
O médico infectologista do Hospital Emílio
Ribas, Jamal Suleiman, alerta que o Brasil já
vive a temida segunda onda da covid-19. Na
terça-feira (24/11) ele havia atendido 15
pacientes com sintomas graves desta doença.
“O número de casos subiu muito, porque as

pessoas entenderam a flexibilização como um
liberou geral”, lamentou. Em nível municipal (veja
gráfico) em 1º de agosto, a cidade de SP tinha
9.705 mortos pela covid-19. No dia 24 de
novembro, este número já era de 14.213, aumento
de 68% num prazo de 3,5 meses. Pág. 5

Augusto Melo quer levar a experiência empresarial ao
 Corinthians (Foto: Reprodução/Facebook Augusto Melo)

Com fama de
sonhador, Augusto
Melo tenta a
presidência do
Corinthians para
implantar projeto
inovador no clube. "
Sou mais um para o
bando", afirma ele.
Ganhador absoluto
na última década, é
fato notório que o
Corinthians não vem
vivendo o seu
melhor momento.
Tanto dentro de
campo, quanto fora
dele, no que diz
respeito à adminis-
tração. Pág. 6

Propostas do candidato AUGUSTO MELO
para dirigir o Corinthians

Proposta obriga INSS a pagar
auxílio-doença após 60 dias sem perícia

 Agência Câmara - O Projeto de Lei 4708/20
obriga o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
a pagar o auxílio-doença, no valor de um salário
mínimo, se a perícia médica não for realizada em 60
dias. A proposta tramita na Câmara dos Deputados.
O pagamento será feito desde que o segurado cum-
pra os requisitos de carência mínima exigida e apre-
sente o atestado médico.  Pág. 4

DIEGUITO, ADIÓS!

O mundo do futebol está de luto pela
morte de Diego Armando Maradona. Um
dos maiores jogadores de todos os tempos,
o argentino faleceu nesta quarta-feira (25),
aos 60 anos, devido a um ataque cardior-
respiratório que sofreu em sua casa, na
Argentina. As diferentes redes sociais fo-
ram tomadas por homenagens ao ídolo. O
ex-atacante Careca - que Maradona rev-
elou ser o melhor companheiro de ataque
que já teve - recordou a parceria entre eles
no Napoli, da Itália, e a amizade entre eles,
chamando o argentino de "irmão".

Quem for votar no próximo domingo tem até 23h59 de sábado
para baixar o aplicativo e-Título. O documento digital substitui o
título de eleitor impresso. O aplicativo também fornece informações
como local de votação e permite ao eleitor justificar a ausência se
estiver fora da cidade onde vota. No dia da eleição, só quem já
tiver baixado o aplicativo vai poder ter acesso ao sistema. Por
isso, o Tribunal Superior Eleitoral recomenda não deixar para últi-
ma hora. Caso a foto esteja disponível no aplicativo, o eleitor
poderá votar utilizando o e-Título.  No primeiro turno houve di-

versos relatos de falha por eleitores que não conseguiram justificar a ausência, mas o TSE informou que
fará ajustes para este segundo turno. De acordo com o Tribunal, cerca de 16 milhões de eleitores estão
cadastrados no e-Título. No primeiro turno das eleições municipais, mais de 2 milhões de pessoas
justificaram ausência por meio da ferramenta.  Para fazer o download gratuito do app, basta acessar as
lojas on-line Google Play e App Store no celular ou tablet. Mais informações no site tse.jus.br -  O
segundo turno das eleições será realizado no domingo em 57 cidades.

E-Título só pode ser baixado até
as 23h59 deste sábado (28)
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COVID-19:  chegou
a temível segunda onda
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Os turnos das eleições para
prefeito da capital paulista  1º e 2º,
apontaram os vencedores do
sorteio. Deu a lógica; nos dois
turnos, venceram os que tiveram
mais votos. Os demais candida-
tos deveriam ‘colocar a viola  no
saco’ e desistir da ideia de con-
correr em todos os sorteios; os
eleitores não confiam nos cabras
(e algumas cabras) que concorrem.
Alguns postulantes são  velhas
raposas, tentaram um monte de
vezes e ‘seguraram a lanterna’, os
eleitores não acreditaram nas suas
promessas vãs e outros são
‘marinheiros de 1ª viagem, sem
chance! Alguns partidos real-

Eleições 2020!
mente partidos, tiveram que jun-
tar os cacos e aguardar  a próxima
eleição. Voltarão a concorrer e se-
gurar a lanterna novamente.

O PT outrora jogava com as
40 cartas do baralho; ganhava
todas! Mas o pote indo muitas
vezes à bica, um dia se quebra.
Foi o que aconteceu! Pote que-
brado e as cartas do baralho tam-
bém desapareceram! Segundo
comentários, o baralho foi rouba-
do, alguns ‘companheiros’ foram
presos e outros caíram do galho!
Triste destino de um partido que
governou o país duas vezes, teve
entrada de leão e saída de cão!

Tia Zulmira

Conselho Tia Alzira

Ao distribuir as senhas para
atendimento, notei uma legião de
ex-candidatos a vereador, ‘chum-
bados na recente eleição’ Recon-
heci-os através das toneladas de
santinhos que diariamente eram
despejadas na caixa se corre-
spondência do abençoado ter-
reiro. Era cada cara, que faça-me
o favor! Mulheres despenteadas,
homens carecas, barrigudos e até
desativados e para contrabal-
ançar, alguns ‘meio-a meio’, es-
quisitos, que engrossam a turma
da contramão. Problema deles!
‘Passarinho engole pedra, confi-
ando o bico que tem!.’  O mais
falante, tomou a palavra: “Mag-
nânima guru, viemos ao abençoa-
do terreiro para encomendar um
trabalho. Nós nos candidatamos
a vereador, a fim de faturar algum
sem trabalhar, inclusive organiza-
mos uma comissão de amigos
para, de vez em sempre, forjar uma
‘briguinha’ para sair no noticiário
e nossos eleitores ficarem a par
de que estamos levando a sério o
cargo!” Para atender o nó, foi es-
calado o caboclo Zoeira, especial-
ista nesses casos. -“Zifios, ouvi
o relato, vou jogar os búzios e
aguardar. Os búzios informam que

Lugar de chorar é na cama!
para ser vereador, temos apenas
50 vagas na câmara e os candida-
tos ultrapassaram mais de 500!
Como se nota, a ‘fruta é pouca e
os macacos são muitos’ daí so-
mente 50 mais votados se encaix-
am na mamata! O restante... . – É
aí que queremos chegar, aparte-
ou o mais falante. Queremos um
trabalho para que os eleitos de-
sistam, mudem de estado, embar-
quem pro além ou qualquer coisa
semelhante para sobrar vagas
para todos que ficaram sobrando!
– Isso o terreiro não aprova, disse
o caboclo Zoeira! – Entã  faça um
trabalho para que eles viajem de
avião, dê um nó no voo, idêntico
aquele que acabou com o time da
Chapecoense! Com isso, teremos,
como suplentes, a desejada vaga!
Disse o mais falante. - Nãão! Es-
bravejou o caboclo. Tentem nas
eleições seguintes e deixem que
os vencedores usufruam as delí-
cias do cargo que apoiam aumen-
tos de impostos, bons carros com
motorista, gasolina à vontade,
férias intermináveis, não atendam
pedidos de eleitores para melho-
ria nos bairros! -

O Brasil é o país em que mais
impostos são cobrados, disse o
líder do grupo, graças à inércia
dos nossos políticos ‘vaquinhas
de presépio’ que concordam com
todas as leis a favor do aumento
de impostos. O imposto sobre
combustíveis é um assalto! Con-
firam!  O preço dos impostos se
igualam ao preço do combustível
colocado no tanque! Do IPTU,
idem!!

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

 Antes do jogo entre Botafogo
e Fortaleza, no último domingo
pelo campeonato Brasileiro, os
jogadores botafoguenses deram
um recado que até quem é daltôni-
co pode enxergar a faixa: O RAC-
ISMO EXISTE E MATA!

 A afirmação na frase é mais
uma evidência que o crime de rac-
ismo está dentro da realidade e
serve também para que a cúpula
do governo bolsonaristas enxer-
gar o que todo mundo vê! Inde-
pendente de ser cego ou ser por-
tador do daltonismo.

 Em pronunciamento durante
a reunião aos países membros do
G20, o presidente Jair Bolsonaro
disse que no “Brasil não existe
racismo, não vê preconceito e que
é daltônico e só enxerga as cores
da bandeira brasileira”. Lamentáv-
el. Mais lamentável é que ele além
de negar a existência dos crimes
de racismo. Nem sequer mencion-
ou a violência do assassinato do

 As
eleições do
primeiro turno
transcorreram
normais, al-
guns eleitores
preferiram ficar
em casa que
colaborar para
garantir em-
prego vultoso
aos ‘cardeais’.
Muitos se can-
didataram ao

‘sorteio’, alguns com menos chance, outros sem nenhuma. No ‘frigir
dos ovos’, o resultado foi   aquele que muitos previam: Bruno Covas
e Boulos! Os demais concorrentes, que aguardem a próxima eleição!

O Racismo Existe e Mata!

negro Beto Freitas espancado até
a morte por seguranças da rede
de supermercados Carrefour em
Porto Alegre. Um fato que teve
repercussão mundial.

 Para agir de acordo com as
suas origens ideológicas, Bolson-
aro diz, entre outras baboseiras,
que não vê distinção de raça e
cor da pele e que é daltônico!

 Pois, então vejamos: Segun-

do o dicionário da Língua Portu-
guesa explica que o daltonismo
na genética-oftalmologia “é prob-
lema hereditário caracterizado por
uma anomalia na visão das cores
especialmente uma confusão en-
tre o vermelho e o verde.” Já por
metáfora define como: “inca-
pacidade intelectual de com-
preensão das sutilezas de um as-
sunto, problema ou raciocínio.”

 Se avaliarmos pelas expli-
cações do dicionário, pode-se
concluir que o governo bolsonar-
ista é o da metáfora do daltonis-
mo. Pois, além de negar o racis-
mo, nega o desmatamento na
Amazônia, nega os incêndios nas
matas, nega as desapropriações
das terras indígenas, nega o
avanço trágico da pandemia Cov-
id 19, nega que sua família esteja
envolvida em corrupção e nega a
sua incapacidade de governar o
país, etc, etc.

Suas negativas e as afir-
mações que vão na contra mão
da realidade, só agrada os “ga-
dos” seguidores que vivem ba-
bando ovo por ele. E nessa onda
de negativas, até o vice presidente
Mourão embarcou ao dizer que
não existe racismo no Brasil e as
manifestações contrárias é produ-
to de exportação!  “SIM. EXISTE
RACISMO NO BRASIL.”  Assi-
nado Negros e Negras

O esperado segundo turno!

NÃO EXISTE
CÓPIA DE VIDA,
PRESERVE A SUA!

Crônica Professor Clovis Pereira

EditorialEditorial

 Cota de cadeiras - O pres-
idente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
prometeu pautar, após as
eleições municipais, proposta
de emenda à Constituição que
institui cota para mulheres nas
câmaras de vereadores, assem-
bleias legislativas e na Câma-
ra dos Deputados.  A medida
está prevista na Proposta de
Emenda constitucional (PEC
134/15) que propõe que até
2030 haja ocupação paritária
de homens e mulheres do Par-
lamento. O texto, que aguarda
votação pelo Plenário, reserva
cotas fixas de vagas para as
mulheres no Legislativo, e não
apenas cotas para as candidatu-
ras, como acontece hoje.

 Futebol profissional sem
novidades. Quem venceu ven-
ceu; quem não venceu não
vence mais! É idêntico a políti-
ca! Quem vence ganha; quem
perde, aguarde a vez!

Fim do ano batendo às por-
tas e o povão desempregado, al-
guns passando ‘estreitos’ com as
contas vencidas ou pra vencer.

Inflação é desconhecida pe-
los mandatários da nação.
Preços dos gêneros da 1ª a 10ª
necessidades estão subindo
mais que poeira em estradas de
terra do interior.

Panetones a rodo é notado
nos comércios grandes e pe-
quenos. Povão observa: encal-
he à vista!

Carnes e demais artigos na-
talinos esperam pelos consum-
idores. Liquidações à vista! São
produtos dotados de validade.

No futebol profissional, deu
a lógica: venceram os times que
fizeram mais gols; perderam os
que fizeram menos! Se fizer-
am número de gols iguais ou
não fizeram nenhum, empat-
aram, perdendo um ponto cada.

Brasil exportando carnes e
soja e o povão pagando caro
por esses produtos nossos!

Agora também importa tre-
inadores de futebol! Antes ex-
portava jogadores! Coisas da
vida e do esporte!

Carrefour - Querem protestar contra o racismo, ok! Mas não
confundam as coisas. Não quebrem nada e nem acuse sem provas. A
investigação irá mostrar se a atitude foi motivada por preconceito
racial, mas tudo indica que não, sendo apenas um ato de força
desnecessária. João Alberto bateu primeiro, aprontou primeiro e tinha
uma longa ficha criminal. A banana vai comer o macaco no Brasil até
quando?

Segunda onda - Fica claro para a população que enquanto os que
comem do dinheiro estiverem se dando bem, teremos até a 19° onda.
O curioso é isso cocorrer bem na época final das eleições, quando
candidatos que trancaram o povo em casa preciam sair para prometer
e mentir para o povo. A prova disso são as aglomerações que se
metem Boulos e Covas, dois defensores do isolamento.

Maradona ídolo? O mundo está de pernas para o ar. Consideramos
ídolo um indivíduo que, no fundo, deveria ser um péssimo exemplo.

Vejam, Maradona era sem educação, vivia fazendo gestos obcenos,
além do seu  público envolvimento com as drogas. Por muitos
menos que isso, um determinado presidente e líder de uma nação é
considerado coisa da pior espécie. Hipocrisia pura.

Eleições - E os cristãos que querem votar em Boulos, são
incoerentes ou não? O partido do candidato ( que perdeu para o
Cabo Daciolo em 2018) é a  favor  regulamentação do uso das
drogas, do aborto, além de sempre criticar o que eles chamam de
radicalismo cristão. Cristão votar em Boulos é rasgar a bíblia. Se
tivesse no túmulo, Cristo estaria se revirando.

Incrível Tarcísio Sem dúvidas é o melhor ministro da história
do Brasil. "Todos os dias" o cara tá inaugurando alguma obra. Ele
é o reflexo do que nosso presidente disse quando assumiu, que iria
indicar pelo critério técnico, não político. Mais um golaço, entre
tantos de Bolsonaro.

EditorialComportamento Celso Garrefa - Sertãozinho

 Adotar uma educação pre-
ventiva, em relação aos filhos, é
como consertar o telhado da nos-
sa casa. Não é durante a chuva o
momento ideal para corrigir as
goteiras, mas enquanto ainda faz
sol. Não é quando os filhos
crescem e criam problemas o
melhor momento para educá-los,
mas enquanto ainda são peque-
nos.      Por vezes sabemos que o
telhado precisa de uma revisão,
mas enquanto não chove
postergamos o reparo. Não é
diferente em relação aos filhos.
Por vezes notamos pequenos
desvios comportamentais, sabe-

Conserte o seu telhado enquanto não chove
mos que precisamos agir, mas
empurramos o problema com a
barriga, na ilusão de que o tempo
se encarregue de resolvê-lo.

     Na chegada da chuva
lamentamos não haver corrigido
o problema do telhado. Isso se
assemelha em relação aos filhos.
Aos sermos surpreendidos por
comportamentos totalmente desa-
justados lamentamos nossa falta
de ação quando não passavam de
pequenos deslizes.      Prevenção
é isso. Corrigir as goteiras en-
quanto faz sol para não precisar-
mos trocar o telhado na chuva.
Não devemos tapar os olhos para

os pequenos desvios comporta-
mentais, pois, se não corrigidos
eles crescem e ganham inten-
sidade. Uma birra não deve ser
vista como coisa de criança. Uma
palavra ofensiva dirigida aos pais
não deve provocar risos. Uma
agressão a um colega de escola
não pode ser aplaudida. Um obje-
to estranho trazido para casa não
deve ser ignorado.      É óbvio que
mesmo após um problema instal-
ado devemos atuar visando sua
correção, mas será como conser-
tar a cobertura durante a chuva.
Vamos precisar encarar o desafio,
subir no telhado e nos molhar.

Vamos correr risco de sofrer uma
queda ou, no mínimo, ganhar um
resfriado. É possível corrigir
grandes desvios de comporta-
mento, sim, mas não sem muita
luta e sofrimento.      São nos
momentos de estiagem a melhor
hora de verificarmos nossa
cobertura, mas, muito mais im-
portante que isso, é a educação
dos nossos filhos. Precisamos
assumir nossas responsabil-
idades educativas enquanto ain-
da são pequeninos, antes que as
goteiras dos comportamentos
inadequados transformem-se em
uma gigantesca cachoeira.
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Tia ZulmiraEditorialGeral

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

Nerd de 14 anos ganha cerca
de R$ 144 mil do Facebook

Ele descobriu falha de segurança no Instagram

Redação/SPdeFato - O nerd
Andrés Alonso Bie Perez, 14 anos,
da cidade mineira de Nova Lima,
que já desenvolveu por conta

própria projetos de
tecnologia, descobriu
uma falha de seg-
urança no Instagram,
que ocorria durante o
compartilhamento de
links de filtros que
podem ser aplicados
nos “Stories” daque-
la rede social.

Como recompen-
sa, após ele avisar a
equipe de segurança
do Facebook, empre-
sa que é dona do Ins-
tagram, o estudante
recebeu prêmio de
US$ 25 mil (aproxima-
damente R$ 143,8 mil).

 Aos 13 anos, o
garoto entrou na Su-
perGeeks, primeira es-
cola de programação
e robótica para cri-
anças e adolescentes
do Brasil.  Em 2019 fi-
cou em 7º lugar na
Olímpiada Brasileira
de Informática (OBI).
Aos 9 anos já estuda-

va design gráfico, além de con-
hecer linguagens de progra-
mação para sites e aplicativos

Redação/SPdeFato - Deco-
ração que precisa de energia
elétrica requer cuidados. Dados
da Abracopel (Associação
Brasileira de Conscientização
para os Perigos da Eletricidade),
revelam que o número de acident-
es em decorrência de choques e

Decoração de Festas de Final de ano
requer cuidados com rede elétrica“

incêndios de origem elétrica
chegou a 1.662 em 2019 - ge-
rando 821 mortes.“Provocam
incêndios e choques elétricos
luzinhas com fios desencapa-
dos, pisca-pisca perto de pare-
des, cortinas e mobiliários, plu-
gues antigos e decorações fora
dos padrões de segurança. O
alerta é de Emerson Baroni, da
TÜV Rheinland, empresa espe-
cialista neste tipo de serviço.
“O meio de escapar deste tipo
de problema nas festas de final

de ano, é se as decorações de Na-
tal e tomadas em casa atendem
aos requesitos técnicos de seg-
urança adotados no Brasil,
através do Inmetro, que é garan-
tia de que o fabricante seque o
padrão de qualidade necessário.

Luís Alberto Alves - A morte
de João Alberto Silveira Freitas,
no dia 19 de novembro, véspera
do feriado da Consciência Negra,
numa filial do hipermercado Car-
refour, na Zona Norte de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, trouxe
à tona a questão do racismo no
Brasil. O vídeo, em que ele
aparece sendo agredido por seg-
uranças de empresa terceirizada
pelo Carrefour, estourou nas re-
des sociais e depois nas emisso-
ras de televisão do Brasil e do
restante do mundo. Aqui houve
o flash back do mesmo homicí-
dio que tirou a vida do norte-
americano George Floyd, na ci-
dade de Minnieapolis, Estados
Unidos. Diferente de África do
Sul e Estados Unidos, nações
marcadas pelo racismo declara-
do, o Brasil criou algo mais
sofisticado. Para justificar,
elaborou no censo demográfico
cores como: mulato, moreno, par-

Morte no Carrefour provoca debate sobre racismo no Brasil
do, moreno claro, cor de choco-
late etc. Na raiz da pirâmide so-
cial, o negro brasileiro é maioria.
Apesar de serem mais de 50% da
população, é muito baixo o per-
centual dos que ocupam cargos
de executivos nas grandes em-
presas. De 10 alunos matricula-
dos na rede particular de ensino,
apenas 1 é negro. “Nas estatísti-
cas de mortos de forma violenta,
geralmente pela polícia, 75% são
de pele escura; 61% das vítimas
de feminicídio são do sexo femi-
nino.  A taxa geral de homicídios
no Brasil, é de 28 pessoas por
100 mil. Entre os negros, este
número sobe para 200.“As em-
presas de segurança, geralmente
criadas por policiais, reproduzem
a visão estereotipada alimenta-
da pela política de Segurança
Pública: negro é sinônimo de
criminalidade. Nesta ótica, nas
abordagens, os policiais atiram
primeiro e depois perguntam. In-
felizmente mortos não falam

EditorialEsporte

A CORRIDA PELO VOTO!

 Valdir Sena -  Fim de semana
de corridas eleitorais em São Pau-
lo. Além da disputa de quem será o
prefeito da cidade, Bruno Covas ou
Guilherme Boullos que disputam o
segundo turno, no domingo 29, os
votos de mais de nove milhões dos
eleitores para governar a capital
São Paulo por quatro anos.  Porém,
no sábado, 28, outra importante
eleição acontece também no
Parque São Jorge, para decidir quem
será, o presidente de um dos
maiores times do futebol brasileiro,
o SC Corinthians Paulista e os mem-
bros do conselho para o próximo
triênio (2021, 2022 e 2023). Uma dis-
puta que também não deixa de ser
acirrada e concorrida entre as cha-
pas.  No Corinthians a votação
começa às 9 horas da manhã e vai
até as 17 horas, no ginásio do
Parque São Jorge. Desta vez, as
urnas eletrônicas darão lugar a
cédulas de papel, porque o clube
não conseguiu o empréstimo dos
equipamentos junto ao TRE.  Nas
eleições passadas, realizadas em
2018, Andrés Sanchez assumiu a
presidência do Corinthians em um
processo conturbado. Afinal,
houve acusações de compra de
votos devido a uma campanha de

Vai, Cidade de SP... Vai, Corinthians...

anistia a sócios inadimplentes.
Neste ano, portanto, a Comissão
Eleitoral definiu uma série de no-
vas regras para evitar polêmicas.
Entre elas, a proibição de con-
cessão de anistia nos 12 meses an-
teriores ao pleito.  Para votar nas
eleições do Corinthians, é preciso
ser sócio há pelo menos cinco
anos e estar com as mensalidades

em dia. Os eleitores, então, de-
verão escolher uma das três cha-
pas que concorrem à presidência
do clube. Elas são compostas por
três membros: o candidato a Pres-
idente da Diretoria, além do
primeiro e o segundo vice-presi-
dentes. Concorrem a presidência:
Mário Gobbi, Duílio Monteiro
Alves e Augusto Melo.

Além disso, os sócios também
votarão em chapas para eleger os
membros do Conselho Deliberati-
vo. Antes, os candidatos se orga-
nizavam em “chapões” de 200 con-
selheiros. Agora, haverá 19 “chap-
inhas” de 25 integrantes. Assim, as
oito mais votadas tomarão posse, e
outras duas formarão o corpo de
suplentes.

Estudantes só repetirão de ano em SP
se ficarem sem entregar atividades

Agência Brasil- Os estudantes da rede estadual de
São Paulo que entregarem as atividades exigidas ao longo
do ano não devem ser reprovados, ainda que a
aprendizagem esteja abaixo do esperado. A Secretaria
Estadual de Educação apresentou em 11 de novembro um
planejamento que prevê que os alunos sejam avaliados
nos anos de 2020 e 2021 como um único ciclo de
aprendizagem.“Assim, haverá uma tolerância com os
estudantes que entregarem as atividades exigidas,
esperando que seja alcançado apenas um “mínimo” de
aprendizado. “Mesmo que você não alcance a
aprendizagem idealizada, você poderá prosseguir se
alcançar esse mínimo”, enfatizou o secretário da Educação
Rossieli Soares.“No entanto, segundo o secretário, 15%
dos matriculados na rede estadual não têm feito essas
entregas. Nesses casos, os estudantes podem ficar sem
avaliação e serem reprovados.

O Bar do Tião,  local onde  amigos se reúnem para  apreciar uma
cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir jogos do seu time de

coração, paquerar e se divertir muito. Aberto de  segunda à
sábado, o Botequim descontraído serve petiscos tradicionais e

cachaças  especiais com opções  de lanches e porções.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
 Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br
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Política

Proposta obriga INSS a
pagar auxílio-doença após

60 dias sem perícia

 Agência Câmara - O Projeto
de Lei 4708/20 obriga o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS)
a pagar o auxílio-doença, no val-
or de um salário mínimo, se a perí-
cia médica não for realizada em
60 dias. A proposta tramita na
Câmara dos Deputados.  O paga-
mento será feito desde que o se-
gurado cumpra os requisitos de
carência mínima exigida e apre-
sente o atestado médico.  O pro-
jeto é do deputado Domingos
Sávio (PSDB-MG) e altera a Lei
de Benefícios da Previdência So-
cial.  Sávio lembra que o INSS re-
abriu as agências em setembro,
mas os peritos decidiram não re-
tornar ao trabalho, alegando fal-

ta de condições sanitárias para
desempenhar a atividade. “Con-
sequentemente, todas as perícias
médicas agendadas foram sus-
pensas até a adequação das agên-
cias, em prejuízo dos segurados
que delas dependiam”, disse
Sávio.  Com o projeto, ele quer
evitar que situações assim preju-
diquem os trabalhadores. “Esse
problema de filas e atrasos na re-
alização de perícias médicas é um
problema recorrente na Previdên-
cia Social”, acrescentou.

 A proposta estabelece ainda
que o auxílio-doença poderá ser
cancelado após a realização da
perícia, cabendo recurso ao seg-
urado.

Mulheres representam
12,2% dos prefeitos

eleitos no País

As mulheres representam
12,2% dos prefeitos eleitos em
primeiro turno nas eleições de
domingo – entre elas Cinthia
Ribeiro (PSDB), reeleita prefeita
de Palmas, capital do Tocantins,
com mais de 36% dos votos.
Cinco mulheres permanecem na
disputa por prefeituras no seg-
undo turno, que será realizado
em 29 de novembro: Manuela
D'Ávila (PCdoB), em Porto
Alegre; Marília Arraes (PT), no
Recife; Delegada Danielle (Ci-
dadania), em Aracaju; Socorro
Neri (PSB), em Rio Branco; e Cris-
tiane Lopes (PP), em Porto Vel-
ho.  Marília Arraes é atualmente
deputada federal. Outra deputa-
da que disputa a prefeitura no
segundo turno é Margarida
Salomão, em Juiz de Fora (MG).
Além disso, a deputada Luiza
Erundina disputa a vice-prefeit-
ura, no segundo turno, na cidade
de São Paulo.  A deputada Patrí-
cia Ferraz disputará a prefeitura
de Macapá, onde o primeiro
turno ainda não foi realizado. A
eleição foi suspensa em razão de
uma crise energética, e a data do
pleito ainda será confirmada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

 Comparação com 2016 - Nas
eleições municipais de 2016, fo-
ram eleitas 641 mulheres para o
cargo de prefeita, representan-
do 11,57% do total. No pleito
passado, somente uma mulher

foi eleita prefeita de uma capital:
Teresa Surita (PMDB), em Boa
Vista (RR).  O número de candi-
datas que disputam segundo
turno em capitais neste ano é
mais que o dobro daquele de 2016:
são cinco as capitais com mul-
heres ainda em disputa, contra
duas nas últimas eleições.

 Cota nas candidaturas - As
eleições de 2020 foram as primei-
ras eleições municipais em que
valeram não apenas a cota de 30%
de candidaturas femininas, mas
também a reserva de pelo menos
30% dos fundos eleitoral e
partidário para financiar candida-
tas e a aplicação do mesmo per-
centual ao tempo de propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na
televisão.  Além disso, com o fim
das coligações nas eleições pro-
porcionais, cada partido – e não
mais cada coligação – foi obriga-
do a reservar 3 em cada 10 candi-
daturas de vereador para mul-
heres.  Apesar de as mulheres rep-
resentarem 52,5% do eleitorado,
as candidaturas femininas neste
ano, para prefeita, vice-prefeita
ou vereadora ficaram, mais uma
vez, próximas ao limite estabele-
cido pelas cotas. De acordo com
os dados do TSE, do total de
556.033 pedidos de registro de
candidatura, 186.144 foram de
mulheres, o que corresponde a
um percentual 33,48%. Em 2016,
as candidaturas femininas foram
31,9% do total.

Redação/SP de Fato - De
acordo com pesquisa da
plataforma de negociação Quite-
Já - que aconteceu entre os dias
3 e 11 de setembro e contou
com uma amostra de cerca de 3
mil pessoas, entre 18 e 60 anos
de idade, de todos os estados
brasileiros, 47,7% dos
brasileiros possuem dívidas
entre R? 1.000,00 e R? 5.000,00.
“Destes, 24,7% têm entre 25 e
54 anos e 34,8% com idade de
35 a 44. Outro dado levantado
pela pesquisa é que 81,4% dos
pesquisados possuem renda
mensal entre R? 1.000 e R?
3.000.“Durante os primeiros seis
meses de enfrentamento da
pandemia no Brasil, 61% dos

Perfil do endividado no Brasil

participantes aproveitaram o
momento para renegociar dívi-
das, já 28,7% não realizaram nen-
hum tipo de negociação e 9,9%

afirmaram que não sabiam ser
possível.“O estudo mostra ainda
que entre as mulheres, 54% pos-
suem dívidas. Outro ponto é que

entre o gênero feminino, 57%
são mulheres com uma dívida e
têm uma renda de até R?
3.000,00.“Quando questiona-
dos sobre qual o principal vilão
das dívidas, os respondentes
da pesquisa consideraram o
cartão de crédito (35,2%) como
o principal entrave.

 A redução de renda
(25,4%), os juros de emprésti-
mos (18,2%) e o cheque espe-
cial (4,7%) aparecem na sequên-
cia. “Financiamento de au-
tomóvel (3,8%), outros (3,1%)
e dívidas com enfermidade (3%)
foram outros itens citados.
Quanto à poupança, 89% afir-
mam não possuir qualquer tipo
de valor guardado.

Economia

 Marcos L Suss-
kind - A Marta, aque-
la santa que eu tenho
lá em casa, se preocu-
pa muito com minha
saúde. Ela insistiu
bastante e me conven-
ceu a me inscrever
numa academia de
ginástica. Depois de
uns dez dias de trein-
amento diário, en-
quanto eu estava me
recuperando, ofegante
num banquinho, vi chegar um novo
aluno. O treinador o levou até o sim-
ulador de escada e perguntou se de-
via regular para 10, 5 ou 15 minutos.
O sujeito respondeu que preferia
começar com 5 minutos. Passados
dois minutos, o coração ofegante, a
perna bamboleando e a camisa mol-
hada, ele desligou o aparelho e veio
na minha direção. “-"Você viu, eu
fiquei dois minutos nesta m… desta
máquina… ". Eu o interrompi. “-"Eu
vi. Não precisa se gabar"...

Quando o treinador passou por
mim, eu disse que gostaria de fazer
alongamento. Ele me perguntou se
eu sou flexível. Respondi a ele:“-"Sou
bastante flexível. Só nas quartas de
tarde é que estou ocupado". Quando
eu saia da academia, a Marta ligou e
pediu para eu comprar umas coisas
para a avó dela. Entrei na farmácia e
perguntei inocentemente à balconis-

EditorialCrônicas

Divagando
ta: -"Vocês trabalham
com fraldas
geriátricas"? Ela re-
spondeu: "Não sen-
hor, nós só
vendemos".Sai da
farmácia com muita
raiva porque a bal-
conista "tirou uma
comigo" e me deixou
de mal humor. Fui
buscar minha filha na
escola e fiquei ainda

mais furioso quando ouvi a conversa
dela. A professora perguntou:

"O quê seu pai faz"? Minha fil-
ha, respondeu:

" Ele faz tudo que a mamãe
mandar".Claro que eu fiquei embur-
rado. Pegamos um táxi, ela e eu. O
motorista colocou no noticiário.  O
locutor disse que em São Paulo um
homem é esfaqueado a cada 52 seg-
undos. Fiquei com muita pena dele.
Coitado, deve estar todo furado. ““O
motorista contou que era novo na
profissão porque desistiu de ser pro-
fessor de natação. Ele disse: a gente
ensina, ensina e o aluno...nada.
““Quando a gente estava quase che-
gando, ele disse que ia terminar o
namoro e que ia quebrar o coração da
namorada. Eu disse, a ele:“-" Não
faça isto. Ela só tem um coração.
Quebra os ossos dela, ela tem
206".““Ele saiu cantando pneu. Acho
que ele não gostou do conselho.

 A natureza dos povos de países
sul-americanos colonizados por es-
panhóis encontra em sua personal-
idade um espírito de luta, garra e de-
terminação muito diferente das car-
acterísticas dos brasileiro, que igual-
mente é guerreiro, mas muitas vezes
possui a passividade de aceitar seus
destinos, por conta de algumas her-
anças genéticas e traumas de nossa
histórica desigualdade social exis-
tente.  Podemos ter esta percepção
de atitudes dos hermanos no futebol
por exemplo, quando acreditam em
todas as jogadas, entre carrinhos e o
evitar de laterais e escanteios...sim
eles nunca desistem.  Os coloniza-
dores espanhóis deixaram seu DNA
inserido na personalidade Argentina
que na miscigenação indígena de tri-
bos guerreiras que habitavam aqueles
pampas, formaram um povo com
paixão na alma capazes de extrair to-
das as emoções do seu âmago.

Um argentino é capaz de rir e
chorar de forma muito intensa. Quan-
do sofrem...vão aos limites das
emoções e com esta mesma inten-
sidade extravasando alegrias em mo-
mentos de felicidade. Suas tragédias
sempre foram pautadas da demon-
stração infindável de seus sentimen-
tos, que o diga a comoção nacional do
sepultamento da primeira dama Evi-
ta Peron ou o sofrimento das mães da
Praça de Maio em busca dos corpos
ou destino de seus filhos durante a
ditadura militar e nos anos 80 a cora-
gem de enfrentar as forças inglesas
pela ocupação das ilhas Malvinas,
com o povo acreditando ser possível
vencer os ingleses com todo aquele
arsenal bélico, achando-se capazes
feito vitórias do hilariante exército do
filme brancaleone.

 Na dança, o tango é a sua máxi-
ma representação por eles desenvolvi-
da e reconhecidamente admirada no
mundo. Seus passos são incríveis e
cada um de seus movimentos denot-

O adeus a Don Diego Maradona
 “Não chores por mim, Argentina”

am paixões e emoções afloradas, numa
sensualidade e magia criada pela sin-
ergia dos acordes musicais entre gai-
tas e acordeons.  Nós, brasileiros nun-
ca morremos de amores por eles e vice
versa. Nossas relações sempre foram
marcadas por grandes tensões e a isso
se atribui a herança revanchista de
nossos colonizadores portugueses e
espanhóis que  igualmente nunca se
suportaram.

Mas uma de nossas grandes difer-
enças sempre foi o futebol.

 Neste sentido, eles sempre se
acharam melhores que os brasileiros
e nós sempre rimos debochadamente
de suas pretensões porque produzi-
mos craques de forma abundante
como Pelé(O Rei), Garrincha, Didi,
Zico, Rivelino, Nilton Santos,
Romário, Ronaldos, Sócrates e
Falcão...somente para exemplificar.

Até que no final dos anos 70, o
eles revelaram para o mundo o mito
Maradona, que ontem veio a falecer
precocemente aos 60 anos.

A história de "Don Dieguito Ar-
mando Maradona" é mais uma trági-
co-cena que o povo argentino enfren-
tou pelas alegrias por ele trazidas pela
magia do seu futebol com jogadas ca-
pazes de colocar em xeque a coroa
entre ao nosso "Rei Pelé". Mas na
mesma emoção do choro festivo das
suas vitórias, tiveram que conviver
com o choro do sofrimento de suas
atitudes extra-campo e a dependên-
cia química da maldita droga e do ál-
cool. Brasileiro-Raiz que sou, nunca
fui de reconhecer seu talento, nem
tampouco o do Messi...e há quem o
considere melhor que Dieguito Ma-
radona.  Nossos "hermanos" estão em
luto. Eu desejo meu máximo pesar.
Conhecendo o nosso povo, questiono
a comoção tupiniquim quando no fu-
turo viermos a perder a majestade de
nossa pátria de chuteiras chamada
Brasil.

 Não chores por mim Argentina...
Don't Cry for Me Argentina...
No llores por mí Argentina...

Direito

Zaquel coletor de impostos e a
Fazenda Pública com o  ITCMD

     Dr. Ari Pereira -  Zaqueu
coletor de impostos era o respon-
sável pela coleta de impostos em
Jericó segundo LUCAS 19.1.10.
Os coletores de impostos eram
odiados pelos seus compatriotas
judeus, que os viam como traid-
ores trabalhando para o Império
Romano. FONTE - wikipedia. Za-
queu era o chefe dos publicamos.
Os publicamos eram os coletores
de impostos, mal vistos pelo
povo, título  tradicional de ho-
mens, em cada localidade, empr-
egados do governo Romano para
cobrar impostos do povo. Histori-
camente o sistema tributário Ro-
mano tem a sua aplicação no or-
denamento jurídico financeiro no
Brasil. O Direito Romano é o nome
que se dá ao conjunto de princí-
pios, preceitos e LEIS UTILIZA-
DOS na antiguidade pela so-
ciedade de Roma em 753 a. C. até
a morte do Imperador do Oriente
JUSTINIANO, EM 565 DA NOS-
SA Era. Neste longo período o
corpo jurídico Romano constitui-
se em um dos mais importantes
sistemas jurídicos criados desde
sempre, influenciando diversas
culturas em tempos diferentes.
PROCLAMADA a República em
15/11/1889, passou o Brasil por
absoluta modificação no seu
sistema de governo, inclusive o
sistema de JUSTIÇA, que se
transformou radicalmente. O

Poder Judicial do Império, com as
suas várias instâncias com o Su-
premo Tribunal de Justiça no
ápice cederam a um novo Ju-
diciário. – fonte - consultor jurídi-
co. A Constituição Federal vi-
gente no artigo 150, inciso I e 7,
inciso II,  PARÁGRAFO 1º do
Código Tributário Nacional e a Lei
Paulista nº 10.705/2000, que trata
do ITCMD -  IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO CAUSA MOR-
TIS E DOAÇÕES, é que determi-
na como esse  TRIBUTO tem que
ser calculado, não como ZA-
QUEU ou melhor a FAZENDA
PÚBLICA quer. SÓ QUE  ZA-
QUEU se converteu e disse a
Jesus que iria devolver quatro
vezes mais o que cobrou. A FA-
ZENDA PÚBLICA tem sido con-
denada a devolver o que cobra a
mais só com correção. A  FORMA
que a Secretaria da FAZENDA do
Estado de São Paulo adotou é a
de alterar a base de cálculo usan-
do um valor de referência para os
Bens copiando o que foi adotado
na Prefeitura do Município de São
Paulo na gestão SERRA/KASS-
AB. Mas a Justiça de São Paulo,
vem decidindo  diariamente que a
base do cálculo é o valor venal
do Bem, e a diferença tem sido
realmente de  30% a 40% (trinta e
quarenta por cento) A MAIS. Só
falta O GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO  PAULO, ser condenado
a devolver quatro vezes a mais o
que cobrou ilegalmente. Ai aplicar-
se-ia o  que Zaqueu disse a Jesus.
Hoje chama-se em Direito LITI-
GANTE DE MÁ FÉ. Temos propos-
tos  vários pedidos a Justiça de São
Paulo, pleiteando essa diferença co-
brada a mais nos últimos 5 (cinco)
anos que é o prazo para que não
possa perder o direito.  Mais uma
vez deixamos as   portas abertas
para quem se interessar pela matéria
e deseja ser esclarecido .

Dr.  Ar i  Pere i ra  -  Advogado e  Di retor  P lena da Associação Comercia l   de  São Paulo
  E-mail:pereiraari2917@gmail.com  - Tel: (011) 9.51164243

TUDO COMO DEUS QUER HARMONIA,  VERDADE,  AMOR E  JUSTIÇA.
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Especial

Mapa da covid-19

Embora raramente, podem ocorrer casos de reinfecção da doença

CHEGA SEGUNDA ONDA DA COVID-19

Nº de mortos em 1º de agosto
Mundo 680.575
Brasil 92.475
Est. SP 22.997
Cid.SP 9.705
Nº de mortos em 1º de setembro
Mundo 850.535
Brasil 121.381
Est.SP 30.375
Cid.SP 11.448
Nº de mortos em 1º de outubro
Mundo 1.014.161
Brasil 143.952
Est. SP 35.804
Cid. SP 12.791
Nº de mortos em 1º de novembro
Mundo 1.194.906
Brasil 159.844
Est.SP 39.311
Cid.SP 13.590
Monitoramento rede hospitalar municipal – 1º de agosto
Pacientes com risco de ter covid-19   357
Pacientes internados 1.163
Internados em UTI 576
Taxa de ocupação 54%
Monitoramento rede hospitalar municipal – 1º de setembro
Pacientes com risco de ter covid-19 395
Pacientes internados 859
Internados em UTI 429
Taxa de ocupação 40%
Monitoramento rede hospitalar municipal – 1º de outubro
Pacientes com risco de ter covid-19 283
Pacientes internados 701
Internados em UTI  407
Taxa de ocupação 35%
 Monitoramento rede hospitalar municipal – 1º de novembro
Pacientes com risco de ter covid-19 182
Pacientes internados 555
Internados em UTI 328
Taxa de ocupação 35%
 Monitoramento rede hospitalar municipal – 24 de novembro
Pacientes com risco de ter covid-19   508
Pacientes internados                            715
Internados em UTI 400
Taxa de ocupação 45%
Fonte: SUS/Pref.SP

Rua Avelino Silveira na Vila Souza precisa de melhorias
Moradores solicitam à

Prefeitura que faça a inclusão da
Rua Avelino Silveira, altura dos
números 74 e 531  na Vila Souza,
na Planilha de pavimentação. A
Avelino Silveira é uma Via Públi-
ca e pequena situada entre a
Av.Inajar de Souza e Rua Diaman-
tino Matheus. Segundo morad-
ores, a referida rua consta como
asfaltada, mas a pavimentação
não existe. A Associação dos
Moradores protocolou docu-
mento solicitando atenção da
Secretaria das Subprefeituras.

O Escadão de acesso da Rua Manoel
Nascimento Pinto para a Rua Ouro Velho, no
Jardim Guarani, necessita de reforma urgente. A
passagem que dá acesso a Posto de Saúde,
escolas, pontos de ônibus e comércio, está todo
danificado devido ao longo tempo de uso. A
Escadaria nunca passou por reformas desde que
foi construída e é utilizada diariamente por
dezenas de moradores.

Escadão no Guarani
Precisa de reforma.

 A Dupla Sertaneja Joaquim & Manuel
(Cantores da Música Boate Azul), os Reis

do Modão, que já têm várias músicas
gravadas, está nas paradas de Sucesso

com a música "Passe Livre", com
participação especial da Dupla Teodoro e

Sampaio. Vale conferir. Siga Joaquim
Manuel no Facebook e no Instagram:

@JOAQUIM_E_MANOEL.

"Reis do Modão" grava
música  com

Teodoro e Sampaio

ELEIÇÃO 2020: Os maiores eleitores do Candidato Guilherme Boulos são os jovens e moradores da
periferia, onde o PSDB deveria investir mais nas benfeitorias ou então sempre vai ter dificuldades para
obter vitórias.

UBS NO ESCURO:  A Associação dos Moradores já protocolou junto ao gabinete do prefeito
solicitação de implantação de postes com luminárias no estacionamento da Unidade Básica de Saúde do
Jardim Ladeira Rosa, área da supervisão técnica de saúde Freguesia/Brasilândia. Durante a noite a UBS
fica na maior escuridão.

EVENTOS CANCELADOS: Por causa dessa porcaria de Pandemia, fomos obrigados a cancelar o
tradicional Show na Praça (Dia Municipal do Show na Praça) realizado todo ano no 2ºDomingo do mês
ao ar livre, no fim da Av.Inajar de Souza com a Av.General Penha Brasil. Foi cancelado, também, a
Festividade Comemorativa ao Aniversário da Cachoeirinha, promovido todo ano no mês de Agosto no
Largo do Japonês.

Rapidinhas do  H.Deloste

Luís Alberto Alves - O
médico infectologista do Hospi-
tal Emílio Ribas, Jamal Suleiman,
alerta que o Brasil já vive a temi-
da segunda onda da covid-19.
Na terça-feira (24/11) ele havia
atendido 15 pacientes com sin-
tomas graves desta doença. “O
número de casos subiu muito,
porque as pessoas entenderam
a flexibilização como um liberou
geral”, lamentou. Em nível mu-
nicipal (veja gráfico) em 1º de
agosto, a cidade de SP tinha
9.705 mortos pela covid-19. No
dia 24 de novembro, este núme-
ro já era de 14213 aumento de
68,3% num prazo de 3,5 meses.
Neste mesmo período, subiu a
quantidade de pacientes com
suspeita de Covid-19, nos hos-
pitais municipais, saindo de 357
para 508, registrando elevação
de aproxidamente   70%.

Suleiman confirma que pode
ocorrer, embora de forma rara,
casos de reinfecção. “Após a

Dr Jamal Suleiman,
Infectologista, do

]Hospital Emilio Ribas.

cura, o paciente precisa contin-
uar usando máscara. A covid-
19 é doença de transmissão res-
piratória. Mesmo após a alta, o
vírus permanece na garganta”,
detalhou. Segundo ele, algumas
pessoas produzem anticorpos e
ficam imunes. Mas se relaxar
com a higiene, a doença retor-
na e esse paciente vira foco de
contaminação.

Cinema -Para o médico in-
fectologista do Emílio Ribas, as
autoridades governamentais er-
raram ao permitir eventos com
aglomeração. “Doenças trans-
missíveis respiratórias contam-
inam numa distância de 1,5
metros.

Quando ocorre proximidade
em teatros, cinemas, estádio de
futebol ou restaurante, é grande
a chance de contrair a covid-
19”, explicou. Outra faceta des-
ta doença, alerta Suleiman, é
que ela pode se manifestar forte
ou levemente. “Porém, na fase

crônica não terá leveza, o que
chamamos de segunda onda”,
destacou.  Ele reitera que alguns
pacientes poderão ficar meses
sem paladar e olfato. “Mesmo
de alta, esses sintomas não
somem. Permanecem”, disse. O
alvo preferido, de forma grave,
da covid-19 é paciente acima de
50 anos. Mas adolescentes e jo-
vens também não escapam de
suas garras. No caso de cri-
anças, elas podem ter uma sín-
drome no formato de uma
doença respiratória muito grave.
Para manter a situação sob con-
trole, não é aconselhável liberar
adolescentes e jovens em ativ-
idades de risco. Porque con-
vivem com pessoas de maior
idade e podem trazer a covid-19
para casa. “Estudantes em re-
gime híbrido, com aulas à dis-
tância e presencial, devem man-
ter o protocolo de segurança para
o próprio bem e dos seus famil-
iares”, recomendou.
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  Sensibilidade ao se deliciar com uma lasca de pururuca, aquela pele suína.
Depois de tomar uma cachaça calibrada, uma lasca de pururuca é ótima pedida!

Equilibre o modo de viver e trate de saldar suas dívidas! Para equilibrar e saldar
os ‘papagaios’ nos armazéns, farmácias e bancos, deixe de viver na malandragem
e trabalhe honestamente. O trabalho dignifica o homem!

 – O engenheiro civil, dr. João de Barro constatou um desvio na coluna, não
no seu corpo e sim na coluna do barraco em que reside. Reforce a coluna antes que
o barraco desmonte e será comentário no programa do  Datena.

   Você que é chegado ao saborear estômago de porco, o conhecido ‘bucho de
porco’ acebolado no restaurante Mortelenta, cuidado! Há um ‘buchicho’ de que os
porcos abatidos recentemente, são castrados, inférteis e saboreando o bucho da
peça, você vai desmunhecar!

 Problemas no intestino. O diagnóstico assinado pelo dr. Urubulino Mortelenta
acusa que o sistema digestivo, de tanto ser abastecido com frangos oriundos dos
despachos de macumba causam o mal que, certamente te levará a óbito!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

 Cuide da circulação! Não é circulação das coronárias e sim da sua mulher que
está com circulação ativa em locais indecorosos e logo a família aumenta e o par
de chifre, idem! Cruzes!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Verifique sua saúde com a doutora Prudência! Tenha prudência nesta iniciativa.
A doutora Prudência tem a prudência de com prudência, mandar sua coronavírus
pra casa do chapéu!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  O horóscopo semanal está crivado de doenças pra todo lado da carcaça.
Diabete, intestino, estômago, pernas, circulação, coluna, e pelo jeito, você anda
‘jogando água fora da bacia’. Recomendo uma consulta com o caboclo Bernardão,
no terreiro da vovó Candinha!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Sua parte profissional está em alta! Esta é a opinião dos garanhões de

plantão e da turminha da roda de samba! Parte profissional em alta rende até
apartamentos mobiliados! Mas cuidado. Não abuse acima dos limites que a
‘mercadoria’ pode ir à falência!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

  Saúde ótima; apenas o transplante de fígado e do coração podem te levar
pra cidade dos ‘pés juntos’. No mais, tudo dentro dos conformes. O resto da
carcaça ainda pode ser aproveitável para transplantes.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

  Muitas atividades rendosas no trabalho! Será promovida a gerenciar a
firma e com isso, a grana será fabulosa. Sorte é para quem tem capacidade e
honestidade!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Dores de cabeça e enxaquecas te perseguem! Pior se fosse dor de cabeça e
enxacueca! Enxacueca é jogo bruto, inclusive num Metrô lotado. Sai dessa!

Horóscopo

Tia ZulmiraEditorial

Inicio a minha coluna comentan-
do a frase marcante de Abelardo
Barbosa (Chacrinha) que na TV
nada se cria tudo se copia .

Baseado nessa frase a Record
TV, está anunciando para sua grade
de programação em 2021 a volta de
Geraldo Luís quartas-feiras a noite.

O Título do programa será "Boa
Noite Brasil" onde o formato do
programa, vai contar com uma mis-
tura de grandes reportagens humor
e entrevistas o que não é nenhuma
novidade na TV Brasileira.

O Título "Boa Noite Brasil" já
foi utilizado duas vezes pela Rede
Bandeirantes de Televisão, que de-
teve a marca por mais de 20 anos.

A primeira vez foi em um pro-
grama sob o comando de Flávio
Cavalcanti" em 1982. Na época
exibido diariamente onde a au-
diência dava uma liderança a
emissora.

O programa era muito
polêmico além de um quadro que
Flávio Cavalcanti quebrava dis-
cos das música das quais não
gostava e criticava muito o in-
terprete .

Nessa época o apresentador
eternizou o bordão "Nossos
comercias por favor" . Em 2003,
a Band reeditou o programa a
noite desta feita apresentado
por Gilberto Barros.

 Entre outras coisas Gilber-
to Barros recebia celebridades
para participar do quadro "A
Máquina da Verdade" onde
quem omitisse sobre qualquer
assunto a máquina acusava.

A bem da verdade o nome
"Boa Noite Brasil" já venceu o
registro e que hoje tem o direito
segundo o Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual a empre-
sa "Caesars Network o que pode
dificultara Record para utilizar a
marca,

Frase Final:  A Mentira, tem
pernas curtas.

Em todos os tempos e por to-
dos os meios, sobe a queixa dos hu-
manos a Mim, conhecido por vários
nomes como Alma do Mundo, Ser
Supremo, Grande Arquiteto, Divina
Providencia, Centro de Tudo, Pai
Celeste, Criador, Espírito Divino,
Razão Universal, Consciência Cós-
mica, ou simplesmente Deus. Inde-
pendentemente de como me chamam,
sou onde os mundos se encontram e
se conhecem cada qual em sua con-
sciência para se possuir e será nesta
junção que vocês entenderão que Eu
Sou!

 Acima deste fluxo e refluxo de
elementos passageiros e mutantes,
dessa diversidade infinita de seres
finitos, dessa variedade que contri-
bui para o domínio da Natureza e da
vida, encontrando no Universo o
principio fixo, imutável, cuja Un-
idade Consciente se une à Essência e
à Substancia, fonte Primeira de to-
das as Formas, de toda Consciência,
porque consciência e forma, essên-
cia e substancia, como Eu e Você não
podemos existir um sem o outro, pois
se faltar qualquer um destes elemen-
tos, como descobrirão que Eu Sou?

 Na antiguidade fui reverenciado
por analogia aos Astros e aos Ele-
mentos da Natureza, pois minhas
criaturas se apavoravam com os
acontecimentos normais do Globo
em Ebulição e na medida em que
meus Filhos evoluíram fui sendo re-
conhecido com Antropomorfia, vis-
to que os animais eram mais fortes
do que humanos fazendo com que se
misturassem no panteão Egípcio,
formando assim deuses metade hu-
mano e metade animais ou aves.
Porém, com todas estas anomalias,
ainda assim, Eu Sou!

 Na mutação evolutiva, desper-
tou a consciência para um Deus Úni-

 EU SOU!

co. Os povos guerreiros veneravam
o Deus dos Exércitos; os Agricul-
tores davam-me o dizimo do endro,
do cominho e da hortelã e os pas-
tores ofereciam um cordeiro imola-
do. No Velho Testamento fui apre-
sentado para ser temido e na Nova
Aliança, para ser Amado, mas, dev-
ido à interesses  humanos o Judaís-
mo foi vinculado ao Cristianismo,
formando a religiosidade Judaico-
Cristã de onde nasceram permutas,
promessas, barganhas e chantagens,
sacrifícios e cilícios, pois que não
havendo mais ofertas cruentas, de-
senvolveram a hóstia, cuja acepção
é “animal de pequeno porte” sig-
nificando o meu “Cordeiro que tira
o pecado do mundo” como se fosse
possível através desta troca purifi-
car a Alma. Ora, como está progra-
mado pelas minhas leis que se alca-
nçará a plenitude Espiritual, não
demorará em se constituir a filoso-
fia do Amor como Religião Cósmi-
ca, aliás, já está se instalando na alma
dos meus filhos que me procuram
verdadeiramente no Imo de cada um,
onde Eu Sou e Estou!

 Na Lei de Ação e Reação os
filhos encontram os pais que pre-
cisam e os pais recebem os filhos
que procuram para que possam jun-
tos, centralizar-se no esforço in-
fatigável do bem, único elemento
reparador, suscetível de produzir o
reajuste necessário e se colocar de
acordo com a Lei Moral e Natural e
assim compreender o porquê do Eu
Sou!.

 Presentemente inúmeras pes-
soas aceitam uma religião, mas pou-
cas se interessam em pratica-las,
porém, onde eles estiverem  e inde-
pendente da bandeira escolhida,
minha Voz se fará ouvida pela con-
sciência, porque, realmente Eu Sou!

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341, no muro do cemitério

da Freguesia do Ó / Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-
2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com / Conheça nossos pensa-

mentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

 Brás Pereira esteve na rádio Ação Brasil, do querido Sebastião
Calixto Reis, onde falou sobre os blocos de bairro para o carnaval
2021 e , também, sobre o bairro do Imirim. Gabriela Rodrigues, apre-
sentadora, cantora e compositora também participou do bate papo.

Hein e por quê?

 A beleza esnobe

da modelo Sereia

Miny Cabral já

diz tudo sobre o

significado do

seu nome. Aos

24 anos de idade,

1,65 de altura,

olhos claros e

cabelos castan-

hos, Sereia, além

de modelo, é

atriz, bailarina e

bela como as

ondas do mar que

já garantiu o

título de Musa

Eco Sustentabil-

idade.  Sereia

Miny é mais uma

das beldades

assessorada pela

experiente Maria

de Mello e foto

de Adriano

Fernandez.

Acompanhe ela

Instagram:

@sereia.cabra.

Hein e por quê?

Com fama de sonhador, Au-
gusto Melo tenta a presidência do
Corinthians para implantar proje-
to inovador no clube. " Sou mais
um para o bando", afirma ele.

Ganhador absoluto na última
década, é fato notório que o Corin-
thians não vem vivendo o seu
melhor momento. Tanto dentro de
campo, quanto fora dele, no que
diz respeito à administração. Por
isso, baseados nas últimas tem-
poradas no time - apesar de três

Um "Louco" para dirigir o bando

títulos paulistas- os torcedores
não perdoam a atual adminis-
tração que, na visão deles, deixou
o clube entra em uma dívida prati-
camente impagável e não conseg-
ue montar, assim, um time que faça
o timão brigar por títulos. Neste
contexto, o maior campeão paulis-
ta da história se prepara para a
eleição mais importante dos últi-
mos tempos, visto que o próximo
presidente vai ter que modificar
ideias para tentar salvar a econo-

mia e o futebol de um dos maiores
do País. Competindo com o atual
diretor de futebol Duílio Monteiro
e o ex-presidente ( campeão mun-
dial pelo clube) Mario Gobbi, Au-
gusto Melo chega como franco
atirador, com ideias inovadoras e,
segundo alguns, uma pitada de
loucura. Empresário e sócio do
clube há mais de 30 anos, ele con-
ta que o Corinthians precisa de
mudança para voltar aos bons
tempos, mas que é difícil imaginar
o que aconteceu com o clube. " O
que aconteceu é difícil de explic-
ar. Vínhamos de títulos e conquis-
tas. Tínhamos um estilo de jogo
desde a época do Mano e do Tite.
Nós queremos saber o que está
acontecendo", afirma Melo.

Os projetos de sua chapa são
audaciosos. Augusto pretende,
assim que chegar à presidência,
reformular o departamento de fu-
tebol, abaixando o teto salarial
para 400 mil reais, investir mais na
base, assunto que ele diz conhec-

er bem, e modificar o faturamento
do clube social que, segundo ele,
é onde o clube tem mais prejuízo.
" O último balanço mostrou um
déficit de 61 milhões. Se a gente
faz o clube ser sustentável, deixa
de tirar esse dinheiro do futebol",
explicou o candidato.

Questionado sobre as críticas
de seu projeto para a sede do
clube, onde pretende construir um
hotel e uma "roda gigante" para a
exposição do símbolo, Augusto
Melo se sente tranquilo e diz que
tudo vai ser bancado pela inicia-
tiva privada, sendo custo zero
para o Corinthians. As eleições no
Corinthians acontecem no próxi-
mo dia 28. Nos últimos anos, a
grupo do atual presidente sempre
venceu.

 Repórter no Jornal São
Paulo de Fato, Locutor na Rá-
dio Hein e Por quê?! e Escritor
do Livro " A Bola e o Grito da
Emoção"

 As escolas de samba do
Grupo Especial do Rio de

Janeiro trabalham com a
possibilidade de realizar

desfiles em julho de 2021. Em
reunião, no dia 16 de novembro,

na sede da Liga Independente
das Escolas de Samba (Liesa),

os integrantes das agremiações
concordaram com a definição
de uma data de acordo com a

que já está sendo analisada
para desfiles em São Paulo e em

Salvador.“O presidente da
Liesa, Jorge Castanheira, disse
que a possibilidade de desfiles

no meio do ano vem sendo
discutida na liga há um tempo e

as escolas se colocaram à
disposição de fazer o espetácu-
lo em julho, desde que tenha a
vacina contra a Covid-19 e as

condições para possam se
preparar.

Desfiles de escolas de samba do Grupo Especial,
no Rio de Janeiro, poderá ser em julho

Rainha de Bateria da Portela,
Bianca Monteiro

Variedades
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Repórter: Hugo Pereira e Augusto Melo

Hum!!
A beldade Sereia Miny

Kaidakama


