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A Prefeitura de São Paulo,
gestão Ricardo Nunes (MDB),
planeja liberar as festas de Ré-
veillon para a próxima virada
do ano e do Carnaval em 2022
na cidade. O prefeito da capi-
tal paulista afirmou que o as-
sunto será debatido em uma
reunião nesta quinta-feira (1º),
com a participação de outras
secretarias, como da Saúde e
de Cultura, mas que “existe
uma grande possibilidade favo-
rável”. A princípio a cidade de
São Paulo terá Réveillon e
Carnaval. Sempre lembrando
que pode ter alguma alteração
no processo, mas as coisas
estão caminhando. Chegamos
a 62% do número de leitos de
UTI [para Covid]. Tivemos na
faixa de 80%, e hoje, não é que
é confortável, mas nos deixa
um pouco mais tranquilos com
relação aos leitos de UTIs”,
afirmou Nunes, em entrevista
coletiva durante apresentação
do projeto para o Centro de
Oncologia Bruno Covas, no
Hospital Municipal Vila Santa
Catarina (zona sul da capital
paulista). “A vacinação está
acompanhando. Nós passa-
mos de 7 milhões de doses de
vacinas [aplicadas] na cidade

Brasil aplicou 26 mil vacinas vencidas
da AstraZeneca; veja os lotes

O Brasil aplicou cerca
de 26 mil doses

vencidas do imunizan-
te Astrazeneca,

segundo levantamento
publicado pela Folha

de S.Paulo nesta
sexta-feira (2). De

acordo com o jornal,
os dados constam de

registros oficiais do
Ministério da Saúde e

englobam postos de
todo país, incluindo

Minas Gerais e Belo
Horizonte. Pág. 4

de São Paulo, com 56% da
população eletiva já vacinada”,
disse.  As duas festas foram
canceladas pela gestão muni-
cipal por causa da pandemia
de Covid-19. O tradicional Ré-
veillon da avenida Paulista, na
região central, não foi organi-
zado na última virada de ano e
o Carnaval chegou a ser cogi-
tado para ser realizado em ju-
lho, mas houve o cancelamen-
to depois.  A reunião acontece
nesta quinta após o Fórum dos
Blocos de São Paulo protoco-

lar uma carta ao prefeito e à
Casa Civil da cidade pedindo
uma conversa sobre o Carna-
val de 2022.  O fórum existe
desde 2014 e reúne lideranças
dos blocos de rua da cidade de
São Paulo.  Atualmente a ci-
dade de São Paulo está vaci-
nando pessoas de 42 anos e 43
anos e pretende imunizar as de
41 a partir da próxima segun-
da (5). Além disso, a capital
paulista está tendo desabaste-
cimentos temporários desde
semana passada.

SUS realiza cirurgia intrauterina
inédita na rede pública municipal

Pela primeira vez, o
Sistema Único de Saúde
(SUS) da rede municipal
de São Paulo realizou
uma cirurgia intrauterina
de alta complexidade. O
procedimento foi feito
em um bebê que estava
dentro da barriga de sua
mãe nesta quinta-feira
(24) no Hospital Munici-
pal e Maternidade-
Escola Dr. Mário de
Moraes Altenfelder Silva
– Vila Nova Cachoeiri-
nha, na Zona Norte da
cidade. Pág. 5

SP anuncia auxílio mensal
de R$ 300 a parentes de

vítimas da covid-19
O governo do estado de São Paulo anun-

ciou hoje (29) o programa SP Acolhe, que vai
oferecer um auxílio mensal de R$ 300 a fa-
mílias vulneráveis que perderam, por covid-
19, ao menos um de seus integrantes. A inici-
ativa vai beneficiar famílias inscritas no Ca-
dastro Único (CadÚnico), com renda mensal
de até três salários-mínimos. Pág. 5

As obras no
estádio do
Pacaembu, que
foi concedido à
iniciativa privada,
tiveram início dia
(29) com a
demolição do
tobogã, uma
arquibancada
construída na
década de 70
localizada atrás
de um dos gols.
Pág. 6

Obras no estádio do Pacaembu têm
início com demolição do tobogã

Cidade de São Paulo deve liberar
Réveillon e Carnaval, diz Ricardo Nunes

Brás Pereira Banda Show
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Editorial

Em setembro começa o que muita gente chama de mês da esperança. Começa a vacinação das pessoas na faixa dos 18 anos.
Isso é mais que um alívio, é a chance de recomeçar a colocar as coisas no seu devido lugar. Planejar a vida novamente e buscar
novos rumos de um futuro que até pouco tempo parecia muito distante. A vacinação em massa que tem ocorrido no Brasil, é uma
amostra de que uma hora autoridades, imprensa e população tinham que parar de guerra e se unir em um propósito só, e a hora
chegou. Estamos no caminho certo, acreditando em comemorar a chegada de 2022 com abraços, beijos e  muita comemoração.
E  é bom comemorar bem no início, pois depois vem as eleições e a chance de guerra nas ruas é bastante grande.  CUIDEM-SE!

SETEMBRO, O MÊS DA ESPERANÇA!
EXPEDIENTE

Conselho Tia Alzira

Um método para
ganhar na sena!

Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

 As notícias atuais nos
meios de comunicações - rá-
dio, tevê, alguns poucos jor-
nais que ainda resistem ao
covid-19, revistas, etc., ‘ma-
lham’ com sensacionalismo,
as proezas de um tal Lázaro
-, um cabra que matou mui-
tos em Goiás. Uma avalan-
che de soldados bem munici-
ados, frotas de veículos, cães
farejadores, helicópteros pro-
curam, vasculham todos os
locais aonde o criminoso de-
veria estar. Nada! No mo-
mento que foi encontrado, tro-
cou tiros com os policiais e
morreu!  Caso fosse captu-

Notícias do cotidiano

rado vivo, era aguardar uma
‘saidinha’ normal para visitar
parente e dar no pé! Faça um
retrospecto de quantos pre-
sos, políticos ou não, foram
presos (sic) e desfilam belos
e formosos pelas ruas! Caso
algum juiz ‘endureça’ e man-
tenha o gajo no xilindró, não
tem mosquito! Aguarde uma
saidinha, das muitas permiti-
das: saia e desapareça do
mapa! É a solução! Exemplos
não faltam!  Pense nisso!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e que conhece as ‘ma-
nhas’ das saidinhas!

 Apesar do frio e da situa-
ção econômica do país nada
favorável, recebo um cliente
querendo uma dica de como
acertar na sena e dar um chu-
te na miséria e má fase que o
acompanha! Após colocar al-
gumas moedas no ‘congá’,
abriu o jogo: “Magnânima
guru, aconselhado por colegas,
vim fazer a encomenda de um
trabalho ‘de como acertar as
dezenas da sena’! Estou ma-
tando cachorro a grito e fazen-
do continência para morador
de rua! Desempregado, na
lona, sem grana, tenho me vi-
rado catando recicláveis e nas
sextas -feiras acerto alguns
frangos nos despachos de ma-
cumba, garantindo a mistura
para os bacuris e ‘marafo’
para mim esquentar deste frio

do peru. Me acerte o passo,
bondosa guru!” Para atende-
lo foi escalado o caboclo Zo-
eira: “Zifio, ouvi seu reclamo
e o posterior apelo para acer-
tar na sena. O Zifio joga todas
as semanas? - Não, virtuoso
caboclo: vou começar a jogar
após a consulta. - Se o Zifio
não joga, como pretende acer-
tar? Esbravejou o caboclo Zo-
eira. Ora, vá, vá, continue ca-
tando recicláveis e se não
joga, não tem grana para ten-
tar as dezenas, nada posso fa-
zer. Arrume grana e volte para
nova consulta! Sem jogar, nun-
ca vai ganhar! O cliente pe-
gou o carrinho e saiu à cata
de recicláveis!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

Crônica

Futebol sem torcida e téc-
nicos desempregados! Nosso
futebol profissional está pas-
sando por diversas crises! Se
o time perde duas partidas se-
guidas, a solução viável é de-
mitir o técnico. Outro técnico
é contratado, muitos comentá-
rios, entrevistas em tevê, rá-
dio, jornais de bairro (alguns
receberam extrema-unção)
matutinos que desapareceram
das bancas, bancas se fecha-
ram. Dias após, o técnico é
colocado na marca do pênalti
e recebe cartão vermelho. O

Notas policiais

time continua apanhando mais
que vaca na horta!  Outro téc-
nico desempregado é consul-
tado, contratado e será o novo
treinador até perder duas par-
tidas seguidas!  O problema de
alguns times acredito que seja
a bola; muitos craques não têm
afinidades com ela! Outros são
surpreendidos em ‘baladas,’
festas nada recomendáveis,
punidos com multa e afasta-
mento: uma fruta estragada,
contamina as demais, garan-
tem tardiamente os diretores.
Pense nisso!

 Frio, inflação, vacinas sen-
do aplicadas e em determina-
das cidades estão em falta.

Os políticos afirmam que
novo carregamento chegará
em breve; a situação está
sob controle.

Enquanto isso, a inflação nos
recorda a fase do desgoverno
Sarney, em que a inflação estava
a toda e ainda havia desabasteci-
mento de gêneros de 1ª à 20ª ne-
cessidade!

Pelo andar da carruagem,
noto que nosso governo não
está a par das coisas! Gasolina
e demais combustíveis com
preço às nuvens!

O Etanol desenvolvido para
tentar resolver o problema caiu
de quatro! Uma farsa! Em breve
ultrapassará o preço da gasolina.

9.5247-7510

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Professor João Augusto

Lula promete voltar e co-
locar as coisas nos eixos!
Acho difícil! Até o eixo está
fora dos eixos!

Enquanto isso, vá rezando
e tenha fé! Comemorações cí-
vicas e religiosas foram pra casa
do chapéu. Confiram!

 Seleção Brasileira de Fu-
tebol vencendo as partidas.
Veremos quando enfrentar
as seleções da Europa. Por
enquanto está na base do
‘mamão com açúcar, mas já
dá sinal amarelo: empatou
com o Equador!!’

O criminoso goiano, Láza-
ro foi encontrado e num duelo
com a polícia é morto. Fim da
novela!

Professor Clovis Pereira
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Comunidades

Recentemente, o Center
Norte inaugurou um hub de
entregas a fim de oferecer aos
lojistas mais agilidade e eficiên-
cia no atendimento remoto ao
público, facilitando o processo
de compra e venda online. O
Delivery Center, ecossistema
que promove a multicanalidade
ao integrar lojistas, marketpla-
ces e entregadores, é o respon-
sável pela central de distribui-
ção, que fica em local estraté-
gico dentro do empreendimen-
to e tem como diferencial as
entregas rápidas – os pedidos
de alimentos são entregues em
até uma hora e os bens durá-
veis/não duráveis no mesmo dia
ou no dia seguinte, no caso das
compras feitas após as 17h.
Para garantir a mobilidade e
sustentabilidade, a empresa in-
centiva as entregas de bicicleta
num raio de até 3 km.

 O Shopping Center Norte
tem um grande compromisso
com a comunidade da zona nor-
te de São Paulo e, por meio do
Instituto Center Norte, atua para
contribuir com o desenvolvi-
mento pessoal e profissional dos
moradores da região. Neste
sentido, o Instituto firmou uma
parceria com o Delivery Cen-
ter para a contratação de jovens
das comunidades como entre-
gadores de bike do hub de deli-
very.  “Estamos muito conten-
tes com esta parceria, que vem
para fortalecer ainda mais nos-
sos programas que visam aju-
dar as famílias de baixa renda
da região a melhorarem sua
qualidade de vida. O estímulo
do uso de bicicleta como gera-
ção de renda está alinhado a
uma iniciativa que apoiamos no
último ano do Instituto Aromei-
azero, que capacitou jovens da
comunidade Zaki Narchi por
meio do Viver de Bike, um cur-
so online que tem como objeti-
vo promover a bicicleta como
ferramenta de cidadania e for-
talecimento de economias lo-
cais. Hoje, 5 jovens já estão tra-

Instituto Center Norte e Delivery Center firmam
parceria com foco em geração de renda para

 moradores das comunidades da zona norte de SP

    Na firma em que engana no momento, haverá greve por falta de paga-
mento. Não participe do conflito e quebra-quebra se quiser continuar ainda
trabalhando e nada de grana!

  Na eletricidade, existem as fases positiva e negativa.  Uma fase depende
da outra para funcionar. Na vida, idem.  Caso queira ser feliz use a fase
positiva e deixe a negativa para os outros!

  Amizades falsas, sapato apertado, óculos com lentes arranhadas são
objetos sem serventia. Descarte! Ponha tudo no lixo, caso queira viver melhor.

 Energia e renovação são fatores preponderantes na vida moderna. Ener-
gia física para  colocar a soga fora de casa e energia elétrica que encarece todos
os meses para o conforto do lar, sem a sogra!

 O signo aponta para algo novo para os nativos de câncer. A novidade
será a infecção da doença do mesmo nome do signo que mandará seus adep-
tos conversar com são Pedro antes do tempo estipulado!

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

  Leão, no jogo de bicho às vezes aparece e tira da miséria alguns
apostadores. No futebol, o goleiro Leão fez excelente campanha, campeão
algumas vezes, porém como treinador, assim como alguns trabalhadores des-
te signo, não ‘emplacou!’

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

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

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Música é o alimento da alma, garantem os filósofos. Apesar da ‘pandemia

reinante’ frequente baladas, se esbalde na música pop e caso a polícia baixe no
pedaço, saia pelo telhado!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Compromissos extraconjugais pintarão no terreiro do sagitariano. Se cui-

de! Dentre as ‘bonecas’ em leilão, poderá estar a sua esposa! Agora portando
chifres, evite passar pelo viaduto do Chá! Seus chifres poderão enroscar!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Discussões entre seus familiares que eram poucas, agora virou caso de

polícia! Para acabar com o rolo, presentei - os cada um com um ‘trezoitão’
municiado. Sucesso! Discussões encerradas!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Economize para viver feliz! Nada de comprar a crédito e mudar de ende-

reço, lesando o infeliz comerciante que, com a crise, está ‘matando cachorro
através de gritos’. Pense nisso!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

balhando como entregadores da
central de distribuição do Sho-
pping Center Norte”, diz Dani-
ela Pavan, Head do Instituto
Center Norte.  Tiago Nunes,
Gerente de Logística do Deli-
very Center, explica que, para
a parceria, a empresa disponi-
bilizou a bag para transporte dos
produtos e deu todo o auxílio
nos processos burocráticos
para o cadastro, como abertu-
ra de conta bancária. “Demos

Hoje inicio a minha coluna
comentando a revelação de An-
tônio Fagundes sobre sua saí-
da da Globo depois de 44 anos
de bons serviços prestados à
emissora na dramaturgia.

Um dos medalhões da emis-
sora ignorou uma proposta da
emissora que ele considerou
super indecente ao ser chama-
do para ser o principal prota-
gonista da novela "Pantanal".

Essa novela já está sendo
gravada e deve ter sua estreia
em agosto com um elenco to-
talmente renovado até porque
"Pantanal" fez muito sucesso
na Rede Manchete há muitos
anos atrás.

Em razão da Globo não ter
mantido a flexibilidade no con-
trato anterior, o ator Antônio
Fagundes foi taxativo em nem
dar oportunidade para a emis-
sora negociar, até porque de-
pois de tantos anos na emisso-
ra essa atitude está errada.

Diante das condições
ofertadas pela Globo, Fagundes
não abriu mão de seus benefí-
cios anteriores e não hesitou,
não renovou o seu contrato na
oportunidade que foi chamado.

Antônio Fagundes, é um co-
lecionador de novelas icônicas,
o ator se esquiva ao ser convi-
dado para eleger seus persona-
gens mais marcantes, para ele
em suas inúmeras interpreta-
ções todas tem o seu valor.

Por outro lado, não escon-
de o seu entusiasmo e sua ex-
periência no teatro onde se
acha um revolucionário. O te-
atro me alegra muito, afirma o
ator e não descarta ficar por
alguns anos só no teatro.

Fagundes afirmou também
os impactos da pandemia para
seus próximos projetos profis-
sionais e também na esfera
pessoal na expectativa para que
todas as pessoas tenham a
oportunidade de se vacinar.

A bem da verdade quem per-
deu foi a Globo que deixe de ter
no seu elenco um dos melho-
res atores Brasileiro onde to-
das as novelas que
protagonizou alavancou a au-
diência da Globo.  Merecia mais
respeito.

Frase Final:  Não podemos
ser o dono da verdade, mas po-
demos exigir que respeitem a
nossa opinião.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó  -  Tel.: 3999 5213
www.bardotiao.com.br

o pontapé inicial para impulsio-
nar esses jovens a ingressarem
no mercado de trabalho, contri-
buindo para que se desenvolvam
e adquiram mais conhecimento.
Também oferecemos oportuni-
dades de crescimento no Deli-
very Center”, afirma Tiago.  A
bicicleta é um meio de transpor-
te ágil, mais barato e acessível e
totalmente sustentável, que não
emite poluentes, e, além disso,
traz benefícios para a saúde. “O

Instituto Aromeiazero realiza um
trabalho essencial e transforma-
dor mostrando aos jovens como
podem construir um destino di-
ferente por meio da bicicleta.
Destaco que o primeiro contra-
tado neste projeto em parceria
com o Delivery Center, utiliza-
va uma bike emprestada e,
como resultado de seu trabalho
em pouco mais de um mês, já
conseguiu comprar sua própria
bicicleta”, conta Daniela.

O projeto promove a contratação de jovens da região em situação de vulnerabilidade social
para atuar como entregadores de bike do hub de  entregas delivery do Shopping Center Norte

(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

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

panela de pressão,
cozinhe bem o aipim.
Após cozido, retire
todos os pendões.
Com a água do co-
zimento, bata o aipim
no liquidificador e
reserve. Em uma
panela, frite bem a
Costela Suína e re-
serve. Frite a cebo-
la, o alho, o Bacon e
a Linguiça Calabre-

sa e depois adicione a coste-
linha já frita. Coloque uma pi-
tadinha de pimenta-do-reino
e, por último, o caldo de ai-
pim que estava reservado,
mexendo sempre por 20 mi-
nutos ou até formar um cal-
do espesso. O sal do aipim
deve ser colocado depois de
15 minutos de fervura. Cui-
dado com a quantidade, pois
o bacon e a linguiça já con-
têm um pouco de sal.

Caldo de Aipim com
calabresa e bacon

Receita Tereza Moura

Que vos parece? Um homem
tinha dois filhos. Chegou-se ao
primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje
trabalhar na vinha – Respondeu-
lhe: Vou sim senhor – mas não foi.
Chegou-se ao segundo e disse-lhe
a mesma coisa. Ao que ele respon-
deu: Não quero – mas depois se
arrependeu e foi. Qual dos dois fez
a vontade do pai? (Mateus 21:28-
32).   É! Parece que o assunto deve
continuar, pois como já dissemos,
abrimos o livro aleatoriamente e
caiu este tópico. Talvez tenhamos
que aprender de forma diferente ao
comentado no “Nem Todos”, ou o
tema é por demais complexo para
ser tratado daquela maneira.

 Dois filhos. Um, pelo que pa-
rece respeitoso e educado, mas na
verdade falso e acomodado, negli-
gente e mentiroso. O outro, cabeça
dura, seco, nada amável, mas com
um coração de ouro. O sim delica-
do do primeiro quis salvar o respei-
to ao pai. É o sim que quer dizer
não, ou melhor, é o sim negativo. O
não do segundo quer dizer sim.
Mesmo que o não quero tenha sido
desrespeitoso, pois notamos que
ele foi à vinha, não contra a vonta-
de, mas porque se arrependeu de
ter negado o pedido ao pai. É o não
positivo.   E se o primeiro tivesse
ido à vinha contra a vontade de seu
espirito? Ido por obrigação? Teria
valor esta ida? Não estaria ele amu-
ado, indolente, preguiçoso por es-
tar ali de má vontade? Que valor
teria este labor?  Renderia bons fru-
tos este trabalho? Acreditamos que
não e também que foi melhor ele
não ter ido, mas porque disse sim?
Era tão fácil dizer não. Não teria sido
mais verdadeiro? Talvez seja este
seu problema: ser verdadeiro. O
fato é que estes tipos de pessoas,
de má índole, se camuflam muito
bem. São educados, atenciosos e

 A VONTADE DO PAI
sempre procuram tirar vantagem
em tudo. Dizem sim procurando
nos convencer de que são bons.
Dizem sim para apaziguar nosso
coração e conquistar nossa confi-
ança para depois dar o bote. Ma-
quinam o sim sufocado em suas
gargantas para tirarem proveito de
nossa ingenuidade nessa trégua.
Isto acontece em casa, no traba-
lho, em rodinha de amigos e em
todo lugar, inclusive nas igrejas.
Recordamo-nos de um líder religi-
osos que após os trabalhos espi-
rituais (era um centro o que não
deixa de ser igreja) dava orienta-
ções (consultas) gratuitas aos ne-
cessitados. Após atender um irmão
com toda a delicadeza que a boa
educação exige, comentou-nos:
“como enche este cara... toda vez
é o mesmo assunto”. Ora, o que é
isto senão o sim que quer dizer
não?  Mesmo que seja grátis este
atendimento, estar lá sem o amor
ao próximo, de má vontade como
se fosse obrigação, não é a vonta-
de do Pai que ele está fazendo, mas
“massageando seu ego”, pois se
sente importante comandando
uma casa e sendo procurado por
muitos.

 Quantos agem desta maneira?
Quantos se colocam num pedes-
tal e à frente de um “negocio” para
atender seu egoísmo vaidoso?
Suas necessidades particulares e
seus interesses?

 Sabemos que a oração em si-
lencio fala alto aos nossos cora-
ções, então, ao invés de nos co-
locarmos nas mãos daqueles que
só se aproveitam de nós, peça-
mos a Deus o discernimento para
distinguirmos a verdade do erro,
pois tanto ontem como hoje, a
vontade do Pai está sendo mal
compreendida, além de deturpa-
da para proveito próprio.

Cassius Clay

  Deixe de fofocar a vida alheia! Cuide da sua que já faz seu bem-estar. Vida
dos outros, pertence aos outros! ...E deixe de torcer pro Coringão que é perder
tempo. Torça pro São Paulo!
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Variedades

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
 (11) 3801-4115      (11) 3675-0929
  contato@cirurgicavieira.com.br

     Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h  - Sábado das 8:00 às 16:00h
www.cirurgicavieira.com.br

 NOSSOS PRODUTOS:   Acessibilidade - Aparelhos -  Assentos  - Cadeira de
Roda / Banho -  Cintas e malhas de compressão    -  Colchões - Mais Produtos

A Cirúrgica Vieira é uma
tradicional empresa

com sede na
Lapa - Zona Oeste de São
Paulo. Mais de 10 anos,
servindo sua clientela,
com muita dedicação e

inovação sempre...
Oferecemos qualidade e

sofisticação
em produtos e serviços
especializados, além de
tradição, para melhor

servir e atender as
necessidades de nossos

clientes.

Tels:   99374-4534 -   96676-1536
Cassius

Cassius Clay

Ipem-SP verifica radar
na Avenida Imirim,

zona norte da capital
O Ipem-SP (Instituto de Pe-

sos e Medidas do Estado de
São Paulo), autarquia do Go-
verno do Estado, vinculada à
Secretaria da Justiça, e órgão
delegado do Inmetro, realizou
verificação metrológica na sex-
ta-feira, 25 de junho, no radar
localizado na Avenida Imirim,
nº 3749, zona norte da capital.
O instrumento foi aprovado.

 Diariamente, o Ipem-SP
realiza a verificação metroló-
gica dos radares, instrumentos
utilizados para medir e regis-
trar velocidade destinados ao
monitoramento do trânsito, em
todo o Estado de São Paulo.
Conforme a Portaria Inmetro
544/2014, é obrigatória a veri-
ficação metrológica uma vez
por ano ou toda vez que o equi-
pamento passar por reparo.

A verificação metrológica
no radar leva de 20 minutos até
uma hora. A ação envolve os
fiscais do Ipem-SP e a equipe
da empresa responsável pelo
instrumento.  Em caso de chu-
va, a verificação é cancelada.
O cancelamento também pode
ocorrer poucas horas antes do
agendado, conforme solicita-
ção dos agentes de trânsito ou
empresa responsável pelo
equipamento.

 Caso o equipamento seja
aprovado, recebe um certifica-
do válido por um ano. Quando
há reprovação a empresa fa-
bricante é notificada a corrigir
o erro.  Em caso de excesso
de velocidade, para aplicação
de multas, o equipamento pre-
cisa estar verificado pelo
Ipem-SP.

A ação foi realizada pela
equipe de fiscalização da regi-
onal do instituto na zona norte
da capital. A verificação me-
trológica

 O radar, expressão em in-
glês radio detection and ran-
gig, é um aparelho que locali-
za objetos a longa distância
utilizando ondas eletromagné-
ticas. Possui antena emissora/
receptora de ondas de rádio
que se propagam até atingirem
o alvo, retornando ao radar. A
diferença de tempo de ida e de
volta da onda determina a dis-
tância ou a velocidade do ob-
jeto. Portanto, nem todos os
medidores de velocidade que

chamamos de “radar” são ra-
dares de fato. Veja:  Medidor
por radar propriamente dito:
transmite e recebe ondas con-
tínuas na faixa de micro-on-
das, propiciando a medição da
velocidade do veículo alvo
através do efeito Doppler.
Medidor óptico: projeta um
feixe de luz (laser) no veículo
alvo, e a medição é feita pelo
processamento da energia por
ele refletida. Medidor de sen-
sores de superfície: utiliza sen-
sores instalados na superfície
da via que detectam a passa-
gem do veículo. A medição é
feita em função do tempo de
passagem do veículo entre dois
sensores cuja distância entre
eles é fixa e conhecida.

 Em geral, os medidores
são constituídos por: - Dis-
positivo de detecção, que iden-
tifica as distâncias necessári-
as para o cálculo da velocida-
de dos veículos.  - Dispositivo
de medição, constituído por
micro processador e softwa-
re que capta os dados do sis-
tema de detecção e efetua o
cálculo da velocidade. - Dis-
positivo de processamento,
constituído por um processa-
dor e software dedicado ao
controle do sistema. - Dispo-
sitivo de armazenamento, que
registra e armazena os dados
referente à medição.  - Dis-
positivo de registro óptico,
constituído por câmera foto-
gráfica ou de vídeo capaz de
identificar o veículo. Os me-
didores podem ser fixos, por-
táteis (tipo pistola), móveis
(instalados em veículos em

Brasil aplicou 26 mil vacinas vencidas da
AstraZeneca; veja os lotes

O Brasil aplicou cerca de
26 mil doses vencidas do imu-
nizante Astrazeneca, segundo
levantamento publicado pela
Folha de S.Paulo nesta sexta-
feira (2). De acordo com o
jornal, os dados constam de
registros oficiais do Ministé-
rio da Saúde e englobam pos-
tos de todo país, incluindo Mi-
nas Gerais e Belo Horizonte.
A cidade que mais aplicou
vacinas com prazo de valida-
de expirado seria Maringá
(PR), que vacinou 3.536 pes-
soas. Na sequência, estão
Belém (PA) e São Paulo (SP),
com 2.673 e 996, respectiva-
mente.  Em Minas Gerais, te-

movimento) ou estáticos (so-
bre suporte que pode ser des-
locado de um ponto para ou-
tro). No Estado de São Paulo
é o Ipem-SP que fiscaliza to-
dos esses instrumentos e veri-
fica se apresentam medições
corretas. A verificação dos ins-
trumentos em operação é fei-
ta uma vez ao ano (verifica-
ção periódica), ou sempre que
sofrem manutenção ou trans-
ferência de local de instalação
(verificação eventual).

 As verificações metrológi-
cas são realizadas com a utili-
zação de uma viatura oficial,
dotada de medidor de veloci-
dade de alta precisão previa-
mente calibrado (padrão). Os
ensaios são realizados em cin-
co velocidades diferentes.
Após a passagem da viatura
pelo medidor, os resultados re-
gistrados pelo seu sistema fo-
tográfico são confrontados
com os resultados obtidos pelo
padrão do Ipem-SP.

 Os medidores aprovados
recebem um laudo técnico
com validade para um ano. Se
forem reprovados, a empresa
responsável pelo medidor é
autuada e o equipamento é in-
terditado.  Vale lembrar que
para as multas emitidas em
função dessas medições serem
legítimas, o medidor de veloci-
dade precisa ter sido verifica-
do e aprovado pelo Ipem-SP,
e estar dentro do prazo de va-
lidade. Para saber se o medi-
dor de velocidade está dentro
da validade, acesse o Portal de
Serviços do Inmetro nos Esta-
dos (PSIE).

riam sido aplicadas ao todo
2.471 doses vencidas em 253
diferentes municípios. A cida-
de mineira com mais doses
vencidas aplicadas, conforme
o levantamento da Folha de
S.Paulo, é Belo Horizonte, com
167 doses, seguida de Centra-
lina (143), São Geraldo (136),
Governador Valadares (130) e
Nepomuceno (100).

 Em abril, O TEMPO já
havia revelado que os registros
oficiais do Ministério da Saú-
de indicavam, àquela altura, a
aplicação de vacinas vencidas
em pelo menos 539 pessoas
em Minas Gerais. Na época,
as prefeituras consultadas ale-

garam erros no lançamentos
dos dados no sistema.  Ainda
segundo o novo levantamento
da Folha, outras 114 mil doses
da Astrazeneca foram distribu-
ídas dentro do prazo de vali-
dade, mas já expiraram, e o
jornal não conseguiu confirmar
se elas foram descartadas ou
aplicadas após o vencimento.
Quem recebeu a vacina ven-
cida deve procurar orientação
no posto de saúde para, se for
o caso, se revacinar. Veja os
lotes que já venceram e confi-
ra no seu cartão de vacinação
se você ou seus familiares re-
ceberam o imunizante fora do
prazo de validade:
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Geral Brás Pereira

SUS realiza cirurgia intrauterina
inédita na rede pública municipal

Pela primeira vez, o Siste-
ma Único de Saúde (SUS) da
rede municipal de São Paulo
realizou uma cirurgia intrau-
terina de alta complexidade.
O procedimento foi feito em
um bebê que estava dentro da
barriga de sua mãe nesta quin-
ta-feira (24) no Hospital Muni-
cipal e Maternidade-Escola Dr.
Mário de Moraes Altenfelder
Silva – Vila Nova Cachoeirinha,
na Zona Norte da cidade. O
prefeito Ricardo Nunes acom-
panhou a cirurgia, que foi trans-
mitida no anfiteatro do hospital
aos alunos, médicos e enfermei-
ros da unidade.  “Há oito anos
uma menina passou pela mes-
ma cirurgia [em um hospital par-
ticular], e hoje ela vive sem qual-
quer sequela. É isso que espe-
ramos para o Isaac, esse bebê
que acabamos de acompanhar
a cirurgia também durante o
pré-natal”, contou o prefeito,
que também destacou a impor-
tância do avanço na rede muni-
cipal na questão da ciência mé-

dica. “Essa é a primeira cirurgia
desse tipo realizada na nossa rede
pública e esperamos que todos os
casos que surgirem possam pas-
sar por procedimentos para terem
uma qualidade de vida boa”, en-
fatizou. A cirurgia - Gestante de
24 semanas, Thais Coutinho
Melo (23 anos) passou por uma
correção de mielomeningocele
(um defeito de fechamento da co-
luna) por mini-histerotomia em
seu segundo filho, após descobrir
o diagnóstico em uma consulta
do pré-natal na Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) próxima à
sua casa. Para realizar o pro-
cedimento, a gestante foi enca-
minhada ao Hospital e Mater-
nidade Vila Nova Cachoeirinha.
O Hospital Municipal e Mater-
nidade-Escola Dr. Mário de
Moraes Altenfelder Silva – Vila
Nova Cachoeirinha é ampla-
mente conhecido pelos protoco-
los já estabelecidos baseados
nas melhores evidências cientí-
ficas, pela formação de residen-
tes em ginecologia, obstetrícia

e neonatologia e pela excelên-
cia do seu quadro de profissi-
onais e da assistência que
presta à população. O local
atende a uma grande parcela
de casos de alto risco envol-
vendo gestantes.  “Esse é um
dos nossos hospitais mais im-
portantes para o acompanha-
mento das gestantes na cida-
de. Aqui fazemos uma média
de 600 partos mensalmente,
mais de cinco mil procedimen-
tos todos os meses. Um hos-
pital que tem a parte de ensi-
no, com várias universidades
que o utilizam como campo de
estágio e agora, essa primeira
cirurgia vem ao encontro de
uma série destas que o SUS
na cidade começa a fazer,
embora o município seja res-
ponsável apenas pela rede de
atenção básica, aqui em São
Paulo nós fazemos baixa, mé-
dia e alta complexidade”, ex-
plicou o secretário municipal
de Saúde, Edson Aparecido.
A cirurgia durou cerca de três

horas e foi conduzida pelos
obstetras especialistas em me-
dicina fetal Enoch Quinderé de
Sá Barreto e Clarice Hideko
Yamaguchi. Por meio de um
orifício no útero da mãe, os ci-
rurgiões operaram o feto para
a correção da mielomeningo-
cele, da mesma forma como o
procedimento é feito em re-
cém-nascidos.

Esta cirurgia é indicada nos
fetos que têm um defeito cha-
mado disrafia espinhal, comu-
mente conhecida como mielo-
meningocele e que afeta o fe-
chamento da coluna. Nos be-
bês que nascem com essa con-
dição, as raízes nervosas ficam
alteradas e presas à pele e aos
ossos da coluna, prejudicando
a inervação dos membros in-
feriores, intestinos e vias uri-
nárias. Além disso, ocorre uma
herniação de parte do cérebro
(tronco cerebral) para o canal
da medula, o que leva à hidro-
cefalia (acúmulo de líquido no
cérebro).

 Mais qualidade de vida

Para a qualidade de vida
das crianças, a literatura mé-
dica nacional e internacional já
demonstra amplos ganhos na
área neurológica proporciona-
dos pelo diagnóstico precoce
aliado à intervenção intraute-
rina.  Segundo dados do maior
estudo científico realizado até
o momento sobre o tratamen-
to da mielomeningocele, o Ma-
nagement of Myelomeningo-
cele Study (MOMs), realiza-
do pelo Centro de Bioestatís-
tica da Universidade George
Washington, nos Estados Uni-
dos, os bebês operados ainda
no útero tiveram melhor de-
sempenho neurológico e me-
nor necessidade de colocação
de drenos no cérebro, por cau-
sa da hidrocefalia, na compa-
ração com aqueles que pas-
saram pelo procedimento após
o nascimento.  Os profissio-
nais do Hospital e Maternida-
de Vila Nova Cachoeirinha

envolvidos no procedimento –
médicos obstetras, neurocirur-
giões infantis, anestesistas e
intensivistas – foram treinados
pela equipe do médico Fabio
Peralta, do Hospital e Mater-
nidade Santa Joana/Pro Ma-
tre e Hospital do Coração
(HCor). O Hospital e Mater-
nidade Santa Joana também
cedeu materiais que foram uti-
lizados na cirurgia.

Procedimento inédito

O ineditismo dessa cirur-
gia realizada pela rede muni-
cipal representa mais um pas-
so na qualidade e abrangên-
cia do atendimento que a Se-
cretaria Municipal da Saúde
de São Paulo (SMS) oferece
às mulheres e gestantes. Mes-
mo na rede particular, a cirur-
gia intrauterina de correção de
mielomeningocele por mini-
histerotomia é feita em pou-
cos hospitais da capital.

SP anuncia auxílio mensal de R$ 300
a parentes de vítimas da covid-19

O governo do estado de São
Paulo anunciou hoje (29) o pro-
grama SP Acolhe, que vai ofere-
cer um auxílio mensal de R$ 300
a famílias vulneráveis que perde-
ram, por covid-19, ao menos um
de seus integrantes. A iniciativa
vai beneficiar famílias inscritas no
Cadastro Único (CadÚnico), com
renda mensal de até três salári-
os-mínimos.  A vítima da doença
pode ter sido qualquer membro

da família: pai, mãe, avô, avó,
filho, filha, ou outro parente, des-
de que a morte tenha ocorrido
dentro do núcleo familiar. O pro-
grama considera todos os tipos
de estruturas familiares, com fi-
lhos de todas as idades.

 O programa vai beneficiar
11.026 famílias em todo o esta-
do, totalizando repasse estadu-
al de R$ 20 milhões. O benefí-
cio de R$ 1,8 mil será pago em

seis parcelas mensais de R$ 300,
entre os meses de julho e de-
zembro de 2021.

“O nosso governo é um go-
verno humano, que se dedica e
prioriza todas as suas ações aos
mais pobres. É um programa
inédito no Brasil, que vai aten-
der até dezembro famílias que
tiveram seus entes perdidos
para a covid-19”, disse o gover-
nador João Doria.

 O agendamento de consul-
tas, exames e procedimentos
presenciais na rede de Aten-
ção Básica e Especializada
está sendo retomado no muni-
cípio, conforme a portaria nº
286, que estabelece novos cri-
térios, publicada ontem (terça-
feira, 29), no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo. Os agen-
damentos são realizados de
forma presencial, nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs)
do município.   O processo gra-
dual prevê a retomada com
50% da estrutura de atendi-
mento presencial disponível e
50% dos agendamentos em te-

Saúde retoma agendamento de consultas
e exames presenciais na rede municipal

leconsultas. A medida tem por
objetivo a garantia do atendi-
mento à população da capital,
seguindo as medidas de preven-
ção ao coronavírus que prote-
gem profissionais de saúde e
munícipes, enquanto a Secreta-
ria Municipal da Saúde (SMS)
atua no enfrentamento da pan-
demia nas unidades de saúde e
também avança com a campa-
nha de vacinação antiCovid-19
no município.   Com a retoma-
da gradual do agendamento de
consultas presenciais, exames e
procedimentos na rede de Aten-
ção Básica e Especializada, os
usuários serão atendidos por

médicos, enfermeiros, equipes
multiprofissionais (educador fí-
sico, terapeuta ocupacional fi-
sioterapeuta, psicólogo, nutri-
cionista, farmacêutico, fonoau-
diólogo e assistente social) e
profissionais de odontologia,
em UBSs e Unidades Odon-
tológicas Móveis (UOMs).

  As visitas domiciliares se-
rão mantidas quando necessá-
rio, respeitando as orientações
de biossegurança. Os atendi-
mentos coletivos podem ser
realizados de forma virtual ou
presencial nos equipamentos
em que a atividade em grupo
é essencial ou prioritária.

  O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP)
posicionou-se contra a inci-
dência do Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza
(ISSQN) sobre o diferencial
de compra de títulos.

A Prefeitura de São Paulo
requeria a incidência do tribu-
to sobre o diferencial de com-
pra na aquisição de créditos
das empresas que negociam a
antecipação de seus recebí-
veis.  A decisão é resultado de

uma ação movida pela Anfac
contra a administração muni-
cipal, e abrange unicamente os
associados da entidade.

 A juíza Carmen Cristina
Oliveira argumenta que entre
as associadas da Anfac e a
prefeitura de São Paulo não
há relação jurídico tributária
para a incidência do imposto.
A decisão reitera a liminar
obtida pela Anfac, em março
deste ano, que já impedia a
cobrança do ISSQN.

Prefeitura de São Paulo está
impedida de cobrar ISS
sobre o diferencial de

compra de direitos creditórios
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A festa das colheitas

Mundo

 Eu suspeito que o cos-
tume de realizar a Festa das
Colheitas pertencia aos ca-
naneus. Há três razões
para a suspeita: primeiro, os
agricultores sedentários
cananeus dominavam os
férteis vales quando os he-
breus chegaram à Canaã;
depois, originalmente, os
hebreus não eram agricul-
tores, mas pastores de ove-
lhas, vivendo como quase
nômades nas montanhas
centrais e estepes localiza-
das nas periferias das ricas
regiões agrícolas de Ca-
naã; e terceiro, pouco a
pouco, o povo hebreu veio
tornar-se agricultor e se-
dentário.  Na Bíblia hebrai-
ca, a liturgia mais desenvolvida des-
sa festa encontra-se em Levíticos
23.15-21. Porém, Deuteronômio
16.9-15 mostra uma outra liturgia
que reflete um diferente período e
um novo ambiente de celebração.
Este estudo tomará como base es-
sas duas liturgias. Shavuot não é o
nome próprio da segunda festa do
antigo calendário bíblico, no Tana-
ch. Originalmente, essa festa é re-
ferida com vários nomes: Festa da
Colheita ou Sega - no hebraico hag
haqasir. Por se tratar de uma colheita
de grãos, trigo e cevada. Festa das
Semanas - no hebraico, hag shavuot,
período de duração dessa celebra-
ção, sete semanas. O início da festa
se dá, cinquenta dias depois do Pes-
sach, com a colheita da cevada; o
encerramento acontece com a co-
lheita do trigo. Dia das Primícias dos
Frutos - no hebraico iom habicurim,
a entrega de uma oferta voluntária
a Deus, dos primeiros frutos da ter-

Festa caseira, a colheita agrí-
cola dos canaanitas era reali-
zada na roça, no lugar onde se
cultivava o trigo e a cevada,
entre outros produtos agríco-
las. O momento da festa era a
reunião de todo o povo traba-
lhador com suas famílias, ami-
gos e os estrangeiros

 Como na época dessa ce-
lebração não há chuva em Is-
rael, os caananitas, que mora-
vam longe do local da colheita,
se abrigavam em tendas, ca-
banas.

No reinado de Josias (640-
609 a.C.), a festa foi adaptada
à Torá e ganhou um novo sta-
tus, muito distante da sua ori-
gem canaanita. Virou, guarda-
das as origens, na celebração

religiosa judaica, o Sucot, para mui-
tos, a festa das cabanas – que dura
dez dias, até a festa do Simchá Torá.
Mas isso só acontece depois do Iom
Kipur, dia 20 de . Setembro. Os sete
dias de Sucot – celebrados com a
construção de uma sucá, adquirin-
do as Quatro Espécies e alegran-
do-se com a festa, são seguidos por
Simchat Torá. É isso aí.

ra naquela colheita. Provavelmente,
a oferta das primícias acontecia em
cada uma das três tradicionais fes-
tas do antigo calendário bíblico. Na
primeira, Pessach, entregava-se uma
ovelha nascida naquele ano; na se-
gunda, Colheita ou Semanas, entre-
gava-se uma porção dos primeiros
grãos colhidos; e, finalmente, na ter-
ceira festa, Tabernáculos ou Caba-
nas, o povo oferecia os primeiros
frutos da colheita de frutas, como
uva, tâmara e figo, especialmente.
A Festa de Shavuot (para os cris-
tãos, Pentecostes).  As razões des-
te nome são várias:  nos últimos tre-
zentos anos do período do Testamen-
to hebraico, os gregos assumiram o
controle do mundo, impondo sua lín-
gua, que se tornou muito popular
entre os judeus. Os nomes hebrai-
cos - hag haqasir e hag shavuot -
foram substituídos pela denominação
Pentecostes, cujo significado é cin-
quenta dias depois (de Pessach).

Brás Pereira

São Paulo Cassius Clay

As obras no estádio do Pacaem-
bu, que foi concedido à iniciativa pri-
vada, tiveram início dia  (29) com a
demolição do tobogã, uma arquiban-
cada construída na década de 70 lo-
calizada atrás de um dos gols.

 O tobogã era um dos símbolos do
estádio e sua demolição vinha sendo
contestada judicialmente pela Asso-
ciação Viva Pacaembu. A associação
alegava que o tobogã não poderia ser
demolido por causa do tombamento
do estádio, mas a prefeitura afirma
que a estrutura foi construída muito
tempo depois, não fazia parte da es-
trutura original e não estava protegi-
da pelo tombamento. O estádio foi
inaugurado em 1940.

 No lugar do tobogã será constru-
ído um edifício multifuncional, com um
centro de convenções e um novo es-
tacionamento. “A reforma no tobogã
é a intervenção mais longa. Vamos
fazer a demolição do tobogã, depois
escavação e a construção do centro
de convenções e eventos. Como esse
será o cronograma mais longo, esta-
mos começando por aí. A reforma no
clube esportivo é basicamente um
restauro. Por ser um cronograma
mais curto, vamos deixar para de-
pois”, disse Eduardo Barella, CEO da
Allegra Pacaembu, concessionária do
complexo esportivo do Pacaembu. O
complexo é composto pelo estádio e
pelo centro desportivo.  Para a de-
molição do tobogã, não serão utiliza-
dos explosivos, mas equipamentos
como escavadeiras, guindastes, mar-
teletes e tesouras hidráulicas. Segun-
do a empresa, cerca de 30 operários
vão trabalhar na demolição da estru-
tura, o que deve durar de três a qua-
tro meses. A ideia da empresa é rea-
proveitar todo o concreto do tobogã.
As obras tiveram início após libera-
ção da prefeitura de São Paulo em
alvará que foi publicado hoje no Diá-
rio Oficial.  “A obra começou hoje e
será entregue em outubro de 2023.
Serão 500 novos empregos só na ges-
tão da obra, no trabalho dessa obra.
Isso traz para a cidade de São Paulo
mais um importante espaço de entre-
tenimento”, disse hoje (29) o prefeito
de São Paulo, Ricardo Nunes.  Segun-

Obras no estádio do Pacaembu têm
 início com demolição do tobogã

do ele, a concessão do Pacaembu
gera uma desoneração para a prefei-
tura de R$ 836 milhões pelo período
de concessão de 35 anos. “Lembran-
do que essa concessão foi feita com
pagamento de R$ 111 milhões de ou-
torga”, destacou o prefeito.  No tér-
reo, segundo a empresa, haverá uma
esplanada ao ar livre com vista para o
gramado. Haverá também um boule-
vard, com uma praça interna de ali-
mentação e serviços. Já as arquiban-
cadas laterais (leste e oeste) vão ser
inteiramente reformadas, com criação
de áreas internas. Sob as arquiban-
cadas haverá banheiros e lanchone-
tes e espaços para outras programa-
ções, como a arena de e-Sports. Ain-
da estão previstas a reformulação das
áreas de imprensa, a criação de 25
camarotes e a implantação do dese-
nho universal para acessibilidade aos
espaços do Pacaembu.

 A fachada histórica do estádio e
a arquibancada norte, localizada na
curva da ferradura (setores verde e
amarelo), serão totalmente restaura-
das.  O clube poliesportivo também
vai passar por restauro.

O ginásio poliesportivo vai voltar
a ter uma abertura na fachada norte
e os arcos de madeira que compõem
sua cobertura serão recuperados, re-
adquirindo o aspecto original. Já o de
tênis também terá sua cobertura ori-
ginal recuperada e áreas internas
completamente restauradas.  A área
da piscina, que permanecerá com
acesso livre e gratuito, contará com
lanchonete, banheiros e vestiários re-
novados e arquibancada restaurada.
Já a quadra de tênis externa recebe-
rá uma nova abertura para o boule-
vard, local onde hoje funciona o es-
tacionamento e dará espaço a uma
praça de convivência.

O Pacaembu foi concedido à Al-
legra Pacaembu, que assumiu a ges-
tão do complexo por 35 anos. A con-
cessionária prevê investir cerca de
R$ 400 milhões no equipamento pú-
blico tombado.  Durante as obras no
estádio, o Museu do Futebol, instala-
do no complexo, continuará funcio-
nando normalmente.

Imagens de como ficará o estádio do Pacaembu após as obras -
Imagens cedidas pela assessoria da ALLEGRO PACAEMBU

Imagens de como ficará o estádio do Pacaembu após as obras -
Imagens cedidas pela assessoria da ALLEGRO PACAEMBU

A Organização das Nações Uni-
das (ONU) acredita que “a escas-
sez de água pode ser a nova pande-
mia e não existe vacina para curá-
la”, em referência à Covid-19. Um
dado divulgado pela organização em
novembro de 2020 aponta que os re-
cursos de água doce disponíveis por

Após a Covid-19, seca tem potencial para ser
nova “pandemia”, alerta a ONU

pessoa baixaram mais de 20% em
duas décadas.   No Brasil, no ano
passado, a Agência Nacional de
Águas (ANA) declarou que grandes
bacias com potencial hidrelétrico vi-
viam “situação crítica de escassez de
recursos hídricos”. No fim de maio,
o governo federal emitiu pela primei-

ra vez um alerta de “risco hídrico” e
abriu caminho para que sejam toma-
das medidas que evitem um raciona-
mento de energia até outubro, perío-
do de poucas chuvas e de seca mais
severa na região sudeste e centro-
oeste.   Em junho, a Agência decla-
rou situação crítica de escassez dos
recursos hídricos na Região Hidrográ-
fica do Paraná, que abrange parte dos
territórios de cinco estados (GO, MG,
MS, PR e SP). Trata-se da maior seca
no Brasil em quase um século.  Proje-
ções da ONU mostram que ao menos
130 países devem enfrentar maior ris-
co de seca neste século.

Especial HENRIQUE VELTMAN

HENRIQUE VELTMAN é jornalista.
hbveltman@gmail.com
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Hugo Pereira

Sem nenhuma vitória no
Campeonato Brasileiro, o São
Paulo corre sério risco de bri-
gar ara não ser rebaixado. A
sequência ruim coloca um dos
times mais badalados no início
da competição em completa
crise e praticamente sem
chances de brigar na parte de
cima da tabela, visto que o
aproveitamento é de time  que
briga para não cair. O título
paulista ode ter tirado demais
a pressão tricolor. Fato ruim,
uma vez que um clima de oba

ÃO, ÃO, ÃO ... SEGUNDA DIVISÃO!

Veja o flagrante na foto:  Na
rua Laudelino Antônio de Bri-
to altura do nº136, no Jardim
dos Francos-Brasilandia, um
caminhão de coleta de lixo em
serviço teve que esperar ho-
ras para conseguir seguir, pois
havia carros mal estacionados
nos dois lados, um problema
que ocorre com frequência
devido a falta de organização

Moradores cobram melhorias aprovada
pela CET em rua na Brasilândia

e sinalização. Os moradores
cobram da CET o serviço de
implantação de sinalização já
aprovada para o local e lem-
bram de que vem sendo solici-
tado a implantação de uma
Lombada entre os nº134 e 126
devido à frequência de muitas
crianças no local, principalmen-
te nos fins de semanas e o pe-
rigo de acidentes.

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

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

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

Supervisão de Saúde
e UBS Ladeira Rosa

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

Da Barão de
Itapetininga até

a Av. Paulista,
cursos do
professor

JB Oliveira

 Hoje localizado na Avenida
Paulista, o Instituto JBOliveira
de Educação e Capacitação Pro-
fissional surgiu do ideal e da
dedicação do Professor João
Baptista de Oliveira, mais co-
nhecido como J. B. Oliveira.
Desde muito jovem, sempre
procurou transmitir conheci-
mento e ensinamentos a quem
estivesse a seu redor. Ainda ado-
lescente, seus colegas do cur-
so fundamental recorriam a ele
para ajudá-los a assimilar e fi-
xar as matérias. Especialmente
nas disciplinas gramática por-
tuguesa, latim, inglês, história
e geografia.

 Essa mesma situação per-
durou, também, durante todo o
tempo em que cursou a Escola
Militar da Força Aérea Brasilei-
ra, em que se graduou Contro-
lador de Voo. Mais tarde, por
solicitação de amigos e conhe-

cidos que queriam ampliar seus
conhecimentos, criou o em-
brião do atual Instituto: em um
conjunto da rua Barão de Ita-
petininga, montou o CPCB –
Curso Prático de Cultura Bra-
sileira, no qual lecionava gra-
mática portuguesa, literatura
luso-brasileira, história geral e
do Brasil e sociologia.  Nesse
mesmo espaço, montou o cur-
so pré-vestibular para a facul-
dade de Direito, pelo qual pas-
saram muitos atuais advogados
e demais operadores do Direi-
to. Posteriormente, em espaço
mais amplo na Xavier de Tole-
do, estruturou um curso pré-
militar, isto é, curso preparató-
rio para ingresso às escolas da
Força Aérea Brasileira: Acade-
mia da Força Aérea, Escola Pre-
paratória de Cadetes do Ar e
Escola de Especialistas da Ae-
ronáutica.  Em setembro de

1984, montou a empresa ATM
– Assessoria, Treinamento e
Marketing, que passou a ser o
suporte formal de seus cursos,
e que logo teve sua razão soci-
al alterada para JBO Assesso-
ria, Treinamento e Marketing,
entidade mantenedora do Ins-
tituto JBOliveira de Educação
e Capacitação Profissional.
Mais tarde passou a registrar
no papel seus ensinamentos,
publicando as obras “Falar Bem
é Bem Fácil”; “Cerimonial e
Protocolo na Prática”; “Boas
Dicas para Boas Falas” e “Mos-
trando a Língua”, entre outros.

  Outras diferentes
áreas de atuação:

• Cursos Universitários: fun-
cionam como Polo Universitá-
rio da UNISA • Cursos Livres:
ministrados por renomados

profissionais do mercado • SIS-
BEM: exclusivo clube de bene-
fícios e descontos em mais de
300 empresas • Locação de es-
túdios: Para transmissões ao
vivo, vídeo-aulas, cursos à dis-
tâncias e podcasts • Locação de
salas e auditório: Salas para 16
até 100 pessoas, com infraes-
trutura completa,  • Câmara In-
ternacional de Arbitragem:  Em
sua sede, dispõe de equipe ca-
pacitada para resolver conflitos
de maneira extrajudicial.  Fina-
lizando, de segunda a sexta-fei-
ra, JBOliveira e seu filho, Ricar-
do Fabrízio, comandam a edi-
ção do webprograma "Café Pau-
lista", onde batem um papo,
durante meia hora, com empre-
sários e personalidades das mais
diversas áreas, e finalizam a se-
mana, com uma entrevista de
uma hora com artistas, músi-
cos e cantores.

oba pode ter sido criado, fazen-
do com a que a concentração
caísse e os jogadores não con-
seguiram entender o tamanho
da dificuldade do Brasileirão,
que esse ano está com vários
times de menor expressão fa-
zendo o diabo e arrancando
pontos dos grandes. Fato é que
o São Paulo não consegue ven-
cer, convencer ou sequer da
um alento para o seu torcedor,
que vive em declínio de amor
com a equipe que venceu o
Paulistão. Se cuida, tricolor.

Trânsito no Guarani

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

dente com morte. A comunida-
de já sugeriu a transferência
deste final de ônibus para o fi-
nal da rua Itambé do Mato
Dentro o que não foi atendido
pelo péssimo Departamento de
Planejamento da SPTrans que
só sabe ficar dificultando e in-
deferindo as reivindicações da
Comunidade

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

Cultura Mauricio Coutinho

João Venino

QUER TER AS  MELHORES
SOLUÇÕES EM CRÉDITO?

MUTIRÃO DA LIMPEZA DO TERRENO
FAÇA PARTE DESSA REALIZAÇÃO!
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Anualmente, os distritos do
Rotary International promo-
vem um encontro, cujo objeti-
vo é comunicar os associados
dos clubes sobre os principais
acontecimentos, além de pro-
mover a integração e a troca
de experiência entre os con-
vidados. O Grupo São Cristó-
vão Saúde, através do Dire-
tor Comercial do Plano de
Saúde, Ronaldo Pontes Mar-
tins - que representou o Pre-
sidente/ CEO, Engº Valdir
Pereira Ventura - participou
da 2ª Conferência do Distrito
4563 do Rotary, no Hotel
Bourbon Atibaia Resort.

O evento híbrido (realiza-
do de forma presencial e on-
line), com o tema “Conferên-
cia do Reencontro” aconteceu
entre 25 e 27 de junho, tendo

 Raquel Gonçalves,
madrinha da Seleção
Brasileira em 2021,
estará recebendo a

faixa no dia 25 de julho.
A bela já foi eleita a
madrinha de 2019 e

novamente vence essa
honraria. Nós, do

Jornal São Paulo de
Fato, parabenizamos
todos os envolvidos,

principalmente o grande
Renato Cury, diretor da

Sport Models, que
realizou o evento.

Os versos da canção
Acorda Amor, de Chico Bu-
arque, inspiram o título desta
obra sobre relacionamentos
amorosos interrompidos pelo
regime militar. São histórias
reais, de jovens que lutaram
com armas nas mãos para
combater a ditadura e que
conheceram a prisão, a tortu-
ra, a clandestinidade e o exí-
lio. Na febril atividade da re-
sistência, esses militantes nem
sempre elaboravam as perdas
pessoais naquela trajetória.
“Roupa de Domingo - Amor
em tempos de ditadura” é um

livro de amor, escrito por um
militante revolucionário. Vete-
rano da luta contra ditadura
militar, autor do livro “Tempo
de Resistência”, Leopoldo
Paulino, testemunha desses
acontecimentos, traz de forma
romanceada os relatos de seus
companheiros e companheiras,
inseridos nos fatos históricos da
época, trocando nomes e or-
ganizações dos personagens, a
fim de preservar a identidade
dos protagonistas dessas his-
tórias. Para o autor, o livro
cumpre a tarefa de ser mais
um instrumento de denúncia
de outra face cruel ditadura
militar que assolou nosso país.
“A ditadura dava um tempero
de angústia nas relações e, sem
perceber, eles começaram a
padecer da mesma urgência de
amar, pois a mão da morte cha-
coalhava a cama dos jovens
casais guerrilheiros”. Leopoldo
Paulino.

  “Se eu demorar uns me-
ses, convém às vezes, você
sofrer, mas depois de um ano
eu não vindo, ponha a roupa de
domingo e pode me esquecer”
Chico Buarque – Acorda Amor

Livro: Roupa de Domingo
Amor em tempos de ditadura

São Cristóvão Saúde é o patrocinador
master da Conferência Rotary

o São Cristóvão Saúde como
patrocinador master e contou
com diversos rotarianos que,
inclusive, nasceram no Hos-
pital e Maternidade São Cris-
tóvão, além da participação do
ex-Governador de São Paulo,
Geraldo Alkmin.

A conferência seguiu todos
os protocolos preventivos con-
tra a COVID-19, como higie-
nização do ambiente com ozô-
nio, câmara de desinfecção,
distanciamento dos assentos,
uso de máscara N95 e dispen-
sers de álcool em gel, reco-
mendados pelas autoridades
sanitárias.

O Grupo apresentou o ví-
deo Institucional de retrospec-
tiva, entrega de folders, ativa-
ção no espaço de patrocina-
dores, ambulância São Cristó-

vão Saúde na entrada do ho-
tel, balão inflável, banners de
apoio ao evento e wind ban-
ners, além de entrega de brin-
de e santinho de vendas.

Contou também com uma
apresentação feita por Ronal-
do Pontes Martins a todos os
participantes do evento. Na
oportunidade, o Diretor Co-
mercial comentou sobre os
conceitos de vendas para a
new generation, mostrando
como devemos nos portar di-
ante desses consumidores e a
questão da sustentabilidade,
vinculando as diretrizes do São
Cristóvão Saúde e abordando
sobre as Unidades de Negó-
cio que compõe o Grupo.

Ao término da apresenta-
ção, houve sorteio de brindes
personalizados com a marca

São Cristóvão Saúde.  “Com
princípios igualitários, o Grupo
São Cristóvão Saúde partici-
pou desse importante evento,
onde tive a oportunidade de
levar a mensagem do nosso
CEO, Valdir Ventura, de com-
promisso social para toda a
população. Sem dúvida foi um
acontecimento muito favorável
para nós como Instituição”,
afirmou o Diretor Comercial,
Ronaldo Martins.

No ensejo, o atual Gover-
nador do Rotary- Distrito 4563,
Jô Antiório, enalteceu a parti-
cipação do Grupo como patro-
cinador master do evento, des-
tacando Valdir Pereira Ventu-
ra – que também é membro
do Distrito Alto da Mooca -
como personalidade de extre-
ma importância ao Rotary.

Adquira diretamente por
 96463-1440.
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Em homenagem ao Racinio Coelho de Souza nosso
tesoureiro da  SOBECA. - Sociedade Pro Melhoramento e

Beneficente de Vila Nova Cachoerinha.
Será no dia 25 de julho, domingo a partir das 14h
Contamos com apoio de todos. Entrada Gratuita

R. dos Patis, 414 - Vila Nova Cachoeirinha,
São Paulo - SP, 02613-000

A MADRINHA DO HEXA

SOBECA
Sociedade Pro Melhoramento

e  Beneficente de
Vila Nova Cachoerinha.

Samba de Mesa
Grupo Filosofia

do Quintal.
Participação
Cogumelo
Sensação

Com o tema “Conferência do Reencontro”, reunião anual de rotarianos teve encontro
híbrido este ano e CEO do Grupo foi enaltecido pelo Governador do Rotary - Distrito 4563

Diretor Comercial do GSCS, Ronaldo P. Martins, representando o
CEO - Engº Valdir Pereira Ventura durante o evento Ronaldo P. Martins e as promotoras do GSCS, Carol e Danúbia




