
ANO XXII - Nº 680 - 31 DE  JULHO DE 2021 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sábado dia 7 de Agosto às 9h
Conseg - Conselho Comuni-
tário de Segurança da Vila
Amália/Cachoeirinha repre-
sentado por Lourdes de
Freitas promove o Hastea-
mento da Bandeira com
participação de Autoridades,
Parlamentares, Comerciantes
e Lideranças, o evento
acontece na Praça do Largo
do Japonês com abertura
prevista da Banda da Polícia
Militar. Pág. 2

 Hasteamento da Bandeira  no Largo do Japonês em
comemoração ao  Aniversário de V.N. Cachoeirinha

No Brasil, 8,6 milhões de mulheres são donas de negóci-
os. O número é equivalente a 33,6% do total de pessoas que
empreendem no país, uma porcentagem pequena quando
comparada à de homens (66,4%), mas que fica ainda me-
nor quando é feito o recorte racial: mulheres negras corres-
pondem a 47% do total de empreendedoras. Pág. 5

 - A Concessionária Linha Universidade (Linha Uni), responsável pelo empreendimento da Linha 6-Laranja, de metrô de
São Paulo, e a ACCIONA realizam nesta segunda-feira, 2 de agosto, às 16 horas, a primeira atividade de desmonte de rocha
na futura Ventilação e Saída de Emergência Tietê (VSE Tietê). Pág. 6

O Ministério da Saúde anunciou quarta-feira (21) que au-
mentou para 63,3 milhões a previsão de doses de vacinas con-
tra covid-19 que devem ser entregues em agosto pelos labora-
tórios contratados. A previsão anterior era de 60,5 milhões de
unidades.  Segundo a pasta, a nova projeção representa um
aumento superior a 50% em relação a julho, quando o país deve
receber 40,4 milhões de doses previstas. Pág. 4

Saúde amplia projeção de
entrega de vacinas para agosto

Desigualdades tornam o empreendedorismo
de mulheres negras mais vulnerável

Governo de SP entrega Museu da
Língua Portuguesa reconstruído

O Museu da Língua Portu-
guesa será reaberto ao
público a partir do próximo
domingo (1º). No sábado
(31), será feita uma cerimô-
nia de abertura com autori-
dades de países falantes da
língua portuguesa e ex-
presidentes do Brasil.
O museu que fica na Esta-
ção da Luz, um edifício do
final do século 19 centro de
São Paulo, foi destruído por
um incêndio em dezembro
de 2015. Pág. 6

Criadores do Rock in Rio anunciam novo
festival de música em São Paulo

A cidade de São Paulo vai ganhar um novo festival de música para chamar de seu. Isso porque os criadores do Rock in Rio
anunciaram, nesta sexta-feira (16), o The Town. O evento, que ainda não tem atrações confirmadas, vai acontecer em setembro
de 2023, no Autódromo de Interlagos.  “The Town será mais uma referência do entretenimento de qualidade no Brasil, com
entregas também de alto nível para o público e para as marcas”, afirma o empresário Roberto Medina, em comunicado.  O
investimento para realização do evento será de R$ 240 milhões. Pág. 3

Linha 6-Laranja: início
do  desmonte de rocha no VSE Tietê

Partes dos tatuzões são descobertas pela Acciona (iTechdrones)
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Crítica, Elogios,

Sugestões e
Reivindicações

Moradores do Jardim Guarani pedem melhor atendimento da PM
e mudança da 2º Cia para a 3º Companhia do 18º Batalhão.

 A Associação dos Moradores Unidos do Jar-
dim Guarani - Tel (11) 98818.5435 juntamente com
a Comunidade está preparando um Abaixo Assi-
nado solicitando ao Comando Geral de Polícia
Militar e a Secretaria da Segurança Pública a to-
mada das providências cabíveis para que o Jar-
dim Guarani na Brasilândia passe a ser atendido
pela 3ºCompanhia do 18ºBatalhão de Polícia Mi-
litar que já fica do lado do bairro no pátio do
45ºDP e não mais pela 2ºCompanhia que fica
muito distante,fora de mão no bairro de Taipas.
O atendimento da 2º Cia no Jardim Guarani sem-
pre deixou a desejar, inclusive nos pedidos de
Policiamento feitos para as festas das crianças
realizadas todo ano na rua Itambé do Mato Den-
tro, o povo vai cobrar melhorias e mudança de
Companhia até no Ministério Público.

Dia 7 de Agosto tem Hasteamento da Bandeira
no Largo do Japonês em comemoração ao

Aniversário de V.N.Cachoeirinha

Sem ficar dando canseira para resolver,
Moradores do Jardim dos Francos na Brasi-
lândia continuam cobrando e aguardando que
a CET faça o serviço de sinalização já apro-
vado para a Rua Laudelino Antônio de Brito
na Brasilândia, A falta de sinalização vem a
muito tempo causando transtornos para os
moradores e com a construção de uma vale-
ta na Laudelino Antônio de Brito com a Mi-
guel Delipare para piorar uma faixa de pe-
destres foi apagada.

Atenção SMT/CET cadê o Serviço?

Conselho Tia Alzira

 Frio de las-
car! Despesas
com a manu-
tenção do ter-
reiro aconte-
cendo. Guias
gozando me-
recidas férias,
água, luz, im-
postos, gasoli-
na, corroendo
as finanças do
terreiro, pensei: hoje não have-
rá clientes! Ledo engano!
Abrindo a porta do terreiro, eis
que tinham clientes! Saravá!
Cliente é sinal de receita posi-
tiva; nossos trabalhos obede-
cem a inflação: subindo, o ter-
reiro acompanha o cortejo.
Uma comissão de trabalhado-
res estava a espera! O líder
tomou a palavra: “Magnânima
guru, viemos ao abençoado ter-
reiro para ouvir os sábios con-
selhos do guias africanos so-
bre em quem votar na próxima
eleição!” – Vocês são candi-
datos? Perguntei. – “Não, foi
a resposta; apenas queremos
uma palavra fluente e amiga
dos guias para não cair na bur-
rada pela undécima vez!” Para

Crônica Professor Clovis Pereira

Um eleitor em parafuso!

desatar o nó foi escalado o ca-
boclo Zoeira, especialista em
política: “Zifio, ouvi seu pedi-
do: vou jogar os búzios para
concentrar e responder! Epa!
Os búzios foram raptados! Vou
concentrar para descobrir o
responsável pelo rapto! Rece-
berei o caboclo ‘Mão Leve’,
ex-político e a palavra final
acontecerá!” – Caro colega
Zoeira: diga aos consulentes
que deixem de votar na próxi-
ma eleição devido a que ‘dia-
bo a diabo não tem escolha’;
No dia da eleição, vá pescar
que ganha mais que votar! O
cliente aceitou o conselho.

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

Inflação, frio e vacinas, são
temas em qualquer órgão de
comunicação. A falta de as-
sunto ataca o mercado notici-
oso do momento. Pra quebrar
a monotonia, aconteceu a ci-
rurgia no Papa Francisco e
como é ‘chegado a Deus’,
saiu-se bem, está revigorado,
saudável e bem disposto.

O Presidente Bolsonaro
‘passou estreito’ com uma cri-
se basal, mas internado num
hospital de relevo, a crise foi
mandada às traças. Está fir-
me  em Brasília! O frio está
colocando parte da população
em pânico; alguns graus ne-

Inflação, frio & Vacinas

gativos em pontos do país. Os
moradores de rua se viram
como podem: recebem cober-
tores, tomam cachaça e tem o
frio amenizado com a compa-
nhia de um cão e a proteção
divina! As vacinas estão ativas
e o povão está sendo ‘espeta-
do’ em diversos pontos do país.
Alguns puritanos escolhem a
marca e procedência da vaci-
na. Sendo a vacina gratuita,
nada de escolher! É de dar
graças a Deus a imunização,
afastando a morte!

A vida, mesmo com infla-
ção em todos os pontos, é boa
demais! Xô morte! Vacina é
salvação! Amém!

 Há movimento para que as par-
tidas de futebol retornem com a pre-
sença dos torcedores. Medida acer-
tada, desde que mantenham distân-
cia exigida em diversas ocasiões.

Enquanto proíbem as torcidas, as
baladas acontecem em diversos pon-
tos da capital sem que os ‘baladeiros’
tenham mantido distância e uso de
máscaras!

Aguardem novo aumento da gasolina, gás etc. Quan-
do políticos se reúnem, impostos, inflação acontecem.
Com o calor, a inflação esquenta; com esse frio colocan-
do até roupas aposentadas pra usar, a inflação se faz pre-
sente também.

O ditado ‘se correr o bicho pega, se bobear, o bicho come’
está adequado para a época atual. O vivente além de temer a
covid-19, tem que se livrar da inflação em todos os sentidos,
senão, o bicho pega!

Abrindo Baú

No futebol, poucas novidades.
Técnico Rogério Ceni não apro-
vou no Flamengo. Renato Gaúcho
está no cargo. Veremos quantos
meses esquentará o banco!

Felipão está de volta, agora no Grê-
mio - RS -, veremos se consegue se
manter. A profissão de técnico de fu-
tebol é incerta: vive de bons resulta-

dos. Não acontecendo, terá que ‘carregar a cruz com catego-
ria’ e viver com a grana das indenizações obtidas com as cons-
tantes demissões.

Imirim, Cachoeirinha tiveram o apoio e atenção de
alguns vereadores no passado. Agora são ‘órfãos’, não
temos a quem apelar! Saudade da era Claudinho, Calvo
e Goulart! Afinal endereçar um pedido a qualquer ‘enga-
nador atual’ é perder tempo! Pense nisso!

A situação está colocando
a população com saia justa e
‘cobertor curto!’  De vez em
sempre acontecem chuvas tor-
renciais arrasando o que encon-
tra pela frente.  Nos noticiosos
da tevê, observamos casas de-
sabadas, caminhões e ônibus de-
safiando enchentes, carros sub-
mersos, muros caídos, enfim um
rolo sem tamanho. Quando a
chuva dá uma trégua, vem o
tempo seco e as notícias são de-
sanimadoras: agricultura em cri-
se!  Plantações morrendo, per-

da de safra X, leite e deriva-
dos com preços às nuvens,
carnes de aves, gado e até
peixe que não tem nada com
o peixe, sobem de preço e
apertam a vida do ser humano
de menor posse.

O rico, políticos da ativa, as
propinas acertam o alvo!

 Não há problema! Pelo
exposto, tá tudo errado..., e
sem previsão de conserto!

Tia Zulmira, viúva, aposentada
e observadora do cotidiano.

 Tá tudo errado!

Sábado dia 7 de Agosto às
9h o Conseg - Conselho Comu-
nitário de Segurança da Vila
Amália/Cachoeirinha represen-
tado por Lourdes de Freitas pro-
move o Hasteamento da Bandei-
ra com participação de Autori-
dades, Parlamentares, Comer-
ciantes e Lideranças, o evento
acontece na Praça do Largo do
Japonês com abertura prevista
da Banda da Polícia Militar. De-
vido a Pandemia uma Ação So-
cial com vários atendimento e
o tradicional Show Musical de
Aniversario da Cachoeirinha
com várias atrações sempre re-
alizado na Av. Deputado Emílio
Carlos foi cancelado.

Com as vacinas sendo apli-
cadas tudo começa a normali-
zar mais rápido e no ano que
vem ja foi divulgado que tem
Carnaval e tem também a
estreia do Bloco Carnavales-
co Joia da Vila que promete
incomodar o concorrente e
agitar a Brasilândia, sob co-
mando de Sérgio Matrone a
rapaziada da Vila Rica vai fa-
zer o melhor  para o Povão.

Joia da Vila
está chegando
na Brasilândia

"A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Coordenadoria de
Gestão da Rede Municipal de Ilu-
minação Pública (ILUME), infor-
ma que nesta segunda-feira (26)
a equipe de manutenção substi-
tuiu três luminárias na Rua
Manoel Nascimento Pinto (altu-
ra do número 7) e outra lâmpada
na mesma via (altura do número
37), restabelecendo a plena ilu-
minação pública dos locais. Con-
fira as fotos em anexo.

 Diariamente a ILUME realiza
reparos necessários para a
melhoria da iluminação pública,

Resposta da Ilume/Resolvido

trocando lâmpadas com mau fun-
cionamento e vistoriando a cor-
respondente fiação, que, em al-
guns casos, pode ter sido furtada
ou alvo de vandalismo. Em situa-
ções normais a manutenção é re-
alizada no prazo máximo de 24
horas. No entanto, em decorrên-
cia de fatores externos como que-
da de árvores, furto de cabos ou
fenômenos naturais, esse prazo
poderá ser estendido.

 As solicitações de manuten-
ção de iluminação pública podem
ser feitas pelo Disk Ilume 0800 779
0156"

Editorial

 Os resultados em Tokio 2020 têm mostrado o quanto não inves-
timos em esporte de alto nível. Até o momento, nossos atletas não
conseguiram fazer frente aos gringos em esportes tradicionais, como
natação, judô, corrida, etc. Porém, o emocionante é ver como pesso-
as têm se manifestado em frente à TV para torcer. Devemos acreditar
e cobrar nosso governo quanto à investimento e, sobretudo, apoio
mensal para aqueles que levam o nome do Brasil.

Continuemos na torcida. Viva o Brasil.

Precisamos repensar nosso
investimento no esporte

Prof. Clovis

NOTA DA REDAÇÃO:

 Segundo Alexsandro dos
Santos, a Subprefeitura Casa
Verde/Cachoeirinha bem que
tentou atrapalhar o evento ao
invés de ajudar ficou seguran-
do a liberação, tentou desviar
para ser realizado no CCJ o que
iria tirar o brilho e descaracte-
rizar o evento e ainda estava
dando atenção a outra lideran-
ça que não tem nada a vê com
o protocolo mas os Organiza-
dores agradecem a Secretaria
Municipal das Subprefeituras
que resolveu o problema (Ale-
xsandro dos Santos)
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Hugo Pereira

Nos últimos dias o São Paulo
vem fazendo reuniões com os re-
presentantes de Benedetto para
fechar negócio. O Tricolor quer o
jogador por empréstimo de 1 ano
e com a opção de compra. O moti-
vo desta negociação virar uma
’’novela’’ é devido as dificulda-
des financeiras que o clube vem
tendo nos últimos anos.   Segun-
do o repórter André Plihal da
ESPN, o São Paulo aguarda a si-
nalização do Olympique de Mar-
selha para finalizar ou não o em-
préstimo de 1 ano por Benedetto.
Assim, a espera deve ser até o fim

São Paulo tem semana decisiva
para fechar negócio com Benedetto

Futebol Diego Adel

A cidade de São Paulo vai
ganhar um novo festival de
música para chamar de seu.
Isso porque os criadores do

Criadores do Rock in Rio
anunciam novo festival de

música em São Paulo

acontecer em setembro de
2023, no Autódromo de
Interlagos.  “The Town será
mais uma referência do
entretenimento de qualidade
no Brasil, com entregas
também de alto nível para o
público e para as marcas”,
afirma o empresário Roberto
Medina, em comunicado.  O
investimento para realização
do evento será de R$ 240
milhões. A expectativa do
público é de 105 mil pessoas
por dia. De acordo com o
comunicado, a proposta do
festival é ter “a música como

Rock in Rio anunciaram, nesta
sexta-feira (16), o The Town.
O evento, que ainda não tem
atrações confirmadas, vai

aliada e uma inspiração na
história da cidade para o
desenvolvimento do desenho
arquitetônico e conceitos”.
“Assim como o Rock in Rio,
The Town nasce dessa paixão
pela nossa terra, da
amplificação do olhar para
novas oportunidades e do
desejo que a pandemia me
trouxe nestes meses de trazer
algo inédito”, explica Medina.

 Com o Rock in Rio
confirmado para setembro de
2022, a ideia é manter o
festival em São Paulo nos anos
ímpares

Hoje inicio a minha coluna
com o resumo das notícias que
mais bombaram na última se-
mana.

DEDÉ SANTANA: Co-
nhecido pela atuação em "Os
Trapalhões", chegou aos 85
anos sem pensar em parar a
carreira. Desde o teatro ao ci-
nema, foram muitos sucessos,
o que lhe rendeu um bom pa-
trimônio. Mesmo com várias
mansões, o ator afirmou que
poderia ter administrado melhor
seus bens no auge da carreira.

EDUARDO COSTA:
Vem polemizando com suas
declarações. Fez um comen-
tário que deu o que falar em
torno de sua vaidade: "O ser-
tanejo afirmou que se consi-
dera um Semi-Gay", por con-
ta de fazer praticamente tudo
que um homossexual faz, mas
não deu detalhes.

PYONG LEE: Terminou
seu casamento com a Sammy,
após uma suposta traição en-
quanto o hipnologo estava
participando do programa
"Ilha Record" apresentado por
Sabrina Sato, que estreia hoje
na emissora.

SIKÊRA JR: O polêmico
apresentador do "Alerta Na-
cional" compartilhou uma in-
direta, que terminou como
uma ameaça, porém, sem dei-
xar claro o jornalista garantiu
ter chegado ao limite. Segun-
do ele, o seu silêncio diz mui-
ta coisa. "Quando eu estiver
calado fique longe porque o
bicho vai pegar"

O CANTOR THIAGO:
Que faz dupla com Hugo, con-
firmou o fim do seu relaciona-
mento com Tânia Mara. Tudo
aconteceu em decorrência de
uma cirurgia que ele fez para
aumentar o pénis. Ele nega,
mas fontes bem informadas
garantem que essa foi a prin-
cipal razão.

O DJ IVIS: Cujo nome é
Iverson de Souza Araújo, teve
o "Habeas Corpus" negado
pela justiça e seguirá preso por
tempo indeterminado. O can-
tor, metido a machão, foi acu-
sado de agredir a ex-esposa, a
influenciadora Pâmela Holan-
da. Ele está preso desde o dia
14  de julho.

 LUISA MELL: Explicou
em uma entrevista detalhando
como aconteceu a violência
médica que ela sofreu. Bas-
tante abalada, ela afirmou que
o seu dermatologista a incen-
tivou a fazer um procedimen-
to denominado "Laser Novo".
Porém, ele fez uma lipoaspi-
ração nas suas axilas sem sua
autorização. A apresentadora
enfatizou que está se sentindo
violentada.

 GLOBO MUDA SUA
GRADE: Em comunicado ofi-
cial a emissora anunciou mu-
danças na sua grade de pro-
gramação. Segundo sua dire-
ção, a partir de setembro Lu-
ciano Huck assumirá o domin-
gão da emissora usando o mes-
mo nome que Fausto Silva usa-
va. A Globo confirmou tam~em
que o Caldeirão apresentado
aos sábados terá um novo
apresentador.

CID MOREIRA E SUA
ESPOSA: Rebatem as acusa-
ções feitas pelo seu filho ado-
tivo negando que o ex-âncora
do "Jornal Nacional" esteja
sofrendo maus tratos, como foi
amplamente divulgado. Fátima
Sampaio, esposa de Cid Mo-
reira, afirmou à coluna que os
advogados foram acionados
novamente e um novo proces-
so está sendo aberto por calú-
nia e difamação.

Frase Final:   Antes de se preo-
cupar em conhecer a vida alheia, co-
nheça a si mesmo.

dessa semana. O objetivo do Clu-
be é poder contar com Benedetto
para as quartas de finais da Liber-
tadores, contra o Palmeiras. Lem-
brando que as inscrições para as
quartas de finais encerram-se no
dia 7 de Agosto, por isso o São
Paulo corre contra o tempo. Des-
de o começo da temporada 2021 o
São Paulo busca um
centroavante, tendo sondado a
situação do atacante Borré, que
na época estava no River Plate
(ARG)  e, também, na últimas se-
manas negociou com os represen-
tantes de Calleri, o atacante que
passou pelo clube em 2016 e fi-
cou apenas 6 meses no clube, mas
conta com o carinho de grande
parte da torcida até hoje, porém
clube do Morumbi não conseguiu
o acordo com os representantes
dos jogadores.

No elenco o São Paulo só tem
o Pablo na posição, mas o camisa
9 do São Paulo não vem agradan-
do a torcida.  Vale lembrar que o
técnico Hernan Crespo já testou
alguns jogadores na posição de
centroavante, exemplos de Éder
que foi contratado na atual tem-
porada, mas o jogador não con-
segue ter uma sequencia de jo-
gos, devido as lesões muscula-
res, Desde que o técnico Crespo
chegou ele também testou Vitor
Bueno improvisado de
centroavante, mas o atleta não
está rendendo e vem sendo um
dos alvos de críticas da torcida.
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São Cristóvão Saúde amplia
atendimento de telemedicina

Há quase
dois anos, de-
vido à pande-
mia da CO-
VID-19, o uso
da telemedici-
na tem cresci-
do de forma
exponencial
no segmento
health, crian-
do novas op-
ções e estra-
tégias para
manter o cui-
dado com a
saúde sempre
em dia, respeitando as medi-
das de prevenção, como o dis-
tanciamento social.  No Gru-
po São Cristóvão Saúde, o pro-
jeto de Telemedicina já está
disponível no Centro de Aten-
ção Integral à Saúde (CAIS)
e nas Unidades do Centro
Ambulatorial Américo Ventu-
ra (CAAV).

 A Telemedicina realizada
no Centro de Atenção Integral
à Saúde (CAIS) tem como
objetivo o acompanhamento
remoto de pacientes partici-
pantes dos Programas de Pre-
venção São Cristóvão, sendo
atendidos por enfermagem ou
médicos destes programas. O
CAIS também oferece consul-
tas de Psicologia, via teleme-
dicina, garantindo praticidade,
segurança e um atendimento
adequado aos beneficiários.
Pacientes do Serviço de Me-
dicina Integral (SMI), Monito-
ramento de Pacientes Especi-
ais (MOPE) e Atenção Primá-
ria à Saúde (APS) possuem à
disposição uma equipe para
atendimento de diversas for-
mas, incluindo presencial, te-
leconsulta e contatos telefôni-
cos.  Com engajamento de
80% do grupo de beneficiári-
os participantes nas telecon-
sultas, a equipe realiza consul-
tas médicas e de enfermagem,
monitora exames, realiza ori-
entações referente ao quadro
clínico e trabalha fortemente

Saúde Brás Pereira

no cuidado centrado no paci-
ente, assim como na preven-
ção de saúde.  Já nas Unida-
des do Centro Ambulatorial
Américo Ventura (CAAV), a
consulta é feita com dia e hora
marcada. O agendamento
pode ser realizado pelo site
(item "agendamento on-
line"),de forma presencial,
através do APP São Cristóvão
Saúde ou pelo telefone (11)
2029-7200. Após escolhida a
opção por telemedicina, o be-
neficiário recebe um SMS
contendo o link paraacessar a
plataforma que possui um sis-
tema específico para o bene-
ficiário. Caso a consulta gere
pedido médico ou receita, será
enviado por SMS, finalizando
o atendimento com total co-
modidade.

 "A Telemedicina do São
Cristóvão Saúde foi criada
para que o nosso paciente te-
nha mais conforto, segurança
e agilidade na hora de realizar
suas consultas, monitorar seu
tratamento e cuidar da sua
saúde, através de diversas es-
pecialidades e profissionais
altamente capacitados, tudo
isso sem sair de casa. Nosso
objetivo é ampliar o serviço de
atendimento remoto, permitin-
do acesso à medicina de qua-
lidade e médicos de referên-
cia", destaca o Presidente/
CEO do Grupo, Engº Valdir
Pereira Ventura.

Sobre o Grupo
São Cristóvão Saúde

Administrado pela Asso-
ciação de Beneficência e Fi-
lantropia São Cristóvão, o
Grupo São Cristóvão Saúde
é constituído pelas seguintes
Unidades de Negócio: Plano
de Saúde, Hospital e Mater-
nidade, Centros Ambulatori-
ais, CAIS - Centro de Aten-
ção Integral à Saúde, Unida-
de Cardiológica, CLAV -
Centro Laboratorial Américo
Ventura, CEGAV - Centro
Endogástrico Américo Ven-
tura, Projetos Filantrópicos,
IEP- Instituto de Ensino e
Pesquisa Dona Cica e Hotel
Recanto São Cristóvão, lo-
calizado em Campos do Jor-
dão. Referência em saúde, na
Zona Leste de São Paulo, a
Instituição completou 109
anos em dezembro de 2020.
Através da gestão adminis-
trativa dirigida pelo CEO/
Presidente, Engº Valdir Perei-
ra Ventura, tem sido promo-
vida uma grande moderniza-
ção e expansão em sua es-
trutura física e tecnológica,
investido em equipamentos,
certificações e profissionais
qualificados. Atualmente, o
Hospital e a Maternidade au-
mentou a capacidade de in-
ternação passando de 171
para 275 leitos, além das oito
Unidades dos Centros Ambu-
latoriais, Centro Laboratorial
Américo Ventura (CLAV) e
do Centro de Atenção Integral
à Saúde que realizam diaria-
mente milhares de consultas,
proporcionando qualidade as-
sistencial às mais de 160 mil
vidas do Plano de Saúde. O
atual Presidente/ CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde,
Engº Valdir Pereira Ventura, é
também o Vice-Presidente da
ACSP - Associação Comer-
cial de São Paulo e o 1º Dire-
tor Financeiro da FEHOSP-
Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo.

 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

Saúde amplia projeção de
entrega de vacinas para agosto

O Ministério da Saúde
anunciou quarta-feira (21) que
aumentou para 63,3 milhões a
previsão de doses de vacinas
contra covid-19 que devem ser
entregues em agosto pelos la-
boratórios contratados. A pre-
visão anterior era de 60,5 mi-
lhões de unidades.  Segundo a
pasta, a nova projeção repre-
senta um aumento superior a
50% em relação a julho, quan-
do o país deve receber 40,4
milhões de doses previstas.

 O ministério confirmou que
recebeu do Instituto Butantan
mais 1,5 milhão de doses da
Coronavac. Os imunizantes
serão incluídos no Programa
Nacional de Imunização (PNI)
e distribuídos para os estados
e Distrito Federal.

Além das vacinas recebi-
das, o instituto aumentou a ex-
pectativa de entrega para o
próximo mês de 15 milhões
para 20 milhões de doses. A
entrega de imunizantes da Pfi-
zer também foi ampliada, pas-
sando de 32,5 milhões para 33,3
milhões.

 Além dessas doses, o Bra-
sil também vai contar com a
entrega de 10 milhões de do-

ses da AstraZeneca, produzi-
das pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz).  De acordo
com a pasta, 164 milhões de
doses de todas as vacinas con-
tra a covid-19 que fazem par-
te do PNI foram distribuídas
aos estados. Do total, foram
aplicadas 126,6 milhões, sendo
91,4 milhões de primeira dose
e 35,1 milhões de segunda dose
e dose única.   Segundo o mi-
nistério, o número de pessoas

que receberam a primeira dose
representa mais da metade da
população-alvo (57%) de 160
milhões de pessoas com mais
de 18 anos no Brasil. Quem
está com a imunização comple-
ta (2º dose ou dose única) re-
presenta 21,7% da população-
alvo.  Por meio do vacinôme-
tro do Ministério da Saúde, a
população pode acompanhar o
andamento da vacinação em
todos os estados.



Especial HENRIQUE VELTMAN
Brasil Brás Pereira
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sos que, a mando de El-rei D.
Manoel, teria sido abandona-
do pela expedição de Gonçalo
Coelho, em 1501, na região
hoje pertencente a Cananéia,
para ser devorado pelos indí-
genas. Mas, há sempre um
mas na História, Cosme Fer-
nandes conseguiu dialogar com
os tupiniquins e, vinte e cinco
anos após seu desterro, foi en-
contrado pela esquadra do es-
panhol Diego Garcia vivendo
como uma espécie de rei bran-
co entre os nativos: casado

com seis mulheres, dono de
mais de 200 escravos e lide-
rando guerreiros indígenas
dispostos a lutar por ele. Há
registros de que ele vendia
mantimentos, água potável e
pequenos barcos a navega-
dores europeus que aportas-
sem no litoral paulista, mas foi
o comércio de índios, aprisi-
onados nas guerras contra
tribos vizinhas, que constituiu
sua principal fonte de lucro.

A sua surpreendente tra-
jetória em solo brasileiro,
bem como quase todos seus
dados pessoais, permanecem
pouco conhecidos, o Bacha-
rel de Cananéia é pratica-
mente um nome sem histó-
ria. Alguns historiadores bra-
sileiros, como Elias Lipiner,
Salomão Serebrenick, Nach-
man Falbel e Wiznitzer, regis-
tram a presença de Cosme.

Eu insisto que a História
judaica do Brasil deveria ser
contada nas escolas do país,
pelo menos nas escolas da
comunidade israelita.

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interio r -  S í tios  -  Chácaras -  Barzinhos

Igreja -  Pra ia    -  Excursões -  Eventos
 Formaturas   -  Casamentos -  Ba t i zados

9.6287-4964 E-mail: leboccia@yahoo.com.brLeonardo

No Brasil, 8,6
milhões de mulhe-
res são donas de ne-
gócios. O número é
equivalente a 33,6%
do total de pessoas
que empreendem no
país, uma porcenta-
gem pequena quan-
do comparada à de
homens (66,4%),
mas que fica ainda
menor quando é fei-
to o recorte racial:
mulheres negras
correspondem a
47% do total de empreende-
doras.  Os dados apresentados
pelo relatório Empreendedoris-
mo Feminino no Brasil (2021),
produzido pelo Sebrae, eviden-
ciam um dos aspectos das de-
sigualdades racial e de gênero
existentes no país. E ajudam a
explicar o porquê da existên-
cia do Dia Internacional da
Mulher Negra Latino Ameri-
cana e Caribenha, celebrado
neste domingo (25), já que nem
todas as mulheres são iguais
ou têm as mesmas oportunida-
des.  “As mulheres têm difi-
culdades de empreender por
conta do machismo estrutural.

E as mulheres negras têm
dificuldade dupla, por causa do
machismo e do racismo. Além
de sermos invisibilizadas, nós
não temos muitas oportunida-
des ao nosso alcance”, relata
a empreendedora Laís Lage,
criadora da Saravá Sustentá-
vel, que a dois anos investe no
setor de sustentabilidade.

 O relatório Empreendedo-
rismo Feminino no Brasil
(2021) indica que as regiões
Norte e Nordeste concentram

as maiores porcentagens de
mulheres negras empreende-
doras. Na Bahia, estado onde
Lage atua, elas correspondem
a 82%. Contudo, Laís aponta
que aquelas que possuem ne-
gócios ligados ao ramo de pro-
dutos sustentáveis são negli-
genciadas.   As mulheres que
ganham destaque no setor de
negócios ecológicos são do
eixo Sul-Sudeste.

Os eventos que abordam a
pauta da sustentabilidade, ra-
ramente chamam pessoas ne-
gras para falar, não há um re-
corte racial na abordagem fei-
ta sobre os negócios ecológi-
cos”, afirma. Segundo ela, tra-
ta-se de uma invisibilização
social que negligencia, inclusi-
ve, a cosmovisão das comuni-
dades e povos tradicionais, já
que entre os povos negros e
indígenas a relação harmôni-
ca com os recursos naturais é
um dos princípios basilares.

Além da baixa representa-
tividade numérica e invisibili-
zação, Laís aponta outros en-
traves para sua atuação como
empreendedora no setor de
negócios ecológicos. “Existe

uma defasagem com
relação à legislação
e a configuração das
empresas que têm
surgido, com isso
muitos negócios de
impacto não conse-
guem se adequar
por não cumprir uma
série de exigências
que não se aplicam
à sua atuação”, ex-
plica. Além disso, ela
evidencia a falta de
incentivos para em-
presas que contribu-

em com a diminuição dos im-
pactos ambientais no pós-con-
sumo, como é o caso da Sara-
vá que aposta em produtos e
embalagens biodegradáveis e
compostáveis.

O levantamento realizado
pelo Sebrae, em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas,
aponta que as desigualdades
sociais existentes entre mulhe-
res brancas e mulheres negras
é outro fator que dificulta o
afroempreendedorismo femi-
nismo. De acordo com as ins-
tituições, 36% dos negócios
gerenciados por mulheres ne-
gras foram fechados, ainda
que temporariamente, no pri-
meiro ano de pandemia.

 A pesquisa, que ouviu em-
preendedoras de todo o país,
indica que a impossibilidade de
atuar remotamente somada à
dificuldade de acesso a crédi-
to foram os fatores que mais
contribuíram para esse cená-
rio. O levantamento apontou
que 58% das mulheres negras
que solicitaram empréstimo ti-
veram resposta negativa, 25%
por possuírem CPF negativa-
dos.

Desigualdades tornam o empreendedorismo
de mulheres negras mais vulnerável

Os dados apresentados pelo relatório Empreendedorismo Feminino
no Brasil evidenciam um dos aspectos das desigualdades

 No livro “Capital da Soli-
dão - uma história de São Pau-
lo das origens a 1900”, nosso
companheiro Roberto Pom-
peu de Toledo relata a exis-
tência de um enigmático per-
sonagem da era colonial bra-
sileira, conhecido pelo apeli-
do, cuja origem se ignora, de
“Bacharel de Cananéia”.
Para alguns poucos historia-
dores, ele seria o Mestre Cos-
me Fernandes, um judeu im-
portante, culto, expulso de
Portugal por motivos religio-

Um nome sem história
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  Receberá proposta de trabalho. Deverá se apresentar no IML e desem-
penhar a função de ‘dar banho em defuntos!’ Salário a combinar, de acordo
com a produção.

 Mudanças previstas aos arianos: por falta de pagamento do aluguel do
barraco, será colocado no olho da rua! Destino: baixos de qualquer viaduto
que obtiver vaga!

 Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém! Cautela pode
adquirir, mudando seu modo de vida; caldo de galinha, terá que afanar
galinha dos despachos de macumba que acontecem nas sextas-feira!

 Sendo um eterno desempregado, nada de procurar emprego. Continue
na sua até o ano seguinte e, caso o covid-19 persista e você ainda respira,
aguarde o ano seguinte para tentar trabalhar.

 Caso seus vizinhos sejam brigões e perturbem o sossego, eis a solução:
no auge da discussão, atire pela janela um ‘trezoitão’ carregado e aguarde os
pipocos. Passados alguns minutos, adeus discussões!

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

  Um signo fantástico! Boas novas te esperam! A pessoa amada te pedirá
em casamento, embora esteja com  80 anos, ainda funciona e possui 3 aps
alugados! Boca rica.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Cuide-se; evite ingerir cachaça recolhida em despacho de macumba!
Numa dessas, quem será ‘despachado’ será você. ‘Marafo’ é para os cabo-
clos e não para você!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Invista com sucesso no jogo de bicho! Seja um corretor zoológico! Mas

cuidado: poderá a polícia investir em você e te enquadrar. São investidas
perigosas.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Seja pacífico no ambiente particular. Dê carros pros filhos e aparta-

mentos para as filhas! Caso fique viúvo, case-se com sua cunhada para não
ter mais filhos! Os que vierem serão seus sobrinhos! Pense nisso.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  A vida é feita em fases: boas e péssimas! Aproveite ambas; curta a vida.

A boa funciona até quando tiver grana pra ralar; depois virá a péssima e os
parentes terão que te aguentar, acomodando num asilo e ainda amargando as
despesas do enterro!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Trabalha e confia, disse João Pessoa! O trabalho enobrece e abre caminho

para novas conquistas. Mas nunca seja um trabalhador de segunda categoria!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Evite todos tipo de rolo que aparecer. Rolo que funciona é o de papel

higiênico e o resultado é aquele que quase todos conhecem. Aproveite o clima
frio e tome quentão pra esquentar e dê um bico no rolo.

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

da Freguesia do Ó -  Fale conosco: 11-97020.1055
 11-2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos

pensamentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br
  Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

Veio para sua própria casa e os
seus não o receberam... Nem mesmo
seus irmãos acreditavam nele (João
7:5) os seus... Saíram para prendê-
lo, porque diziam: “Ele está fora de
si” (Marco 3:21).   Quando só lemos
os Evangelhos temos uma noção er-
rônea deles, pois nos parece que os
discípulos e Jesus estavam sempre
juntos não tendo mais nada a fazer a
não ser ouvir seus ensinamentos.
Acreditamos que isto realmente ocor-
reu, mas após os trinta anos do Mes-
tre e o seguiram por três anos, po-
rem,  antes do inicio de seu
messianato, cada qual tinha suas atri-
buições, seus familiares e seus traba-
lhos. Inclusive Jesus que era carpin-
teiro (Não é este o carpinteiro de
Nazaré. Marcos 6:3 e Mateus 13:55).
Quando estudamos estas escrituras
vemos diferentemente os ensinos de
nosso Mestre porque conseguimos
enxergar além das letras. Bem, conti-
nuemos com nossas reflexões:   Como
já se sabe, em casa de ferreiro o espe-
to é de pau. Porque será? Será que
por estarmos tão acostumados com
alguma coisa que não damos o devi-
do valor a ela?  Não é boca corrente o
ditado  que só depois que se perde é
que se descobre o valor real? Ou será
que é porque nos assimilamos à mo-
notonia e tudo passa a fazer parte do
cotidiano monotípico? E quando algo
sacode este marasmo ficamos com
medo da mudança? Aquele que par-
ticipa das rodinhas de beberrões,
mesmo que ele não beba, o alcoolis-
mo passa a fazer parte como normal
na vida dele e não aceita admoesta-
ções. Assim é com qualquer vicio. E
quando chega alguém dizendo que tal
coisa é prejudicial à saúde física e
espiritual, o que acontece? Ele é es-
carnecido, zombado e expulso daque-
le grupo. Ou será que por ser conhe-
cido, pois sabiam de onde Ele era,
conheciam sua família e sua profis-
são, fica mais difícil crer nos seus
feitos? Ou será pelo comodismo, por
que com certeza devem ter ouvi falar
dele. Quem sabe não seria pela inve-
ja? O porquê não “pensei” nisso, ou,
porque ele e não “eu”, seja o motivo
do desacreditar?

Algo aconteceu. Perdemos o fio
da meada. Como poderemos expor
nossos pensamentos se o assunto de
São Gregório Nazianzeno, um dos
grandes padres gregos da Igreja, que
já ensinava no século IV que o infer-
no é temporário, o que nos fez pen-
sar que, neste caso o Limbo, o Purga-
tório e ele não seriam partes do Um-
bral Espirita? Como este assunto atra-
vessou nossa reflexão? Bem. Come-
çamos de uma maneira e pelo jeito
sentimos que terminaremos de outra
para mostrarmos o negativismo ca-
muflado:   “Você está assistindo à tv.
Um filme de há muito tempo anunci-
ado e esperado está passando. Você
atento, não desgruda os olhos e os
ouvidos da TV. A campainha toca. É
seu vizinho precisando de um bate
papo porque está cheio de proble-
mas. Precisa desabafar e mesmo de
conselhos. Ele confia em você e por
isso o procurou, mas você está inte-
ressado no filme e não quer atende-lo
naquele momento. Então, você arran-
ja uma desculpa, diz que precisa ir ao
banheiro ou qualquer outra coisa. Ufa.
Você conseguiu se livrar e agora pode
voltara assistir o filme. Tudo bem que
se perdeu uma boa parte, mas dá para
entender o enredo. . ainda bem”.

 Você tem que preparar uma pa-
lestra de emergência sobre
companheirismo, a qual deverá ser
comentada na emprese de seu traba-
lho. Você está lá, com as mãos na ca-
beça sem saber por onde começar.
“porque me pediram justo agora esta
palestra?” (você pensa). “e para já”
(você reclama). Seus pensamentos
giram e não saem do lugar de tão ab-
sorto que estás.  De repente você ouve
alguém chorar escondido. “Deve ser
minha secretaria (deduz) ela está sem-
pre brigando com o marido. Ela que
se vire (finaliza) estou muito ocupa-
do no momento e também não tenho
nada com isso.”

 Qual a diferença do que conta-
mos com o fato de Jesus não ter sido
recebido pelos seus? Isto foi só na-
quela época? Não! Pois tanto ontem
como hoje, Ele continua não sendo
recebido porque Ele se manifesta e é
representado pelo nosso próximo.

   EM CASA DE FERREIRO...

Kaidakama
HORÓSCOPO

 - A Concessionária Linha
Universidade (Linha Uni), res-
ponsável pelo empreendimen-
to da Linha 6-Laranja, de me-
trô de São Paulo, e a ACCIO-
NA realizam nesta segunda-
feira, 2 de agosto, às 16 horas,
a primeira atividade de des-
monte de rocha na futura Ven-
tilação e Saída de Emergência
Tietê (VSE Tietê).

 Assim como nos demais
canteiros, o procedimento que
é empregado para quebrar a
rocha e avançar nas escava-
ções, deve acontecer periodi-
camente no local ao longo do
ano. Nos dias de desmonte, por
motivos de segurança, algu-
mas vias serão interditadas
enquanto a atividade estiver
ocorrendo.

Vale destacar que para ga-
rantir a segurança de todos os
moradores e comerciantes do
entorno, a ACCIONA também
informa a população sobre o
início das atividades de des-
monte por meio de folhetos in-
formativos e avisos locais. Nos
dias de desmonte também
ocorre o acionamento de sire-
nes para que a população re-
conheça os sinais e siga as ori-
entações de segurança.

Avisos Sonoros  - A po-
pulação será alertada sobre a
atividade por três toques de si-
rene. O 1º ocorre 20 minutos

antes do desmonte. O 2º ocorre
5 minutos antes e o 3º - com
duração de 60 segundos con-
tínuos - avisa sobre a autori-
zação e início do processo.

 Interdições -  Outra ini-
ciativa tomada com o objetivo
de garantir a segurança de to-
dos é a interdição e desvio de
algumas vias. A interdição tem
início após o segundo toque
sonoro e dura cerca de 10 mi-
nutos. Abaixo as ruas que te-
rão seus fluxos momentanea-
mente alterados:   Sentido bair-
ro-centro: a interrupção ocor-
rerá na Avenida Santa Mari-
na - a partir da Rua Balsa com
a Avenida Nossa Senhora do
Ó, até a altura do número
2193. E logo após a realiza-
ção do desmonte as vias se-
rão normalizadas.  Para mais
informações, a comunidade
também pode entrar em con-
tato com a Central de Atendi-
mento da Linha Universidade
- 0800 580 3172 - de segunda
a sexta-feira das 8h30 às
17h30.

 Sobre a Linha 6-Laran-
ja  - Com 15 quilômetros de
extensão e 15 estações, a Li-
nha 6-Laranja do metrô de São
Paulo vai ligar a Brasilândia,
na zona norte, à Estação São
Joaquim, na região central da
cidade, reduzindo a apenas 23

minutos um trajeto que hoje é
feito de ônibus em cerca de
uma hora e meia. A linha de-
verá transportar mais de 633
mil passageiros por dia.  Mai-
or obra de infraestrutura em
execução atualmente na Amé-
rica Latina, o empreendimen-
to é uma parceria público-pri-
vada (PPP) do Governo do
Estado de São Paulo com a
Concessionária Linha Univer-
sidade, da qual a ACCIONA é
sócia. As obras estão em exe-
cução pelo braço de constru-
ção do grupo ACCIONA, com
geração de mais de 9.000 em-
pregos.  Depois de finalizada,
a Linha 6 será operada pela
Linha Uni por 19 anos.

Linha 6-Laranja: início do
desmonte de rocha no VSE Tietê

Transporte Brás Pereira
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Sobre a ACCIONA: A
ACCIONA é uma empresa
global, líder no fornecimento de
soluções regenerativas para
uma economia descarboniza-
da. Seus serviços abrangem
energia renovável, tratamento
e gestão de água, transporte
ecoeficiente e sistemas de
mobilidade, infraestruturas re-
silientes, entre outros.

A empresa, que está pre-
sente em mais de 60 países, é
neutra em carbono desde
2016. Em 2020, a ACCIONA
registrou faturamento de € 6,4
bilhões.

Informações:
www.acciona.com.br / Insta-

gram/Facebook/LinkedIn:
@acciona

Governo de SP entrega Museu da
Língua Portuguesa reconstruído

O Museu da Língua Portugue-
sa será reaberto ao público a par-
tir do próximo domingo (1º). No
sábado (31), será feita uma ceri-
mônia de abertura com autorida-
des de países falantes da língua
portuguesa e ex-presidentes do
Brasil. O museu que fica na Esta-
ção da Luz, um edifício do final
do século 19 centro de São Paulo,
foi destruído por um incêndio em
dezembro de 2015. Hoje (29), as
obras de reconstrução foram en-
tregues.  Foram investidos cerca
de R$ 85 milhões nas obras de re-
construção de diversos apoiado-
res privados e do governo do es-
tado de São Paulo e do governo
federal, pela Lei Rouanet. As
obras começaram em 2017 e fo-
ram acompanhadas pelos órgãos
federais, estaduais e municipais
de proteção do patrimônio histó-
rico e artístico.

Novos espaços - A reconstru-
ção trouxe novos espaços ao pro-
jeto original, assinado pelo arqui-
teto Paulo Mendes da Rocha
(1928-2021). Entre as novas inter-
venções está um terraço com vis-
ta para o Jardim da Luz e para a
torre do relógio, símbolo da esta-
ção. Também foi criado um centro
de referência de estudos da lín-
gua portuguesa, para receber fó-
runs e permitir a aproximação de
pesquisadores.  O museu mante-
ve o conceito de exposições imer-
sivas e interativas, com conteú-
do desenvolvido com a colabora-
ção de linguistas, estudiosos e

Cultura Brás Pereira

artistas do Brasil e outros países
lusófonos. Entre os nomes de
destaque estão o músico José
Miguel Wisnik, os escritores José
Eduardo Agualusa, Mia Couto,
Marcelino Freire e Antônio Risé-
rio, a slammer Roberta Estrela
D’Alva e o documentarista Car-
los Nader. Protocolos de seguran-
ça. A reabertura acontece dentro
dos protocolos de segurança para
evitar a disseminação da covid-
19, com a necessidade de agen-
damento prévio das visitas e res-
trição de público. As pessoas
também vão receber uma caneta
especial para poderem interagir
com os vídeos e jogos com tec-
nologia touch screen.  A institui-
ção também tem como foco além
da missão educativa, segundo a
diretora-executiva, Renata Motta,
o diálogo com a vizinhança. “A
gente tem todo um restauro mui-
to bonito desse edifício, com a
ativação de novos espaços com
ocupação de serviços de café e
loja e também um saguão com uma
programação cultural que faz o
diálogo com esses diferentes pú-
blicos do entorno”, destacou.

Serviço: O Museu da Língua
Portuguesa fica aberto de terça-
feira a domingo, das 9h às 18h. A
entrada é gratuita aos sábados.
Nos demais dias, os valores são
de R$ 20 e R$ 10 para a meia entra-
da. As informações sobre a visi-
tação e aquisição de ingressos
podem ser vistas na página da
instituição.Fonte:  Agência Brasil



Moradores da cidade de
São Paulo estão enfrentando
dificuldades para adquirir um
remédio contra problemas
respiratórios e que está em
falta há pelo menos três me-
ses nos postos da cidade.
Conhecido entre asmáticos e
pessoas com doenças respi-
ratórias, o Alenia traz confor-
to rápido para os pacientes.
Após três minutos de inala-
ção, a medicação dilata os
brônquios e facilita a respira-
ção.  Esse remédio é essen-
cial para o casal de aposenta-
dos Antônio Cavaleiro e a Ana
Maria Fernandes.  Os dois
tem DPOC, a doença pulmo-
nar obstrutiva crônica, após
anos do consumo de cigarro.
A ouvinte Cássia Regina ex-
plica que os pais precisam
controlar o quadro persisten-
te de bronquite e enfisema
pulmonar, mas não conse-
guem encontrar a medicação

Total  descaso e desrespei-
to com o consumidor, até
quando vamos aceitar ser tra-
tados com descaso e de tama-
nha forma desumana por essa
Dona Ennel???

Neste último final de sema-
na a empresa Eneel deixou
sem energia elétrica o mora-
dor/consumidor Valdemar
Rosa, instalação n 0202855466
do Bairro Vila Rica, Zona Nor-
te de São Paulo, que procurou
esse jornal para relatar seu
descontentamento com os ser-
viços não prestados pela Dona
Eneel. "No sábado dia 17 ao
acordar notei que estava sem
energia elétrica em minha re-
sidência e quando a energia
retornou, veio pela metade,
imagina você tendo luz apenas
em seu quarto e sua sala, ven-
do sua cozinha, banheiro e
área de serviço sem energia,
pior sua geladeira desligada e
tendo perdido toda comida que
ali estava, sem contar ter que
levantar cedo para trabalhar e
ter o transtorno de tomar ba-
nho frio ou de canequinha por-
que graças à  Eneel seu chu-
veiro está desligado."

Caro leitor, essa  situação

Eneel deixa consumidor sem energia
elétrica um final de semana sem explicação

causa revolta em qualquer ci-
dadão de bem. Você trabalha
para pagar suas contas em dia
e derrepente se vê numa situ-
ação de impotência, sem po-
der fazer nada e ficar esperan-
do pela visita da senhora Ene-
el que passou o final de sema-
na inteiro recebendo reclama-
ções passando diversos núme-
ros de protocolos dos atendi-
mentos com promessas de re-
ligação com urgência e nada
foi feito. Com a palavra o lei-
tor: " Fiquei colecionando nú-
meros de protocolos e promes-
sas de uma visita em caráter
de urgência, inclusive com a
promessa de que um caminhão
viria até minha residência para
realizar o conserto na madru-
gada de sábado para domingo
até no máximo às 3h48, essa
informação foi passada pelo
atendente do SAC, o que não
aconteceu. Na manhã de do-
mingo, ao ligar novamente na
Eneel, fui mal atendido por
duas atendentes, a primeira
nem quis ouvir minha reclama-
ção e desligou a segunda me
disse que não podia fazer nada,
e que o jeito era esperar." Essa
empresa trata nós consumido-

res como lixo, para eles temos
importância somente na hora
de pagar a conta, que aliás aí
entra um outro problema, o
excesso absurdo de cobrança
de energia em nossas contas.

Até quando vai tudo
isso???

Temos que botar a boca no
trambone e não deixar pra lá,
a Dona Eneel está tratando
nós consumidores com desca-
so, aliás tratamento desumano!

Sabe quando vieram para
resolver o problema da falta de
energia do nosso leitor? Na
segunda-feira às 12h30, com
os próprios funcionários infor-
mando que a ordem de servi-
ço só foi passada na própria
segunda às 11h da manhã.
Cadê o respeito por nós cida-
dãos Dona Enel???

Isso é o resultado da falta
de comprometimento da em-
presa com o serviço de Boa
qualidade, de que adianta ter
bons profissionais como os que
compareceram para resolver o
problema sendo que a empre-
sa não colabora fazendo a
manutenção da fiação na rede
elétrica.  Aqui vão os cumpri-
mentos e agradecimentos aos
senhores Juraci e janildo San-
tos da equipe EBA 413, res-
saltando essa equipe veio de
Barueri para dar suporte em
nossa região, já que a nossa
agência estava sem funcioná-
rios para atender nossas ocor-
rências.  Um descaso atrás do
outro!! Quanta falta de respei-
to!! ACORDAAAA POVO.

Até  quando o povo Brasi-
leiro vai ter que ser tratado
como lixo? Como a escória??

Não deixe pra lá suas re-
clamações, só assim podemos
ter um pouco de dignidade e
respeito!!!

São Paulo Cassius Clay Bronca do Leitor Elisangela Pedroso
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João Venino

Falta de medicação para doenças
respiratórias prejudica pacientes de SP

nos postos da região de Piritu-
ba, na zona norte de São Pau-
lo: “desde junho não encontrar-
mos nas UBSs. O problema
persiste desde o começo do
ano".  O Alenia custa entre R$
70 e R$ 100.  A Secretaria
Municipal de Saúde informou

que o fabricante do medica-
mento está com falta de ma-
téria-prima para a produção,
mas que o processo de com-
pra já foi efetuado pela Prefei-
tura de São Paulo.  A entrega do
remédio está prevista para o dia
13 de agosto. Fonte: BandNews

Solidariedade na zona norte
Durante a noite de   quarta-feira

(28), apoiadores do mandato do vere-
ador Paulo Frange participaram da
Operação Frente Fria, realizada no
perímetro de atuação da Subprefeitura
Casa Verde/Cachoeirinha. Os volun-
tários se uniram aos servidores da ad-
ministração regional para distribuir
cobertores, marmitas e meias às pes-
soas em situação de rua que vivem
naquela região. São Paulo teve a ma-
drugada mais fria do ano até agora.

O Instituto Nacional de
Meteorologia chegou a registrar 5,3°C
de temperatura na estação
meteorológica do Mirante de Santana,
na zona norte.   A ação foi fundamen-
tal para salvar vidas!

Por intermédio do mandato do
Vereador Paulo Frange, os
moradores da rua Armando
Coelho Silva, na Casa Verde,
solicitaram a reforma de guia
e sarjeta na altura do nº 691
da via. Encaminhado à
Subprefeitura  Casa Verde/
Cachoeirinha, o pedido foi
atendido recentemente.

Reforma
de guia e
sarjeta na
Casa Verde

Entre o Jardim Guarani e
Damasceno deveria ter

proibição de estacionar pelo
menos de um lado no sentido

bairro para melhorar o trânsito
que é pesado principalmente

nos horários de pico e motoris-
tas ainda estaciona em qual-

quer lugar, a CET precisa
mostrar serviço na região,

atender as reivindicações e
fiscalizar, pois não se vê uma

viatura nos bairros.
“Para desafogar o trânsito

neste trecho da Av.Deputado
Cândido Sampaio é necessário

a abertura e continuidade da
Av.Inajar de Souza apartir da
Av.Arquiteto Roberto Aflalo

com obras de canalização do
Córrego Cabuçu de baixo,

melhorias que a População da
região cobra e aguarda a

muitos anos.

Brasilândia precisa da abertura e
continuidade da av. Inajar de Souza



Vidas vitoriosas da região
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O empresário Renato
Cury, presidente da Sport
Models Eventos realizou em
alto estilo o Concurso de Be-
leza de Nº 5010 concursos
realizados.   No último dia 25
de Julho comemorou o 6º Ano
de realização da Musa da Se-
leção, sempre realizados em
época dos esportes: Olimpí-
adas e Copa do Mundo.  O
Concurso foi formado por
uma bancada de 20 jurados
entre Jornalistas, Empresári-
os, Artistas e Modelos com a
participação da eleita neste
dia e da madrinha da Seleção

Uma homenagem do Gru-
po Memórias da Vila Palmei-
ras e Região, em reconheci-
mento a estes dois grandes
amigos pessoais de mais de 50
anos, nascidos e criados aqui
nas Vilas Palmeiras e Caroli-
na, os Professores Brassioli
(Jose Carlos Brassioli) e
Rubão ( Rubens Morais), to-
talmente integrados a todas
ações propostas pelo Grupo de

Memórias e pelo Bloco Car-
navalesco Água Ardente sem-
pre apoiando e incentivando.

O texto abaixo e as fotos,
foram compartilhadas de nos-
so amigo Wilson Aparecido
Passarinho, a quem agradece-
mos. "Fique sabendo gente
nossa que as Fábricas da Cul-
tura estão com Gestão ampli-
ada pelo Governo do Estado se
São Paulo.  A  Fábrica de Vila

Brasilândia e de Vila Cacho-
eirinha fica sob a gerência do
Rubens Moraes com assistên-
cia de José Carlos Brassioli.

Estas unidades atendem
cerca de 1500 aprendizes ma-
triculados em cada fábrica,
com ateliês diários, atendendo
no contra turno das escolas re-
gulares, assim como shows
com grandes artistas, (fora da
pandemia).

As fábricas têm estruturas
próprias com equipes de Ma-
nutenção, Monitores, Bibliote-
cas, Teatro, Articulação, Arte
Educadores e Estúdio de Gra-
vações.

  Além de inúmeros bene-
fícios que serão publicados na
Revista "Quem é Quem na Re-
gião, edição de Agosto. Fotos:
Amazonas Fotos & Vídeo

de 2021 a bela modelo Ra-
quel Gonçalves. Foram elei-
tas 10 Tops e escolhidas re-
presentantes dos times de fu-
tebol:  Musa Simpatia da Se-
leção, Melissa Judica, 16
anos (São Paulo F. C.) as oi-
tos Princesas foram: em 8° -
Rincesa Lin Silva, 16 anos
(Corinthians) - 7º Letícia Sin-
dice, 22  anos  - 4° Princesa
Victória Prieta, 17 anos (São
Paulo F.C .) - 3° Princesa
Vivi Santana, 27 anos, (São
Paulo F.C.) - 2ª Princesa
Emanuela Arcanjo, 17 anos
(Corinthians) - 1ª Princesa

Caroline Pretene, 24
anos 24 anos repre-
sentante do Time do
Santos e a Musa elei-
ta da Seleção foi
Sheila Correia, 22
anos representante
do time do Cruzeiro.

Participaram do
Concurso da Musa
da Seleção 30 can-
didadtas com Apre-
sentação e Produção
de Renato Cury,

Coreografia Igor Bathewesk
- Coordenação de Gilson
Garnieri

 Realização da Agência
Sport Models . Apoio Jornal
São Paulo de Fato, Jornal 1
TV Guarulhos Canal Exporta
Brasil Brasil TV - VRP - Pau-
listatadissse - Medalhas Cam-
peonato The Look Models -
Cachaça Cana Bela - Recru-
ta, - King Family - King Fa-
mily - Revista Top Nagt Day
- Brasil Stones.

 O evento foi realizado no
badalíssimo Japan Tower
(Redede Biroska) Rua Canu-
to do Val, 78 - Santa Cecília

Musa da Seleção

Bar do Tião Sede Zero
O Bar do Tião

é um local onde os
amigos se reúnem
para apreciar uma
cerveja bem gela-
da, conversar, rir,
assistir aos jogos
do seu time de co-
ração, paquerar e
se divertir muito.
Estamos abertos
de segunda a sá-
bado. O Bar traz

além das saborosas porções, diversos atrativos especiais. Dispomos
de um vasto acervo de cachaças nacionais e importadas.  Sinta-se à
vontade com seus amigos e familiáres. Aproveite todo conforto e
agilidade dos nossos serviços. A conquista de nossos clientes está
relacionada a grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

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

www.bardotiao.com.br

(Jose Carlos Brassioli e  Rubens Morais




