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Iza diz que
segredo de

beleza é 'beber
bastante

água', e fãs
seguem dica

Iza entrou na brincadeira ao ser
questionada em publicação do canal

Nickelodeon sobre seu segredo de
beleza. A resposta da cantora, no

entanto, deixou muita gente nas
redes sociais com sede.

O perfil no Twitter do canal publicou
várias fotos da cantora e elogiou:

"Passando pra lembrar todo mundo
a beleza que essa mulher tem!

@IzaReal, compartilha o segredo de
como ser perfeita com a gente,

vai?".

A resposta de Iza foi clara, objetiva e
simples. "O segredo é beber

 bastante água", brincou.

Na sequência, a campeã do BBB
20, Thelma, aproveitou para elogiar

a cantora.

"Bendito seja o Petróleo do qual
extraíram o diesel, que abasteceu o

caminhão, que levou o concreto
para construir o hospital onde você

nasceu"
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Façanhas
                  da PANDEMIA!

 O coronavírus realmen-
te deu um nó no mundo.
Em todos os países se faz
presente. No Brasil o ata-
que foi de doer; comércio,
escolas, indústrias abrindo
o bico, políticos sem solu-
ção para o rolo, ministros
demitidos e alguns ‘pularam
do barco’ antes de assumir
o posto. As escolas do en-
sino fundamental se man-
têm fechadas; caso rea-
bram, os alunos deverão
ser conscientizados sobre
o local aonde a dita cuja
esteja localizada! Tenho ex-

periência na arte de lecionar; alguns alunos são aplicados e esperam o
momento do retorno  das aulas. Outros estão achando bom as longas
‘férias’ e têm aqueles que não estão nem aí e agradecem ao coronavírus
pelas férias prolongadas! A população de baixa renda - a turma do fubá
grosso -, recebeu um auxílio  de 600 mangos do Presidente Bolsonaro.
Deu pra aliviar por alguns dias o ‘miserê’. Essas e outras foram as faça-
nhas de um pequeno vírus. Caso fosse do porte de um elefante, imagine
o resultado; este seria elevado à ‘quinta potência!’



ELEIÇÕES:
MAIOR TERMÔMETRO EDUCACIONAL

A escolarização nos ensi-
nou que são as provas que
avaliam nosso conhecimento.
Enquanto cultura é aquilo que
cultivamos em relação ao co-
nhecimento universal e inteli-
gência é a capacidade de com-
preender a realidade e resol-
ver problemas (o que faz com
que muitas vezes inteligência
seja algo inato), escolarização
é o conjunto de conhecimento
básico, lastro mínimo para in-
gresso em universidades etc.
Então, sabendo que, grosso
modo, cultura, escolarização e
inteligência são coisas diferen-
tes que dentro de suas esfe-
ras de competências nos pre-
param para determinados ca-
minhos da vida, qual seria a
forma de sabermos se nossa
cultura, escola e inteligência an-
dam bem?

 Imagine que você chega
em determinado local para co-
nhecê-lo melhor. As pessoas
daquele local estão todas ocu-
padas e por essa razão deci-
dem escolher o cidadão exem-
plar, o indivíduo que resume as
características daquela comu-
nidade. Eles então selecionam

esse indivíduo e chamam ele
de representante, ou seja, ele
será a voz, aparência, decisões
daquele povo. O que ele decidir
será decidido pela população
que, sem tempo para perder
com toda aquela diplomacia,
pelo contrário, tendo que traba-
lhar para sustentá-la, deixa tudo
nas mãos do escolhido. Pouca
gente percebe, mas em linhas
gerais é disso que se tratam as
eleições.

 Representação vem do
latim representationis, ou seja;
representar, imagem, retrato,
em teoria política significa “con-
junto de pessoas designadas
para simbolizarem um grupo
maior”, portanto, o eleito é a sín-
tese média da população que
o elege. Sua postura, suas pa-
lavras, sua coragem, sua reti-
dão moral, sua busca ética é
basicamente a construção sim-
bólica da imagem do povo. Em
outras palavras o representan-
te não é o irmão, o filho, a espo-
sa, a tia, o amigo ou o vizinho,
mas aquele que faz o que você
faria, que faz o que você gosta-
ria de fazer, que luta pelo que
você defende, que busca algo

que o povo quer. Daí vem a
máxima do advogado e filósofo
Joseph-Marie de Maistre (1753
– 1821) “Toda nação tem o go-
verno que merece” (Toute naci-
on a le gouvernemment qu’elle
mérite).

 É uma expressão pesada
quando compreendida com a
devida profundidade. Se o re-
presentante rouba, significa
que ou ele enganou o povo fin-
gindo ser honesto ou o povo o
elegeu sabendo que ele era la-
drão. Na primeira hipótese o
povo seria inocente, teria agin-
do com culpa por ser negligen-
te ou imprudente. Na segunda
hipótese o povo também seria
desonesto.

 Já foi dito em meus escri-
tos em outras oportunidades
que: “não há como analfabeto
representar professor e nem
vagabundo representar quem
trabalha”. Você não manda al-
guém que você não confia, que
é mal-educado, sujo, imoral fa-
lar por você em ocasiões im-
portantes ou solenes, pois as-
sim também deveria ser quan-
do buscamos um representan-
te na câmara ou no executivo.

Hoje, infelizmente, muitos
não percebem a seriedade que
é eleger um representante, seja
prefeito ou vereador. Se busca
votar no “amigo”, em quem “fez
determinado favor” (muitas ve-
zes já pensando no voto), ou até
mesmo em alguém que “é tão
bonzinho”…, as vezes o hones-
to não é competente, outras ve-
zes o competente não é hones-
to, o bem-intencionado pode
ser incapaz, o capaz pode ser
mal-intencionado…; é uma li-
nha tênue que pode ser encon-
trada através de uma boa edu-
cação, uma escolarização bem-

feita e uma inteligência média.
Sem dúvida é importante

estudarmos as matérias esco-
lares e conseguirmos boas
notas nas nos testes e vestibu-
lares. A escolarização nos pre-
parará para a universidade, a
universidade para profissões
específicas. A cultura nos aju-
dará como seres humanos e a
nos entendermos, nos aceitar-
mos no mundo. A inteligência
nos dá condições para resol-
ver problemas de todos os ní-
veis. Uma coisa une tudo isso:
a realidade. Uma sociedade só
é evoluída se a sua evolução
se mostrar presente no plano
concreto da realidade.

 Uma sociedade que ree-
lege alguém manifestadamen-
te laranja, idolatra um ídolo de
carne que ofende a população
constantemente de “hiena, in-
capacitado, incauto”, que diz
que só comem fezes; uma so-
ciedade que reelege um verea-
dor que disse que recursos
específicos da educação serão
utilizados em saúde (Weliton
Saraiva) etc., não pode ser a
primeira em educação jamais.
Algo deve ter acontecido na hora
da prova (não se deve confiar
em informações oriundas de
ditaduras).

A Educação é o maior ter-
mômetro, pois ela mostrará
quem de fato representa o povo,
qual é a sua imagem. Se al-
guém se elegeu comprando
voto é porque o povo se vendeu,
se alguém se elegeu mentin-
do, o povo é inocente, se al-
guém se elege sem mostrar
serviço, enfim; a chave ainda é
ensino, o termômetro é a edu-
cação e a prova real é o resulta-
do tanto das provas quanto das
eleições.

Cidade de Panelas - Pernambucos
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Auxílio emergencial: governo confirma
parcelas de R$ 300 até dezembro

O governo federal anuncia, na manhã
desta terça-feira (1º), que o auxílio
emergencial seguirá até o mês de
dezembro, com valor de R$ 300. O
anúncio foi feito pelo presidente Jair
Bolsonaro, ao lado do ministro da
Economia, Paulo Guedes, no Palácio da
Alvorada.

 Mais cedo, a alta cúpula do governo
fez uma reunião fechada para discutir a
medida econômica. Segundo Bolsonaro,
o valor das quatro novas parcelas foi
reduzido a metade do pago inicialmente
para manter a responsabilidade fiscal.

“R$ 600 é muito para quem paga, no
caso o Brasil. Podemos dizer que [R$ 300]
não é um valor suficiente para todas as
necessidades, mas basicamente atende,

até porque o valor definido agora há pouco
é um pouco superior a 50% do valor do
Bolsa Família”, afirmou o presidente.

Para o ministro Paulo Guedes, o auxílio
emergencial é uma medida a curto prazo,
e a retomada das reformas será um
próximo passo na agenda econômica. “A
Reforma Administrativa é importante, não
atinge direitos dos servidores públicos
atuais, mas redefine toda a trajetória dos
servidores futuros”, disse.  Líder do governo
na Câmara, deputado federal Ricardo
Barros (PP), afirmou que o texto da
Reforma Administrativa, enviado pela
gestão Bolsonaro, chegará ao Congresso
Nacional até quinta-feira (3). Assista ao
pronunciamento completo do governo
federal:

ECONOMIA CALIXTO DOS REIS

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
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Jó Almeida Silva

Uma conversa sincera com Deus acalma o nosso
coração e coloca fim aos nossos medos

Quando abrimos nossos corações
para Deus, Ele alivia nossas dores e
medos e nos oferece Sua paz, que nos
conforta e coloca no caminho certo. Todos
temos dias difíceis, 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 estamos passando ou nos
oferecer uma palavra de apoio e incentivo.

Nesses dias, ainda que cercados de
gente, sentimo-nos verdadeiramente
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 levantarmos mais fortes e prontos
para enfrentar qualquer dificuldade.

Ainda que não tenhamos o costume
de conversar com Deus, isso é algo que
precisamos incorporar à nossa rotina,
porque realmente faz a diferença em
nossas vidas.

As conversas com Deus nos
preenchem de paz verdadeira e única,
elas libertam os nossos corações de todos
os pesos desnecessários provocados pelo
medo e insegurança, confortam o nosso
espírito e nos ajudam a desenvolver a
coragem e a confiança 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 sabemos
que podemos ser nós mesmos, sem
restrições, porque seremos amados e
aceitos sem julgamentos.

 Deus nos proporciona conforto e
alegria que jamais poderemos encontrar
em outra pessoa, Ele consegue tirar o
nosso foco dos problemas e colocá-lo nas
Suas bênçãos, e nos mostra que a gratidão
é a chave para uma vida de mais sucesso
e abundância.

 Deus é um grande amigo para todas
as horas, Suas palavras nunca falham e o
Seu amor não exige nenhuma retribuição.
Para Ele, é um prazer poder participar de
nossas vidas, e espera apenas a nossa
permissão para transformar os nossos
dias difíceis com Seu amor e apoio.

 Quando deixamos 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 difíceis, 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 preocupações, colocando
um sorriso em seu rosto e esperança na
sua alma. (O segredo)

Reflexão



LIBERDADE DE IMPRENSA

O Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil foi comemorado
dia 7 de junho  Essa liberdade diz respeito ao direito que qualquer
profissional de mídia tem de fazer com que as informações
circulem livremente, pois esse é um pressuposto acima de tudo
da democracia. A censura, contrária à liberdade de imprensa, é
comum aos governos que funcionam como ditaduras, limitando
as possibilidades da mídia em prol de seus próprios interesses.

 O povo é o maior beneficiado dessa liberdade pois é através
do belo trabalho desempenhado pelos profissionais da imprensa
que temos acesso às informações e à verdade, o que nos dá
direito de escolha e mantém o nosso livre arbítrio preservado.

 Um dos maiores compromissos da imprensa é a
imparcialidade, ou seja, o jornalista deve ser isento de valores,
opiniões no que ser refere a não privilegiar ninguém ou nenhuma
parte. Quando a opinião é expressa, eticamente o profissional ou
veículo deve deixar claro para o leitor ou telespectador. Mas, no
que diz respeito às notícias e informações, a imparcialidade deve
ser sempre preservada.

 Vivemos um tempo onde essa questão está em alta. Será
mesmo que os veículos de imprensa são imparciais? Será que
não manipulam ou omitem informações a fim de privilegiar certos
grupos em busca de seus próprios interesses? Tudo indica que
não. Infelizmente!

Os governos são uma das maiores fontes de renda dos
grandes jornais que sobrevivem de anúncios. O que acontece é
que muitas vezes, quando uma empresa ou órgão público deixa
de investir no canal, eles passam a ser perseguidos e quando
investe, muitos jornais fazem “vista grossa” em determinados
assuntos. É uma realidade dura, mas verdadeira.

 Por outro lado, devemos entender que jornalistas precisam
de seus empregos e, muitas vezes precisam se submeter aos
interesses de seus patrões.

Mas assim como existem más empresas e profissionais
em qualquer meio, não podemos generalizar. Com o advento da
internet, jornalistas e até mesmo pessoas comuns têm se valido
das redes sociais para propagar ideias e comunicar notícias.
Como quase tudo tem um lado ruim, a internet permitiu também
que profissionais e canais descomprometidos com a verdade
utilizassem do meio para propagar notícias falsas, as chamadas
fake-news.

 Para finalizar, quero responder uma pergunta que muitos
me fazem: em qual canal ou jornal devo confiar plenamente? A
resposta é nenhum! Devemos analisar as notícias, comparar
com vários veículos de comunicação e só assim construir nossa
opinião a respeito de um assunto. Dá trabalho, mas é a única
forma de sermos bem informados.
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TELEVENDAS:
94725.1186  -  BETO

SP contrata mil
psicólogos para
atendimento de

alunos e professores
da rede estadual

Estudantes, professores e servidores
da rede pública estadual de ensino de
São Paulo terão acesso a psicólogos para
suporte emocional. O programa
Psicólogos da Educação terá,
inicialmente, mil profissionais que farão
atendimentos por vídeo a partir de
novembro.  A licitação conduzida pela
Secretaria da Educação visa atender 3,5
milhões de estudantes e 250 mil
professores e servidores. Segundo o
secretário estadual da Educação, Rossieli
Soares, o projeto seguirá em formato
presencial após o fim da pandemia. “Já
era uma demanda histórica, mas se
tornou ainda mais necessária nos últimos
meses”, afirmou.

Além de cuidados à saúde mental da
comunidade escolar, o programa visa
apoiar docentes no desenvolvimento de
habilidades socioemocionais dos alunos,
ajudar na resolução de conflitos e
diagnosticar sinais de abusos, ansiedade
ou depressão.  Os psicólogos poderão
conduzir testes, com auxílio de
ferramentas e técnicas da área, visando
a melhoria da convivência no ambiente
escolar. O governo afirma que os
atendimentos serão feitos em plataforma
eletrônica segura, para garantir a
privacidade dos envolvidos.
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Turma da Mônica presta homenagem a
Chadwick Boseman: ‘Obrigada por tudo’

A Turma da Mônica prestou uma homenagem ao ator Chadwick Boseman, protagonista do filme “Pantera Negra”, que morreu na
última sexta-feira (28) após diagnóstico de câncer do cólon.    O cartunista Mauricio de Sousa desenhou Cebolinha, Cascão, Mônica,
Magali, Jeremias e Milena fazendo o símbolo do Pantera Negra, super-herói do universo Marvel interpretado por Chadwick.

MUNDO JOÃO AUGUSTO REIS

Elon Musk
ultrapassou

Zuckerberg na
lista dos mais

ricos do mundo
A Bloomberg divulgou a informação de que o fundador e CEO da Tesla, Elon Musk, se tornou a terceira pessoa mais rica do

mundo, ultrapassando efetivamente o fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. Segundo a publicação, a riqueza de Musk
está agora avaliada nos 115,5 bilhões de dólares (quase 600 bilhões de reais), enquanto Mark Zuckerberg fica pelos 110,8 bilhões de
dólares. A riqueza de Musk aumentou 87,8 bilhões de dólares só em 2020.

 O mais recente ‘salto na riqueza de Elon Musk estará relacionado com a divisão de ações realizada pela Tesla, que transformou
cada ação da empresa em cinco diferentes. A medida destina-se a tornar a empresa mais acessível a investidores individuais



SÓ DEUS PARA NOS COMPREENDER!
O Alcorão é dividido em 114 capítulos  ou Suras e entre outras

coisas mostra a Onipotência de Alah e a importância de praticar a
bondade, a generosidade e a justiça no relacionamento social. Exis-
tem também as Sunas que reúne os dizeres e feitos do Profeta.
Além da lei do amor há a determinação de orar cinco vezes ao dia
voltado para Meca, pagar o Zakat  que é um tributo religioso perten-
cente a ao terceiro pilar dos cinco do Islão e seu significado literal é
“aumentar ou crescer”. O pagamento é anual e obrigatório e é usa-
do para ajudar os pobres; jejuar no mês de Ramadã que é o nono
mês do calendário islâmico. Este período é o momento para refle-
xões, devoção a Deus e autocontrole demonstrado pelo jejum que
também é uma desintoxicação (limpeza) das toxinas alimentares
no corpo. Também é tempo da renovação da fé, da prática mais
intensa da caridade e da vivencia profunda da fraternidade e dos
valores da família, pois, pede-se aos crentes maior proximidade
dos valores sagrados, leitura mais assídua do Alcorão, frequência
na Mesquita e correção pessoal o que nos lembra da reforma inti-
ma dos espiritistas. Tem também a Jihad que significa “empenho,
esforço, luta”, entendida por muitos como “guerra santa”, mas que
na realidade é uma espécie de melhoramento individual que, infe-
lizmente, não se dá sem a luta interior e sem muitas lagrimas, o que
nos remete às palavras de Jesus em Mateus 10:34 ( Não vim trazer
a Paz mas a Espada) nos demonstrando a guerra que travamos
com nossos baixos instintos para serem transformados em virtu-
des. Não será por isso a denominação de guerra santa? O sexis-
mo, o narcisismo, o dinheiro estão nas portas dos templos queren-
do entrar pelas palavras das escrituras. Em Juízes 11: 30-40 temos
o pacto feito com deus por Jefté que sacrificou sua única filha pela
promessa e em Números 31 aparece a vingança de Moisés a man-
do desse mesmo deus idolatrado por muitos na atualidade.

 A parábola da ovelha perdida aparece em dois Evangelhos
sinóticos do Novo Testamento bem como no apócrifo Evangelho de
Tomé. Com sentido idêntico temos a parábola da moeda perdida e
a do filho prodigo. Também em Ezequiel 34:11-12 Jeová diz “eu
mesmo vou procurar minhas ovelhas e cuidar delas” e esse procu-
rar subentende que estão perdidas. Lucas (15:1-10) mostra a ale-
gria que há entre os anjos de Deus por causa de um pecador (per-
dido) que se arrepende (que é encontrado) o que entendemos como
a ida dos “socorristas” até o umbral para resgatar aqueles que ali
se transviaram e que se encontrou pelo arrependimento nos mos-
trando que há uma grande diferença em estar alegre e ser feliz. Na
estruturação teórica das religiões o que percebemos é que predo-
minam nos crentes as lamentações, as promessas e as barga-
nhas com a espiritualidade. O “irai-vos, pois;  o ó vida, o céus, o ó
azar, ronda os pensamentos daqueles que desejam se livrar das
responsabilidades dos acontecimento que lhe promovem as triste-
zas da vida sendo que Jesus nos coloca intimamente com Deus
em Mateus 6:6 (Tu, porem, quando orares, vai para teu quarto e,
após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu
Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente) Para termos
Jesus como modelo e tornarmo-nos cristãos, temos que, primeiro,
nos libertar do fanatismo preconceituoso que ultrapassa os limites
do bom senso e no caso de sermos médiuns, devemos aprender a
servir, a agir com amor, a seguir o roteiro da Paz, a recapitular o
Evangelho em obras, a libertar nossos irmãos das sombras atra-
vés da fé e da pratica do amor ao próximo. Fora isso, só Deus para
nos compreender, não é mesmo?

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
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com
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Comportamento Marcos L. Susskind

Vamos Liberar a Maconha!
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 Usar drogas é uma decisão, tal como
a decisão de pular na frente de um carro
em movimento. Você sabe qual o risco
mas opta por fazê-lo.  As pessoas que
defendem com mais fervor a liberação da
maconha não são os dependentes de
drogas, mas as que ganham a vida trafi-
cando ou vendendo aos dependentes, ou
aqueles que se beneficiam do dinheiro
do tráfico para suas campanhas. Portan-
to, não são os toxicômanos, mas os bu-
rocratas e políticos cujos impérios cor-
rem risco se diminuir o número de de-
pendentes químicos. Muitos deles finan-
ciados e apoiados por dinheiro do tráfico,
propagam ao público a idéia que a libera-
ção da maconha representa uma forma
de cuidar dos “direitos individuais”. Usam
a indústria da empatia.  Porém o conforto
oferecido pela maconha é efêmero en-
quanto que as consequências do uso
contínuo pode tornar a pessoa dependen-
te da droga e, neste caso, destruir a si
mesmo seu emprego, seus próprios
bens e finalmente sua família.

Frei Hans, homem que dedica sua
vida a recuperar dependentes químicos,
atesta que quase 100% das dezenas de
milhares que o buscaram para escapar
de drogas - cocaína, heroína, metanfeta-
minas, crack, cola de sapateiro - relatam

que se iniciaram com a maconha. Claro, nem
todo usuário de maconha evoluirá para qual-
quer das drogas mencionadas. Mas nem to-
dos que saltam do 4o. andar vão morrer. Ain-
da assim, você se arriscaria?

Quando um usuário evolui para a depen-
dência, ele acabará por perder tudo para as
drogas. Infelizmente, em geral o resto da fa-
mília vai perder muito também.

 O Brasil vem discutindo um perigoso pro-
jeto de lei que pode levar à liberação, inician-
do pelo que eles inteligentemente chamam
de “maconha medicinal”. Afinal, quem se opo-
ria a algo medicinal? Mas isto é pura mentira.
O medicamento Captopril, o mais eficiente
contra pressão alta, é sintetizado a partir do
veneno da Jararaca. No entanto ninguém com
um mínimo de discernimento colocaria uma
jararaca na cama da vovó para tratá-la de hi-
pertensão. A Cannabis Sativa, popularmente
chamada maconha, contém algum elemento
medicinal - mas para ser eficiente, precisa
ser sintetizado exatamente como se faz com
o veneno da jararaca.  Existem no mundo di-
versas formas de medicamentos: xarope, pí-
lula, injeção, solução aquosa - e diversas for-
mas de administração: via oral, subcutânea,
retal, intradérmica, endovenosa, respiratória,
sublingual. No entanto, em milhares de anos
de medicina, não há nenhum - enfatizo - não
há nenhum remédio fumado. Os defensores

da liberação da “maconha medicinal” que-
rem exatamente liberar o primeiro “medi-
camento fumado”, para o qual não existe
nenhum sério estudo científico. E qual o
interesse deles?

 Há uma gama dos que formam a “in-
dústria de empatia” que cresce e se  ex-
pande com cada concessão, e estão a
postos para manipular a discussão públi-
ca na direção oposta ao interesse das fa-
mílias e da sociedade. Eles apresentam
as informações de forma seletiva, emba-
çam a verdade, usam a emoção e man-
têm o foco nos usuários e não na família
ou na sociedade, fazendo com que a ques-
tão seja polarizada, Caluniam quem dis-
corda de suas propostas que eles chamam
de “liberais”. Eles jamais mencionam as
verdadeiras tragédias pelas quais passam
as famílias para encobrir seus verdadeiros
interesses.

 Cabe a cada um de nós - principalmen-
te você leitora e você leitor - defender nos-
so ponto de vista. Os políticos que neste
momento tentam liberar a maconha enten-
dem bem as necessidades dos usuários
e, ao mesmo tempo, desprezam nossas
necessidades. Exatamente por isto não
podemos deixar que eles abram a perigo-
sa porte da liberação da maconha!
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Saúde
          Pública

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

de São Paulo E-
mail:pereiraari2917@gmail.com

Tel: (011) 9.51164243

COMO PAGAR VALOR MENOR DO   ITCMD OU
   RECEBER O VALOR QUE PAGOU A MAIS

O IMPOSTO sobre transmissão causa
mortis e doação de quaisquer bens ou di-
reitos - incide   sobre os inventários e doa-
ções e é necessário fazer uma Declaração
de ITCMD, cujo preenchimento pode ser
realizado através dos links da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo. Refe-
rido tributo é regido pela Lei nº 10.705/00 e
suas alterações, regulamentada pelo De-
creto 46.655/02 que instituiu o Regulamen-
to do ITCMD (RITCMD) fonte-Fazenda e Pla-
nejamento. Entenda assim, que temos que
preencher o formulário da declaração de
ITCMD e ai quem vai calcular o Imposto é a
Secretária da Fazenda, e como ela calcu-
la? Ela calcula sobre um valor de referên-
cia que ela entende ser o valor de mercado
e cobra 4% (quatro por cento). POR QUE
ENTRAR NA JUSTIÇA ENTÃO? A Lei Esta-
dual 10.705/00 diz que a base de cálculo
do ITCMD, no caso de transmissão de bens
imóveis, deve ser o valor venal, isto é, aquele
usado como base para o IPTU (para imó-

veis urbanos) (para imóveis rural) o ITR.
No entanto, o decreto estadual  55.002/09
determina que a base de cálculo do ITCMD
para imóveis urbanos é o valor de referên-
cia para fins de ITBI, FAZENDO uso de da-
dos da Prefeitura do Município de São Pau-
lo, que adotou um novo valor por Decreto
Municipal, e para os imóveis rural o valor
definido pelo IEA - Instituto de Economia
Agrícola.Tais casos tem elevado até 80%
(oitenta por cento) a cobrança do Imposto,
e a saída é ir para a JUSTIÇA. O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO TEM DECIDI-
DO que a base de cálculo para cobrança
do ITCMD é o valor venal previsto na Lei nº
10.705/00. ASSIM É POSSIVEL PAGAR ME-
NOS ANTES DO SEU RECOLHIMENTO?
Sim, consulte os nossos serviços que ori-
entamos que há uma medida judicial para
que a Justiça determina que a Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, cobre
sobre o valor venal que representa uma di-
ferença grande.Por exemplo: um imóvel que

tem uma valor venal no
CARNÊ DO IPTU DE R$
300.000,00 calcula-se 4%
(quatro por cento) o ITCMD É
DE R$ 12.000,00 (doze mil
reais), mas, o valor de refe-
rência ELA DIZ QUE É R$
500.000,00 (quinhentos mil
reais) calculando 4% (quatro
por cento) o ITCMD VAI PARA
R$ 20.000,00 (VINTE MIL RE-
AIS) DIFERENÇA DE R$
8.000,00 (OITO MIL REAIS).
Por outro lado, e QUEM JÁ PA-
GOU NOS ÚLTIMOS 5 (cinco
)anos esse Imposto. Também
nos procure, que iremos in-
gressar na Justiça com pedi-
do para que devolva essa di-
ferença e a decisão é certa e
favorável, embora em Direito
não deve prometer, mas, nes-
se caso como já dissemos
acima, o PODER JUDICIÁRIO
tem decidido unanimente que
as cobranças da SECRETA-
RIA DA FAZENDA DO  ESTADO
DE SÃO PAULO são ilegais.
NÃO perca o seu direito, não
deixe o tempo passar para
reclamar. Se souber quem
está nessas situações, indi-

que os nossos serviços que iremos escla-
recer e indicar o caminho a ser seguido.
ALERTAMOS ainda que esse imposto está
sendo aumentado ,e o Projeto de Lei nº 250/
2020 já está sendo tramitado na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, e nele
a Secretária da Fazenda irá insistir em utili-
zar-se de um valor de referência o que vale
dizer que só o Poder Judiciário para resol-
ver e evitar que cobrem o imposto a mais.
Os motivos alegados nesse Projeto de Lei
é por caso da Pandemia, só o Governo tem
sofrido, ele só quer gastar e não diminuir
as suas despesas. O POVO é que sofre
com os desmandos dos nossos Dirigen-
tes. A melhor profissão é ser Político.

 PENSAMENTO: TUDO COMO DEUS
QUER , HARMONIA, AMOR , A

VERDADE, A JUSTIÇA.
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Av. Elisio Teixeira Leite, 1.385 - Freguesia do Ó - Tel: (11)3976-9677



Calixto dos Reis
Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará.

No Egipto, as bibliotecas
eram chamadas

''Tesouro dos remédios da
alma''. De fato é nelas que

se cura a ignorância, a mais
perigosa das enfermidades e
a origem de todas as outras.

Calixto dos ReisBacharel em
Direito pela Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU)
Pós-Graduando em Direito Penal
e Processual Penal pela Escola
Paulista de Direito,. Jornalista e
Editor do Jornal São Paulo em
Notícias, Revista Ação Brasil,
Diretor do Grupo Ação de Mídia
da Rádio e TV Web Ação
Brasil.com. Membro/Associado
da Associação Paulista de
Imprensa (API). Radialista e
Apresentador do Programa

Calixto dos Reis, na Rádio Trianon 740AM SP, Diretor do Sindicato dos
Compositores. e interprete do Estado de São Paulo, exercendo a função de
Tesoureiro (SINDIESP) Membro Associado da ABRAMUS - Associação Brasileira
de Música e Artes.

Técnico em Transação Imobiliária (TTI) pelo Instituto Universal Brasileiro.
Atividades Artística: Cantor, Compositor, Músico, Produtor Musical tem  4 Albúm
Gravado. É Jornalista Indepedente Opinativo (IDEALISTA).

E-mail :jornalspnoticias@yahoo.com
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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.



Lave as mãos com cuidado antes de colocar a máscara. Cubra
bem o nariz e a boca. Evite tocar a máscara. Na hora de tirá-la,
faça isso com cuidado, sem tocar seu rosto com as mãos. As
máscaras para combater a propagação do coronavírus ficaram
populares e os conselhos para seu uso eficaz são conhecidos.
Mas no caso de quem usa óculos, há um problema adicional,
que surge já na primeira expiração: lentes embaçadas.

Lavar os óculos com água e sabão
Uma das dicas mais simples foi recomendada em 2011 por

cientistas em um artigo publicado nos Annals of the Royal College
of Surgeons of England. Simples mesmo: lavar os óculos com
água e sabão, agitá-los e então deixá-los secar ao ar livre ou
enxugá-los com um pano macio. A lavagem com sabão deixa
uma camada fina sobre as lentes, e isso deve impedir que as
moléculas de água produzam uma nebulização. Em vez disso,
elas se espalham “de modo uniforme em uma camada
transparente”. Essa técnica não evita o embaçamento por um dia
inteiro, mas deve resolver o problema por algumas horas.

Colocar um lenço de papel ou de pano entre a máscara e a
pele. Outra dica é colocar um lenço entre a máscara e sua pele.
Como mostra o a foto o abaixo, basta dobrar um lenço e posicioná-
lo entre a parte superior da máscara, sobre a raiz do nariz, e a
pele. O lenço assim posicionado absorve a umidade do ar
expirado, evitando o embaçamento.

Como evitar que seus óculos
fiquem embaçados quando

você usa máscara
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Dobrar a parte superior da máscara
Outra técnica consiste em dobrar a parte superior da máscara.

Para isso, se a parte superior da máscara estiver suficientemente
solta, basta dobrar o quarto superior antes de colocar a máscara. É
o que aconselha o departamento de polícia metropolitana de Tóquio…



POESIA EM FOCO

A curva do rio
A curva do rio, lá no horizonte
O céu cheio de cores como o

painel do pintor
Remete-me ao tempo,
parece que foi ontem

Que retratavam em seus olhos
as cores do amor

A saudade me leva
 para muito distante

Uma viagem no tempo onde
tudo parou

São lembranças de tudo que
foi importante

Do teu abraço contido
 cheio de amor

Talvez o universo possa
conspirar

E um dia quem sabe a gente
volte a se encontrar

E viver esse amor que se
perdeu em algum lugar
E vive no meu peito a

transbordar
Dina Paraguassú

Enfermeira, especialista em Saúde
Pública e  do Trabalhador. Poetisa e Compositora.
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Encontro dos rios
Poty e Parnaíba

Dá-me a sua mão, menina
Vem juntar teu sangue com o meu

A minha correnteza escura com tuas águas
cristalinas

Vem se encontrar comigo sob o céu de Teresina

Sob o sol resplandecente, eu te beijo
O teu abraço carinhoso, vem matar meu desejo

O teu convite para correr e festejar
O nosso amor nos leva de encontro ao mar

E os olhares que nos cercam a admirar
Parecem ver miragens sem acreditar

Que o Deus do Sol fez a gente se encontrar
Ou a peraltice da lua que fez a gente se amar

Um belo espetáculo de beleza rara
Um fenômeno de grande esplendor

Que se misturam em Teresina
Que a mão divina a presenteou

Os raios de sol que aquecem todos os dias
Nas noites escuras, os raios, o céu vem cortar

Entre nuvens carregadas, a lua fica a espiar
Esse estranho amor, que as pequenas gotas de

chuva vêm regar

Dina Paraguassú



Caboclo chegue pra perto pra você me escutar. Preste muito bem atenção na história
que eu vou lhe contar. Era uma vez um  cabra valente que morava no jatobá. Só
andava armado e gostava de brigar com revolver, espingarda e um punhal ele bem
sabia manusear. Atirava em pássaro voado só pelo prazer de matar. Por onde ele
passava todo mundo corria do lugar com medo que ele quisesse alguém desafiar.
Menino então nem se fala não queria nem ouvi o seu nome.  Ele era atrevido com as
mulheres e não respeitava os homens.  E assim ele vivia sempre fazendo arruaça,
não respeitava ninguém e sempre fazendo desgraça. Bebia e não pagava, devia a
todo mundo, mas ninguém tinha coragem de cobrar o vagabundo.  Um dia ele chegou
à casa de uma donzela e lhe arrastou para mato, fez tudo o que quis com ela e ainda
achando pouco deu um tiro na cara dela.  Só que tudo que tem começo um dia
também tem fim.  Quando o malvado foi banhar no riacho do Itaim deixou as suas
aramas dependurada em uma moita de espinho, não vendo que o perigo já lhe espera
sozinho. Assim quando ele entrou na água do riacho e banhava despreocupado,
sentiu um pulo nas costas lhe empurrando pra baixo lhe afogando na água e lhe
mordendo o braço. Foi então que ele viu que era uma onça pintada e ela estava com
fome e lhe rasgava com as patas. Ele não tinha arma e nem força pra se defender de
suas garras.  Ele percebeu que tinha chegado o seu fim e assim acabou-se o valente
comido por uma onça no riacho do Itaim.

O valente de jatobá
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Escritor, músico, compositor, poeta e
membro da ALBEARTES - Academia de

Letras e Belas Artes de Floriano e Vale do
Parnaíba, repórter correspondente do Jornal

SP em Notícias e membro da ABRAMUS
Associação Brasileira de Música e Artes.

Dizem que
quem lê viaja.
Viaja sim, mas
na teoria. Em
vez de dois
livros, compre
um e junte o
dinheiro para
pagar uma
viagem na
prática. Dizem,
quem lê viaja,
visite muitos
livros, porém
faça da bíblia
sua morada.

POETA José Paraguassú
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Coletânea Calixto dos Reis com
as melhores músicas populares
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Você se alimenta bem, se exercita regularmente, mas ainda assim ele insiste em aparecer?
O problema pode estar em alguns alimentos que você coloca no prato. Independentemente do
motivo, você pode driblar o inchaço, especialmente se colocar em prática estes truques úteis:

1. Beba água aromatizada e fique longe do sódio
Depois de uma refeição super salgada como comida japonesa, a necessidade de desinchar já aparece. Nesse caso, água com
limão ou pepino e chá verde quente são bons remédios naturais. Além disso, escolha os alimentos com menos sódio, já que em
grande quantidade a substância ajuda a reter líquido.

2. Procure alimentos ricos em potássio
Folhas verdes escuras, banana, abacate e aspargo são boas pedidas. O potássio serve como um diurético natural e vai ajudar o
seu corpo a combater o inchaço com mais facilidade.

3. Opte por grãos integrais
Bolacha, pão branco ou massas podem parecer mais gostosos na forma refinada, mas isso não é necessariamente verdade. Esse
tipo de alimento piora a sensação de inchaço. Em vez disso, fique com cereais integrais em sua forma mais pura, como a quinua,
aveia integral e arroz integral.

4. Beba, beba, beba muita água – mas fique longe da bebidas gasosas
Hidrate-se! Pode parecer estranho, mas quando você está desidratada, suas células retém água. Por isso, use a ebuse da água.
Mas evite qualquer bebida com gás – as bolhas apenas aumentam a sensação de inchaço.

5. Foco nas fibras
A prisão de ventre é uma causa comum para o inchaço, portanto, ter uma dieta rica em fibras pode ajudar o seu intestino a
funcionar melhor. Prefira legumes frescos como cenoura, pepino, pimentão, tomate e ervilha. Além de melhorar sensação de
inchaço, você ainda vai se sentir saciada por mais tempo.

6. Escolha os vegetais com sabedoria
Evite os alimentos que causam gases, como brócolis, repolho, couve-flor e couve, e que muitas vezes também causam o inchaço.
Além disso, prefira os ingredientes ricos em probióticos como chucrute e iogurte, que podem ajudar a reduzir a retenção de
líquido e o desconforto abdominal.

7. Dispense o chiclete sem açúcar
Os chicletes sem açúcar contém álcoois de açúcar e podem fazer com que você se sinta inchada.

8. Experimente o chá de dente-de-leão
Ele é rico em fibras e um diurético natural, que vai estimular o seu organismo a funcionar melhor. Assim, você fica livre da
sensação de inchaço.

9. Mexa-se
Uma das melhores coisas para melhorar a desconfortável sensação de inchaço é levantar e colocar o corpo em movimento.
Aproveite e leve seu pet para uma caminhada. (Boa Forma)

9 estratégias simples para desinchar já
Beleza Jô Almeida
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IGREJA EVANGÈLICA
MISSIONÁRIA

NAS PEGADAS DE JESUS
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Familia Lopes Paproche
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À JOVEM
TALENTO

Maria de Fátima, tem
19 anos, natural de

Teresina-PI. Estudante
de Direito na

Faculdade Estácio.
Estudante de Letras

Português na
Universidade Estadual

do Piauí  ( UESPI).
Atividades Artísticas:
Formada em Dança
pela Escola Estadual

de Dança Lenir
Argento (EEDLA).

Cantora e
Compositora. Compôs
a sua primeira música
aos 12 anos de idade e

teve a sua primeira
música gravada aos 13

anos.“ Isso fez com
que despertasse

maiores  interesse pela
música, compondo

lindas canções como
autora e em parceria
com outros autores
renomado como o

poeta José Paraguassu
que é compositor,

escritor e vice-
presidente da

acadêmia de Letras de
Floriano. E também

em parceira com
Maria Batista.  A

talentosa cantora e
compositora Maria de
Fatima está gravando

seu primeiro  EP, com 5
músicas inédita.    A

produção deste
trabalho está a cargo

dos produtores  Calixto
dos Reis e Ademir
Rodrigues Estúdio

Song em São Paulo .
Em breve será lançado

para o deleite do
grande público

apreciador da música
popular brasileira .

“AGUARDEM”

  @fatimabatista_cron



Literatura Benazira Djoco
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LOJA 1 - Rua Monteiro de Melo, 232 - Lapa - SP - Tels: 3801-4115 / 3675-0929 - LOJA 2 - Rua Monteiro de Melo, 184 - Lapa  - SP - Tels: 3864-
5540 / 3673-1953 - LoJA 3 - AV. Parada Pinto, 569  - V.N.Cachoeirinha - SP

Tels: 3805-0126 / 9.6383-9255 - LOJA 4 - AV. Paula Ferreira, 1580 - Vila Bonilha - Pirituba - SP -
Tels: 3384-9904 / 3384-9907 -  LOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - SP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

A Casa Cirúrgica Vieira está localizada na Lapa e há anos vem trazendo a seus clientes uma grande variedade em
materiais cirúrgicos e Hospitalares.  Trabalhamos com o que há de melhor no mercado. Temos uma linha completa de
aparelhos Ortopédicos.  Aqui você contará com um amplo ambiente, a maior variedade de produtos e uma equipe de
atedimento que está sempre pronta a lhe atender, afinal de contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE
RODAS E CAMAS HOSPITALARES

MANUTENÇÃO DE
CADEIRAS DE RODAS GERAL!

CASA CIRÚRGICA VIEIRA
VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS  HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL
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Modelo do Litoral brilha nas passarelas

Palmeiras sempre Palmeiras!
Há 106 anos nesta data 26 de agosto de 1914 foi fundada como Palestra Itália e hoje é o

orgulho de milhares de Palmeirenses apaixonado Poe esta agremiação que só alegria dá a sua
imensa torcida e um em especial o empresário  Américo Calandriello o popular Ameriquinho que
é Conselheiro Vitalício com dez mandatos de 40 anos e sócio desde 1954 há 66 anos.

  Esse ano conquistou o título de Campão Paulista 2020 e foi motivo de muita alegria e de poder
deliciar em alto aquele charuto havaino em sua mansão nos Jardins e com a vitrola em alto som
o Hino de Palmeiras. Veja o HINO DO PALMEIRAS de Genrado Rodrigues. Quando surge o alviverde
imponente/ No gramado em que a luta o aguarda,/ Sabe bem o que vem pela frente./ Que a dureza
do pr&eacut e;lio não tarda!/ E o Palmeiras no ardor da partida, /Transformando a lealdade em
padrão./Sabe sempre levar de vencida/ E mostrar que, de fato, é campeão!/ Defesa que ninguém
passa./ Linha atacante de raça./ Torcida que canta e vibra!!!/ Defesa que ninguém passa./ Linha
atacante de raça./ Torcida que canta e vibra/ Por nosso alviverde inteiro,/ Que sabe ser brasileiro,/
Ostentando a sua fibra!

A modelo
Kauany
Cristina

Fonseca Tosin,
1.65 de altura,
cor bronzeada,

olhos
exuberantes

com uma
performa
invejável,
vem para

participar nos
eventos da

Sport Models
do empresário
premiadíssimo
Renato Cury
em parceria
com a Litoral

Models. A
Revista Ação

Brasil lhe
deseja

sucesso. Hein
e por quê?



O que é o AVCB?
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É um documento é emitido através do Corpo de
Bombeiros de SP, exigido pelas Normas de Segurança,
certificando que durante a edificação possui as
condições de Segurança Contra Incêndio, previstas
pela legislação, estabelecendo um período para sua
revalidação.

COMO REGULARIZAR OU RENOVAR AVCB EM SP?
Para você que não tem tempo ou conhecimento

técnico de como fazer o requerimento, obtenção ou
renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
– AVCB -, o Grupo Bombeiro Caetano faz todo o tramite
legal e habilitação dos documentos da sua empresa
junto ao Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal e
Subprefeituras de São Paulo, em menor tempo, com
maior eficiência.

 PROJETOS -  Elaboração de “Projetos de
Segurança Contra Incêndio”, dentro dos mais atuais

conceitos de segurança, atentando para Normas e Legislações Municipais, Estaduais e Nacionais.  Projetos de
Segurança contra Incêndios para:  Corpo de Bombeiros; Contru (Laudos Técnicos de Segurança) Defesa em Comissões
Técnicas, junto ao Corpo de Bombeiros.
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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




