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Governo de SP bate forte em bares e restaurantes

Redação SP de Fato - A explosão de casos de covid-19 obrigou o
governo de São Paulo a adotar novas medidas restritivas para bares,
restaurantes e lojas de conveniência. As medidas foram anunciadas
nesta sexta-feira (11). Pág. 3

Brasil apresenta queda no número de
pessoas nascidas e registradas no País

 Pesquisa Estatísticas de
Registro Civil, feita pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia a
Estatística), e divulgada na
primeira quinzena de
dezembro, revela que
2.888.218 pessoas foram
registradas no Brasil em
2019. Porém, desse total,
2.812.030 foram
registrados no ano do
nascimento e 76.188
nasceram em anos
anteriores. Pág. 3

Morreu na manhã desta sexta-feira
(11), no Rio de Janeiro, Ubirany Félix
do Nascimento, o Ubirany, aos 80
anos, por complicações da covid-19.
Ele estava internado há mais de uma
semana numa clínica do Rio de Jan-
eiro. Pág. 6

Morre Ubirany do
Fundo de Quintal

O fim do ano se aproxima e o hemisfério Sul vive o pleno verão. Na antiguidade o hemis-
fério sul era praticamente desconhecido. A América e a Austrália só foram descobertas a
partir do Século XV e a África, apesar de conhecida, só se tornou realmente parceira da
Europa também no Século XV. Pág. 5

Pesquisa:  46% das empresas estão sem
plano para retomar trabalho nos escritórios

Pág. 5

A Luz e o Calor da Vela - Natal e Chanuká
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Tia Zulmira

Crônica Professor Clovis

O final do ano 2020 será o mais
‘mixo’ até hoje notado. Culpa de
quem? Do coronavírus que deu
um nó no mundo; em todos os
países se instalou e fez a popu-
lação mundial bambolear sem o
necessário bambolê, lotando hos-
pitais, cemitérios, deixando cien-
tistas malucos, ao tentar desen-
volver vacina para combater o
mal. Muitas pesquisas e pouca
solução. Anunciam para 2021 que
a vacina estará disponível, porém

Final do Ano!

EditorialEditorial

Editorial

Conselho Tia Alzira

Ao abrir as portas do
abençoado terreiro, muitos con-
sulentes aguardavam ansiosos a
entrega da senha para atendimen-
to. Dois clientes pontificaram: um
querendo reaver a grana que gas-
tou como candidato e, perdendo
feio, teve apenas dois votos para
vereador, dele e da esposa. No
mais, foi esquecido pelos ele-
itores. Outro quer um ‘jabaculê’
para ser contratado por algum
clube do exterior, de preferência,
o Barcelona. Para atendê-los foi
escalado o caboclo Zoeira: “Zifi-
os, vamos por parte; você se can-
didatou para vereador e se
danou! O candidato terá que
gastar grana com ‘pelegos’ a fim
de ficar nas esquinas da vida

Um político ‘chumbado’ encomenda um trabalho;
jogador de futebol quer ser contratado pelo Barcelona!!

caso seja aprovada, há boato de
que o coronavírus tem no bolso
do colete outras cartas para jog-
ar, ou seja, caso a vacina  funci-
one, o coronavírus apresentará
outra epidemia e o povão que se
dane!

Como notamos, o ano 2020
não foi aprovado em nenhum
ponto.

O país ficou estático, finanças
idem, povão mascarado, uma au-
têntica canoa furada! Chô 2020!

Abrindo Baú Tia Zulmira

Políticos eleitos tomarão
posse em janeiro!

Os ‘promessões’ eleitos por
vocês, prefeito e uma leva de vere-
adores, autênticas ‘vaquinhas de
presépio’ tomarão posse em jan-
eiro de 2021. Como sempre acon-
tece, as promessas de benfeito-
rias serão esquecidas, se cobra-
das, dirão que não tem verba, se
esquecendo de que em suas cam-
panhas enganosas, nada disso foi
combinado e sim, o que foi
prometido, seria executado! Como
a conversa é velha e poucos acr-
editam, o tempo passa e reclaman-
do algo sobre problema viário,
buracos mil, nada disso é levado

a sério. Aquela obra interminável
frente ao Correio, seria
necessária? Por ali a circulação de
pessoas são moradores de rua,
alguns trabalhadores que passam
rápidos em direção ao labor des-
viando-se de diversos tapumes,
dando voltas inúteis, nem Freud
responderia ou aprovaria, caso
estivesse entre nós.  Obra inter-
minável, dinheiro que poderia ser
melhor empregado em outro lo-
cal.

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e observadora da falta de
imaginação de nossos políticos!

A regra básica do capital é
produção e consumo. Ninguém
fabrica algo para não ser compra-
do. Mesmo o produto mais ba-
nal, precisa de alguém no final da
linha para gerar lucro. Essa lógi-
ca começa a ser questionada pelo
coronavírus. Em diversos países,
as pessoas entraram em quaren-
tena. O funcionário deixou de ir
ao trabalho.  Mesmo com o forte
processo de automação, qualquer
máquina precisa de alguma pes-
soa para ligar e avaliar qualquer
erro que possa acontecer. Imag-
ine a gigantesca indústria chine-
sa em marcha lenta, derrubando
o crescimento. Durante décadas
diziam que se os Estados Unidos
espirrassem, o mundo ficaria gri-
pado. Agora mudou: um resfria-
do da China pode provocar pneu-
monia na economia mundial. É o

Coronavírus dá nocaute na economia
maior mercado consumidor do
planeta. Calcule a suspensão de
um milionário contrato de expor-
tação para os chineses por causa
do coronavírus?

Outro problema grave é o cus-
to com as pessoas, empregadas,
que ficaram de quarentena por
causa do coronavírus. No Brasil,
da era Bolsonaro, aonde os
direitos trabalhistas foram de-
monizados, para o crescimento da
economia, que não saiu do chão,
o quadro pode ficar crítico.

Sinal disto estamos vendo
neste final de 2020. O desemprego
atingindo 14 milhões, a covid-19
numa terrível segunda onda
varrendo todo o Brasil e o País
sem nenhuma expectativa para
2021. Como diz o ditado: “o que é
ruim, poderá ficar pior”. Espera-
mos o contrário.

VACINA - Com tantos influ-
enciadores digitais por ai, a Si-
novac escolheu logo João Dória
para garoto propaganda da vaci-
na chinesa. Uma vergonha. So-
bretudo porque o governador re-
solveu fazer política com a vaci-
na e se acha o salvador da pátria.
Tomou uma invertida histórica do
ministro da saúde que nunca mais
vai querer saber de se aparecer
em reuniões. Caiado também colo-
cou Dória em seu devido lugar.
Bem feito para o tucano e, com
isso,  bom para o Brasil.

FINALZINHO - A torcida da
Covid - que tem até sócios - ago-
ra parece estar ficando irritada

de humor da emissora. Mais um
caso que a Globo tentou abafar,
mas não conseguiu. Marcius é um
crápula se tiver feito mesmo isso.
Mas o que o pessoal demora para
denunciar é algo que coloca tam-
bém em dúvida qualquer acusação.
Não gostou, denuncia. Bolsonaro
quer que as mulheres andem arma-
das justamente por isso. Mete fogo
nos caras.

SÃO PAULO CAMPEÃO
BRASILEIRO - Como maior clube
da história do futebol brasileiro, o
São Paulo conquista o título de
2020 com um futebol de encantar.
Diniz acertou o time e fica pratica-
mente impossível parar o tricolor.

portando bandeira com o seu
nome! Sem essa, os eleitores
desconhecem a ‘peça’ e não vot-
am! Esse trabalho não fazemos.
Nossos guias não apoiam. So-
mente trabalhos honestos!

Política, zero! Quanto ao joga-
dor de futebol que sonha em jog-
ar no Barcelona da Espanha, pode
tirar essa ideia da cuca! Continue
jogando por aqui ou no Barcelo-
na da vila Paulicéia; este será o
único Barcelona em que poderá
ser titular! Portanto, negativo
suas pretensões!  Continuem car-
regando sua cruz com categoria.
Nada de tentar política ou querer
ser contratado pelo futebol do
exterior! Amém! Os clientes
saíram desolados!

Eleições transcorreram num
clima de desinteresse pelos ele-
itores. Ao vencedores esperavam
mais dos eleitores. A organização
foi ótima, apenas parte dos ele-
itores acharam por bem não votar.

Acontece que os políticos
anteriores não aprovaram, alguns
desonestos, outros nada con-
fiáveis, tudo colaborou para que
essa e eleições futuras sejam
também  desacreditadas  e
colocadas na marca do pênalti.

No futebol, deu a lógica. Os
times que marcaram gols con-
tra seus adversários, ganharam;
os que não marcaram, perderam
ou empataram.

 Custo de vida sobe diaria-
mente, puxado pelo preço da
gasolina. Gêneros alimentícios,
carnes, óleo comestível segue o
cortejo. O povão que se dane!

Caminhões e ônibus se estra-
nhando nas estradas! Muitas víti-
mas fatais, esfacelando famílias.
Alguns culpam os traçados das
estradas, outros a imperícia dos
condutores e são Pedro não se
cansa de receber algumas almas
bondosas; outras, de acordo com
o ‘curriculo’ do ‘cabra’, tomam
outro destino! Terão que se en-
tender com o ‘encardido!’

Não é à toa que a popularidade
do presidente da República e do
clã bolsanaristas está em baixa e
desgastada por todo o País,
aponta vários institutos de
pesquisas. Sem se importar com
isso, ou com essa temperatura
impopular. Bolsonaro debocha de
parentes e familiares de milhares
de pessoas que perderam as vidas
vítimas da Covid 19.  Por outro
lado, a pandemia avança em alta
pelo Brasil espalhando dor e
sofrimento ao povo. Omisso a
tantas situações, o governo
Bolsonaro não age e navega a
favor de ventos do descaso e
desleixo proposto por sua
ideologia política rumo ao
colapso sanitário e social do país.

 Sem um plano nacional de
vacinação para garantir que
vidas sejam salvas. O governo
federal mostra incompetência e
irresponsabilidade para por em
prática ações emergenciais de
vacinação contra a Covid 19. Em
meio ao “tiroteio e o jogo de
braços” entre o governador de
São Paulo, João Dória e o
presidente Bolsonaro, sobre a
responsabilidade da aquisição e
vacinação da Coronavac  (vacina
chinesa). Descobriu-se que o
Ministério da Saúde não tem
sequer plano algum para compra
de agulhas e seringas, muito
menos para vacinar cerca de 212
milhões de brasileiros.

 Enquanto isso, em São Paulo,

o governador João Doria (PSDB),
anunciou na última quinta-feira
(dia 10), o inicio da produção
nacional da vacina Coronavac,
desenvolvida em parceria entre o
Instituto Butantã e a farmacêutica
chinesa Sinovac. Segundo o
governador, o Instituto Butantã
começou a produzir o imunizante
e contratou cerca de 120 técnicos
para auxiliar na produção da
vacina, que será feita “24 horas
por dia e 7 dias por semana”,
aumentando sua capacidade de
produção para 1,5 milhão de doses
por dia.

 Apesar do governador de São
Paulo ter afirmado que o Estado
pretende começar o plano de
vacinação em 25 de janeiro de

2021,  a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa),
órgão controlado pelo Ministério
da Saúde, que só libera o uso da
vacina após a análise de
documentos , como os dados da
3ª. Fase da pesquisa sobre a
eficácia da vacina.

 Porém, nesse “jogo de
braços” entre Bolsonaro e Doria
pela corrida da vacinação da
população. O governador de São
Paulo, já largou na frente, pois 11
Estados e dezenas prefeituras
municipais já firmaram contrato
com o Instituto Butantã para a
compra da vacina contra a
imunização da Covid 19. Uma
corrida que já sinaliza em luz de
esperança no final do túnel.

Jogo de “braços” na corrida por vacinas!

com o fim próximo do que eles
chamam de pandemia. O presi-
dente, sábio como sempre, decre-
tou: "estamos no finalzinho da
pandemia". Com isso, a extrema
imprensa já ficou desesperada e
começou a fazer matéria de
supostos leitos cheios. Não pre-
cisa ser inteligente para saber
que, com a chegada da vacina ( a
verdadeira) prevista para março,
o vírus vai acabar. Faltam 3 me-
ses. Ou seja, já está no fim. BOA,
PRESIDENTE!

ESCÂNDALO NA GLOBO -
O Humorista Marcius Melhem,
segundo reportagem, abusou de
atrizes e integrantes do núcleo

Isso tudo se dá por conta do
grande trabalho feito por Leco, que
deixou de atrapalhar o departamen-
to de futebol. Com o hepta con-
quistado, o São Paulo mostra que
voltou para acabar com a hegemo-
nia falsa de um ano do Flamengo.

DROGADOS E SAFADOS - A
prova de que a polícia trabalha sem
violência foi dada na última quarta
, quando drogados saquearam car-
ros de várias pessoas que passa-
vam no centro de São Paulo. De-
sarmados e sem chance de reagir,
as pessoas tinham que ver seus
carros sendo quebrados sem
chance de fazer nada. A conclusão
exata é: o cidadão só se ferra.
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Redação SP
de Fato - A ex-
plosão de casos
de covid-19 obri-
gou o governo de
São Paulo a adot-
ar novas medidas
restritivas para
bares, restau-
rantes e lojas de
conveniência. As
medidas foram
anunciadas nesta
sexta-feira (11) e
terão duração de
30 dias, pror-
rogáveis por mais
um mês.

O horário de
funcionamento
dos bares será
até as 20h, até ag-
ora eles podiam
ficar abertos até
as 22h. Nos restaurantes, que
poderão atender os clientes até
as 22h, a venda de bebidas al-
coólica só poderá ser feita até as
20h. A mesma regra valerá para
as lojas de conveniência de pos-

Governo de SP aperta o
cerco contra a covid-19

Redação/SP de Fato -
Pesquisa Estatísticas de Registro
Civil, feita pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia a
Estatística), e divulgada na
primeira quinzena de dezembro,
revela que 2.888.218 pessoas
foram registradas no Brasil em
2019. Porém, desse total,
2.812.030 foram registrados no
ano do nascimento e 76.188
nasceram em anos anteriores.

O número de pessoas
nascidas e registradas em 2019
teve redução de 3% no Brasil, em
comparação a 2018, após dois
anos de alta (2,6% em 2017 e 0,9%
em 2018). A maior queda foi
observada no estado do Rio de
Janeiro (5,4%).  De acordo com a
pesquisa, entre 2010 e 2019, as
maiores proporções de nascidos
vivos tinham mães, na ocasião
do parto, nas faixas etárias de 20
a 24 anos (24,5%), 25 a 29 anos
(23,8%) e e 30 a 34 anos (21,1). O
menor percentual de nascidos
vivos em 2019 tinha mães com
40 anos de idade ou mais (3,4%).

Brasil apresenta queda no número de
pessoas nascidas e registradas no País

Na avaliação dos técnicos do
IBGE, os números mostram que
houve redução de partos de
mulheres mais jovens em relação
a anos anteriores e ampliação em
mulheres na faixa de 30 a 39 anos,
no ano passado, o que confirma
observações feitas nos censos
demográficos de redução das
taxas de fecundidade das
mulheres mais jovens. Segundo

o instituto, a proporção de
nascimentos gerados por mães
com idade de 30 anos ou mais já
responde por 37,4% do total de
nascimentos do país, em 1999
essa proporção era de 23,7%. A
pesquisa foi feita com base em
dados relatados por mais de 20
mil entidades, entre cartórios,
varas de família, varas cíveis,
foros e tabelionatos.

 A pesquisa do IBGE mostra também que o número de registros de casamentos entre
pessoas do mesmo sexo, depois da alta de 61,7% verificada de 2017 para 2018, caiu 4,9 %
entre 2018 (9.520) e 2019 (9.056). O total de casamentos dessa natureza, no ano passado,
entretanto, ainda é bem superior ao observado em 2017 (5.887). No arranjo conjugal de sexos
diferentes, a idade média dos cônjuges solteiros ao casar, no ano passado, era de 31 anos para
homens e de 28 anos para as mulheres. Em casamentos do mesmo sexo, a idade média ao
casar foi de 34 anos para os homens e 33 para as mulheres.

 Casamentos com pessoas do mesmo
sexo teve queda em 2019

Saúde
Nas Festas de Fim de Ano, médica
alerta para os cuidados com idosos

Redação/SP de Fato - A médica Simone
Henriques, do Médica Residencial Club
Leger, que acolhe pessoas da 3ª idade,
alerta que diante da gravidade da
pandemia, as festas do final deste ano
ganharão novos ares. “As famílias
precisarão conciliar o encontro afetivo
com medidas de proteção e
isolamento”, aconselhou.
No caso do convívio com idosos, a
preocupação deve ser redobrada.
Porém, com todos os cuidados
exigidos, as reuniões precisam
acontecer. O aconselhável, destaca, é
restringir o encontro a núcleos
menores. “Não pode ficar de lado o uso
de máscara e evitar grande número de
pessoas presentes”, finalizou.

Calor é fator de risco para pedra nos rins
  Redação/SP de Fato - O aumento do

calor é um fator de risco significativo para
um problema comum, o cálculo renal. As
populares pedras nos rins acontecem
com mais frequência nos períodos de
temperaturas mais altas e, nesta época, é
preciso prestar mais atenção. Segundo
estudos, no Verão o número de casos de
pedra nos rins pode aumentar em até 80%.

O médico urologista chefe do Centro
de Cálculo Renal do Hospital 9 de Julho,
Dr. Fabio Vicentini, explica que o aumento
da transpiração e as mudanças na
alimentação comuns no Verão são os
principais responsáveis pelo crescimento
dos casos de cálculo renal. “No calor, o corpo elimina mais água pelo suor e uma desidratação, mesmo
que leve, prejudica o trabalho dos rins”, descreveu.  Segundo ele, este órgão é responsável por filtrar
substâncias que o corpo não utiliza, entre eles os sais minerais. “Esses elementos podem se agrupar e
formar cristais que, acumulados, se transformam nos cálculos”, explicou. Para driblar esse problema, é
fundamental aumentar a ingestão de líquidos no calor.

  Hugo Pereira -
Todos se perguntavam
qual era o grande prob-
lema do São Paulo nos
últimos anos, sobretu-
do por conta  de mon-
tar bons elencos e,
mesmo assim, não
conseguir empolgar?
Uma análise feita nos
times do Tricolor des-
de 2013, não nos deixa
mentir de que a equipe
era sim competitiva,
mas que não passava
confiança ao treinador.
Vamos relembrar algu-
mas das principais
peças tricolores que
estiveram presentes
nos últimos elencos.

Em 2013, um ano após o últi-
mo título, a escalação base era:
Rogério Ceni, Douglas, Lúcio,
Edson Silva e Carleto; Welling-
ton, Maicon, Jadson e Ganso;
Oswaldo e Luís Fabiano. O time
foi eliminado de todas as com-
petições e brigou para não cair
no Brasileiro. No ano seguinte, a
base era a mesma, mas reforçada
por outros nomes de peso, como

Esporte
 Diniz coloca estilo de jogo e

São Paulo vira líder do Brasileirão

Alexandre Pato, Kaká, Souza e
Alan Kardec. O resultado foi um
vice Brasileiro, bom para a expec-
tativa tricolor.

Com a expectativa maior, o ano
de 2015 chegou, mas já sem Kaká
e com Kardec machucado, o São
Paulo não conseguiu embalar. No
Paulistão, foi eliminado pelo San-
tos, assim como na Copa do Bra-
sil, quando a equipe foi massac-
rada, além de ter sido humilhada

pelo Corinthians por 6
a 1. A vaga na Liberta-
dores serviu como
alento, visto que a tor-
cida não se agradou
do ano que fez o Tri-
color. Em 2016, a ida à
semi da Libertadores
deu um ar de que o
grande São Paulo tin-
ha voltado, mas a elim-
inação para o Atlético
Nacional colocou a
equipe numa crise in-
terminável, que durar-
ia até o Brasileiro de
2018, quando chegou
a liderar boa parte do
campeonato, mas
lesões e tropeços colo-

caram a equipe num declínio históri-
co, acabando em quinto lugar. O
ano teve três trocas de treinador.
Em 2019 e 2020, apesar de alguns
tropeços, a equipe se acertou com
Diniz, liderando o Campeonato
Brasileiro com folga e apresentan-
do um futebol para lá de bonito,
goleando adversários até então ti-
dos como favoritos. O São Paulo
mostra que insistir num trabalho
promissor sempre dá certo e que a
troca nunca é a melhor opção.

Crônica

Walmir Bardo -  Como
pode um lugar chamado de
"Nova Luz" estar repleto de
tanta escuridão...???

Como é triste ver um dos
cartões postais de nossa ci-
dade se transformar num
depósito de seres humanos
que perderam o controle de
suas vidas...???

E o Poder Público e entidades
religiosas fazem seu papel as-
sistindo a tudo isso num assis-
tencialismo muitas vezes inefi-
ciente e à margem do epicentro
do narcotráfico, pois os depen-
dentes químicos que ali se hos-
pedam, quase não possuem es-
trutura emocional e psicológica
para comandar suas vidas e pedir

A apagada Nova Luz

ajuda e internação. Numa corre-
lação analógica, o local se trans-
formou feito um formigueiro
onde os humanos-dependentes
se tornaram súditos operários à
serviço da rainha mãe reprodu-
tora. Quando se destrói um for-
migueiro, as formigas se dispers-
am para todos os lados e são ca-
pazes de se reorganizar se a rain-

ha sobreviver. A mesma
coisa acontece com o cen-
ário da região "Nova Luz"
apagada, pois enquanto o
narcotráfico por ali existir,
seus fiéis dependentes
continuarão como cegos
escravos dominados  pela
droga. Eu defendo a tese
da internação humanitária

e compulsória pela falta de auto-
controle psíquico.

O lamentável incidente
ocorrido em 8 de dezembro é uma
grande prova que além de destruir
suas próprias vidas, são capazes
de colocar em risco de vida da
população que por ali transita. Não
às drogas. Luz para todos...!!!

tos de gasolina. As medidas têm
como objetivo reduzir aglomer-
ações geralmente protagoniza-
das por jovens.

 Porém, o período de funcio-
namento dos comércios, para

evitar acúmulo de consumidores
nas mesmas faixas de horário, foi
ampliado de 10 para 12 horas.
Essa regra vale principalmente
durante o período de compras
de fim de ano.

Henrique Barreto/Futura Press/Estadão Conteúdo
Bebês (Philippe Huguen/AFP/AFP)

TELEVENDAS: 94725.1186
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Economia

Editorial

Crônicas

 Marcos L Suss-
kind  - A vida de um
casal passa por mo-
mentos muito distin-
tos. Tem a fase do amor
e do sonho, tem os dias
de briga, outros de car-
inho e afeto. Há aque-
les momentos de mui-
ta preocupação com o
futuro mas também
aqueles de realização
olhando para o que já
conseguimos.

 O interessante é que muitas
vezes o momento de afeto e o de
raiva se alternam muito rapida-
mente.   Foi o que aconteceu numa
discussão recente. A Marta, aquela
Santa que eu tenho lá em casa, me
perguntou o que poderia ser uma
dor que passa daqui para lá e de lá
para cá. O que será?

Eu respondi que devia ser uma
dor passageira.  Foi o suficiente
para ela ter uma daquelas explosões
femininas:

-" Quando eu casei com você eu
era cega, surda, uma idiota comple-
ta, sem nenhuma inteligência."

Eu então respondi -"Então
porque você briga comigo? Devia
me agradecer de casar com alguém
tão doente e incapaz!"

Pronto. Começou outra briga…
 Para tentar acalmar os, ânimos,

eu perguntei para a Marta, aquela
Santa que eu tenho lá em casa:

-" Você sabe se burros vivem
muitos anos?" Ela respondeu.

-" Não tenho ideia. Mas porque
você pergunta, não está se sentindo
bem?"   A verdade é que nesta sem-
ana eu estava febril. Fiquei com
muito medo do tal do Covid19 e
corri ao pronto socorro.

O médico foi muito legal, me
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examinou muito bem
e me disse que graças
a Deus não era grave,
era uma simples gripe
forte.  Perguntei a ele
o que devo fazer e ele
me respondeu que
não era nada demais.
Me disse que quando
ele tem este tipo de
gripe ele toma um chá
bem quente com uma
dose de conhaque,
duas aspirinas, depois

toma banho quente, entra debaixo das
cobertas com a mulher dele, faz amor
e no dia seguinte está ótimo.  Então
eu falei que vou fazer a mesma coisa
e inocentemente perguntei: sua mul-
her está livre hoje à noite? Resultado:
estou me recuperando na ala or-
topédica, braços e fêmur quebrados e
com os olhos ainda bastante incha-
dos.   O ortopedista que me exami-
nou hoje disse que eu sairia andando
do hospital. Fiquei bastante contente
e o parabenizei pelo tratamento per-
feito. Ele respondeu -" Vai sair an-
dando porque para pagar o tratamen-
to você vai ter de vender o carro! "

 No leito ao lado tinha um senhor
que parecia ter dores. Quando o or-
topedista chegou, ele disse que tinha
quebrado o braço em três lugares. E
completou:

-" O que o Sr. me aconselha, Dou-
tor?"  O ortopedista então disse

-" O sr. deve parar de ir nestes
lugares."

 E foi aqui no hospital que eu en-
tendi, finalmente, a diferença entre
os amigos e o melhor amigo.

Nas visitas meus amigos me per-
guntavam como está você? Já meu
melhor amigo me perguntou: que tal
a enfermeira?

Isso que é amigo!

E-mail: saopaulodefato@uol.com.br
www.saopaulodefato.com

Acabei Internado

Direito

SE FOR PARA RECEBER EU QUERO !!!!
O ITCMD PAGO A MAIS EU QUERO!

         O  Governo  do Estado de
São Paulo,  vem  cobrando ilegal-
mente  o  Imposto sobre a  trans-
missão causa mortis e doação de
quaisquer Bens ou direitos - o
chamado ITCMD  e o Poder Ju-
diciário vem decidindo unani-
mente que a Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo calcu-
la sse tributo sobre um valor de
referencia que ela determina e im-
põe ao contribuinte, mas a decisão
é a de que a base desse Imposto é
o valor venal  aquele que  consta
no lançamento do IPTU no caso
de imóveis urbanos ou do  ITR -
Imposto sobre a propriedade ter-
ritorial rural no caso de imóveis
rural. Eu venho insistindo nessa
mensagem por entender, que mui-
tas pessoas ainda desconhecem
que  o Governo comete ilegal-
idades ,que as regras impostas
são questionadas por quem tem
possibilidades de levar até o Pod-
er Judiciário, que aprecia e   julga
o que é de direito. No caso todas
as decisões são embasadas pelo
principio da interpretação do Có-
digo Tributário Nacional que é a
Lei que norteia todo estudo do
Direito  Tributário e  abrange to-
das as regras superiores aos im-
postos em Leis e Decretos Estad-
uais ou Municipais. Já  alertamos
que como tudo em direito tem pra-
zo, que é a prescrição de 5 (cinco)
anos para requerer  a devolução
do  que foi cobrado e pago a mais
o exemplo sempre é a melhor for-
ma de entender: pago o ITCMD
em 09 de junho de 2015 no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

conto 5 (cinco) anos para
propor a sua devolução judi-
cialmente, portanto em 06 de
junho de 2020 o direito não
mais pode ser exercido. Na
área Municipal também se
questiona sobre a base mu-
nicipal cujo fato gerador é a
transmissão de ‘ben’
imóvel.De acordo com as
legislações tributária e con-
stitucional , a alíquota do ITBI
incide sobre o valor da tran-
sação do bem ou sobre o val-
or venal do imóvel, preva-
lecendo o maior entre
eles.Porém, no município de

São Paulo instituiu-se uma nova
base de cálculo para cobrança do
referido imposto , consistente no
valor de referência sem que fos-
sem fixados critérios objetivos
para apuração exata do seu valor.
Ai então, vêm o Poder Judiciário
dar a sua contribuição e decidin-
do até pela devolução do que foi
cobrado a mais, determinando a
devolução dos valores recolhi-
dos cujo montante superasse o
valor venal .A base de cálculo do
ITBI é o valor venal do IPTU ,
conforme interpretação do artigo
38 do CTN e tese fixada no IRDR
-tema nº 19 do 7º Grupo de Direito
Público. Portanto, o que se impõe
com urgência é a reforma
Tributária que a equipe econômi-
ca ficou de levar ao Congresso,
não é aumentar tributos para ar-
recadar mais, é simplificar todo o
sistema tributário, que é um
enorme complicador com regras
absurdas.
Como diz o Professor Delfim Neto
que na sua ótica quem entende
de Tributos são Tributaristas e
não Economistas. Mas, os Tec-
nocratas Governamentais só
querem inventar como arrecadar
mais e para contestar ainda bem
que temos o Poder Judiciário que
analisa com princípios de direito
e de justiça. Assim sendo, mais
uma vez, nos oferecemos para ti-
rar as dúvidas que  tiverem e os
nossos contatos vão a seguir ou
ainda através deste prestigiado
veiculo Jornal São Paulo de Fato..

 Os motoristas que
passam pela Av.General
Penha Brasil altura do
nº2322 no Jardim dos Fran-
cos-Brasilândia observam
as melhorias feitas na via
pública recentemente pela
Subprefeitura da Fregue-
sia do Ó/Brasilândia.   Veja
na foto que no local foi re-
alizado um bom serviço de
conserto de guias,sarjetas
e construção de valetas
substituindo uma canaliza-
ção antiga e entupida que
vinha causando enchentes
na época de chuva e água
parada no canto das guias,
a solicitação das benfeito-
rias foi feita em 04/02/2019

pela Associação dos Moradores do Jardim dos Francos e Adjacências,
Alvorada e a Comunidade.

Melhorias na Av. General
Penha Brasil no Jd. dos Francos

CET atende reivindicações e
transforma rua do Jd.Vista Alegre

Próximo de completar 4 anos,
o Conseg Vila Penteado em con-
junto com os Moradores, Ro-
sangela Santiago, Instituto Cam-
inho da Paz reiterando nas re-
uniões mensal do Conseg solici-
taram a alteração de circulação
de veículos na Rua Ibiraiaras/via
da UBS Jardim Vista Alegre.

Devido ser uma rua estreita,
sinuosa e de mão dupla vinha
ocorrendo inúmeros conflitos de

tráfego porém com a transfor-
mação em mão única ocorrida a
partir do dia 05/12 melhorou a se-
gurança e mobilidade no bairro, a
CET indeferiu a reivindicação
duas vezes disse o Presidente do
Conseg Manoel Marques da
Silva(Ezequias) e a solicitação só
foi atendida graças a interferên-
cia e apoio do Vereador Milton
Leite a quem agradece.

 SOBRE AS CONVENIADAS:  Nós da da CEIs conveniadas.
Trabalhamos o dobro da carga horária da rede direta. Trabalhamos
com Down, Autismo entre outros, todas na mesma sala sem apoio de
ATE.   Precisam dar mais valor para as creches conveniadas,
profissionais como eu, que trabalha na área, queremos carga horária
reduzida,  formação de qualidade, um salário melhor e os mesmos
benefícios que a direta tem.

MONGAGUÁ: O Prefeito de Mongaguá parece que é mal
assessorado e tem servidor ruim para resolver os problemas. Até agora
não deram retorno sobre uma reivindicação do leitor que solicita um
ponto de parada de ônibus com cobertura e assento na rua Leda com
a Rua Senador Feijó no Jardim Leonor.

Anteriormente havíamos também recebido reclamação sobre um
terreno com lixo e muito mato situado à rua Senador Feijó. Responderam
que iriam notificar o proprietário para fazer a limpeza, mesmo sendo
murado, não ajudaram em nada e o problema continua. Os moradores
foram orientados a  formalizar denúncia no MP-SP

SABESP  TRABALHA  BEM NA REGIÃO:  A Diretoria do Conseg
Vila Amália Lourdes de Freitas esta agradecendo a Subprefeitura Casa
Verde - Subprefeito Marcelo DelBosco e a Sabesp pelo excelente
serviço de limpeza feita no posto policial do Largo do Japonês que
ficou inundado devido a um vazamento ocorrido em uma rede coletora
de esgoto. Uma equipe da Sabesp formada pelos fiscais Riva, Gilmar,
Wagner e Lucas deram um bom  atendimento. A Sabesp - Gerência
Regional(Polo) Casa Verde e Assessoria Comunitária da Cachoeirinha
está sempre na frente com bom trabalho.

  Rapidinhas - H. Deloste

NOTA DE ANIVERSÁRIO:

  Os nossos
parabéns a
Maria José de
Araújo, ela
reside no
Jardim Guarani
e completou
73 Anos.
Maria que é
esposa do
amigo Jair
Araújo foi
homenageada
pelos filhos e
amigos em sua
residência.

Redação/SP de Fato - Segundo o levantamento, 81% das
empresas entrevistadas consideram muito importante a
implementação de um plano de retorno dos funcionários aos
escritórios, de forma presencial. Porém, apenas 54% confirmaram

Pesquisa:  46% das empresas estão sem plano
para retomar trabalho nos escritórios

Estudo revela como a gestão dos
funcionários foi alterada pela pandemia

que este planejamento já foi feito em suas companhias.
“O levantamento apurou também que a maioria das empresas

acredita que seus funcionários estão tão satisfeitos com o emprego
quanto antes da pandemia e que apenas 1 em cada 10 consideram
que satisfação é menor”, explicou diretor executivo de Marketing e
Serviços ao Trabalhador, da VR Benefícios, autora da pesquisa,
Roberto Esteves Grigorovski.

Medidas de proteção que as empresas vão adotar: -  83% -
disponibilidade de álcool em gel -  76% - entrega de máscaras ao
funcionário -  72% - desinfecção do ambiente de trabalho -  67% -
afastamento e suporte para o funcionário que teve contato com
alguém que ficou doente -  63% - treinamento sobre boas práticas
no ambiente de trabalho -  62% - identificação e gerenciamento de
casos positivos na empresa -  60% - treinamento sobre cuidados
pessoais e coletivos

Iniciativas que as empresas menos pretendem criar no retorno
aos escritórios estão novos serviços de: -  45% - transporte -  42%
- assistência médica/psicológica -  42% - de alimentação - 33% -
realização de testes/exames em todo o quadro de funcionários

Dr. Ari Pereira
Advogado e Diretor Plena da Associação Comercial  de São Paulo
  E-mail:pereiraari2917@gmail.com  - Tel: (011) 9.51164243

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

96676-1536

99374-4534

Cassius

Brás Pereira



Especial

A Luz e o Calor da Vela -  Natal e Chanuká

Você já se perguntou o
motivo pelo qual tan
to o Natal Cristão

como o Chanuká Judaico, ambos
comemorados em Dezembro, são
cheios de luz?

O fim do ano se aproxima e o
hemisfério Sul vive o pleno
verão. Na antiguidade o hemis-
fério sul era praticamente
desconhecido. A América e a
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curtos, frios, escuros. Apenas
para exemplificar, estou em Israel
onde hoje, às 17 hs, já brilhavam
as estrelas. É neste mês frio, es-
curo e de dias curtos que mais
precisamos de luz e de calor. É
também nesta época de ano que
Cristãos e Judeus foram agracia-
dos com espiritualidade, que é a
luz da alma.Comecemos com o
Chanuká Judaico, que se iniciou

Austrália só foram descobertas
a partir do Século XV e a África,
apesar de conhecida, só se tor-
nou realmente parceira da Euro-
pa também no Século XV.

Toda a história multimilenar
conhecida ocorreu no hemisfério
norte até cerca de 500 anos atrás.
E no fim do ano, Dezembro, no
hemisfério norte, ocorre o Solstí-
cio de Inverno com dias muito

na noite desta 5a, Feira e dura 8
dias. Esta festa alegre e cheia de
luz tem origem numa guerra. Os
Selêucidas, povo que abraçava a
cultura Helênica (Grega), domina-
vam Israel. O Rei Antioco IV, que
se auto-denominava Epifanes (o
“magnífico” ou o “es-
plendoroso”) re-
solveu proibir a re-
ligião Judaica e obri-
gou o povo a adorar
estátuas e deuses
pagãos bem como
proibiu a circuncisão,
forçou alimentação
com carne de porco e
o culto pagão. Os Ju-
deus que sempre ac-
reditaram num único
D'us, sem forma e in-
visível aos olhos, se
revoltaram. Mudaram
a letra “F” por “M” no nome dele:
o chamavamr de Antioco Epi-
manes (o “Louco”). Comandados
por Judá Macabeu enfrentaram
os Selêucidas muito mais numer-
osos e bem armados durante sete
anos - de 167 a 160 AEC (Antes
da Época Comum). Para enfren-
tar o exército poderoso e numer-
oso, Judá Macabeu recorreu à
luta de guerrilha. Suas táticas ain-
da são estudadas nas escolas
militares até hoje. Finalmente os
Macabeus conseguem recon-
quistar Jerusalém e adentrar o
Templo, que os Selêucidas havi-
am profanado. Encontram so-
mente um frasco com óleo sagra-
do para acender a Menorá, o can-

delabro de sagrado de sete
braços. A produção de novo óleo
demoraria outros sete dias e
ocorre então o milagre pois o óleo
de um dia ardeu 8 dias, até que o
novo óleo estivesse disponível.
E aqui vem a grande surpresa. Os

Judeus não
comemoram a
fenomenal vitória
militar. Comemo-
ram a reconquista
de sua liberdade
religiosa e o mi-
lagre da luz eman-
ada do óleo que
durou oito dias.
Acendem a cada
noite mais uma
vela, iniciando
com uma até com-
pletar oito. O can-

delabro de Chanuká tem 9 braços.
A vela acesa traz luz e calor na
escuridão do paganismo e na frie-
za da falta de fé.  É neste mesmo
período o Natal Cristão, também
ele iluminado. O costume remon-
ta à época em que as árvores de
Natal eram decoradas com velas,
que simbolizavam Jesus como a
luz do mundo. O Natal no Hemis-
fério Norte é comemorado apenas
4 dias após o solstício (o dia mais
curto do ano) e a luz da vela traz -
de novo - o calor e a luz
necessárias para a vida nesta
época escura. Para os Cristãos a
vela era acesa para representar a
estrela de Belém, guiando os Reis
Magos ao estábulo onde Jesus
nasceu.“As árvores de Natal tro-

vam as velas por luzes elétricas
só no início do século 20.

A vela traz significados espir-
ituais muito fortes, representan-
do a luz emanada da Divindade.
Representa o ardente desejo do
Homem se aproximar de D’us. No
Judaísmo a luz da vela simboliza
a alma e tanto Judeus como Cris-
tãos consideram a luz como sím-
bolo de júbilo, enquanto a escu-
ridão simboliza a tristeza e o afas-
tamento espiritual. Notemos que
num ambiente escuro, indepen-
dente de seu tamanho, o simples
iluminar de uma vela acaba com a
escuridão e uma única vela pode
acender muitas outras. Por outro
lado, a vela e a luz nos trazem a
importante reflexão que a escu-
ridão não se extingue a si mesma,
mas a luz pode apagar-se. A vela
pode terminar e cabe a cada um de
nós cuidar para que a luz não
acabe. Olhar a vela, cuidar da re-
posição quando ela está no fim ex-
emplifica que é necessário cuidar
de nossa espiritualidade, de nos-
sa relação com o Poder Superior e
com nossos semelhantes. Se não
cuidarmos, infelizmente voltará a
escuridão ao nosso redor e em
nossas vidas. Nós somos podem-
os ser velas no mundo e, como a
vela, podemos trazer luz. E precisa-
mos acender uma outra vela, ilu-
minar outro Ser Humano para que
a escuridão não volte.““Esta
talvez seja a força da mensagem
trazidas pela luz e calor sas velas
de Chanuká e a luz do Natal!

Redação SP de Fato - No mercado brasileiro desde 2005, a Ram é a primeira Premium muscle truck do Brasil, com
potente motor V8 de 5,7 litros produzindo 400 cv de potência e 56,7 Kgfm de torque, dados que fazem essa picape
acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,4 segundos.

 Para um carro de passeio isto seria normal, mas a Ram 1500 Rebel tem quase 6 metros de comprimento e passa das
2,5 toneladas de peso. Segundo o diretor da Marca Ram para a América Latina, Breno kamei, o objetivo é ser um produto
único no mercado.

 Com as entregas iniciais a partir de abril, a Nova Ram 1500 Rebel entrou em processo de pré-venda das 100 unidades
iniciais desde  10 de dezembro, pelo site www.ram.com.br, onde é possível fazer a reserva de R$ 20 mil - valor a ser
abatido do preço total de R$ 419.990.

  Esse primeiro lote virá com os pacotes opcionais Night Edition (com acabamento escuro no emblema dianteiro, peito
de aço e rodas) e Level II (som Harman Kardon, head-up display, retrovisor interno digital e tampa traseira multifuncional).
Posteriormente, a picape poderá ser comprada a partir de R$ 399.990, sem os itens extras.

Nova Ram 1500 Rebel, a picape animal!
Veículos

 Marcos L Susskind



 Seu ânimo que estava no fim da picada, foi pro vinagre de vez! Você está
tão desanimado que faz inveja a certos jogadores de futebol que estão com
salários atrasados e que nem sonham quando verão a cor do dinheiro.

  Através dos exames de laboratório, o médico constatou que seus ossos
estão no osso e com isso, são Pedro está no seu encalço. Cuide-se. Tome
menos pinga e reforce a carcaça com vitaminas.

  Cuide da alimentação. Essa de devorar salgadinhos o levará pro túmulo.
Faça refeições regulamentares, deixe de comer churrasquinhos e pastel de feira!

 Jogo de cintura é arma de algumas ‘sirigaitas’ ao apresentar ‘curriculo’ em
firmas, cujo examinador é um velhote assanhado! Com jogo de cintura o
examinador volta aos saudosos 19 anos e a sirigaita é contratada, mesmo sem
apresentar qualidades profissionais e sim, corporais!

 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

  Sensibilidade em diversas partes da carcaça, mormente na parte traseira
em que levará alguns chutes ao apoiar candidatos derrotados do finado PT.
Sabe-se de que política só oferece vantagens para quem candidata e ganha.
Quem vota só leva na ... cabeça!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Passe sua sabedoria para trás! Deixe de ser o dono da verdade! Em
qualquer área desta vida, tem alguém que sabe mais que você, na sua
especialidade em arrombar caixas eletrônicos!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Atingir metas é o trabalho de um jogador de futebol. Acertando o gol,
mesmo sendo um ‘perna de pau’ a crônica esportiva o elogiará, os diretores do
clube acredita e mais um enganador sobrevive!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

  Deixe de ser apático! Apático é relativo a pático, parente da ave pato,
aquele que anda devagar, faz sujeira pra mirréis e como ave assada, não tem
sucesso no natal.

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

Não encontrará dificuldade na profissão que irá exercer. Será ‘sopa’ e através
de sua capacidade  moral e material, galgará altos postos. Sucesso à vista!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Zele pela saúde mental. Os búzios consultados no terreiro da vovó
Candinha alertam para deixar de tomar cachaça e jogar no bicho!

Horóscopo

Tia ZulmiraEditorial

Inicio a minha coluna co-
mentando a grande audiência do
programa "Música na Band" exi-
bido as sextas-feiras a partir das
23h00 pela emissora.

  Na última sexta feira a apre-
sentação foi do cantor Maurício
Manieri um canto perfeito em to-
dos os aspectos para ser analisado.

Bom repertório, excelente pos-
tura e além de se vestir bem uma
ótima banda musical o acompan-
ha, onde violino, rabecão, sax san-
fone e coral valorizam a apresen-
tação do cantor que interpreta em
vários idiomas.

Se Maurício Manieri mo-
rasse na Europa ou nos Estados
unidos seria super valorizado até
porque além de todos os requitos
apontados pela coluna é afi-
nadíssimo .

Mas por aqui, um grande per-
centual de Brasileiros desinforma-
dos musicalmente, optam por ou-
vir determinados lixos da nossa
música.

"Música na Band" foi o mel-
hor programa da emissora na sua
grade de programação este ano. A
emissora inovou inclusive até na
forma da apresentação.

Wilhiam Bonner e Renata Vas-
concellos apresentadores do Jor-
nal Nacional na Globo ficarão três
semanas afastados da emissora,
por ordem da direção.

Isso acontece justamente no
dia em que eles foram intimados
pela Polícia Civil do Rio de Jan-
eiro a prestarem esclarecimen-
tos numa investigação contra a
emissora.

A decisão judicial foi por con-
ta de uma "desobediência civil"
dos apresentador e da Globo out-
orgado por um juiz do Rio de Jan-
eiro.  A coluna está investigando
e depois voltará ao assunto.

O Espiritismo é doutrina de livre
pensamento e por isso não existe or-
denação sacerdotal, apenas hierarquia
moral, grau que todos nós alcançare-
mos um dia. O estudo pertence a to-
dos e todos são livres para pesquisar
as Leis divinas ou morais. Não há re-
tenção de poder porque não existe
poder centralizado. O que sabe mais
ensina o que sabe menos, o mais forte
ampara o mais fraco e aquele que tem
mais auxilia o que tem menos. Isso
significa que os ensinos de Jesus não
ficam apenas na teoria, mas na pratica
também para que o cristianismo seja
resgatado de sua clausura. Existe uma
diferença entre crer no Cristo e fazer o
que Ele nos ensinou. Crer em Jesus
todos creem, até os famosos inimigos
chamados vulgarmente de demônios.
Como Eclesiastes já dizia que há tem-
po de plantar e tempo de colher, acre-
ditamos que chegou a época de reviv-
er o cristianismo adormecido há muito
em nosso íntimo. Dessa forma, tra-
balhamos para despertar a moral crís-
tica esquecida pela maioria das igre-
jas, pois vemos que elas se preocu-
pam em angariar fiéis para arrecadação
dos dízimos e das ofertas, chegando a
disputar, veladamente ou não, a quan-
tia de seus seguidores, pois as maior-
ias dos líderes religiosos nos preferem
como necessitados dos favores divi-
nos e por isso não nos ensinam ou não
nos deixam andar com os próprios pés
já que nos querem dependentes deles.

 Não disputamos fiéis já que tem-
os a liberdade da fé raciocinada que
nos comprova que a qualidade da
crença supera a quantidade dos crentes
em nossos postulados. A concordân-
cia dos ensinos também deve fazer
parte do nosso aprendizado e não deve
ir contra as leis morais ensinadas pelo
Cristo e nem contra a ciência acadêmi-
ca. Esta aceitação acontece porque as
informações simultâneas se dão em

NÃO DISPUTAMOS FIÉIS
diversos lugares com difer-
entes médiuns e com o mesmo
significado. Diante disso não
há como duvidar de sua ve-
racidade.

 Percebemos que na maio-
ria das congregações ocorrem,
nas horas calmas, os grandes
louvores e nas difíceis, há de-
serções a granel. Isto não acon-
tece quando cremos sabendo
por que cremos. Acontece

quando há dúvidas na alma que está
crendo naquilo que não conhece.  Para
conter este avanço as religiões devem
transformar-se em escolas, orfanatos
e hospitais. Assim, as crianças en-
contram arrimo e orientação, os jov-
ens reparação e esclarecimento, o
doente o repouso salutar, o ancião o
amparo e a esperança e o ignorante a
Luz.   Ainda hoje, na busca do “Eldo-
rado”, isto é, na obtenção de novos
fiéis, as igrejas prometem a ilusão de
resolver todos os problemas exis-
tentes, curar todas as doenças e trans-
formarem-se em donos da verdade e
do caminho do céu esquecendo-se de
que o Cristo disse que muitos são os
chamados e poucos os escolhidos.
Antigamente, essa busca era para
colonização de outras terras pela Es-
panha e a Igreja Católica ensinava,
por interesse, na época do mercantil-
ismo de indulgencias, que os “habi-
tantes” das terras conquistadas eram
animais, selvagens, e que não pos-
suíam alma. Por isso, matá-los, roubá-
los, ou escravizá-los e mesmo fazer-
lhes toda sorte de maltrato, não era
pecado, e, eram abençoados pela San-
ta Igreja todos os atos de perfídia,
crueldades e maldades perpetradas
pelas ordens guerreiras e explo-
radoras a ela vinculada como os
cruzados e etc., o que nos faz per-
guntar se que, com exceção das ma-
tanças daquele tempo, há diferença
na mercantilização da fé pelas igrejas
que se dizem cristãs? Quando afir-
mamos que não disputamos fiéis, é
porque sabemos que a afirmação con-
tida em Mateus 20.16 refere-se à
qualidade e não à quantidade. So-
mente os aprendizes do trabalho su-
perior, os devotados, os persistentes,
os que realmente desejam seguir a
Jesus com a alma é que farão parte
deste banquete. Erramos? Será?

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

Morreu na manhã desta sex-
ta-feira (11), no Rio de Janeiro,
Ubirany Félix do Nascimento, o
Ubirany, aos 80 anos, por com-

 Fundo de Quintal perde Ubirany
plicações da covid-19.
Ele estava internado há
mais de uma semana
numa clínica do Rio de
Janeiro. Ubirany era
compositor, cantor e in-
strumentista. Ele partici-
pou da gravação de
mais de 30 álbuns, que
renderam 15 discos de
ouro e quatro de plati-
na.

Em maio de 2016, o
grupo de samba Fundo
de Quintal perdia o can-
tor, compositor e cava-
quinista Mario Sergio,
que havia participado
da produção de 11 dis-
cos. O Fundo de Quin-
tal nasceu do bloco car-
navalesco Cacique de
Ramos.

Celeiro de grandes
sambistas, pelo conjun-

to passaram Jorge Aragão, Som-
brinha, Almir Guineto, Arlindo
Cruz, Walter Sete Cordas, Cléber
Augusto e Neoci.

Variedades
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  Kaidakama

Quem estará
comemorando mais
uma ano de vida é

nosso colunista
Valdir Sena, no dia
13 de dezembro, de

certo receberá
muitos

cumprimentos dos
amigos e familiares.
O Jornal São Paulo

de Fato e equipe lhe
desejam vida longa e

que suas crônicas
continuem a  brilhar

as páginas deste
veículo de

comunicação. Hein e
por quê?

Aniversariante ilustre

O single é o primeiro das cin-
co músicas que compõem o EP
carregado de referências à músi-
ca negra. o EP traz pluralidade ao

Banda africana Jupiter&Okwess se une
ao brasileiro Rogê no hit “Bolingo”

longo das canções,
vai da música tradi-
cional africana à
Disco Music, pas-
sando pelo Jazz,
pelo Samba e pela
Soul Music.

A faixa-título
"Bolingo" é parce-
ria com o cantor e
compositor carioca
Rogê, que auxilia na
condução de um
samba descontraí-
do. Gravada em
Nova Orleans, a
música “Abalagele
Gale” conta com os
metais da  Preserva-

tion Hall Jazz Band e resulta em
um Jazz que aborda a migração
forçada da população africana
para a América.

Desfile Glamouroso de
Roberto Wilson Eventos & Luxo

  Parabéns aos modelos pelo
lindo desfile.  Deram um show, um
mais lindo que o outro. Yasmin
Noivas fez um desfile que foi um
luxo, as modelos foram perfeitas.
O quadro Afro da estilista Namib-
ia, se superou nos looks, todos
maravilhosos. A Graziela da Calça-
da da Fama, com seu chapéus de
Madame Sabrina, nunca vi coisa
mais linda, as modelos arrasaram.

Para mim foi um dos melhores
desfiles, em matéria de roupas
chapéus e a elegância das mode-
los.. Parabéns a todas, pois rece-
ba meus aplausos de Roberto Wil-
son.  O evento aconteceu no dia
10 de dezembro no Espaço Maria
Callas, na rua Ambores,186 – Ja-
baquara. Após o evento teve co-
quetel e jantar com protocolo de
saúde, com distanciamentos das
mesas, álcool em gel e máscara.

Fotos: Akira Nakamura

O CD Sonho Live de Luís
Martins nasceu em plena pan-
demia. O álbum é um elogio à
MPB, além de duas novas
versões para canções de Caet-
ano Veloso e três de Chico
Buarque.  Poeta, cantor, arranja-
dor, intérprete e produtor, Luís
Martins vem da Bahia com a
bagagem de um músico sem
fronteiras ou estigmas.

Para tornar realidade esse dis-
co, foram 22 dias de ensaios ao

CD Sonho Live é
massagem para a alma

lado dos 10 instrumentistas que
sempre o acompanharam nos pal-
cos. Sonho Live teve a direção de
Beto Neves e foi lançado em to-
das as plataformas digitais (Ap-
ple Music, Deezer, Spotify e You-
Tube) em 30 de outubro.

 Lucy Adão, Assessora de Luis Martins,
ao lado de Brás Pereira
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 Nilsa Nakamura e o organizador Roberto  Wilson  Eventos

Frase Fina: Gentileza gera Gentileza.


