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Luís Alberto Alves - A covid-19 não poupou
ninguém: atores, atrizes, cantores, compositores,
jornalistas, maestros, esportistas, trabalhadores,

donas de casa, políticos. Brancos, negros, homens,
mulheres, adolescentes, jovens, idosos, famosos

ou anônimos. Até o fechamento desta edição
especial de final de ano, a covid-19 já tinha

matado mais de 185 mil pessoas e
contaminado 7.163 milhões no Brasil. Até

18 de dezembro a capital de SP tinha
registrado 44.681 mortos e 1.361.731

casos, em nível de Brasil 185.687 óbitos e
7.163.912 casos. Fora dela, o estrago não é

menor: hoje, o País tem 14,1 milhões de
desempregados.  Pág. 5

 Primeiro ano sem a
corrida de São Silvestre

Luís Alberto Alves - Estranho, é a primeira vez  que São Paulo não terá a corrida de São Silvestre selando
o final do ano. Nem durante a segunda Guerra Mundial de 1940 a 1945 ela deixou de acontecer. Por causa da
pandemia, a edição de 2020 vai ocorrer em julho de 2021.  A São Silvestre começou em 1924, após retorno de
uma viagem à França feita pelo jornalista Cásper Líbero. A inspiração veio de uma corrida vista naquele
país, com os corredores carregando tochas durante o percurso.  Aqui não se imitou esse gesto. Pág. 4

QUE NESTE NATAL O AMOR E A ESPERANÇA AQUEÇAM SEUS CORAÇÕES.
 FELIZ NATAL! VIVA!!!
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Tia Zulmira

Crônica Professor Clovis

 Final de ano tão ‘enroscado’
como nunca visto! O Início era
previsto como todo início de ano,
povão comemorando, novos
políticos embrulhões tomando
posse, muitas comemorações,
férias, viagens, mas deu tudo ao
contrário. Após o carnaval, o tal
coronavírus após rodar o mun-
do, se instalou no Brasil. A princí-
pio ninguém deu bola. Mas ele
colocou toda sua artimanha,
mandando pros hospitais e con-
sequentemente pro cemitério uma
quantidade nunca vista de
brasileiros! A turma passou a ver
a viola em cacos! Hospitais lota-
dos, outros montados rapida-

Esperamos dias melhores!

EditorialEditorial

Conselho Tia Alzira

Ao distribuir as senhas para
o perfeito atendimento dos cli-
entes, notei que o número de cli-
entes foi aumentado. Pensei: qual
será o motivo? Em seguida o líder
da turma pediu a palavra: ”Mag-
nânima guru, viemos em comiti-
va, a fim de fazer pedido de um
trabalho para que  nossos políti-
cos  recentemente eleitos, façam
um governo visando o bem-es-

 Um trabalho para que nossos
políticos funcionem! Impossível!

mente para acomodar a raça, as
autoridades sanitárias sem saber
por onde combater o terrível mal,
firmas se fechando, igrejas idem,
povão apavorado, autoridades
decretando uso de máscaras em
todo lugar, cumprimentos deix-
aram de existir, promessa de vaci-
na contra o mal ficaram na
promessa, aulas suspensas, ‘tu-
barões’ satisfeitos, mandaram a
inflação acima da lua! Povão re-
bolando para sair dessa. Enfim,
2020 foi um ano que ficará na
história!

Façamos votos que 2021 seja
melhor. A esperança é a última que
morre, amém!

Abrindo Baú

Tia Zulmira2020 não deixa saudade!

 Todos os anos ao findarem,
os viventes guardam gratas re-
cordações; algo conseguido
como reforma no ‘chatô’, finanças
em dia, saúde ótima, compras
natalinas realizadas, time de fute-
bol levantou a taça de campeão,
emprego em boa firma, mais firme
que o ‘pão de açúcar’, família fun-
cionando, em fim tudo dentro dos
conformes. O ano novo se inicia
com ardor! Porém o ano que se
despede - 2020 – não deixa boas
recordações. Até que se iniciou
fulgurante, logo foi atacado pelo
coronavírus e a bagunça foi  for-
mada. O corona veio com força
total, mandando ‘fregueses’ para
hospitais, cemitérios, colocando
a população ‘com saia justa’. Daí

pra frente, dispensa comentários.
Povão portando máscaras, adeus
apertos de mão, igrejas fechadas,
quando deveriam permanecerem
abertas para que  - aqueles que
tivessem fé – pedisse ao Supre-
mo Criador do Universo uma
solução contra o terrível mal.
Nada! O coronavírus deu um nó
na população mundial! Os enten-
didos tentam uma vacina contra
o mal; este tem na manga do co-
lete outro mal que colocará o res-
tante da população na berlinda.
Vamos aguardar os acontecimen-
tos!

Tia  Zulmira, viúva, aposen-
tada e que recorrerá à proteção
do terreiro da vovó Candinha

 João, Antonio, Flavio, Marcos, Jabel,
Jorge, Alberto, Cícero, Fábio, Lucio, Mag-
no, Valter, Vladimir, Carlos, Sinval, Luiz,
César, Jaime, Humberto, Júlio, Caio,
Bruno, Mateus, José, Lucas, Paulo, Elias,
Edson, Basílio, Cassia, Gilberto, Santia-
go, Valdecir, Eliel, Pedro, Jessé, Mario, Ed-
mar, Silvio, Diogo, Dalmo, Saulo, Aguinal-
do, Daniel.....

Marina, Marta, Margarida, Maria,
Maiara, Marluce, Juliana, Julia, Justina,
Kely, Anastácia, Cristina, Carla, Cacilda,
Glória, Cintia, Renata, Naiara, Joice, Graça,
Lourdes, Lúcia, Lucinda, Neusa, Vilma,
Adriana, Flávia, Rosa, Rosana, Cecília,
Aparecida, Margot, Célia, Rose, Luciana,
Julieta, Carolina, Sofia, Vitória, Simone,
Alice, Carol, Iva.....

Pai, mãe, filho, neto, bisneto, sogro,
sogra, genro, nora, tio, tia, primo, prima,
cunhado, cunhada, padrasto, madrasta,
avô, avó, noivo, noiva, namorado, namo-
rada,  universitário, universitária, advoga-
do, advogada, arquiteto, arquiteta, atriz,
ator, cantor, cantora, maestro, maestrina,
compositor, empresário, cacique, político....

Quase 200 mil vítimas que deixarão saudade

CORONAVAC - O representante comercial da vacina Chinesa, João
Dória, está tendo sucesso no trabalho. A cada dia, como um garoto
Jaquiti, João Hinode vende uma remessa da vacina que nem testada
direito foi. Pobre população de São Paulo, vai sofrer ainda mais.
Muito feio para o perdedor das eleições de 2022.

DITADURA - Os esquerdopatas que acusavam o salvador da
pátria, Jair Bolsonaro, de ditador vão ter que engolir a ditadura do
STF. Os caras vão forçar a aplicação da vacina na população brasilei-
ra. Quem não tomar  vai sofrer retaliações, fato que é extremamente
vergonhoso.  Outras vacinas que têm essa exigência, já tem eficácia
comprovada. Podemos estar prestes a viver tempos mais difíceis.

tar dos munícipes, nada de
roubalheira, obras sem fiscaliza-
ção e atenda aos contribuintes
com atenção e dentro dos con-
formes, enfim, um governo digno
de nota!” Para atender o nó, foi
escalado o caboclo Nove Fle-
chas. “Zifios, ouvi seu relato. Tá
aí um caso difícil de resolver.
Político têm diversas caras. Uma
para angariar votos, outra para

Todos finais de ano, o povão
fica animado, os abonos 13º acon-
tece, férias idem, muita fartura,
comemorações mil etc. Este ano,
2020, as coisas foram diferentes.

 Desemprego, inflação, pint-
aram e quem foi o culpado? Um
tal coronavírus que resolveu e
deu um nó no mundo!

Eleições aconteceram mais
desanimadas que velório de po-
bre. Ganharam os candidatos que
tiveram mais votos. Perderam
aqueles que apenas receberam
votos de alguns parentes.

Em algumas cidades brasilei-
ras houveram mais candidatos que
eleitores! Prova de que a política
com as facilidades que apresenta
é ‘autêntica vaca leiteira’.

 O Brasil produz, a China im-
porta e o brasileiro paga o pato!
Carnes, gêneros alimentícios vão
embora e o que nos resta, o preço
é assustador! Confiram.

Chuvas torrenciais, acident-
es fatais nas estradas, árvores
caindo e amassando carros com
passageiros, artistas de rádio e
tevê sem trabalho..., até Roberto
Carlos com seu esperado  show
gorou!

Papai Noel deverá mudar de
profissão; foi o tempo das vacas
gordas! Hoje, os tradicionais
cartões natalinos, enfeites etc, es-
tão fazendo parte de um passado
que poucos previam..., e está
acontecendo.
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 MITO - Bolsonaro deixa cada dia o eleitor mais empolgado. Briga
por seu povo e luta por sua gente. Está sendo o melhor presidente que já
tivemos. Na live desta quinta, 17, ao lado de Tarcísio e Marcos Pontes,
apreentou dados que provam que está mudando o Brasil, na educação,
na segurança e em outras áreas. Sobre a gripezinha, essa ele não se
preocupa muito, pois não há motivos para pânico. Vida que segue.

ESCOLAS COM AULA - Depois de um ano descobriram que
criança é incapaz de transmirir o vírus fabricado na China. Com isso,
Dória já informou que as aulas presenciais voltam no fim de janeiro.
Bolsonaro já havia questionado o fechamneto das escolas. Estava
certo mais uma vez para a revolta dos esquerdosos da imprensa.
Triste e sem lógica.

Tia Zulmira

iludir os incautos eleitores e de-
mais caras para acusar outros
concorrentes, colocando seus
‘podres’ para fora. Portanto, é um
trabalho difícil de colocar em pau-
ta, entenda amigo!” - Porquê? Per-
guntou assustado o líder da cam-
bada. – Alguns candidatos que
foram chumbados estiveram  aqui
e encomendaram,  pagando  adi-
antado um trabalho para que, de

início, haja cassação do mandato
de vocês! Inclusive forneceram os
‘ingredientes, velas, galinhas pre-
tas, pólvora etc.’ Então... .  Chega-
ram tarde! Nada posso fazer! Cas-
sação à vista! O golpe será dado!
Preparem-se! O líder saiu desani-
mado!

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

 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
  Kaidakama

 Por diversas vezes afirmamos
que o Natal se transformou numa
data comercial e que o Papai Noel
tomou a liderança da festividade e
hoje, perguntamos se isto é motivo
para negligenciarmos a alegria da tro-
ca de presentes ou da chegada do
Bom Velhinho para o divertimento
da petizada.   Ora, vemos estampa-
do nos rostos de adultos e crianças a
felicidade contagiante que esta data
propicia, então, porque não
aproveitar esta vibração positiva e
agradecer a Deus a oportunidade de
transformar tristezas em alegrias?  De
secar lagrimas dolorida com nosso
amor? O que nos impede de assum-
irmos o Espírito Natalino mesmo
sendo uma data comercial?

 Atualmente o Google ó o orácu-
lo em voga e através dele consulta-
mos tudo o que precisamos saber:
onde encontrar os presentes e o
preço; locais de retiros espirituais e
outras atividades e produtos para
fortalecermos a nossa fé e fazermos
alguém feliz com nossa lembrança.
Também não há necessidade de ex-
trapolarmos em nosso conceito,
porque, tudo que depende do ser
humano tende a se exagerar em sua
utilização. Veja que da física nuclear
inventamos a bomba atômica; o ál-
cool medicinal foi transformado em
bebida inebriante, além do mais, to-
dos sabem, que a ingestão em doses
mínimas deste liquido intensifica o
sistema digestivo e favorece a diurese,
mas o excesso é toxico destruidor,
não só aos elementos orgânicos como
sério perigo exterior ao humano dev-
ido à atração de Espíritos de baixo
teor vibratório que se identificam com

a fermentação alcoólica, cristalizan-
do-se um ao outro, mesmo porque,
esta simbiose ou solidificação en-
ergética de muitos anos não se des-
faz com esclarecimentos verbais de
um dia; a pólvora que deveria ser uti-
lizada para abrir caminhos, é utiliza-
da nas guerras para dizimar, O ensi-
namento de Jesus em Marcos 10:17-
30 foi tomado ao pé da letra por
Pedro de Vaux, no século XII, no sul
da França, em Lyon, que se despojou
de todos os seus bens revertendo-os
aos pobres e custeando a tradução
dos livros sagrados para que todos
pudessem interpretar aquilo que era
acessível somente aos sacerdotes
católicos, cuja finalidade, apesar de
ser boa, trouxe-lhe infelicidades.

 É fácil em nosso dia a dia amar
os amigos, admirar os bons, com-
preender os inteligentes, defender os
familiares, entronizar as afeições,
conservar os que nos estimam, lou-
var os justos e exaltar os heróis con-
hecidos. Esquecemos que a tempes-
tade é nossa benfeitora, pois higieni-
za nosso meio e que a dificuldade é
grande mestra já que nos ensina a
sobreviver e nosso adversário é in-
strutor eficiente nos mostrando nos-
so ponto falho. Também é fácil, mer-
gulhados na vibração amorosa do
Natal, esquecermos nossas desav-
enças, procurarmos nos aproximar
um pouco mais de nosso semelhante
e sermos mais solidários com a hu-
manidade. Porque somente em datas
religiosas, ou em grandes catástrofes,
ou em aglomerações que entristecem
nossa alma é que nos recordamos que
Deus não responde às suplicas com
palavras condenatórias, mas com en-
ergia amorosa que transforma
corações? Será porque temos o cére-
bro desenvolvido e o coração enegre-
cido e que por isso vivemos em pro-
fundo desiquilíbrio como duendes
alucinados?

 Na conscientização de que a Luz
de nossa alma ilumina nosso camin-
ho não precisaremos do archote al-
heio para trilhar a senda que nos le-
vará à vitória de transformamos to-
dos os dias de nossa vida nas ex-
pressões do Amor que o Cristo nos
entregou como exemplo na cruz de
seu calvário e no seu nascimento.
Concordas? Então transformemos o
Natal dando a Cesar o que é de Cesar
e a Jesus o que é de Deus.

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

 DANDO A CESAR O QUE É DE CESAR

Ano letivo de 2021 será desafiador para professores e alunos

Redação SP de Fato – As
mudanças impostas pela pandemia
na rotina dos professores podem afe-
tar a saúde mental desses profission-
ais. O alerta é da psicóloga e consul-
tora educacional Carla Jarlicht. Seg-
undo ela, os gestores das escolas pre-
cisam ficar atentos aos efeitos desse
período junto ao corpo docente, os
impactos do ensino remoto no dia a
dia e a nova dinâmica pedagógica que
o formato híbrido vai exigir.  Carla
destaca que a rotina diária de um pro-

Estresse e depressão poderão atingir esses profissionais na sala de aula
remuneração), depois do seu horário
de trabalho”, disse.

Outro dado, explica, é o vínculo
afetivo com quem trabalha direta-
mente, entre eles os alunos.

 “O professor se preocupa com
essas pessoas dentro e fora da sala
de aula”, analisou. Apesar dessa
proximidade desejável, o professor
sofre quando não encontra parceria
com o aluno, como com a própria
família e escola.  De acordo com Car-

fessor é muito desafiadora, e por
vezes, exaustiva. “Enfrentam baixos
salários, carga horária extensa, falta
de estrutura e segurança nas escolas,
falta de suporte e tantos outros prob-
lemas” descreveu.  A educadora res-
salta que o trabalho do professor não
se encerra quando termina o seu turno
de serviço.

 “Há ainda as tarefas de planeja-
mento, verificação de materiais dos
alunos e pesquisa que , invariavel-
mente, são realizados em casa( e sem

la, este conjunto de fatores poderá
afetar a saúde mental deste trabal-
hador, que são extremamente exigi-
dos pela sociedade, escola, familiar-
es dos alunos e deles mesmos, para
realizar serviço de qualidade.

“Caso esses excessos não ven-
ham acompanhados de suporte con-
sistente da escola (gestores e coorde-
nadores) podem se tornar extrema-
mente pesados, causando problemas
de saúde como estresse e depressão”,
finalizou.

 Redação SP de Fato - O Gov-
erno do Estado de São Paulo re-
cebeu um lote do fuzil T4, no cal-
ibre 556 NATO, fabricado pela
Taurus, uma das principais
fornecedoras de armamentos para
instituições policiais no Brasil e
no mundo, que serão disponibili-
zados para a Polícia Civil do Esta-
do de São Paulo. O fuzil T4 da
Taurus foi escolhido por atender
a todos os requisitos técnicos do
pregão internacional e por ter sido
a melhor proposta econômica para

Polícia Civil de SP recebe
do governo fuzis Taurus

o Estado. O recurso para a
aquisição do armamento foi pro-
veniente da Secretaria Nacional
de Segurança Pública (Senasp).
Ideal para o uso militar e policial,
o fuzil T4 é baseado na consagra-
da plataforma M4/M16, ampla-
mente empregada pelas Forças
Militares em todo mundo e prin-
cipalmente pelos países membros
da OTAN, por ser considerada
uma arma extremamente confiáv-
el, leve, de fácil emprego e ma-
nutenção.

Redação SP de Fato - Para
muitas pessoas, os shows de
luzes simbolizam alegria e di-
versão, mas, para grande
parte dos animais, o barulho
traz muita agitação, incômodos
e ansiedade, já que o ouvido
dos cães e gatos é mais sen-
sível quando comparado ao
dos humanos.  Segundo a vet-
erinária Adriana Souza dos

Saiba como proteger seu
pet do barulho dos fogos

Santos, clínica ger-
al da AmahVet, para
aliviar o desconfor-
to na noite de réveil-
lon, é importante
colocar em prática
as seguintes dicas:

1) Coloque o an-
imal de estimação
no cômodo da casa
que tenha menos
barulho momentos
antes da queima de
fogos, 2) Quem tem
gato deve tomar
cuidado com o es-
paço entre os
móveis, pois ele
pode tentar se es-
conder nestes locais.

3) Verifique se não há rota de
fuga no local onde o pet ficará.
4) Não deixe o cão ou gato
preso em corrente ou trancado
em caixas de transporte. Ali,
eles podem entrar em pânico e
se machucarem ao tentar se lib-
ertar. 5) Mantenha portas e jan-
elas fechadas até que a queima
de fogos termine, isso ajuda a
evitar que o anima fuja ou se
perca.
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Saúde

Redação SP de Fato - De acor-
do com o último levantamento da
Fundação Getulio Vargas, o In-
dicador Antecedente de Emprego
(IAEmp) recuou 0,4 ponto em no-

Expectativa de empregos envolve números
e incertezas na retomada pós-pandemia

 Com esse número é possível tentar prever o
aumento ou redução de vagas

pontos. O professor de Cont-
abilidade e Gestão Financeira da
IBE Conveniada FGV, Diego
Barbieri, explica o estudo. “O
objetivo é tentar prever os prin-
cipais movimentos do mercado
de trabalho somando dados so-
bre a expectativa do brasileiro,
levando em conta a situação
econômica local, a situação das
famílias, a situação do emprego
e intenção de gastos. Com esse
número é possível tentar prever o
aumento ou redução de vagas”.
O professor analisa que o aumen-
to do indicador mostra que o
brasileiro acredita numa melhora
no cenário econômico e, portan-
to, pode significar um aumento
nas vagas. “A economia é autor-
realizável. Quando há uma expec-

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

Redação SP de Fato/
Agência Câmara - o Projeto de
Lei 3507/20 permite a
recontratação de empregados
demitidos durante a vigência
do estado de calamidade
pública decorrente do novo
coronavírus. De acordo com o
Decreto Legislativo 6/20, o
estado de calamidade pública
vai de 6 de fevereiro a 31 de
dezembro. Pela proposta, a
recontratação será permitida

 Projeto permite recontratação de trabalhador
demitido durante calamidade pública

Readmissão será possível até seis meses após o fim desse período

até seis meses após o fim desse
período. Atualmente a Portaria
384/92, do antigo Ministério do
Trabalho, veda a recontratação
de trabalhador pela mesma
empresa no período de 90 dias
após a demissão. O objetivo da
portaria é evitar que ocorram
fraudes para o resgate da conta
vinculada do trabalhador do
FGTS e para o recebimento
indevido de seguro-desemprego.

vembro, e ficou em 84,5 pontos.
Este é o primeiro recuo do indica-
dor, após seis altas consecutivas.
Em médias móveis trimestrais, o
IAEmp subiu 3,2 pontos - para 83,8

tativa de melhora, as pessoas
tendem a gastar mais, injetando
mais dinheiro no mercado. Mas,
o contrário também ocorre. Em
momentos de tensão e instabil-
idade, gastamos menos, contri-
buindo para a recessão”, avaliou.

Barbieri ainda aborda alguns
pontos de atenção nos dados do
IAEmp. “Avaliando a subida
desse indicador, podemos inter-
pretar que no curto prazo vai ser
bom porque demonstra que o
sentimento das pessoas em
relação à economia está indo
bem.

Porém, o fim do auxílio emer-
gencial é algo a se notar, por ex-
emplo, pois não sabemos como
a economia irá reagir sem esse
capital na rota”, finalizou.

Internação de adolescentes
em comunidades  terapêuticas

é criticada por deputados

Redação SP de Fato/Agência
Câmara - Participantes de re-
união virtual promovida pela
Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Reforma Psiquiátrica
e Luta Antimanicomial criticaram,
no dia 15, a internação de ado-
lescentes, principalmente negros
e pobres, em comunidades ter-
apêuticas para tratamento de
dependência química. O argu-
mento deles é que essas en-
tidades aprisionam, em vez de
curar. Em geral ligadas a movi-
mentos religiosos, as comu-
nidades terapêuticas aplicam a
abstinência como forma de inter-
romper completamente o uso de
álcool e outras drogas, em
oposição ao modelo da redução
gradativa. Uma vez dentro des-
sas entidades, o paciente sus-
pende o vínculo com a comu-

nidade exterior. Uma norma deste
ano – a Resolução 3/20 do Con-
selho Nacional de Políticas sobre
Drogas (Conad) – regulamenta o
acolhimento de adolescentes com
problemas decorrentes do uso,
abuso ou dependência do álcool
e outras drogas em comunidades
terapêuticas.

De acordo com diversos dep-
utados, existe suposto retroces-
so e que a lógica manicomial está
presente nas comunidades ter-
apêuticas. Foi reiterado que o
Conanda (Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente) e o ECA (Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente) preconi-
za o direito à convivência familiar
e comunitária, e não a cultura da
institucionalização nem a lógica
asilar, tão presente na história
brasileira.

 Redação SP de Fato – A Seg-
unda Turma do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) decidiu em 15 de
dezembro arquivar o inquérito ab-
erto pela PGR (Procuradoria-Ger-
al da República) em 2017 contra o
ex-senador Eunício Oliveira. Por
3 votos a 2, a maioria dos minis-
tros entendeu que não provas
suficientes para o prosseguimen-
to da investigação.

De acordo com a PGR, o políti-
co foi citado em colaborações
premiadas de ex-executivos da
Odebrecht, que declararam que o
então senador cearense recebeu
vantagens para favorecer a em-
presa no Congresso Nacional. Ao
analisar o caso, o ministro Gilmar
Mendes ressaltou que o inquéri-
to, aberto há três anos, não foi

Pizza: STF arquiva sobre
ex-senador Eunício Oliveira

concluído até o momento. Seg-
undo ele, os delatores não sou-
beram precisar qual foi a supos-
ta atuação indevida realizada
para beneficiar a empresa.

A PRESCRIÇÃO é de 5 (cin-
co) anos para requerer na Justiça
a devolução do valor que a Secre-
taria da Fazenda do Estado de São
Paulo cobrou a mais do Imposto
sobre transmissão causa mortis e
doações, por exemplo: Fulano de
tal pagou o referido imposto no
dia 09 de junho de 2015 no valor
de R$ 63.237,91 e o prazo para re-
querer na Justiça a devolução  do
que pagou a mais venceu em 06
de junho de 2020, portanto o seu
direito de ingressar com seu pedi-
do no Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo venceu e lamen-
tavelmente perdeu mais ou menos
de 30% a 40% (trinta a quarenta
por cento) valor esse do total
recolhido e ainda, a sua Irmã recol-
heu mais R$ 63.237,91 (sessenta e
três mil, duzentos e trinta e sete
reais e noventa e um centavos),
por serem os únicos herdeiros
pelo falecimento e inventário da
Mãe deles, ai então ocorreu a
causa mortis.  Portanto recolher-
am aos cofres da Secretaria da Fa-
zenda do Estado de São Paulo, R$
126.475,82 em junho de 2015 e po-
deriam requerer por volta de R$
44.266,53 (quarenta e quatro mil,
duzentos e sessenta e seis reais e
cincoenta e três centavos) TUDO
por que a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, vem cob-
rando esse tributo tendo como
base um valor de referência que
atribui aos Bens depois de que o
contribuinte informa os que estão
sendo transmitidos através dos

autos do Processo do Inventário.
É preenchida uma guia de ITCMD
- DECLARAÇÃO DE IN-
VENTÁRIO Nº. 0000, e examina-
do e avaliado os direitos que es-
tão sendo recebidos expedindo
então a GARE com o valor do trib-
uto e prazo de vencimento para
ser recolhido. Ora, nessa fase o
contribuinte não tem como con-
testar a avaliação da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo,
a não ser através da Justiça. Ain-
da bem que temos uma Justiça que
analisa as questões impostas que
ferem os princípios de Direitos e
no caso em tela, simplesmente
que o sistema adotado de avaliar
os valores da base de cálculo do
tributo é ilegal e com muita clare-
za entende que o intuito é o de
arrecadar mais não pelo valor ve-
nal mas por um valor de referên-
cia que se aproxime ao preço de
mercado, imaginemos que um im-
óvel avaliado em R$ 1.000.000,00
no mercado  poderá ser vendido
por R$ 800.000,00 por estar sujeito
ao principio de compra e venda e
oportunidade.  A ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA não tem esse
condão de praticar a verdadeira
Justiça pelo contrário quer arrec-
adar cada vez mais cada vez mais
pois os seus gastos aumentam
muito, Dai então o que se reclama
é por um Reforma Administrativo
que traga uma diminuição dos
gastos do Poder Público, por que
o que arrecadado nunca volta em
melhores serviços a sociedade.

 Inventar tributos é o que to-
dos os Governantes e seria usa-
do para auxiliar a SAÚDE PÚBLI-
CA mas, acabou sendo usado
para outros fins, depois de mui-
tas contestações foi eliminado do
nosso sistema tributário.Portanto
não deixem prescrever o seu
direito e reclamar o que pagou a
mais nos últimos 5 (cinco) anos
não perca o seu direito.

Estamos em condições de
atender a todos que pagaram esse
tributo a mais para a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo.

Ari  Pereira

Os últimos cinco anos é o prazo para
receber a devolução do ITCMD

 Redação SP de Fato – Segun-
do o médico imunologista da Rede
de Hospitais São Camilo de São
Paulo, Alexandre Okamori, a vaci-
na continua sendo a melhor for-
ma de prevenção para muitas
doenças graves e as compli-
cações que podem surgir, inclu-
sive ajudando a erradicar a po-
liomielite e a varíola.

 “A maioria das enfermidades
que podem ser prevenidas por
vacina é transmitida pelo contato
com objetos contaminados ou por
gotículas de saliva expelidas pela
tosse, espirros ou fala”, alertou.

 Ele explica que as vacinas são
produzidas com o vírus ou
bactéria inativa ou com partes
desses agentes. Devido a isso,
elas não provocam a doença, mas
conseguem estimular o sistema
imunológico a produzir anticor-
pos para combatê-la. “Assim, se
a pessoa tiver contato com o
agente causador da doença, já

Conheça os mitos e
verdades da vacinação
Elas não provocam a

doença, mas estimulam o
sistema imunológico

tem anticorpos para evitar que a
doença progrida”, descreveu.

 Além da proteção individual,
enfatiza, a vacinação é de suma
importância para a famosa imu-
nidade de rebanho. Isso quer diz-
er que é necessário que uma por-
centagem x da população (entre
85% e 95%) seja imunizada para
evitar a circulação do vírus. “Se
todos que puderem tomar vacina
o fizerem, vão proteger aqueles
que não podem”, finalizou.

Luís Alberto Alves - Estranho,
é a primeira vez  que São Paulo
não terá a corrida de São Silves-
tre selando o final do ano. Nem
durante a segunda Guerra Mun-
dial de 1940 a 1945 ela deixou de
acontecer. Por causa da pan-
demia, a edição de 2020 vai ocor-
rer em julho de 2021.  A São Sil-
vestre começou em 1924, após
retorno de uma viagem à França
feita pelo jornalista Cásper Líbe-
ro. A inspiração veio de uma cor-
rida vista naquele país, com os
corredores carregando tochas
durante o percurso.  Aqui não se
imitou esse gesto.

O nome é  ao Dia de São Sil-
vestre, que foi um papa que co-
mandou a igreja católica de 31 de
janeiro de 314 d.C a 31 de dezem-
bro de 335  d.C. A primeira edição
teve 60 competidores contra os

Esporte

 Primeiro ano sem a
corrida de São Silvestre

atuais 30 mil inscritos, entre mul-
heres, homens e deficientes.  Com
o trajeto de 8 km contra os 17 km
de hoje, o primeiro vencedor foi
Alfredo Gomes. Só a partir de
1975, quando a ONU (Organiza-
ções das Nações Unidas) recon-
heceu como Ano Internacional da
Mulher, que atletas femininas
passaram a integrar a competição
em 1976. Entre os homens, o Bra-
sil lidera o ranking de títulos com
29 campeões, em segundo lugar
está o Quênia, com 14 vence-
dores. Na categoria feminina, o
Quênia domina o ranking com 12
conquistas. O vice-líder é Portu-
gal, com sete vitórias.

Marilson Gomes dos Santos
ganhou três vezes a São Silves-
tre (2003,2005 e 2010). A portu-
guesa Rosa Mota venceu de 1981
a 1986.
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Fundado por Guido Giovanni
Rocche em 1945, o espaço com

mais de 2 mil metros quadrados de
área, foi cedido fundador com o
objetivo de trazer acolhimento e

ajuda a sociedade e aos moradores
do bairro do Imirim, com esse

sonho nasceu o SACI que tão logo
foi conhecido e nomeado como

Sociedade Amigos e
 Colaboradores do IMIRIM.

  RUA MIGUEL ROQUE, 90 - IMIRIM

  Tel: (11) 3539-7195 -   94499-8430 - whatsapp

Boas Festas!Boas Festas!

A pandemia não impactou os
planos de Cebolinha para resga-
tar o seu cachorro, Floquinho. A
história do personagem de Mau-
rício de Souza, o “Plano Infalív-
el”, foi a escolhida pelo progra-
ma “Eu Faço Cultura” para o
novo formato da Sessão Azul.

O projeto é uma iniciativa do
EFC com objetivo de exibir film-
es gratuitamente em salas
adaptadas para crianças com
distúrbios sensoriais em diversas
cidades do País. Com a pandemia
e o novo ciclo do Eu Faço Cultu-
ra, o programa está disponibili-
zando o filme em DVD/ Blue-ray
(100 cópias) para resgate até 19
de dezembro de 2020. “Turma da
Mônica – Laços” é uma parceria
com a revista Autismo, Instituto
Maurício de Souza e a Paris Film-
es. Junto com a DVD, será envia-
do um exemplar da revista.

Sucesso de bilheteria, o filme
tem no elenco Giulia Benite
(Mônica), Laura Rauseo (Maga-
li) e Gabriel Moreira (Cascão) e

Eu Faço Cultura disponibiliza gratuitamente
DVD “Turma da Mônica – Laços”

duas participações especiais:
Rodrigo Santoro e Maurício de
Souza. Além da Sessão Azul, o
EFC está disponibilizando em sua
grade para resgate gratuito obras
literárias infantis. “A Princesa
Maravilha ou como uma ervilha
incômoda provocou um final fel-
iz”, de Cristina Villaça, é uma das
atrações da vitrine do site.

Chance para todos - A
plataforma informa também que
produtores culturais de outras
áreas, como música, teatro e cir-
co, podem se cadastrar no pro-
grama. Confira as instruções:  ter
o CNAE (6319-4/00 PORTAIS,
PROVEDORES DE CONTEÚDO
E OUTROS SERVIÇOS DE IN-
FORMAÇÃO NA INTERNET)
para oferecer o produto, enviar o
projeto completo informando
como será feita a distribuição e
como os beneficiários terão ac-
esso ao espetáculo.

Por causa da pandemia e re-
speitando a segurança de todos,

o EFC não está cadastrando es-
petáculos presenciais. Na última
temporada (até agosto de 2020),
o programa já distribuiu cerca de
90 mil livros e ingressos (671 ci-
dades), beneficiando 110 escolas
públicas e 163 ONGs, no total de
4,6 mil pessoas.

Sobre o Eu Faço Cultura - O
novo ciclo do programa “Eu Faço
Cultura” começou em outubro.
Incentivando projetos e ações
culturais em todo o país, com a
aquisição de ingressos de mu-
seus, redes de cinema, espetácu-
los de teatro, stand up, dança ou
circo e livros de editoras, o pro-
grama também faz a ponte com o
outro lado, alcançando o maior
número de pessoas sem acesso à
cultura. Podem resgatar os
produtos da plataforma alunos de
escolas públicas, beneficiários de
programas sociais do governo
federal, população de baixa ren-
da, jovens de 15 a 29 anos porta-
dores da Identidade Jovem, ido-
sos, portadores de necessidades
especiais e seus acompanhantes
e microempreendedores individ-
uais.  O “Eu Faço Cultura” é uma
iniciativa da Federação das As-
sociações do Pessoal da Caixa
(Fenae), com a participação de
milhares de empregados da ativa
e aposentados da Caixa, contan-
do com patrocínio da Caixa Seg-
uradora e da Wiz. Desde 2006,
quando o Programa começou,
mais de 800 mil pessoas de baixa
renda já foram beneficiadas com
os produtos disponibilizados
pelo Eu Faço Cultura.

Personagens de Maurício de Souza estão na nova
temporada da Sessão Azul, só que agora em casa

Variedades

24% em relação ao mesmo período do ano passado. A crise desanimou
5,9 milhões de brasileiros, que desistiram de procurar emprego, por
falta de vagas. Desde a morte de uma mulher, de 57 anos, internada no
hospital municipal Dr. Carmino Carichio em 11 de março deste ano, na
Zona Leste de SP, a covid-19 provocaria grande estrago no Brasil. O
vírus iria atingir 24.732 homens (57,7% dos mortos) e 18.283 mulheres
(42,5% das vítimas fatais). Com 76,7% dos mortos entre pacientes
com 60 anos ou mais. O maior número de óbitos ocorre em pacientes
com idade entre 70 e 79 anos, que até 7 dezembro era de 11.122. Os
principais fatores de risco associado à mortandade provocada pela
pandemia são: cardiopatia (59%), diabete millitus (43,3%), doenças
neurológicas (10,9%), renal (9,4%) e pneumonia (8,3%). A faixa etária
que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos (303.679). As demais
são: menores de 10 anos (32.703), 10 a 19 (63.745), 20 a 29 (221.503),
40 a 49 (263.597) 50 a 59 (191.519), 60 a 69 (116.722), 70 a 79 (58.720),
80 a 89 (27.201) e maiores de 90 (7.305). Hoje em cada um dos 645
municípios do Estado de São Paulo existe alguém infectado, sendo
598 cidades com uma ou mais mortes. Neste mês de dezembro, as taxas
de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) eram de
62,2% na Grande SP e 55,5% no Estado.  O número de pacientes internados
chegada a 10. 334, com 5.950 nas enfermarias e 4.384 em UTIs.

A faixa etária que mais concentra casos é a de 30 a 39 anos (303.679)

Covid-19 mata qualquer
tipo de pessoa

Luís Alberto Alves - A covid-19 não poupou ninguém:
atores, atrizes, cantores, compositores, jornalistas,
maestros, esportistas, trabalhadores, donas de casa,
políticos. Brancos, negros, homens, mulheres,
adolescentes, jovens, idosos, famosos ou anônimos.
Até o fechamento desta edição especial de final de
ano, a covid-19 já tinha matado mais de 185 mil pessoas
e contaminado 7.163 milhões no Brasil. Até 18 de
dezembro a capital de SP tinha registrado 44.681
mortos e 1.361.731 casos, em nível de Brasil 185.687
óbitos e 7.163.912 casos. Fora dela, o estrago não é
menor: hoje, o País tem 14,1 milhões de
desempregados. Calcula-se que a pandemia vá
provocar recessão (queda geral na atividade econômica)
de 4,5%.  Até agosto, pesquisa do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) registrava a perda

de 12 milhões de postos de trabalho no Brasil. No primeiro
semestre, 526 mil empresas micro e de pequeno porte

fecharam as suas portas. Neste segundo semestre de 2020,
comparado com igual período de 2019, 30,3% de pessoas

passaram a trabalhar menos de 40 horas semanais. Aumento deFoto: Ricardo Paciullo

Redação SP de Fato - Há ex-
atos cinco anos chegava ao mer-
cado brasileiro o primeiro carro
verdadeiramente conectado: o
Chevrolet Cruze. Por ter um chip
para a transmissão de dados, o
veículo é capaz de informar uma

Veículos

Cresce a frota de carros conectados da GM

central que se envolveu em um
acidente grave para que provi-
denciem resgate emergencial e
permite ao motorista comandar
remotamente funções do veícu-
lo por meio de um aplicativo, en-
tre vários outros serviços.

Atualmente quase toda linha
oferece o sistema, chamado de
OnStar, que soma 215 mil carros
conectados ativos no Brasil –
80% mais do que no mesmo
período do ano passado, repre-
sentando o maior crescimento em
volume. Em toda América do Sul,
a frota de carros conectados
Chevrolet se aproxima de 350 mil
unidades, colocando a marca na
liderança absoluta deste ter-
ritório, que vem se mostrando
cada vez mais relevante para o dia
a dia do consumidor. Outro núme-
ro que impressiona é o do con-
sumo de dados do Wi-Fi nativo,
considerado a mais recente tec-
nologia em conectividade veicu-
lar. Está disponível para novos
modelos de Onix, Tracker, S10,
Trailblazer, Camaro e do próprio
Cruze. A utilização mensal da in-
ternet do carro cresceu 30 vezes
em 2020 apenas no Brasil.

Com dois anos completados no último dia 15 de novembro, a “Igreja Pentecostal Jesus Nosso Amigo”
mostra sua estrutura de fé sob a presidência do Pastor João A. dos Santos, sua esposa Wanda Santos, seu
filho Jonatas Santos e sua esposa, a Missionária Denisia, com objetivo de arrecadar almas para o Reino de
Deus. Venha conhecer o trabalho de amor e compromisso e Deus irá mudar sua vida. Cultos: terça e quinta
das 19:30 às 21h e domingo das 19 às 21h. Endereço: Rua Saint Gall, 174 - Lauzane Paulista - Zona Norte.

O PODER DA ORAÇÃO: Nossa missão em mudar vidas
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Hoje inicio a minha coluna
comentando a vitória da Band e
do apresentador Datena na
Justiça de São Paulo, numa ação
de 2018 que só agora teve seu
julgamento.

Erivelto Moura Sales foi o autor
do processo e alegou ter sofrido
abalo moral após ter aparecido numa
reportagem do "Brasil Urgente" em
2018.

A reportagem era inerente a
vagas para portadores de
necessidades especiais . A Justiça
de São Paulo, negou o pedido do
motorista.

Alegando que ele perdeu a
razão ao intimidar o cinegrafista da
Band. Muito embora só agora o
processo foi julgado em decorrência
da morosidade da Justiça.

Após a derrota em primeira
instância na Quarta Vara Cível ,
a defesa de Moura Sales entrou
com recurso, mas não foi
atendida pelo desembargador.

O Desembargador José Luiz
Monaco da Silva entendeu em seu
relato que o processo contra o
apresentador José Luiz Datena e
a Rede Bandeirantes de Televisão
não tinha procedência.

Em razão do contraditório, foi
provado que Erivelto Moura Sales
não apresenta qualquer ponto de
deficiência, em razão disso não
tem direito de vagas especiais
para estacionar.

Mas, ao tentar fazer uso de um
direito que não lhe confere, foi
filmado pelo cinegrafista da Band
a quem ao perceber tentou uma
agressão ao cinegrafista da
emissora.

A Justiça entendeu também
que não houve sensacionalismo
de Datena ao noticiar o
acontecido, com isso tanto o
apresentador quanto a emissora,
foram inocentados.

Mamãe Noel
bonita e

charmosa!

No Imirim
escolheram para
morar, criar seus
filhos e ver seus
netos nascerem.
Estamos falando
do casal Santo
Bonilha e Sandra
Luzia Bonilha um
exemplo de
bondade e
religiosidade que
neste dia 14 de
dezembro
completou 52 anos
de feliz união. O
jornal São Paulo
de Fato e equipe
parabeniza o casal
desejando muitos
anos nesta
caminhada de
amor a família.

52 anos de feliz união!

O professor doutor Maurício
Andere Von Bruck de Lacerda
acabou de lançar o livro “Ad-
vogando no Contrato de Locação
Residencial”, em concorrida noite
de autógrafos, no YSKALHAAL,
Avenida Juscelino Kubistchek,
Itaim-Bibi. Trezentos convidados
compareceram no salão de even-
tos, ornamentado com arranjos
de flores coloridas, entre eles au-
toridades, advogados, magistra-
dos, amigos do mundo jurídico
de São Paulo e Brasil.

Vejam o currículo deste nobre

Lançamento de livro no YSKALHAAL reúne
profissionais  ilustres da Advocacia do Brasil

e ilustre advogado: Dr. em Direito
Civil pela Faculdade de Direito da
USP (2020), Mestre em Ciências
Jurídico-empresariais pela Facul-
dade de Direito da Universidade
de Lisboa - Portugal (2011). Pro-
fessor de Direito Privado (Civil e
Empresarial) em cursos de Grad-
uação e Pós-Graduação em
Direito. Membro fundador do IB-
DCONT.

Autor de obras e artigos ju-
rídicos. Advogado e Parecerista.
Sócio da Advocacia Von Bruck
Lacerda.  Por: Fernando Girão

Desde o seu ano de estreia,
que aconteceu em 2014, no Me-
morial da América Latina, em São
Paulo, o Coala Festival vem co-

lecionando shows que
entraram não apenas
para a sua história, mas
que também marcaram a
carreira dos artistas es-
calados para subir
naquele palco.  Confir-
mada para os dias 11 e
12 de setembro de 2021,
a oitava edição do even-
to já tem a presença
confirmada de Maria Be-
thânia.

Os organizadores
do evento apostam que
o público terá um show

histórico. Bethânia foi descober-
ta na década de 1960 em apre-
sentações no Teatro Opinião,
pelo sambista Zé Keti.

Maria Bethânia, a pupila de Zé KeTi,
confirma presença no Coala Festival

 Frase Final:
Nem tudo que reluz é ouro.

Arisha Lunna é a “mamãe
Noel” que todos desejariam

ser filhos. Charmosa e
bonita, ela deseja Feliz
Natal e Próspero Ano-
Novo aos leitores do site
e jornal São Paulo de
Fato. Arisha alerta que,
principalmente agora por
causa da pandemia, o
cuidado com a vida,
jamais deve ser deixado
de lado.


