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Ser criança é viver na
eternidade, sonhar sonhos de
esperança, para  encontrar um

mundo melhor!

Dr. Ademar Gomes e a esposa Fátima Gomes

Governo de São Paulo retoma as
obras da linha 6-Laranja do Metrô

O Governo de São Paulo anunciou as obras da linha 6-Laranja do Metrô que estavam paradas desde 2016. O
comunicado feito pelo governador João Doria (PSDB) foi feito durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes. De
acordo com Doria trata-se do maior projeto de infraestruta da América Latina e terá um investimento de R$ 15 bilhões.
A retomada espera gerar cerca de 9 mil novos empregos na capital. Pág. 4

BANCO DE LEI HUMANA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
UM PROJETO DE LEI DO VEREADOR TONINHO PAIVA

  Conforme PL 0455/2017 de 2002 está em vigor no Município de São Paulo a Lei Nº 13.296, 15
de janeiro de 2002 de janeiro de 2002, projeto de autoria do vereador Toninho Paiva.  Pág. 5

Não votei em 2018 e nem justifiquei:
posso votar normalmente em 2020?

Cancelamento de título ocorre quando o eleitor não vota
e não justifica a ausência em três turnos seguidos. Saiba

como conferir situação eleitoral. Pág. 4
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*Falsidade*  O cúmulo do
absurdo aconteceu, o PT ago-
ra quer criar uma ala evan-
gélica do partido, isto, vai con-
tra tudo o que a esquerda pre-
ga, que é o anti Cristo, pois a
esquerda abomina a igreja em
toda sua plenitude, a intenção
é acabar de vez com a religião.
Mas, como o mal prá obter
vantagens se passa por bom e
daí "enganar" o povo, é ape-
nas questão de tempo, portan-
to, os eleitores têm que ficar
atentos as artimanhas e pro-
messas da esquerda e do co-
munismo como um todo.

*STF*  Está chegando o
momento do Presidente Jair
Bolsonaro, indicar um togado
para o Supremo Tribunal Fede-
ral, não será fácil a missão do
novo Ministro, pois, quase so-
zinho, terá que enfrentar os seus
pares e se precaver para não se
deixar contaminar pelos ele-
mentos que lá estão e são sub-
servientes a intenções não tão
claras. Desejamos sorte e deter-
minação ao novo indicado.

* Puro Estelionato*   As ta-
xas cobradas pelas instituições
financeiras (bancos), são o
mais puro estelionato que se
tem notícia, sem no entanto
ter qualquer punição. O cli-
ente ou correntista, é taxado
desde que entra no estabele-
cimento até ao usar via rede
social. E o pior disto tudo, é
que o banco ou banqueiro, não
produzem absolutamente
nada, trabalham com dinhei-
ro alheio e cobram exorbitan-
tes juros, para emprestar um
dinheiro que não é dele e sim
do correntista. Este sim é o
maior e mais perfeito crime
contra o consumidor.

*Prefeitura*  Candidatos a
prefeito de todo Brasil, em to-
tal desespero, muitos estão
usando o nome do Presidente
Jair Messias Bolsonaro em sua

Zé Luiz
Varricchio

TA CONTADO

campanha. A verdade é que Bol-
sonaro, está em todas as redes so-
ciais, enfatizando que não está
apoiando qualquer candidato a
prefeitura de qualquer cidade.
Mas, diversos candidatos tem
aproveitado a visita do Presiden-
te e usando o argumento que tem
apoio de Bolsonaro. Porém, é
fake.

*Mandaqui*  O Conjunto
Hospitalar do Mandaqui, não
para de surpreender, a direto-
ria técnica do hospital, que vem
desenvolvendo um excepcional
trabalho, agora, inaugurou exa-
mes de mamografia, com equi-
pamentos modernos e de últi-
ma geração. Apesar do ilegal
Conselho Gestor, não dar tré-
guas para impedir o desenvol-
vimento da instituição de saú-
de, o Dr. Marcelo e sua equipe,
está dando respostas positivas
a população da zona norte e do
Estado. Parabéns a abnegada
equipe do CHM que tem o
apoio popular, desde Cabral.

*Vote certo*  Caro eleitor da
zona norte, você já percebeu que
temos recebido a visita de vários
candidatos paraquedistas, e que
não são da região, querem ape-
nas o seu voto te enganam e vol-
tam em quatro anos. Por isso,
voltamos a repetir pela 19233 ve-
zes, não jogue fora o seu voto e
se for preciso voltaremos a falar
mais 19233 vezes. Vote certo vote
consciente.

*Alerta*  Cuidado! A China
está chegando, e você já sabe o
dialeto chinês?

Argentina quase destruída!
Fiquemos em estado de atenção.

Venezuela: será que está sen-
do armada?

Prá cada policial ou cidadão
assassinado por bandidos, 1000
bandidos exterminados.
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Esta coluna tem o mesmo
comportamento,

na crítica ou elogio:
o Merecimento.

Conselho
Tia Alzira

Editorial
Tia Zulmira

O coronavírus fez um estra-
go mundial e no Brasil não foi
menor. Muitas indústrias, casas
comerciais, imóveis para vender
ou aluga e outros, se ‘afundaram’
na crise. Antes tudo funcionava
bem, nada de crise que jamais foi
pensada. Até os jornais outrora
disputados nas bancas, entraram
em falência. Poucos matutinos
tradicionais foram talvez vacina-
dos e conseguiram sobreviver.
Outros afundaram como macha-
do sem cabo! Algumas bancas de
jornais fecharam; foram atacadas
pelo Coronavírus que fez o mes-
mo,  atacando  os jornais de bair-
ro! Menos  jornais editados, fre-
gueses raros, tudo fez para que o
fracasso acontecesse. Os tradici-
onais jornais de bairros, apenas

Coronavírus faz arraso até na imprensa!
alguns ‘ressuscitaram’, outros
não aguentaram a crise e sucum-
biram. Lembrem-se: em todos os
bairros da capital, editava-se o
jornal do bairro, uma voz a favor
da comunidade. Hoje, poucos so-
breviveram! Aos jornais de bair-
ro ressuscitados, fazemos votos
que permaneçam entre nós, sem-
pre difundindo os bairros, suas
virtudes e necessidades perante
nossos governantes que, de vez
em quando, atendem a popula-
ção. Alguns bairros são esqueci-
dos pelos políticos promessões.
O Jornal do Bairro cobra e o
‘promessão’ ás vezes lê e toma
providência, principalmente em
época de eleição.!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada, leitora e observadora.

As eleições vem aí. Muitos
políticos que estão no poleiro,
pretendem ser reeleitos e conti-
nuar enganando. Os poucos elei-
tores que se decidirem votar,
mandarão chumbo grosso nesses
cabras que tiveram tempo para
bolar melhorias para a popula-
ção e nada!

Inflação alta, gêneros ali-
mentícios caros, óleo comestí-
vel com preço às nuvens e ne-
nhuma providência acontece.

Será que eles, ‘os promes-
sões’ sabem disso? Acontece que
eles não compram comestíveis;
para eles são  ofertados, daí fi-
carem numa boa!

Jamais ouvi falar que deter-
minado político foi a um  su-
permercado ou feira fazer
compra. Depois, em sua pro-
messas vãs, dizem ser defenso-
res dos menos favorecidos!

 Militares na política é outra
enganação. Sendo da ativa ou
reformado, o ordenado é bom e
não se preocupam em defender a
classe operária. Chumbo neles!

Tiririca anda sumido! A
qualquer momento aparece e
poderá ser reeleito. Assim como
ele, temos muitos enganadores
na praça!

O índice de eleitores caiu,
ninguém fala ou acredita em can-
didatos. Somente poderá ganhar
ou ser reeleito, tendo família nu-
merosa, em contrário...

Mesmo com restrições, de-
votos fazem romaria para Apa-
recida. Missas no Santuário
Nacional, na próxima segunda-
feira (12), serão fechadas, mas
apesar disso, 1.300 pessoas já
pegaram estrada

Um candidato apavorado!
Ao abrir e distribuir as senhas para o perfeito atendimento, o

primeiro cliente era um candidato a uma mamadeira na próxima
eleição. Estava apavorado, inquieto com as pesquisas e seu nome
estava após o último lugar! Aconselhado por amigos, resolveu ir ao
terreiro para ouvir as prévias dos caboclos. “Magnânima guru, mi-
nha eleição para a  Câmara de Vereadores terá sucesso?”  Para aten-
de-lo foi escalado o caboclo da Mata. “Zifio, ouvi seu depoimento e
jogando os búzios, veremos como se portará. Epa! Os búzios se recu-
sam informar! Jogarei novamente: os búzios opinaram para que você
continue catando recicláveis pelas ruas da cidade e deixe a política
depressinha! Seu nome está pra lá do último lugar! Fique na sua!
Recentemente um político foi assassinado em Minas Gerais e você
se quiser, continuar vivo, fique na sua, caso queira assistir os jogos
da próxima Copa do Mundo!   - Mas, caro caboclo  vou me candidatar
para vereador, quero moleza e não para reeleição. Capricha na pes-
quisa! Alegou o cliente. – Os búzios aconselham a continuar como
catador de recicláveis e pronto! O cliente pegou seu carrinho e foi
percorrer as ruas atrás de matérias recicláveis, esqueceu da sua can-
didatura depressinha! Sai dessa de morrer, exclamou!

Tia Alzira, presidente do terreiro da vovó Candinha.

Crônica
Prof. Clovis Pereira

No amado Brasil temos leis à
beça, algumas cumpridas à risca
e outras que nascem mortas, ou
seja, são boladas, porém não obe-
decidas! Recentemente tivemos a
lei de um banquinho para trans-
portar criança em veículos. Mui-
to barulho, de início alto preço do
tal banquinho ou assento, algu-
mas fábricas foram desenvolvi-
das, o mercado ficou abastecido,
preço caiu, poucos adquiriram e
as indústrias que investiram na
lei, saíram mal; poucas vendas e
grande investimento  perdido! O
coronavírus se estabeleceu entre
nós e a produção de máscaras
avançou. De início, caras. Depois
passou a ser ofertadas por casas

comerciais, algumas com frases
grotescas, caricaturas de mau
gosto e pegou, devido ao medo de,
caso não a use, o covid 19, 20 e
demais numerais, pode acertar o
cabra.Resumindo: todo mundo
ostentando máscaras! Até para
entrar no cemitério, terá de por-
tar máscara, inclusive o defunto!
Acontece que há muitas baladas
e fins de semana e na praia em
que a tal máscara é esquecida até
pelas crianças que não podem ir
à escola devido contaminação,
porém na praia não  há contami-
nação?  E a  fiscalização é libera-
da? Esquisito! Será que nas bala-
das e praias o coronavírus não
ataca? Nem Freud responde!

Nossas Leis!

 Tels.: (11) 3981.4612
Cels.: (11) 99374.4534 - 95177-5393
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www.saopaulodefato.com
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Cassius Clay
São Paulo

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

Inicio a minha coluna co-
mentando as saídas das prin-
cipais estrelas do SBT. Para
se ter uma ideia a notícia da
não renovação do contrato de
Maísa Silva abalou as estru-
turas da emissora.

Apesar dela ter saído por
vontade própria após receber
uma proposta muito boa da Ne-
tflix, a apresentadora vai ter
mais liberdade além de receber
um alto salário.

Outro que está deixando
a emissora é Roberto Cabri-
ni com o seu "Conexão Repór-

ter" ,o premiado jornalista não teve seu vínculo prorrogado por ques-
tões financeiras e comerciais.

A sua atração de grandes reportagens, exibidas no fim das noites de
segunda-feira, chegará ao fim agora em outubro. Rachel Sheherazade,
um dos principais nomes do jornalismo do SBT também foi demitida.

Ela era âncora do SBT Brasil telejornal do horário nobre. Outro
programa que perdeu toda sua identidade em razão da pandemia foi
o "Bom Dia & Companhia" apresentado por Sílvia Abravanel.

As outras filhas de Sílvio Santos que aparecem em frente ás câma-
ras também estão "De Molho" na pandemia. Patrícia Abravanel  teve o
seu "Topa ou Não Topa" suspenso.

Já Rebeca Abravanel não está fazendo edições inéditas do "Roda
Roda" . Outra que também deixou de gravar o "Casos de Família"
foi Cristina Rocha.

E, tanto  Sílvio Santos como Raul Gil e Carlos Alberto de Nóbrega
devem voltar só em 2021, apesar que as chamadas da "Praça é Nossa"
Carlos Alberto de Nóbrega grava de casa.

Entre tudo isso, Sílvio Santos dispensou todo o elenco de tele-
dramaturgia acabando com as novelas do SBT. Com isso o SBT
perde a vice-liderança para a Record em todo o Brasil. Sílvio San-
tos não deve estar dormindo a noite.

Frase Final:   Nem tudo que reluz é ouro.

Cinemas, teatros e museus da cidade
de SP reabrem neste sábado

A cidade de São Paulo avan-
çou para a fase verde do Plano São
Paulo depois de semanas regis-
trando quedas nos casos e nas
morte pelo novo coronavírus. O
anúncio foi feito pelo governador
João Doria (PSDB), nesta sexta-
feira (09), durante entrevista co-
letiva no Palácio dos Bandeiran-
tes. Ao todo seis regiões estarão
na fase verde a partir deste sába-
do (10) e permanecerão até o dia
16 de novembro, quando os crité-

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 das sua pernas. Como jogador de futebol, tu vives das per-

nas e tomando cachaça e comendo churrasquinhos, suas pernas te dei-
xarão na mão!

Quer chegar ao trinfo? Lute! O triunfo é difícil de chegar devido neces-
sitar de trabalho e honestidade, objetos difíceis na atual época.

  Haverá para os taurinos, mudanças na área trabalhista. Com a polícia
dando em cima de malacos, os taurinos serão perseguidos e terão que entrar
na linha, caso queiram assistir os jogos da próxima Copa do Mundo!

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

  Terá problema nas peles. Sua indústria de salgadinhos, especializada
em peles pururuca deverá industrializar apenas peles suínas e não peles de
cachorros, como tem utilizado atualmente.

 Seus olhos de lince, viram muita coisa bonita e algumas feias, portanto,
olhe apenas as coisas bonitas, como a sua vizinha do ap/18, desquitada e
com pouco uso!

  Cuide da carcaça enquanto é tempo. Depois dos 40, a vida começa na
farmácia e adeus noitadas de orgias! Pense nisso e reforme a carcaça en-
quanto é tempo. Depois, ‘babau!’

  Nada de ficar escutando conversa mole pra boi dormir e depois pas-
sando às à frente. Conversa mole endurece a vida do cabra e dá xilindró!
Pense nisso!

  Se tens sensibilidade nas mãos ao surrupiar celulares e vende-los aos
comerciantes da praça da Sé, deveria ter sensibilidade para ajudar nas cam-
panhas contra a fome e a pobreza que tomam conta dos menos favorecidos.
Esta é uma boa ação!

  Mantenha a calma ao discutir com homens de físico avantajado. Dis-
cuta com anão, aleijado ou maneta; assim levará vantagem. De outra for-
ma, entrará bem!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Reveja seus hábitos alimentários! Nada de  comida em restaurantes
que,  devido  que o foi servido, ser comida velha,  sobra do mês passado!

Cuide de sua parte espiritual. Compareça ao terreiro da vovó Candinha
e receba boas vibrações dos guias do terreiro. Caso resolva votar na próxi-
ma eleição, vote no Tiririca!

KaidaKama

Horóscopo

rios serão reavaliados. O anún-
cio era muito esperado princi-
palmente pela área cultural da
cidade, já que a fase verde per-
mite que a prefeitura dê o aval
para a reabertura de museus,
cinemas e teatros.Desde o dia 29
de junho a cidade de São Paulo
estava na fase amarela do pla-
no. O Governo do Estado che-
gou a recomendar a reabertura
gradual no setor cultural no fi-
nal de julho, mas o prefeito Bru-

no Covas (PSDB) acabou a su-
gestão da gestão Doria.

Além da capital paulista, a
Grande São Paulo e as regiões de
Taubaté, Campinas, Piracicaba,
Sorocaba e toda a Baixada San-
tista também passaram ao está-
gio menos restritivo de flexibili-
zação. Barretos, na contramão da
maioria, estava na amarela e foi
a única a regredir: voltou à la-
ranja. No início desse mês, foram
publicadas no Diário Oficial da

capital paulista portarias que re-
gulamentam os protocolos de
saúde para o setor cultural (cine-
mas, teatros e museus). Algumas
medidas são: todos funcionários
com sintomas que configurem
suspeita de gripe serão afastados
e só poderão retornar ao traba-
lho depois de 15 dias (ou caso
apresente um teste de Covid-19
negativo) e protocolos já comuns
a outros setores como medição de
temperatura na entrada dos esta-
belecimentos, entre outros.

Eventos, convenções e ativi-
dades culturais requerem da re-
gião pelo menos 28 dias na fase
verde. Os locais precisam respei-
tar a lotação máximo de 60% da
capacidade, controlar acesso, de-
marcar  filas, entre outras
medidas.Qualquer outro evento
ou atividade que gere aglomera-
ção ou que não se encaixe nas es-
pecificações do Plano continuam
proibidas e sem previsão para
retomada. Medidas que o Plano
SP prevê para o setor cultural na
fase verde:Ocupação máxima li-
mitada a 60% da capacidade do
local.Obrigação de controle de
acesso e hora marcada. Venda de
ingressos de eventos culturais em
bilheterias físicas, desde que res-
peitados protocolos sanitários e
de distanciamento.

Filas e espaços demarcados,
respeitando distanciamento
mínimo.Adoção dos protocolos
geral e setorial específico.

Os sólidos transformam-se em
líquidos e os líquidos em gases. Aos
gases segue-se a energia radiante e
depois, por incontáveis depurações,
sempre mais sutis, passa ao estado
imponderável naquela substancia
etérea que enche o espaço. Ela é tão
tênue que se poderia toma-la pelo
vácuo absoluto se a luz, atravessan-
do-a, não a fizesse vibrar. Assim, de
grau em grau, dissolve-se a matéria
resumindo tudo em força e movi-
mento.    Os corpos orgânicos e
inorgânicos, minerais, vegetais, ani-
mais, humanos, mundos, astros e etc.
são apenas agregados de moléculas,
que por sua vez, são compostas de
átomos distintos, em um estado de
movimento constante de perfeita re-
novação, e o que é isto se não força
e movimento?

 Como pode o acaso, cego, in-
consciente e sem finalidade diversi-
ficar e evoluir a matéria num plano
grandioso cujas linhas não passam
ao observador atento? Como pode-
ria coordenar seus elementos, suas
moléculas de modo a formar todas
as maravilhas da Natureza, dos
Mundos aos Órgãos do Corpo huma-
no, do Cérebro, dos Olhos e Ouvi-
dos? Do Inseto ao Pássaro e a Flor?

 A força cega pode dominar o
movimento inteligente da evolução
das espécies? Ou vice e versa? Se a
força é inteligente também o movi-
mento seguirá esta força.

 Em vão os telescópios sondam
os céus e em parte alguma encontra
o limite do Universo. Mundos suce-
dem-se aos mundos, os sóis aos sóis.
Por toda parte legiões de astros mul-
tiplicam-se de modo a confundir-se
em poeira brilhante nos abismos sem
fundo do espaço.   Nebulosas dis-
tantes que produzem sóis, universo
em formação, estrelas cintilantes.
Uma poderosa unidade rege tudo.
Uma só substancia o éter ou fluido
universal, constitui em suas trans-
formações infinitas, a incontável va-

riedade de corpos.   Este elemento
vibra sob a ação das energias cósmi-
cas e gera, segundo o número e a ve-
locidade de suas vibrações, o calor,
a luz, a eletricidade, o fluido mag-
nético.

 Isto nos prova que existe uma
causa em tudo, um principio inteli-
gente que deve explicar a ordem do
Universo e do processo da evolução
visível até para nossos olhos.

 Até agora falamos do plano fí-
sico, ora se é assim neste campo
como não será no Espiritual? É evi-
dente que evoluímos moralmente,
pois ai está a lei jurídica cada vez
mais humana, cada vez mais
espiritualizada. Sabemos que o or-
gulho é pai dos vícios e que a cari-
dade é mãe da virtude e irmã da bon-
dade e que a pobreza é a escola da
paciência e da resignação e que a
riqueza é a escola da abnegação e da
caridade. Dentro deste contexto po-
demos afirmar que a caridade mate-
rial é para poucos, mas a caridade
divina é para todos e que por isso,
aonde o bem chega antes o mal não
será resgatado pelo mal, o que com-
prova que a evolução espiritual está
presente em nossa vida. Para finali-
zar contaremos a história de Israel
ben Eliezer, apelidado por Baal
Shem Tou, nome comumente abre-
viado por Besht, renomado pensador
judaico do século 18. Ele foi procu-
rado por certo devoto, que a ele se
queixou amargamente confessando:
“Mestre, que será de mim? Entre-
guei-me fervorosamente ao serviço
do Senhor, por longos anos, e, de-
pois de tanto tempo, reconheço hoje
que não melhorei. Continuo a ser um
homem imperfeito e ignorante”.

 O Besht, porém, sorriu e respon-
deu compassivo: “Se chegaste, meu fi-
lho, a compreender que és imperfeito
e ignorante isso representa por si só,
um progresso admirável.”

    Estamos indo para  frente e para
o alto sempre. Tens duvida? Nós não!

PARA FRENTE E PARA O ALTO
 “O que é Verdadeiro, Bom e Belo conduz a Deus” (Pitágoras)

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

A Escola conquistou vários cam-
peonatos no Carnaval de São Paulo
nos grupos da Liga SP.  Por conta da
pandemia do coronavirus, as Escolas
de Samba estão em atividades só que
pelas redes sociais, enquanto as qua-
dras não estão autorizadas a realizar
eventos. No dia 27 de setembro a Es-
cola comemorou 52 anos de sua exis-
tência. A Escola fez uma transmissão
simultânea pelas redes sociais do Im-
perador mais Liga São Paulo; apre-
sentada pelo Silva no Bar Quinkas,
na Avenida Carioca, 644, Vila Cario-
ca. Além do show composto pela ala
musical liderada pelo intérprete
Rodrigo Atração e da batucada do
Imperador pelo mestre Vinicius
Teixeira. A Escola fez uma apresen-

52°Aniversário Sociedade Escola de
Samba Imperador do Ipiranga.

Carnaval
Nilsa Nakamura

tação muito especial com a presença
dos intérpretes: Luís Felipe (Vai -Vai)

Ernesto Teixeira (Gaviões) con-
vidada da  Escola e a madrinha Ga-
viões da Fiel.  Usaram as palavras os
presidentes Rodrigo Souto, Vice-pre-
sidente Maksuel José Costa e do fun-
dador Dr. Laerte Toporcov e na oca-
sião foram homenageada à Velha
Guarda, Ala das Baianas e Passistas.

E não podia faltar o bolo com o
Logo da Escola, patrocínio da doçaria
Fischer Av. Dr. Gentil de Moura  254,
Ipiranga.

Comemoramos mais um ano de-
fendendo e valorizando a cultura do
Carnaval principalmente nas comu-
nidades em que a atividade do Car-
naval faz parte de sua raiz.

Live especial transmitida pelas redes
oficiais da Escola e Liga SP.

  Falta de ânimo te levará ao cemitério! Animais, irmão! Presencie bri-
ga de sogra com nora, ouça um monte de palavrões e segredos e com isso,
reanime suas forças.

Divulgação
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Direito de Fato
Dr. Ari Pereira - Advogado

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

Tel: (011) 9.51164243
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ASSESSORIA
BETTENCOURT LTDA

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

Marcos Suskind

ITCMD COMO RECEBER? OU RPV? OU POR PRECATÓRIO?
Muitas pessoas duvidam que

não  é  possível  receber alguma coi-
sa do Governo ou da Fazenda Públi-
ca. Vamos esclarecer. No caso de
requerer no Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo  a  devolução
do que foi pago a mais do ITCMD -
Imposto sobre a transmissão causa
mortis e doações e direitos O VA-
LOR sendo até R$ 12.154,33 (doze
mil, cento e cincoenta e quatro reais
e trinta e três centavos) equivalente
a 440,214851 UFESP (UNIDADE
FISCAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO EM 2020 CADA UMA NO
VALOR DE R$ 27,61) será pago por
RPV - Requisição de pequeno valor
que é uma modalidade de requisi-
ção judicial de pagamento para mon-
tantes  considerados como de peque-
no valor. O teto máximo para paga-
mento por meio de RPVs é definido
por Lei própria de cada ente federa-
tivo, levando em conta as diferentes
capacidades econômicas. Conforme
disposição da Lei Estadual nº 17.205
de 07 de novembro de 2019 - a re-
quisição de pagamento não se dá por
meio de Precatório, mas de requisi-
ção direta de pagamento de obriga-
ção de pequeno valor cujo, pagamen-
to ocorre em até 90 (noventa) dias
da data de apresentação à entidade
devedora. Ora, se a Sentença for pro-
ferida em 90 (noventa) dias a Fazen-
da Pública terá mais 90 (noventa)
dias para pagar a RPV. AGORA O
QUE É PRECATÓRIO- São forma-
lizações de requisições de pagamen-
to de quantia superior aos das RPVs
R$ 12.154,33, por beneficiário, de-
vida pela Fazenda Pública em fase
de uma condenação judicial defini-
tiva ou irrecorrível. QUEM TEM
DIREITO A RECEBER? Pessoas
que tenham movido uma ação judi-
cial contra o Poder Público e tenham
ganhado a causa definitivamente, ou
seja, após terem se esgotado todas
as possibilidades de recurso, o que é

chamado de "trânsito em julgado".
QUANTO  DEMORA O PAGA-
MENTO DE UM PRECATÓRIO? A
REGRA geral é a seguinte: Precató-
rios emitidos ATÉ o dia 1º de julho o
Precatório deverá ser pago até o fi-
nal do ano seguinte. Por exemplo: a
data de emissão é dia 31 de março
de 2016. O Governo Federal pagará
o valor integral até o dia 31 de de-
zembro de 2017. ou seja até dois anos
após a emissão. OBSERVAÇÃO -
Mas, são poucos os Municípios e
Estados que obedecem essas regras.
NO RIO GRANDE DO SUL E SÃO
PAULO, TEM UMA SITUAÇÃO
PIOR, QUITANDO PRECATÓRIOS
VENCIDOS NA DÉCADA DE 90.
Pela demora no pagamento dos Pre-
catórios então, surgem quem tem
interesses em adquirir esses Preca-
tórios, é  claro por valores bem abai-
xo do  constante no título, através de
cessões de créditos. Assim que tem
direito de receber esse valor que pa-
gou a mais, legalmente, muitas ve-
zes de valor acima de R$ 12.154,33,
poderá desistir da diferença acima
desse valor, para que não se enqua-
dre como  Precatório. E a razão é que
por ter pago a mais, a possibilidade

de receber esse limite mais rápido
pode ser vantajoso. Infelizmente os
Governos vêm alegando dificuldades
em pagar as suas dividas, e ''no caso
dos Precatórios estaduais, estão sen-
do disponibilizados os pagamentos
para os precatórios alimentares do
ano orçamentário de 2003, afirma o
Tribunal. A fila dos credores  super
preferenciais (que são os doentes
graves, maiores de 60 anos de idade
e pessoas com deficiência) está em
dia ou seja os beneficiários do ano
orçamentário de 2020, já estão ten-
do seus pagamentos efetuados. O
ESTADO DE SÃO PAULO está en-
quadrado no regime especial de pa-
gamentos de precatórios nos termos
da Emenda Constitucional nº 99/
2017. A Legislação prevê que o es-
tado deve depositar mensalmente um
determinado percentual calculado
sobre sua RCL ( Receita Corrente
Liquida ) fonte - Folha de São Paulo
- Agora 30/7/20.

 PENSAMENTO:
 TUDO COMO DEUS QUER

HARMONIA, AMOR , A VERDA-
DE E A JUSTIÇA.

Governo de São Paulo retoma as
obras da linha 6-Laranja do Metrô

O Governo de São Paulo anunciou as obras da linha 6-Laranja
do Metrô que estavam paradas desde 2016. O comunicado feito
pelo governador João Doria (PSDB) foi feito durante a coletiva
no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com Doria trata-se do
maior projeto de infraestruta da América Latina e terá um
investimento de R$ 15 bilhões. A retomada espera gerar cerca de
9 mil novos empregos na capital.  A previsão de entrega do
empreendimento, que é uma parceria público privada, é de cinco

anos contados a partir de amanhã. Todo o investimento financeiro vem do setor privado e a fiscalização
da obras fica por conta do governo.  O projeto da linha linha 6-Laranja, que prevê 15 estações ao longo de
15,3 quilômetros, liga a zona norte ao centro da capital paulista. Seu percurso irá passar por algumas da
principais universidadese e a estimativa é quase 700 mil pessoas circulem por ela diariamente.  Ainda
segundo o gorveno, o trajeto, que atualmente possui tempo médio de 1h30 e só pode ser feito por meio de
ônibus no transporte público, passará a ser percorrido em 23 minutos quando todo o trecho estiver em
operação.  A construção e a operação da Linha 6-Laranja serão feitas pelo grupo espanhol Acciona, que
adquiriu o direito do consórcio Move São Paulo. A concessão inclui ainda a aquisição de toda a frota, que
deverá ter 22 trens, e prevê 19 anos para manutenção e operação.

Não votei em 2018 e nem justifiquei:
posso votar normalmente em 2020?
Um engano se repete a cada

ano de eleição no Brasil: embo-
ra ainda se acredite que a ausên-
cia nas eleições impossibilite a
votação no turno seguinte, os
eleitores que não foram às urnas
nas eleições de 2018 e não justi-
ficaram a ausência podem votar
no pleito municipal deste ano.
Somente o cancelamento de títu-
lo pode impedir um cidadão de
votar. Ele ocorre quando o elei-
tor não vota e não justifica a au-
sência em três turnos seguidos.
Para conferir a situação eleitoral,
basta consultá-la no site do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) ou
do TRE (Tribunal Regional Elei-
toral) de sua respectiva região.  A
data limite para regularização do
título foi o último dia 6 de maio.
Os eleitores que estiverem com
título cancelado e não regulari-
zaram a situação eleitoral não
poderão voltar.

Preciso ter a biometria
em 2020?

Para as eleições municipais
de 2020, a identificação de
biometria foi excluída devido à
pandemia de covid-19. Assim,

todos os eleitores de cidades que
passaram pelo cadastramento
obrigatório no ano passado e não
fizeram biometria podem votar
este ano.

 Entretanto, o título desses
eleitores será cancelado logo
após as eleições de 2020, e eles
deverão regularizar a situação de
seus títulos.

Como obter certidão
provisória?

Aos eleitores que não regu-
larizaram a situação até 6 de
maio passado, há como obter

uma certidão circunstanciada
para exercício de direitos civis.

 Para isso, é necessário en-
viar um e-mail com o pedido da
certidão provisória para o cartó-
rio eleitoral de seu respectivo
domicílio. O endereço de e-mail
é zeXXX@tre-sp.jus.br, substitu-
indo o “XXX” pelo número da
zona eleitoral com três dígitos.

 Será preciso pagar uma mul-
ta para cada turno desta eleição.
Findadas as eleições de 2020, o
cidadão terá de comparecer ao
cartório eleitoral para a regulari-
zação total de sua situação.

Eu me lembro tão bem! Eu ti-
nha 28 anos e frequentava uma Si-
nagoga lá no Bom Retiro. O Rabi-
no era um homem piedoso, preocu-
pado com seu rebanho - e eu era
uma de suas preocupações.

 Um dia ele me chamou para
uma conversa, que ocorreu mais ou
menos assim.  -"Meu filho, você já
está se aproximando de 30 anos.
Está na hora de conhecer uma moça
que cuide de você, te faça
compania, lave suas roupas, arru-
me sua casa - enfim, que seja sua
companheira". -"Não se preocupe
Rabino, eu moro com duas irmãs."

-"Talvez você não tenha enten-
dido. Há certas coisas que um ho-
mem não pode fazer com suas ir-
mãs ". -" Rabino, acho que quem
não entendeu é o senhor. Eu disse
que eu moro com duas irmãs, mas
não disse que são MINHAS irmãs".

 Quando eu estava saindo da

sala, chegou uma  moça de seus 25
anos, muito bonita. Ela chorava. O
Rabino perguntou o que aconteceu.

-"Rabino, o Julio morreu. Ele
morreu, Rabino". -"Acalme-se,
Fabiana. Acalme-se. Ele falou al-
guma coisa antes de morrer"? - e
ela, soluçando, responde

-"Falou sim, Rabino. Ele falou:
abaixe essa, arma, Fabiana".

 Fui embora me segurando para
não gargalhar.

 Mas acabou chegando meu
dia. Conheci a Marta, aquela San-
ta que eu tenho lá em casa. Me apai-
xonei e finalmente chegou o dia de
pedir a mão dela em casamento.
Nesse ponto, sou super tradicional
e fui falar com o pai dela. Fui mui-
to bem recebido.   Quando tomei
coragem e disse que eu pretendia
casar com ela, o pai dela me per-
guntou: -"Você tem condições de
manter uma família, meu jovem?

". Eu acho que ele não gostou da
minha resposta:

-"Sr. Pedro, eu vou manter a
sua filha. O resto de vocês têm de
se virar sozinhos".

 Quando completamos 10 anos
de casamento, fui comprar um pre-
sente para a Marta. A moça da per-
fumaria foi muito simpática e
prestativa. Eu devo ter experimen-
tado uns 15 perfumes diferentes.
Acabei me decidindo pelo "Opium
by Ives St. Laurent". Gente, im-
pressionante. Um vidrinho com 90
ml custa R$ 390.00. Mas eu fui em
frente e mandei embrulhar bem
bonito, para presente.

A vendedora quis ser agradá-
vel e disse:

-" Eu lhe garanto que ela vai
ter uma enorme surpresa". E eu
respondi:

-"Eu sei, ela está esperando um
Toyota Hilux".
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Ronaldo  Rissetto

Domingo de manhã, Joseli-
na (nome fictício) resolve parar
de arrumar a casa, pois receberá
todos os seus filhos, e vai à feira
para comprar as últimas coisas
que faltam, para preparar o al-
moço comemorativo do Dia das
Mães. Claro que ela preferia fi-
car em casa e dar um toque fi-
nal na decoração, pois não sabe
se vai conseguir voltar a tempo
de concluir almoço e decoração
antes que todos cheguem, porém
ela sai correndo pela rua.

Sai e compra tudo!
Retorna suando em bicas,

termina de arrumar a casa e os
últimos detalhes na sala e tam-
bém do almoço são concluídos,
graças a sua destreza.

Mulher-guerreira essa Jose-
lina, faz de tudo naquela casa.
E recentemente começou a tra-
balhar fora também.

Muitos de vocês que estão
lendo perguntarão: - e o mari-
do? Se ele faleceu, ou até se hou-
ve a separação do casal. Mas a
verdade é o que o Joselino (nome
fictício) está dormindo. Aliás,
uma das coisas que ele mais faz
nesses últimos tempos é dormir
de dia, pois de noite ele fica no
bar com os amigos (amigos,
né?). O dia continua, e a Joseli-
na resolve se arrumar para rece-
ber os filhos, mas nem bem ela
resolve fazer isso e a sua filha
toca a campainha com os filhos
e o marido. Ao recebê-la, Joseli-
na ainda ouve da filha: - Mas
porque você ainda não se arru-
mou? Hoje é o seu dia!

E a Joselina não responde
nada, mas ela sabe bem que hoje
é o dia dela. Aliás, todos os dias
são o dia dela, de que ela traba-
lhe em dobro, pois não tem apoio
em casa e sente-se impotente so-
bre qual atitude tomar.

Enfim, ela vai tomar banho,
enquanto a filha recebe os outros
filhos que estão chegando. E cla-
ro, antes de entrar no banho, ela
vai acordar o Joselino, para não
estragar o seu dia. Coitado do
Joselino está tão cansado!

CODEPENDÊNCIA, A DOENÇA QUE
DESORGANIZA A MENTE, INCLUSIVE

No processo de CODEPEN-
DÊNCIA, os familiares assumem
responsabilidades de atos que não
são seus, tornando-se facilitado-
res, com inversão de papéis e fun-
ções, como por exemplo, da nos-
sa querida Joselina que, ao invés
de colocar o marido para fora da
cama, talvez com um balde de
água fria, preferiu postergar um
serviço seu para fazer outro que
não deveria ser seu. E aqui en-
tramos no terceiro estágio dessa
doença familiar tão corriqueira,
a “DESORGANIZAÇÃO FAMI-
LIAR”.

Desorganização sim, pois as
pessoas insistem em não assumir
esse desvio de conduta perante o
outro que não está cumprindo o
papel. E é claro que esse proces-
so é muito mais amplo, e atinge
uma série de sentimentos e rea-
ções que passamos a ter quando
nos vemos confrontados pela
compulsão às drogas e que cul-
mina, via de regra, na Dependên-
cia Química.

Uma mãe deixa o filho dor-
mir até mais tarde, mesmo que
ele tenha chegado bêbado da ba-
lada, para que ele possa se recu-
perar do cansaço e do mal-estar
que a noitada causou. Entretan-
to, se ela o acordasse, e deixasse
que ele passasse por esse mal-es-
tar ou mesmo cansaço, e exigis-
se que ele ajudasse em ativida-
des dentro de casa, permitiria que
sofrendo pelas ações equivocadas
que causou, refletisse se valeu a
pena ou não. O que vemos são
ações que nada tem a ver com
educação, e sim com ausência de
sobriedade familiar para cumprir
a obrigação paterna – “educar e
dar limites”. Vocês conseguem
visualizar a imagem da mãe en-
trando no quarto e abrindo jane-
las e chamando o “filhinho” para
que levante e vá ajudá-la? Tenho
certeza de que surgirão várias res-
postas.

Agora, você imagina que de-
pois de muito esforço, a mãe se
mantendo no compromisso de
ensinar aquele filho, o acorda e

faz com que ele vá a feira buscar
frutas e legumes para que ele
possa almoçar. Isso mesmo. Ele
também usufruirá daquela atitu-
de, pois é para ele também. E ain-
da, após o jovem retornar da fei-
ra, a mãe pedirá que ele limpe os
fundos da casa onde está o ca-
chorro Bob que ele comprou ju-
rando que cuidaria dele, e todos
acreditaram!

Eu utilizei apenas dois exem-
plos, mas nós sabemos que não
existe sexo, idade, gênero ou
qualquer outra referência quan-
to à desorganização familiar.
Pode acontecer com qualquer
um, a qualquer hora desde que a
base seja um lar disfuncional,
com pessoas desequilibradas,
com sentimentos dos mais distin-
tos, como culpa, raiva, descaso e
outros. Seja lá qual for o senti-
mento, a pessoa que assume pa-
peis que não são seus sofre, pois
acredita que está protegendo,
quando na verdade está incenti-
vando para que a conduta disfun-
cional permaneça presente.

Quando nos vemos em gru-
pos de apoio ou mesmo em bate-
papos individuais, o comentário
mais comum é: - Você pensa que
é fácil?

Claro que não é fácil, eu res-
pondo, e esse é o problema. É
mais fácil deixar como está, e
continuar se submetendo a essa
atitude codependente. Mas dei-
xar como está irá mudar a situa-
ção? Claro que não, então o que
fazer? É fundamental que a pes-
soa, e às vezes a família, discuta
abertamente o problema, e tente
buscar em conjunto, uma solução
positiva, e isso significa resgatar
o protagonismo de cada um na-
quela casa. Continuo perguntan-
do: - é fácil? Pode ser que sim, e
pode ser que não, mas o mais im-
portante e que o movimento te-
nha o seu início. Muitas vezes,
uma única pessoa pode ser o ga-
tilho dessa mudança na família,
de forma a que o resultado per-
meie a todos até o objetivo final.
Seja você a pessoa que dará o pri-
meiro passo. Como comentei aci-
ma, se você se predispôs a mu-
dar você precisa de apoio, de fa-
miliares ou de pessoas, que ten-
do passado por situação seme-
lhante poderão te esclarecer, ba-
seado em experiências que tive-
ram, em quais seriam as atitudes
mais adequadas para se chegar a
uma solução, do que agora é um
problema, mas que com certeza
se tornará uma satisfação. A re-
gra fundamental para quem pas-
sa por situações semelhantes é
“NÃO FICAR SÓ.

A solidão servirá apenas para
te deixar mais vulnerável e cada
dia mais propenso a se manter
nessa situação desagradável, de
ser simples instrumento da desor-
ganização familiar. Agora se
você quer encontrar caminhos
alternativos da CODEPENDÊN-
CIA que você vive e resgatar sua
alegria de viver e protagonismo,
conte comigo.

 Ronaldo Rissetto – MADD
Brasil, CEO

  Conforme PL 0455/2017 de
2002 está em vigor no Município
de São Paulo a Lei Nº 13.296, 15
de janeiro de 2002 de janeiro de
2002, projeto de autoria do verea-
dor Toninho Paiva. Por meio dessa
lei foi criado o Banco de Leite Hu-
mano no Município de São Paulo.
Esse programa obrigou o Executi-
vo a implantar um Banco de Leite
Humano em todas as maternidades
municipais.  Agora, com este pro-
jeto, visamos a tornar esse progra-
ma mais efetivo. Propomos a cria-
ção de um programa de estimulo à
doação de frascos de vidro que se-
rão usados no armazenamento do
leite materno. Esta iniciativa já
existe na sociedade, mas não na
forma de política pública que ago-
ra será adotada.  O Banco de Leite
Humano é responsável pela promo-
ção do aleitamento materno e exe-
cução das atividades de coleta,
processamento e controle de quali-
dade do leite produzido nos primei-
ros dias após o parto (o colostro),
do leite de transição e do leite hu-
mano maduro, para posterior distri-

buição, sob prescrição do médico ou nutricionista.
Mais informações sobre os Bancos de Leite Humano no Brasil no site: http://www.fiocruz.br/redeblh/

cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home Mais informações sobre a campanha Doe Vidro.Doe Vida Fonte:
Assessoria de Imprensa Banco de Leite do Hospital da Mulher de Santo André, Criança e Adolescente
Fernandes Figueira, Doe Vidro. Doe Vida, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional de Saúde
da Mulher, OMS, Organização Mundial de Saúde, Rede de Banco de Leite Humano do Brasil, Rede
Paulista de Banco de Leite Humano² Destarte, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de
lei. por objetivar o interesse público geral e espero contar com o voto favorável dos nobres Pares à presente
propositura. ¹https:/www.trocandofraldas.com.br/doe-vidro-doe-vida-campanha-de-docao-defrascos/ ²http:/
/www.feac.org.br/tag/banco-de-leite-do-hospital-da-mulher-de-santo-andre/

 Publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/08/2017, p. 68. Para informações sobre o projeto refe-
rente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.

Comportamento
Brás Pereira

São Paulo

BANCO DE LEI HUMANA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
UM PROJETO DE LEI DO VEREADOR TONINHO PAIVA

A ONG LUZ DE SOPHIA é
uma instituição sem fins lucra-
tivos que atua amparando crian-
ças com deficiências e síndromes
raras de diversas partes do Bra-
sil. As famílias recebem amparo
no custeio de consultas e exames,
assim como no envio de manti-
mentos, insumos, produtos de
necessidades mensais, alimentos
especiais  e medicamentos, sem-
pre que possível.

 Além do acolhimento psico-
lógico para as famílias, em sua
pequena sede alugada, a ONG
oferece atendimento multidisci-
plinar para as crianças: pedia-
tria, fisioterapia, psicopedago-

A ONG Luz de Sophia precisa da sua AJUDA
Marcia Martins

Cidadania

gia, nutrição, dentre outros. No
entanto, há a necessidade de um
espaço maior, não só para tudo
ficar mais organizado, mas prin-
cipalmente para ser possível a
realização de atendimentos si-
multâneos e assim mais crianças
serem acolhidas, uma vez que há
uma fila imensa de famílias pre-
cisando.

 O aluguel e as despesas são
pagos com a ajuda de mantene-
dores. Porém, com a pandemia,
nossas doações caíram 40% uma
vez que também não consegui-
mos realizar bazares, rifas soli-
dárias e venda de produtos per-
sonalizados com mais frequên-

cia.   A VAKINHA está sendo cri-
ada para ajudar nestas despesas
e assim conseguirmos ter um es-
paço maior, trazendo maior fle-
xibilidade nos atendimentos, pro-
porcionando outras atividades
pedagógicas para nossas crian-
ças, possibilitando a realização
de bazar fixo e, quem sabe, um
espaço para guardarmos cuidado-
samente as doações que receber-
mos de equipamentos usados pe-
las crianças em seus tratamentos,
assim como os mantimentos de
cestas básicas e higiene. Hoje em
dia, nada disso é possível uma
vez que tivemos que optar por

uma recepção onde recebemos,
com muito carinho, as mães, co-
laboradores e amigos que vão
conhecer nosso espaço, pequeno,
mas cheio de amor!

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

Dados Bancários:  Banco Itaú
Ag. 4539  - C/C 31098-9  - CNPJ.
26.668.326/0001/85  - Maiores
informações: Amanda Novaes –
(21) 96494-3327
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Camila Rodrigues brilha nas passarelas

 
O jornalista Tony Auad foi

homenageado em evento que marcou a
história de 70 anos da Televisão
Brasileira, com medalha brilhante e
comemorativa.  Tony Auad que é diretor
e apresentador do Programa Qual
Viagem, exibido pela Rede CNT de
Televisão, coordenador e comentarista
do Programa DNA Esportivo,
transmitido pela Rádio Imprensa FM,

Tony Auad, diretor do programa Qual Viagem é homenageado em
evento que celebra 70 anos de história da televisão brasileira

foi honrado pelo seu tempo de história
e contribuição como personalidade de
diversos segmentos da televisão
brasileira.  Na ocasião, esteve reunido
com representantes do evento,
representantes da mídia no Brasil,
autoridades, celebridades e de demais
convidados.  Em mais uma etapa de
atuação, Tony Auad revela seus novos
projetos e sua satisfação com sua

representação conceituada na mídia ao
destacar: “fazer parte das comemorações
de 70 anos da TV Brasileira nos dá uma
grande impressão que nós estamos
chegando aonde queremos. A televisão
brasileira tem sua história e nós fazemos
parte dela. Dos Gigantes do Ringue ao
Box Internacional, a novelas da Globo
e hoje apresentando o Programa Qual
Viagem, pela Rede CNT de Televisão.”

Coleciona faixas é o hobby da eclética
modelo Camila Rodrigues vem com tudo em
2021 para mostrar nas passarelas sua
performa e conquistar mais títulos. Ela foi
consagrada Rainha do Grêmio Recreativo e
Cultural do Imirim Brás Pereira Banda Show
do Imirim Tradição Paulistana em 2018 e
também a 1ª Princesa Garota Moto Velocida-
de 2019. A bela Camila desfila pela Agência
Litoral Models do empresário Geraldo
Barrichello e que tem também parceria do
empresário Renato Cury presidente da Sport
Models que promete em 2021 brilhar nas
passarelas paulistanas enquanto isso ela está
a disposição de milhares fãs no seu
instagram: @camilarodrigues.model. Hein e
por quê?
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