
O Governador João Doria
anunciou quarta-feira (7) a am-
pliação da capacidade de públi-
co presencial e horário de funci-
onamento de comércios e
serviços não essenciais a partir
da próxima sexta-feira (9). Com o
avanço da vacinação contra a
COVID-19 e a melhora dos índi-
ces de saúde em todas as
regiões do estado, os estabelec-
imentos poderão funcionar até
as 23h, com limite de 60% de
ocupação, até o dia 31 de julho.
“Com mais vacinas para toda a
população e a queda constante
dos índices da pandemia, cam-
inhamos passo a passo, de uma
maneira gradual e segura, para a
volta plena do funcionamento
da economia em São Paulo”,
declarou o Governador.  A partir
de sexta, o limite de horário de
funcionamento das atividades
econômicas passa das 21hs para
as 23hs. A capacidade máxima
de ocupação permitida, atual-
mente em 40%, também sobe
para 60%. Ambas as medidas
são amparadas por re-
comendação do Centro de Con-
tingência, com base nos dados
de evolução da pandemia.De
acordo com os indicadores de
Secretaria da Saúde, o total de
novos casos, internações e
mortes provocadas pelo coro-
navírus está em queda em São
Paulo nas últimas semanas da
pandemia em São Paulo.  O Es-
tado tem registrado redução

Com aumento de casos de covid-19,
Olimpíada de Tóquio não terá público

O primeiro-ministro do Japão,
Yoshihide Suga, anunciou nesta
quinta-feira (8) que será declara-
do estado de emergência em Tó-
quio, mais uma vez, diante do au-
mento de casos de covid-19 e que
este "status" permanecerá em
vigor durante os Jogos Olímpi-
cos, que começam em duas se-
manas. Isso fará com que as com-
petições sediadas na cidade não
tenham público, ao contrário do
que havia sido anunciado no úl-
timo mês.  Ministro da Tóquio
2020, Tamayo Marukawa admitiu
que os organizadores dos Jogos

Na rua Laudelino
Antônio de Brito
altura do nº136, no
Jardim dos Francos,
Brasilandia, um
caminhão de coleta
de lixo em serviço
teve que esperar
horas para conseguir
seguir, pois havia
carros mal
estacionados.
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SP amplia horário de funcionamento das
atividades econômicas das 21h para as 23h

Moradores cobram melhorias aprovada
pela CET em rua na Brasilândia

concordaram em realizar o even-
to sem espectadores onde esti-
ver sob estado de emergência. Na
capital japonesa, ele estará em
vigor durante toda a disputa do
maior evento poliesportivo do
mundo, que começa daqui a 15
dias, e vai durar até 22 de agosto.

O primeiro-ministro do Japão,
Yoshihide Suga, anunciou nesta
quinta-feira (8) que será declara-
do estado de emergência em Tó-
quio, mais uma vez, diante do au-
mento de casos de covid-19 e que
este "status" permanecerá em vi-
gor durante os Jogos Olímpicos,

que começam em duas semanas.
Isso fará com que as competições
sediadas na cidade não tenham
público, ao contrário do que ha-
via sido anunciado no último mês.

 Ministro da Tóquio 2020, Ta-
mayo Marukawa admitiu que os
organizadores dos Jogos concor-
daram em realizar o evento sem
espectadores onde estiver sob
estado de emergência. Na capital
japonesa, ele estará em vigor du-
rante toda a disputa do maior
evento poliesportivo do mundo,
que começa daqui a 15 dias, e vai
durar até 22 de agosto.

© REUTERS/Kim Hong-Ji

diária de internações em leitos de
enfermaria e de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva). No interior do
estado, a taxa de ocupação de le-
itos de UTI COVID-19 está em
69%. Na Grande São Paulo a ocu-
pação é de 64%, e na Baixada San-
tista, 44%. Em uma semana houve
redução nos três índices em todo
o Estado de São Paulo: 20,6% no
número de casos, 11,4% nas in-
ternações e 10,6% nos óbitos.
“Podemos dar o próximo passo
de retomada segura e responsáv-
el no nosso estado. É possível
fazer sim boa gestão pelas vidas
e pelos empregos”, reforçou a
Secretária de Desenvolvimento
Econômico, Patrícia Ellen.  A últi-
ma atualização do Plano SP pre-

via a manutenção da fase de tran-
sição até 15 de julho. Com a nova
prorrogação, as normas vão vig-
orar até 31 de julho, mas poderão
ser revistas a qualquer momento
conforme a tendência de novos
casos, internações e mortes por
COVID-19.   As normas que en-
tram em vigor na sexta valem para
estabelecimentos comerciais em
geral, incluindo shoppings cen-
ters e galerias, onde o acesso de
clientes pode ser feito até as 22h,
com encerramento das atividades
às 23h.  O mesmo expediente deve
ser seguido por serviços como
restaurantes e similares, salões de
beleza, barbearias, academias,
clubes e espaços culturais como
cinemas, teatros e museus. Todos
devem obedecer aos protocolos
setoriais de segurança sanitária
previstos no Plano SP.

Permanecem liberadas as cel-
ebrações individuais e coletivas
em igrejas, templos e espaços re-
ligiosos, desde que seguidos rig-
orosamente todos os protocolos
de higiene e distanciamento so-
cial.  Toque de recolher  - O toque
de recolher continua nas 645 ci-
dades do Estado, com horário en-
tre 23h e 5h a partir de sexta. A
recomendação de teletrabalho
para atividades administrativas
não essenciais e o escalonamen-
to de horários para entrada e saí-
da de trabalhadores dos setores
de comércio, serviços e indústri-
as estão mantidos.
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Editorial

 Desde março de 2020, lados foram toma-
dos, opiniões foram dadas e, infelizmente,
mortes aconteceram.  Por isso, quando ve-
mos politização de vidas e como tratam o ser
humano apenas como número ou estratégia
de eleição. Porém, infelizmente isso foi feito
da forma mais covarde possível. Tanto de um
lado, quanto de outro.   O Governo Federal
errou muito na direção de uma nação na pan-
demia. Sim, Bolsonaro tem uma parcela enor-
me de culpa na crise gerada a partir de uma
ingerência dotada de negacionismo da gravi-
dade e ego pessoal, que resultou  num fim
catastrófico.  A pergunta que fica é se o presi-

PENSAMOS ASSIM

EXPEDIENTE

Conselho Tia Alzira

Corrupção
Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

  No Brasil, pro cabra se tor-
nar notícia é a coisa mais fácil do
planeta. Basta aprontar e deixar
o resto pros repórteres -famosos
Datena da vida-. Lázaro era cri-
minoso, vivia às escondidas,
com um monte policiais à sua
procura e nesta ‘perseguição’
Lázaro foi descoberto e morto
com diversos tiros. Com a polí-
cia ‘queimando a cara gasolina’
e  dinheiro gasto com policiais e
também manutenção das viatu-
ras, esse dinheiro seria melhor
utilizado fornecendo moradia
aos moradores de rua e marmi-
tas com carne de 1ª! Pense nis-
so!  Lázaro não deixará sauda-
de; apenas fazia peso no plane-
ta Terra! Já foi tarde!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e que não aprova cabras
criminosos!

Morte de Lazaro

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro, me deparo com
manhã gelada, pensei: hoje não
terei clientes, a conta der luz au-
mentou, impostos, Sabesp, carne
há tempos não se consome,
enfim, despesas mil e nenhum
cliente? Pelo andar da carruagem,
até o ‘terreiro’ está, junto a
muitas firmas, indo pro brejo!  Eis

que um cliente apareceu e fez um
pedido: ”Magnânima guru” vim
ao abençoado terreiro encomen-
dar um trabalho: quero que a
corrupção desapareça do Brasil!
Ouço os noticiários e fico a par
de que no Brasil tem corrupção
em todo canto! Quando
constroem estradas, viadutos e
afins, o preço é acima do normal!
O rodoanel está ainda sendo
construído e, do preço inicial,
varias vezes foi aumentado!
Agora, o recente caso do preço
das vacinas que houve atraves-
sadores e encareceu!” Para desa-
tar o nó, foi convocada a cabocla
Jurema:”Zifio, ouvi seu relato,
concordo com distinção e louvor.
No amado Brasil, a corrupção
existe até em venda de picolé,
quanto dirá numa obra de vulto
como estradas, viadutos, mas vá
rezando e tenha fé. O trabalho
anti-corrupção acontecerá,
Apenas um aviso: o preço do tra-
balho sofreu um aumento de 50%.
O cliente pagou e comentou: até
no terreiro chegou a corrupção!

Crônica

Os noticiários nos alertam
sobre ações de malandros de toda
espécie. Saídas de Bancos, ruas
desertas, andar de madrugada,
Pix e outras ações são prato cheio
para os ‘safados de plantão. ’Es-
ses seminaristas’ não perdoam,
arrancando motorista do volan-
te, fugindo, o carro será usado
para outros assaltos, lesando  o
assaltado, passando grana da
vítima para sua conta! Às vezes
se dão mal; se deparam com uma

Malandragem em Alta!

viatura policial e ao seres presos,
reagem, trocam tiros e são ‘acer-
tados’ pela melhor pontaria do po-
licial. Acontece o inquérito, o po-
licial é Julgado por matar um la-
drão! Para evitar tal situação, os
policiais deveriam, ao abordar um
‘fora-da-lei’, em vez de portar arma
de fogo, portar ramalhetes de flo-
res para oferecer ao malandro!
Com essa atitude, ficaria livre de,
ao acertar um fora-da-lei, ser pu-
nido! Pense nisso!

Professor Clovis Pereira

   Na rua Laudelino Antô-
nio de Brito altura do nº136, no
Jardim dos Francos-Brasilan-
dia, um caminhão de coleta de
lixo em serviço teve que espe-
rar horas para conseguir seguir,
pois havia carros mal estacio-
nados nos dois lados, um pro-
blema que ocorre com frequ-
ência devido a falta de organi-
zação e sinalização.

Moradores cobram melhorias aprovada
pela CET em rua na Brasilândia

Os moradores cobram da
CET o serviço de implantação
de sinalização já aprovada
para o local e lembram de que
vem sendo solicitado a implan-
tação de uma Lombada entre
os nº134 e 126 devido à frequ-
ência de muitas crianças no
local, principalmente nos fins
de semanas e o perigo de aci-
dentes.

 Alguns comerciantes se
acham dono do espaço públi-
co e colocam o amigo cone na
porta da loja e só retiram quan-
do chega um cliente ou ami-
go, tanto a Prefeitura quanto
a Polícia Militar já deveriam
ir tomando as providências no

Amigo Cone para ocupar o espaço público e
quem não deveria deixar faz vista grossa

sentido de não permitir que esse
tipo de atitude irregular continue
ocorrendo no espaço público.
Na Lapa um motorista tentou
estacionar num espaço com gui-
as alta e quase saiu briga por-
que haviam cones colocados no
local para reservar lugar.Supervisão de Saúde

e UBS Ladeira Rosa
 O profissional que atende
bem o público merece todo
valor, destaque e elogios pelo
excelente trabalho e, sendo
assim, mencionamos com
agradecimento o médico Dr.
Daniel, que atende no Posto
de Saúde Ladeira Rosa, uma
UBS situada à Rua José da
Costa Gavião na Brasilândia.
Nesta lista dos que merecem
destaque pelo bom trabalho,
destacamos também a
Dra.Jurema Weste Carvalho,
uma médica nota 10 que
infelizmente não está mais
como Supervisora de Saúde
na área da Freguesia/Brasi-
lândia.

Trânsito no Guarani

O trânsito sempre fica pa-
ralisado entre as ruas Antônio
de Almeida Viana e Santa
Cruz da Conceição no Jardim
Guarani, um problema que
ocorre com frequência devido
ao ponto final dos ônibus Jar-
dim Guarani/Barra Funda, que

ocupa um es-
paço pequeno
e perigoso,
onde já ocor-
reu acidente
com morte. A
comunidade já
sugeriu a
transferência

deste final de ônibus para o fi-
nal da rua Itambé do Mato
Dentro o que não foi atendido
pelo péssimo Departamento
de Planejamento da SPTrans
que só sabe ficar dificultando
e indeferindo as reivindicações
da Comunidade

No amado Brasil, a corrupção anda à solta! Qualquer obra pú-
blica tem o preço onerado acima do valor normal. E o pior: o tem-
po de entrega de uma obra pública é marcada em uma placa.

 Acontece que nunca é real; a data da entrega da citada
obra é meses e até anos após! Aquela obra à frente do Cor-
reio: ficou pior a obra que o soneto!

 Muitas ruas da capital estão com o asfalto esburacados, rugo-
so, ruim de fato. Aonde estão os vereadores que, antes de serem
eleitos, prometem atender a população? Tentem encontrar algum
vereador e solicitar um pedido de melhoria X; jamais será atendido!

 A rua Conselheiro Moreira de Barros está com péssimo
piso, entre a igreja de santo Antônio X avenida ‘Caetano
Alvares´ e outras ruas do Imirim e Lauzane necessitam de
reparos.

 Antes, o vereador Claudinho atendia e encaminhava ao órgão
competente. Claudinho deixou a política e deixou saudade! Não
temos a quem reclamar! Colocar a boca no trombone sobre a
inércia dos vereadores, é perder tempo! É melhor reclamar para o
bispo! Logo virá eleição e as promessas mentirosas voltarão à
baila! Aguenta co

A Escola Ubaldo Costa Leite no
Jd.Guarani tem horta  comunitária

que vai ajudar a comunidade

Bairro a Bairro Professor Clovis Pereira

Juntamente com amigos, moradores, alunos, ex. alunos e Profes-
sores, a Direção da Escola Estadual Dr. Ubaldo Costa Leite, localizada
a rua José da Costa Pereira, organizou no dia 3 de Julho um mutirão
para limpeza de um terreno nas dependências da escola, o espaço
será transformado em horta comunitária. Representando a Associa-
ção dos Moradores Unidos do Jardim Guarani este presente Jair Ara-
újo e a Diretora da Escola Deyse Valverde agradece pelo apoio o
Pastor Bruno, Padre Gervásio, Associação da Eliete e todos que mar-
caram presença.,  o jornal São Paulo de Fato acompanhou a realização
do mutirão que contou com a presença do Subprefeito da Freguesia/
Brasilândia Sergio Rodrigues Gonelli, representantes da Secretaria
Municipal do Trabalho e a Vereadora Sandra Santana.

dente lucrou com isso, uma fez que aparece
cada vez mais desgastado nas pesquisas de
opinião pública.

 Por outro lado, temos uma oposição que
visa sangrar o presidente, consequentemen-
te, o Brasil. A CPI circense, junto à quase co-
memoração cada vez que o número de mortes
aumenta, só demonstram o quanto nada foi
ela saúde.

 Neste momento em que a esperança co-
meça a surgir com o andar da vacinação, te-
mos mais políticos pensando em sí mesmo e
em reeleições do que na saúde e na vida de
muito

Imagem: Gazo
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Homenagem Póstuma

Hoje inicio a minha coluna co-
mentando a polêmica entre Rodri-
go Faro e o sertanejo Zezé Di Ca-
margo. Faro, que foi afastado da
TV Record na última sexta-feira por
estar com Covid, não gostou do
comentário do sertanejo.

Zezé Di Camargo  publicou
nas suas redes sociais  que ape-
sar de ter talento o apresenta-
dor Rodrigo Faro é capaz de ven-
der até a mãe em troca de uma
boa audiência na TV.

O apresentador da Record
não gostou e imediatamente
mandou um recado: "Exijo res-
peito", até porque nunca lhe dei
espaço para falar de mim. Por
outro lado o cantor acabou não
respondendo.

Faro enfatizou: Comecei a
trabalhar cedo, desde os seis
anos de idade, são 41 anos de
carreira onde nunca tive qual-
quer desavença com quem quer
que seja, portanto não admito
que fale de mim e da minha mãe.

E na minha carreira, ressalto
a importância da minha mãe,  uma
mulher guerreira que sempre es-
teve ao meu lado apoiando as
minhas decisões e vibrando com
as minhas conquistas e vitórias.

Rodrigo Faro chamou Zezé
Di Camargo de "Lacração", ter-
mo usado quando alguém apro-
veita um fato para dar lição de
moral totalmente sem noção da-
quilo que está falando.

O apresentador foi mais longe
e disse: Zezé, você tem todo o di-
reito de achar de mim, mas não fale
da minha mãe. Estou passando por
um momento delicado de saúde e
ao contrário de você, todos os co-
legas de classe enviaram mensa-
gem pela minha recuperação.

Porém, deixo claro se você
quis me lacrar com seus comen-
tários inúteis, felizmente não con-
seguiu, afirmou Rodrigo Faro
que não procurou amenizar sua
opinião a respeito do sertanejo.

Zezé Di Camargo não respon-
deu aos telefonemas da coluna
para dar sua versão. Mas a bem
da verdade o cantor sertanejo foi
infeliz na sua colocação a respei-
to do apresentador Rodrigo Faro,
criando muito mal entre eles.

Frase Final:  Na estrada da
vida esbarramos em espinhos,
mas também conquistamos vitó-
rias, em razão disso temos que
saber qual é o nosso objetivo.

Gaitano Antonaccio

  Algumas vezes não é possí-
vel definir ou descrever um ser
humano por meio de um simples
artigo, uma reportagem ou mes-
mo um livro, tal a dimensão que a
sua personalidade, bondade, ca-
risma, solidariedade, simpatia e
influência, ocupam no espaço en-
tre o seu coração e todos os que
o amam. Eis que para fazer esta
pequena homenagem a um gigan-
te da vida e do amor ao próximo,
foi penoso, considerando que
tanta coisa aqui não foi dita e
quantos feitos de sua vida não foi
possível narrar.   Michel Tuma
Ness, o querido Michelão brasi-
leiro, nascido no dia 1º de outu-
bro de 1940, na cidade interiorana
de São Paulo, de nome Poá. Filho
de libaneses, sendo seu pai o se-
nhor Tuma Miguel Ness e sua
mãe, a senhora Adma Mussalém
Ness, faleceu no dia 29 de junho
de 2021, era um ser humano sui
gêneris, e tanta falta vai fazer a
todos nós, que não conseguire-
mos esquecer a sua forma de nos
comandar na atividade que gira,
essencialmente, em torno do pra-
zer e da felicidade – o turismo!
Morreu na data em que o Brasil
religioso festeja o dia de São Pe-
dro, uma festa santa e turística
realizada de Norte a Sul do Brasil,
quando se fazem procissões flu-
viais e marítimas, para lembrar o
maior dos pescadores que a hu-
manidade conheceu.

 Casado com a saudosa e que-
rida Fátima Ness, pai de Alexan-
dre, Marcelo e Fábio, nosso ho-
menageado construiu uma família
alicerçada no amor e no carinho
que nutria cada um, que seguiram
os passos do pai. Em Michel Tuma
Ness, tudo era grandioso a come-
çar pela sua compleição física,
com seus dois metros de altura.
Seu coração era um ninho que
agasalhava todo o amor que de-
dicava à sua querida esposa Fáti-
ma, mas ele dava seu jeito, e as-
sim como a enorme mortadela que
o acompanhava em todos os
eventos que organizava, ao come-
morar encontros no Clube do Fei-
jão Amigo aonde quer que fosse,
até fora do Brasil, ele costumava
acomodar todos os amigos nesse
mesmo coração que pulsando sem
interrupções por sua Fátima, ela
jamais se importou com essas pe-
quenas locações que o Michel
permitia para os amigos. E assim
dividia seu coração que por fim,
resolveu dar-lhe o descanso eter-
no, parando de bater, mesmo lota-
do de seres humanos.

 Tornando-se um dos maiores
nomes do turismo nacional, pela
sua persistência, dedicação, es-
forço, renúncias, abnegação e
paixão sem freios pela natureza de
Deus, Michelão dedicou toda a
sua vida ao segmento turístico,
fazendo amizades em todos os ra-
mos da atividade, conquistando
confiança e prestígio que o torna-
ram capaz de perambular por to-
das as companhias aéreas nacio-
nais ou mesmo internacionais,
como se fosse um cliente padrão,
além de permear entre os mais so-
fisticados hotéis da rede paulista,
com extensões para todo o terri-
tório nacional e ou exterior.

 Michel não comprava passa-
gens aéreas ou pagava hotéis, na
quase totalidade das vezes em
que viajava ou se hospedava. Era
sempre um convidado querido,
prestigiado, e quantas vezes qua-
se o pagavam para que o granda-
lhão da simpatia turística nacio-
nal escolhesse tal e qual compa-
nhia ou hotel. Sua presença como
cliente, era garantia de preferên-
cia de quem com ele convivia. Sua
simpatia irradiante, contagiava
funcionários, diretores e os que
tivessem o privilégio de atendê-
lo nas suas incursões.   Depois se
se inspirar no feijão como um ali-
mento capaz de produzir amizades
e bem-estar a qualquer ser huma-
no, um dia imaginou que poderia
criar um clube com o nome de Clu-
be do Feijão Amigo, onde os con-

Morre o maior guerreiro
do turismo brasileiro!

 Michel Tuma Ness, o Michelão

vivas deliciassem o gostoso fei-
jão, acompanhado simplesmen-
te de ovos estrelados, bife, ar-
roz e salada. E para manter um
simbolismo do Clube, criou tam-
bém um avental decorado com
grãos de feijão e todos os con-
vivas eram obrigados ao seu
uso, tornando tudo um ritual
simpático e acolhedor. Tendo
conseguido contagiar centenas
de amigos em São Paulo com
essa ideia feliz, decidiu partir para
os estados da Federação Brasi-
leira e mais do que de repente,
Michel fundou o seu Clube do
coração em quase todos os es-
tados, partindo em seguida para
o Exterior chegando a América
do Sul, Europa, Estados Unidos,
na Rússia e vários países do
mundo mantendo a mesma tra-
dição do ritual da criação. E onde
quer que se fundasse um novo
clube, comparecia com uma gran-
de delegação de feijoeiros, con-
seguindo patrocínio da hotela-
ria nacional e grande redução no
preço das passagens. O mais
importante dessa louvável inici-
ativa era o seu desprendimento,
onde jamais ganhou um centa-
vo nos milhares de festas que
organizou. O Clube não possui
estatuto e jamais cobrou um cen-
tavo dos seus mais de 400 mil
associados espalhados pelo
mundo. Embora no início o clu-
be só admitisse homens, com o
tempo a força da mulher se im-
pôs e hoje as festas são embele-
zadas ainda mais com a presen-
ça das mulheres, que despejam
suas elegâncias com o uso dos
famosos aventais com dois
grãos de feijão bordados. O au-
tor deste artigo, presidente de
Honra do Clube do Feijão Ami-
go do Amazonas, parceiro incon-
testável do Michel, fundou o
clube em Manaus, sob o patro-
cínio do Tropical Hotel e por di-
versas vezes Michel visitou o
Amazonas para realizar novas
festas do Feijão Amigo, home-
nagear pessoas, contando com
minha colaboração para convi-
dar autoridades e o trade turísti-
co local. E o sucesso era sempre
infalível. O lema do clube dizia:
De um pé de feijão nasce uma
grande amizade!  Mas entre mim
e Michel, certamente, nasceu
uma irmandade! Quando da mor-
te de sua querida esposa Fáti-
ma, fiz-lhe uma homenagem com
um acróstico que emocionou
meu amigo Michel. No setor de
turismo, sempre houve uma
grande e recíproca amizade en-
tre mim, Michel e Adel Auada,
outro parceiro que comigo par-
ticipa de academias de letras e
nos correspondemos amiúde.
Adel e Victor Daniel eram dois
alicerces a sustentar em harmo-
nia com Michel todas as vicissi-
tudes de sua trajetória.  Depois
de exercer várias atividades na
vida, sendo engraxate aos nove
anos de idade, passou posteri-
ormente, a vender alguns pro-
dutos como cintos, sapatos, má-
quinas e equipamentos, todos
adquiridos na famosa rua 25 de
março, em São Paulo, até ingres-
sar no turismo, por meio de seu
amigo de infância, o empresário

Tasso Gadzanis, que foi um notá-
vel presidente da ABAV NACIO-
NAL. Na última gestão de Tasso
na entidade, o autor deste artigo
foi eleito para membro efetivo do
Conselho Fiscal e foi uma honra
trabalhar com ele.

 No segmento turístico, Mi-
chel começou a vender pacotes
para a Copa do Mundo de 1974,
chegando a exercer o cargo de
presidente da Transbrasil com
uma passagem rápida, durante
apenas uma semana. Em seguida
decidiu fundar no mesmo ano a
sua própria empresa, a STATUS
OPERADORA DE VIAGENS,
funcionando no Largo do Arou-
che, 290, 6º andar, mesmo local
onde fundou o Clube do Feijão
Amigo. A ideia nasceu, de acor-
do com o depoimento do próprio
Michel, da seguinte forma:

 Um dia, vi que os meus fun-
cionários levavam a sua comida
em latinhas. Então eu disse: ama-
nhã ninguém mais vai trazer mar-
mita! Vamos fazer almoço para
todo mundo aqui.   Informa ainda
Michel: Depois desse fato, mui-
tos diretores de companhias aé-
reas iam almoçar comigo e não
queriam ir a restaurantes. Senti-
am o cheiro da comida e queriam
comer ali mesmo. Foi então que
surgiu a ideia de criar o Clube do
Feijão Amigo, a fim de acolher a
todos de forma carinhosa.   O pri-
meiro grande evento do clube fora
das dependências da Status ocor-
reu no Maksoud Plaza, que havia
sido inaugurado um pouco antes.
Sem deixar de atuar na Status ele
sempre foi muito interessado em
culinária, gostava de fazer comi-
da com suas receitas preferidas,
terminando por publicar um livro
de Gastronomia em 2015, quando
incrementou a sua famosa Mor-
tadela, sempre presente em seus
eventos, feiras, participando nos
estandes da empresa M&E.

 Com a fundação da Federa-
ção Nacional do Turismo – FE-
NACTUR, em 8 de março de 1990,
foi eleito presidente e exerceu o
cargo até sua morte, sendo repe-
tidamente reeleito pelos seus pa-
res, representando e defendendo
a entidade no Brasil e no exterior,
tornando o Brasil vitorioso em
várias feiras nacionais e interna-
cionais de turismo. Além desse
honroso cargo, era membro titu-
lar do Conselho Nacional do Tu-
rismo e vice-presidente da Con-
federação Nacional do Turismo –
CNTur. Colecionador de vários
troféus e homenagens, foi reve-
renciado pelo seu trabalho com o
turismo brasileiro em quase todas
as capitais do país, e no exterior,
com destaques para os diplomas:
BTF – Brusseis Travel Fair, rece-
bido em Bruxelas em 1998; SITC
– Salão Internacional de Turismo
da Catalunha, na Espanha em
1998; BTL – Bolsa de Turismo de
Lisboa, 2000/2001; FITUR – Feira
Internacional de Turismo, em
Madrid, na Espanha, em 2001; FIT
-  Feira Internacional de Buenos
Aires, Argentina em 2001; e ain-
da destacamos: Troféu Grande
Líder do Turismo Brasileiro, do
Ministério do Turismo de Jerusa-
lém; Amigo da cidade de Miami,
da Prefeitura de Miami, nos Esta-

dos Unidos; Prêmio Internacional
Ward of Tourism – Gol Helm, em
Berlim, na Alemanha, em 1993;
Amigo de Jalisco, no México em
1970 e outros.

 Entre as premiações nacio-
nais, destacam-se: Diploma de
Cidadão Paulistano; Cidadão do
Estado do Rio de Janeiro; Cida-
dão Goiano; Cidadão do Estado
da Paraíba; Cidadão Honorário de
Belo Horizonte; Cidadão Hono-
rário de Salvador, Maceió, Curiti-
ba, Foz do Iguaçu; Medalha An-
chieta de São Paulo; Personalida-
de do Turismo do Brasil, em 2007;
Destaque do Turismo em  1984 e
1992, pelo jornal Última Hora, RJ,
além de um rosário de homena-
gens recebidas em Manaus, Ama-
zonas, todas no Tropical Hotel de
Manaus, sob meu testemunho.

 Michelão sempre foi pródigo
em cultivar amigos, receber e pres-
tar homenagens, e lista de pesso-
as referenciadas pelo seu reco-
nhecimento e gratidão daria um
catálogo de troféus tão grande
quanto uma lista de telefones.
Nos estados onde sempre era re-
cebido com carinho pelos gover-
nadores que tiveram o privilégio
de conhecer esse notável empre-
endedor desprendido, nenhum
deixou de receber o troféu do Fei-
jão Amigo, e seria cansativo no-
minar aqui um a um. Aproveito
apenas para dizer que fui um dos
incluídos na sua lista de homena-
geados, e da mesma forma o ho-
menageamos em Manaus, Ama-
zonas, com o trade turístico, em
mais de uma vez. Inclusive, ele
teve a gentileza de participar do
Congresso Nacional de Skal Clu-
bes do Brasil, realizado no Ama-
zonas, quando o autor deste arti-
go era presidente do Clube em
Manaus, em abril de 1993 e foi
homenageado no majestoso Tea-
tro Amazonas.

 Para se ter uma ideia do seu
discernimento e da sua grandeza
espiritual, foram centenas de ho-
téis homenageados, agentes de
viagens, categoria profissional
que Michel sempre defendia com
tenacidade, companhias aéreas,
profissionais do turismo, autori-
dades governamentais ligadas ao
setor e todos os membros asso-
ciados do Clube do Feijão Ami-
go. Era comovente, ver o prazer e
a felicidade nos olhos do guerrei-
ro grandalhão e tão cheio de ter-
nura, quando ele homenageava
qualquer amigo.

 Referências bibliográficas:
Contei com a colaboração de al-
guns amigos do Michel, para
complementar esse artigo que saiu
do fundo de minha alma e brotou
do meu coração entristecido pela
perda de um amigo indiscutivel-
mente honesto:

 Anotações consultadas: Pro-
fessor Masc. Paulo S. L. Santos,
Paulo Montanha, o saudoso Vic-
tor Daniel, Aldo Siviero, da M$E,
Aldo Siviero Jr., Adel Auada e
pequenas notas na internet e meu
arquivo particular de mais de 40
anos de atividades, com fotos e
correspondências.

  Hoje localizado na Avenida
Paulista, o Instituto JBOliveira de
Educação e Capacitação Profis-
sional surgiu do ideal e da dedi-
cação do Professor João Baptis-
ta de Oliveira, mais conhecido
como J. B. Oliveira.  Desde muito
jovem, sempre procurou transmi-
tir conhecimento e ensinamentos
a quem estivesse a seu redor. Ain-
da adolescente, seus colegas do
curso fundamental recorriam a ele
para ajudá-los a assimilar e fixar
as matérias. Especialmente nas
disciplinas gramática portuguesa,
latim, inglês, história e geografia.
Essa mesma situação perdurou,
também, durante todo o tempo em
que cursou a Escola Militar da
Força Aérea Brasileira, em que se
graduou Controlador de Voo.
Mais tarde, por solicitação de
amigos e conhecidos que queri-
am ampliar seus conhecimentos,
criou o embrião do atual Institu-
to: em um conjunto da rua Barão
de Itapetininga, montou o CPCB
– Curso Prático de Cultura Brasi-
leira, no qual lecionava gramática
portuguesa, literatura luso-brasi-
leira, história geral e do Brasil e
sociologia.  Nesse mesmo espa-
ço, montou o curso pré-vestibu-
lar para a faculdade de Direito,
pelo qual passaram muitos atuais
advogados e demais operadores
do Direito. Posteriormente, em
espaço mais amplo na Xavier de
Toledo, estruturou um curso pré-
militar, isto é, curso preparatório
para ingresso às escolas da For-

Da Barão de Itapetininga até a
Av. Paulista, cursos do  professor  JB Oliveira

ça Aérea Brasileira:
Academia da Força
Aérea, Escola Prepara-
tória de Cadetes do Ar
e Escola de Especialis-
tas da Aeronáutica.  Em
setembro de 1984, mon-
tou a empresa ATM –
Assessoria, Treina-
mento e Marketing,
que passou a ser o su-
porte formal de seus
cursos, e que logo teve
sua razão social altera-
da para JBO Assesso-

ria, Treinamento e Marketing, en-
tidade mantenedora do Instituto
JBOliveira de Educação e Capaci-
tação Profissional. Mais tarde
passou a registrar no papel seus
ensinamentos, publicando as
obras “Falar Bem é Bem Fácil”;
“Cerimonial e Protocolo na Práti-
ca”; “Boas Dicas para Boas Fa-
las” e “Mostrando a Língua”, en-
tre outros.

Outras diferentes
áreas de atuação:

• Cursos Universitários: fun-
cionam como Polo Universitário
da UNISA • Cursos Livres: minis-
trados por renomados profissio-
nais do mercado • SISBEM: exclu-
sivo clube de benefícios e des-
contos em mais de 300 empresas •
Locação de estúdios: Para trans-
missões ao vivo, vídeo-aulas, cur-
sos à distâncias e podcasts • Lo-
cação de salas e auditório: Salas
para 16 até 100 pessoas, com in-
fraestrutura completa,  • Câmara
Internacional de Arbitragem:  Em
sua sede, dispõe de equipe capa-
citada para resolver conflitos de
maneira extrajudicial.  Finalizando,
de segunda a sexta-feira, JBOli-
veira e seu filho, Ricardo Fabrí-
zio, comandam a edição do web-
programa "Café Paulista", onde
batem um papo, durante meia
hora, com empresários e persona-
lidades das mais diversas áreas, e
finalizam a semana, com uma en-
trevista de uma hora com artistas,
músicos e cantores.

Avenida Paulista, 1.274, 4º andar  - Fone: 5555.9005
 www.institutojboliveira.com.br -  @institutojboliveira

Ingredientes:    Confira os
ingredientes para preparar a
receita de Caldo de aipim com
calabresa e bacon.  300 g de
Bacon picado - ½ kg de Cos-
tela Suína - 300 g de Linguiça
Calabresa picada - 3 dentes de
alho picados - 400 g de aipim -
Cheiro-verde a gosto - Sal a
gosto -Pimenta-do-reino a gos-
to - 3 cebolas médias picadas.

Caldo de Aipim com
calabresa e bacon

Receita Tereza Moura

Cursos Mauricio Coutinho

Modo de preparo:  Em uma
panela de pressão, cozinhe
bem o aipim. Após cozido, re-
tire todos os pendões. Com a
água do cozimento, bata o ai-
pim no liquidificador e reser-
ve. Em uma panela, frite bem
a Costela Suína e reserve. Fri-
te a cebola, o alho, o Bacon e
a Linguiça Calabresa e depois
adicione a costelinha já frita.

Coloque uma pitadinha de pi-
menta-do-reino e, por último,
o caldo de aipim que estava
reservado, mexendo sempre
por 20 minutos ou até formar
um caldo espesso. O sal do
aipim deve ser colocado de-
pois de 15 minutos de fervu-
ra. Cuidado com a quantida-
de, pois o bacon e a linguiça já
contêm um pouco de sal.

*Gaitano Antonaccio é mem-
bro da Academia de Ciências e
Letras Jurídicas do Amazonas,
da Academia Brasileira de Ciên-
cias Contábeis, Academia de Le-
tras do Brasil, Academia de Ci-
ências, Letras e Artes do Amazo-
nas, correspondente da Acade-
mia de Letras do Rio de Janeiro,
do Instituto Geográfica e Histó-
rico do Espírito Santo e outras.
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Ação Social Cassius Clay

  Respeite a opinião alheia! Caso seu primo seja chegado aos tóxicos,
envie-o ao Paraguai ou outros países, cujos tóxicos são mais em conta e possa
curtir o vício numa boa!

  Nunca se deve ser levado (a) por fortes emoções como ao ser demitido por
justa causa, namorar a sogra ou tomar sorvete em dias de frio! As emoções fracas
são mais acessíveis, exemplo: no futebol, vitórias do coringão e São Paulo!

 Seja uma pessoa conselheira. Sabe-se que conselhos poucos seguem e se
fosse bom, seria vendido! Se sua sogra que tem mania de grandeza e quer
aparecer, para isso quer voar de asa delta, torça pra ela voar e cair no meio do
mar, cheio de piranhas!

 Faça um diálogo amoroso com a sua colega de trabalho, uma garota
‘caridosa’, embora tenha 6 filhos que desconhecem os pais. Ao inteirar o
oitavo rebento, mude pro planeta Marte!

 No seu caminho, haverá de transitar com muito cuidado, senão..., cami-
nhando pela avenida Rio Branco, no centro da capital, muito cuidado para
não pisar em algo! Quem avisa, amigo é!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

  A firma em que engana, chegando atrasado ‘serrando’ cigarro dos cole-
gas, será transferida para o estado do Amazonas! Acompanhe os demais
companheiros e case-se com uma índia!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Signo  bonito e raro no momento! O clube das viúvas virgens está rece-
bendo ‘extrema-unção’ devido a falta de viúvas virgens  e garotas raras, inclu-
sive colocou um mural pedindo candidatas para preencher vagas no clube.

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Faça um diálogo amoroso com a sua colega de trabalho, uma garota ‘cari-

dosa’, embora tenha 6 filhos que desconhecem os pais. Ao inteirar o oitavo
rebento, mude pro planeta Marte!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Você está numa crise econômica, vendendo o almoço para comprar a

janta. Saia dessa crise! Dê uma chegada ao Paraguai, portando duas malas e
traga umas ervas para atender a freguesia. Tendo sorte e não sendo pego, dará
um chute na miséria rápido!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Mantenha silêncio nos fatos do cotidiano; caso ‘dê com a língua nos

dentes’ poderá se complicar mas sendo surdo-mudo, está numa boa! Deixe as
águas rolarem!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

  Olhe com atenção aonde pisa. A vida é um campo minado; quando menos
se espera, pisa numa bomba e se complica! Quem avisa, amigo é!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Tenha visão sobre os fatos. Deixe de comentar frio, chuva e sobre a fuga

do Lázaro! Finalmente ele saiu de cena ao ser encontrado! O místico Lázaro
enfrentou os policiais e ‘bateu com as dez!’ Preocupe com a inflação que
devora suas últimas finanças!

(A Banca do Livro Espírita)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemité-

rio 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

E logo entrou no barco com os
discípulos e passou à região de Dal-
manuta. Então vieram os fariseus e
começaram a discutir com ele, pe-
dindo-lhe, para o tentarem, um sinal
do céu. Ele suspirando do fundo do
peito, disse: “Porque é que esta ge-
ração pede um sinal? Em verdade vos
digo, que a esta geração não se dará
nenhum sinal” e deixando-os embar-
cou outra vez e foi para a margem
(Marcos 8:10-13). Replicaram-lhe
então alguns escribas e fariseus di-
zendo: “Mestre, queríamos ver-te
fazer um prodígio”. Ele respondeu-
lhes: “uma geração má e adultera
pede um prodígio, nenhum prodí-
gio, porém, lhe será dado ver” (Ma-
teus 12:38-40).

Os cegos recuperam a visão; os
coxos caminham; os leprosos ficam
limpos; os surdos ouvem; os mor-
tos ressuscitam (Lucas 7:22) e ainda
pedem um sinal, um prodígio, um
milagre. Jesus chama-os de geração
má e adultera, pois acreditam naqui-
lo que querem acreditar. Naquilo que
não fere seus interesses. O que adi-
ante dizerem-se religiosos se a sua
religiosidade é dependente dos bens
materiais? Pedem um sinal. Quantos
nós vimos nos centros mediunistas
pedirem um sinal?

Como se os Espíritos estivessem
ao dispor das pessoas da maneira
como eles quisessem que estivessem?
Como se a própria vida não lhes des-
sem sinais de que há algo  mais do
que somente matéria? Como se a reli-
gião precisasse de sinais para provar
que ela é verdadeira? E onde ficam os
frutos das obras? Não são suficien-
tes para mostrar a que vieram?  Es-
peram eles algo de efeito físico que
lhes provem que o atendimento foi
bom?

 Ó! (exclamam) fulano é bom
mesmo, ele acertou tudo na minha
vida sem eu falar nada; consegui isso
e aquilo com fulana; tudo que sicra-
no fez deu certo; consegui milagres
naquela igreja, como se trovoes, co-
riscos, raios, ventanias, tempestades,

 A TENTAÇÃO DO SINAL
terremotos e outras manifestações fora
do comum pudessem acontecer “do
nada” para a necessidade de compro-
var o poder de Deus.    Os sinais e
prodígios acontecem naturalmente em
qualquer agremiação religiosa onda há
verdadeiramente a louvação e o agra-
decimento a Deus.

Não é preciso pedir, pois aquele
que pede é porque tem duvidas e a
duvida nasce das discordâncias de idei-
as, e se analisarmos mais friamente,
Jesus não fez nenhum milagre. “faça-
se como crês; grande é a tua fé; tua fé
te curou; tua fé te salvou” são pala-
vras dele quando aconteciam os pro-
dígios, tanto é que quando Ele foi para
sua terra natal, não pode operar mila-
gres devido à pouca fé que encontrou.

Por outro lado, Deus é discreto.
Não precisa de alardes ou sinais, mi-
lagres e prodígios barulhentos para
provar que Ele é Deus e que nos ama
e cuida como um Pai cheio de Amor.
Nós é que temos de acreditar nisto e
sem questionamentos, já que temos a
certeza de que, na medida certa, os
milagres acontecerão em nossa vida.
Sabemos que não se consegue a paz
sem luta intima e muitos fracassam
nos embates consigo mesmos.

Talvez por isso, na época atual,
vemos lideres prometerem e promo-
verem maravilhas com hora marcada,
como se Deus estivesse à disposição
subalterna deles. E o pior é que alguns
até vendem os ditos milagres e quan-
do não conseguem fazê-los acontece-
rem usam as palavras de Jesus: “gen-
te (homens) de pouca fé”.

Não assumem suas insignificân-
cias, suas pequenezes diante das Leis
Divinas, sua impotências diante da-
quilo que não podem fazer já que as
Leis são imutáveis e jogam a culpa
nos ombros da fé daqueles que os pro-
curam e mesmo nos ombros de Deus
ou do Diabo.

Buscam sinais e prodígios de uma
maneira tão absurda que, tanto ontem
como hoje, tentam a Deus através de
exigências e desafios para eles mes-
mos acreditarem no que fazem.

Bar do Tião - Sede Zero

O Bar do Tião é um local onde
os amigos se reúnem para apre-
ciar uma cerveja bem gelada, con-
versar, rir, assistir aos jogos do
seu time de coração, paquerar e
se divertir muito.  Estamos aber-
tos de segunda a sábado. O Bar
traz além das saborosas porções,
diversos atrativos especiais. Dis-

pomos de um vasto acervo de ca-
chaças nacionais e importadas.
Sinta-se à vontade com seus ami-
gos e familiáres. Aproveite todo
conforto e agilidade dos nossos
serviços. A conquista de nossos
clientes está relacionada a gran-
de qualidade que oferecemos em
nossos serviços.

Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó
 Telefones: (11) 3999-5213 / 94736-4989

- www.bardotiao.com.br

Recentemente, o Center Nor-
te inaugurou um hub de entregas
a fim de oferecer aos lojistas mais
agilidade e eficiência no atendi-
mento remoto ao público, facili-
tando o processo de compra e
venda online. O Delivery Center,
ecossistema que promove a mul-
ticanalidade ao integrar lojistas,
marketplaces e entregadores, é o
responsável pela central de dis-
tribuição, que fica em local estra-
tégico dentro do empreendimen-
to e tem como diferencial as en-
tregas rápidas – os pedidos de
alimentos são entregues em até
uma hora e os bens duráveis/não
duráveis no mesmo dia ou no dia
seguinte, no caso das compras
feitas após as 17h. Para garantir a
mobilidade e sustentabilidade, a
empresa incentiva as entregas de
bicicleta num raio de até 3 km.

 O Shopping Center Norte tem
um grande compromisso com a
comunidade da zona norte de São
Paulo e, por meio do Instituto
Center Norte, atua para contribuir
com o desenvolvimento pessoal
e profissional dos moradores da
região. Neste sentido, o Instituto
firmou uma parceria com o Deli-
very Center para a contratação de

Instituto Center Norte e Delivery Center firmam
parceria com foco em geração de renda para
 moradores das comunidades da zona norte de SP

jovens das comunidades como
entregadores de bike do hub de
delivery.  “Estamos muito conten-
tes com esta parceria, que vem
para fortalecer ainda mais nossos
programas que visam ajudar as
famílias de baixa renda da região
a melhorarem sua qualidade de
vida. O estímulo do uso de bici-
cleta como geração de renda está
alinhado a uma iniciativa que apoi-
amos no último ano do Instituto

Aromeiazero, que capacitou jo-
vens da comunidade Zaki Narchi
por meio do Viver de Bike, um cur-
so online que tem como objetivo
promover a bicicleta como ferra-
menta de cidadania e fortaleci-
mento de economias locais. Hoje,
5 jovens já estão trabalhando
como entregadores da central de
distribuição do Shopping Center
Norte”, diz Daniela Pavan, Head
do Instituto Center Norte.  Tiago

Nunes, Gerente de Logística do
Delivery Center, explica que, para
a parceria, a empresa disponibili-
zou a bag para transporte dos
produtos e deu todo o auxílio nos
processos burocráticos para o ca-
dastro, como abertura de conta
bancária. “Demos o pontapé ini-
cial para impulsionar esses jovens
a ingressarem no mercado de tra-
balho, contribuindo para que se
desenvolvam e adquiram mais co-
nhecimento. Também oferecemos
oportunidades de crescimento no
Delivery Center”, afirma Tiago.

A bicicleta é um meio de trans-
porte ágil, mais barato e acessível
e totalmente sustentável, que não
emite poluentes, e, além disso, traz
benefícios para a saúde.

“O Instituto Aromeiazero rea-
liza um trabalho essencial e trans-
formador mostrando aos jovens
como podem construir um desti-
no diferente por meio da bicicleta.
Destaco que o primeiro contratado
neste projeto em parceria com o De-
livery Center, utilizava uma bike em-
prestada e, como resultado de seu
trabalho em pouco mais de um mês,
já conseguiu comprar sua própria
bicicleta”, conta Daniela.

Roteiro Cassius Clay

Hugo Pereira

 Em 2021 completamos 7 anos
do maior vexame da história do
futebol Brasileiro. A Copa de 2014
mostrou o quanto nossa seleção
está em desacordo com normas e
princípios praticados em todo o
mundo e como isso não serviu
como sinal de alerta para os carto-
las brasileiros. Continuamos na
mesma. Aliás, talvez até tenhamos
piorado.  Treinadores superados,
times sem criatividade e campeo-
nato fraco são as demonstrações
óbvias de que estamos indo cada
vez mais para o buraco. Ver o time
do Tite jogar chega a ser
desesperador. Pior ainda é ler al-
guns cronistas dizendo que somos
os primeiros do mundo se tratan-
do de futebol.

7 anos de 7 a 1

SAMBA DE MESA:
 Grupo Filosofia

 do Quintal.
Participação:

 Cogumelo  Sensação

SOBECA
Sociedade Pro Melhoramento e

Beneficente de  Vila Nova Cachoerinha.

Em homenagem ao Racinio
Coelho de Souza nosso

tesoureiro da  SOBECA. -
  Será no dia 25 de julho, domin-

go a partir das 14h

Contamos com apoio de todos.
Entrada Gratuita

R. dos Patis, 414

 Vila Nova Cachoeirinha

KAIDAKAMA

Imagem: Agência Brasil
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Saúde Brás Pereira

  Temperos fazem toda a dife-
rença no preparo de uma refeição,
mas se engana quem pensa que
eles só servem para deixar os pra-
tos mais saborosos. Algumas das
especiarias e condimentos dispo-
níveis no mercado também são
benéficos para a saúde.

 O médico Paulo Lessa (@dr-
paulolessa) separou uma listinha
com nove temperos que não po-
dem faltar na sua despensa. Com
eles, é possível incrementar qual-
quer prato. Veja a seguir:  Coen-
tro:   É uma erva super versátil,
além de controlar a taxa de glicose
no sangue e melhorar a nossa di-
gestão. “Você pode usar para fa-
zer moqueca, bobó, maionese, sa-
ladas, guacamole, sopas, ceviche
e até mesmo no frango”, indica.

 Páprica:     A especiaria é fei-
ta a partir de pimentões secos e
dá sabor e cor aos alimentos. Ge-
ralmente pode ser encontrada em
três versões: doce, picante e de-
fumada. “Ela é rica em vitamina
C, além de ser um potente antio-
xidante. Ajuda na prevenção de
alguns tipos de câncer e também
no tratamento de doenças autoi-
munes.”

 Pimenta do Reino:      É pos-
sível encontrá-la nas cores ver-
de, vermelha, branca e preta, sen-
do que a tonalidade varia de acor-
do com a fase em que é colhida. A
mais comum no Brasil é a preta,
que serve para preparo de carnes,
aves, purês e vegetais; já a ver-
são branca é mais indicada para
peixes e frutas do mar. “Ambas
fazem o organismo absorver nu-
trientes e facilitam a digestão”,
aponta.   Alecrim:    Por ser resis-
tente a altas temperaturas, o ale-
crim é uma erva ideal para ir ao
forno, podendo ser incluído em
marinadas, carnes e batatas as-
sadas. “A planta com origem no

Benéficos para a saúde:
 conheça 9 temperos que não
podem faltar na sua despensa

Mediterrâneo tem propriedades
anti-inflamatórias e atua na redu-
ção da pressão arterial. Ainda é
um bom diurético e um ótimo di-
gestivo”, acrescenta.

 Anis-estrelado:     A forma
mais popular de utilizar a especia-
ria é incluindo o fruto seco em al-
gumas preparações culinárias, já
que pode ser incluída em doces
ou salgados. “Ela é benéfica para
a saúde, pois fortalece o sistema
imunológico e atua na eliminação
de infecções bacterianas”, expli-
ca.

 Gergelim:   Também conhe-
cido como sésamo, é uma semen-
te rica em fibras. “Existem várias
versões, como o gergelim bran-
co, preto, amarelo, marrom e ver-
melho. Elas podem facilitar a per-
da de peso e promover a saúde
do coração”, afirma.

 Curry:   Use o curry quando
quiser dar um toque diferente à
comida. “O mix de especiarias ori-
ginado da cozinha indiana pode
ser usado em cozidos vegetaria-
nos, ensopados e com carne, além
de ficar uma delícia em receitas
com arroz”, recomenda.

 Manjericão:   A erva é perfei-
ta para finalizar saladas, temperar
carnes brancas e, claro, fazer aque-
le molho de tomate ou integrar
pizzas e pestos.

“Para potencializar ainda mais
o sabor, a dica é rasgar suas fo-
lhas frescas com a mão mesmo,
em vez de picá-las com a faca”,
aconselha.

 Cebolinha:    Um dos tempe-
ros mais conhecidos, é usado em
diversas receitas. “A cebolinha
picada é muito usada em omele-
tes, saladas, vinagrete, patês e
uma infinidade de outras prepa-
rações. Por ser delicada, é ótima
para ser usada em pratos frescos,
crus e servidos frios”, completa.

Especial Henrique Veltman

 O livro Diálogo é sobre a ci-
ência e os homens, é uma con-
versa informal entre dois gran-
des vultos da cultura científica -
um químico escritor e um físico -
que se conheceram   bem: Primo
Levi e Tullio Regge. Diálogo de
mestres e, portanto,
diálogo também de erudições:
ciência, necessariamente, mas
ainda história, literatura, linguís-
tica e política. Cheio de surpre-
sas, curiosidades, confissões e
humor, este livro constitui um
registro biográfico de dois ho-
mens cujas vidas riquíssimas e
pródigas em acontecimentos ex-
traordinários iluminam uma épo-
ca, nas suas vertentes humanís-
tica e científica. A presente edi-
ção da Amazon inclui um texto
de homenagem de Tullio Regge
a Primo Levi, escrito após a mor-
te de Levi. Trata-se da reprodu-
ção de uma série de encontros
entre Primo e o físico italiano
Tullio Regge, renomado especi-
alista em mecânica quântica. Os
dois conversam sobre o fascínio
pela ciência, a sede interminável

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. -

hbveltman@gmail.com

Primo Levi e a Próxima Centauri

de descobrir a origem de tudo, o
prazer estético da experimenta-
ção, o interesse comum pelo he-
braico antigo, a literatura de fic-
ção científica. Tive especial inte-
resse na parte da ficção científi-
ca. Fui criado a bordo da nave de
Flash Gordon rumo ao planeta
Mongo, viciado nos filmes B que
desembarcavam no poeira, o Ti-
juquinha,  uma odisseia no espa-
ço. Li as especulações de Primo e
Tullio sobre uma viagem a Proxi-
ma Centauri, estrela mais próxima
da Terra depois do Sol.

Para que serve este tipo de
especulação? Mesmo que o ho-
mem não complete o serviço an-
tes, a Terra tem seus dias conta-
dos. Pelo nível de conhecimento
atual, calcula-se que, em cerca de
três a quatro bilhões de anos, o
Sol sofrerá transformações radi-
cais, que elevarão drasticamente
sua temperatura e resultarão na
evaporação completa de toda a
água da Terra. A vida como a co-
nhecemos será extinta, a esfera
azulada ganhará tonalidade mor-
tiça. Ninguém mais terá o privilé-

gio de ouvir Bach ou ler Lobato.
A solução para a humanidade
seria colonizar corpos celestes,
usando matérias-primas e fontes
de energia presentes neles. Jeff
Bezos, o homem da Amazon, co-
meça esse mês a sua conquista
os espaço. Vamos acompanhar.

Tullio descreve, com razão
científica e excitação colegial, o
passeio até Proxima Centauri.
Quarenta trilhões de quilômetros
de estrada, equivalentes a quase
267 mil viagens ao Sol. Seria ne-
cessária uma nave descomunal,
impulsionada pela energia de
bombas de hidrogênio (daqui a
uns trezentos anos, supõe o físi-
co, controlaremos as explosões
e a expansão da energia que daí
resulta). Duzentas delas permiti-
riam que se alcançasse um por
cento da velocidade da luz. Em
modestos quatro séculos, a via-
gem estaria concluída. Os proble-
mas deste tipo de deslocamento
são monumentais e, hoje, inso-
lúveis.

Em 1902, Georges Meliès
imaginou a viagem à Lua através
de um supercanhão. Era o possí-
vel na época. Menos de sete dé-
cadas depois, o primeiro homem
pisava na Lua, usando uma tec-
nologia inimaginável para Meliès
e foto que nós publicamos na edi-
ção extra de O Globo. A reprodu-
ção dessa capa está no meu mu-
ral fotográfico, que vejo e revejo
todos os dias. Assim, o que hoje
parece, no mínimo, improvável,
pode se transformar em rotina
pela ciência. Não há prazo de va-
lidade para a imaginação e as

fronteiras do conhecimento são
permanentemente fluidas.

O que aconteceria no Cosmo
se o homem se espalhasse em
poeiras de estrelas? Não duvido
que, em pouco tempo, se organi-
zasse a máfia dos anéis de Satur-
no. Lá, pelo que se sabe, há cerca
de um milésimo de toda a água
dos oceanos terrestres. Para ter
acesso, as quadrilhas cobrariam
pedágio. Em pouco tempo, multi-
dões de sem-água vagariam de-
sesperadas pelos desertos gela-
dos de Júpiter. Com a experiência
acumulada pelos humanos na
aniquilação de espécies, iniciada
no século dezessete com os do-
dôs das ilhas Maurício, estariam
ameaçados de extinção os incas
venusianos e, se não tomassem
cuidado, os rockymarcianos.

Todo tipo de preconceito se
espalharia pela galáxia. A homo-
fobia conheceria dias gloriosos.

Não seria melhor apenas es-
perar os próximos três bilhões de
anos e depois acompanhar a pie-
dosa extinção de uma espécie que
faz de tudo para não merecer o
planeta belo em que vaga com
apetite predatório?

Os ministros da Saúde, Mar-
celo Queiroga, e da Educação,
Milton Ribeiro, defenderam hoje
(8) o retorno dos estudantes às
salas de aula. Os dois anuncia-
ram a preparação de um protoco-
lo de retorno e fizeram, de forma
conjunta, um “apelo” a gestores
municipais e estaduais para que
comecem de imediato a prepara-
ção para essa retomada.

 Segundo o ministro da Saú-
de, 80% dos professores do en-
sino básico já receberam a primei-
ra dose da vacina, o que possibi-
litaria, a partir de agosto, um re-
torno seguro às aulas. “Temos
apoio da Unicef, da Unesco, da
OMS e da OCDE [para isso]. Há
absoluto consenso de que vaci-
nação não é pré-requisito para o
retorno às aulas. Vamos, portan-
to, criar um protocolo conjunto
que será estabelecido por porta-
ria interministerial, estabelecen-
do as regras para o retorno segu-
ro”, disse ele ao reiterar que a
narrativa de que o Brasil vai mal
na vacinação já estaria se dissol-
vendo.  A expectativa é de que a
portaria com o protocolo de re-
torno às aulas seja publicada no

Saúde e Educação elaboram
protocolo de retorno seguro às aulas

início da semana que vem.  O mi-
nistro da Educação disse que o
país “chegou ao limite”. “Somos
um dos últimos países com as es-
colas fechadas. A perda é acadê-
mica, emocional e pode até ser
considerada nutricional para mui-
tas crianças”, disse ele ao criticar
“a falta decisão política dos en-
tes federados lá na ponta”.

 Na avaliação de Ribeiro, “al-
guns estados e algumas redes in-
felizmente estão politizando o as-
sunto de educação, tratando as
crianças como peça de manobra
política”.  Ele criticou também dis-
cursos que tem ouvido, segundo
os quais seria necessário vacinar
crianças antes de se dar início ao
retorno das aulas. “Daqui a pou-
co o discurso vai ser vacinar os
pais e avós, e aí não se volta mais”.
Dirigindo-se aos “narradores da
narrativa de que tudo vai mal”,
que segundo ele “regularmente
tomam emprestados exemplos de
fora para mostrar nossos erros”,
Ribeiro disse que, agora, o país
tem de “buscar exemplos de fora
para mostrar que estamos errados
em não restabelecer a aula presen-
cial”. Fonte: Agência Brasil
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Nicolau Helito,
(foto), Conse-
lheiro Distrital
Oeste e Conse-
lho Consultivo da
ACSP, parabeni-
za o Superinten-
dente da Distrital
Sudoeste
Ricardo Granja,
pela sua posse e
também, ao
Presidente da
ACSP, Alfredo
Cotait Neto.

Parabéns, Ricardo Granja

Gabriela Martins estará   participando do Musa da Seleção 2021,
sendo essa mais uma produção de Renato Cury. A bela tem apenas 18
anos e 1,67 de altura. Ela acaba de terminar de cursar a faculdade de
logística e pretende seguir a carreira. Sigam nas redes sociais @biiblack_

A PÉROLA DA
BAIXADA SANTISTA

No dia 1º de julho, o Grupo
Mídia realizou a cerimônia de
premiação dos "100 Mais Influ-
entes da Saúde da Década". O
evento foi destinado aos gran-
des executivos da área health
que se destacaram pelos servi-
ços de saúde oferecidos duran-
te sua gestão nos últimos 10
anos.  Realizada de forma presen-

CEO do Grupo São Cristóvão Saúde é eleito
um dos 100 Mais Influentes da Década

cial, no Centro de Exposição Re-
bouças, a premiação reuniu em-
presários e convidados do seg-
mento. Na ocasião, o Presiden-
te/ CEO do Grupo São Cristóvão
Saúde, Engº Valdir Pereira Ven-
tura, foi eleito um dos 100 Mais
Influentes da Saúde na Década,
pelos relevantes serviços pro-
porcionados no campo assisten-

cial no decorrer dos últimos anos.
Para participar do evento, todos
os presentes realizaram o teste rá-
pido antígeno para detecção da
COVID-19 e, em caso negativo,
eram autorizados a entrar no re-
cinto. Respeitando os protocolos
definidos pelas autoridades sani-
tárias, o local contou com túnel
de desinfecção individual, dispo-
sitivo de desinfecção de ambien-
te, esterilização do auditório, dis-
pensers de álcool em gel distribu-
ídos em diversos pontos do even-
to, fornecedores e equipe com
uso de EPI, prêmios higienizados
e desinfetados para entrega aos
homenageados, uso obrigatório
de máscaras entre os convidados,
distanciamento social e ocupação
de apenas 30% da capacidade do
teatro.  O coquetel de recepção
deu início às 17h, seguido da ceri-
mônia de premiação e jantar espe-
cial. Como patrocinador master, o
São Cristóvão Saúde realizou a
transmissão do vídeo Institucio-

nal, além da distribuição de mate-
rial impresso e brinde premium
personalizado a todos os convi-
dados.  "Nesses últimos anos,
nós do Grupo São Cristóvão Saú-
de realizamos centenas de ações
voltadas ao atendimento, acolhi-
mento e satisfação dos nossos
pacientes, o que inclui investi-
mento tecnológico, modernização
e ampliação da estrutura física,
aprimoração dos serviços admi-
nistrativos e assistenciais e ca-
pacitação profissional, tudo para
cuidarmos cada vez mais e melhor
dos nossos beneficiários. Rece-
ber o prêmio como um dos 100
mais influentes da década é, sem
dúvida, muito satisfatório.

Agradeço ao Grupo Mídia e a
todos que acreditam em nós. Esse
reconhecimento demonstra que
estamos no caminho certo, ofere-
cendo serviços de excelência e in-
fraestrutura de ponta.

A todos o meu muito obriga-
do", declarou Ventura.

LÉO TRANSPORTES

Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos
Igreja - Praia   - Excursões - Eventos

Formaturas   - Casamentos - Batizados

 Depois de comemorar em
grande estilo a união com  Boda
de Ouro com uma festa legal rea-

Jair e Maria 55 Anos de Casados,
parabéns é Boda de Ametista

lizada na Freguesia do Ó ,e que foi
ao ar pela TV Record em desta-
que, no Programa Domingo Show.

O  tempo passou mas a união
continua, estamos falandos do
casal Jair Araújo e Maria José, do
Jardim Guarani, que no dia 02/07/
2021 completou 55 anos de casa-
dos/Boda de Ametista.

Parabéns da família, amigos e
toda equipe deste jornal. Unidos
e com a família Maria e Jair chega-
ram aos 55 anos de casados, uma
conquista cada vez mais difícil de
alcançar nos dias de hoje. Mere-
cem homenagens e tudo de bom.

Nada passou em branco. Fa-
mílias e amigos fizeram uma bela
homenagem para o casal.

No dia 21/06/21 Alessandro
Rocchi em sua última sessão
como Venerável Mestre da ARLS
MOUNT MORIAH 3327 fez a
entrega dos diplomas de Mérito

Diplomas de Mérito Maçônico
Maçônico para às cunhadas que
compõe a diretoria da Fraternida-
de Feminina MOUNT MORIAH/
GOSP por todo trabalho social e
assistecial na administração 2020/
2021. Fala Alessandro Rocchi, que
GADU continue nos iluminando
para que possamos dar conti-
nuidade neste trabalho de grande
importância para nossa sociedade.
Muito obrigado cunhadas por todo
apoio e trabalho, tudo feito com
muito amor, carinho e fraternidade
mesmo em tempos difíceis com a
Pandemia vocês atravessarem di-
versos obstáculos e concluíram to-
das ações de forma Justa  e Perfei-
ta.  Agradeço também todo apoio
em minha administração de nosso
Eminente Juiz do Egregio Tribunal
Maçonico do Grande Oriente de
São Paulo, Flavio Rocchi Junior.

Alessandro Rocchi,  Fernanda do Brasil
Albuquerque e Flávio Rocchi Junior


