
Dia de vacinação contra covid-19

25 DE JANEIRO

Redação SP de Fato -
O Governador João Doria

apresentou  na  quarta-
feira (6), durante o 1º
Seminário Virtual de

Gestão Pública, o Plano de
Estadual de Imunização

contra o coronavírus aos
645 prefeitos eleitos para
os mandatos iniciados em

2021. A estratégia das
autoridades estaduais é

iniciar a imunização contra
a covid-19 em todas as

regiões do estado no dia
25 de janeiro. Página 3

Tribunal de Justiça concede liminar para
manter gratuidade do Bilhete Único

Redação SP de Fato - O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou, no dia 7
de janeiro, em decisão liminar, a manutenção da gratuidade no transporte
metropolitano de São Paulo para idosos de 60 a 64 anos.  A liminar foi concedida
pela 3ª Vara da Fazenda Pública Central da Capital na quinta-feira, 07 de janeiro de
2021, e não inclui os ônibus da capital paulista. Página 3

Severina
Xique-Xique

perde
Genival
Lacerda

O forró perdeu, na madrugada de
7 de janeiro, um de seus maiores
ícones: o cantor e compositor
Genival Lacerda, aos 89 anos, em
decorrência da covid-19. Lacerda
estava internado na unidade de
terapia intensiva do Hospital da
Unimed, no Recife, desde o final
de novembro. Página 6
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Tia ZulmiraEditorialEditorial

Conselho Tia Alzira

Começo de ano..., pensei: os
clientes estão viajando..., pouco
atendimento..., contas pra pagar

Falsa impressão

Abrindo Baú
Tia Zulmira Ano Novo, Nada de Novo!

Estamos no ano novo!
Ledo engano! A mudança é
apenas no calendário; na vida
real, a ‘pataca é a mesma!’

 O coronavírus continua
atacando, inflação idem, com-
bustíveis nos faz lembrar a
fatídica era Sarney, em que
havia aumento de preços diári-
os, impostos à revelia com da-
tas marcadas para pagar
senão os juros complicam o
resto.

No final do ano, recebem-
os votos de bom ano novo
através das tevês e alguns

parentes e amigos. No início
do ano recebemos uma carga
de impostos de fazer corar um
monge! E para entortar a boca
da égua, a notícia auspiciosa:
o aumento em 46% nos ven-
cimentos dos políticos! Para os
aposentados que alavancaram
o progresso da nação, o au-
mento é de + ou – 5%! Para
os políticos que nada fazem ou
farão, o aumento é de 46%!
..E vocês ainda confiam,
votando em promessões!

Aguenta coração!  Há sin-
ceridade nisso?
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Tia Zulmira

Vanderlei Luxemburgo
foi contratado pelo Vasco da
Gama. O técnico português
anterior não aprovou no
Vascão e saiu rapidinho.

O Palmeiras afirmou o
passo e deverá ser campeão.
O Santos apresenta um fu-
tebol irregular, quando o
torcedor pensa que vencerá,
perde. Um time que teve
Pelé e invencível, agora
tropeça demais!

São Paulo de Fernando Di-
niz está bem cotado. No iní-
cio, os torcedores não apro-
varam a contratação do técni-
co. Agora o elogiam. Enten-
dam essa!

O coringão tenta acertar as
bases. Mancini parece que
está conseguindo, mas se per-
der jogos seguidos, será con-
vidado a pegar o boné.

 Inflação à solta! Os tu-
barões ainda não caíram na
realidade de que a popu-
lação castigada pelo coro-
navírus tem sido prejudica-
da em todos os setores
econômicos do país. Mes-
mo assim, mandam ver nos
preços de tudo.

Cidade de São Paulo esti-
ma vacinar 600 mil pessoas por
dia. Segundo governo estadu-
al, imunização, prevista para
começar em 25 de janeiro.

 A invasão do Capitólio (Con-
gresso Nacional dos Estados Un-
idos) no dia 6 deste mês de jan-
eiro, que entrará para a história,
revela a veia ditatorial do ainda
presidente Donald Trump. Apos-
tou que as Forças Armadas norte-
americanas iriam apoiá-lo nesta
aventura golpista de impedir a
concretização da vitória do
Democrata Joe Biden.  Trump, ig-
ual ao presidente Jânio Quadros
na década de 1960, insiste em
fraude eleitoral, enquanto Jânio
dizia que forças ocultas não o
queriam vê-lo mais no poder, após
seis meses de governo. Desde o
início de sua desastrada adminis-
tração, Trump usou vários recur-
sos para transformar os Estados
Unidos numa ditadura.  O suspiro
final foi insuflar parte de seus
apoiadores a invadir o Capitólio
e ali dentro dar o tiro final na de-
mocracia. Errou. Parlamentares do
seu próprio partido, Republicano,

Bolsonaro do Norte!
uniram forças com os Democra-
tas, e sepultaram o sonho de um
golpe de Estado. Os militares não
moveram uma palha para apoiar
essa loucura.  Aqui no Sul, a imi-
tação barata de Trump, Jair Bol-
sonaro, começou a espalhar que
em 2022 ele poderá ser vítima de
fraude eleitoral, como teria ocor-
rido, segundo ele, nas eleições
presidenciais dos Estados Uni-
dos em 2020.

Num surto de ignorância, Bol-
sonaro defende o uso de cédula
de papel, para garantir a lisura do
processo para tentar se manter no
poder.  Pelo caos em que se trans-
formou o Brasil, a oposição vai
eleger o próximo presidente do
Brasil, apoiado pela direita, que
se arrependeu amargamente de
cacifar um doido para administrar
o país. Alguém completamente
despreparado. Sem nenhum tino
de como se deve gerir os desti-
nos de uma nação.

e os clientes exalaram! Eis que para
uma van à porta do abençoado
terreiro e alguns clientes descem!

Fiquei animada. A falsa impressão
caiu por terra! Uma comissão  de
contribuintes dos terríveis impos-
tos, impostos pelos impostores
havia chegado.  O líder da raça foi
dizendo: ”Viemos ao abençoado
terreiro para encomendar um ‘tra-
balho’ contra a lei do salário dos
políticos recentemente eleitos na
capital paulista! Imagine boníssi-
ma Tia Zulmira que os políticos
que foram eleitos recentemente,
antes de apresentar serviço à
população, iniciam metendo a
mão, aumentando seus salários!
É por isso que há uma avalanche
de candidatos a cada eleição! A
turma quer ganhar fácil, sem tra-
balhar, apenas com algumas re-
uniões semanais e, para quebrar
a monotonia, inventam uma brigu-

inha encomendada e a tevê é in-
formada e está lá pra registrar. Al-
guns políticos sérios - e são pou-
cos - não entram nessa!” Para de-
satar o nó foi convocada a caboc-
la Jurema:”Zifio, essa jogada
política é mais velha que a mãe do
sarampo! Político candidata para
benefício próprio; observe quan-
tos roubaram os cofres da nação
transportando dinheiro até na
cueca, alguns presos e outros
mais escondidos que tatu na toca!
Mas farei um trabalho para que
devolvam 1% do que roubaram.
Será uma fortuna para encher os
cofres da nação, entendido?” O
cliente sentiu firmeza!

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

Crônica Professor Clovis

...E as chuvas chegaram e as
liquidações de encalhe acontecem!

 Começo do ano e as chu-
vas chegaram. Casas desa-
badas, árvores caídas, carros
submersos ou amassados pe-
los galhos das árvores, out-
ros sendo levados pela fúria
das águas, também invadin-
do residências, prejuízo nas
casas comerciais com perda
de gêneros alimentícios, en-
fim, um rolo sem tamanho.
Um início da ano melancóli-
co. Os mais cautelosos
aguardam a liquidação do es-
toque de carnes, bebidas,
panetones e outros itens que

tiveram seus preços acima do
combinado e o encalhe acon-
teceu. Sendo mercadorias com
validade programada, a ‘des-
ova’ deverá acontecer para
que sejam comercializadas. Os
‘tubarões’ ainda não entender-
am que o mar não está pra
peixe e inflacionam, cobrando
preços acima das possibil-
idades do consumidor. Com
essa atitude as vendas
‘despencam’ e a liquidação
deverá quebrar o  galho, tanto
do comerciante, como do con-
sumidor. O filme é velho!

O FIQUE EM CASA QUEBROU O BRASIL - A fala do presidente
Bolsonaro  sobre o Brasil estar quebrado é a mais real possível. Os
esquerdistas fizeram isso de propósito e acabaram com qualquer chance
de melhora com o "mimimi" do #fiqueemcasa. O governo teve que
fazer dinheiro para salvar empresas e não deixar os brasileiros passarem
fome. Herói o Bolsonaro, como sempre, mas a conta chegou. Por conta
do #fiqueemcasa nosso sonho de Brasil vai ter que esperar.

FRAUDE NOS EUA- A democracia americana foi assaltada nas
eleições mais recentes. Biden "eleito" vai tomar posse no maior
"roubo", golpe ou o que quer que seja, já existentes na história do
mundo. Uma vergonha. O esquerdista precisou de votos dos mortos
para se eleger e fica bravo com a revolta do povo americano, que
invadiu capitolio para tirar satisfação. Como sempre a esquerda ganha
na base do grito, alimentando o ódio e o relativismo.

BOCA SEMPRE BENEFICIADO - É incrível como times brasileiros
sãoroubados na cara dura na Libertadores. O áudio da conversa dos
árbitros no jogo do Santos mostrou uma vontade incrível de não dar
um pênalti mais que claro. A sacanagem é sempre a mesma. Foi assim
em 1964, 2003, 2013 e agora, em 2020. Até quando os brasileiros vão
aguentar calados? Vão esperar só os argentinos vencerem?

CASA, IDOSOS - Eu nunca pensei que um dia iria concordar com
João Dória, mas agora sou obrigado. O maior acerto da vida do político,
sem dúvidas, foi cortar o benefício de idosos de 60 a 65 anos. Não
fazia o menor sentido. Cada vez mais as pessoas de 60 anos estão
mais fortes e têm mais condições de pagar por sua passagem.
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Tia ZulmiraEditorial Geral
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 Verifique as diversas pressões de que é portador. Seu  coração não bate
como antes; agora apanha! Fígado está carcomido pela cachaça e na ‘zona sul’,
exala um odor de fazer defunto deixar o velório. Cuide-se!

  No ambiente de trabalho, tudo dentro dos conformes. Salário bom, pago
em dia, chefe não é chato, horário de almoço prolongado. Mas lembre-se: vida
boa mora no prato raso!

  Sensibilidade em diversas partes da carcaça; pelo andar da carruagem,
são Pedro está na sua cola! Faça uma série de exames na clínica do dr. Pé
Nacova, excelente clínico e dê adeus ao mundo ingrato!

   Hoje, minhas previsões se preocupam com sua saúde. Saúde bom,
cabra feliz. Saúde péssima, cemitério à vista. Faça exames na parte interna
da carcaça e, de acordo com o parecer do médico, testamento à vista!
Cuide-se antes que o Pedrão te receba!

  As tarefas do setor de trabalho, você tem deixado de cumpri-las,
sobrecarregando seus colegas. Cuidado! Na próxima lista de dispensa, seu
nome pode ser o primeiro da lista e depois, não adianta chorar!

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

Sendo um signo raro entre as mulheres alguns ‘garotos alegres’, o virginiano,
antes de qualquer iniciativa, deverá conferir a ‘máquina’ do parceiro, para não
cair do burro!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Receberá excelente proposta de trabalho. Estude-a. Caso se enquadre na função,
bola pra frente! O trabalho é leve, tal qual uma sopa de isopor! Será para fazer a barba
dos leões do jardim zoológico. Pense nisso e dê resposta à firma do zoológico.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

 Não abuse da cachaça, principalmente aquelas que recolhe à meia-noite
nas encruzilhadas da vida. A tal cachaça – ou marafo – é dedicada a Exu, um
caboclo que não faz acordo com ninguém. Se gosta da ‘branquinha’, trabalhe
e compre! Nada de marafo!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

 Cuidado com a dor de cabeça. É sinal que tem cabeça sobre o pescoço,
mas cobiçar a mulher do próximo, quando o próximo está próximo dá um
rolo sem tamanho. Portanto, dor de cabeça deve ser evitada nessas ocasiões.
Se vire com a patroa.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

  Boas previsões no mercado de trabalho. Sua honestidade foi o cartão -
de- visita! Quem luta e tem fé no Supremo Criador do Universo, vence!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Espere uma promoção na firma, nesse ano de 2021. Deixará a profissão de
coveiro no cemitério local; será transferido para o IML. O trabalho é simples:
dar banho em cadáveres e cuidar da aparência do finado! Boa  promoção!

Horóscopo
  Kaidakama

Antes de tudo é necessário es-
clarecer que em nossas conversas não
há interesse em ferir a crença de nin-
guém e tampouco julgar o modo como
creem. Por isso, desde já pedimos
perdão se ofendemos inadvertida-
mente a quem quer que seja, porque,
a nossa intenção verdadeira dos ex-
postos é, sem querer a primazia da
verdade, mostrar nosso ponto de vis-
ta.   Acreditamos que as escrituras
foram alteradas, mas, devemos ano-
tar que pouco importa se alteraram
ou não os Evangelhos, pois se real-
mente foram alterados, não con-
seguiram alterar os ensinos morais
nele contido que é o que mais nos
utilizamos para nossos estudos.  É a
manifestação do Amor Divino aqui
na Terra. Esperamos que possamos
provar que, verdadeiramente, Jesus é
o Caminho, a Verdade e a Vida.

 Assim sendo, continuemos:   Não
temos a pretensão de menosprezar a
figura do Cristo de Deus. Desejamos
apenas desmistificar e desmitificar,
ou melhor, retirar o caráter do miste-
rioso, do enganador e do mito de sua
pessoa, trazendo à realidade daquilo
em que cremos, pois como já afirma-
mos, o consideramos como exemplo
máximo a ser seguido por aquele que
desejar alcançar tal nível de evolução.
Para nós, Jesus é o governador espir-
itual do nosso planeta e como tal
merece todo o nosso respeito e lou-
vor como Mestre que foi quando en-
carnado e que ainda é como exemplo
a imitar. Portanto, mostrar a pessoa
de Jesus nos incentivará a galgarmos
os mesmos degraus, pois ele afirmou
que podemos fazer tudo o que ele fez
e ainda mais (João 10:34-35), mas
para isso devemos evoluir a ponto de
alcançarmos tal nível, o que não será
impossível para aquele que desejar
tal fato.    Comecemos afirmando que
em Isaías 7:14 a palavra “menina” foi
traduzida por “virgem” e assim, ao
invés de lermos que uma menina dará
a luz, lemos que uma vigem conce-
berá e seu nome será Emmanuel que
quer dizer “Deus conosco”. Mais
adiante (Isaías 9:6) encontramos: ”um
menino nos nasceu, um filho foi con-
cebido e o governo está sob seus om-
bros...” Em Gálatas 4:4-5 Paulo afir-
ma com todas as letras que Jesus na-
sceu de mulher e que foi sob a Lei,

isto é, teve um nascimento normal
como todas as outras crianças e den-
tro da lei a que todos estão sujeitos
para nascerem neste mundo, Em al-
gumas passagens dos Evangelhos é
nítida a percepção da humanidade de
Jesus, como por exemplo, em mo-
mento algum o encontramos chaman-
do Maria de Mãe e sim de “mulher”
quando se dirigia a ela (João
2:4;19:26); Em Mateus 17:17 é
demonstrada a sua impaciência quan-
do disse “Ó geração incrédula e per-
versa....”; na expulsão dos vendilhões
do Templo (Mateus 21:12-13; Mar-
cos 11:15-18; Lucas 19:45-47) sua
ira extravasa aos berros e em Mateus
23 repreendeu os políticos e etc. de
forma enérgica. A frase “Não vim traz-
er a paz, mas a espada” dita por Ele
(Mateus 10:34) nos traz a reflexão
da luta intima que travamos conosco
para superarmos nossas falhas. Se
lermos com atenção Pedro 3:19, Efé-
sios 6:12; Judas 1:6; Apocalipse
20:10; Romanos 8:37; Mateus 17:20;
Colossense 2:15 entre outros que
demonstram que essa batalha é nos-
sa entenderemos o porque dele, em
oração no Jardim das oliveiras (Ma-
teus 26:39) pedir ao Pai para afastar
o cálice de sua amargura e de também
afirmar que “O Espirito estava pr-
onto, mas a carne, porém... (Marcos
14:38). O fato de procurarmos
demonstrar sua humanidade des-
merece seus feitos? Acreditamos que
não. Ao contrário, enaltece mais ain-
da aquele que procuramos seguir
como protótipo de vida, pois, como
há, tanto hoje como ontem, muita
controvérsia sobre nosso ícone, con-
tinuemos com nossa reflexão...

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
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Redação SP de Fato - Será um
ano marcado por renovação e
conquistas o ano de 2021 será
uma extensão de 2020. O ser hu-
mano não respeita a Natureza e
esta responde a altura a força dela
será sentida enquanto o homem
brincando de ser Deus.

O coronavírus vai continuar,
porque o Brasil não tem critério
para aentrada de pessoas em seu
território.  A vacina chegará, mas
muitos ainda morrerão além dele,
outros vírus também surgirão tra-
zendo consigo novas doenças e
além das novas, como as pessoas
continuam perturbadas, a de-
pressão e a síndrome do pânico
continuarão matando.

 A cura para algumas doenças
já existe, porém o interesse finan-
ceiro não permite que se er-
radique a doença, tratar é lucrati-
vo, no caso do coronavírus,
muito se falou em melhora, mas
na verdade, essa situação nunca
melhorou, tudo isso é jogada
política.

  É de suma importância ter
uma base espiritual, que te sus-
tenta e fortalece sempre. Quem
está firme na fé continua de pé,
sem danos.revisão Devemos val-
orizar a vida e a nós mesmos,
aprender a valorizar a família, não
só a de sangue, mas aquela que
soma em nossos caminhos, nos
quer bem e se preocupa conosco
de verdade.  Será um ano de lim-
peza, então devemos deixar as
pessoas ruins saírem de nossas
vidas para que se entre as boas
pessoas.

 Será um bom ano para con-
trolar o dinheiro, o que não sig-
nifica guardar, ser "mão de vaca",
mas se proporcionar o melhor,
gozar  a vida,  viver e ser
feliz.“Orixás regentes para o ano:
Oxalufã, Oxum com influência de
Oxóssi. Tudo caminhará com len-
tidão, será necessário fazer mov-
imento maior.

Oxalufã é a pura estratégia,
analisa, traz sabedoria e paciên-
cia. O ser humano precisa apren-
der a ter paciência, é algo funda-
mental na sua vida. Oxum traz a
prosperidade, a doçura e o
acalento junto com Oxalufã, com
a regência de Oxum, muitas mul-
heres engravidarão, portanto as
que não querem engravidar de-
verão tomar muito cuidado,
muitos morreram antes do tem-
po, nesta pandemia, e voltarão,
vão encarnar novamente.  Será
um ano muito próspero para
quem tem seu próprio negócio,
principalmente para quem atua na
área da beleza (salão de beleza).
Aproveitar, pois as mulheres es-
tarão mais vaidosas.  Será tam-
bém um ano de renovação para
todos, com o fim de relaciona-
mentos abusivos. As pessoas se
darão chance de recomeçar. Será
um ano em que todos deverão
parar para refletir tendo como
base a espiritualidade. Investir
em seu próprio negócio, ter cora-
gem de começar o novo. O novo

Redação SP de Fato - O
Tribunal de Justiça de São Paulo
determinou, no dia 7 de janeiro,
em decisão liminar, a manutenção
da gratuidade no transporte
metropolitano de São Paulo para
idosos de 60 a 64 anos.  A liminar
foi concedida pela 3ª Vara da
Fazenda Pública Central da
Capital nesta quinta-feira, 07 de
janeiro de 2021, e não inclui os
ônibus da capital paulista.  A
decisão determina a manutenção
da isenção de pagamento de
transporte público a maiores de
60 anos. Assim, o Governo do
Estado deve permitir o transporte
gratuito com a suspensão do
decreto estadual nº 65.414/20.  De
acordo com a liminar, os
passageiros de 60 a 64 anos
deverão embarcar gratuitamente
nos sistemas de trem, metrô e
ônibus intermunicipais do
estado, sem que haja a

é diferente de tudo que já fizem-
os. Estar aberto para o novo é
aprender o que a vida está nos
ensinando.  Será um ano razoável
para parcerias em negócios,
procurar sempre estar bem orien-
tado e dentro da fé, assim poderá
ter uma boa parceria. Palavras
chave para 2021: Fé - base de
tudo, quem não tem uma força que
sustenta, cai, paciência, resiliên-
cia e força.

 As pessoas deverão se desa-
fiar e não desistir, não deixar as
oportunidades passarem não pre-
cisamos ter medo e sim,
cautela.“Cores para a virada do
ano: Branco com amarelo, branco
com dourado, branco com azul
bebê e branco com laranja. Os
políticos continuarão se aproveit-
ando da fragilidade das pessoas.

Será difícil derrubar o presi-
dente, está bem assessorado es-
piritualmente, porém, após seu
mandato vai colher o que plan-
tou.

 Os chineses gradativamente
dominarão o mundo, trabalham
Demais, sem descanso enquanto
os brasileiros, ficam esperando,
esperando...

O ano vai exigir muito de cada
um, e apesar de ser um ano de len-
tidão, não devemos ficar parados
reclamando, devemos correr atrás
do nosso objetivo, ter paciência
mas buscar o que precisamos para
os nossos caminhos, quem se
acomodar, vai ficar para trás e nem
adianta chamar Seu Marabô.

 Não devemos perder tempo,
tempo é dinheiro, tempo é vida e
quando nos dedicamos a pessoas
sanguessugas, estamos perden-
do tempo. Portanto, não devem-
os ficar acomodados nem perder
tempo com pessoas e coisas que
não merecem. 2021 será o ano da
tecnologia e quem não acompan-
har vai ficar para trás deveremos
estudar, conhecer, nos preparar
porque a tecnologia vai dominar
o mundo.

 Na alimentação o conselho é
que comamos muitas frutas e ver-
duras ao natural porque a alimen-
tação é o que vai contar para man-
ter a matéria de pé e nos fortalec-
er.  Frutas para a mesa de Ano
Novo: Melão fatiado, regado com
mel, pera, uva e melancia, oferec-
er para Oxum, em seguida, servir
para todos os presentes na casa,
essas frutas trazem fartura, pros-
peridade e saúde. Todos deverão
fazer também, um potinho de can-
jica, grão de Oxalá, para pôr na
mesa, preparado conforme seu
gosto.  O início de 2021 será o
momento de resolver situações
que precisam ser resolvidas de-
finitivamente. Esse ano pede ati-
tude, mudança. E devemos colo-
car um ponto final no que é preci-
so terminar. 2020 foi um ano muito
desafiador para o mundo todo,
chegamos até aqui com saúde,
apesar da pandemia, então a mesa
de Ano Novo deverá ser bem dec-
orada, agradecer e não pedir nada,
somente agradecer

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.

Tribunal de Justiça concede liminar para
manter gratuidade do Bilhete Único

suspensão deste benefício. A
decisão não engloba os ônibus
municipais da capital paulista
gerenciados pela SPTrans
(administração Bruno Covas). O
Governo do Estado afirmou que
vai recorrer da decisão.  Como
mostrou o Diário do Transporte,
o benefício deixaria de valer para
as pessoas entre 60 e 64 anos a
partir de 1º de fevereiro.  O pedido
foi feito pelo Sindicato Nacional
dos Aposentados, Pensionistas e
Idosos da Força Sindical. A ação
foi movida em conjunto com a
CNTM (Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas).  Segundo o juiz
Luis Manuel Fonseca Pires, ao
publicar decreto que revoga outro
que regulamenta disposição de lei
concessiva de benefícios, o
governo “extrapola sua atribuição
na medida em que retira comando
expresso na legislação ordinária”.

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO

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

CARVÃO
 SÃO ROQUE

E-mail:
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www.saopaulodefato.com

96676-1536
99374-4534

SP anuncia para 25 de janeiro
vacinação contra covid-19

A estratégia é iniciar a imunização contra a
covid-19 em todas as regiões do estado

 Redação SP de Fato - O Gov-
ernador João Doria apresentou
nesta quarta-feira (6), durante o
1º Seminário Virtual de Gestão
Pública, o Plano de Estadual de
Imunização contra o coronavírus
aos 645 prefeitos eleitos para os
mandatos iniciados em 2021. A
estratégia das autoridades estad-
uais é iniciar a imunização contra
a covid-19 em todas as regiões
do estado no dia 25 de janeiro.

 A campanha coordenada pela
Secretaria Estadual da Saúde em
parceria com os 645 municípios
paulistas visa dobrar o total de
postos de vacinação dos atuais
5,2 mil para até 10 mil. A estimati-
va é de que a vacinação envolva
cerca de 79 mil profissionais, com
54 mil trabalhadores do setor da
saúde e 25 mil agentes da seg-
urança pública para garantir a se-

gurança da população e evitar
aglomerações nos locais de imu-
nização.

 “A saúde é a prioridade ab-
soluta. Lamentavelmente, todos
os 215 países estão enfrentando
uma segunda onda desse vírus e
isso exige cuidado, zelo, discipli-
na, perseverança, determinação e
coragem para fazer o que precisa
ser feito”, disse Doria.

 O Secretário de Estado da
Saúde, Jean Gorinchteyn, listou
aos prefeitos os detalhes do pl-
ano. A primeira etapa de vacinação
vai priorizar profissionais da
saúde, pessoas com 60 anos ou
mais e grupos indígenas e quilo-
mbolas. A expectativa do Estado
é que 9 milhões de pessoas sejam
imunizadas na primeira etapa, com
a aplicação de 18 milhões de dos-
es, até o dia 28 de março.
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Rendimentos de todos os trabalhadores
caíram no mês de novembro

 Redação SP de Fato - Em
novembro de 2020, os rendi-
mentos médios da população
corresponderam a 93,7% da
renda média habitual, segundo
levantamento do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), divulgado hoje (6), que
analisou os efeitos da pan-
demia do novo coronavírus
(covid-19) sobre o mercado de
trabalho e o impacto do auxílio
emergencial na renda dos
brasileiros.  A base de dados
usada pelo Ipea são da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Covid-19, do
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O Ipea
aponta que os trabalhadores
por conta própria tiveram a
maior redução nos rendimen-
tos, recebendo 85,4% do habit-
ual em novembro.  Segundo a

pesquisa, 4,32% dos domicílios
sobreviveram apenas com o val-
or do auxílio de R$ 600 ou R$
1.200, encerrado em dezembro.
O percentual representa cerca
de 2,95 milhões de lares, uma
queda de 0,44 ponto percentual

na comparação com outubro, ou
diminuição de 300 mil domicílios.  No
mês analisado, 27,45% dos
domicílios do país permaneciam sem
nenhuma renda do trabalho efeti-
va, uma leve redução frente aos
27,86% registrados em outubro.

 Redação SP de Fato – Desde 1º
de janeiro, as regras para recebi-
mento de pensão por morte vão
mudar. Portaria publicada na
edição de hoje (30) do Diário Ofi-
cial da União estabelece novos
prazos de recebimento do
benefício por cônjuges ou com-
panheiros.
Para óbitos ocorridos a partir de
janeiro de 2021, o tempo de re-
cebimento será de acordo com
as seguintes faixas etárias: se
tiver menos de 22 anos de idade,
a pensão será paga por três
anos; se tiver entre 22 e 27 anos
de idade, a pensão será paga por
seis anos; se tiver entre 28 e 30
anos de idade, a pensão será
paga por 10 anos; se tiver entre
31 e 41 anos de idade, a pensão

Recebimento de pensão por morte
terá novos prazos a partir deste ano

será paga por 15 anos; se tiver
entre 42 e 44 anos de idade, a
pensão será paga por 20 anos e,
se tiver 45 anos ou mais, a pen-
são então será vitalícia.  A pen-
são será concedida se o óbito
ocorrer depois de 18 contri-
buições mensais e, pelo menos,
dois anos após o início do casa-
mento ou da união estável.  O dire-
tor do Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário (IBDP), Emerson
Lemes, lembra que a possibilidade
de estabelecer esses critérios vem
desde de 2014, quando foi publi-
cada a Medida Provisória nº 664,
que criava limites temporais para
recebimento de pensão por morte
por cônjuges ou companheiros,
tanto do Regime Geral da Previdên-
cia Social (RGPS) quanto dos servi-
dores públicos federais.

Mudança atinge golpes com uso de celulares,
praticados por presidiários e  funcionários públicos

Luís Alberto Alves/Agência
Câmara - Por meio do Projeto
de Lei 2068/20, do deputado
Marcos Aurélio Sampaio (MDB-
PI), novos tipos de estelionato
majorado (punição 1/3 maior do
que os casos de estelionato
comum) poderão fazer parte do
Código Penal. O texto aprovado
pela Câmara está em análise no
Senado.  Um dos novos tipos
de estelionato majorado é o dos
golpes aplicados pelos
presidiários utilizando-se de
celulares ou outros aparelhos
similares. A pena aumentará
também para o funcionário
público que praticar o ato
valendo-se do cargo, emprego
ou função pública, assim como
para aquele que fingir ser um
funcionário público.  O quarto
caso envolve o estelionato

praticado por qualquer meio
eletrônico ou outros meios de
comunicação de massa.

O estelionato comum tem
pena de 1 a 5 anos de reclusão e
pune quem pratica golpes para
tentar obter vantagens. Já o

crime de estelionato majorado,
com aumento de um terço da
pena, existe atualmente se for
praticado contra entidade de
direito público ou instituto de
economia popular, de assistência
social ou beneficência.

 Redação SP de
Fato – Projeto prevê
que o empregados
contribuirá com 30%
dos gastos com in-
ternet, energia e eq-
uipamentos.  O Pro-
jeto de Lei 5.341/20
institui o auxílio
home office, o qual o
empregador pagará
ao empregado para
subsidiar despesas
do trabalho na
própria residência.

A proposição
prevê que o auxílio seja pago
sempre no mês posterior ao que
o empregado comprovou as
despesas, preferencialmente
junto com o salário.  Pela pro-
posta, as despesas previstas rel-
acionadas ao trabalho são: inter-

PL cria auxílio para trabalhador que
estiver em sistema de “home Office”

ainda que o benefício
concedido não tem na-
tureza salarial e nem se
incorpora à remuner-
ação, bem como não in-
cide contribuição prev-
idenciária nem de Fun-
do de Garantia por
Tempo de Serviço
(FGTS).

A proposição tam-
bém define que o
auxílio não se configu-
ra como rendimento
tributável do trabal-

hador.  O autor da proposta, dep-
utado Márcio Marinho (Republi-
canos-BA), avalia que o objetivo
do projeto não é repassar todo o
ônus das despesas ao emprega-
dor, tampouco que o empregado
suporte toda essa carga.

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.

O Imposto de Transmissão
causa mortis e doações  é
cobrado pelo Governo Estadual
e  também sobre doações. No
Estado de São Paulo, é  usada
uma base de cálculo ilegal para
calcular o ITCMD. Na
transmissão de bens imóveis a
Lei Estadual nº 10.705/00, diz que
a base de cálculo deve ser o valor
venal, o que é  usado como base
para o IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano que é um
tributo Municipal e o Imposto
sobre a propriedade territorial
rural  que é um imposto federal
previsto no artigo 153, VI da
Constituição Federal. Ocorre que
o Decreto estadual n º 55.0002/09
altera a determinação que a base
de cálculo do ITCMD para
imóveis urbanos será o valor de
referência criado na gestão Serra/
Kassab na Prefeitura de São Paulo
para o ITBI - Imposto de
transmissão de bens imóveis e os
imóveis rural o valor fixado pelo
IEA-Instituto de Economia
Agricola. Essas tabelas elevam as
bases dos recolhimentos do
ITCMD e o Fisco arrecada
ilegalmente muito a mais. Diante
dessa abusividade essa discussão
é  levada ao Tribunal de Justiça
de São Paulo, que pacificou o
entendimento que a base de

Pagou a mais o ITCMD tem direito a
receber na Justiça de São Paulo

cálculo do ITCMD para os imóveis
urbanos é o valor venal constante
no IPTU e o ITR para os imóveis
rural. Quem nos últimos cinco
anos pagou o ITCMD é só
recalcular com base no valor  venal
e  comparar com o que pagou  e
verá quanto terá direito a  receber
de volta. Deve então, ingressar na
Justiça de São Paulo  com a ação
reclamando essa diferença que
deverá ser corrigida  até a
devolução. Só para comprovar
esse entendimento nada melhor
que registrar um trecho de uma
das ações julgada  em  final de
junho de 2020, apenas em tres
meses após a entrada no Tribunal
de Justiça de São Paulo, a
Meritissima  Juiza julgou
procedente e inicia a Respeitável
Sentença com a respeitavel
redação “Trata-se de ação de
repetição de indébito de ITCMD
proposta com fundamento  na
ilegalidade da  base de cálculo do
imposto utilizado como valor venal
de referência, pleiteando a
restituição do valor pago a mais em
relação à transmissão do imóvel.

A  ação deve ser julgada
procedente .Em relação à BASE DE
CÁLCULO DEVE ELA SER O
VALOR VENAL DO IMÓVEL  para
fins de IPTU e não o valor de
REFERÊNCIA. Cita o artigo 38 do
Código Tributário Nacional  que
disciplina que a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal  dos bens
ou direitos transmitidos. Portanto,
não há dúvidas que a Justiça tem
julgado todos os pedidos de  quem
pagou a mais  determinando ao
final  a correção da  importância  a
ser   devolvida ao  contribuinte.
Para  isso  estamos  prontos para
atender e esclarecer  a  quem
necessitar  em  receber  o  valor
pago a  mais  do ITCMD.

Direito

net, energia elétrica, softwares e
hardwares e infraestrutura
necessária ao trabalho remoto. O
projeto prevê que o empregador
contribuirá com 30% dos gastos
acima, desde que comprovadas
as despesas.  O texto estabelece
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A missão moral de Elie Wiesel
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 Henrique Veltman - Único
varão entre os quatro filhos do
comerciante e ativista comu-
nitário Shlomo e da dona de casa
Sarah Feig, Wiesel nasceu na
cidade de Sighet em 1928. Embo-
ra Sighet, na época, fizesse parte
da Romênia, era húngara na sua
perspectiva cultural. Voltou a ser
novamente Hungria em 1940 e,
assim, o destino de Wiesel du-
rante o Holocausto uniu-se ao
dos judeus húngaros de nasci-
mento, que foram discriminados
e perseguidos, mas cuja aniqui-
lação teve início a partir de 19
de março de 1944, com a ocu-
pação nazista.  Já um mês de-
pois surgiam os guetos; de 15
de maio até 8 de julho, 437.402
judeus foram deportados da
Hungria - em 54 dias, 147 trens
partiram lotados com destino ao
campo de concentração de
Birkenau. A contabilidade nazis-
ta sempre tinha os números ex-
atos da Solução Final.  Para Wie-
sel, a contabilidade registrou
perdas irreparáveis: sua irmã
mais nova, Tsipora, e sua mãe,
foram “selecionadas” logo nos
primeiros momentos da ocu-
pação alemã. O jovem Elie, aos
16 anos, presenciou a morte do
pai em Buchenwald, para onde
haviam sido transferidos. Ape-
nas Hilda e Bea, suas irmãs mais
velhas, sobreviveram. No seu
livro Celebração Profética, de
1999, Wiesel escreve: “O que é
um profeta? Um pregador? Um
visionário que prevê o futuro?
Que faz chegar a palavra de
Deus às criaturas? Que inter-
cede junto a Ele pelos seus fil-
hos?”.

 Para judeus e não judeus,
Wiesel pode ser visto como um
profeta, um herdeiro de Isaías,
por exemplo, com suas palavras

de consolo... “O lobo viverá com
o cordeiro, o leopardo se deitará
com o bode, o bezerro, o leão e o
novilho gordo pastarão juntos; e
uma criança os guiará.” Isaías é o
profeta mais trágico da história
judaica, e seus escritos na Bíblia
possuem uma beleza sem par.
Tanto Wiesel como Isaías denun-
ciam as injustiças, mas mantêm a
esperança no futuro. Elie Wiesel
se confunde também com o pro-
feta Ezequiel, cujos “ossos sec-
os vieram à vida novamente”.

 Refugiados -  Como Wiesel,
Ezequiel é a mensagem de esper-
ança dada por meio de símbolos

e ações, a fim de que o povo con-
tinue a esperar o tempo de Deus.
Gosto dessa última imagem.
Acredito que Wiesel tenha sido o
único sobrevivente do Holocaus-
to com autoridade para cobrar da
humanidade uma postura ativa em
relação às vítimas do terror. Foi o
principal responsável pela
mudança do status dos sobre-
viventes; esses homens, mul-
heres e crianças deixaram de ser
vistos apenas como vítimas e ref-
ugiados e passaram a testemun-
has da História. Neles está a mis-
são moral de lembrar o passado,
mas também de transformar o fu-

turo. Para Elie Wiesel, o Holo-
causto foi “o mistério sagrado do
nosso tempo”. E o escritor não
fugiu da terrível questão de falar
do papel de Deus nesse grande
desastre. “Onde estava Deus
quando o seu povo era aniquila-
do nas câmaras de gás?”

 Ao explorar o Holocausto a
partir de uma visão religiosa, Wie-
sel produziu uma nova maneira
de falar de Deus e do homem; uti-
lizou ferramentas da própria
tradição para quebrá-la, mas com
as mesmas ferramentas tratou de
reconstruí-la. Marcuse? Ele mes-
mo se descrevia como um has-
sídico, um judeu extremamente
devoto, mas que agia como um
rebe secular, líder de uma corte
de discipulos e seguidores pron-
tos a ouvir cada palavra sua nas
palestras, conferências, cada ideia
contida nos artigos, nos livros.

 Comprou brigas memoráveis
e rompeu com historiadores, au-
toridades e até governantes,
sempre fiel à sua visão de mun-
do: o Holocausto para Wiesel era
incompreensível e inexplicável. A
Intolerância No prefácio ao livro
“A Intolerância”, editado pela
Academia Universal das Cultur-
as em 1997, Elie Wiesel reafirma a
sua visão sobre o ódio e o

racismo. “Pertenço a uma ger-
ação traumatizada, que sofreu na
pele e na consciência uma glori-
ficação do ódio; conseguiu venc-
er o nazismo e o fascismo, mas
não a intolerância e o fanatismo
que os caracterizam.” Para ele, a
postura do homem frente ao fas-
cismo não admite dúvidas: “O
fascismo é simples: com ele não
transigimos. Nunca. Nós o de-
nunciamos, desmascaramos, re-
jeitamos, repudiamos, nós o ex-
cluímos da sociedade humana.”
Já a intolerância é sutil, o que tor-
na a luta mais complexa.

“Onde reconhecê-la? Como
discerni-la? São muitas as res-
postas, sem dúvida; mas con-
heço apenas uma: de uma ideia
ou de um movimento que in-
spirem o ódio, podemos dizer que
são intolerantes. Digamos que a
intolerância está situada no iní-
cio do ódio. Se não a detivermos,
será tarde demais”, escreve. O

livro reúne 35 textos dos partici-
pantes do Fórum Internacional
sobre a Intolerância, realizado na
Sorbonne, em março de 1997. Os
autores são filósofos, escritores,
historiadores, antropólogos, so-
ciólogos, professores, juristas,
jornalistas e homens públicos de
todo o mundo, entre eles, Um-
berto Eco, Mohammed Arkoun,
Paul Ricoeur- “A violência é tam-
bém a linguagem da intolerância,
que gera o ódio. O ódio é irracio-
nal, impulsivo, implacável; suas
forças sinistras impulsionam o
que há de destruidor no homem.
Seu ritmo é rápido, seu objetivo
ameaçador, seu movimento inex-
orável.”

Ódio -  Prossegue Wiesel,
“Existe alguma coisa de positi-
vo, de transcendente, de nobre,
no ódio? O ódio é capaz de
produzir outra coisa que não o
ódio? Outras perguntas se im-
põem: deve-se demonstrar tol-
erância frente à intolerância?
Deve- -se empregar a força bruta
contra os fascistas?

É preciso odiar o ódio para
destruí-lo?”Para Wiesel, a intol-
erância e o fascismo desemb-
ocam ambos, inevitavelmente, na
humilhação do outro, portanto,
na negação do homem e de suas
possibilidades de realização.

O ódio é um flagelo de ori-
gens obscuras e insondáveis;
“obra de humanos, nem Deus
pode detê-lo.  Nenhum povo
pode se considerar imune a seu
veneno, e nenhuma comunidade,
a salvo de seus ataques (...) Odi-
ar é atear o fogo da guerra em
que as crianças se tornam órfãs,
e os velhos, loucos de dor e de
pena.”

A face de Deus se, na re-
ligião, o ódio esconde a face de
Deus, na política, ele destrói a
liberdade dos homens. No cam-
po das ciências, está a serviço
da morte; na literatura, ele defor-
ma a verdade, desnaturaliza o
sentido da história e encobre
qualquer beleza sob uma grossa
camada de sangue e de feiura.
Em seus muitos livros e artigos,
Elie Wiesel afirma que decidiu
dedicar sua vida “para contar a

história porque senti que, tendo
sobrevivido, eu devo algo aos
mortos; e qualquer um que não
recordar estará traindo-os nova-
mente.”

 “Isto é o que devemos fazer:
não dormir bem quando as pes-
soas sofrem em qualquer lugar do
mundo, não dormir bem quando
alguém é perseguido, não dormir
bem quando as pessoas estão
com fome aqui ou ali, não

dormir bem quando há pes-
soas doentes e ninguém está lá
para ajudá-los, não dormir bem,
quando alguém em algum lugar
precisa de você.”

 Além de trabalhar incansavel-
mente na defesa do povo judeu,
Elie Wiesel também ergueu a voz
para denunciar massacres de di-
versos povos de todo o mundo,
atento ao reino da injustiça. Ele
escreveu mais de 50 obras de
ficção e não ficção, tendo como
destaque seu livro de memórias,
“All rivers run to the sea”, publi-
cado por Alfred A.

Knopf, em sucessivas
edições a partir de 1995. Conhe-
ci-o pessoalmente em São Paulo,
em 2001, numa coleti va de imp-
rensa. Sua presença entre nós foi
mais uma etapa de sua missão de
atuar como um crítico, de acordo
com o dizer de Monteiro Lobato,
“conscientizando o incon-
sciente”. Voltei a encontrá-lo, em
Nova York, em 2014, durante um
evento social. Entre os alegres
convidados encontrei-o, discre-
to, sentado ao lado da esposa
Marion Ester Rose.

Falei-lhe em iídiche, seus ol-
hos brilharam, animou-se, tro-
camos algumas palavras. Foi bom
e inesquecível.

 Henrique Veltman

Afinal de contas, quem foi esse homem,
sobrevivente do Holocausto, agraciado com o
Nobel da Paz em 1986 e que morreu em Nova

York em 2016, aos 88 anos?

 Luís Alberto Alves -
Ninguém poderia imaginar que
um dia o Congresso Nacional
dos Estados Unidos fosse
invadido por milhares de
manifestantes e parlamentares
tivessem de ser retirados sob
escolta policial para não sofrer
agressão ou mesmo morrer.  Na
tarde de 6 janeiro deste ano isto
aconteceu. Talvez nenhum
roteirista de Hollywood
imaginasse um filme em que essa
cena marcaria o auge da
agressão ao regime democrático
norte-americano. Nem no Sul,
onde ainda resistem as feridas
abertas na Guerra de Secessão,
vencida pelo Norte.  Após

Manifestantes apoiadores de
Trump invadem Congresso

Nacional dos Estados Unidos

discurso do presidente Donald
Trump, a milhares de apoiadores,
confirmando sua derrota para o
democrata Joe Biden em
novembro, a bagunça começou,
liderados por grupos de
extrema-direita. Para tentar
impedir a confirmação da vitória
do democrata Joe Biden.

 A repressão da polícia
deixou 52 feridos e cinco mortos,
entre eles Ashli Babbitt, 35 anos,
veterana da Força Aérea dos
Estados Unidos. A capital
Washington passará os
próximos 15 dias em Estado de
Emergência. O mandato de
Trump termina em duas
semanas.

Fusão da Fiat com Peugeot cria
4ª maior montadora do mundo

Cel: 96676-1536

 Redação SP de Fato - A Fiat
Chrysler  Automobiles NV
(“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA:
FCA) e a Peugeot SA (“Groupe
PSA”) anunciam que suas
respectivas assembleias de
acionistas, realizadas no dia 5
de janeiro, aprovaram a fusão
da FCA e do Groupe PSA para
criar  a  Stel lantis  NV
(“Stellantis”) por expressiva
maioria (com mais de 99% dos
votos expressos a favor da

transação).   A
Stellantis  terá ,  ao
todo, mais de 400 mil
funcionários e
reunirá 14 marcas de
automóveis.  Sob o
guarda-chuva desta
nova gigantesca
montadora estarão o
grupo Alfa Romeo,
Jeep, Dodge, Opel,
Maserati, Citroen e
Chrysler.  Segundo o

professor  de estra tégia  da
Escola Politécnica de Comércio
de Milão, na Itália, Giuliano
Noci,  esta  fusão era  uma
questão de sobrevivência tanto
para a Fiat quanto para PSA.
Agora vai ocorrer diminuição
de custos de desenvolvimento
e fabricação. A Fiat conseguirá
ampliar  sua presença na
Europa e a Peugeot terá a
chance de crescer nos Estados
Unidos, onde a Fiat é dona da
Chrysler e da Jeep.

Manifestantes invadem o Capitólio  ; votação deveria  acertar a
posse de Joe Biden (Win McNamee/Getty Images)
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Com 3 milhões de inscritos e 1
bilhão de visualizações em seu
canal no YouTube, a forrozeira
Márcia Fellipe é um dos
grandes destaques nas
plataformas digitais. Tem
vários hits na boca do povão,
entre eles: “Quatro
Sorrisos”, “Quem me dera”,
gravada com Jerry Smith, e
famosa
pelo refrão “Dormir de
conchinha, nem pisar em festa,
Deus me livre, mas quem me
dera”. Essa canção entrou no
concorrido TOP 10 do Spotify
e atualmente tem mais de
420M de reproduções somente
no YouTube.

Márcia
Fellipe,  a

forrozeira de
1 billhão de
visualizações
no YouTube

 O forró perdeu, na
madrugada de 7 de janeiro, um de
seus maiores ícones: o cantor e
compositor Genival Lacerda, aos
89 anos, em decorrência da covid-
19. Lacerda estava internado na
unidade de terapia intensiva do
Hospital da Unimed, no Recife,
desde o final de novembro.
Nascido em Campina Grande, no
ano de 1931, cidade que é
considerada a capital do forró na

Severina Xique-Xique
perde Genival Lacerda

Para conhecimento, a missa
de 7º dia do Sr. George Abraham
Ayoub, Conselheiro Nato da
Distrital Norte, falecido no dia
04/01/2021, será realizada no
próximo domingo, 10 de janeiro
às 19 horas, na Paróquia Santa
Joana D'Arc, localizada à Rua
Gaurama, 192 - Jardim França.

Missa de
7º dia para

George
Abraham

Ayoub
Paraíba, Lacerda foi autor de
sucessos como Severina Xique
Xique, De quem é esse jegue? e
Radinho de Pilha, em meio aos
cerca de 70 discos lançados por
ele – o primeiro deles, gravado em
1955, quando já havia se mudado
para Pernambuco. O hit “Severina
Xique-Xique”, famosa pelo verso
“"ele tá de olho é na butique
dela" vendeu cerca de 800 mil
discos em 1975.

 A banda de forró
eletrônico, Mastruz com
Leite, lançou perto do Natal
do ano passado, o clipe da
música “Meu vaqueiro,
Meu Peão”, num formato
mais intimista, com
iluminação e ambientação
exclusivamente pensadas
para o momento. O clipe
está disponível no canal
oficial da banda no
YouTube.

 A artista plástica Vera Rocha,
nascida em Lisboa e forma pela
FAAP, apresenta exposição,
composta de 20 paineis, com-
partilhando seus sentimentos e
aprendizados no complexo
universo da negritude brasileira.
Ela traz imagens de pessoas
negras em cores de inspiração
profundamente africana.  Serviço:
Afro Tons Meu Olhar  - Estação
Santa Cruz - Linha 5-Lilás: de 8 a
29 de janeiro

Mastruz com Leite
lança clipe intimista

“Afro Tons Meu Olhar” mostra
universo da negritude brasileira
na Estação Santa Cruz do Metrô

Inicio a minha coluna co-
mentando as mudanças no humor
da Globo em 2021. Todos os pro-
gramas do gênero produzidos até
o ano passado foram cancelados.

A Globo aponta que a reformu-
lação é uma consequência dos de-
safios impostos pela Covid 19,
porém a coluna já havia publicado
que isso ia acontecer.

Mas,  as investigações feitas
pela coluna descobrimos que as
mudanças foram também em razão
da saída de Marcius Melhem que
comandava o setor.

Ele deixou a função no final do
ano passado sob denúncias de as-
sédio pelo qual responde proces-
so. Marcius, estava no cargo des-
de 2018 e era responsável pelo de-
senvolvimento dos novos projetos
de humor na Globo.

Agora, demitido, processa-
do por seis mulheres ele está a
deriva na sua profissão. Por
mais que ele negue as provas
são cabíveis e ele terá muitos
problemas este ano.

O SBT foi muito criticado em
razão da sua postagem de Natal
e Fim de ano. Os internautas afir-
maram que a diversidade passa
longe da emissora.

Segundo os críticos uma das
maiores Tvs do país, que tem
50% da população negra, não
tem sequer um apresentador ne-
gro na sua programação.

Como a coluna já havia anun-
ciado o ano passado, Xuxa que
está sem contrato com a Record
TV, está voltando para a Globo.
Seu novo programa terá 50 minu-
tos de duração aos sábados a
partir das 14h00.

O Programa "Qual Viagem"
exibido pela Rede CNT de Tele-
visão todas as sexta-feira, e apre-
sentado por este colunista mudou
o horário será a partir das
23h10.

O ano de 2020 chegou ao
fim e levou embora o
sambista Valdir Cachoeira.
Puxador de samba da
Cachoeiro Império do
Samba, em Vila Nova
Cachoerinha, Zona Norte.
Valdir Cachoeira também
puxou samba da Brás
Pereira Banda Show na
década de 90. É o samba
de raiz, a cada dia,
perdendo os seus grandes
talentos

Samba fica sem Valdir Cachoeira

Frase Final:   Um Excelente 2021
a Todos os Leitores e Amigos.


