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Ao abrir as portas do abençoado terreiro e distribuir as se-
nhas para o correto atendimento, um velhote comerciante  co-
nhecido na vila, foi o primeiro da fila. Após colocar algumas mo-
edas no ‘congá’, abriu o jogo. “Magnânima guru, vim ao abenço-
ado terreiro para saber se há possibilidade do término da greve
dos carteiros! Estou com muita correspondência atrasada, con-
tas a pagar, boletos não chegam..., caso chegar, com datas
vencidas, terei que ‘gemer com as multas’, e quem me ressar-
cirá?” Para desatar o nó foi escalado o caboclo Oito Flechas,
irmão do Sete Flechas:  “Zifio, ouvi seu relato e jogando os búzi-
os, a resposta acontecerá: Epa! Os búzios se recusam a res-
ponder! Estariam em greve? Jogarei novamente: nada, deu bran-
co nos búzios! A solução é apelar pra informática e encomendar
um trabalho para acabar de vez com os correio!” – É isso que
vou fazer, declarou o comerciante. Vou conversar com vovó
Candinha e encomendar um trabalho para acabar com os cor-
reios, carteiros e demais ‘embrulhões’. A informática é mais rá-
pida que todo trabalho do arcaico correio e não faz greve! O
trabalho foi encomendado e vovó Candinha garante que logo
teremos novidades: mais desempregados na praça!

Um comerciante apavorado!

Calixto dos Reis



A Globo não vai transmitir o jogo do Brasil contra o Peru
nesta terça-feira (13), às 21h, no Nacional de Lima, pela segunda
rodada das Eliminatória da Copa de 2022. De acordo com o site
“Uol Esporte”, a emissora carioca não chegou a um acordo para
exibir a partida da Seleção como visitante. Porém, o torcedor
poderá assistir o selecionado do técnico Tite em campo através
do EI Plus, serviço de streaming da Turner. Outra opção será
pelo canal do YouTube “El Canal Del Futbol”, do Equador. A
página promete exibir todos os jogos do time Canarinho custando
uma mensalidade de R$ 50.

Apesar não transmitir o jogo da Seleção Brasileira, a Globo
manterá a cobertura jornalística com equipe no território
nacional, devido a pandemia do coronavírus. A emissora usará
o material da CBF TV, canal oficial da entidade que controla o
futebol brasileiro.

Com a goleada sobre a Bolívia por 5 a 0 na última sexta (9),
o Brasil lidera a tabela de classificação com três pontos devido
ao saldo de gols. Em segundo lugar aparece a Colômbia, seguida
por Uruguai e Argentina, todas com três, fechando as quatro
primeiras colocações que dão vagas diretas para a Copa do
Mundo de 2022 no Catar. Adversário da Seleção, o Peru é o
quinto com um ponto ganho.

Globo encerra negociações e
não vai transmitir jogo da Seleção;

saiba onde assistir

Esporte
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O presidente Jair Bolsonaro disse
quarta-feira, 7, que acabou com a
Operação Lava Jato, porque, segundo ele,
"não há mais corrupção no governo". A
declaração foi uma resposta às críticas de
lavajatistas por ter se aproximado de

Atenção Cantores e Compositores que tem interesse em
divulgar seu trabalho em nosso meios de acomunicação cito:

Jornal, Revista, Site, Rádio & TV venham nós procurar
através dos nossos  contatos:

(11) 95407-8696  - Falar com Calixtos dos Reis

ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)
que se posicionam contrários à operação
tocada pelo ex-juiz Sérgio Moro.

 Os ministros Gilmar Mendes e Dias
Toffoli chancelaram o nome do
desembargador Kassio Marques para a vaga

a Corte. Bolsonaro selou a indicação após
uma reunião com os dois integrantes da
Corte. O gesto motivou uma reação negativa
de apoiadores e aliados tradicionais do
presidente.  "É um orgulho, é uma satisfação
que eu tenho, dizer a essa imprensa
maravilhosa que eu não quero acabar com
a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato
porque não tem mais corrupção no governo.
Eu sei que isso não é virtude, é obrigação",
disse em cerimônia no Palácio do Planalto

 A indicação de Kassio, costurada com
o apoio do Centrão e do senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ), vem sendo
contestada por diversos grupos de apoio ao
presidente. Evangélicos, ideológicos
militares e lavajatistas externaram nas redes
sociais e nos bastidores do governo a
decepção com o escolhido. Como o Estadão
mostrou informações do curr ículo do
desembargador são inconsistentes.

 Bolsonaro voltou a sair em defesa de
Marques. "Quando eu indico qualquer
pessoa para qualquer local, eu sei que é uma
boa pessoa tendo em vista a quantidade de
críticas que ela recebe da grande mídia",
disse Bolsonaro.

'Acabei com a Lava Jato porque não tem
mais corrupção no governo', diz Bolsonaro

Brasil
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Quando abrimos nossos corações
para Deus, Ele aliv ia nossas dores e
medos e nos oferece Sua paz, que nos
conforta e coloca no caminho certo.

Todos temos d ias d i f íce is ,  nos
quais sentimos que os pesos da vida
estão grandes demais para carregar
e que, por mais que algumas pessoas
nos amem e desejem o nosso bem, não
serão capazes de entender o que es-
tamos passando ou nos oferecer uma
palavra de apoio e incentivo.

 Nesses dias, ainda que cercados
de gente ,  sent imo-nos verdadei ra-
mente sozinhos, sem uma companhia
com a qual ter uma conversa sincera.
No entanto, as coisas não precisam
ser assim, porque Deus está sempre
pronto para nos ouvir e nos dizer as
palavras de que precisamos para le-
vantarmos mais fortes e prontos para
enfrentar qualquer dificuldade.

Ainda que não tenhamos o costu-
me de conversar  com Deus, i sso é
algo que precisamos incorporar  à
nossa rotina, porque realmente faz a
diferença em nossas vidas.

As conversas com Deus nos pre-

Reflexão

enchem de paz verdadeira e única,
elas l ibertam os nossos corações de
todos os pesos desnecessários provo-
cados pelo medo e insegurança, con-
fortam o nosso espír ito e nos ajudam
a desenvolver a coragem e a confi-
ança para lidar com tudo o que se
apresenta em nosso dia a dia.

 Quando entramos na presença de
Deus, somos recebidos por Seu amor
e compreensão incondicionais, e sa-
bemos que podemos ser nós mesmos,
sem restr ições, porque seremos ama-
dos e aceitos sem julgamentos.

 Deus nos proporciona conforto e
alegria que jamais poderemos encon-
trar em outra pessoa, Ele consegue ti-
rar o nosso foco dos problemas e co-
locá-lo nas Suas bênçãos, e nos mos-
tra que a gratidão é a chave para uma
vida de mais sucesso e abundância.

 Deus é um grande amigo para to-
das as horas,  Suas palav ras nunca
falham e o Seu amor  não exige ne-
nhuma retribuição. Para Ele, é um pra-
zer poder participar de nossas vidas,
e espera apenas a nossa permissão
para transformar os nossos dias difí-

ceis com Seu amor e apoio.
 Quando de ixamos os problemas

de lado e procuramos Sua orientação,
ficamos com o coração mais calmo e
confiante, porque o Seu amor dissipa
os medos e traz alegria.

 Em suas horas d i f íce is ,  quando
todas as outras vozes se calarem, não
tenha medo, procure Deus, porque Ele
sempre saberá como cuidar de você e
conduzi-lo para longe das preocupa-
ções,  colocando um sor r i so em seu
rosto e  esperança na sua a lma.  (O
segredo)

Jó Almeida Silva

Uma conversa sincera com Deus acalma o nosso
coração e coloca fim aos nossos medos
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Os associados do Sicredi que possuem cartões da bandeira
Visa podem aproveitar a nova vantagem de cashback. A novidade
permite que os associados da instituição financeira cooperativa re-
cebam de volta, na fatura, parte do dinheiro utilizado com as com-
pras realizadas pelo cartão de crédito ou cartões múltiplos. Com a
parceria, que segue até o dia 31 de outubro, a cada 10 transações
de no mínimo R$ 10 realizadas com o cartão, o associado ganha
de volta R$ 10 de crédito na fatura. Se pelo menos duas dessas 10
transações forem realizadas com o cartão virtual (disponível por
meio do app Sicredi), o associado receberá mais R$ 20, totalizando
R$ 30 de cashback.

“A promoção é uma maneira de fomentar as compras com car-
tões, estimulando também que as transações aconteçam no comér-
cio local, em todas as cidades onde estão nossas mais de 1,9 mil
agências e nossos 4,5 milhões de associados. Tem sido um grande
foco do Sicredi estimular a retomada econômica a partir do reforço
ao comércio local. E nada mais justo que incentivar também as
compras por meio dos nossos cartões, agregando conveniência e
facilidade ao associado. Desta forma, reforçamos ainda mais o
relacionamento com nosso associado”, comenta o diretor de De-
senvolvimento da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adilson de Sá.  Para

Cartões Sicredi Visa retornam  dinheiro para fatura do associado
Promoção segue até dia 31 de outubro e incentiva compras realizadas  por meio

de cartões, estimulando também as compras no comércio local
participar, o associado do Sicredi (Pessoa Física ou Jurídica) que
tiver o cartão de crédito ou múltiplos da bandeira Visa deve ler o
regulamento no site da campanha e se cadastrar. As transações
são contabilizadas dentro do período da ação e o associado pode
ganhar o cashback uma vez por mês.

Sobre o Sicredi -  O Sicredi é uma instituição financeira
cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados
e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de
gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões
de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Fede-
ral, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos
e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

 *Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Para-
ná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo
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In terpretar  um personagem por um
longo período de tempo pode trazer uma
carga emocional muito grande para um
ator/atriz. E para muitos, Grey’s Anatomy
pode ser exemplo, já que são 16 tempo-
radas que a série médica soma.

 Ao longo de todas as seasons de-
senvolvidas pela ABC, vimos diversos per-
sonagens queridos pelos fãs irem embo-
ra e alguns deles por dec isão própr ia,
como é o caso de Derek Shepherd (Patrick
Dempsey), Izzie Stevens (Katherine Heigl),
George O’Malley (T.R. Knight), entre ou-
t ro s.

E falando ainda sobre carga emocio-
nal, uma personagem importante da sé-
rie revelou que precisou de terapia para
deixar  o e lenco de Grey ’s  Anatomy.
Es tamos fa lando de Sandra Oh (perso-
nagem Crist ina Yang).

 Em en t rev is ta ao The Hol lywood
Reporter, a atriz disse o seguinte: "Cria-
t ivamente,  eu realmente sent ia que dei
tudo de mim e me sen t i  pron to para
deixá-la (Cr ist ina) ir ”. Sandra Oh reve-
lou ainda que in ic iou seu processo de
dec isão para saída de Grey ’s  Anatomy
em maio de 2012, reforçando as sessões
de terapia que prec isou fazer para que
essa transição fosse possível. “Eu passei
por muita terapia por causa disso. Co-
mecei  a pensar n isso porque t inha que
me preparar. Eu me dei dois anos para
me soltar emoc ionalmente. No final da
úl t ima temporada, Shonda me chamou
de lado e disse: 'Quais são seus pensa-
mentos?' . Eu disse: 'Estou pronta’”, fina-
li zou.  Por  f im,  após sua saída, Oh ga-
nhou destaque novamente,  porém em
uma nova produção, a série Kil l ing Eve.
E o que resta para os fãs é acompanhar
o trabalho da atriz, mesmo que não seja
em Grey ’s Anatomy.

Grey’s Anatomy: Revelado! Quem foi a atriz
que fez terapia para deixar a série?

ENTRETENIMENTO
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Conselho Mundial de Viagens reconhece
São Paulo como destino seguro para o turismo

Os protocolos de segurança previstos
pelo Plano São Paulo foram reconhecidos
pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo
(WTTC, na sigla em inglês) que concedeu
ao Estado o Safe Travel, selo que atesta as
boas práticas dos governos e empresas
quanto à higiene e segurança sanitária.

 “O WTTC acredita em um futuro de
viagens que seja seguro, protegido e que
forneça uma experiência autêntica e
significativa ao viajante durante a viagem;
um futuro que o turismo seja o sustento de
milhões e contribua para o crescimento
econômico sustentável”, registra a entidade.

 Protocolos

Os protocolos alinham os setores público
e privado por meio de padrões para garantir
a segurança dos colaboradores e viajantes.
Embora levem em consideração as diretrizes
atuais, eles são documentos vivos que serão
atualizados quando novas informações
forem disponibilizadas sobre a COVID-19.

 “O reconhecimento é importante por

Estado recebeu o ‘Safe Travel’, selo da
entidade que atesta a segurança sanitária

dos locais voltados a receber turistas

padronizar a comunicação
em todo o mundo,
orientando principalmente os
turistas internacionais”, disse
Vinicius Lummertz, secretário
de Turismo do Estado, “porém
não muda os cuidados
necessários para contenção
da doença em São Paulo”,
acrescentou.

 “É importante o respeito
aos protocolos, a limitação
de utilização dos espaços
comuns e, principalmente,
evitar aglomerações. Com o
controle da circulação do
vírus temos certeza de que,
em um futuro próximo, todos
poderão viajar com a
segurança e tranquilidades
necessárias”, completou o
secretário.

Turismo
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A MAIOR ENGENHARIA SOCIAL DE TODOS OS TEMPOS

 Ana Paula de Oliveira Gomes
Jurista e professora@engenhodeletras

“E, portanto, quando vossa liberdade
perder suas algemas, ela se tornará a

algema de umaliberdade maior.”
Khalil Gibran (O PROFETA)

    Estas linhas intencionam refletir sobre as liberdades
fundamentais e a forma de enfrentamento do coronavírus em solo
brasileiro. De modo algum, nega-se a existência da doença e suas
consequências. A prevenção se mostra imprescindível.

    Analisar-se-á o modo como mandatários públicos geriram o
poder, no combate ao vírus importado do comunismo chinês. O
ponto de partida, a título ilustrativo, será a lei cearense 17.261/
2020. No azo, citem-se excertos (no mínimo) curiosos do referido
diploma:

Art. 3º A inobservância ao dever individual de uso de máscaras
de proteção, industriais ou caseiras, em todo e qualquer ambiente
ou espaço público ou privado, inclusive no interior de transporte
público ou de estabelecimento em funcionamento, sujeitará o infrator
à aplicação de multa, por infração, no valor de 22,30 (vinte e duas
vírgula trinta) a 67,00 (sessenta e sete) Ufirces.

§ 1º Os estabelecimentos que permitirem o ingresso no local de
quem não esteja utilizando máscara de proteção incorrerão em
multa no valor de 22,30 (vinte e dois vírgula trinta) a 67,00 (sessenta
e sete) Ufirces, por pessoa, que não esteja utilizando máscara de
proteção.

§ 2º Incorrerão em multa no valor de 80,00 (oitenta) a 223,00
(duzentas e vinte e três) Ufirces, por pessoa, os estabelecimentos
que permitirem o ingresso ou a permanência no local de quem não
esteja utilizando máscara de proteção, exceto se restar comprovado
que foram tomadas as medidas necessárias para observância de
seu uso, observadas as condições econômicas do estabelecimento
na dosimetria da multa, sendo, no caso de microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedores individuais, a multa 40,00
(quarenta) Ufirces.

§ 3º Constatada a infração na forma do caput deste artigo, o
agente de fiscalização, estadual ou municipal, abordará o indivíduo
infrator - pessoa física, advertindo-o da ocorrência e determinando
o imediato uso da máscara de proteção.

§ 4º Não atendida, por qualquer motivo, a determinação a que
se refere o § 3º, o auto formal de infração será lavrado e a multa
aplicada ao indivíduo infrator - pessoa física.

[…]
§ 11. Estando regular o auto de infração, será o seu responsável

notificado pelo órgão estadual para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, efetue o seu pagamento ou apresente defesa impugnando os
termos do auto, inclusive quanto ao valor da multa e sua dosimetria.

§ 12. Caso não apresentada defesa no prazo a que se refere o
§ 11 deste artigo, os autos serão enviados à Procuradoria-Geral
do Estado para cobrança da multa, mediante inscrição em dívida
ativa estadual.

§ 13. Interposta a defesa na forma do § 11 deste artigo, porém
sendo esta indeferida parcial ou totalmente, com a manutenção da
multa, será novamente o responsável notificado para o devido

pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de acionamento
nos termos do § 13 deste artigo.

§ 14. Os valores recolhidos das multas serão revertidos ao Fundo
Estadual de Saúde - FUNDES, a fim de que possam ser aplicados
em ações de saúde voltadas à prevenção e ao combate da pandemia
da Covid-19.

[...]
§ 16. Fica a pessoa dispensada de usar a máscara de proteção

e, consequentemente, do pagamento da multa de que trata este
artigo nos casos em que estiver sozinha no interior de um veículo
automotor.

§ 17. Fica a pessoa dispensada de usar a máscara de proteção
e, consequentemente, do pagamento da multa de que trata este
artigo nos casos em que estiver consumindo produtos alimentícios
nas dependências de restaurantes, bares ou estabelecimentos
similares". (NR)

Referência: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/
?id=400002>. Acesso em: 11.set.2020.

     Dois aspectos: o § 13 gravita no próprio eixo; o §16 afronta
o código de trânsito brasileiro (CTB). Lógica da regra cearense: se
a pessoa estiver sozinha – no interior de veículo automotor – está



dispensada de usar máscara. Se o condutor não estiver sozinho, o
uso é obrigatório. Marido e mulher podem dormir juntos sem
máscara. Contudo, se decidirem sair de carro: máscara neles. Já
pensou?! Ora, em momento algum, o CTB, norma específica,
prescreve essa obrigatoriedade. Por sinal, em 30.abr.2020, o próprio
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (Detran/CE) informara:

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE)
informa que a mensagem que circula nas redes sociais sobre a
aplicação de multas a motoristas que não estejam usando máscaras
é falsa. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não prevê a aplicação
de qualquer tipo de multas ou penalidade pela ausência de
máscaras, logo, não configura infração de trânsito.

Referência: <https://www.ceara.gov.br/2020/04/30/detran-ce-
informa-que-e-boato-a-multa-pelo-nao-uso-de-mascara/>. Acesso
em: 11.set.2020.

     A competência para legislar sobre trânsito e transporte é da
União (art. 22, XI, da Lei Maior vigente). Assim, o §16 da lei do
Ceará parece andar em descompasso com a Norma Política vigente.
Em nível de Brasil, agora, eis o que se relaciona à imposição de
sanções individuais e à minoração das liberdades fundamentais
após o (a) COVID-19 (amplamente noticiado como politicamente
correto): uso compulsório de máscaras; confinamento domiciliar
forçado; imposição de multas, não raro, por decretos; toque de
recolher; prisões por supostos descumprimentos a normas sanitárias;
vedação ao exercício do trabalho/atividades produtivas; óbices
governamentais às diversas manifestações de fé.

    Tudo isso ocorreu (mais ou menos) no Brasil a partir de março
de 2020, sob o mantra da tutela do bem comum – conceito jurídico
indeterminado.  É preciso refletir a respeito. Não se nega a relevância
do bem-estar coletivo, não obstante, parece racional ofertar “carta
branca” ao gestor público de plantão para cercear interesses jurídicos
(elementares) de sua gente? Hoje, pode-se até concordar com o
argumento. E amanhã?

    Pode-se afirmar que governadores e prefeitos “acertaram”
na forma como lidaram com a pandemia? O interesse público
primário não demandaria construção em regime afirmado como
democrático? A sociedade pode ser administrada como vetor físico?
Circular, com responsabilidade, é pecado?

    Houve, em Terras de Vera Cruz, delegação irrestrita de poderes
ao setor público sob a bandeira do “coletivismo”. Permutou-se o
trato espontâneo da questão (como ocorrera há uma década no
surto de H1N1) por experimentos sociais determinados por cada
um dos governantes. Por seu turno, alegação useira e vezeira é de
salvar vidas e coibir o colapso do sistema público de saúde (como
se este já não estivesse colapsado).

    Essa “descentralização” das ações causou (e causa) imensa
confusão no país. O estandarte do bem comum olvidou o primordial:
igualdade em sentido material – os desiguais devem ser tratados de
modo desigual, respeitadas as desigualdades.

    No enfrentamento da pandemia, no Brasil, seres humanos
foram tratados como “massa política” a serviço do interesse estatal.
Raiz histórica do fenômeno: Rousseau com a ideia de volonté
générale. Recorde-se que a tese da sociedade, como corpo único,
ceifou milhares de vidas na guilhotina à época da Revolução
Francesa.

    Interessante relembrar que, desde a Revolução Americana
(preponderantemente liberal), matriz histórica imbricada ao que se
convencionou denominar “Constitucionalismo”, restringiu-se o
poder absoluto estatal pelo sistema de freios e contrapesos, o que
remonta a Aristóteles, posteriormente, a Montesquieu.

    Hoje, todavia, com o caos estabelecido, as pessoas –
amedrontadas ante o risco de perder a própria vida (e a de entes
queridos) – não se sentem violadas com a hipertrofia governamental
em suas rotinas.

Como cordeiros rumos à expiação (recordando Hannah Arendt),
deixam fragilizar as liberdades em cabal efeito rebanho denunciado
por Nietzsche há tempos.

E o pior: não se apercebem serem vítimas do sensacionalismo
midiático de quinta categoria. Eis o clima ideal para os tiranos de
plantão: pessoas assustadas. Se se consegue crível maneira de

assustar a massa, pode-se obrigá-la a fazer qualquer cousa.
    Máximo cuidado, pois, quando um político se arvora no

direito de “falar em nome da ciência”. A ciência se embasa em
princípios, métodos, objeto e, de certa forma, fragilidades
monitoradas, o que demanda humildade e dúvida metódica. A
política, diferentemente, opera em jogos de interesses – sejam eles
legítimos ou não.

    Na Alemanha de Hitler, a ciência foi apropriada pelo partido
hegemônico e abraçou o discurso da superioridade racial do povo
ariano.

Consequentemente, capitaneou a tese de espaço vital – uma
das razões para eclosão do conflito bélico de efeitos devastadores.
No contexto da Segunda Grande Guerra Mundial, aparência
científica das ideias nazistas trouxe “legitimidade” ao ideal de
eugenia, “decisionismo” quanto à viabilidade (ou não) da vida
humana, invasões, campos de concentração, genocídio. Josef
Mengele - “O Anjo da Morte” - conquistou “fama” por experimentos
humanos vivos.

    As teorias marxistas, por sua vez, lograram força mediante
autodeclaração em termos de “socialismo científico”. Ideia básica:
forçar os homens à “igualdade” via ditadura do partido comunista
e cassação dos direitos políticos de quem ousar pensar de modo
distinto. Isso justificou atrocidades e o sacrifício de milhões de pessoas
em busca do homem soviético desejável.

A “mentalidade revolucionária” propôs o paraíso na Terra. Até
hoje, há quem acredite.

    Hayek (Nobel de Economia em 1974) na obra “O Caminho
da Servidão” (p. 30): “Se, a longo prazo, somos os criadores do
nosso destino, de imediato somos escravos das ideias que criamos”.
No século XIX, alertara Bastiat (p. 56): “Um cidadão não pode ser e
não ser livre ao mesmo tempo”. Tiranos governam por tiranias da
liberdade.

    Ficar confinado em casa, sem data para sair, degrada o
entusiasmo individual por aprimoramento laboral, fragiliza autoestima
humana e a criatividade para obter alternativas de sobrevivência
pelo mérito. No Brasil do “covidão”, contudo, referendaram sustar
garantia (s) constitucional (ais) por atos legais/infralegais de
governadores e prefeitos – a própria legitimação do poder absoluto.

    O lógico não seria restringir o fluxo de pessoas doentes ou
contaminadas?

Qual a razoabilidade de restringir a liberdade dos brasileiros
indistintamente? Isso foi levado a cabo por governadores e prefeitos,
não segregando quem se encontra (va) doente (ou não). O Estado
de terror legitimado no Brasil pelas esferas subnacionais de poder
implicou a subjugação do indivíduo, o acirramento das
desigualdades sociais e um verdadeiro “salve-se quem puder”. Não
se pode, pois, correr o risco a acostumar-se com a perda de direitos.

    O Estado, jamais, pode ser visto como solução para todos os
problemas, sob pena de convalidação de regimes eventualmente
autoritários. O que se está a ver hoje no Brasil: flexibilização da
propriedade privada, violação da privacidade, monitoração das
comunicações telefônicas, fiscalização coletiva. Restrição populista
a direitos fundamentais e comportamento de rebanho. O preço
subjacente: o indivíduo deverá agir conforme o “seleto” pensamento
dos agentes públicos de plantão.

    Alexis de Tocqueville, em IGUALDADE SOCIAL E LIBERDADE
POLÍTICA, no século XIX, refletira (p. 59): “Com efeito, se os homens
hão de chegar a um ponto em que seja preciso fazê-los todos livres
ou todos escravos, dar a todos os mesmos direitos ou privá-los
deles [...]”. Seu propósito era mostrar, com o exemplo da América,
como as leis, sobretudo os costumes, podem permitir a um povo
permanecer livre.

    Para o pensador francês, seria uma grande desgraça para o
gênero humano que a liberdade tivesse, em todas as partes, os
mesmos traços. Assim sendo, que Brasil se está a criar de 2020:
poderes ilimitados de uns. Dito isso, preferível optar pela liberdade
a submeter-se à opressão de estúpido (s) déspota (s). Por todo o
exposto, não parece racional legitimar engenharia social imposta,
com o escopo de modificar o eixo econômico das nações, a custo
de inconsequente manipulação social.
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Levantamento feito por
empresa de pesquisa de

big data mostra que
brasileiros querem

entender sobre o que é e o
que vai mudar no dia a dia

Pix: Buscas na internet por "fim
do TED e DOC" sobem 1.850%

O registro das chaves do Pix, novo sis-
tema de pagamentos instantâneos do
Banco Central, começou na última segun-
da-feira (5) e gerou dúvidas em muitas
pessoas. O comportamento dos brasilei-
ros na internet mostra que a população
está buscando entender o que é e o que
vai mudar no dia a dia.

Segundo o monitoramento da Deco-
de, empresa de pesquisa de big data e
inteligência de mercado, a busca por "fim
do TED e DOC" cresceu em 1.850% no
Google e nos comentário neutros do Twit-
ter nos últimos 12 meses.

Como o Pix permitirá realizar transa-
ções de dinheiro e fazer pagamentos sem
custo e em qualquer dia e horário, acredi-
ta-se que o TED e o DOC devem perder
espaço. Em ambos os casos, o banco
pode cobrar tarifas, dependendo do pa-
cote de serviços do cliente, e o dinheiro

não cai na conta instantaneamente.  O le-
vantamento também indica que os brasilei-
ros estão usando a internet para se informar
sobre a nova forma de pagamento. Nos últi-
mos 12 meses, houve um aumentou em
426% nas buscas pela palavra "Pix".

 "Os pagamentos instantâneos e a dimi-
nuição do uso de papel moeda são uma ten-
dência mundial e o Pix chega como parte

dela, inclusive para atender a uma expec-
tativa da população e de pequenos negóci-
os", diz Lucas Fontelles, Head de Consu-
mer Insights da Decode..  Só no primeiro
dia, mais de 3,5 milhões de chaves foram
cadastradas em 677 bancos, fintechs e co-
operativas. Segundo o cronograma do BC,
o Pix estará funcionando oficialmente a partir
de 16 de novembro.

Tecnologia

ASSESSORIA
BETTENCOURT LTDA

Escri tório fu l l  servi ce , fundado em 1978, com servi ços
empre sariai s adaptados às  suas nece ss idades  e  fornecidos

com rapidez  e  con fiança.



DIREITO Dr. Ari Pereira - Advogado
e Diretor Plena da Associação Comercial

de São Paulo E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243

A FAZENDA PÚBLICA CALCULA CERTO O ITCMD?
A JUSTIÇA DIZ NÃO!

No site da Secretaria da Fazen
da do Estado de São Paulo, em
perguntas frequentes ela orien-

ta qual é a base de cálculo que utiliza para
fixar o valor do Imposto sobre transmissão
causa mortis e doação de quaisquer bens
e direitos e o Tribunal de Justiça de São
Paulo não concorda E DIZ É ILEGAL Veja-
mos: BASE DE CÁLCULO: Qual a base de
cálculo para o pagamento do ITCMD? A
base de cálculo do ITCMD CORRESPONDE
AO VALOR DE MERCADO do Bem Imóvel
ou móvel, inclusive, título, crédito ou di-
reito, conforme disposto nos artigos 9º a
15º da Lei nº 10.705/2000. O VALOR DE
MERCADO deve ser apurado na data da
abertura da sucessão ou contrato de doa-
ção. MAS, são tantas as decisões no Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, contrárias a
essa posição da Fazenda Pública, até se
posicionando juridicamente que "fere o
principio da legalidade tributária" e que se
fosse transcrevê-las teria que utilizar to-
dos os espaços do prestigioso jornal São
Paulo de Fato em várias edições. Assim
sendo, selecionei duas EMENTAS uma so-
bre imóvel urbano e outra sobre imóvel
rural. A PRIMEIRA DECISÃO - Reexame ne-
cessário - Mandado de segurança - "BASE
de cálculo do ITCMD correspondente ao
VALOR VENAL DO IMÓVEL utilizado para
cálculo do IPTU"- Possibilidade - Inteligên-
cia do artigo 13 - inciso I da Lei Estadual
10.705/2000 - Inaplicabilidade do Decre-
to Estadual 55.002/09, que alterou o De-
creto Estadual nº 46.665/02, por ferir "o
principio da legalidade tributária". Sentença
mantida - Recurso desprovido - data do
julgamento - 28/09/2020. A SEGUNDA
DECISÃO - Apelação e Reexame necessá-
rio - Mandado de Segurança - ITCMD IMÓ-
VEIS RURAIS - Base de cálculo - Ilegalida-
de do ato administrativo que exige o reco-
lhimento do tributo com base no artigo 16
parágrafo único do RITCMD (Decreto
46655/02) majorando o tributo em detri-
mento da base de cálculo prevista nos ar-
tigos 9º, parágrafo 1º e 13º, inciso II da
Lei n º 10.705/2000, qual seja o corres-
pondente ao VALOR VENAL declarado para

efeito de lançamento do ITR. "OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE". Precedentes
deste EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA e
desta EGRÉGIA 11º CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO - Sentença mantida - Recurso ofi-
cial e voluntários improvidos-. Com essas
decisões fica clara a intenção da FAZENDA
PÚBLICA é aumentar a arrecadação do Im-
posto, mas de forma ilegal, ai o ALEGADO
pela Justiça, O DECRETO Nº 46.644/02 não
inovou para criar nova base de cálculo para
o ITCMD MAS APENAS REGULAMENTOU OS
CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO QUE SERIA
O VALOR DE MERCADO DOS BENS. Para
explicar a extensão do Imposto sobre trans-
missão de bens é que ele também recai
nos Divórcios, Separações. Doações não é
só nos Inventários como diz o meu Sócio e
Colega DR. RENATO PARRA, SABIA QUE
VOCÊ, SEUS FAMILIARES OU SEUS AMIGOS
PODEM TER DIREITO A RECEBER DE VOLTA
UMA QUANTIA ROBUSTA DO ESTADO OU

 PENSAMENTO:
TUDO COMO DEUS QUER ,  HARMONIA,

 AMOR , A VERDADE, A JUSTIÇA.

Revista Ação Brasil / Outubro  de 2020

DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO? Em caso
de Arrolamento de bens, inventário, doa-
ção, separação/divórcio e/ou escritura pú-
blica de compra e venda que envolva bens
imóveis localizados no Município e no Es-
tado de São Paulo houve majoração/au-
mento na forma de cobrar o tributo deno-
minado ITCMD e em alguns casos, até do
ITBI. Mas, fique atento porque existe um
prazo de 5 anos a partir da data do paga-
mento /recolhimento do imposto para se
buscar a efetiva devolução do montante
pago a mais. Não perca essa oportunida-
de, não deixe o seu direito prescrever, pro-
cure-nos, vamos requerer que a Fazenda
Pública seja condenada a lhe devolver o
que cobrou a mais.
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Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó - Tel: (11)3976-9677

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

Um engano se repete a cada ano de eleição no Brasil: embora
ainda se acredite que a ausência nas eleições impossibilite a votação
no turno seguinte, os eleitores que não foram às urnas nas eleições de
2018 e não justificaram a ausência podem votar no pleito municipal
deste ano.  Somente o cancelamento de título pode impedir um cida-
dão de votar. Ele ocorre quando o eleitor não vota e não justifica a
ausência em três turnos seguidos. Para conferir a situação eleitoral,
basta consultá-la no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou do TRE
(Tribunal Regional Eleitoral) de sua respectiva região.  A data limite
para regularização do título foi o último dia 6 de maio. Os eleitores
que estiverem com título cancelado e não regularizaram a situação
eleitoral não poderão voltar.

Preciso ter a biometria em 2020?

Para as eleições municipais de 2020,
a identificação de biometria foi excluída
devido à pandemia de covid-19. Assim,
todos os eleitores de cidades que passa-
ram pelo cadastramento obrigatório no ano
passado e não fizeram biometria podem
votar este ano.

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

Como obter certidão provisória?

Aos eleitores que não regularizaram a
situação até 6 de maio passado, há como
obter uma certidão circunstanciada para
exercício de direitos civis.

 Para isso, é necessário enviar um e-
mail com o pedido da certidão provisória para o cartório eleitoral de
seu respectivo domicílio. O endereço de e-mail é zeXXX@tre-sp.jus.br,
substituindo o “XXX” pelo número da zona eleitoral com três dígitos.
Será preciso pagar uma multa para cada turno desta eleição. Finda-
das as eleições de 2020, o cidadão terá de comparecer ao cartório
eleitoral para a regularização total de sua situação.

ELEIÇÃO 2020



TELEVENDAS:   94725.1186  -  BETO

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 pensamentos:

www.bancanovaluz.blogspot.com.br

Os sólidos transformam-se em líquidos e os líquidos
em gases. Aos gases segue-se a energia radiante e depois,
por incontáveis depurações, sempre mais sutis, passa ao
estado imponderável naquela substancia etérea que enche
o espaço. Ela é tão tênue que se poderia toma-la pelo
vácuo absoluto se a luz, atravessando-a, não a fizesse vibrar.
Assim, de grau em grau, dissolve-se a matéria resumindo
tudo em força e movimento.

 Os corpos orgânicos e inorgânicos, minerais, vegetais,
animais, humanos, mundos, astros e etc. são apenas
agregados de moléculas, que por sua vez, são compostas
de átomos distintos, em um estado de movimento constante
de perfeita renovação, e o que é isto se não força e
movimento?

 Como pode o acaso, cego, inconsciente e sem finalidade
diversificar e evoluir a matéria num plano grandioso cujas
linhas não passam ao observador atento? Como poderia
coordenar seus elementos, suas moléculas de modo a
formar todas as maravilhas da Natureza, dos Mundos aos
Órgãos do Corpo humano, do Cérebro, dos Olhos e
Ouvidos? Do Inseto ao Pássaro e a Flor?

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

 Em vão os telescópios sondam os céus e em parte
alguma encontra o limite do Universo. Mundos sucedem-
se aos mundos, os sóis aos sóis. Por toda parte legiões de
astros multiplicam-se de modo a confundir-se em poeira
brilhante nos abismos sem fundo do espaço.

 Nebulosas distantes que produzem sóis, universo em
formação, estrelas cintilantes. Uma poderosa unidade rege
tudo. Uma só substancia o éter ou fluido universal, constitui
em suas transformações infinitas, a incontável variedade
de corpos.

 Este elemento vibra sob a ação das energias cósmicas
e gera, segundo o número e a velocidade de suas vibrações,
o calor, a luz, a eletricidade, o fluido magnético.

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

 Até agora falamos do plano físico, ora se é assim neste
campo como não será no Espiritual? É evidente que
evoluímos moralmente, pois ai está a lei jurídica cada vez
mais humana, cada vez mais espiritualizada. Sabemos que
o orgulho é pai dos vícios e que a caridade é mãe da virtude
e irmã da bondade e que a pobreza é a escola da paciência
e da resignação e que a riqueza é a escola da abnegação e
da caridade. Dentro deste contexto podemos afirmar que a
caridade material é para poucos, mas a caridade divina é
para todos e que por isso, aonde o bem chega antes o mal
não será resgatado pelo mal, o que comprova que a
evolução espiritual está presente em nossa vida. Para
finalizar contaremos a história de Israel ben Eliezer,
apelidado por Baal Shem Tou, nome comumente abreviado
por Besht, renomado pensador judaico do século 18. Ele foi
procurado por certo devoto,  que a ele se queixou
amargamente confessando: “Mestre, que será de mim?
Entreguei-me fervorosamente ao serviço do Senhor, por
longos anos, e, depois de tanto tempo, reconheço hoje que
não melhorei. Continuo a ser um homem imperfeito e
ignorante”.

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

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

  PARA FRENTE E PARA O ALTO

  “O que é Verdadeiro, Bom e Belo conduz a Deus” (Pitágoras)
A jornalista Glória Maria partici-

pou de uma entrevista virtual com a
colega Joyce Pascowitch, do “Gla-
murama”, e falou sobre os mais va-
riados assuntos: TV,  isolamento
social, amores, maternidade, o cân-
cer que enfrentou e também comen-
tou sobre assuntos polêmicos
como racismo e assédio.  “Eu acho
tudo isso um saco. Hoje tudo é ra-
cismo, preconceito e assédio. A
equipe com que trabalho me cha-
ma de ‘neguinha’, de uma forma
amorosa e carinhosa. Estou mais
de 40 anos na televisão, já fui pa-
querada, mas nunca me senti
assediada moralmente.

O assedio é algo que te fere, é
grosseiro, desmoraliza. Existe
uma cultura hoje que nada pode.
Tem que ter uma diferenciação,
não dá para generalizar tudo. O
politicamente correto é um porre.
Acredito que o politicamente cor-
reto é o caráter, a honestidade.
Esse mundo que a gente está vem

muito da amargura das pessoas, não aceito”, concluiu.
 No bate-papo, a apresentadora do “Globo Repórter” ainda revelou que que

não acredita no “novo normal”: “Ou é novo, ou é normal, vamos ter que partir
para novos olhares. Nada mudou, mas algumas pessoas se viram melhor,
começaram a se observar. É preciso uma pandemia para olhar para o outro?”,
frisou. (O tempo)

‘Hoje tudo é racismo, preconceito e assédio.
Um saco’, afirma Glória Maria
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Loja 1: Av. Parada Pinto, 118 - Loja A3 - Vila Nova Cachoeirinha
Loja 2 : Av. Parada Pinto, 136 - Loja E2 - Vila Nova Cachoeirinha

 Falar com a Jô - 11 3859-0168 - 9.6356-0508

aloes.cosmeticos aloes.cosmeticos SCR
 ESSÊNCIA CUPIDO

DO AMOR

 ESSÊNCIA CUPIDO DO AMOR
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Você pode adquirir através da Aloês Cosmeticos .
Lá você encontra a essência cupido do amor e outros

produtos do gênero, com preços acessíveis ao seu bolso e
atendimento   especial aos clientes e amigos.



A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae)
abriu uma chamada pública para empreendimentos
flutuantes de geração e energia solar na Represa

Billings, na zona sul da capital paulista. As empresas
interessadas devem apresentar o formato do projeto, que pode
abranger tanto a comercialização livre (em que a energia é
negociada diretamente entre o produtor e os consumidores)
ou de contratação regulada (feito através das concessionárias
de energia).

“A modelagem está aberta. Não estamos definindo
nenhum tipo de modelo jurídico. Vamos avaliar o custo-benefício
de acordo com o projeto”, explicou o subsecretário de
Infraestrutura, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio
Ambiente (Sima), Glaucio Attorre Penna.  As propostas podem
apresentar plantas que gerem entre 1 megawatt-pico e 30
megawatt-pico de energia fotovoltaica em quatro pontos pré-
estabelecidos da represa. Segundo Penna, estudos
preliminares apontam que entre 10% e 25% da superfície do
reservatório poderiam ser aproveitados dessa forma. No entanto,
ainda precisam ser feitos mais estudos, inclusive de impacto
ambiental, para avaliar qual é o tamanho real desse potencial.

 A chamada foi criada após um teste piloto feito pela própria
Emae apresentar resultados promissores. “O teste teve um
resultado muito bom, que motivou a fazer essa chamada”, disse
o subsecretário.

 Os projetos apresentados agora também vão ajudar o
governo estadual a definir a melhor forma de aproveitar o
potencial fotovoltaico da superfície do reservatório.

 A expectativa é que a chamada tenha um bom número de

São Paulo busca projetos  para gerar energia
solar na Represa Billings

interessados, devido a importância que o setor da energia solar
tem ganhado no Brasil e em outras partes do mundo. “Como
é uma tendência mundial, compareceram diversos
interessados. Nós temos muitos empreendimentos na Região
Norte e Nordeste, há um interesse muito grande no mercado
nesse tipo de empreendimento”, acrescenta Penna.  A chamada
fica aberta por 45 dias úteis. Nesse período, as empresas
também devem juntar documentos que comprovem a
viabilidade técnica, financeira e ambiental das propostas.

Fonte: Agência Brasil

Divulgação/ Secretaria de Meio Ambiente e Proteção ao Animal

Meio Ambiente
Revista Ação Brasil / Outubro  de 2020
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Quando surge no meio dos galhos secos,
das folhas que rolam pelo chão
Enchendo os meus olhos com tuas cores,
alegrando o meu coração
É tanto encantamento, que na minha imaginação
Eu poderia escolher a rainha do meu coração

Mas escolhi todas as cores: roxo, amarelo,
 rosa, branco e lilás
Contrariando a natureza
Mais parece uma miragem
Numa terra cinzenta e seca

Exibindo sua beleza e seu encanto fugaz
 Anunciando a primavera, as flores  surgem antes
das novas folhagens
Durando só alguns dias, o tempo de sua florada
E logo vêm às sementes, que são levadas pelo vento
Ou colhidas e germinadas, para um novo reflorestamento

Salve o nosso Ipê!
Árvore símbolo do Brasil, que enfeita o cerrado
Por sua beleza e nobreza, quase foi exterminado
Mas em cada estação, surge de forma exuberante
Colorindo nossas paisagens

Ipê encantado

POESIA EM FOCO
Enfermeira, especialista em Saúde

Pública e  do Trabalhador. Poetisa e Compositora.

Dina Paraguassú

Obs: Uma homenagem a árvore símbolo do nosso país, que em meio a um cenário desolador,
ela surge resplendorosa, anunciando a primavera com diversidades de cores.



Concursos  -1978-Primeiro lugar no concurso de músicas carnavalesca em Floriano/PI; -1996- Classificado entre as cinco
melhores, com música, para representar Floriano no Festival de músicas inéditas do SESC em Parnaíba/PI;  -2006- Primeiro
lugar na Mostra SESC Piauí de Música, em Floriano-PI; -2016- Participação na Primeira mostra TREMEMBÉ de músicas autorais
do SESC.

Publicações empresas   -Pequena Antologia Poética de Floriano (1998); -Antologia O Colecionador de Poesias do site
Beco dos poetas; -Livro Homenagem aos Vaqueiros e Roceiros – o reconhecimento que faltava (2017); -Autor do texto da orelha
do livro Flor do Mangue (2018), de Amaro Nascimento; -Revista Fonte, Floriano-PI; -Coletânea Piauí em Letras (2018); -
Coletânea Piauí em Letras II (2019).

Publicações em sites e Revista -   -Correio do Norte; -Recanto das Letras; -Beco dos poetas; -Poetas do Piauí; -
www.jc24horas.com.br; -Blog Tio Borges; -Blog Umbelarte; -Portal de Floriano; -Jornal São Paulo em Notícias Revista Ação Brasil

Homenagens   -Diploma do Mérito Cultural Da Costa e Silva, conferido pela União Brasileira de Escritores do Piauí; -
Diploma do Mérito Cultural e Ecológico Bury-Açu, o Espirito do Brejo, concedido pelo Instituto de História, Artes e Letras IHAL; -
Diploma do Mérito Cultural Poeta Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva; -Diploma do Mérito Cultural na área profissional de
Música, outorgado pela Ordem dos Músicos do Brasil secção do Piauí; -Certificado de Participação da Solenidade em Homenagem
aos Vaqueiros e Roceiros no -Monumento Nacional do Jenipapo, conferido pela Academia Campomaiorense de Artes e Letras; -
Dicionário Biográfico Virtual de Escritores Piauienses, de Adrião José Neto, publicado no site Usina de Letras.

Projetos e Grupos   - Fundador do Projeto Cultural Florart; -Repórter correspondente do Jornal São Paulo Em Notícias e
Revista Ação Brasil

-Colunista Cultural do site Rota 343; -Membro da ABRAMUS - Associação Brasileira de Músicas e Artes; -Membro da ALBEARTES-
Academia de Letras e Belas Artes de Floriano e Vale do Parnaíba cadeira Nº 13; -Membro do Projeto @Barlê, o ponto de
encontro dos escritores florianenses.

SOBRE O AUTOR
José Paraguassú – Músico, poeta, cantor e

compositor florianense. Membro da Academia de
Letras e Belas-Artes de Floriano e Vale o Parnaíba.

Tem participação em vários livros e CDs.
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Todos os sábados das 9h ás 10h
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
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Governo de São Paulo retoma as
obras da linha 6-Laranja do Metrô

O Governo de São Paulo anunciou as obras da linha 6-Laranja
do Metrô que estavam paradas desde 2016. O comunicado feito
pelo governador João Doria (PSDB) foi feito durante a coletiva no
Palácio dos Bandeirantes desta segunda-feira (5).

De acordo com Doria trata-se do maior projeto de infraestruta
da América Latina e terá um investimento de R$ 15 bilhões. A
retomada espera gerar cerca de 9 mil novos empregos na capital.

 A previsão de entrega do empreendimento, que é uma
parceria público privada, é de cinco anos contados a partir de
amanhã. Todo o investimento financeiro vem do setor privado e a
fiscalização da obras fica por conta do governo.

 O projeto da linha linha 6-Laranja, que prevê 15 estações ao
longo de 15,3 quilômetros, liga a zona norte ao centro da capital
paulista. Seu percurso irá passar por algumas da principais
universidadese e a estimativa é quase 700 mil pessoas circulem
por ela diariamente.

 Ainda segundo o gorveno, o trajeto, que atualmente possui
tempo médio de 1h30 e só pode ser feito por meio de ônibus no
transporte público, passará a ser percorrido em 23 minutos quando
todo o trecho estiver em operação.

 A construção e a operação da Linha 6-Laranja serão feitas
pelo grupo espanhol Acciona, que adquiriu o direito do consórcio
Move São Paulo. A concessão inclui ainda a aquisição de toda a
frota, que deverá ter 22 trens, e prevê 19 anos para manutenção
e operação.

TRANSPORTE
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IGREJA
EVANGÈLICA  MISSIONÁRIA

NAS PEGADAS DE JESUS
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A beleza do Litoral Paulista
coleciona várias faixas e vem
sempre preparando para os
próximos desafios para
conquista mais títulos.
Ela também esteve presente
no último Carnaval de São
Paulo na homenagem ao
Grêmio Recreativo e Cultural
Brás Pereira Banda Show ao
Carnaval 2020. Na ocasião
recebeu a faixa TOP Sport
Models do Produtor de Even-
tos Renato Cury. O evento
realizado do Salão de Exposi-
ção dos Correios em São
Paulo promovido pelo Maurí-
cio Coutinho. Stephany
Queiroz, tem 1,70 mt. desfila
pela Agência Litoral Models do
empresário Geraldo
Barrichello e conquistou 11
títulos: Musa do Corinthians
Internet 2019 e a Primeira
Princesa Miss Santos Beleza
Negra 2019. e que tem tam-
bém parceria do empresário
Renato Cury presidente da
Sport Models que promete em
2021 brilhar nas passarelas
paulistanas enquanto isso ela
está a disposição de milhares
fãs no seu instagram:
@stephanyqueiroz.oficial.
Hein e por quê?
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GRÁFICA CINELÂNDIA:
90 anos de bons serviços ao Brasil

mais de 4 cores.  Tudo para
mantermos a qualidade dos
nossos bons serviços, respon-
sáveis pelo prestígio que a Ci-
nelândia tem até hoje entre as
grandes casas de espetáculos
de SP e também junto a artis-
tas famosos”, finalizou.

Por: Luís Alberto Alves/
Hourpress

Tradição! Esse nome tra-
duz a gráfica e editora Cinelân-
dia, que foi fundada por família
de imigrantes italianos na dé-
cada de 30, inicialmente na Rua
dos Andradas, com o nome fan-
tasia Tipografia Napoli, depois
mudou para Tipografia Paulis-
ta e por causa da Segunda
Guerra Mundial, passou a os-
tentar o nome Cinelândia a par-
tir de 1939.  Hoje na 4ª gera-
ção, quem está no comando da
empresa é Odilon Tiacci de
Souza Mello, que há 40 anos
entrou na Cinelândia como Offi-
ce Boy (jovens que faziam ser-
viços de escritório e entregas
nas ruas, atualmente nas
mãos de motoboys). “Depois
fui promovido a gerente de ven-
das. Quem tocava a empresa,
era eu, meu avô e tio”, relem-
brou. Segundo ele, a Cinelân-
dia enfrentou vários planos
econômicos, hiperinflação,
quando rapidamente o dinhei-
ro perdia o valor e os avisos de
agentes da Polícia Federal, du-
rante o Regime Militar de 1964,
censurando a impressão de
determinados jornais. “Até
hoje, temos cópias dos memo-
randos que enviavam para

nós”, disse.  Du-
rante várias dé-
cadas, a Cine-
lândia dominou
o mercado da
impressão de
cartazes conhe-
cidos como
“lambe-lambe”,
fixados em mu-
ros e tapumes
de construção
anunciando as
atrações das
grandes casas
de espetáculos
e também das
empresas que
faziam os famo-
sos bailes de
Black Music,
como Chic
Show entre ou-
tros.  “Mas infe-
lizmente na ges-

tão do prefeito Kassab, fomos
proibidos de imprimir esses
cartazes. Do contrário, corría-
mos o risco de baixar as por-
tas. Não teve debate para pro-
curarmos uma alternativa. O
curioso que os cartazes “lam-
be-lambe” ainda existem em
outros países e aparece até no
início da novela Malhação, exi-
bida pela Rede Globo”, ressal-
tou.  O segredo da Cinelândia,
na avaliação de Odilon, é o
bom serviço, prestado há 90
anos. “Nós já imprimimos car-
tazes de shows para inician-
tes, na época, como Leandro
e Leonardo, Chitãozinho e Xo-
roró, Zezé di Camargo e Luci-
ano, folder para o primeiro
show da Shakira aqui no Bra-
sil, livros da editora do Montei-
ro Lobato”, enumerou.  No
auge da indústria do cinema
nacional, administrado pela
Embrafilme, os cartazes da
maioria dos filmes produzidos
por estúdios fixados na região
da Santa Efigênia saíram das
impressoras da Cinelândia.

O Mazzaropi fez muito tra-
balho conosco, assim como o
casal de atores Paulo Goulart
e Nicete Bruno, o Antonio Fa-
gundes, Paulo Gorgulho; na

Odilon Tiacci de Souza

década de 40 a pintora Tarsi-
la do Amaral, enfim a lista é
imensa”, recordou.  Odilon
pegou o processo gráfico das
chapas de chumbo do linoti-
po, fotocomposição, fotolito
até chegar ao estágio atual,
das máquinas impressoras
que fazem trabalhos com

Durante 50 anos, José Raphael Firmino
Tiacci esteve à frente da Cinelândia, aprimo-
rando e modernizando máquinas e mantendo
a excelente qualidade das impressões. Desde
1981, Odilon Tiacci de Souza Mello é respon-
sável pela administração, seguindo os manda-
mentos de José Raphael, comprando novas

máquinas, investindo em tecnologia e qualifi-
cação de funcionários.  Como empresa con-
ceituada, a Gráfica Cinelândia é associada à
Abigraf (Associação Brasileira das Indústrias
Gráficas), Fiesp (Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo), ACSP (Associação
Comercial de São Paulo), Sindigraf (Sindicato
das Indústrias Gráficas) e Ciesp (Centro das

Indústrias do Estado de São Paulo).



As máscaras de proteção
são grande aliadas na
prevenção da Covid-19. No
entanto, é comum que
alguns erros sejam
cometidos em seu uso. Sua
eficácia tem sido testada
constantemente e as
formas de uso correto são
disseminadas para a
população.
 A importância do uso
correto é justamente o
principal aliado na
prevenção do novo
coronavírus. Confira abaixo
a lista com alguns dos erros
comuns no uso da máscara.

1. Usar a máscara com
nariz ou boca expostos
A máscara de proteção foi
desenvolvida para proteger
nariz e boca. Quando usada
de forma em que um dos
dois, ou ambos estejam
expostos, ela perde seu
efeito protetor.

2. Máscara no pescoço ou
pendurada na orelha
Além de não proteger nariz
e boca, a utilização da
máscara desta forma ainda
causa a contaminação da
máscara. Logo, quando a
máscara voltar a cobrir nariz
e boca, pode já está com o
coronavírus.

3. Mexer na máscara para
ajustar sem higienizar as
mãos
Além da máscara, o álcool
em gel, as formas de lavar
as mãos corretamente
também são discutidas. Ao
tocar na máscara sem estar
com a mão higienizada,
você pode também
contaminá-la. Fazendo com
que sua função não seja
cumprida corretamente.

4. Guardar a máscara suja
na bolsa ou bolso
Em caso de contaminação
da máscara, ao guardá-la
em sua bolsa ou bolso pode
gerar a contaminação de
várias outras superfícies ou
objetos.

5. Deixar o óculos
embaçar com a máscara
Uma reclamação comum
entre pessoas que usam
óculos é que a máscara
atrelada ao uso do óculo
causa o embaçamento da
lente. Esse problema, no
entanto, indica que a
máscara não está sendo
usada de forma correta.

Se não forem usadas de forma correta, as máscaras de proteção perdem seu efeito
5 erros comuns no uso de máscara
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Passarela resgata a
história do Palmeiras

A Passarela inaugurada em 2006, em homenagem da Cidade de São Paulo e que
resgata a data Histórica da Sociedade Esportiva Palmeiras. 20 de Setembro de
1942, o dia que o Palestra de São Paulo, anterior Itália, mudou de nome Sociedade
Esportiva Palmeiras e, ao derrotar o São Paulo por 3 a 1 e consagrar-se Campeão
Paulista. Além do adversário se retirar de campo, na ocasião nasceu à expressão:
“O PALMEIRAS MORREU LÍDER E NASCEU CAMPEÃO.”

A Passarela Palmeiras é da autoria do projeto de Lei do vereador Domingos
Dissei. A via de acesso que além de beneficiar milhares de pedestres,  homenageia
a grande torcida.



OUTUBRO ROSA!

Embelleze oferece consultas e consultório
itinerante contra CÂNCER DE MAMA

Com o mote "Prevenção
que Transforma Vidas", as
ações têm o intuito de atender
e orientar o maior número de
mulheres possível. O consul-
tório médico itinerante passa-
rá por 8 cidades do estado de
São Paulo ao longo do mês,
incluindo grande São Paulo,
Baixada Santista e Interior.
Para os demais estados, a
rede promoverá consultas por
telemedicina e visam atender
mais de 600 mulheres ao lon-
go do mês

 De acordo com um levan-
tamento realizado pelo Data-
folha, instituto de pesquisas
do Grupo Folha, o câncer é o
maior medo dos brasileiros,
ultrapassando situações
como receio de ser assaltado,
perder o emprego ou sofrer
um AVC. Segundo o INCA, Ins-
tituto Nacional do Câncer, o
câncer de mama é o 2º tipo de
câncer mais comum entre
mulheres no mundo. Só no
Brasil são 60 mil novos casos
por ano.  Diante desta realida-
de, o Instituto Embelleze, a

maior rede de ensino profissi-
onalizante de beleza da Améri-
ca Latina, que tem em seu DNA
o propósito de transformar vi-
das, realiza esta campanha
para conscientizar as mulheres
a respeito da doença e incenti-
var a prevenção através do au-
toexame.

 Ao longo do mês de outu-
bro duas ações especiais ocor-
rerão: Em São Paulo, o consul-
tório médico itinerante, com
profissionais especialistas
que durante a consulta gratui-
ta fará o exame de toque nas
mamas. E para os demais es-
tados haverá as consultas on-
line, por telemedicina, com
agendamentos através do site
da marca. "Estamos muito con-
tentes em promover uma cam-
panha que levará conscientiza-
ção a centenas de mulheres,
principalmente àquelas que
não possuem tanto acesso a
saúde e como se prevenir, já
que a maioria dos locais visi-
tados serão em periferias. Acre-
ditamos na importância de
cada vez mais marcas apoia-

rem causas que podem salvar
vidas e Outubro Rosa é, para
nós, particularmente especial,
já que que 90% dos nossos alu-
nos são mulheres. As expecta-
tivas são grandes e temos cer-
teza de que iremos ajudar mui-
tas mulheres ao longo deste
mês", comento o CEO da mar-
ca, Daniel Narcizo.

CONSULTÓRIO ITINERANTE
EM SÃO PAULO -  Entre os dias
12 e 31 de outubro, o consultó-
rio itinerante passará por 8 ci-
dades do estado de São Paulo,
A van ficará localizada em frente
as escolas do Instituto Embel-
leze e fará o atendimento a to-
das as mulheres que passa-
rem no local, além de alunas e
colaboradoras da unidade, gra-
tuitamente.

 A van permanecerá por 6h
em cada parada e contará com
a presença de uma médica
masto log ista/g ineco lo g ista
para realizar o exame de toque
na mama e dar todas as orien-
tações referentes a doença, a
importância da prevenção e do
diagnóstico precoce. A profissi-

onal irá informar tam-
bém as mulheres
como se prevenir do
câncer de colo de úte-
ro.  No local, também
estarão presentes um
agente de saúde para
higienizar maca a
cada atendimento,
além de um produtor,
que ficará responsá-
vel por manter o dis-
tanciamento entre
mulheres na fila de
espera, evitando as-
sim aglomerações, e
certificando-se que to-
das estejam utilizan-
do máscara.

CONSULTA VIR-
TUAL -  Para as cida-
des e estados que
não contarão com o
consultório médico iti-
nerante, o Instituto Em-
belleze criou um site

exclusivo para realizar atendi-
mentos por telemedicina. As
consultas serão realizadas a
partir do dia 12 até 31 de outubro
e deverão ser agendadas com
antecedência, através do site:
www.institutoembelleze.com.
Serão 24 atendimentos por dia,
entre 10h e 18h, totalizando um
total de 360 mulheres atendidas
no mês.  Todas as consultas
serão confirmadas com 24h de
antecedência. No mesmo con-
tato serão passadas as infor-
mações e recomendações.
Haverá uma nova confirmação,
no dia do agendamento, 20
minutos antes do atendimen-
to, via Whatsapp. Caso não
haja retorno por parte do paci-
ente na primeira confirmação,
o horário voltará a ficar livre
para agendamento no site. No
total, o Instituto Embelleze pre-
tende atender mais de 600
mulheres.
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Atenção Cantores e Compositores que tem
interesse em divulgar seu trabalho em nosso

meios de acomunicação cito: Jornal, Revista, Site,
Rádio & TV venham nós procurar através dos

nossos  contatos:

(11) 95407-8696 - Falar com Calixtos dos Reis

A ONG LUZ DE
SOPHIA é uma insti-
tuição sem fins lucra-
tivos que atua ampa-
rando crianças com
deficiências e síndro-
mes raras de diversas
partes do Brasil. As
famílias recebem am-
paro no custeio de
consultas e exames,
assim como no envio
de mantimentos, in-
sumos, produtos de
necessidades men-

A ONG Luz de Sophia precisa da sua AJUDA

sais, alimentos espe-
ciais  e medicamen-
tos, sempre que pos-
sível.

 Além do acolhi-
mento psicológico
para as famílias, em
sua pequena sede
alugada, a ONG ofe-
rece atendimento
multidisciplinar para
as crianças: pedia-
tria, fisioterapia, psi-
copedagogia, nutri-
ção, dentre outros.

No entanto, há a ne-
cessidade de um es-
paço maior, não só
para tudo ficar mais
organizado, mas
principalmente para
ser possível a realiza-
ção de atendimentos
simultâneos e assim
mais crianças serem
acolhidas, uma vez
que há uma fila imen-
sa de famílias preci-
sando.  O aluguel e
as despesas são pa-

gos com a ajuda de
mantenedores. Po-
rém, com a pande-
mia, nossas doações
caíram 40% uma vez
que também não con-
seguimos realizar ba-
zares, rifas solidárias
e venda de produtos
personalizados com
mais frequência.   A
VAKINHA está sendo
criada para ajudar
nestas despesas e as-
sim conseguirmos ter
um espaço maior, tra-
zendo maior flexibili-
dade nos atendimen-
tos, proporcionando
outras atividades pe-
dagógicas para nos-
sas crianças, possibi-
litando a realização
de bazar fixo e, quem
sabe, um espaço para
guardarmos cuida-
dosamente as doa-
ções que recebermos
de equipamentos
usados pelas crianças
em seus tratamentos,
assim como os man-
timentos de cestas
básicas e higiene.
Hoje em dia, nada
disso é possível uma
vez que tivemos que
optar por uma recep-
ção onde recebemos,
com muito carinho, as
mães, colaboradores
e amigos que vão co-
nhecer nosso espaço,
pequeno, mas cheio
de amor!

 Doe qualquer
quantia! Toda

ajuda é valiosa!
Sua doação é

muito importante
para todos nós!
Você também

pode contribuir
através de depó-
sito bancário ou

Picpay
(@.ong.luzdesophia).

Dados Bancá-
rios:  Banco Itaú
Ag. 4539  - C/C
31098-9  - CNPJ.

26.668.326/
0001/85  -

Maiores informa-
ções: Amanda
Novaes – (21)
96494-3327

Solidariedade




