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CPTM retoma o Expresso
Turístico a partir de 8 de agosto

A partir do dia 8 de agosto as viagens do Expresso Turístico da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para
Paranapiacaba, no meio da Serra do Mar, em Santo André, voltam a ser realizadas, depois de um ano e meio paralisadas devido à
pandemia de covid-19. As primeiras viagens serão dias 8 e 22 de agosto e 5 e 19 de setembro, exclusivas para quem comprou o bilhete
antes da pandemia e não pediu reembolso. Pág. 3

Vila Nova Cachoeirinha, 88 anos de Progresso. Parabéns!

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (4) que,
a partir de 1º de novembro, estará liberado o retorno de torcedo-
res aos estádios da capital.  Segundo a gestão do governador
João Doria (PSDB), a espera por mais três meses ocorre para
uma liberação sem restrições na capacidade dos estádios. Em
novembro, o governo estima que ao menos 90% da população
acima de 18 anos no estado terá tomado às duas doses da vaci-
na contra a Covid-19. Pág. 3

Governo de SP anuncia retorno
de  público aos estádios em

 1º de novembro

Com foco na expansão e atualização em toda estrutura físi-
ca e tecnológica, o Grupo São Cristóvão Saúde, com o intuito
de adotar uma nova essência no âmbito gastronômico, apre-
sentou, no dia 2 de agosto, seu novo parceiro: o Arte Nata
Empório Português.  Desde 2016 no mercado, o Arte Nata traz
um conceito de cafeteria totalmente diferenciado e se destaca
no segmento por seu serviço de excelência e cardápio de pro-
dutos altamente selecionados. Situado na Unidade I do Centro
Ambulatorial Américo Ventura, o local passou por ampla refor-
ma e ampliação física, aumentando, de forma substancial, a
capacidade de acomodação e atendimento. Pág. 4

Veja previsão do seu signo - Pág. 6

Horóscopo:

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE anuncia novo
parceiro e inaugura unidade Arte Nata
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A UBS Ladeira Rosa é uma das unidades que atende
 a maior demanda e não tem agentes de Saúde

A UBS Ladeira Rosa, na Brasilândia, é uma das uni-
dades que atende a maior demanda e ainda não tem agente
de saúde. Lembramos que, em 2007, cobramos do ex -
secretário, Januario Montone, as melhorias que o Posto
de Saúde Ladeira Rosa necessita e ficou uma promessa
de que seria tomado as providências no sentido de ser
disponibilizado esse serviço para os moradores da re-
gião o que não aconteceu e na época as reivindicações
foram mostradas ao vivo pelo Jornal do SBT com as
palavras do ex - secretário. A UBS Jardim Ladeira Rosa
está passando por reforma para melhor atender a Co-
munidade e, no Jardim Elisa Maria, já está em constru-
ção uma UBS que nunca teve e uma UPA, são melhori-
as na saúde que o povo da periferia precisa e mais uma
unidade será entregue pela Secretaria Municipal da Saú-

Moradores querem a proibição de
estacionamento em trecho de via no Jd.dos Francos

Hasteamento da Bandeira no Largo do Japonês é um
evento promovido há mais de 20 anos pelo Conseg

A CET, Companhia de En-
genharia e Tráfego, precisa
ouvir mais e procurar atender
as reivindicações da Comuni-
dade que reside no território

UM GRANDE PAI
Editorial

   Ser pai não é dar ao filho o que ele quer, mas sim o que
ele necessita para encontrar o próprio caminho.

Ser pai não é apenas estar presente quando o filho precisa, mas
 também ausentar-se quando ele não necessita.

Ser pai não é querer o filho para si, mas saber dividi-lo
com quem ele prefere conviver. Ser pai não

 é somente gostar dos bons resultados das coisas que o filho
faz, mas compreender e dividir os maus resultados.

Ser pai não é amar o filho que você quer que ele seja,
 mas amá-lo como ele é. Ser pai não é apoiar o filho quando se quer, mas sim quan-

do ele quer. Ser pai não é construir o filho, mas apoiá-la em sua construção e reconstru-
ção. Ser pai não é 'sufocar’ o filho, mas deixá-lo vir a você quando ele precisar.

e conhece mais do que eles
os problemas que ocorrem no
trânsito. Na  Av. General Pe-
nha Brasil do nº2255 ao 2393
trecho entre a rua Paulo Pin-

to da Silveira e Viela 5 no sen-
tido Centro moradores solici-
tam a proibição de estaciona-
mento, o trânsito sempre fica
paralisado no trecho, principal-
mente em horários de movi-
mento e com veículos largados
nos dois lados e prejudica até
a passagem dos ônibus e ca-
minhões. Atenção Secretaria
Municipal de Transportes va-
mos atender as reivindicações
da Comunidade melhor do que
dizer não e deixar rolar do jei-
to que está.

Participem neste Sábado
dia 07/08 às 09h tem Hastea-
mento da Bandeira no Largo
do Japonês com o canto do
Hino Nacional e a presença
da Banda da Polícia Militar
formada por 20 componentes.
O evento é uma homenagem
aos 88 Anos de V.N. Cacho-
eirinha e promovido a mais de
20 anos pelo Conseg Vila
Amália/Cachoeirinha.

NOTA DA REDAÇÃO:

 Mesmo sabendo que o
evento é perfil do Conseg  que
já promove a mais de 20 anos,
alguns servidores da Subpre-

feitura Casa Verde/Cachoeiri-
nha ficam tentando atrapalhar
dando atenção para alguns opor-

tunistas, paraquedistas e po-
litiqueiros que tentam tomar
a frente.

A geada que se abateu em
diversos pontos do país, trou-
xe para as lavouras de café,
milho, cana de açúcar, feijão
e outros, perdas. De um lado,
covid-19 causando crises, do
outro, a geada fazendo estra-
gos na lavoura.

Os agricultores estão desa-
nimados com a próxima safra
de alimentos. Com a inflação em
alta, junta-se covid e geada para
complicar o resto!

As igrejas voltaram à ati-
va, porém os fieis ainda não
atingiram a totalidade. Os san-
tos, em comunhão, aguardam
que tudo seja serenado para
voltar a receberem invocações.

Até no céu as crises terrenas
atacam. Festas religiosas, outrora
esperadas, atualmente não houve-
ram! Os santos juninos e outros
sentiram os efeitos das crises!

As esperadas aulas e par-
tidas de futebol sem torcida
colocam a população, antes
esperançosas, agora a ver
navios! E o coringão levou
ralo do Flamengo! 3x1!

Se de um lado as coisas não
são apreciada pelos consumi-
dores, do outro os empresári-
os e atravessadores batem pal-
mas com inflação e mais in-
flação nos comércios em que
imperam!

Programado início das
aulas! Depois de longo e te-
nebroso inverno, alunos vol-
tam a ter contato com mes-
tres, colegas e estudo. Pa-
rabéns!

Vila Nova Cachoeirinha
aniversariou! 88 anos de pro-
gresso! Parabéns aos morado-
res e amigos do tradicional
bairro!

A partir de agora para
você que gosta sempre
vamos  indicar um bom

filme e começamos
indicando.

 Uma super produção,
um filme de Michael

Mann com Daniel Day-
Lewis. Tem ação, ro-
mance e uma história
legal que se passa em
1757, com o contexto

histórico da guerra dos
sete anos em que a

França e a Inglaterra
disputam um mesmo

território.

Deram Ré no
Minhocão

Devagar chega lá. É
assim que vai chegando
nas paradas de sucesso
o cantor e compositor

Arisco Santos, que
acaba de lançar a Músi-

ca "Deram Ré no
Minhocão". O cantor se
apresentou no Programa
do Ratinho e foi aprova-
do por todos os jurados.
O cantor que formava a
dupla Arisco e Silvano
agora segue carreira

solo e está indo bem se
destacando cada vez

mais, desejamos suces-
so ao amigo cantor

Arisco Santos

O Último dos
Moicanos

Por: Henrique Deloste

Conselhos

Ao abrir as portas do abençoado terreiro
da vovó Candinha para atendimento aos clien-
tes necessitados, tive a grata satisfação de pre-
senciar muitos clientes, apesar do frio de las-
car! Eles entraram, fizeram preces no ‘congá’,
depositaram oferta ao santo e o líder disse: “
Magnânima guru, nossa presença é para sa-
ber dos guias africanos, em qual candidato de-
veremos votar na próxima eleição! Uma dúvi-
da cruel! Votamos na eleição passada e de-
mos com os burros n’água, principalmente em
vereadores! Na zona norte da capital, as ruas
asfaltadas estão com piso irregular e não te-
mos vereadores na zona norte a quem possa-
mos recorrer! ”Para desatar o nó, foi convo-
cado o caboclo Tupã: “Zifios, vereador é um
caso sério! A quantidade de candidatos ao car-
go de não fazer nada, apenas uma reunião se-
manal e ordenado atrativo é uma imã para a
turma. Os que ganham, ficam com o ‘burro na
sombra’ 4 anos! Quer coisa melhor? Um mé-
dico, professor ou militar que enfrenta traba-
lho todos os dias ganham menos, daí a atração
ao cargo!” Um conselho: sejam candidatos e
gozem desses privilégios! Os clientes aceita-
ram o conselho e vão se candidatar!

Tia Alzira, presidente do terreiro da vovó
Candinha.

        Tia Alzira

 Eleitores em
parafuso!

Os noticiários do momento versam sobre as
trapalhadas criminosas do goiano Lázaro que
colocou um exército à sua captura até ser en-
contrado e morto, a compra das vacinas que
causa polêmica em relação a honestidade dos
responsáveis, a inflação que, pela qual não há
vacina para extirpá-la, a falta de chuva, ora en-
chentes avassaladoras, moradores de rua -um
mal sem solução-, políticos se desentendendo,
troca de ministros, gás e gasolina com preços
reajustados semanalmente, classe operária de
‘saia justa’, classe rica com as ‘barbas de mo-
lho’, cracolândia sem solução; o combate de-
morou e a cracolândia criou  raiz! Houve palpi-
te para desenvolver vacina contra a inflação. A
ideia nasceu morta: teremos que conviver com
a inflação. O combate seria como ‘bater em
ferro frio’, ou seja, nada resultará! Amém!,

Crônica Professor Clovis Pereira

Batendo em
ferro frio!

Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

Há uma polêmica rodando nos meios políti-
cos para que nas próximas eleições seja abolida
as urnas eletrônicas! Segundo comentários,

elas favorecem a alguns candi-
datos ‘marretas’ e isso é ver-
dadeiro. Dando uma geral nos
políticos atuais de qualquer ca-
libre, notamos que não foram
eleitos com votos corretos. Os
cabras que querem o afasta-
mento das urnas eletrônicas se
queixam de que merecia ser
eleitos e o resultado foi a der-
rota e se queixam: ”Perdemos
a chance de faturar! A compra
das vacinas era a nossa salva-
ção!” A polêmica está na pra-
ça! Se a urna eletrônica é cul-
pada não sei. Vamos aguardar

se a urna eletrônica para ou continua!

Tia Zulmira, viúva e eleitora. Votará com urna
eletrônica ou sem. Gosto de ver o circo pegar fogo!

Polêmica

O pai de todo Imirim. Aquele que acolhe a
quem precisar, luta por quem não conhece e
esbanja simpatia por onde passa. Aquele que
é o orgulho de seus três filhos, Diego, José
André e Cassius. Esse é o paizão Brás Perei-
ra, que não mede esforços para ver sua co-
munidade e nosso jornal bem. Há muito tem-
po o dia dos pais tem sentido especial, pois o
Brás Pereira já chega alegrando os domingos
de uma forma única e que só ele consegue. O
Imirim e a Zona Norte agradecem o pai que
todo bairro precisa. Obrigado, Brás Pereira!
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Hugo Pereira

Marta, Formiga e a geração do futebol feminino só sabe chorar.
Sim. Toda vez é a mesma coisa. Perde Mundial, reclamam do investi-
mento. Perde olimpíada, reclamam da falta de apoio. Algo absurdo e
inaceitável. As meninas do Brasil já estão despertando uma certa anti-
patia com o público por conta de mais pensarem em militância do que
jogar futebol, sobretudo pelo fato de todas ali não estarem jogando de
graça. Elas deixam em todas as competições o recado do coitadismo e
isso, de forma bem clara, só envergonha o Brasil.

Choronas e Amarelonas

Variedades Diego Adel

Hoje inicio minha
coluna comentando as
acusações de Carlos
Alberto de Nóbrega
contra a humorista Go-
rete Milagres, afirman-
do que ela é a pior co-
lega que passou pelo
seu programa: "A Pra-
ça é Nossa".

Na última sexta-feira, Gorete usou as redes sociais
para se defender de Carlos Alberto de Nóbrega, após
tomar conhecimento das críticas que ele fez, alegando
que ele não sabe o que falar.

No Instagram, a eterna Filomena, que foi sucesso no pro-
grama da "Praça è Nossa", rebateu veementemente tudo que
foi dito sobre ela. Inconformada, a humorista disse não espe-
rar isso dele.

 "Eu nunca brinquei com esse senhor e muito me-
nos sei de onde ele tira tanta raiva de mim. Inclusive
eu nunca coloquei em contrato que não queria voltar
para a Praça", afirmou a atriz.

Gorete Milagres, que usava o bordão  "Ó Coitado", afirmou
que quando foi demitida, procurou manter uma relação cordial
com Carlos Alberto de Nóbrega e, toda vez que ia participar
do programa Sílvio Santos, sempre ia vê-lo, mesmo sabendo
que ele falava mal dela.

Segundo a humorista, recentemente o filho de Car-
los, Marcelo de Nóbrega, a chamou para  voltar a parti-
cipar da "Praça é Nossa", mas ela, cautelosa, perguntou
a Marcelo se o pai dele concordava, mas não obteve
resposta.

Mas Gorete afirmou: "tudo aconteceu porque Sílvio Santos
foi na minha casa, me elogiou e me convidou para voltar ao
SBT, porém é bom lembrar que sofri muitos abusos na TV.

Carlos Alberto de Nóbrega é sem dúvida nenhuma
o profissional que mais dá oportunidade aos humoris-
tas em seu programa. Para a coluna talvez esse desen-
tendimento seja em decorrência da falta de diálogo entre
o apresentador e a humorista.

O comandante da "Praça é Nossa" também reclamou aber-
tamente  do horário atual do seu programa que está indo ao ar às
23h30 e que a melhor opção seria se o programa fosse ao ar no
final de semana.

"A Praça é Nossa" vem passando por várias reformu-
lações inclusive no seu elenco, porém é público e notório
que Carlos Alberto de Nóbrega está antenado em tudo e
não mede palavras quando tem que desabafar.

Neste Dia dos Pais, a Reserva presenteará seus seguidores
e amantes da marca com uma Live de um dos pais mais queri-
dos do país. Para comemorar essa data, Zeca Pagodinho vai
embalar a tarde do dia 08 de agosto, às 17hrs, no canal da Re-
serva no Youtube, com uma seleção de músicas para curtir jun-
to do seu pai ou de seu filho.  Além de aproveitar o show do

cantor você também poderá contribuir para a Associação Civil
Banco de Alimentos e para o projeto Mesa Brasil do SESC. A
Reserva irá receber as doações durante a Live que serão re-
vertidas em ajuda para pessoas em situação de insegurança ali-
mentar.  O cantor estrela a campanha “O Melhor de Mim é
Você”, que celebra a diversidade entre as relações de pais e
filhos e o laço de amor que a envolve, e cujo nome descreve o
sentimento que a paternidade representa para a Reserva.  A
Live especial com Zeca Pagodinho será transmitida no canal da
marca https://www.youtube.com/user/usereserva.

  Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as no-
tificações.

Para comemorar o dia de todos os
pais, a Reserva traz Zeca Pagodinho

em seu canal do Youtube

Zeca Pagodinho celebra Dia dos Pais com live especial no YT da Reserva

CPTM retoma o Expresso Turístico
 a partir de 8 de agosto

A partir do dia 8 de agosto
as viagens do Expresso Turísti-
co da CPTM (Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos)
para Paranapiacaba, no meio
da Serra do Mar, em Santo
André, voltam a ser realizadas,
depois de um ano e meio para-
lisadas devido à pandemia de
covid-19. As primeiras viagens
serão dias 8 e 22 de agosto e 5
e 19 de setembro, exclusivas
para quem comprou o bilhete
antes da pandemia e não pediu
reembolso.  Todos os passagei-
ros com viagens pendentes se-
rão procurados pela CPTM
para remarcar o passeio. Esse
contato respeitará a ordem da
viagem inicialmente comprada.
O mesmo bilhete já adquirido
deverá ser apresentado na data
da nova viagem. Caso não seja
possível aceitar a viagem nas
datas propostas pela compa-
nhia, a passagem não perderá
a validade e o passageiro, se
quiser, ainda poderá pedir o re-
embolso.  Os passageiros que
compraram as passagens, não
viajaram e optaram por espe-
rar serão recompensados ago-
ra. Todas as viagens respeita-
rão todos os protocolos de se-
gurança para que a ida a Para-
napiacaba seja uma experiên-

cia inesquecível e segura", dis-
se o presidente da CPTM, Pe-
dro Moro.

 A previsão da CPTM é a
de que sejam necessárias 13
viagens para atender as 1.350
pessoas que têm bilhetes váli-
dos. A capacidade total de pas-
sageiros em cada uma das via-
gens será determinada pelo Pla-
no São Paulo - atualmente é
permitido 60% da capacidade
total dos assentos, o que cor-
responde a 103 pessoas.   Pas-
sageiros que tiverem dúvidas
podem acessar a página da
CPTM  ou entrar em contato
com a empresa pelo e-mail
passageiro@cptm.sp.gov.br ,
whatsapp (11) 9 9767 7030 ou
pela central de relacionamento
0800 055 0121. Ao entrar em
contato será preciso informar
o nome da pessoa que comprou
a passagem, data original da
viagem e número do bilhete. O
prazo de resposta será de cin-
co dias úteis.

Ainda em 2021, a CPTM
pretende realizar duas viagens
para Jundiaí com o objetivo de
atender as cerca de 150 pes-
soas com viagens pendentes,
por conta da pandemia. Já para
Mogi das Cruzes, não havia
passagens pendentes.

Turismo Prof. Clovis

Frase Final: Compreender o ser humano,
e descomplicar a própria vida.

Governo de SP anuncia retorno de
público aos estádios em 1º de novembro

O governo de São Paulo
anunciou nesta quarta-feira (4)
que, a partir de 1º de novem-
bro, estará liberado o retorno
de torcedores aos estádios da
capital.  Segundo a gestão do
governador João Doria
(PSDB), a espera por mais três
meses ocorre para uma libera-
ção sem restrições na capaci-
dade dos estádios. Em novem-
bro, o governo estima que ao
menos 90% da população aci-
ma de 18 anos no estado terá
tomado às duas doses da vaci-
na contra a Covid-19. - Uso
obrigatório de máscara em
qualquer ambiente;  - Respeito
aos protocolos de higiene  -

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos

  Igreja - Praia   - Excursões - Eventos
 Formaturas   - Casamentos - Batizados

9.6287-4964 Leonardo

Distanciamento de um metro
e veto de aglomerações;  -
100% da população adulta va-
cinada com à primeira dose da
vacina.  O uso de máscaras,
no entanto, não tem data para
ser desobrigado. De acordo
com o planejamento, em no-
vembro, ficarão proibidos ape-
nas eventos que não possuam
limite de público.  No dia 15
de março de 2020, o Estádio
Municipal José Maria de Cam-
pos Maia, em Mirassol, rece-
beu o último jogo do futebol
paulista com torcida. Neste
dia, o time que leva o nome da
cidade venceu o Santo André
por 1 a 0 pela décima rodada
do Paulistão. Fonte: Ig

Esporte Cassius Clay
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São Cristóvão Saúde anuncia novo
parceiro e inaugura unidade Arte Nata

Saúde Brás Pereira

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

Médico da Rede São Camilo SP lança livro sobre
terapias integrativas para pacientes oncológicos

Empório Português
conta com o que há

de melhor no
 segmento, e público
já pode usufruir de

produtos feitos
artesanalmente em
unidade CAAV I
Com foco na expansão e

atualização em toda estrutura
física e tecnológica, o Grupo
São Cristóvão Saúde, com o
intuito de adotar uma nova es-
sência no âmbito gastronômi-
co, apresentou, no dia 2 de
agosto, seu novo parceiro: o
Arte Nata Empório Portugu-
ês.  Desde 2016 no mercado,
o Arte Nata traz um conceito
de cafeteria totalmente dife-
renciado e se destaca no seg-
mento por seu serviço de ex-
celência e cardápio de produ-
tos altamente selecionados. Si-
tuado na Unidade I do Centro
Ambulatorial Américo Ventu-
ra, o local passou por ampla re-
forma e ampliação física, au-
mentando, de forma substan-
cial, a capacidade de acomo-
dação e atendimento. O espa-
ço oferece produtos típicos tra-
dicionalmente portugueses, in-
cluindo a fabricação de doces
e salgados produzidos artesa-
nalmente, além de ampla vari-
edade de produtos, com o ob-
jetivo de proporcionar momen-
tos únicos, de descontração e
muito especiais. Tudo isso em
um ambiente acolhedor, acon-
chegante e 100% climatizado.

  O ministério confirmou
que recebeu do Instituto Bu-
tantan mais 1,5 milhão de do-
ses da Coronavac. Os imuni-
zantes serão incluídos no Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ção (PNI) e distribuídos para
os estados e Distrito Federal.
Além das vacinas recebidas, o
instituto aumentou a expecta-
tiva de entrega para o próxi-
mo mês de 15 milhões para 20
milhões de doses. A entrega
de imunizantes da Pfizer tam-
bém foi ampliada, passando de
32,5 milhões para 33,3 mi-
lhões.  Além dessas doses, o
Brasil 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.

O espaço conta com o que
existe de melhor e mais mo-
derno no segmento, oferecen-
do refeições requintadas, com
receitas da culinária europeia
e doces típicos, feitos em co-
zinha moderna com equipa-
mentos de última geração, pro-
fissionais qualificados, além de
sistema take away para facili-
dade e rapidez no atendimen-
to. Além disso, o serviço inclui
o preparo de cafés torrados
em um ponto especial, trazen-
do um sabor único e de exce-
lente qualidade.

 “É com muita alegria que
compartilho o sucesso dessa
grande parceria. O Arte Nata
comunga da nossa missão de
acolher, afagar e aconchegar
nosso público em geral. Para-
benizo e desejo muito sucesso
ao Dr. Luis Fernando Barreto
pelo belo empreendimento”,
declara o Presidente/ CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde,
Engº Valdir Pereira Ventura.

 Em breve, a cafeteria da
Maternidade São Cristóvão
também será totalmente rees-
truturada. De acordo com o
sócio do Empório Arte Nata,
Luis Fernando Barreto, a par-
ceria com a Instituição agrega
confiança e respeito mútuo,
sendo uma oportunidade úni-
ca. “Entre nós existe uma si-
nergia de conduta, de ética e
de postura. Hoje, a palavra
que eu gostaria de destacar é
o obrigado. Obrigado pela
oportunidade, pelo carinho e
pela recepção”, declarou o
empresário em seu pronunci-
amento, durante a inaugura-
ção. O local já está aberto ao
público e todos são bem-vin-

dos para visitar e saborear os
produtos oferecidos pelo Empó-
rio Arte Nata/ São Cristóvão
Saúde.  Horário de Funciona-
mento  - Unidade do Centro
Ambulatorial Américo Ventura
I -  Rua Américo Ventura. 25 -
Mooca   Segunda a Sexta: das
7h às 18h. Sábado: 7h às 13h.

Especialista fala sobre
modalidades t

erapêuticas que
reduzem  sintomas
do câncer e efeitos

adversos do tratamento

Melhorar a qualidade de
vida do paciente está entre os
principais desafios durante um
tratamento oncológico. A
questão, que alcança os espa-
ços dos sentimentos, afetos e
subjetivismo do ser, é tema do
livro “Oncologia Integrativa:
um novo olhar para o câncer”,
escrito pelo cirurgião torácico
da Rede de Hospitais São
Camilo de São Paulo, Dr. Igor
Abreu, em parceria com a
oncologista Dra. Vivian Coski.

 O obra reúne, de forma
inédita, informações sobre te-
rapias que podem ser utiliza-
das por pacientes em trata-
mento oncológico a fim de re-
duzir os efeitos adversos que
impactam a sua vida em to-
dos os aspectos, sejam físicos,
mentais e/ou emocionais.

“Hoje, após mais de 10
anos de experiência nesta
área, entendemos que o suces-
so do tratamento oncológico
está atrelado à melhora das
condições de vida do pacien-
te, que precisa encontrar aco-
lhimento para seus medos e an-
gústias, além de orientações
que o ajudem a passar por essa
etapa de forma mais positiva

e confiante”, destaca o Dr.
Igor.  O livro oferece aos pa-
cientes e seus familiares alter-
nativas de cuidados integrati-
vos que podem fazer a dife-
rença durante o tratamento e
traz, ainda, histórias inspirado-
ras de pacientes que, ao rece-
berem o diagnóstico de câncer,
utilizaram a doença como mola
propulsora para melhorar suas
vidas.  O lançamento oficial da
obra acontecerá durante o 8º
Congresso TJCC (Todos Jun-
tos Contra o Câncer) pela Edi-
tora Atheneu, que também re-
alizará uma live em seu canal
no Youtube no dia 8 de setem-
bro, às 19h30.

No entanto, o livro já pode
ser adquirido durante o perío-
do de pré-venda, de 15 a 30
de agosto, no site da editora.



  www.saopaulodefato.com / 11 96676-1536   5 A 12 DE  AGOSTO DE 2021 5

O Bombeiro Caetano, Te-
nente do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo, agra-
dece a todos que assistiram a
entrevista WCheron Olhos de
Águia onde contou um pouco
da sua trajetória de vida. Para
quem gostou você poderá as-

sistir no programa na Rádio
Jornal e TV para contar um
pouco da tradição de cada
bombeiro que entrou volunta-
riamente no Corpo de Bom-
beiros na sua época, e ajuda-
ram a construir toda essa ima-
gem positiva do Corpo de

cisamos para acabar com essa
pandemia, ele se recorda
quando trabalhou no PB Cam-
buci do 1GBS estava no Res-
gate atendendo uma vítima
grave com muito sangramen-
to, que declarou ser soro posi-
tivo HIV Aids e falava o tem-
po inteiro eu sou soro positivo
e vou te contaminar, e o Bom-
beiro Caetano disse para a ví-
tima: você não vai me conta-
minar, a  vítima insistiu em di-
zer eu vou te contaminar e ele
insiste em dizer que não ia se
contaminar pois o Deus do
Bombeiro Caetano era o mes-
mo Deus daquela vítima, que
eu era Técnico em Emergên-
cias Médica e Enfermagem e
que fez 5 juramentos: o 1 ju-
ramento quando nasceu horar
pai e mãe, 2 Juramento no iní-
cio da carreira de Bombeiro
em 1985 que Deus te usasse
como instrumento da vontade
dele, para servir ao próximo
em qualquer situação na terra
água ar e fogo, 3 juramento na
Prontidão que trabalhasse
Respeitar e Amar seus subor-
dinados, pares e superiores hi-
erárquicos, 4 juramento hon-
rar a posição conquistada de
Técnico de Emergência Me-
dicas da Primeira Turma de
Resgate de 1989, 5 juramento
honrar o Curso de Auxiliar de
Enfermagem de 1991 e Téc-
nico de Enfermagem em 1993,
e disse a seguinte frase para

a vítima soro positivo HIV
Aids: O seu Deus é meu Deus,
por este motivo não vai me con-
taminar e nem contaminar mi-
nha guarnição e você vai se re-
cuperar, Deus está no coman-
do, o nosso general é Cristo,
unidos somos mais fortes sem-
pre com Deus desejar um óti-
mo dia a todos com respeito
um forte abraço do Bombeiro
Caetano Tenente do Corpo de
Bombeiros do Estado de SP
www.bombeirocaetano.com.br
Instagram bombeirocaetano_
youtube Grupo Bombeiro Cae-
tano Tvtudoweb.com.br pro-
grama Ação e Adrenalina com
o Bombeiro Caetano todas ter-
ças às 16h e quarta 21h30,
Fortalece a Parceria, Unidos
somos fortes sempre com
Deus

Bombeiros, todos  precisam
reconhecer o esforço individu-
al de cada um de nós, que
muda conceitos no dia a dia é
importante manter o Equilíbrio
com Deus, Família e Socieda-

de, não  pode ter vergonha de
falar para Deus todos os dias
eu Te Amo Papai do Céu, eu
Te Amo minha família, eu Te
Amo meu Amigo, somente
essa palavra AMOR que pre-

Unidos do Peruche a “Filial do Samba”,
recebeu o vereador Paulo Frange

 No último domingo, 01 de
agosto, o vereador Paulo
Frange, acompanhado do Sub-
prefeito de Casa Verde/Ca-
choeirinha, Guaracy Fontes
Monteiro Filho, participou da
live "Vem Peruchear", realiza-
da nas redes sociais da esco-
la de samba Unidos do Peru-
che. Localizada na zona nor-
te da capital, a tradicional
agremiação é um dos berços
do samba paulistano e refe-
rência da resistência negra.
Durante o evento, vários sam-
bas antológicos da escola fo-
ram cantados na voz de gran-
des intérpretes.

Paulo Frange foi recebido
pelo presidente Alessandro
Zoio. O parlamentar colocou
seu mandato à disposição da

escola para auxiliá-la em suas
atividades e projetos sociais e
saúde. Fonte: Assessoria
Paulo Frange

 Na noite da última sexta-fei-
ra, 30/julho, o vereador Paulo
Frange prestigiou a inauguração
da nova sede do Instituto Pedaci-
nho de um Sonho, em Perus, na
zona oeste da capital. A associa-
ção trabalha com crianças, ado-
lescentes, jovens e adultos que vi-
vem em situação de
vulnerabilidade social naquela re-
gião, oferecendo atividades na
área de assistência social, educa-

cional e profissionalizante. Desenvolvem ainda cursos, oficinas, passeios e rodas de conversa.
Durante cerimônia, Frange destacou e parabenizou o trabalho desenvolvido pela entidade: "Tantos
anos de reconhecido trabalho! Parabéns pela coragem de enfrentar esse desafio aqui em Pe-
rus. É um caminho para ajudar a melhorar as condições dessa região, tão sofrida e que por
muitos anos foi esquecida pelo poder público", disse o vereador. Fonte: Assessoria Paulo

Vereador Paulo Frange participa da inauguração da nova sede
do Instituto Pedacinho de um Sonho, em Perus

Geral Cassius Clay dos Santos

Lei cria programa Sinal Vermelho e institui crime de
violência psicológica contra mulher“

O presidente Jair
Bolsonaro sancionou sem ve-
tos a Lei 14.188, de 2021, que
cria o programa Sinal Verme-
lho contra a Violência Domés-
tica e Familiar. O texto tam-
bém inclui no Código Penal
(Decreto-Lei 2.848, de 1940)
o crime de violência psicológi-
ca contra a mulher. A sanção
foi publicada no Diário Oficial
da União desta quinta-feira
(29).““A norma teve origem no
projeto de lei (PL) 741/2021,
sugerido pela Associação dos
Magistrados Brasileiros
(AMB) e apresentado pela
deputada Margarete Coelho
(PP-PI). No Senado, a relatora
da matéria foi a senadora
Rose de Freitas (MDB-
ES).““O texto prevê que Exe-
cutivo, Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública e
órgãos de segurança pública
podem estabelecer parcerias
com estabelecimentos comer-
ciais privados. O programa
Sinal Vermelho prevê, entre
outras medidas, que a letra X
escrita na mão da mulher, pre-
ferencialmente na cor verme-
lha, funcione como um sinal de
denúncia de situação de vio-
lência em curso.““De acordo
com a lei, a vítima pode apre-
sentar o sinal em repartições
públicas e entidades privadas
que participem do programa.
Em seguida, ela deve ser en-
caminhada para atendimento

especializado. O texto tam-
bém prevê a realização de
ampla campanha de divulga-
ção para informar a popula-
ção sobre o significado do
código do Sinal Vermelho, de
maneira a torná-lo facilmen-
te reconhecível por toda a
s o c i ed a d e. “ “ Vi ol ên c i a
psicológica“A Lei 14.188, de
2021 também inclui no Códi-
go Penal o crime de violência
psicológica contra a mulher, a
ser atribuído a quem causar
dano emocional “que lhe pre-
judique e perturbe o pleno de-
senvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas
ações, comportamentos,
crenças e decisões”. O cri-
me pode ocorrer por meio de
ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, iso-
lamento, chantagem,
ridicularização, limitação do
direito de ir e vir ou qualquer

outro método. A pena é de re-
clusão de seis meses a dois
anos e multa.““A norma inclui
na Lei Maria da Penha (Lei
11.340, de 2006) o critério de
existência de risco à integrida-
de psicológica da mulher como
um dos motivos para o juiz, o
delegado, ou mesmo o policial
(quando não houver delegado)
afastarem imediatamente o
agressor do local de convivên-
cia com a ofendida. Atualmen-
te isso só pode ser feito em
caso de risco à integridade fí-
sica da vítima.““De acordo
com o Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, o número de
feminicídios aumentou 7,1%
em 2019 em relação a 2018.
Os dados ainda mostram que
as mulheres enfrentam gran-
des dificuldades para denunci-
ar a violência ou a ameaça de
que são vítimas. O Governo do
Distrito Federal, por exemplo,
informa que 94% das vítimas
de feminicídio em 2020 não
realizaram boletim de ocorrên-
cia nem fizeram denúncia an-
tes da fatalidade. Muitas mu-
lheres não buscam ajuda devi-
do à vergonha, ao medo de
represálias, ao atendimento
(que pode ser precário,
inexistente ou pouco acolhe-
dor) ou à falta de conhecimen-
to sobre como ter acesso à aju-
da disponível.““ 

Fonte: Agência Senado
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  Será triunfante! Ganhará a taça de ‘maior mentiroso do Brasil’ ao afirmar
que nossos políticos são honestos! O prêmio é merecido. São honestos de fato!

  Se cuide! Más notícias pintam para os nativos de Áries! Sua sogra virá
do nordeste e vai morar junto à sua casa. Como a velha é fofoqueira, aguenta
coração!

  O momento é propício para pagar contas penduradas. Acabe com a
onda de azar e pague aluguel, credores variados e não faça dívidas. Pense
nisso!

 Excelente momento para cuidar da sua vida com honestidade! Durante
seus dias, somente aprontou e fez negociatas, inclusive era amigo e confi-
dente do criminoso goiano Lázaro. O Lázaro foi pra ‘cucuia’ e você deverá
endireitar, senão... .

  Seja honesto e organizado. No trabalho, trabalhe! Não deixe o banheiro
sujo e a toalha jogado ao chão. Não faça a caveira dos colegas, nem dê dicas
aos ladrões sobre o dia do pagamento!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

  Continue se cuidando em relação aos seus compromissos de se apresen-
tar semanalmente na delegacia para tentar dobrar o delegado, implorando para
quebrar os 4 anos restantes de xilindró que pintam no seu cardápio!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Tenha mais energia! Deixe de tomar ‘marafo’ encontrado nos despachos
de macumba nas sextas-feiras! ‘Marafo’ é portador de mandingas perigosas
e se continuar nessa, logo será hóspede do Pedrão ou do Satanás!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Seja alegre! Não dê bola pra tristeza! Sua sogra ‘bateu com as dez’,

deixando uns barracos alugados e você irá usufluir dos alugueis! A velhota
trabalhou e você irá ficar numa boa!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Investir é a tônica aos sagitarianos. Invista sobre a mulher do vizinho,

que é caridosa e o vizinho é trouxa. Uma investida lucrativa. Outra investida:
no trabalho, invista sobre a patroa; seu marido está ‘gagá’ e a velhota ainda
não está queimando óleo!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Clima desfavorável! Se Cuide! O assalto ao carro pagador dará pra cabe-

ça! Os seguranças foram treinados para abrir fogo ao primeiro sinal de ataque,
Mude de ideia, se quiser viver alguns anos a mais!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Evite conflitos! A vida é curta e boa para aqueles que sabem viver e não

tratar da vida dos outros! Vida dos outros, pertence aos outros. Cuide da sua
que é o correto.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Com esse frio de lascar, o que interessa é o calor humano. Para sentir o

calor humano, case-se com uma viúva gorda e rica. A gordura fornecerá calor e
a grana da balzaquiano você queima com as bonecas da firma em que engana
como trabalhador!

(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

Então Jesus tomou a palavra e
disse: “Simão, tenho uma coisa a di-
zer-te”. Dize Mestre, respondeu ele.
“Certo credor tinha dois devedores.
Um devia quinhentos denários e o
outro cinquenta. Não tendo eles
como o restituir, perdoou a ambos.
Qual deles então o amará mais?” Si-
mão respondeu: Penso que aquele a
quem mais perdoou. (Lucas 7:36-50).

 “Alertai-vos vós que vos dizeis
religiosos. Prestai atenção nestas
palavras. Buscai o arrependimento
já que sois perdoados a todo instan-
te porque amais mais os bens do
mundo do que os valores espiritu-
ais”. Aquele que mais perdoar será o
mais amado. Isto é claro e evidente.
Já imaginou o quanto devemos amar
a Deus pelo tanto que Ele nos per-
doa?    A carapuça te serviu? Que
pena? Mas não se preocupe porque
você não é o único. Nós também
estamos incluídos nessa lista. Então,
reflitamos juntos:    “Já perdoamos
alguma divida? Alguma ofensa? Per-
doamos de coração? Então, podemos
rezar o “Pai Nosso”. Claro! Se não,
como poderíamos pedir perdão ao
Pai se não perdoamos aos outros? E
olha que a nossa divida é sempre
maior do que os outros nos devem e
Deus está sempre a nos perdoar e
nos dando mais uma chance. Não é
assim? Então, o que devemos fazer?
Claro que é amá-Lo mais ainda. Mas
como? Através do amor ao próximo,
é evidente! Ora, nós O amamos não
é verdade? Tudo bem que temos al-
guns amigos que são imperdoáveis,
além de serem inconvenientes, mas
que amamos nosso Pai é fato incon-
testável”.   “Também nos preocupa-
mos com nosso próximo, não damos
esmolas? E nem conhecemos quem
nos pede, não é mesmo? Afinal, so-
mos religiosos. Claro que somos,

vamos à igreja de vez em quando, par-
ticipamos da louvação e nos abraça-
mos mutuamente como irmãos. Isso
não é ser religioso? Tudo bem que
preferimos um bom futebol com chur-
rasco, ou uma piscina ou até mesmo
uma praia, mas que de vez ou outra
estamos lá cantando e louvando, isso
lá estamos. E fazemos questão de que
nos vejam que é para comprovar nos-
sa cristandade. Não é assim?”

 “Ora, então porque se preocu-
par? Somos de Deus. Fazemos parte
de seu rebanho. O que importa se há
discussões no lar? Isto faz parte da
vida. Qual a família que não discute
entre si? Mas que dói, dói as palavras
ouvidas nas discussões. Justo deles?
Daqueles que mais amamos? Não
merecemos estas desavenças. Mere-
cemos? Afinal, trabalhamos muito
para manter aquela casa onde tudo é
desperdiçado, onde não dão valor a
nada do que fazemos. E no trabalho
então? Aguentar aquele chefe rabu-
gento, chato e bajulador não é fácil.
Mas, tudo bem. O que se pode fazer?
Precisamos do nosso emprego, mas
que dá vontade de chutar o “pau da
barraca”, a dá. Se fizermos isso, chu-
tarmos o balde, o que falarão de nós?
Afinal, somos cristãos e como religi-
osos temos que dar o exemplo, não é
verdade? Bem, chega de tanta con-
versa porque tenho que ir receber um
dinheiro que emprestei para o meu
cunhado e o safado só me enrola. Sei
que não vou receber porque, diz ele,
que não tem como me pagar, mas acho
que ele não paga porque não quer. Até
outra vez.”   Sabemos que é nos atos
de desespero que nos mostramos
como realmente somos e tanto ontem
como hoje, desconhecemos o sentido
do perdão, assim sendo, quem de nós
pode dizer de boca cheia: Sou Cris-
tão?

O Devedor

Kaidakama
HORÓSCOPO

Equipamento percorre o mu-
nicípio para manutenção de ór-
teses e próteses nos Centros
Especializados em Reabilitação
(CERs).  Uma van adaptada
com mobiliário especial e servi-
ços gratuitos, assim é a Parao-
ficina Móvel, uma parceria en-
tre as secretarias municipais da
Pessoa com Deficiência (SM-
PED), da Saúde (SMS) e da
AACD – Associação de Assis-
tência à Criança Deficiente que
oferece serviços gratuitos de
manutenção e reparos em ca-
deiras de rodas, órteses, próte-
ses e meios auxiliares de loco-
moção, como muletas, bengalas
e andadores.  Os serviços con-
tam com dois técnicos especi-
alizados e equipamentos espe-
cíficos. Os atendimentos são

realizados prioritariamente nos
Centros Especializados em
Reabilitação (CERs), equipa-
mentos de reabilitação da rede
municipal de saúde.  As visi-
tas são realizadas somente em
dias úteis, das 9h às 17h. São
atendidas até 16 pessoas por
dia, dependendo da complexi-
dade do reparo.  O agenda-
mento também pode ser feito
pelo telefone: (11) 3913-4071.
No dia marcado, o munícipe
deve apresentar o cartão do
SUS e documento RG ou ou-
tro documento com foto.

Os serviços que não forem
possíveis de realização na Pa-
raoficina Móvel são encami-
nhados para a Oficina Orto-
pédica da AACD Ibirapuera.

Paraoficina Móvel divulga
agenda do mês de agosto

Cidadania Brás Pereira
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Agenda de Agosto da Paraoficina Móvel

CER São Miguel - Data: 04 e 18 agosto - Quarta-feira
Endereço: Rua Professor Antônio Gama de Cerqueira, 347

 CER Santo Amaro - Data: 06 e 20 de agosto - Sexta-feira - Endereço:
Avenida Miguel Yunes - 491 - Usina Piratininga

CER Parelheiros - Data: 09 de agosto - Terça-feira - Endereço: Rua
Gaspar Leme S/N - Balneário São José

CER Flavio Gianotti - Data: 10 e 24 de agosto - Terça-feira - Endere-
ço: Rua Xavier de Almeida, 210

CER Lapa - Data: 11 e 25 de agosto - Quarta-feira - Endereço: Rua
Catão, 420

CER Sé - Datas: 13 e 27 de agosto - Sexta-feira - Endereço: Rua
Frederico Alvarenga, 259 - 3º andar

CER Tucuruvi - Data: 17 e 31 de agosto - Terça-feira - Endereço: Av.
Zaki Narchi, 357 -

CER M´Boi Mirim - Data: 28 de agosto - Segunda-feira - Endereço:
Av. Alexandrina Malisano de Lima, 601

João Venino

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio



Política Miguel Guedes Bairro a Bairro Antonio Carlos Chiaretto
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Dia 5 de agosto meu bair-
ro Vila Nova Cachoeirinha fi-
cou mais velho, são 88 anos
de acolhimento de pessoas, de
líderes e por tudo isso tenho
orgulho de crescer juntos.
Quantas lutas, quantas noites

de reuniões, diz: Antonio Car-
los Chiaretto, morador e líder
comunitário. Comecei em
1976 com política social, mi-
nha primeira entidade que en-
trei como presidente foi a
Suavicaba e depois: Comuni-
dade São Luiz de França, Li-
ons Clube Vila Nova Cacho-
eirinha, primeiro conselheiro
eleito do Hospital Geral Vila
Nova Cachoeirinha, primeiro
presidente e fundador do Con-
seg de Vila Nova Cachoeiri-
nha. Participei da escolha da
sede da Prefeitura no bairro.
da luta pelo destino do antigo
esqueleto do Mercado Muni-
cipal onde hoje é CCJ. - Cen-
tro da Juventude Ruth Cardo-
so. Sobre minha presidência
da contribuí para a constru-

ção da Base Comunitária do
Largo do Japonês. Prolonga-
mento da avenida Inajar de
Souza. Construção do Piscinão
da avenida General Penha
Brasil. sempre na União de
Líderes e Entidades de nossa
região. Era tudo pelo social por
isso estas conquistas vieram.
E ainda falta o Crematório e o
metrô. Vamos continuar lutan-
do por esta região.

Fora da Cachoeirinha: Con-
trubuí para execussão da Eco
Ponto Engenheiro, Pista de
caminhada na avenida Braz
Leme e participei da retoma-
da do sítio dos Morrinhos,
apoio a horta comunitária de
Pedra Branca e também da
luta para reabertura do Hospi-
tal São José no Imirim

Amor pela Vila Nova Cachoeirinha

Minha Cachoeirinha, minha namorada
Minha cidade, que tem 88 anos
Nascente como uma fada
Eras tão pobres, tantos desenganos
Tanta amargura e foste vergastada
Ria de ti um bando de ciganos
Disseram-te infeliz, chamaram-te coitada!

E um dia te vestiram de esperança
Verde vestido, cor do teu destino
E como foste tu linda criança
Enamorei-me de ti desde menino
Por ti ardo em paixão, a fé não cansa
E brindo ao teu amor o meu amor mais fino!

Cada vez mais me sinto fascinado
Pela infinita graça do seu ar
Cresces e te avolumas e ao seu lado
Todas as glórias vão formada pare!

Minha Cachoeirinha, minha namorada
Minha cidade, que tem 88 anos
Fez os milagres de uma fada
Hoje és feliz não mais desenganos!

No dia 5 de agosto o bairro Vila Nova Cachoeirinha
completa 88 anos de existência. Dr. Oswaldo Guimarães

A vereadora Sandra Santana
(PSDB) completou no mês de
julho sete meses do seu primeiro
mandato na Câmara Municipal
de São Paulo. No período, a
parlamentar tucana conquistou
grandes feitos no Poder
Legislativo, como a publicação
de projetos que se tornaram Lei
na maior cidade da América
Latina, além de investimentos
na infraestrutura, saúde e bem
estar da população.

 “Em 2021 dei início a um
dos maiores desafios da minha
vida: representar a população na
Câmara Municipal de SP como
vereadora. Nesse período, con-
ciliei a atuação dentro na Câ-
mara com o trabalho realizado
nas ruas, mantendo sempre o
diálogo com a população, para
atender suas demandas e regis-
trar seus anseios”, comenta a
vereadora Sandra Santana. “Já
tinha em mente algumas ideias
que transformamos em proje-
tos de lei e, além disso, recebi
algumas boas sugestões vindas
da população, que ativamente
dialoga conosco”, finaliza.
Com diálogo e presença cons-
tante nas comunidades, a
vereadora Sandra Santana criou
Projetos de Lei, destinou emen-
das para obras e programas,
atendeu ofícios e demandas da
população, além de participar
ativamente de todas as votações
da casa. Abaixo, confira os
principais destaques do manda-
to durante o primeiro semestre
de 2021.

Projetos de Lei (PL)  - A
maior conquista do mandato até
o momento foi o Projeto de Lei
46/2021, que institui o Polo
Cultural, Gastronômico e Tu-
rístico do Largo da Matriz da
Nossa Senhora do Ó e Entor-
no. A iniciativa promove o fo-
mento do turismo na região
norte da cidade, além de ser
uma ferramenta importante na
retomada econômica do comér-
cio e na valorização da cultura
e tradições do bairro.

 O PL, que foi aprovado em
unanimidade na Câmara Muni-
cipal, rapidamente se tornou a
Lei Municipal Nº 17.562, após
a sanção do Prefeito de São
Paulo, Ricardo Nunes (MDB)
em 8 de junho.   Além do já ci-
tado PL 46/2021, a vereadora
apresentou ao todo 46 Projetos
de Lei na casa, sendo 16 de sua
autoria e 30 como coautora, 11
destes criados pela atual secre-
tária Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e
Turismo, Aline Cardoso, en-
quanto vereadora licenciada na
cidade no mandato 2016-2020.

Seis meses de Sandra Santana na Câmara  Municipal:
confira o balanço do primeiro  semestre da vereadora em seu primeiro mandato

 Confira os destaques dos
PLs criados pela vereadora

Sandra Santana no 1º
semestre:

 PL 172/2021, cria o Pro-
grama Empreende SP, uma ini-
ciativa que tem o objetivo de
incentivar a formalização de
pequenos negócios na catego-
ria MEI – Microempreendedor
Individual, o que oferece ao
empreendedor uma série de
benefícios ao comerciante for-
malizado.    PL 229/2021, cria
a campanha de fomento e
conscientização sobre a impor-
tância da doação de sangue. O
projeto tem o objetivo de com-
bater a escassez das bolsas de
sangue nos hospitais por meio
da conscientização e incentivo
da doação de sangue na capi-
tal com a doação de itens de
higiene pessoal e/ou alimentos
para a população de baixa ren-
da que participar da ação.   PL
238/2021, cria Frente Parla-
mentar de apoio à cultura e à
educação. A iniciativa tem o
objetivo de promover o diálo-
go para a criação de progra-
mas sociais e projetos volta-
dos à cultura e à educação que
sejam capazes de reduzir os
impactos causados pela
pandemia do coronavírus nos
setores.

 PL 409/2021, institui o
Programa Ponto Zero, que es-
tabelece pontos alternativos de
descarte de resíduos da cons-
trução civil e pequenos volu-
mes em locais onde não há
Ecopontos ou a destinação
adequada deste tipo de resíduo.
“Tivemos um primeiro semes-
tre bem produtivo na Câmara
Municipal, onde conciliamos
as ideias que tínhamos com as
necessidades da população.
Com isso, criamos junto da
nossa equipe jurídica projetos
que atendessem estes pilares,
trazendo inovação e mais qua-
lidade de vida para a nossa ci-
dade”, comenta Sandra
Santana. “Também pude apro-
veitar PLs criados pela atual se-

cretária Aline Cardoso, que en-
quanto vereadora apresentou
projetos ambiciosos para o mu-
nicípio, especialmente neste pe-
ríodo pós-pandemia”, declara.

 Emendas Parlamentares
-  O gabinete da vereadora des-
tinou R$2,4 milhões de emen-
das parlamentares no período.
Do montante, R$1,1 milhão foi
a saúde, sendo a maior fatia para
a Prefeitura de São Paulo para
a compra de doses de vacina da
Covid-19, e R$100 mil ao Hos-
pital José Soares Hungria, de
Pirituba, para a compra de uma
mesa cirúrgica ortopédica.
R$790 mil foi destinado para a
zeladoria, obras de revitalização,
construções, entre outras ações,
nos bairros da Freguesia do Ó,
Brasilândia, Pirituba, Jaraguá,
Casa Verde, Cachoeirinha, Lapa,
Perus e Anhanguera. O valor já
foi encaminhado para as
subprefeituras corresponden-
tes, responsáveis pela execução
dos serviços.   Na área de
capacitação, a parlamentar in-
vestiu R$620 mil na Secretaria
Municipal do Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turis-
mo, que será usado para a ela-
boração de cursos na área de
economia criativa. Outros
R$150 mil foram destinados à
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência para a criação
do Projeto Centro SP.   “Toda
emenda destinada pelo gabinete
foi estudada e avaliada pelo nos-
so time político junto à popula-
ção atendida, sempre com mui-
to diálogo e transparência com
a comunidade”, explica Sandra
Santana.   Gabinete aberto: ou-
vindo e atendendo as necessi-
dades da população  -  O gabi-
nete da vereadora emitiu 251
ofícios, encaminhados com agi-
lidade para as áreas competen-
tes. Os pedidos foram criados
com base nas solicitações fei-
tas pela população, que nos trou-
xe sugestões, demandas e ne-
cessidades da comunidade.   A
maior parte das solicitações vi-
eram da zona norte da capital,
nas regiões da Freguesia do Ó /
Brasilândia; Pirituba; Casa Ver-
de; Santana; entre outras. Po-
das, remoção de árvores, lim-
pezas de praças e espaços pú-
blicos foram os serviços mais
pedidos pelos moradores,
totalizando 71 ofícios, seguido
da limpeza e manutenção de
ruas, com 20 pedidos.

 De maneira moderna e efi-
ciente, a vereadora Sandra
Santana implementou um siste-
ma de atendimento acessível e
prático para a população, o Ci-
dadão Participa. A plataforma
online permite que o cidadão en-
vie sugestões, demandas, elogi-
os e críticas utilizando o seu ce-
lular de qualquer lugar da cidade
de São Paulo sem sair de casa.

A parlamentar tucana apresentou
projetos, destinou emendas e manteve
o diálogo constante com a população

durante o período
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Bar do Tião Sede Zero

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

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

www.bardotiao.com.br

Participamos do evento da inauguração do espaço
gastronômico mais uma iniciativa do Grupo São Cristovão Saú-
de com parceria com o CEO e no intuito de proporcionar um
moderno segmento aberto ao público, onde todos podem usu-
fruir de produtos artesanatos na unidade CAAV I, localizado na
Rua Américo Ventura, 25 - Mooca.

Inauguração do Arte Nata
Empório Português

Aconteceu em São Paulo o
Musa da Seleção do produtor
de eventos Renato Cury, onde
a empresária Andréia Ferreira
diretora da The Look Models
Litoral foi homenageada com
um lindo trófeu por conta da sua
maravilhosa grife de sapatos
que está destacando cada dia
mais no mercado e também pa-

Andréia Ferreira em alta!

 Presidente do Grupo, Eng. Valdir Pereira
 Ventura e o jornalista Brás Pereira

Gráfica Cinelândia: 91 anos
de bons serviços ao Brasil

Tradição! Esse nome traduz a
gráfica e editora Cinelândia, que
foi fundada por família de imi-
grantes italianos na década de 30,
inicialmente na Rua dos
Andradas, com o nome fantasia
Tipografia Napoli, depois mudou
para Tipografia Paulista e por cau-
sa da Segunda Guerra Mundial,
passou a ostentar o nome
Cinelândia a partir de 1939.

 Hoje na 4ª geração, quem está
no comando da empresa é Odilon
Tiacci de Souza Mello, que há 40
anos entrou na Cinelândia como
Office Boy (jovens que faziam
serviços de escritório e entregas
nas ruas, atualmente nas mãos de
motoboys). “Depois fui promovi-
do a gerente de vendas. Quem
tocava a empresa, era eu, meu avô
e tio”, relembrou.

O segredo da Cinelândia, na
avaliação de Odilon, é o bom ser-
viço, prestado há 91 anos. “Nós
já imprimimos cartazes de shows
para iniciantes, na época, como
Leandro e Leonardo, Chitãozinho
e Xororó, Zezé di Camargo e
Luciano, folder para o primeiro
show da Shakira aqui no Brasil,
livros da editora do Monteiro
Lobato”, enumerou.  No auge da
indústria do cinema nacional, ad-
ministrado pela Embrafilme, os
cartazes da maioria dos filmes pro-
duzidos por estúdios fixados na
região da Santa Efigênia saíram
das impressoras da Cinelândia.

“O Mazzaropi fez muito traba-
lho conosco, assim como o casal

de atores Paulo Goulart e Nicete
Bruno, o Antonio Fagundes, Pau-
lo Gorgulho; na década de 40 a
pintora Tarsila do Amaral, enfim a
lista é imensa”, recordou.

 Odilon pegou o processo grá-
fico das chapas de chumbo do
linotipo, fotocomposição, fotolito
até chegar ao estágio atual, das
máquinas impressoras que fazem
trabalhos com mais de 4 cores.
“Tudo para mantermos a qualida-
de dos nossos bons serviços, res-
ponsáveis pelo prestígio que a
Cinelândia tem até hoje entre as
grandes casas de espetáculos de
SP e também junto a artistas fa-
mosos”, finalizou.

Durante 50 anos, José
Raphael Firmino Tiacci esteve à
frente da Cinelândia, aprimoran-
do e modernizando máquinas e
mantendo a excelente qualidade
das impressões. Desde 1981,
Odilon Tiacci de Souza Mello é
responsável pela administração,
seguindo os mandamentos de
José Raphael, comprando novas
máquinas, investindo em
tecnologia e qualificação de fun-
cionários.  Como empresa concei-
tuada, a Gráfica Cinelândia é as-
sociada à Abigraf (Associação
Brasileira das Indústrias Gráficas),
Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo), ACSP
(Associação Comercial de São
Paulo), Sindigraf (Sindicato das
Indústrias Gráficas) e Ciesp (Cen-
tro das Indústrias do Estado de
São Paulo).

Tem pai de todas as raças
De todas as cores, de muitos amores
Tem pai que beija e que abraça
Tem pai casado, tem pai solteiro
Tem pai heróis e marinhos
Tem pai que mais parece filho
Tem pai de todo jeito
O nome já diz PAI
Que lembra paz e as vezes tempestade
E um dia nós meninos seremos Pais
E seremos tudo isso e muito mais
Seremos o Pai que abraça e que beija
E que dá bronca e bota de castigo
Que afaga o que ensina
Um Pai herói que nós fascina.
Feliz dia dos Pais...

Aos Pais dedico!

Silvana Vasconcellos

rabenizar a empresária Andréia
Ferreira por mais uma conquis-
ta profissional e social onde ela
se tornou Rotaryana com o pa-
drinho e então presidente do
Rotary Itanhaém, Marc Fortu-
na. Parabéns a nova presiden-
te do setor comissão de even-
tos do Rotary de Itanhaém e
toda comissão Rotaryana.

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




