
 A população da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, ganhou hoje a 12ª unidade do Teia, um espaço colaborativo criado
com o objetivo de oferecer aos empreendedores de regiões periféricas estações compartilhadas de trabalho com os mesmos
serviços de um coworking privado. O Teia pode ser utilizado de terça a sexta, das 11h às 17h, por meio de agendamento pelo link:
www.linktr.ee/AdesampaTeia.   "Este é o 12º ponto do Teia na cidade de São Paulo, que tem tudo a ver com o acesso à internet,
para que as pessoas possam trabalhar. Temos que nos adaptar com este novo modelo, muito útil de acesso à internet, que é uma
tendência, tendo em vista o benefício que a tecnologia proporciona”, disse o prefeito Ricardo Nunes. Pág. 4
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Desfile brasileiro
contou apenas com

quatro componentes,
visando evitar

aglomerações, e
atleta de 13 anos
A imagem de um atleta trei-

nando isolado, assim como o
médico e a enfermeira
japonseses conduzindo a tocha
olímpica, foram alguns dos
marcos da abertura dos jogos
olímpicos de Tóquio, na manhã
desta sexta-feira (23). A
pandemia – que adiou a Olim-
píada em um ano e quase
inviabilizou a realização do tor-
neio – deu o tom da cerimô-
nia.  Foi uma solenidade mais

com uma mensagem de paz
ao som do clássico “Imagi-
ne”, dos Beatles. Coube à
tenista japonesa Naomi
Osaka, a atleta mais bem
paga da história em uma úni-
ca temporada, acender a pira
olímpica.

O desfile das delegações
obedeceu ao alfabeto japo-
nês. O Brasil foi o 151º a se
apresentar, contando com
quatro atletas na solenidade.
A intenção do Comitê Olím-
pico Brasileiro foi evitar con-
taminações pelo novo
coronavírus e eventuais cor-
tes de atletas. Os porta-ban-
deiras foram Ketleyn Qua-
dros, bronze em Pequim
2008 com o judô feminino, e
Bruninho, ouro com vôlei
masculino no Rio 2016.

enxuta  restrita a cerca de mil
convidados entre chefes de
estados e membros do Comi-
tê Olímpico Internacional
(COI) . No espetáculo, o Ja-
pão procurou passar uma

mensagem de união e supe-
ração, a despeito dos protes-
tos contra o evento nas ruas
da capital japonesa.

 A cerimônia cativou com
muita tecnologia e emocionou

 A delegação contou ainda
com a caçula do time brasilei-
ro. Rayssa Leal, de 13 anos,
é a atleta mais jovem a dispu-
tar as olimpíadas pelo Brasil.

E também faz história por dis-
putar uma modalidade que
estreia nos jogos de Tóquio, o
skate. Com informações do
Terra e do GE.

Enfrentamento da pandemia é
destaque  na abertura da Tóquio 2020

Grupo São Cristóvão Saúde fecha
parceria com o Corinthians

Times de futsal masculino e futebol feminino são
contemplados com o patrocínio do Grupo. Pág. 3

Povo continua sofrendo por
falta de Agência dos Correios

A falta de uma agência de atendimento dos Correios na
Brasilândia obriga os moradores e comerciantes que precisam
do serviço a se deslocar para a Freguesia do Ó, Jardim Peri ou
bairro do Limão totalmente distante e até fora de mão. Pág. 2

iBRASAC entrega 1500 cestas
básicas as entidades da Zona Norte

Com as presenças da entidades e autoridades, deu início a
cerimônia da procedimento da entregas das cestas e as mensa-
gens a todos presentes. Pág. 8

 A MUSA QUE LEVA AO DELÍRIO

Vivi Santana é uma das favoritas do público para o Musa
da Seleção, que acontece no próximo dia 25 a partir das 14h
no Japan Tower - Rede Biroska com produção de Renato Cury
e a realização da Sport Models,. A bela tem todos os atributos
necessários para concorrer ao prêmio. Tem 1.70 de altura, é
loira tem olhos azuis, ama viajar, escrever poemas e dançar.
Além disso, ama futebol e torce para o São Paulo.

Prefeitura entrega 12º espaço público
para empreendedores na Zona Norte

Hil ton Fotógrafo e Miguel Guedes
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 O São Paulo de Fato vai
sempre endurecer a mão quan-
do o assunto é a liberdade do
povo, seja ela qual for a região
do mundo, a posição política, a
religião ou qualquer dogma. A
liberdade é o primeiro pilar de
sobrevivência que deve existir
em qualquer lugar. Não apoia-
mos o uso da máquina pública
para qualquer tipo de aparelha-
mento e não iremos ficar cala-
dos diante de tamanha cruelda-
de com um povo que já sobre
com inúmeras coisas.   É legíti-
ma a manifestação dos cuba-
nos. É justo que busquem sua
liberdade e corram atrás de
seus sonhos.  A mídia tenta a

 VIVA O POVO CUBANO

 Estamos sem novidades no
‘front’, ou seja, tudo continua
como antes: frio de lascar, infla-
ção corroendo o restinho das
economias de alguns, desempre-
go, gasolina de má qualidade que
embora não seja criança, e ‘bati-
zada’, segundo reportagens. A
dita cuja através de reportagem é
adicionada a diversas outras quí-
micas e revendida como produto
puro! Essa atividade, ligada às
bombas de combustíveis que aju-
dam na fraude, marcando mais

Sem novidades no ‘front’

que a medida cúbica normal, é
notória. Às vezes as reportagens
sobre esses fatores acontecem
em letras garrafais, alertando ao
consumidor sobre o roubo, po-
rém não fornecem o endereço em
que o comércio ilegal acontece,
para que o consumidor abasteça
longe do posto fajuto. Fica o dito
por não dito!

Tia Zulmira, viúva, aposenta-
da e observadora das sacana-
gens do comércio

A Covid-19 é assunto desde
ao ano passado! Começou seu
ataque no velho mundo, migrou
para o Brasil e continua sua mis-
são maléfica! No princípio, pou-
cos deram bola para sua ação
mortal; devagarinho, pôs as man-
guinhas de fora, colocando na
marca do pênalti muitos viven-
tes; alguns populares ao notarem
a ação nada amiga da Covid-19,
ficaram de ‘orelha em pé’, obser-
varam que o mal não estava pra
brincadeira e, entre esses, alguns
filósofos observaram que a ação
da Covid-19 têm duas faces: prós
e contra, e passaram a analisa-
las. Prós: alguns políticos foram
favorecidos com o mal; nas com-
pras das vacinas, houve super-
faturamento, propinas, confu-

Covid-19 – prós e contra!
economia com velórios etc. Con-
tra: muitos foram convocados a
viajar pro além, sem a passagem
de volta, deixando viúvos, viú-
vas, jovens de todos os sexos
do momento atual, despesas ines-
peradas com o embarque do (a)
premiado (a) e o medo de ser um
dos próximos convocados!

Os mais meticulosos são
contra o Covid-19, afinal, quem
tem ‘pé’, tem medo!

Covid-19 poupa alguns polí-
ticos que muito falam e pouco
fazem; deveria levar criminosos
de toda espécie, ladrões, ataca-
distas e atravessadores; nesse
particular a Covid-19 é parcial! As
opiniões divergem; enquanto
isso, o Covid-19 continua ga-
nhando a parada!

Casa para morar!

Frio, turma povão sem dinhei-
ro, transporte coletivo com pou-
cos veículos nas linhas, espera
demorada entre outras mazelas,
pensei: hoje não terei clientes; em
compensação, tenho dívidas a
saldar, água, luz, telefone, gás,
gêneros alimentícios..., como
faço? Felizmente apareceram al-
guns clientes; se conto com pro-
blemas econômicos, meus clien-
tes estão no mesmo barco! Após
cumprimentar o ‘santo’ e deposi-
tar moedas no ‘conga’, um clien-
te abriu o jogo: “Magnânima guru,
a situação não está boa - a se-
nhora está a par -, ouço dizer que
pretendem fazer   passeata a fim
de que o governador dê a quem

não tem, casa para morar! O que
me diz?” Para responder a con-
sulta, foi escalado o caboclo
Tupã. “Zifio, se cada brasileiro
cuidasse de si, trabalhasse, teria
casa pra morar, não dependeria
do governo! Em tempos passa-
dos, o trabalhador adquiria um
lote, construía sua casa aos do-
mingos, adquiria material usado,
comprava a prazo nos depósitos
e nunca dependeu de políticos
para ter casa! Comprove, dialo-
gando com moradores antigos! O
cliente concordou e saiu satisfei-
to com o ponto de vista do cabo-
clo Tupã!

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

Enquanto os políticos
discutem, a Covid-19 con-
tinua atuando! Os noticiá-
rios nos informam o núme-
ro assustador de mortes
pelo Brasil e o mundo!

Alguns políticos culpam o
Presidente da República pelo
avanço do mal, que tem leva-
do muitos para o outro mun-
do; alguns deixaram saudades,
outros, não: apenas faziam
peso sobre a face da Terra!

Jogadores de futebol e
artistas de rádio e tevê, al-
guns foram vítimas da Co-
vid-19 e recuperaram a saú-
de; outros ‘entregaram os
pontos’: viúvos e viúvas
disponíveis na praça!

Desemprego e inflação, são
males que deveriam ser conta-

CONVÉM VOCÊ SABER
 Henrique Deloste - Cel: 997727-8502
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todo custo tirar o foco do que
acontece na Ilha de Fidel para
não passar ao mundo o terror
daquele povo, o que é lamentá-

vel. Precisamos ouvir os cuba-
nos. Nos colocarmos mais em
seu lugar, deixar com que eles
se expliquem.   #cubalibre

sões entre eles, uns acusando
outros, segundo informes da mí-
dia, muitos implicados levaram a
parte do leão! Covid-19 proporci-
ona empregos para médicos en-
fermeiros e empresas funerárias,

minados e ‘embarcados’
pela ação da Covid-19: no
entretanto, continuam fir-
mes e colocando as parcas
economias de muitos ainda
trabalhadores, na marca do
pênalti!

Presidente Bolsona-
ro foi medicado, hospi-
talizado e passa bem!

Av. Inajar precisa continuar para
melhorar  e o Parque Linear está parado

 Ninguém merece trafegar
pela  Av .Deputado Cantídio
Sampaio nos horários de pico,
principalmente no trecho en-
tre o Jardim Damasceno e
Vila Souza, pois é a maior
canseira e trânsito pesado, um
problema que só vai resolver
com a abertura/continuidade
da Av. Inajar de Souza à par-
tir da Av. Arquiteto Roberto
Aflalo, no Jardim dos Francos
até o Jardim Damasceno, com
a canalização de uma parte do
Córrego Cabeço. A Comuni-
dade cobra e aguarda tam-
bém a continuidade do Par-
que Linear que ficou parado
no Jardim Damasceno, obras

grande e de extrema importân-
cia para beneficiar a Popula-
ção da Brasilândia, um distrito

que hoje tem 400 mil habitan-
tes e só cresce faltando mui-
tas melhorias.

 No dia 22/07 foi realizado uma
grande reunião na Secretaria
Municipal de Mobilidade e Trans-
portes/SPTrans onde a pauta foi
sobre a implantação de uma linha
de ônibus Brasilândia/Cachoeirinha
e a extensão da linha 209P-10
Pinheiros/Cachoeirinha, solicita-
ções que vem sendo feitas através
de abaixo assinado encaminhado
pela Sociedade Amigos Penha
Brasil, Associação Cachoeirinha/
Brasilândia e Conseg Vila Amália.
A reunião foi bem discutida e
produtiva, as lideranças saíram
contente.

Reunião na SPTrans sobre linhas de
ônibus na Brasilândia e Cachoeirinha

A falta de uma agência de
atendimento dos Correios na
Brasilândia obriga os morado-
res e comerciantes que preci-
sam do serviço a se deslocar
para a Freguesia do Ó, Jardim
Peri ou bairro do Limão total-
mente distante e até fora de
mão.

Na Vila Nova Cachoeiri-
nha havia uma boa agência dos
Correios na Av. Imirim próxi-
mo ao Largo do Japonês  que
foi substituída por uma bem
menor com apenas dois aten-
dentes na Av. Parada Pinto
onde os usuários toma a mai-
or canseira para ser atendidos,
é um total descaso e quem

Povo continua sofrendo por
falta de Agência dos Correios

Editorial Conselho Tia Alzira

Abrindo o Baú Tia Zulmira Crônica Professor Clovis Pereira

deveria resolver ou ajudar  fica
no anonimato, deixa rolar e não
fazem nada. Bem que a De-
putado Federal Renata Abreu

que teve votos na região de-
veria ajudar a comunidade a
resolver esse problema ja que
é de âmbito federal.

No dia 17/07, o Subpre-
feito da Freguesia/Brasilân-
dia, Sergio Rodrigues Gone-
lli, juntamente com a Verea-
dora Sandra Santana foram
recepcionados  por Lideran-
ças e moradores no Jardim
Guarani, Jardim dos Francos
e Vila Rica, no Jardim Gua-
rani melhorias devem ser
feitas na Travessa Nicéia, no
Jardim dos Francos será re-
forma do escadão situado a
rua Ari Carneiro Fernandes
altura do nº286 e na Vila
Rica terá um espaço Pet.

Jardim dos
Francos,

Vila Rica e
Guarani
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Hoje inicio a minha coluna co-
mentando a decisão de Silvio San-
tos em voltar com o "Show do Mi-
lhão" que fez muito sucesso na
emissora há alguns anos. Segun-
do ele, foi o melhor programa de
prêmios exibido no SBT.

Porém, questões jurídicas
tornam incerto o retorno do pro-
grama que depende de autoriza-
ções de direitos, que ainda não
foi acertada pela emissora de Síl-
vio Santos que corre contra o
tempo.

A ideia é começar o  "Show
do Milhão" em agosto, mas isso
ainda é incerto. Um verdadeiro
sucesso no SBT, quando teve seu
início em 1999, sob o comando
do próprio Sílvio Santos.

Para o homem do baú, a audi-
ência seria muito grande com essa
retomada, até porque com bons
prêmios e a participação de fa-
mosos seria um grande atrativo
para os telespectadores.

Na época da versão original,
o então presidente do Grupo SS,

Luiz Sandoval, solicitou uma reu-
nião com os funcionários do alto
escalão e detalhou como o progra-
ma funcionaria,  determinando
que o apresentador, Sílvio Santos,
receberia pelo trabalho um mi-
lhão de reais.

Mas as coisas começaram a
desandar, ainda no início, devido
a brigas judiciais, incluindo uma
ação movida pelo empresário Jac-
ques Gaz, amigo de Sílvio Santos
que já faleceu, quando o mesmo
afirmou ser  coautor da atração.

Entre idas e vindas, em 2017,
a emissora cogitou investir numa
versão kids do jogo de perguntas
as tardes de sábado. A atração,
seria apresentada por Patrícia
Abravanel, no entanto, não saiu
do papel.

Ente as razões está a aquisi-
ção por parte da Globo do forma-
to "Quem Quer Ser Um Milioná-
rio", exibido no "Caldeirão do
Huck". Mas de um modo geral o
SBT promete reviver um dos mais
clássicos dos seus títulos com Cel-
so Portiolli no comando. A ideia é
que o "Show do Milhão" seja exi-
bido nas noites de quarta-feira.

Sílvio Santos sem dúvida ne-
nhuma tem visão a respeito de
programas populares e por não
gravar há mais de um ano por cau-
sa da pandemia, vem reprisando
vários quadros antigos que deram
bons resultados para sua emisso-
ra. O novo "Show do Milhão" com
a apresentação de Celso Portio-
lli, não se tem certeza se terá o
mesmo resultado.

Frase Final:  O Querer é poder,
basta ter vontade.

Hugo Pereira

Grupo São Cristóvão Saúde fecha
parceria com o Corinthians

  Com o objetivo
incentivar as práti-
cas esportivas, o
Grupo São Cristó-
vão Saúde anuncia
mais uma parceria,
agora com o Corin-
thians, um dos mai-
ores clubes do país.
Atuando em duas
categorias distintas,
o Grupo São Cristó-
vão Saúde é o mais
novo patrocinador
master do time de
futsal masculino e
apoiador do time de
futebol feminino do
Corinthians. A parceria tem vigên-
cia de doze meses, contempla vá-
rios campeonatos e jogos de am-
bos os times, inclui a exposição
da marca do GSC nos uniformes
das equipes, ações de relaciona-
mento envolvendo os torcedores,
associados do clube e beneficiá-
rios do São Cristóvão, entre ou-
tras.  De acordo com o CEO do
Grupo Engº Valdir Pereira Ventu-
ra, o acordo faz parte de um dos
objetivos da instituição de promo-
ver e manter a saúde em movimen-
to, estimulando diversas práticas
esportivas. "O Grupo São Cristó-
vão e o Corinthians são duas ins-
tituições tradicionais e centenári-
as da cidade de São Paulo que
agora se uniram para reforçar a im-
portância do cuidado com a saú-
de e promover o futsal e o futebol
feminino brasileiro. O Brasil é o
país onde mais se joga futsal e
futebol no mundo e conta com
milhões de praticantes, por isso,
é um orgulho enorme para nós
podermos participar e encorajar
ativamente essas modalidades,
ainda mais em parceria com um
clube como o Corinthians, que
detém uma das maiores torcidas
do nosso país".

 "É com muita alegria que o
Corinthians recebe o Grupo São
Cristóvão Saúde como patrocina-
dor do futsal masculino e do fute-
bol feminino. Assim como o femi-
nino, o futsal corinthiano se mos-
trou uma das modalidades mais
vitoriosas nos últimos anos: des-
de 2016, ganhamos uma Liga Na-
cional, duas Copas do Brasil e três
Supercopas nacionais, fora o do-
mínio no Paulista. Desde que nos-
sa gestão assumiu a presidência
do clube, pedi ao José Colagrossi
que desse especial atenção ao
projeto de sustentabilidade e in-
dependência desses esportes, e a
chegada de um patrocinador como
o Grupo São Cristóvão Saúde só
reforça nossas convicções de que
esse caminho é possível e segu-
ro. Tenho certeza de que essa par-
ceria já começa vitoriosa", afirma
Duilio Monteiro Alves, presiden-
te do Corinthians.  O Patrocínio
Master do Time de Futsal mascu-

lino, contempla a logomarca no
peito da camisa oficial da equipe,
exposição da marca em placas de
quadra durante as partidas de
mando do Corinthians, entre ou-
tras ações promocionais. Já o pa-
trocínio do time de futebol femi-
nino considera a exposição da
marca do GSC nos shorts do uni-
forme da equipe, placa de campo
no CT, elaboração de conteúdo
em parceria e demais ações.

Sobre o Grupo
São Cristóvão Saúde
Administrado pela Associa-

ção de Beneficência e Filantro-
pia São Cristóvão, o Grupo São
Cristóvão Saúde é constituído
pelas seguintes Unidades de Ne-
gócio: Plano de Saúde, Hospital
e Maternidade, Centros Ambula-
toriais, CAIS - Centro de Aten-
ção Integral à Saúde, Unidade
Cardiológica, CLAV - Centro La-
boratorial Américo Ventura, CE-
GAV - Centro Endogástrico Amé-
rico Ventura, Projetos Filantrópi-
cos, IEP- Instituto de Ensino e
Pesquisa Dona Cica e Hotel Re-
canto São Cristóvão, localizado
em Campos do Jordão. Referên-
cia em saúde, na Zona Leste de
São Paulo, a Instituição comple-
tou 109 anos em dezembro de
2020.

Através da gestão adminis-
trativa dirigida pelo CEO/Presi-
dente, Engº Valdir Pereira Ventu-
ra, tem sido promovida uma gran-
de modernização e expansão em
sua estrutura física e tecnológi-
ca, investido em equipamentos,
certificações e profissionais qua-
lificados. Atualmente, o Hospital
e a Maternidade aumentou a ca-
pacidade de internação passando
de 171 para 275 leitos, além das oito
Unidades dos Centros Ambulato-
riais, Centro Laboratorial Américo
Ventura (CLAV) e do Centro de
Atenção Integral à Saúde que rea-
lizam diariamente milhares de con-
sultas, proporcionando qualidade
assistencial às mais de 160 mil vi-
das do Plano de Saúde.

Times de futsal masculino e futebol feminino são
contemplados com o patrocínio do Grupo

O que o Corinthians está fazendo nada mais é que enganar
seu torcedor e , diante da realidade caótica, do clube tentar
aliviar a crise. Renato Augusto, campeão em 2015 e Giuliano,
craque da Libertadores de 2010, atuando pelo Inter, são bons
jogadores, mas custam muito caro.  Todos sabem que  caso
não aconteça um título, o Corinthians vai acabar se endividan-
do todo, fato triste e constrangedor para a equipe do Pq São
Jorge que não vai, provavelmente, conseguir o título algum
nesta temporada. O torcedor corintiano não merece essa tur-
ma que lá está. Merece coisa muito melhor.

Para enganar o torcedor

Futebol Diego Adel
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Prefeitura entrega 12º espaço público
para empreendedores na Zona Norte

 A população da Vila Nova
Cachoeirinha, na Zona Norte,
ganhou hoje a 12ª unidade do
Teia, um espaço colaborativo
criado com o objetivo de ofe-
recer aos empreendedores de
regiões periféricas estações
compartilhadas de trabalho
com os mesmos serviços de
um coworking privado. O Teia
pode ser utilizado de terça a
sexta, das 11h às 17h, por meio
de agendamento pelo link:
www.linktr.ee/AdesampaTeia.
"Este é o 12º ponto do Teia na
cidade de São Paulo, que tem
tudo a ver com o acesso à in-
ternet, para que as pessoas
possam trabalhar. Temos que
nos adaptar com este novo
modelo, muito útil de acesso à
internet, que é uma tendência,
tendo em vista o benefício que
a tecnologia proporciona”, dis-
se o prefeito Ricardo Nunes.

 Coordenado pela Ade
Sampa, agência vinculada à
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo (SMDET),
o espaço comporta até 16 pes-
soas trabalhando simultanea-
mente e conta com uma sala
de reunião, seis estações de

Confira o funcionamento
 das unidades no momento:

Teia Cachoeirinha - Instalado no Centro Cultural da Ju-
ventude Ruth Cardoso tem como foco o empreendedorismo
cultural. Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 17h
Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades
– Zona Norte

 Teia Butantã - Instalado no Cresan Butantã - Centro de
Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, o espa-
ço é voltado para ações empreendedoras no setor da gas-
tronomia. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às
15h Endereço: Rua Nella Murari Rosa, 40 - Jardim Olympia
- Zona Oeste

Teia Jardim Edite - O espaço está instalado na Cozinha
Escola Jardim Edite, oferecendo palestras e oficinas de em-
preendedorismo também com foco em gastronomia. Funci-
onamento: de segunda a sexta, das 9h às 15h - Endereço:
Rua Charles Coulomb, 120 – Cidade Monções - Zona Sul

Teia Santo Amaro - Este é o primeiro coworking público
voltado especificamente para o empreendedorismo femini-
no e artesanato. Está instalado no Centro de Cidadania da
Mulher de Santo Amaro. Funcionamento: de segunda a
sexta, das 10h30 às 16h. Endereço: Praça Salim Farah
Maluf, s/n - Santo Amaro - Zona Sul

Teia Parelheiros - Com foco no setor da agricultura e
ecoturismo, o Teia Parelheiros está localizado no Parque
Nascentes do Ribeirão Colônia. Funcionamento: de segun-
da a sexta, das 09h às 15h - Endereço: Estrada da Colo-
nia, 2.500 – Jardim Novo Parelheiros - Zona Sul

Teia Cidade Tiradentes - O espaço oferece palestras e
oficinas de empreendedorismo voltadas para o setor da moda
e está instalado no Centro de Formação Cultural Cidade
Tiradentes. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h
às 16h - Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cidade
Tiradentes - Zona Leste

Teia Itaquera - A unidade está localizada a seis minutos
do metrô Itaquera e instalado dentro da Subprefeitura de
Itaquera, oferecendo eventos de networking, mentorias e
qualificação. Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h
às 16h - Endereço: Rua Augusto Carlos Bauman, 851 –
Itaquera - Zona Leste

Teia Centro - Está instalado na Hemeroteca Mário de
Andrade e é voltado para o setor da economia criativa. Dias
de funcionamento: de segunda a sexta - Horário: 11h às
17h - Endereço: Rua Dr. Braulio Gomes, 125 - Centro, São
Paulo

Teia Green Sampa - Instalado no prédio Incinerador, na
Praça Victor Civita, tem como foco apoiar startups de inova-
ção verde. Funcionamento: de segunda à sexta, das 9h às
17h Endereço: Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros – Zona Oeste

trabalho fixas com computa-
dores, espaço para eventos
com capacidade para até 20
pessoas, além das mesas com
instalações para utilização de
notebooks e copa.   “O Teia é
uma iniciativa fundamental
para apoiar a geração de ren-
da dos empreendedores de
regiões mais afastadas, prin-
cipalmente neste período de
retomada econômica, quando
eles precisam voltar a todo va-
por”, declarou a secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo, Aline Car-
doso. De acordo com a secre-
tária, ao todo, as unidades dos
Teias já atenderam a mais de
37 mil empreendedores.   A
parceria com a Secretaria
Municipal de Cultura possibi-
litou a instalação do Teia Ca-
choeirinha dentro do Centro
Cultural da Juventude Ruth
Cardoso. Esta integração terá
um papel diferenciado de apoi-
ar e impulsionar negócios de
pequenos empreendedores do
setor cultural.   “Temos aqui o
exemplo perfeito da ideia de
pertencimento e de vínculo de
um equipamento público den-
tro de uma comunidade. Es-

tes são dois elementos muito im-
portantes do nosso programa
São Paulo Capital da Cultura.
Não adianta ter um espaço cul-
tural em qualquer que seja a co-
munidade se não se apropriar, to-
mar conta deste espaço”, afir-
mou o secretário municipal de
Cultura, Alexandre Youssef.
Gestão - Para gestão do local, a
Ade Sampa abriu um edital de
contratação de uma entidade
territorial com experiência em
empreendedorismo. A Eco Cul-
tural foi a vencedora do chama-
mento para gestão do espaço e
será responsável também pela
realização de ações e atividades
de apoio aos donos de peque-
nos negócios da região.   “O Teia
tem como principal objetivo pro-
mover o protagonismo local, aju-
dando os empreendedores que
não possuem um ambiente de tra-
balho adequado ou até mesmo os
equipamentos necessários para
alavancar o seu negócio. Quere-
mos não só oferecer um ambiente
de trabalho, mas também potenci-
alizar o empreendedor da quebra-
da, para que ele possa ter um ne-
gócio inovador e bem estrutura-
do.”, declarou o presidente da Ade
Sampa, Frederico Celentano.

Sobre o Teia - Trata-se de
uma rede de coworking públi-
cos, instalados em equipamen-
tos da Prefeitura, que tem como
objetivo incentivar o desenvol-
vimento de negócios e a criação
de redes de empreendedores lo-
cais. Os espaços oferecem toda
a infraestrutura necessária para
que empreendedores possam
gerar renda e fortalecer seus ne-
gócios.   “Mesmo durante a pan-
demia não deixamos de oferecer
suporte às pessoas que utilizam
o empreendedorismo como for-
ma de gerar renda. O Teia Cacho-
eirinha chega para reforçar a im-
portância do fortalecimento des-
tes negócios, principalmente do
setor cultural, um dos mais afe-
tados pela pandemia do corona-
vírus”, complementou Aline Car-
doso.   O Teia já conta com uni-
dades instaladas nos bairros de
Taipas, Cidade Tiradentes, Butan-
tã, Jardim Edite, Parelheiros, San-
to Amaro, Heliópolis, Itaquera,
Jaçanã, Pinheiros e Centro. Em de-
corrência da pandemia do coro-
navírus, os espaços estão reto-
mando suas atividades gradual-
mente, para que todos os empre-
endedores possam se beneficiar
dos serviços oferecidos. Para uti-
lizar o Teia é necessário realizar o
pré-agendamento pelo link:
www.linktr.ee/AdesampaTeia

Prefeitura vai ampliar horário de funcionamento de parques e clubes
de SP quando cidade atingir 80% de vacinados com 1ª dose

Previsão do prefeito
Ricardo Nunes é que
marca seja atingida
nesta sexta (23),

quando horário de
fechamento dos

parques da capital
pode passar das 18h
para as 22h; gestão

Doria afirma que
parques estaduais

mantêm horário atual
até a próxima semana.

Em coletiva de imprensa
nesta terça-feira (20), na sede
da prefeitura, no Centro,

Nunes afirmou que a cidade
deve atingir os 80% de
paulistanos adultos vacinados
nesta sexta-feira (23), atingin-
do a marca de 90% de imuni-
zados em 30 de julho.

 “Nós tivemos na data de
ontem [terça-feira] a marca de
72,9% do público elegível va-
cinado na cidade de São Pau-
lo. Devemos ter até sexta-fei-
ra mais de 80% da população
elegível vacinada. Até o dia 30
de julho, a nossa Secretaria de
Saúde já tem estimado que nós
teremos mais de 90% do pú-
blico elegível vacinado na ci-
dade”, declarou o prefeito.

CTN já se prepara para o DRIVE-THRU
de imunização contra a COVID-19

 Conforme antecipado na
última quarta-feira (14), o ve-
reador Paulo Frange vem atu-

ando junto ao governo munici-
pal para que o CTN - Centro
de Tradições Nordestinas, no
Bairro do Limão, na zona nor-
te, receba um ponto de vaci-
nação "drive-thru" contra a
Covid-19. A estrutura mantém
a segurança e o distanciamento
social durante a imunização,
essenciais no combate ao
coronavírus, e agiliza todo o
processo de vacinação.

A assessoria do parlamen-
tar esteve por lá e conferiu que
as adaptações necessárias já
estão em andamento. Em bre-
ve será divulgado o início das
atividades no local.

 Após anos de espera, os moradores da rua
Dom Aquino, na Cohab Jardim Antártica, ti-
veram uma solução definitiva para os trans-
tornos provocados por uma mina d'água ali
existente.

Era comum ver recicladores molhando pa-
pelão ou pessoas lavando seus automóveis no
local. O espaço ficava sujo e dificultava a cir-
culação de pedestres pela calçada e de car-

Bica do Jardim Antártica tem curso corrigido
após intervenção do vereador Paulo Frange

Geral Brás Pereira

ros e outras formas de transporte pela rua. A
questão foi resolvida após os moradores pro-
curarem o gabinete do Vereador Paulo Frange,
que solicitou providências à Subprefeitura Casa
Verde/Cachoeirinha. O curso da mina foi cor-
rigido após intervenções no local. Ela não foi
"morta" ou soterrada, apenas não irá mais
aflorar na superfície. A água que jorrava era
considerada imprópria para o consumo.
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Maximilien de Robespi-
erre, revolucionário francês do
século XVIII (viveu entre 1758
e 1794), que, de tanto ser in-
transigente, acabou sendo de-
capitado por aquilo que sem-
pre defendeu.

O equivalente brasileiro a
essa figura histórica francesa
é um cidadão conhecido como
Sérgio Moro e que, como to-
dos sabem, foi (moralmente)
decapitado.

O nosso compatriota Ro-
bespierre fala muito mal, con-
siderando que cada ente cons-
tituinte de um casal é um ‘con-
je’ ou ‘conge’ (com ‘j’ ou com
‘g’, tanto faz, o erro é o mes-
mo), não um cônjuge. Ele de-
veria saber também que os
deputados federais dão expe-
diente na Câmara Federal, que
não é uma ‘câmera’, como ele
pronuncia. Também conjuga
mal um verbo muito usado,
confundindo-o com outro pa-
recido: ‘vim a ser condenada’
no lugar de ‘vier a ser conde-
nada’ é o cúmulo para um juiz
concursado. E usar ‘sobre’ no
lugar de ‘sob’, bem, paremos
por aqui.  Não conhecer o por-
tuguês pode não ser tão grave,
porque... bem, há os que justi-
ficam as falas erradas do juiz
por... motivos que os que justi-
ficam oferecem. Mas e erros
na interpretação e na aplica-
ção das leis?

Será que conhecer o artigo
5 da Constituição Federal é
importante?

Um projeto de emenda
constitucional pode, é claro,
mudar tudo, desde que se si-
gam as regras para a mudan-
ça. Entretanto, enquanto vigo-
rar a lei, ela deve ser cumpri-
da.  Prisões decretadas sem
consideração ao contido na
Constituição podem ser feitas?
Você gostaria de ver um ente
querido estar numa situação de
ser preso por ordem de um juiz
sem que a lei para tal fosse
respeitada?

Vazar informações para
órgãos de comunicação é um
procedimento legal? Será que
os defensores do nosso Robes-
pierre pensaram nisso e con-
sultaram os documentos legais
corretos?

 Se o paladino da justiça que
conseguiu prender um ex-pre-
sidente e evitar que ele fosse

ROBESPIERRE TUPINIQUIM

candidato numa eleição de du-
vidoso transcurso, foi ministro
e reivindicou aposentadoria
para sua família e privilégios
não contidos em nenhuma lei,
será que seus defensores, to-
dos que fazem oposição ao
partido do ex-presidente con-
denado, terão a condição éti-
ca de verificarem que o nosso
Robespierre errou?

“Tudo pode a favor de
meus interesses, nada vale
para os interesses de meus
opositores”: seja você de que
corrente for, pode apontar onde
é que existe tal coisa em qual-
quer documento legal vigente
no Brasil atualmente?

Apoiar um candidato não
comprometido com causas
populares, que manifestou po-
sições completamente atrasa-
das e um autoritarismo que
escancarava elogios a proces-
sos banidos pela civilização,
tudo isso, feito pelo Robespi-
erre brasileiro, já é suficiente
para que a imagem dele não
seja das melhores. Será que
existe quem ache que gram-
pear o telefone de uma Presi-
denta da República é algo pre-
visto em lei?

Quem considera que fazer
algo fora da lei é permitido, por
favor, merece nosso Robespi-
erre, sua crueldade, seus er-
ros, de linguagem ou de inter-
pretação e aplicação da lei,
mas não pode jamais, se for

vítima de justiça mal aplicada
contra si, alegar que a lei deve-
ria ser cumprida a seu favor.
Desculpem: acho que não me
ocorreu pensar até agora que
apoiadores do nosso Robespi-
erre desconhecem a coerência:
‘se for a meu favor, a lei deve
existir;  se for contra mim, mes-
mo que eu descumpra a lei, não,
não se aplique a lei; agora, se
for contra meus opositores,
mesmo que a medida seja ile-
gal, tudo bem, deve ser aplica-
da; agora, se houver uma possi-
bilidade mínima de não culpar um
inocente que seja meu opositor,
não, aí não, jamais isso deve ser
feito’.  Não sei se muitos Robes-
pierres estão surgindo no Brasil,
mas, se for assim, nossa civiliza-
ção não terá muito futuro.

* Luiz Antonio Simões é
professor, escritor e pós-gra-
duado em Relações Interna-
cionais pela FESP-SP e pós-
graduado em Marketing pela
UNILAGO de São José do
Rio Preto - SP. Endereço:
las58@bol.com.br

Com Woody Allen, Mel
Brooks forma a dupla de represen-
tantes mais ilustres do humor ju-
daico do cinema. Mas o que vem
a ser, finalmente, humor judaico ?
Há alguns anos eu escrevi uma
série para o Jornal da Tarde sobre
o tema. Eu diria, até, que foi um
sucesso – a série. Mas a questão
permaneceu em aberto. Judaísmo
e humor, isso é humor judaico?
Para muitos humor judaico é um
tipo peculiar de humor que surgiu
muito recentemente.

 No judaísmo antigo não en-
contramos expressões de humor.
Nossos ancestrais eram nômades,
enfrentavam duras condições de
vida, praticavam uma religião que
enfatizava a culpa, ou seja, nos-
sos hebreus não teriam muitos
motivos para piadas.

Claro, encontramos no Tana-
ch e no Talmude e até em textos
do período medieval raízes remo-
tas do humor judaico. Mas tal
qual entendemos hoje, esse hu-
mor judaico surge pra valer no
século 19 e num cenário particu-
lar: o shtetl, a aldeia judaica da
Europa Oriental. E surgiu como
resposta à pobreza, ao pogrom, às
perseguições; uma defesa contra
o desespero.  É um humor que
segundo Freud não provoca o riso
fácil, e sim o contido, melancóli-
co. Em O Chiste e Sua Relação
com o Inconsciente, Freud anali-
sa as estórias judaicas, onde en-
contra a ansiedade misturada ao
ceticismo. Pra não ir muito longe,
a espera do Messias. Uma anedo-
ta registrada pelo pai da Psicaná-
lise, termina assim: Não se preo-
cupe. Deus nos protegeu do Fa-
raó e de outros inimigos. Ele nos
protegerá do Messias também.

Transplante -  Na medida em
que milhões de judeus da Europa
Oriental emigram para os Estados
Unidos esse humor judaico foi
transplantado. Com a ascensão
social e política da comunidade,
os humoristas judeus tornaram-se
populares por seus livros, artigos,
peças, filmes e cartuns. É o caso
de Jack Benny, Milton Berle,
Lenny Bruce, Art Buchwald, Red
Buttons, Cid Caesar, Eddie Can-
tor, Al Capp, Rube Golberg, os ir-
mãos Marx, Zero Mostel, Saul
Steinberg, Gene Wilder, Woody
Allen e Mel Brooks, Antes de fa-
lar do personagem de hoje, Mel
Brooks, uma piadinha de Zero
Mostel. Chamado a depor peran-
te o comitê do senado americano
que investigava a chamada infil-
tração comunista em Hollywood,
perguntaram-lhe para qual estú-
dio trabalhava e Mostel respon-
deu na lata: "19th Century Fox".

Falando iídiche - Os índios fa-
lam íídiche em Banzé no Oeste,
lembram ? Assisti o filme no anti-
go cine Belas Artes, ali na Rua da
Consolação. Havia pouca gente
na platéia, mas quando o cacique
saúda o personagem de Gene Wil-
der – Abi Guezunt ! – três ou qua-
tro pessoas caíram na gargalha-
da, inclusive eu. Éramos os judeus
naquela sessão de cinema...

No filme A História do Mundo
Segundo Mel Brooks, Moisés
vem descendo o Sinai com três
pequenas tábuas de barro. Ele
anuncia para a multidão lá embai-
xo: Povo de Israel, aqui estão os
quinze .. (ele tropeça e uma das
tabuas cai e se espatifa no chão).
Ele emenda, rápido: Os dez Man-
damentos de Deus!

Do Oscar ao Tributo - Mel
Brooks é o nome artístico de Mel-
vin Kaminsky, ele nasceu no
Brooklyn, em 28 de junho de 1926.

Ganhou o Oscar de 1968 pelo
filme Primavera para Hitler (que re-
filmou em 2005, como Os Produ-
tores). Brooks tornou-se conhe-
cido pela produção da série de TV
O Agente 86 (que pode ser vista,
hoje em dia, no canal pago TCM),
exibida no período de 1965 a 1970.
A marca registrada de Mel Brooks
é a paródia dos diversos gêneros
cinematográficos: depois de sati-
rizar os filmes de agente secreto
com esse impagável Agente 86
(interpretado por Don Adams), ele
fez o mesmo com o terror (O Jo-
vem Frankenstein e Drácula - mor-
to mas feliz), aventura (A louca
história de Robin Hood), Suspen-
se (Alta Ansiedade), filmes bíbli-
cos (História do Mundo - parte
1), ficção científica (S.O.S. - Tem
um louco solto no espaço), cine-
ma mudo (A última loucura de Mel
Brooks) e faroeste (Banzé no Oes-
te), Brooks dirigiu, ao longo de
sua carreira, um fiel grupo de ato-

res, ele aparecem em quase todos
os seus filmes: Gene Wilder, Dom
DeLuise - que apareceu em 12 fil-
mes - Madeline Khan, além de sua
esposa Anne Bancroft que traba-
lhou com ele em Sou ou não sou
e A última loucura de Mel Brooks.

A Academia de Cinema, Artes
e Ciências, conhecida mundial-
mente pelo Oscar, prestou este
ano, em julho,  um tributo ao ator,
diretor, produtor, roteirista e com-
positor Mel Brooks. A homena-
gem foi apresentada pelo crítico
e estudioso de cinema Leonard
Maltin, no Samuel Goldwyn The-
ater em Beverly Hills. No tributo,
além da presença de Brooks, fo-
ram exibidos trechos de seus fil-
mes.  Brooks ganhou o Oscar de
Melhor Roteiro Original por Pri-
mavera para Hitler (1968), refilma-
do e exibido em 2005, com o título
original Os Produtores. Brooks
recebeu ainda indicações por O
Jovem Frankenstein e Banzé no
Oeste. Ele é um dos poucos pro-
fissionais do meio artístico que
conquistaram os principais prê-
mios como Oscar (cinema), Emmy
(TV), Grammy (música) e o Tony
Award (teatro) em sua carreira.

Mel Brooks iniciou a sua car-
reira artística como comediante
no teatro nos anos 40. Logo co-
meçou a escrever para a Broa-
dway e para a televisão.  Estreou
como ator no cinema em The Cri-
tic, em 1963. Logo depois passou
a escrever e a interpretar na série
de TV Get Smart (Olho Vivo),de
1965 a 1969. Logo seguiram-se os
filmes que transformaram Mel
Brooks no que a Academia de
Ciência intitulou de o  rei da co-
média.  Como produtor, além de
seus próprios films, sua empresa
Brooksfilm produziu o filme O Ho-
mem Elefante, 1980 de David Lyn-
ch, e A Mosca, 1986, de Cronen-
berg.  Uma das máximas de Brooks
é muito repetida em Hollywood:
Corto o meu dedo. Isso é uma tra-
gédia. Um homem cai num esgo-
to e morre. Isso é Comédia.

(Muitas informações deste
texto foram obtidas no livro Enci-
clopédia do humor judaico - Dos
tempos bíblicos à era moderna,
de Henry Spalding, editado pela
Sêfer e de  The Big Book of Jewish
Humor, de William Novak e Mo-
she Waldoks, da Harpel Perenni-
al Editora).

 Humor Judaico - Judaísmo
e humor é um binômio bem co-
nhecido, mas é isso humor judai-
co? Para responder à pergunta é
preciso definir humor judaico, um
tipo peculiar de humor de surgi-
mento relativamente recente.

 Não encontramos no judaís-
mo antigo expressões de humor.
Originariamente nômades, enfren-
tando duras condições de vida,
praticando uma religião que en-
fatizava a culpa, os hebreus não
teriam muitos motivos para pia-
das. Podemos, sim, encontrar na
Bíblia, no Talmude e em textos do
medievo raízes remotas do humor
judaico; mas este emergiu de fato
no século 19 e num cenário parti-
cular: as aldeias judaicas da Eu-
ropa Oriental. Surgiu como res-
posta à pobreza, às persegui-
ções; uma defesa contra o deses-
pero. O humor judaico é peculiar,
de auto-ironia; a agressão é arre-
batada ao agressor.

 É um humor que induz à re-
flexão; não provoca o riso fácil, e
sim o contido, melancólico.
Freud, que, por seu judaísmo, se
interessava pelo tema, dedicou
boa parte de "O Chiste e Sua Re-
lação com o Inconsciente" à aná-
lise de historietas judaicas. Ne-
las assinala a ansiedade mistura-
da ao ceticismo. Este pode atin-
gir as expectativas mais transcen-
dentes, como a espera do Messi-
as. Uma anedota, por exemplo,
termina assim: "Não se preocu-
pe. Deus nos protegeu do Faraó
e de outros inimigos. Ele nos pro-
tegerá do Messias também".

 Com a emigração maciça de
judeus da Europa Oriental para
os Estados Unidos o humor ju-
daico foi transplantado. No co-
meço, correspondia, como nas
aldeias, a uma vida difícil. Mas
com a melhora da situação social
e política as coisas mudaram. Os
humoristas judeus tornaram-se
populares por seus livros, arti-
gos, peças, filmes ou cartuns. Foi
o caso de Jack Benny, Milton
Berle, Mel Brooks, Lenny Bruce,
Art Buchwald, Red Buttons, Cid
Caesar, Eddie Cantor, Al Capp,
Rube Golberg, irmãos Marx, Zero
Mostel, Saul Steinberg, Gene
Wilder, Woody Allen.   Mostel,
aliás, esteve nessa lista e, quan-
do foi chamado para depor pe-
rante o comitê do senado ameri-
cano, perguntaram-lhe para qual
estúdio trabalhava e ele respon-
deu: "19th Century Fox".  Os ín-
dios que falam ídiche em "Banzé
no Oeste" (Blazing Saddles), de
Mel Brooks.  No filme "A Histó-
ria do Mundo Segundo Mel
Brooks", Moisés vem descendo
o Sinai com três tablitas de barro.

Grita para a multidão lá em-

baixo: Povo de Israel, aqui estão
os quinze .. (ele tropeça e uma das
tablitas cai e se espatifa no chão).
Ele emenda, rápido: Os dez Man-
damentos de Deus!

Digam o que disserem sobre
os Dez Mandamentos, devemos
nos dar por felizes por eles não
passarem de dez." Mencken -  
Segundo William Novak e Moshe
Waldoks, autores de The Big
Book of Jewish Humor, a grande
maioria das piadas, provérbios e
histórias com toques de humor
faz parte do folclore popular ju-
daico. Nasceram do cotidiano nas
pequenas vilas, aldeias e povoa-
dos do leste europeu, no final do
século 19; seus autores são anô-
nimos e seu conteúdo é transmi-
tido de geração em geração, as-
sumindo, inconscientemente até,
as características de quem as
conta.  Os personagens que re-
cheiam as narrativas, tais como
os professores de ieshivot, seus
alunos, as casamenteiras, os pe-
dintes - schnorrers, os azarados -
schlemazels, e muitos outros, re-
nascem sempre que alguém lem-
bra de uma piada. Piadas que,
como afirmam os dois autores,
não podem ser classificadas ape-
nas como alegres ou tristes, mas
que trazem implícita, acima de
tudo, a sabedoria, sem deixar de
serem divertidas.  O início do sé-
culo 20 e a crescente emigração
da Europa para os Estados Uni-
dos influe nciaram também o hu-
mor judaico. Os personagens do
passado, cujas características
eram fortemente marcadas pelo
segregacionismo vigente na Eu-
ropa, diluem-se em meio à socie-
dade americana, na qual, mesmo
que apenas aparentemente, desa-
parecem as diferenças étnicas.
Mudam os personagens e tam-
bém os temas. O anti-semitismo,
ainda que presente, cede espaço
para as piadas sobre assimilação,
conversões, mudança de nomes.
Os arrecadadores de fundos
substituem os schnorrers e as
mães passam a ocupar o lugar até
então vitalício das sogras do sé-
culo XIX.

 O humor judaico americano,
dizem Novak e Waldoks, apresen-
ta mais uma mudança fundamen-
tal, quando comparado com o do
passado: ainda que seja inspira-
do no universo popular, passa a
ser feito por comediantes e escri-
tores. Muitos ainda recorrem à
tradição oral da cultura judaica,
mas a maioria busca cada vez
mais, na experiência coletiva da
sociedade americana, a fonte de
suas palavras.

 No entanto, mesmo nos Es-
tados Unidos, o humor judaico
mantém a capacidade de rir de si
mesmo. A afirmação de Freud -
"Eu não sei se há muitos outros
povos fazendo graça sobre si
próprios" - ainda é verdadeira.
Para alguns seguidores de Freud,
entre eles Theodor Reik, autor do
livro Jewish Wit, o humor judai-
co é uma maneira que os judeus
encontraram para lidar com a hos-
tilidade que os cerca, chegando,
às vezes, a utilizar este sentimen-
to contra si mesmos.

 O showbizz americano está
cheio de exemplos de sucesso
que mostram o senso de humor
mesclado à herança judaica:
Woody Allen, Mel Brooks. E tam-
bém na literatura, como Philip
Roth, Bruce Jay Friedman e Walla-
ce Markfield, sem mencionar o
seriado de televisão Seinfeld.
Novak e Waldkoks mencionam
também a influência do desenvol-
vimento dos meios de comunica-
ção para a maior penetração do
humor judaico, colocando-o ao
alcance de todos.  "No passado,
as piadas e histórias populares
corriam de boca em boca e, por
mais que fossem contadas, atin-
giam um número limitado de pes-
soas. Atualmente, as piadas são
transmitidas pelo rádio ou televi-
são, e até pela Internet, chegan-
do a milhões de pessoas ao mes-
mo tempo. Ou seja, o humor ju-
daico nunca esteve tão popular.
Isto é a sociedade de massa", afir-
mam Novak e Waldoks.  Defini-
ção de humor judaico  - É aquele
que gira em torno de todos os
aspectos da vida e das caracte-
rísticas do povo judeu - cultura,
valores, símbolos, etc. Mas não
se limita apenas às fontes judai-
cas, inspirando-se também na so-
ciedade em geral  -  É aquele que
envolve as complexidades da
mente, apresentando, ainda, uma
lógica interna É sarcástico  - Ten-
de a ser anti-autoritário; expõe a
hipocrisia e satiriza a pompa e a
grandiosidade  - É crítico  - Ca-
çoa de tudo e de todos.   Artigo
baseado em Enciclopédia do hu-
mor judaico - Dos tempos bíbli-
cos à era moderna, de Henry Spal-
ding - da Editora Sêfer e The Big
Book of Jewish Humor, de Willi-
am Novak e Moshe Waldoks - da
Harpel Perennial Editora.

HENRIQUE VELTMAN é jor-
nalista. - hbveltman@gmail.com

Especial HENRIQUE VELTMAN

Mel Brooks, quando os
índios falam iídiche

História Luiz Antonio Simőes
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 Trabalhando com afinco, alcançará o triunfo! Mas cuidado; o triunfo em
questão é um leão que fugiu do zoológico. Se te alcançar, adeus mundo ingrato.

  O ariano será promovido na firma em que engana: deixará o cargo de
‘contas a pagar!’ Doravante passará a exercer o posto de faxineiro! Promo-
ção de grego!

 Evite rolos com sua sogra. A velhota é ‘mãe de santo’ e pode te acertar!
Para se ver livre da velha e não dar na vista, leve-a ao jardim zoológico e
mande-a abraçar o leão!

  Você, que é repórter, perdeu com a morte do facínora goiano Lázaro. Sua
coluna policial no jornal que dava Ibope, foi pra cucuia! Aguarde nova oportu-
nidade de sucesso noticiando as fraudes sobre corrupção na compra das vacinas!

  Seja humilde! Nada de roubar e dar dicas aos ‘inimigos do alheio’ sobre a data
de pagamento dos operários da empresa de construção civil em que é segurança,
para fazer a visita e recolher a grana. Seja honesto! Deixe de ser safado!

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 Prudência te ajudará a vencer a crise econômica que está te levando à
falência! Prudência é aquela ex-miss do clube 120, morena cor de jambo e,
através da sua ‘lábia’, arrecadará grana dos tubarões para aliviar sua crise em
função da covid 19 levar à falência a sua fábrica engarrafar fumaça.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Momento propício para reatar a relação amorosa com o Toninho das
Quantas! Toninho promete ser leal e não desfilar nas partidas de futebol
amador com traje de baiana à cata de novos romances!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Nada de se intrometer em sociedade de qualquer tipo, comercial, indus-

trial ou amorosa! Sociedade e segredo entre três, dará certo, matando dois!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Faça uma série de experiências! Nesta época de frio, desenvolva bebi-

das quentes para servir a freguesia! Coloque à venda conhaque falsificado,
fajuto, utilizando vasilhame de marcas famosas, adquirindo os vasilhames
em ferro-velho!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Reveja amizades antigas e aproveite pagando aos amigos de outrora

aquelas dívidas que contraiu durante a época em que tirou férias na peniten-
ciária. Se não fossem eles, ‘mofaria no xilindró’

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Selecione as suas amizades; nada de ouvir conselhos de pessoas que não

tem condições de pelo menos viver honestamente. Antes só que mal acompa-
nhada (o)!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Herança é coisa maldita. Caso haja partilha  com a morte dos patriarcas,

procure vender aquilo que os finados deixaram;  dê a parte que cabe a cada
herdeiro e durma tranquilo!

(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

Mas Jesus foi para o monte das
Oliveiras. Ao amanhecer voltou para
o Templo, onde, sentado, começou a
instruir o povo que viera com ele.
Trouxeram-lhe então os escribas e os
fariseus uma mulher que fora surpre-
endida em adultério, e, colocando-a
no meio, disseram=lhe: “Mestre, esta
mulher foi agora mesmo surpreendi-
da em adultério. Ora, Moisés orde-
nou na lei que apedrejemos os adúl-
teros. Tu, porem, que dizes?”. Isto
diziam eles para tenta-lo, a fim de o
poderem acusar. Porem, Jesus, abai-
xando-se se pôs a escrever com o dedo
no chão. Como eles continuassem a
interroga-lo, levantou-se e lhes dis-
se: “Aquele dentre vós que está sem
pecado, seja o primeiro a apedrejá-
la”. E tornando a inclinar-se, conti-
nuou a escrever no chão. Eles, po-
rem, ouvindo estas palavras, foram
se retirando, um depois do outro, a
principiar pelos mais velhos, e as-
sim Jesus ficou só com a mulher que
estava no meio. Levantando-se en-
tão, Jesus lhe disse: “Mulher, onde
estão os que te acusavam? Ninguém
te condenou?” Ninguém, Senhor, res-
pondeu ela. E Jesus lhe disse: “Pois
nem eu te condenarei. Vai-te e não
tornes a pecar” (João 8:1-11).

Em primeiro lugar destacamos
que Jesus não era analfabeto, pois
escrevia no chão e em segundo, que
ele era letrado nas escrituras e disso
não temos duvidas. Ninguém jamais
falou como fala este homem está em
João 7:46; Um homem que afirmou
que não tinha vindo abolir a Lei
(Mateus 5:17) e que na verdade alte-
rou dando uma nova interpretação à
ela; Um homem que ensina: “Porque
vês o argueiro no olho de teu irmão e
não vês a trave no teu olho”(Mateus
7:3-5) e que orienta para não julgar-
mos porque seremos julgados na
mesma medida (Mateus 7:1-2), não
poderia julgá-la. Se o tivesse feito,
Ele estaria contra o que prega e não
poderia se contradizer, pois é o exem-
plo vivo do que ensina.   E nós? Se-
guimos tal exemplo ou nos asseme-
lhamos aos fariseus e publicanos hi-
pócritas ficando de “tocaia” (Mes-
tre, esta mulher foi agora mesmo sur-
preendida em adultério) esperando

que nosso próximo erre para o acu-
sarmos? Ou será que não estamos fa-
vorecendo o caminho para que pe-
quem para nos sentirmos maiores e
melhores?  Os acusadores foram em-
bora começando pelos mais velhos
porque quanto mais se vive mais se
peca, então, como é que poderiam
atirar a pedra  que pesa em suas cons-
ciências? E nós? Como estará nossa
consciência quando apontamos os
erros dos outros? É claro que não de-
vemos ser coniventes com o errado,
mas também, não devemos
propagandear os deslizes  daqueles
que erram.

  Espelhamos nossos defeitos no
nosso próximo e por isso nossos ata-
ques e acusações nos servem de aler-
tas parta nosso modo de viver. Antes
de apontarmos o dedo para os “peca-
dos” dos demais devemos nos anali-
sar, ou melhor, não devemos enaltecer
ou julgar os erros alheios e nem
condená-los porque nós também so-
mos devedores.

 Estamos aprendendo essa lição.
Até agora tudo o que falamos foram
praticamente acusações, isto é, só ati-
ramos pedras, as pedras da nossa
consciência, e não nos sentimos mais
leves. Ao contrario, ouvimos a voz
de Deus em nosso intimo chamando-
nos de insensatos, e tanto ontem
como hoje, procuramos mascarar nos-
sos pecados apontando os dos ou-
tros. Como somos hipócritas!

   QUEM PODE ATIRAR PEDRAS?

Kaidakama
HORÓSCOPO

A terceira edição da Cam-
panha do Agasalho da Associ-
ação Comercial de São Paulo
(ACSP) foi encerrada oficial-
mente no último dia 15 de ju-
lho, em reunião realizada na
sede da entidade. A ação soci-
al, coordenada pelo Conselho
da Mulher Empreendedora e
da Cultura (CMEC), superou
as expectativas com 146.919
itens entre agasalhos e cober-
tores doados a 140 organiza-
ções sociais.  Segundo Ana
Cláudia Badra Cotait, presiden-
te do CMEC, “isso faz com
que o desafio do próximo ano

seja ainda maior, porque gos-
taríamos de dobrar a marca
deste ano”.  O evento contou
as presenças da primeira-
dama Regina Carnovale
Nunes e de Ricardo Nunes
Filho, que representou o pre-
feito.  Além de roupas, a
ACSP recebeu doações de
alimentos, kits de higiene, más-
caras e dinheiro. “Agradeço
aos que doaram e a essas
mulheres empreendedoras que
nos surpreendem positivamen-
te”, disse Alfredo Cotait Neto,
presidente da ACSP.  Neste
ano, a Campanha teve a ade-

são das associações comerci-
ais do interior do estado e re-
gião metropolitana e de perso-
nalidades.

Projeto de criação de
data alusiva à autoestima da
mulher -  Ainda no âmbito do
CMEC, Ana Cláudia Badra
Cotait apresentou dia 19 de ju-
lho ao vereador Aurélio
Nomura, o projeto do Conse-
lho de instituir oficialmente o
Dia da Autoestima da Mulher,
a ser comemorado em 21 de
setembro.  O objetivo do Pro-
jeto intitulado "Florescer da

Autoestima" é promover o
autoconhecimento, a consciên-
cia do próprio corpo, confian-
ça e desenvolvimento físico,
pessoal e emocional, com o
intuito de trazer bem-estar à
vida da mulher e da empreen-
dedora paulistana.

Além da presidente do
CMEC, participaram do en-
contro com o vereador a co-
ordenadora do Conselho da
Mulher Empreendedora e da
Cultura da Distrital Sudeste da
ACSP, Celi Paulino Carlota, e
sua vice, a advogada Fabíola
Macedo Vasconcellos.

ACSP encerra campanha do agasalho
com quase 147 mil pelas arrecadadas

Cidadania Brás Pereira
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Receita libera consulta a
terceiro lote de restituição do IR

A partir das 10h de hoje (23), o contribuin-
te que entregou a declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física até meados de maio po-
derá saber se acertou as contas com o Leão.
A Receita Federal liberará a consulta ao ter-
ceiro dos cinco lotes de restituição de 2021.

 Esse será o maior lote de restituição da
história em número de contribuintes. Ao todo,
5.068.200 contribuintes receberão R$ 5,8 bi-
lhões. ?Do total, 4.913.343 contribuintes en-
tregaram a declaração até 18 de maio.  O res-
tante tem prioridade legal, sendo 13.985 con-
tribuintes idosos acima de 80 anos, 95.298 con-
tribuintes entre 60 e 79 anos, 8.987 contribuin-
tes com alguma deficiência física ou mental
ou moléstia grave e 36.616 contribuintes cuja
maior fonte de renda seja o magistério.  O di-
nheiro será pago em 30 de julho. A consulta
pode ser feita na página da Receita Federal

da internet. Basta o contribuinte clicar no cam-
po Meu Imposto de Renda e, em seguida, Con-
sultar Restituição. A consulta também pode ser
feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, dis-
ponível para os smartphones dos sistemas
Android e iOS.  A consulta no site permite a ve-
rificação de eventuais pendências que impeçam
o pagamento da restituição – como inclusão na
malha fina. Caso uma ou mais inconsistências
sejam encontradas na declaração, basta enviar
uma declaração retificadora e esperar os próxi-
mos lotes.

Calendário - Inicialmente previsto para ter-
minar em 30 de abril, o prazo de entrega da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Físi-
ca foi encerrado em 31 de maio por causa da
segunda onda da pandemia de covid-19. Ape-
sar do adiamento, o calendário original de resti-
tuição foi mantido, com cinco lotes a serem
pagos entre maio e setembro, sempre no último
dia útil de cada mês.  A restituição será deposi-
tada na conta bancária informada na Declara-
ção de Imposto de Renda. Se, por algum moti-
vo, o crédito não for realizado, como no caso
de conta informada desativada, os valores fi-
carão disponíveis para resgate por até um ano
no Banco do Brasil.  Neste caso, o cidadão pode
reagendar o crédito dos valores de forma sim-
ples e rápida pelo Portal BB, ou ligando para a
Central de Relacionamento BB por meio dos
telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001
(demais localidades) e 0800-729-0088 (telefo-
ne especial exclusivo para deficientes auditi-
vos). Fonte: Agência Brasil

Na Zona Norte, exatamen-
te na Av. Mário Pernambuco
em Vila Mazzei - Jardim Tre-
membé, arrancaram as placas
de proibido estacionar e toma-
ram a avenida como oficina
mecânica e de funilaria. A po-
pulação quer uma providência
urgente dos órgãos públicos
sobre essa situação, pois nes-
sa avenida movimentada e de

As oficinas mecanicas e
funilarias ao céu aberto

oficinas mecânicas e funilaria
ao céu aberto com pouco es-
paço, passam ônibus, cami-
nhões, automóveis, bicicletas,
cadeirantes e pedestres. Todas
as quintas-feiras temos aqui na
Avenida Manuel Gaya uma
feira livre de grande porte atra-
palhando demais o trânsito lo-
cal, como é trajeto para a ro-
dovia Fernão Dias (Jaçanã-

Vila Galvão). onde temos o
terminal de cargas. Eles con-
sertam os automóveis todos os
dias e noites deixando e les
desmontados por várias sema-
nas, com as portas abertas e
materiais de trabalho e com os
seus corpos expostos no meio
da rua, causando grandes
transtornos ao motoristas e
pedestres para não causar aci-
dentes como danos aos carros
estacionados e em transito. A
avenida é apertada para essas
oficinas em vias públicas as-
sim pode termos acidentes pos-
teriores aos profissionais e pe-
destres como monstra a foto .
Atenção ao máximo e pedi-
mos as subprefeituras Jaçanã-
Tremembé e a CET - Enge-
nharia de Tráfego urgente-
mente uma providência para
não acontecer acidentes no
decorrer dos dias seguintes,
assim os cidadãos paulistanos
da zona norte de São Paulo
terão mais segurança.

Instituto Brasil + Social
realizou  entrega das cestas
básicas doadas pelo Cidade
Solidária de São Paulo para
famílias cadastradas no Pro-
jeto Diblando a Fome, apadri-
nhado pelo jogador Cafu, no
dia 9 de junho na sede do Ins-
tituto  Brasil + Social, no Ipi-
ranga. No dia 10 de julho,  na
quadra da escola de Samba
Imperador do Ipiranga  pelo
Presidente: Dr. José Luiz, Or-
ganizadores Emerson  de Oli-
veira  e Josy Maria do Proje-
to Imperador  educa  famílias
cadastradas  no Projeto Dri-
blando  a Fome. No dia 13 de
julho no campo de futebol  do
Black Power do Ipiranga.

Agradecimentos: Sr: Éd-
son Aparecido Corrêa - O
Branca, Presidente e treina-
dor do Black Power do Ipiran-
ga. Marcelinho, que organizou
voluntários Caio Henrique e
Cristina Pugliesi

HISTÓRIA: - Fundado em
24/12/1972 nas cores azul,
preto ,branco, nasceu no Bar
da Lídia fica na na Rua Ver-
gueiro 7,673.  O Grêmio Es-
portivo Black Power é um dos
times de várzea tradicionais da
Zona Sul, além do forte apelo
do nome aos movimentos ne-
gros norte americano, relaci-
onado principalmente à esté-
tica apresentada pelos inte-

Semana Solidário Driblando a Fome

grantes do time nos anos 70 -
maioria negra e com grandes
cabeleiras Black Power - o
time também leva o nome do
bairro onde surgiu e moram
seus representantes até os
dias de hoje.  Também no
bairro do Ipiranga a jornalista

Nilsa Nakamura é Diretora do
Projeto Driblando

A Fome onde o  posto de
arrecadação e de doações:
Roupas, Alimentos, Brinque-
dos. Rua:Acarajé  311, Vila
D.Pedro I,  Ipiranga, São Pau-
lo. Contato ( 11) 50612740.

Comportamento

 “Pais jamais conseguirão
poupar seus filhos das perdas, por
mais que os amem. Não adianta
amamentarem no peito por tempo
indeterminado, deixarem a chupe-
ta e mamadeira até que eles rejei-
tem e, nem mesmo, substituir brin-
quedos que quebram por outro ou
deixarem as crianças ganharem no
jogo e brincadeiras coletivas. Pais
precisam estar juntos com seus
filhos, sem enfatizar a perda como
algo de cunho puramente negati-
vo. Assim, estarão ensinando-os
a encarar a vida de forma a aceitar
as mudanças e as adversidades,
sabendo entender o “sim” e o
“não”, sem criar rotas de fuga e
defesas mediante as mudanças e
obstáculos que surgem no decor-
rer da vida, tornando-se mais for-
tes na juventude e vida adulta
para lidar com as situações de
perda.”

Desde que o bebê nasce, ele
já começa a experimentar as per-
das, inerentes à vida.  Conforme
vai crescendo, perde algumas
condições que, gradativamente, o
deixam mais “independente” em
busca de certa autonomia: apren-
de a andar, falar, comer sozinho,
etc. Se olharmos por esta verten-
te, perder significa amadurecer
para uma nova fase; representa
evolução e conquista.

Quando falamos de perdas,
muitas vezes, estamos pontuan-
do uma transformação e podemos
ver seu saldo positivo. Perdas são
necessárias para nosso desen-
volvimento como um todo.

Em nossa sociedade, as per-
das vêm carregadas de conota-
ções negativas, por estar direta-
mente conectada com a ideia de
morte, fim ou fracasso. Traz um

Convivendo com as perdas
para aprender e crescer

significado de dor e sofrimento.
Mas, todo fim é brindado com um
começo, com a possibilidade de
recontar uma história ou criar uma
nova; representa algo novo e di-
ferente. Talvez, o mais angusti-
ante seja que, esse diferente nos
remeta ao desconhecido, o que
nos traz certa inquietação, que
irá cessar  mediante um movimen-
to (ação) em busca de seguran-
ça. Pais jamais conseguirão pou-
par seus filhos das perdas, por
mais que os amem. Não adianta
amamentarem no peito por tem-
po indeterminado, deixarem a
chupeta e mamadeira até que eles
rejeitem e, nem mesmo, substituir
brinquedos que quebram por ou-
tro ou deixarem as crianças ga-
nharem no jogo e brincadeiras
coletivas.

Pais também sentem a perda,
não têm mais o bebê na família,
ele está crescendo. Dependendo
da conotação dada pelos pais e
os sentimentos que as perdas re-
metem, torna-se difícil gerenciá-
las diante dos filhos. Por exem-

plo: quem nunca ouviu mãe/pai
angustiados relatarem sobre os
primeiros dias de seu filho na es-
cola, ou quando ele vai dormir
pela primeira vez na casa de um
amiguinho? Perder é se deparar
com uma situação de crescimen-
to, de mudança de estado, situa-
ção e condição. A criança ganha
um novo mundo e a mãe/pai uma
nova criança, que agora se rela-
ciona com outras e aprende coi-
sas novas.

Pais precisam estar juntos
com seus filhos, sem enfatizar a
perda como algo de cunho pura-
mente negativo. Assim, estarão
ensinando-os a encarar a vida de
forma a aceitar as mudanças e as
adversidades, sabendo entender
o “sim” e o “não”, sem criar rotas
de fuga e defesas mediante as
mudanças e obstáculos que sur-
gem no decorrer da vida, tornan-
do-se mais fortes na juventude e
vida adulta para lidar com as si-
tuações de perda. Biblioteca Vir-
tual da Antroposofia (
www.antroposofy.com.br )

Miguel Tortorelli

Economia Hugo Pereira Bronca do Leitor Nogueira Bueno

Ação Social Nilsa Nakamura
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Para tudo existe um
tempo nesta vida

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
   Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br

Com as presenças da enti-
dades e autoridades, deu iní-
cio a cerimônia da procedimen-
to da entregas das cestas e as
mensagens a todos presentes.

O mestre cerimonial, mem-
bro da equipe da Pastoral So-
cial da Paróquia  e coordena-
dor de eventos do iBRASAC,
o jovem  Milton Henrique Ri-
beiro, deu às boas vindas a to-
dos e apresentou a equipe que
organizaram este encontro:
Glaucia Máximo, Presidente
do iBRASAC e  Coordenado-
ra da Pastoral Social da Paró-
quia São Miguel Arcanjo, Jose
Roberto - assessor de gabine-
te do  Fundo Social do Estado
de SP, Regiane Fernandes,
Ccordenadora da Zona Norte
e Florentina Resende Coorde-
nara da Zona Norte do Fundo
Social, Equipe representado o
Gabinete da Primeira Dama,
Bia Doria, e o Governador
João Doria, Vladimir Almeida
representando o Subprefeito
Guaracy da Casa Verde,
Cachoeirinha e Limão, e a
Paróquia São Miguel Arcanjo
o Pároco Edson Fernandes,
que abençoou as cestas bási-
cas e deu boas vindas.

iBRASAC entrega 1500 cestas
básicas as entidades da Zona Norte

LISTAGEM iBRASAC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ALIANÇAS SÓCIO
AMBIENTAL CULTURAL, que receberam as cestas básicas: Associação =  1 - Instituto
Brasileiro de Alianças Socioambiental e Cultural, 2- Paróquia São Miguel Arcanjo, 3 -Instituto
Caminho do Bem, 4 - Grêmio Recreativo e Cultural do Imirim Brás Pereira Banda Show, 5 -
Grêmio Recreativo Cultural Social Bloco Carnavalesco Não Empurra que é pior, 6 - Associ-
ação Comunitária Amigos Vila Prado do Bairro do Limão, 7- Asilo Casa Luz do Caminho, 8
- Instituto Um Pedacinho de um Sonho, 9 - Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba
Unidos do Peruche, 10 - Paróquia Santo Antônio do Limão, 11 - Paróquia São Francisco de
Paula e São Benedito, 12 - Ong Namaste Espirita Filhos de Cáritas, 13 - Instituto Sem Barrei-
ras, 14 - Instituto Edificando e 15 - Internacional Yuouth Fellowship Brasil.

Entidades que foram  beneficidas diretamente  pelo Fundo Social, que possuem seu CNPJ
ativo e participaram do processo de solicitação via Ofício. Essas entidades se juntaram e
ajudaram outras famílias de entidades parceiras da Rede iBRASAC, que não foram atendi-
das neste momento, o trabalho em Rede aconteceu também no recebimento e retiradas das
cestas onde uma entidade ajudou a outra como voluntários  e transportes.

Na noite de autógrafo do livro de autoria da escritora Daniele Cunha, filha do
ex Presidente da Câmara Federal  Eduardo Cunha que relata todos os fatos e
episódio que causou contou com a saída da Presidente Dilma Rousseff para assu-
mir o poder seu vice Presidente o Jurista Prof. dr. Michel Temer. Estiveram
prestigiando o acontecimento, autoridades entre deputados, senadores os jornalis-
tas Edgar Lisboa do Jornal do Brasil, Fernado Girão e ex - assessor de imprensa da
ACB - Associação dos Congressistas da Câmara do Deputado e do senado fede-
ral dr. Rômulo Mesquita, dr. Luis Medeiros empresário, Anderson Cunha e políti-
cos convidados ao lançamento muito concorrido e um dos mais prestigiados na
Capital da República. O local foi no badalissimo Espaço da Galeria Pátio Brasil.
Texto  Fernando Girão e fotos de Telmo Ximenes.

Livro de Daniele Cunha sobre o impeachment de Dilma Rousseff

 Para mim, Kaique Marques
Silva, é tempo de agradecer
primeiramente a Deus pela chance
da vida e de um novo recomeço
após o acidente sofrido. Foram
vários dias de lutas pela vida e
por continuar sendo caminheiro
do tempo. Para tanto, muitas
pessoas me ajudaram, apoiaram,
torceram, rezaram e cuidaram de
mim.  Anjos de todas as idades e
cores. Pessoas maravilhosas que
disponibilizaram tempo, amor
para me ver a estar aqui firme e
forte..  Para tudo existe um tempo,

 Foi aprovado em primeira
votação na Câmara Municipal
de São Paulo, a PL 345/2021
de autoria da vereadora
Sandra Santana  e o vereador
Paulo Frange. Agora seguirá
para a segunda votação e pos-
teriormente à sanção do pre-
feito Ricardo Nunes.  O Pro-
jeto de Lei que incluirá o nome
do Largo da Matriz Velha para
Largo da Matriz Velha Jorna-
lista Célio Pires de Araújo, é
uma homenagem ao fundador
do principal jornal do bairro, o
Freguesia News, com seus 34
anos de existência. A praça é
o local onde abrigou a sede do
jornal desde o ano de 2000.
Célio Pires era querido por

Praça da Freguesia do Ó terá nome em homenagem
 ao jornalista Celio Pires do FREGUESIA NEWS

muitos e faleceu em 25 de
maio em decorrência da cirur-
gia para implantação de uma
ponte de safena. Deixou um

legado muito importante para
o bairro, no cunho cultural e
comunitário. (Texto: Alfredo
Bazzolli/Foto: reprodução)

um momento e a hora chegou
tempo de dizer a todas essas
pessoas meu muito obrigado por
tudo... Tanto!!!

 Sem cada um de vocês eu não
teria conseguido atravessar esta
etapa.  De tudo fica a certeza.
Aprendi que posso também
retribuir o que posso também
retribuir o que vi. Aprendi que
devo fazer o bem a quem de mim
precisar, pois quando foi comigo
recebi carinho, afeto e ajuda!!!

‘’Deus os abençoes
infinitamente’’.
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Bar do Tião Sede Zero
O Bar do Tião é um local onde os ami-

gos se reúnem para apreciar uma cerveja
bem gelada, conversar, rir, assistir aos jo-
gos do seu time de coração, paquerar e se
divertir muito.  Estamos abertos de segun-
da a sábado. O Bar traz além das saborosas
porções, diversos atrativos especiais. Dis-
pomos de um vasto acervo de cachaças na-
cionais e importadas.  Sinta-se à vontade
com seus amigos e familiáres. Aproveite
todo conforto e agilidade dos nossos ser-
viços. A conquista de nossos clientes está
relacionada a grande qualidade que ofere-
cemos em nossos serviços.

Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó
 Telefones: (11) 3999-5213 / 94736-4989 - www.bardotiao.com.br




