artista plástica Vera Rocha, no período de 01 a 30 de setembro de 2020, no espaço da
estação Metrô Paulista, com apoio cultural da Sincoplastic Embalagens Flexíveis. Artista plástica Vera Rocha – Formada pela FAAP,
nasceu em Portugal, na cidade de Lisboa, onde ainda criança iniciou nas artes, antes de vir ao Brasil aos 10 anos de idade. Atualmente,
seu trabalho autoral retrata a “negritude brasileira” pelo seu olhar, tendo sido exposto em importantes espaços de cultura, tais como a
Casa Cor SP, Centro Cultural Rio Verde, Memorial da América Latina, Centro Cultural SP, com algumas de suas mostras individuais,
dentre elas “Olhar Negro” e “Raizes Mistas”. Sobre a Sincoplastic – Com 25 anos de experiência no mercado de embalagens plásticas
flexíveis, a Sincoplastic fabrica a embalagem certa para cada tipo de produto. A empresa evoluiu para contribuir com a preservação do
meio ambiente priorizando três pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Com tecnologia de ponta, a Sincoplastic
inova para otimizar a produção de embalagens plásticas flexíveis para todos os setores da indústria.

 Acesse o site: www.sincoplastic.com.br

Metrô Paulista apresenta obras da
artista plástica Vera Rocha até 30.09

Inicio a minha coluna comentando a briga entre a Globo e
a Record. Tudo começou guando a emissora carioca começou
a criticar a Rede Record de Televisão e a Igreja Universal.

 A Globo intensificou nos seus principais telejornais uma in-
vestigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a Igeja
Universal do Rio de Janeiro.

Nem o Prefeito do Rio, Marcelo Crivella que é sobrinho de
Edir Macedo (Dono da Record) a Globo não poupou e isso
causou uma grande confusão.

Por outro lado a resposta da Rede Record de Televisão veio de
imediato. A emissora  passou todos os dias semana atacando a
família Marinho.

Com o título de " O lado oculto do Império" alusivo a uma
série de investigações contra Roberto Irineu Marinho e João
Roberto Marinho a Record deu o troco,mas a coluna apurou
que essa briga ainda vai longe.

Após 44 anos de contrato com a TV Globo o ator Antônio
Fagundes não faz mas parte do elenco fixo da emissora que resol-
veu demiti-lo.

O fim do vínculo de um dos atores icônicos do elenco de
novelas é o resultado da política de cortes de gastos que a Glo-
bo está implementando por conta da pandemia do Coronavírus.

Todas as sextas feiras a partir das 00h300 pela Rede CNT de
Televisão "Programa Qual Viagem" com a apresentação deste
colunista pela SKy canal 14 em Rede Nacional.

Frase Final: Para vencer na vida precisa acreditar.

Bolo de Chocolate Simples
Bolo de chocolate pode ser servi-

do no café da manhã, lanche da tarde
ou até como merenda das crianças na
escola. Esta receita feita com
achocolato é batida no liquidificador e
assada no forno. A dica para fazer a
cobertura penetrar na massa do bolo é
fazer furinhos com o garfo antes de
derramar a calda.

 Ingredientes - Massa:  1 xícara
de chá de leite - 1 xícara de chá de
óleo de soja - 2 unidades de ovo - 2
xícaras de chá de farinha de trigo - 1
xícara de chá de achocolatado em pó -
1 xícara de chá de açúcar - 1 colheres
de sopa de fermento químico em pó

 Ingredientes - Cobertura:  2
colheres de sopa de manteiga - 3 co-
lheres de sopa de achocolatado em
pó - 3 colheres de sopa de açúcar - 5
colheres de sopa de leite

Modo de Preparo - Massa:
Coloque os líquidos no liquidificador
e bata até misturar bem. Coloque os
outros ingredientes, sendo o fermen-

to o último. Leve para assar em for-
no médio, numa forma untada e
enfarinhada.

Modo de Preparo - Cobertu-
ra:  Para a cobertura, misture numa
panela a manteiga, o achocolatado,
o açúcar e o leite. Leve ao fogo até
derreter e a calda ficar homogênea.
Cubra o bolo ainda quente,
furadinho com garfo.
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No Brasil o ano-novo ocorre em 31 de dezembro. É o ano novo
Gregoriano, mas não é o único ano novo existente no mundo.

Especial
Marcos Suskind

Existem 26 datas diferentes que são
consideradas ano novo por diversos po-
vos. Alguns deles são bem conhecidos,
como o ano novo Chinês, o Cristão Or-
todoxo e o Judaico, enquanto outros
menos conhecidos como o ano novo
Tailandês, o Hindu ou o Balinês. As for-
mas de comemorar também são radical-
mente diferentes.

 O ano novo Judaico se dá no fim do
verão do Hemisfério Norte, geralmente
entre meados de Setembro e Outubro.
Neste ano será a partir do anoitecer da
Sexta Feira, dia 18 até o anoitecer de
Domingo, dia 20.

 Os Judeus dedicam os dez primei-
ros dias de seu ano totalmente à
introspecção. Nos dois dias de ano novo
não se  e há quatro serviços religiosos
em cada dia. Cada Judeu deve dedicar-
se a rever seus atos durante o ano que
passou, identificar suas falhas, arrepen-
der-se e comprometer-se a não repeti-
las. Se isto for feito com humildade e
respeito, terá o perdão Divino de todos
os pecados cometidos entre o homem e
o Criador, tais como ter comido alimen-
tos proibidos, não ter santificado o sá-
bado, ter falhado no jejum etc. Mas o
Judaísmo prega que D'us não tem auto-
ridade para perdoar o pecado entre um
homem e seu semelhante - desrespeito,
xingamento, manipulação, embaraçar o
outro, envergonhá-lo, magoá-lo etc. Para
este tipo de pecado cabe a cada um pe-
dir perdão a quem ele ofendeu.

 Aqui aparece um problema. Como
pedir perdão a alguém a quem ofendi,
mas não sei quem é? Um motorista a
quem xinguei na rua, um balconista a
quem desrespeitei, um taxista a quem
ofendi? Ainda que eu queira pedir per-
dão, não sei quem é ou onde encontrá-

lo. Para isto o Judaísmo criou o chama-
do "Tribunal". São quaisquer três pes-
soas da comunidade, conhecidas por se-
rem justas e íntegras. O Judeu se reúne
com elas e lhes pede que o perdoe pelos
pecados cometidos frente a seres huma-
nos desconhecidos, perante os já faleci-
dos e também frente àqueles a quem nem
sequer sei se os ofendi. Faz-se uma con-
fissão sincera e estes que a ouviram dão
o Perdão em nome do desconhecido.

 Além das orações há uma série de
tradições. A mais importante é a obri-
gação de ouvir o toque do Shofar, um
chifre de carneiro cujo som estridente
nos chama ao arrependimento e à mu-
dança de rumos em nossas vidas. Outro
costume é a ida em conjunto até algum
lugar com água corrente para lá deposi-
tar, simbolicamente, nossos pecados
para que sejam levados para longe. Cos-

tuma-se fazer uma refeição festiva nes-
tas noites, comendo-se maçã com mel,
bolo de mel e tâmaras para simbolizar o
desejo de um ano doce. Come-se um pão
doce redondo, significando que o mun-
do não tem fim.   A partir do ano novo -
Rosh Hashaná - iniciam-se os 10 dias
"Dias Terríveis"  ao fim dos quais D'us
chancela o destino de cada um.

 O arrependimento ainda pode ocor-
rer nestes dias. No décimo dia é o Yom
Kipur, um dia de jejum completo, pleno
de orações, quando o julgamento inicia-
do em Rosh Hashaná é finalizado por
D'us.

 A você leitor, peço perdão se o ofen-
di de qualquer forma, mesmo não inten-
cional e termino com o desejo que cada
Judeu faz aos demais Seres,
Humanos:Leshaná Tová Umetuká - Te-
nham um ano bom doce.

   O Imposto sobre transmissão de
bens causa mortis e doações vai aumen-
tar de 4% (quatro por cento) para 8%
(oito por cento) conforme PL Nº 250/
2020 da ALESP - Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo, que vigora-
rá a partir de 2021 e deve-se comentar
que existem projetos na Câmara Fede-
ral dos Deputados e no Senado Federal,
propondo a majoração desse tributo. Um
deles do CONFAZ - Conselho Nacional
de Política Fazendária que reúne Secre-
tários estaduais da Fazenda e finanças
propondo a elevação do ITCMD - para
20% (vinte por cento). Outro é do SIN-
DIFISCO - Sindicato Nacional dos Fis-
cais de Renda - que propôs a elevação
para 30% (trinta por cento). Assim, a
alerta que é importante, de se avaliar e
implementar um planejamento sucessó-
rio ainda em 2020. Não sabemos quan-
do será a chamada por Deus, e temos
ciência que não se leva nada de Bens
mas, deixa para os sucessores, os her-
deiros, os encargos dessa  transmissão.
A assessoria especializada sobre as ques-
tões de Família, e sucessão é muito im-
portante. Aliás, sempre há necessidade
de questionar essas ATUAÇÕES das
administrações das Fazendas nas suas
diferentes esferas, Federal, Estadual e
Municipal, que muitas vezes extrapolam
nas suas atividades e temos que levar
para a Justiça decidir. Em matéria tri-
butária a atuação dos nossos Tribunais
de Justiça tem propiciado aos contribu-
intes que se apliquem os princípios de

Saúde Pública
Dr. Ari Pereira - Advogado

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

Tel: (011) 9.51164243

PERGUNTAM? O ITCMD VAI
AUMENTAR? QUANTO? QUANDO?

direito de equilíbrio e racionalidade. O
que se percebe é que os nossos Dirigen-
tes não agem como se as suas passagens
na Gestão Pública são temporárias e que
um dia voltarão para a atividade Priva-
da e sofrerá igual a todos os Contribu-
intes. Ai o grande exemplo é o do
ITCMD, que o nosso Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo vem deci-
dindo que a Fazenda Pública vem usan-
do e aplicando uma base para calcular
esse tributo que ela julga ilegal, usa um
valor venal de referência para que se
aproxime do valor de mercado, e diz que
tem que ser calculado sobre o valor ve-
nal do IPTU - IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO E ITR -
IMPOSTO TERRITORIAL PARA OS
IMÓVEIS RURAL. Aí ocorrem as gran-
des diferenças no valor do Imposto que
aumentam de mais de 30% (trinta por
cento) e às vezes até 40% (quarenta por
cento). Já citamos várias EMENTAS do
nosso Tribunal de Justiça que determi-
nam a Fazenda Pública que corrija a sua
maneira de calcular o tributo. Portanto,
a assessoria nessa questão tem as suas
regras devidamente citadas esclarecidas,
não perca o prazo para exercer o seu
direito. Procure os nossos serviços que
serão devidamente eficazes.

 PENSAMENTO: TUDO COMO
DEUS QUER HARMONIA, AMOR,

A VERDADE E A JUSTIÇA.

Grupo
Bombeiro
Caetano.

 GBC

 35 anos treinando e capacitando profissionais além
de Fornecer:  AVCB, CLCB, Projeto CIPA, NR33,

NR35, Proj Técnico Simplificado. Prevenção  Contra
Incêndio  e Execução. Plano Intervenção Emergência e

Formação Sócio Ambienta.
www.bombeirocaetano.com.br

A Associação Aqualiprof, que já desenvolve atividades semanal em prol da
Comunidade em sua Sede situada à Rua Pau D`Arco Roxo, 167 no Jardim José
Pedro Nunes/Vila Jacuí na Zona Leste, distribuiu para os moradores 200 Cestas
Básicas, 200 Kits de Higiene com Álcool em Gel, 200 Kits de Máscaras e serviu
um Café da manhã, com Lanches para 200 pessoas que também foram beneficia-
das com a Vacinação contra o Sarampo e orientação sobre a Covid-19 um trabalha
legal realizado pela Associação Aqualiprof com a UBS Jardim José Pedro Nunes.

"Estamos seguindo todo protocolo de Saúde que é manter o distanciamento
entre as pessoas, utilização de máscaras e Álcool em Gel", disse o Vice Presiden-
te da Instituição Wellington Machado que no final agradeceu a todos colaborado-
res, voluntários que desde o início às 9h trabalharam muito no atendimento ao
público. A Presidente da Associação Janaina da Silva Santos disse que a Popula-
ção da região necessita de ações deste tipo. "Por causa da Covid-19 muitas pesso-
as ficaram desempregadas e com a renda mensal comprometida por causa da
Pandemia." Parabéns a todos envolvidos e que essa ação sirva de exemplo para
muitos que podem e não fazem nada em prol da Comunidade.

CACHOEIRINHA: Na impossibilidade da transferência do Final da li-
nha 209P-1 Cachoeirinha/Pinheiros para o final da Av. Inajar de Souza com a
Av.Arquiteto Roberto Aflalo no Jd.dos Francos que a linha somente seja esten-
dida para que passe no local. Voltamos a dizer que antes da implantação dos
serviços deveriam convocar moradores e Lideranças para uma discussão.

Ação Social da Associação Aqualiprof na Vila Jacuí Zona Leste

População da Brasilândia precisa de mais
4 Posto de Saúde para atender a demanda.

Devido à falta de uma UBS - Unidade Básica de Saúde
para atender os moradores do Jardim Peri Alto e Elisa
Maria, é muito grande a demanda que procura a UBS

Ladeira Rosa situada à Rua José da Costa Gavião, a
muitos anos que Lideranças solicitam a construção de

Postos de Saúde no Jardim Peri Alto, Jardim
Damasceno, Elisa Maria e Jardim Brasília, as reivindi-

cações são de conhecimento da Secretaria Municipal de
Saúde que precisa tirar do papel e colocar em prática

para que a Comunidade seja atendida.

Curtas
Henrique Deloste



5           www.saopaulodefato.com - 18 a 25  DE SETEMBRO DE 2020

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!

Cidadania
 Nilsa NAKAMURA:

 Vamos driblar a fome adotando uma família carente

A ONG LUZ DE SOPHIA é
uma instituição sem fins lucrativos
que atua amparando crianças com
deficiências e síndromes raras de
diversas partes do Brasil. As famí-
lias recebem amparo no custeio de
consultas e exames, assim como no
envio de mantimentos, insumos,
produtos de necessidades mensais,
alimentos especiais  e medicamen-
tos, sempre que possível.

 Além do acolhimento psicoló-
gico para as famílias, em sua pe-
quena sede alugada, a ONG ofere-
ce atendimento multidisciplinar
para as crianças: pediatria, fisiote-
rapia, psicopedagogia, nutrição,
dentre outros. No entanto, há a ne-
cessidade de um espaço maior, não
só para tudo ficar mais organiza-
do, mas principalmente para ser
possível a realização de atendimen-
tos simultâneos e assim mais cri-
anças serem acolhidas, uma vez
que há uma fila imensa de famílias
precisando.  O aluguel e as despe-
sas são pagos com a ajuda de

A ONG Luz de Sophia
precisa da sua AJUDA

mantenedores. Po-
rém, com a
pandemia, nossas
doações caíram
40% uma vez que
também não conse-
guimos realizar ba-
zares, rifas solidá-
rias e venda de pro-
dutos personaliza-
dos com mais
frequência.

  A VAKINHA
está sendo criada
para ajudar nestas
despesas e assim
conseguirmos ter
um espaço maior,
trazendo maior fle-
xibilidade nos aten-
dimentos, proporci-

onando outras atividades pedagó-
gicas para nossas crianças, possi-
bilitando a realização de bazar fixo
e, quem sabe, um espaço para guar-
darmos cuidadosamente as doações
que recebermos de equipamentos
usados pelas crianças em seus tra-
tamentos, assim como os manti-
mentos de cestas básicas e higie-
ne. Hoje em dia, nada disso é pos-
sível uma vez que tivemos que op-
tar por uma recepção onde recebe-
mos, com muito carinho, as mães,
colaboradores e amigos que vão co-
nhecer nosso espaço, pequeno, mas
cheio de amor!

 Doe qualquer quantia! Toda
ajuda é valiosa! Sua doação é mui-
to importante para todos nós! Você
também pode contribuir através de
depósito bancário ou Picpay
(@.ong.luzdesophia).

Dados Bancários:  Banco Itaú
-  Agência. 4539 -  C/C 31098-9 -
CNPJ. 26.668.326/0001/85 -  Mai-
ores informações: Amanda Novaes
– (21) 96494-3327

A campanha  ADOTE UMA
FAMÍLIA pretende criar uma
rede de pessoas e empresas do
bem para ajudar famílias caren-
tes. O objetivo é adotar uma fa-
mília ou até mais famílias doan-
do uma cesta básica ou mais por
mês ou o quanto for possível, por
um período determinado, que
pode ser de 3, 6 ou 12 meses.
Com essa ação, as famílias em
situação de vulnerabilidade, ga-
nham tempo para conseguirem
emprego ou renda sem a agonia
e a incerteza de não terem o que
comer em casa. Cada cesta custa
R$ 69,00. O Instituto Brasil +So-
cial por meio do Projeto
Driblando a Fome arrecada os
valores depositados, compra as
cestas em lote para obter melho-
res preços e uniformidade na
composição das mesmas.

Como participar?
O Projeto DRIBLANDO A

FOME tem uma lista  de 500 fa-
mílias que necessitam de ajuda
imediata, com nome completo,
endereço, CPF e RG e telefone
ou contato. Então a pessoa físi-
ca ou jurídica doadora escolhe o
número de famílias que quer aju-
dar e o período de tempo (3, 6
ou 12 meses), recebe a lista e doa
via boleto o valor combinado ao
Instituto Brasil +Social em data
mensal acordada.

Como as cestas chegam
às famílias?

As famílias vêm retirar as
cestas diretamente no centro de
distribuição e armazenamento
do Instituto Brasil +Social – em
data previamente marcada todo
mês – ou nas sedes das entida-
des parceiras. Cada doador, po-

derá comparecer na data e hora
marcados para entregar sua (s)
cesta(s) pessoalmente à famí-
lia beneficiada e fazer contato
pessoal com elas.

Queremos tornar mais hu-
mana a doação.

Este contato do doador e da
família foi a forma encontrada
pelo Instituto Brasil + Social
para tornar o projeto mais trans-
parente, aproximando as partes
envolvidas e dando a oportuni-
dade de um contato mais próxi-
mo e humanizado.

Os doadores podem saber
exatamente quem são as famíli-
as que ajudam, onde moram,
quantos membros têm, onde tra-
balham e quais suas principais
dificuldades nessa pandemia,
além da alimentação.

Participe!
Cidadão, exerça sua cidadania!
Você, empresário, exerça sua

responsabilidade social. Nós, da
sociedade civil organizada,

devemos dar resposta ao caos
social implantado pela
pandemia. Vamos nos

MOBILIZAR!  Juntos somos
mais fortes. Para aderir à
campanha ADOTE UMA

FAMÍLIA, preencha o
formulário em nosso site

www.institutobrasilsocial.org.br
ou pelo e-mail

contato@institutobrasilsocial.org.br.
Cafu  e Gil Santos

Gol de Placa” no aniversário dos
83 Anos da AA Artur Alvim

Bairro a Bairro

Depois

Antes

 O “lance” é do vereador Toninho Paiva (PL), autor da emenda
parlamentar que levou o gramado sintético ao campo da Associ-
ação Atlética Artur Alvim, um dos clubes mais tradicionais do
cenário varzeano de futebol de São Paulo. A inauguração do
novo gramado aconteceu no feriado de 7 de setembro, véspera
do aniversário de 83 Anos do Alvim, no bairro do AE. Carvalho,
na zona Leste, bem próximo a Arena do Corinthians. A emenda
parlamentar do vereador Toninho para nova arena do AA. Artur
Alvim, atende a um antigo pedido da diretoria do Clube, que
realiza vários torneios futebolísticos durante o ano, e na valori-
zação do conforto e qualidade na prática esportiva e do belo
visual para grande comunidade alvinense.

Brás Pereira

Meu nome é Luana Candido
de Assunção sou mãe da crian-
ça  Alice Luane Ribeiro Candido
de 2 anos. Venho até vocês de-

FAMILIA PEDE AJUDA PARA O TRATAMENTO DA FILHA

sesperada por socorro. Minha
filha foi diagnosticada aos 1 ano
e 6 meses de vida, com uma do-
ença chamada AME (atrofia

muscular espinhal) do tipo 2. A
doença que mais mata bebês até
os dois anos, pois afeta os movi-
mentos básicos, entre eles, a
mastigação e respiração. Essa
doença mata os neurônios moto-
res, por isso, a cada dia que pas-
sa morre um pedacinho da nossa
filha. Alice tem 2 anos  Existe
um medicamento chamado
Zolgensma, que, preferencial-
mente, deve ser aplicado até os
dois anos, porém o custo do tra-
tamento é altíssimo: 2,132 MI-
LHÕES de euros! Esse remédio
pode CURAR minha filha, pois
ele age na raiz da doença, corri-
gindo o gene defeituoso. Por isso,
criamos uma campanha no
Instagram  @todospelaalice e
facebook alice luane para arre-
cadarmos esse valor milionário.
Precisamos, urgentemente, da
sua AJUDA!

Por favor, ajude-nos divul-
gando a história da Alice!

Confiamos em vocês para
ajudar nossa pequena.

 Por favor, nos socorra, entre
em contato conosco! Pelo  tele-
fone 11987351271 whatsapp.
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Ana Tavares um sereia fora do mar!

Com uma beleza impar a modelo Ana Tavares, 18 anos, é uma morena
cor de jambo  que quando passeia pelas praias da baixada santista encanta
pela sua plástica e elegância, Moradora da cidade de  São Vicente Ana Tavares
despertou a atenção da Agência Litoral Models do empresário Geraldo
Barrichello e que tem também parceria do empresário Renato Cury presi-
dente da Sport Models que promete em 2021 brilhar nas passarelas paulistanas
enquanto isso ela está a disposição de milhares fãs no seu instagram
@a.tavares e também disponível para Feiras e Eventos! Hein e por quê?

 A" Mulek de Rua" está em festa desde sábado 12 de se-
tembro 2020 com a  inauguração  da loja na Rua Bom Pastor
509, bem pertinho do Museu do Ipiranga. Foi um  dia especi-
al com muitas brincadeiras, jogo de taco, carretão, jogo de
botão, bolinha de gude e piões. O mais forte foram   os carri-
nhos de rolimã.  A loja possui uma variedades de roupas  e
acessórios da grife Mulek de Rua.    A diversão não parou...
chopinho para os adultos e guaraná para as crianças.  Pre-
sença  do produtor Zé Renato da famosa Banda Rastapé.

E ainda teve muita música canja com integrantes da Ban-
da Rastapé com Jorge filho - vocal e Tico - violão e guitarra.
A empresa Mulek de Rua também organiza, passeios e even-
tos em ladeiras de São  Paulo, leva mais de 25 carrinhos de
rolimã para serem usados gratuitamente esse carrinhos são
patrocinados  pela empresa  e depois  sorteados e doados.

INAUGURAÇÃO DA MEGA LOJA
MULEK DE RUA.

Tradição! Esse nome traduz a gráfi-
ca e editora Cinelândia, que foi funda-
da por família de imigrantes italianos
na década de 30, inicial-
mente na Rua dos Andra-
das, com o nome fantasia
Tipografia Napoli, depois
mudou para Tipografia
Paulista e por causa da Se-
gunda Guerra Mundial,
passou a ostentar o nome
Cinelândia a partir de
1939.  Hoje na 4ª geração,
quem está no comando da
empresa é Odilon Tiacci de
Souza Mello, que há 40
anos entrou na Cinelândia
como Office Boy (jovens
que faziam serviços de es-
critório e entregas nas ruas, atualmente
nas mãos de motoboys). “Depois fui pro-
movido a gerente de vendas. Quem to-
cava a empresa, era eu, meu avô e tio”,
relembrou. Segundo ele, a Cinelândia
enfrentou vários planos econômicos, hi-
perinflação, quando rapidamente o di-
nheiro perdia o valor e os avisos de agen-
tes da Polícia Federal, durante o Regi-
me Militar de 1964, censurando a im-
pressão de determinados jornais. “Até
hoje, temos cópias dos memorandos que

enviavam para nós”, disse.  Durante vá-
rias décadas, a Cinelândia dominou o
mercado da impressão de cartazes co-
nhecidos como “lambe-lambe”, fixados
em muros e tapumes de construção anun-
ciando as atrações das grandes casas de
espetáculos e também das empresas que
faziam os famosos bailes de Black Mu-
sic, como Chic Show entre outros.  “Mas
infelizmente na gestão do prefeito Kas-
sab, fomos proibidos de imprimir esses
cartazes. Do contrário, corríamos o ris-
co de baixar as portas. Não teve debate
para procurarmos uma alternativa. O cu-
rioso que os cartazes “lambe-lambe” ain-
da existem em outros países e aparece
até no início da novela Malhação, exi-
bida pela Rede Globo”, ressaltou.  O se-
gredo da Cinelândia, na avaliação de
Odilon, é o bom serviço, prestado há 90
anos. “Nós já imprimimos cartazes de

shows para inician-
tes, na época, como
Leandro e Leonardo,
Chitãozinho e Xoro-
ró, Zezé di Camargo
e Luciano, folder
para o primeiro
show da Shakira
aqui no Brasil, livros
da editora do Mon-
teiro Lobato”, enu-
merou.  No auge da
indústria do cinema
nacional, adminis-
trado pela Embrafil-

me, os cartazes da maioria dos filmes
produzidos por estúdios fixados na re-
gião da Santa Efigênia saíram das im-
pressoras da Cinelândia.

O Mazzaropi fez muito trabalho co-
nosco, assim como o casal de atores Pau-
lo Goulart e Nicete Bruno, o Antonio Fa-
gundes, Paulo Gorgulho; na década de
40 a pintora Tarsila do Amaral, enfim a
lista é imensa”, recordou.  Odilon pe-
gou o processo gráfico das chapas de
chumbo do linotipo, fotocomposição,

Durante 50 anos, José Raphael
Firmino Tiacci esteve à frente da

Cinelândia, aprimorando e moder-
nizando máquinas e mantendo a

excelente qualidade das impressões.
Desde 1981, Odilon Tiacci de Souza
Mello é responsável pela adminis-

tração, seguindo os mandamentos de
José Raphael, comprando novas

máquinas, investindo em tecnologia
e qualificação de funcionários.
Como empresa conceituada, a

Gráfica Cinelândia é associada à
Abigraf (Associação Brasileira das

Indústrias Gráficas), Fiesp (Federa-
ção das Indústrias do Estado de São
Paulo), ACSP (Associação Comerci-
al de São Paulo), Sindigraf (Sindica-
to das Indústrias Gráficas) e Ciesp
(Centro das Indústrias do Estado de

São Paulo).

 Os maiores palmeirenses do mundo, Nelo Rodolfo e Paulo Serdan Aquino,
com o maior corintiano do mundo, nosso Vereador Milton Leite. A política e
o samba, mais o futebol unem as pessoas .

Essa foto é para a história

fotolito até chegar ao estágio atual, das
máquinas impressoras que fazem traba-
lhos com mais de 4 cores.  Tudo para
mantermos a qualidade dos nossos bons
serviços, responsáveis pelo prestígio que
a Cinelândia tem até hoje entre as gran-
des casas de espetáculos de SP e tam-
bém junto a artistas famosos”, finalizou.

Por: Luís Alberto Alves/Hourpress

Nelo Rodolfo, Vereador Milton Leite e Paulo Serdana

Gráfica Cinelândia:
90 anos de bons serviços ao Brasil

Odilon Tiacci de Souza

Fotos: Akira Nakamura


