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Jardim Guarani
quer melhorias
na segurança e

atendimento
pela 3ºCia do
18ºBPM/M

Gilberto Gil e Fernanda Montenegro
concorrerão a cadeiras na

 Academia Brasileira de Letras

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 coviPior do
que cometer erros é não fazer a correção. Distante a apenas alguns metros do Jardim Guara-
ni na Brasilândia, temos o 45ºDistrito Policial e a 3ºCompanhia do 18ºBatalhão de Polícia
Militar, que deveria ,sim, atender as ocorrências do Jardim Guarani. Pág. 2

Para atender a demanda
reprimida por consultas duran-
te a pandemia de covid-19, o
governo de São Paulo passa-
rá a oferecer teleconsultas
para urgências, emergências
e suporte clinico. O programa
é chamado Multissaúde.

 Segundo o governo esta-
dual, o programa de teleaten-
dimento tem investimento de
R$ 25 milhões por ano e vai
abranger 14 especialidades
médicas em 14 hospitais es-
taduais. Para as urgências e
emergências, as consultas
online serão para as áreas de
infectologia, medicina intensi-
va, cardiologia, ortopedia e
neurologia clínica e cirúrgica.
Neste ramo, chamados de
serviços de saúde, deverão ser
atendidos em até 15 minutos,
auxiliando na condução do
atendimento aos pacientes.

 “O atendimento 100% di-
gital conta com apoio presen-
cial de médicos especialistas
24 horas por dia, sete dias por
semana. A plataforma tecno-
lógica de telemedicina para
fazer diagnósticos foi desen-

Vereador Paulo Frange e  lideranças
comunitárias da Freguesia do Ó discutem à

preservação do patrimônio histórico do bairro

 Na segunda-feira (09), o vereador Paulo Frange  recebeu
em seu gabinete, lideranças comunitárias da Freguesia do Ó,
bairro da zona noroeste da capital. Pág. 7

São Paulo vai oferecer teleconsultas
em 14 hospitais estaduais

volvida pelo governo de de São
Paulo para emitir laudos e re-
ceitas médicas”, disse o go-
vernador de São Paulo João
Doria.

Já na parte de suporte clí-
nico, os atendimentos serão
para as áreas de cardiologia,
vascular, pneumologia, nefro-
logia, hematologia, ortopedia,

gastroenterologia e endocrino-
logia. Neste caso, o tempo pre-
visto para atendimento é de até
20 minutos para cada solicita-
ção, com expediente conven-
cional de oito horas por dia útil.

 A estimativa do governo é
de que 12 mil atendimentos se-
jam realizados a cada mês.

 Neste início do programa,

as teleconsultas serão realiza-
das nos hospitais de Ferraz de
Vasconcelos, Guaianazes,
Heliópolis, Ipiranga, Manda-
qui, Padre Bento de Guaru-
lhos, Vila Penteado, Sul, São
Mateus, Taipas, Vila Nova
Cachoeirinha , Osasco , Re-
gistro e Vale do Ribeira (Pa-
riquera-Açu).

Fernanda Montenegro ofi-
cializou sua candidatura a
uma das vagas na Academia
Brasileira de Letras. A infor-
mação foi confirmada pela
sua assessoria nesta sexta-
feira (6), um dia após a Ses-
são da Saudade que homena-
geia Affonso Arinos de Mello
Franco.

 O diplomata, que faleceu
no dia 15 de março de 2020,
ocupava a cadeira de núme-
ro 17 de ABL. As Sessões da
Saudade homenageiam os in-
tegrantes mortos e abrem ofi-
cialmente o período de inscri-
ções de candidatura para
uma vaga na instituição.
Portanto, se aceita, a atriz

será a sétima ocupante da
cadeira 17.  Além de
Fernanda, Gilberto Gil tam-
bém deve concorrer a uma
das outras vagas abertas na
instituição. A informação foi
confirmada pela sua asses-
soria ao portal G1. Gil ainda
não decidiu se vai oficializar
sua candidatura pela cadei-
ra de número 20 ou 12, que
serão as próximas duas a
terem suas vagas oficial-
mente disponíveis.  As elei-
ções serão presenciais e
ocorrerão, pela primeira vez,
no plenário localizado no pri-
meiro andar do prédio da
ABL, no Rio de Janeiro
(RJ). (Metro1)
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Jardim Guarani quer melhorias na segurança

e atendimento pela 3ºCia do 18ºBPM/M
Pior do que cometer erros

é não fazer a correção. Dis-
tante a apenas alguns metros
do Jardim Guarani na Brasilân-
dia, temos o 45ºDistrito Polici-
al e a 3ºCompanhia do 18ºBa-
talhão de Polícia Militar, que
deveria ,sim, atender as ocor-
rências do Jardim Guarani,
mas colocaram em prática o
planejamento errado, desig-
nando as ocorrências para o
74ºDistrito que fica longe e fora
de mão, na Av.Elisio Teixeira
Leite,7461, em Taipas, uma
região que não tem nada a ver

com a Brasilândia e, para com-
pletar o erro, o Jardim Guara-
ni está sendo atendido pela
2ºCia do 18ºBPM/M, que fica
mais longe ainda no Parque
das Nações.

Eles dificultam o atendi-
mento e prejudicam a popula-
ção que precisa dos serviços
da Polícia Civil e Militar.

A  Associação dos Mora-
dores do Bairro e Lideranças
estão solicitando providências
do Comando Geral de Polícia
Militar e Secretaria de Estado
da Segurança Pública.

 O Hasteamento da Ban-
deira em comemoração ao Ani-
versário de 88 Anos de
V.N.Cachoeirinha foi um su-
cesso. O evento tradicional re-
alizado há mais de 20 anos pelo
Conseg Vila Amália/Cachoei-
rinha, teve o canto do hino na-
cional com o som e apresenta-
ção da Banda da Polícia Mili-
tar que fez a abertura da sole-
nidade em grande estilo.

As Bandeiras foram ergui-
das pela Vereadora Sandra
Santana e pelo Chefe dos Es-
crivães, Marcio Ivan de Oli-
veira, que representou o De-
legado de Polícia Titular do

Hasteamento da Bandeira na
Cachoeirinha foi um sucesso

38ºDP Dr.Evandro Hilton Leal.
A Presidente do Conseg Lour-
des de Freitas e Henrique De-
loste, da Associação dos Mo-
radores da Região-AMJFA,
agradecem a Vereadora San-
dra Santana eo Subprefeito da
Freguesia/Brasilandia, Sergio
Rodrigues, Gonelli pela colabo-
ração, Secretaria das Subpre-
feituras, Jornal São Paulo de
Fato pela excelente cobertura,
a  Dulbarmiga, todos envolvi-
dos e a Empresa de Ônibus
Norte Bus que deu a maior
força no transporte da Banda
da Polícia Militar.

O Cantor e Compositor
Arisco Santos dos Teclados
está se saindo bem com sua
nova música, cujo o nome é
DERAM RÉ NO MINHO-
CÃO. O cantor se apresentou
no Programa do Ratinho no
Sbt e passou por todos os ju-

Música "Deram Ré no
Minhocão" é de Arisco Santos

rados que gostaram do Minho-
cão ou melhor da música De-
ram Ré no Minhocão.  Arisco
Santos formava a dupla Arisco
e Silvano com seu irmão, de-
pois resolveu seguir carreira
solo e lançou essa música que
está bem aceita no rádio e TV.

O Bloco Carnavalesco Joia da Vila estreia no próximo car-
naval e promete fazer toda diferença que vai apavorar o con-
corrente, o Joia da Vila tem na presidência Sérgio Matrone que
já fez um excelente trabalho à frente do Descaxota. Fiquem
ligados e preparem-se porque o Bloco Joia da Vila está chegan-
do no pedaço.
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No Carnaval o Joia da Vila chega
com tudo para fazer a diferença

Dia dos Pais frio, tal
qual o tempo. Longe vão o
‘Dia dos Pais’ com festa e
presentes. A covid-19 de-
cretou mais uma data indo
pro brejo! Pode ser que
para 2020 melhore, se-
não..., será mais uma co-
memoração indo pra casa do
chapéu!

O tempo é o senhor de to-
das as coisas: em tempos pas-
sados, Imirim, Lauzane eram
assistidos por bons vereadores
e muito progresso aconteceu.
Os bons vereadores, Claudi-
nho, dr. Calvo e Goulart, dei-
xaram a política.

Os bairros citados fica-
ram órfãos! Será que algum
vereador não os adotarão?
Dos 55 operosos vereado-
res (sic) alguns foram vota-
dos na zona norte. Seria
bom se visitassem os bair-
ros citados e notassem al-
gumas irregularidades,
como os asfaltos rugosos e

com falhas na avenida Imi-
rim - após a igreja de
N.Sra de Fátima - e Con-
selheiro Moreira de Bar-
ros, nas proximidades da
igreja de santo Antônio
até avenida Caetano Álva-
res.

Logo teremos eleição e
os 55 vereadores necessitam
de permanecer no emprego,
que é ambicionado por mui-
tos que ‘sonham’ conseguir
uma mamata! Portanto...,
pensem nisso!

No futebol, novidades!
Palmeiras foi derrotado
pelo Fortaleza e Flamen-
go foi goleado pelo Inter-
nacional - RS., e o ‘corin-
gão’ não perdeu; empa-
tou!

Bairro da Cachoeirinha
aniversariou: 88 anos! As co-
memorações aconteceram.
Parabéns moradores do pro-
gressista bairro!

Conselhos Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Can-
dinha, me deparei com um
monte de moradores de rua
dormindo em baixo da marqui-
se, impedindo a entrada dos
clientes. Com muita lábia, con-
segui demovê-los e os clien-
tes entraram. Após orar no
‘congá’ e depositarem moe-
das, o mais falante abriu o
bico: ”Magnânima guru, vie-
mos ao milagroso terreiro para
que faça um trabalho relativo
em quem votar para Presiden-
te da República no próximo
pleito! Tá uma confusão da-
nada sobre como votar, a des-
confiança sobre a legalidade
da urna eletrônica... . Para

Vote Inconsciente!

Crônica Professor Clovis Pereira

desatar o nó, foi escalado o ca-
boclo Zoeira, entendido em ca-
sos políticos” “Zifios, antes vo-
cês votavam conscientes; o
candidato era honesto e de fa-
mília quase boa! Agora, mixou
o carbureto! Os candidatos não
são nem sombra dos presiden-
ciáveis de antigamente! Vocês
votavam conscientes de que
elegiam o menos pior e dava
certo! Agora, votem inconsci-
entes e deixem as águas rola-
rem! Caso o cabra não esteja
funcionando, façam protesto e
o mandem pro olho da rua!

Os clientes aplaudiram o
conselho do guia Zoeira!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

No momento, não observo
novidades. Ao ligar a tevê,
continuam as vacinas, agora
com idades menores e muita
gente sendo ‘espetada.’ Nas
compras da vacinas ainda ren-
dem os noticiários sobre pro-
pinas; os acusados saem pela
tangente, não são bobos nem
um pouco! A gasolina sobe
semanalmente, terrível heran-
ça dos tempos de desgover-
nança de Sarney.

As carnes fugiram das
mesas do menos privilegiados!
Adeus churrascos aos domin-
gos, regados com ‘geladi-
nhas!’ Políticos numa boa, mo-

Tudo como dantes!

radores de rua numa situação
contraria - na pior -, inflação
levando as minguadas econo-
mias de quem ainda está em-
pregado, recebe hoje, gasta
hoje, e vai levando a vida de
rolo. Aqueles que compraram
carro em 36 meses, muitos
devolveram às agências: não
contavam com a reviravolta no
emprego.

A novidade do momento é
a honestidade da urna eletrô-
nica que, contaminada pela
política atual também foi con-
siderada desonesta: está na
marca do pênalti! Fora disso,
tudo como dantes!

Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

Vida dos outros, pertence
aos outros. Se sua situação eco-
nômica está boa e a do vizinho
esteja ‘matando cachorro a gri-
to’, o problema é dele que teve
bons empregos, grana no ban-
co, carro novo e frequentava
praias todos fins de semana.
Agora a situação apertou e
adeus praias, geladinhas e chur-

rascos! Quem não economiza
nos tempos das ‘vacas gordas’
está passando estreito com a
situação atual. Se grandes in-
dustriais estão falindo, imagine
você que ‘queimou grana’ no
passado. Pense nisso!

Tia Zulmira, viúva, apo-
sentada e que economizou
nos tempos das vacas gordas!

A coisa tá feia!

Todos nós sabemos que o ano que vem está preparando
para a imprensa o maior duelo político da história. Lula vs
Bolsonaro. Direita vs Esquerda. Esse é o Duelo que deve co-
meçar a agitar o ano que já se aproxima e é vivido em 2021.
Não é fácil prever algo, mas é possível atentar ao papel do
jornalismo.  Não é papel nosso defender A ou B. Muito menos

atacar qual lado que seja. É nosso papel ventilar a possibili-
dade de um Brasil unido contra as mentiras e informações
falsas que, certamente, serão espalhadas e deixar o recado
de que a democracia é sempre o melhor remédio para todos
os males.  Analise os fatos, confie nas urnas, trabalhe o me-
lhor candidato. Diga sim à democracia!

Editorial
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Hugo Pereira

 Todos estão surpresos
com as contratações feitas
pelo Atlético-MG. São jogado-
res que ganham acima dos
milhões e chegam para o elen-
co que já é muito caro. Hulck,
Vargas, Nacho e agora Diego
Costa formam, ao lado do Fla-
mengo, o melhor elenco do
país. Isso é até razoável, uma
vez que os atletas recebam em

GALO, A CONTA VAI CHEGAR

Entretenimento Diego Adel

Hoje inicio a minha co-
luna comentando a contra-
tação de Marcos Mion
pela Globo. Na última se-
mana foi oficializada pela
emissora, em comunicado
da sua Assessoria de Im-
prensa. Mion, assume a
apresentação do Caldei-
rão do Huck dia 4 de se-
tembro.

Porém, o programa che-
ga ao fim em dezembro, con-
forme informação da emisso-
ra já anunciada anteriormen-
te. Nessa nova grade de pro-
gramação Luciano Huck vai
para os domingos substituin-
do o Faustão. Já Marcos
Mion, a partir de janeiro do
próximo ano, será transferi-
do para se dedicar aos proje-
tos do Multishow.

O acerto com Mion ani-
ma os aficionados por TV.
A Globo geralmente arre-
gimenta  nomes da con-
corrência para a dramatur-
gia  e o Jornalismo, mas o
Entretenimento  é a área
mais restrita da emissora
e tem uma direção dife-
renciada.

Os últimos nomes que as-
cenderam no Departamento
de Entretenimento fizeram
carreira nos domínios da Glo-
bo: Fátima Bernardes, Fer-
nanda Gentil e Tiago Leifert
despontaram através do se-
tor de esporte da emissora.

Mas para o que se pode
notar é afirmar que a TV

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos

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

9.6287-4964 Leonardo

dia, justamente para não acon-
tecer o que acontece com o
São Paulo no caso de Daniel
Alves.   Porém, todos nós sa-
bemos que o Atlético vai Cru-
zeirar. Muito dinheiro gasto de
forma inexplicável e, caso não
conquiste, a conta vai chegar.
Por enquanto tudo é festa, mas
não vai demorar muito para vi-
rar decepção.

Reality ‘A Fazenda 13’ aumenta o
número de participantes confinados

A Record TV está prepa-
rando novidades para os fãs do
reality show “A Fazenda”, que
chega em sua 13ª edição e tem
previsão de estreia para o dia
14 de setembro, substituindo o
atual “Ilha Record”, apresen-
tado por Sabrina Sato.

 A primeira novidade é o
aumento no número de confi-
nados. A nova edição do “A
Fazenda” terá 21 participan-
tes, que vão em busca do prê-
mio de R$ 1,5 milhão.  Em
comparação à edição anteri-
or,  que foi comandada por
Marcos Mion, a novidade não
é tão relevante, já que o au-
mento é de apenas um com-
petidor a mais. Mas é aquilo
que já sabemos, quanto mais
pessoas em um programa de
confinamento melhor fica para
os telespectadores.  Outras
novidades são os programas
que devem estrear na Record
News. Ao todo, serão três pro-
gramas voltados ao reality
show rural: “Direto da Fazen-
da”, “Fazenda News” e “Za-
pping”. Sendo o “Direto da Fa-

zenda” um boletim diário gra-
vado direto da sede. O “Fa-
zenda News” será um progra-
ma que vai ao ar logo após a
exibição ao vivo na Record TV
e no “Zapping”, comandado
por Mariana Bispo, levará ao
público os bastidores do reali-
ty show. Por fim, a chegada
de Adriane Galisteu ao co-
mando do “A Fazenda 13” é
dada como certa pela direção
da Record TV, que viu a apre-
sentadora brilhar no comando
da 5ª edição do Power Couple
Brasil.  Para esta edição, a
emissora vai manter o forma-
to do ano passado, deixando a
Prova de Fogo na segunda-
feira. Já na terça-feira, vai
acontecer a formação da
Roça. Na quarta, está marca-
da a prova do fazendeiro. En-
quanto que na quinta-feira está
marcada a eliminação e, na
sexta feira, a festa. Nas noi-
tes de sábado, a emissora vai
exibir  tudo que aconteceu na
festa do dia anterior e, no do-
mingo, o dia a dia dentro do
reality show.
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Globo  não ia às
compras faz tem-
po. O último gran-
de nome advindo
da concorrência
foi Fernanda Lima,
escalada na época
para cobrir a licen-
ça maternidade da
apresentadora An-
gélica no Vídeo-
Game, quadro ex-
tinto do Vídeo-
Show, em 2005.

Mion ganhou no-
toriedade na MTV,
mas fez história tam-
bém na Band e Re-
cord, de onde após o

grande êxito em apresentar
"A Fazenda" saiu  em cir-
cunstâncias não esclareci-
das. Em razão disso, Marcos
Mion ficou à disposição no
mercado e a Globo mais uma
vez olhou além do muro,
quando contratou Mion.

A primeira vez que
aconteceu fato semelhan-
te na Globo foi em 1999,
quando impactou o merca-
do de audiência com as
contratações de  Ana Ma-
ria Braga, Jô Soares, Lu-
ciano Huck e Serginho
Groisman, também em
1999, a Globo escalou
Fausto Silva para o con-
fronto com o então líder
Sílvio Santos.

A nova produção do "Cal-
deirão do Huck" está corren-
do contra o tempo para Mar-
cos Mion ter a sua estreia em
setembro com novos quadros
que serão anunciados na pró-
xima semana como "Essa
Você não Sabe" e " Isso a Glo-
bo não Mostra'' além dos
musicais no programa.

A bem da verdade para
a coluna a contratação de
Marcos MIon pela Globo
foi muito importante para
o apresentador que, além
de talentoso,  é um gran-
de profissional e temos
certeza fará grande suces-
so nessa trajetória.

Frase Final:  Eu sou aqui-
lo que eu falo e não aquilo
que você entende.

Cultura Mauricio Coutinho

Linha 5-Lilás recebe mostra sobre
a cultura e as belezas da Índia

A ViaMobili-
dade, concessio-
nária responsável
pela manutenção
e operação da Li-
nha 5-Lilás de
metrô, em parce-
ria com o jorna-
lista e produtor
cultural Maurício
Coutinho, apre-
senta aos passa-
geiros alguns as-
pectos da cultu-
ra indiana na
mostra "Uma viagem pela Índia".
Nas imagens que compõem a
exposição, é possível ter con-
tato com as divindades indianas
e seus templos - verdadeiros te-
souros arquitetônicos e arque-
ológicos, como o imponente e
famoso Taj Mahal, reconheci-
do pela UNESCO em 1983
como Patrimônio da Humanida-
de. Outros palácios também
estão presentes na mostra e evo-
cam o passado da Índia - entre
esses, o Templo Dourado (Har-
mandir Sahib), localizado em
Amritsar, no Punjab.  Destaque
ainda para fotos da rica gastro-
nomia indiana, um reflexo da di-
versidade do país e o orgulho
de suas ricas tradições, unindo
especiarias e temperos, como

gengibre, cúrcu-
ma, cardamomo
em pratos com
carne, peixe e
frango. Também
pode-se contem-
plar na exposição
retratos das dan-
ças indianas, sur-
preendentes em
variados estilos.
Nos painéis, há a
merecida relevân-
cia para o Rio Gan-
ges, o principal rio

da Índia e um dos 20 maiores
do mundo, e o saree (sari), tra-
je tradicional usado por mulhe-
res indianas, entre outras tan-
tas imagens que compõem a
diversificada cultura do país lo-
calizado no sul da Ásia, um dos
mais populosos do mundo, com
mais de 1 bilhão de habitantes.
Para Juliana Alcides, gerente de
Comunicação e Sustentabilida-
de da ViaMobilidade, a exposi-
ção é um incentivo para ampli-
ar o acesso à informação e co-
nhecimento. "Além de um trans-
porte eficiente, seguro e con-
fortável, nosso objetivo é ofe-
recer aos passageiros da Linha
5-Lilás oportunidades de con-
tato com diversas manifestações
artísticas e culturais", diz.
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Ronco em crianças: quando os
pais devem se preocupar?

Saúde Brás Pereira

 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

Hospital São Camilo SP inaugura
Centro de Reabilitação na Pompeia

Muito se fala do ronco em
adultos, principalmente quan-
do se trata de indivíduos já na
terceira idade ou obesos. De
acordo com a Associação Bra-
sileira do Sono, 60% dos ho-
mens acima de 60 anos e 40%
das mulheres na mesma faixa
etária, sofrem com o ronco.
Porém, o que muda quando
esse ruído durante o sono é
emitido por crianças?

 De acordo com Dr. Luiz
Augusto de Lima e Silva, otor-
rinolaringologista do Grupo
São Cristóvão Saúde, esse
barulho inoportuno pode ser
definido como "um ruído pro-
vocado por vibrações na oro-
faringe e hipofaringe, com a
passagem do ar das vias aé-
reas superiores para as vias
aéreas inferiores". Segundo o
especialista, é possível identi-
ficar sons semelhantes logo
após o nascimento, quando o
bebê começa a amamentação:
"pode surgir um ruído agudo,
provocado por uma dificulda-
de da passagem do ar na la-
ringe, conhecido como ‘estri-
dor laríngeo’, provocado por
um amolecimento da cartila-
gem na laringe", o que, segun-
do o médico, não é caracteri-
zado como ronco.

 Na grande maioria dos ca-
sos, o ronco em infantes é pro-
vocado por aumento de teci-
dos na rinofaringe (adenoide)
e na orofaringe (amigdalas pa-
latinas), o que dificulta a pas-
sagem do ar das vias aéreas
superiores para as inferiores.
"O barulho é produzido princi-
palmente quando estão dor-
mindo em decúbito dorsal e
não há remédio caseiro para
solucionar a questão", acres-
centa Dr. Luiz Augusto. "A

indicação do tratamento do
ronco infantil deve ser feita
após avaliação médica para o
diagnostico etiológico e, de-
pendendo da causa, pode ser
clínico ou cirúrgico", ressalta o
otorrino.  Algumas dicas po-
dem auxiliar na avaliação do
grau dos sons respiratórios nos
pequenos: "a situação merece
mais atenção quando vem
acompanhada de sono agitado,
com movimento de braços e
pernas, dificuldade em se ali-
mentar, onde a criança preci-
sa interromper a mastigação
para respirar, ou mesmo em
casos de respiração bucal de
suplência, muito frequente du-
rante o dia, mesmo em mo-
mentos de repouso ou menor
agitação", afirma o especialis-
ta do Grupo São Cristóvão
Saúde. Somados a esses fato-
res, baixo rendimento escolar,
sonolência diurna e dificulda-
de em se concentrar podem
entrar na lista das consequên-
cias.  Como não existe idade
para começar a roncar, é pre-
ciso ficar de olho e atento aos
sinais. Com o crescimento da
criança e dependendo da razão
dos barulhos durante o sono,
eles podem diminuir, como tam-
bém se agravar. Porém, não
ignore a questão: qualquer si-
nal de ronco deve ser averigua-
do com a ajuda de um médico.
O Grupo São Cristóvão Saúde
ressalta a importância de acom-
panharmos o desenvolvimento
infantil. Por isso, as consultas
médicas servem para os pais ti-
rarem dúvidas e receberem ori-
entações sobre alimentação,
sono, vacinas e prevenção de
doenças e acidentes, de modo
a somar na educação e quali-
dade de vida de seus filhos.

Administrado pela Associ-
ação de Beneficência e Filantro-
pia São Cristóvão, o Grupo São
Cristóvão Saúde é constituído
pelas seguintes Unidades de
Negócio: Hospital e Maternida-
de Geral, Plano de Saúde, oito
Unidades Ambulatoriais, Filan-
tropia, Centro de Atenção Inte-
gral à Saúde (CAIS), Instituto
de Ensino e Pesquisa (IEP) e
Hotel Recanto São Cristóvão,
localizado em Campos do Jor-
dão. Referência em saúde, na
Zona Leste de São Paulo, a Ins-
tituição completou 109 anos em
dezembro de 2020. Através da
gestão administrativa dirigida
pelo CEO/Presidente, Engº Val-
dir Pereira Ventura, tem sido
promovida uma grande moder-
nização e expansão em sua es-
trutura física e tecnológica, in-
vestido em equipamentos, cer-
tificações e profissionais quali-
ficados. Atualmente, o Hospi-
tal e a Maternidade aumentaram
a capacidade de internação pas-
sando de 171 para 275 leitos,
além das oito Unidades dos
Centros Ambulatoriais, Centro
Laboratorial Américo Ventura
(CLAV) e do Centro de Aten-
ção Integral à Saúde que reali-
zam diariamente milhares de
consultas, proporcionando
qualidade assistencial às mais
de 160 mil vidas do Plano de
Saúde.  O atual Presidente/ CEO
do Grupo São Cristóvão Saú-
de, Engº Valdir Pereira Ventura,
é também o Vice-Presidente da
ACSP - Associação Comercial
de São Paulo e o 1º Diretor Fi-
nanceiro da FEHOSP- Federa-
ção das Santas Casas e Hospi-
tais Beneficentes do Estado de
São Paulo.

Sobre o Grupo
São  Cristóvão Saúde

Otorrino do Grupo  São Cristóvão Saúde revela possíveis causas de barulhos
noturnos nos pequenos e quais são os possíveis sinais de alerta

 Essa foi a motivação da
Rede ao criar um Centro de
Reabilitação completo na Uni-
dade Pompeia. A médica des-
taca que o espaço conta com
modernas instalações, que in-
cluem salas de terapias, um
ginásio totalmente equipado e
uma piscina de hidroterapia.

 Dessa forma, torna-se
possível o uso de um conjunto
de metodologias terapêuticas
que possibilitam a recuperação
física do paciente diante dos
quadros mais variados, bem
como ajudam a prevenir pro-
blemas futuros e promover a
saúde de maneira geral.

 Com uma equipe multidis-
ciplinar formada por profissi-
onais das áreas de terapia ocu-
pacional, fisiatria, fisioterapia,
fonoaudiologia, educação físi-
ca e enfermagem, o espaço
está preparado para oferecer
um atendimento qualificado a
pacientes de todas as idades,
tratando desde uma simples
contusão até sequelas de qua-
dros mais complexos, como
Acidente Vascular Encefálico
(AVE), pós-Covid e lesão
medular, entre outros.

   “Nosso objetivo é auxili-
ar o paciente a atingir o máxi-
mo de seu potencial funcional,
psicossocial e vocacional,
para que ele consiga retomar
sua rotina pessoal, familiar e
social e profissional da melhor
forma possível”, afirma a Dra.
Andréa, complementando que
esse processo visa a melhora
da funcionalidade ou a pre-
venção de sua deterioração.

 Segundo a especialista, a
reabilitação é muito importan-
te para o processo de retoma-
da da autonomia e indepen-
dência dos pacientes, fator
que ganha relevância ainda
maior em meio à pandemia de
Covid-19.  A médica salienta
que os longos períodos de in-
ternação para tratamento da
doença levam a alterações
que impactam as vidas destes
pacientes mesmo após a alta
hospitalar. Problemas como

alterações neurológicas ou car-
diorrespiratórias, perda da mo-
bilidade, fraqueza muscular e
fadiga estão entre os mais co-
muns enfrentados pelos paci-
entes.  “Nesses casos, a ori-
entação é iniciar o programa
de reabilitação já durante a in-
ternação, e o mantendo após
a alta, uma vez que o cuidado
neste período é fundamental
para agilizar a volta a uma vida
normal e produtiva e evitar com-
plicações que possam evoluir para
quadros mais graves e até levar
a novas internações”, destaca.

Equipe multidisciplinar
-  A equipe do Centro de Rea-
bilitação da Rede São Camilo
SP é composta por diversos
profissionais que, juntos, desen-
volvem um programa especí-
fico para cada necessidade.
Entenda como atuam os espe-
cialistas de cada área:

Fisiatria -  Especialidade
médica indicada quando há li-
mitações físicas, alterações no
desempenho das atividades do
cotidiano ou dores crônicas,
sejam de origem neurológica,
oncológica, cardiopulmonar ou
musculoesquelética. Assim, o
Fisiatra atua no diagnóstico e
prevenção de incapacidades,
orientando o processo de rea-
bilitação do paciente.

Fisioterapia - Este espe-
cialista atua com reabilitação
respiratória, motora, neurológi-
ca e uroginecológica, por meio
de exercícios terapêuticos (ci-
nesioterapia) e uso de equipa-
mentos que ajudam a melho-
rar a mobilidade, aliviar a dor
e prevenir ou amenizar as dis-
funções físicas de pacientes
que evoluíram com alguma
sequela de uma doença ou
trauma. Dra. Andrea explica
que a Rede São Camilo está
equipada para realizar trata-
mentos como eletroterapia, ter-
moterapia, fototerapia e hidro-
terapia.

Terapia ocupacional
(TO) -  O trabalho do terapeu-
ta ocupacional visa a treinar
movimentos e situações do dia
a dia do paciente, sobretudo
estimulando seu envolvimento
com atividades que lhe dão pra-
zer, para assim melhorar o de-
sempenho funcional e favore-
cer o máximo de independên-
cia pessoal e qualidade de vida.

Fonoaudiologia -  O pro-
fissional realiza tratamentos
que auxiliam no desenvolvi-
mento ou na recuperação da
comunicação, com atividades
que estimulam a voz, a audi-
ção e a linguagem oral e es-
crita. Além disso, o fonoaudi-
ólogo é responsável pela rea-
bilitação de disfunções da mas-
tigação, deglutição e respira-
ção, que podem ocorrer em
pacientes que tiveram AVC
(Acidente Vascular Cerebral),
tumor cerebral, quadros de de-
mência e doenças pulmonares
crônicas, entre outras doenças.

Treinamento físico -  O
educador físico atua na avali-
ação e desenvolvimento de
programas de exercícios físi-
cos adaptados para auxiliar o
paciente em sua recuperação
e melhora da força, flexibilida-
de, mobilidade, capacidade
cardiorrespiratória e consciên-
cia corporal.  Para agendar
consultas e obter mais infor-
mações sobre o Centro de Re-
abilitação, ligue (11) 3172-
6800. Além dos serviços com-
pletos e de toda a estrutura
encontrada na unidade Pom-
peia, os atendimentos em fisi-
oterapia e fisiatria podem ser
agendados também nas unida-
des Santana e Ipiranga.

Sobre a Rede de Hospitais
São Camilo

As Unidades da Rede de Hospi-
tais São Camilo de São Paulo pres-
tam atendimentos de emergência e
eletivos em mais de 60 especialida-
des, cirurgias de alta complexidade e
transplantes de medula óssea. O hos-
pital da Pompeia é acreditado pela
Joint Commission International
(JCI). A unidade São Camilo Onco-
logia, por sua vez, é referência em
Pesquisa Clínica no Brasil, sendo
considerada Top Recruitment - o
maior recrutador de pacientes com
mais de 40 estudos patrocinados na
área de Oncologia.  Os hospitais pri-
vados da Rede subsidiam as ativida-
des de cerca de 40 unidades adminis-
tradas pela Sociedade Beneficente
São Camilo e que atendem pacientes
do SUS (Sistema Único de Saúde)
em 15 Estados brasileiros.

 No Brasil desde 1922, a Socie-
dade Beneficente São Camilo, que
pertence à Ordem dos Ministros dos
Enfermos, foi fundada por Camilo
de Lellis e conta, ainda, com 25 cen-
tros de educação, dois colégios e dois
centros universitários.

Siga o Hospital São Camilo nas
redes sociais: @hospitalsaocamilosp

Espaço conta com ginásio, salas de terapia,
piscina de hidroterapia e equipe multidisciplinar

para reabilitar pacientes de todas as idades e
diferentes necessidades
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Bairro a Bairro

ILUME responde pedidos do
Jornal São Paulo de Fato

 A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Coordenadoria de
Gestão da Rede Municipal de
Iluminação Pública (ILUME),
informa que  quarta-feira (11),
ao substituir duas luminárias
queimadas e equipamentos ino-
perantes, a equipe de manuten-
ção restabeleceu a plena ilu-
minação na Rua Carolina Ro-

que, altura do número 492, dis-
trito de Cachoeirinha, confor-
me fotos em anexo.    Diaria-
mente a ILUME realiza repa-
ros necessários para a melho-
ria da iluminação pública, tro-
cando lâmpadas com mau fun-
cionamento e vistoriando a
correspondente fiação, que,
em alguns casos, pode ter sido

 NOTA DA REDAÇÃO:
 A Prefeitura de São Paulo,

por meio da Coordenadoria de
Gestão da Rede Municipal de
Iluminação Pública (ILUME),
informa que nesta terça-feira
(10) a equipe de manutenção
compareceu à Rua Aparecida
do Taboado, altura do nº 309,
no distrito da Brasilândia, e
sanou um curto na rede de

iluminação pública. A
iluminação do local ficou em
ordem, conforme fotos em

anexo.
 OBS: Em contato com a

redação do Jornal São Paulo
de Fato, moradores do Jardim
Paulistano  informaram que

de fato o problema foi
resolvido do dia 11 para o dia
12/08, a Comunidade agradece

e parabeniza pelo bom
trabalho.

furtada ou alvo de vandalis-
mo. Em situações normais
a manutenção é realizada
no prazo máximo de 24 ho-
ras. No entanto, em decor-
rência de fatores externos
como queda de árvores, fur-
to de cabos ou fenômenos
naturais, esse prazo poderá
ser estendido.   As solicita-
ções de manutenção de ilu-
minação pública podem ser
feitas pelo Disk Ilume 0800
779 0156

Exército abre inscrições para o Colégio
Militar; há 15 vagas para Brasília

O Exército brasileiro abriu inscrições para admissão nos colégios militares. São 15 vagas
para Brasília, mas também há oportunidades nas unidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Fortaleza, Manaus, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora, Campo Grande,
Santa Maria, Belém e São Paulo. As informações aparecem publicadas no Diário Oficial da
União (DOU) desta quarta-feira (4/8). Confira todos os detalhes, como condições para inscri-
ção: pelo site: https://e-diariooficial.com/

Para aquecer o inverno de di-
versas famílias em situação de
vulnerabilidade social, o Shopping
D, em São Paulo, está com a
campanha 'Abraços Quentinhos'
para arrecadar agasalhos, cober-
tores e calçados. Todos os dona-
tivos devem ser entregues até o
próximo dia 15 de agosto, na
'Loja Desapego' do empreendi-
mento, espaço criado exclusiva-
mente para receber itens que os
clientes não utilizam mais.

 "Estamos enfrentando um
dos invernos mais rigorosos dos
últimos anos e temos absoluta
certeza que muitos podem con-
tribuir para minimizar os impac-
tos causados. Mais do que nun-
ca, a nossa 'Loja Desapego' está
de portas abertas para receber
as doações e ajudar o máximo de
pessoas possível!", comenta a
Gerente de Marketing do Shop-
ping D, Elisa Fonseca.

A ação 'Abraços Quentinhos'
é em conjunto com o Instituto

Syn, que destinará as
doações para
ONGs parceiras, es-
pecialmente as insti-
tuições localizadas
próximo ao shopping,
na zona norte paulis-
tana.  Interessados
em contribuir para
aquecer o inverno do
próximo devem levar
as doações até a 'Loja
Desapego', localizada
no piso 2, de segunda
a sábado, das 10 às 22
horas, e aos domingos
e feriados, das 14 às
20 horas.

Campanha 'Abraços Quentinhos' arrecada
agasalhos na zona norte de SP

Doações serão
destinadas para

famílias em
situação de

 vulnerabilidade
 social e devem ser
entregues na 'Loja

Desapego' do
empreendimento

Cidadania

Para pilotar um jet-ski não basta
apenas comprá-lo e colocá-lo na
água; é preciso atender a alguns pré-
requisitos e obter uma habilitação
para poder pilotá-lo, assim como para
veículos terrestres, passando por
testes para conseguir a liberação.

 Venha navegar nos mares da
vida com a GBC Grupo Bombeiro
Caetano. Cada indicação de habili-
tação náutica, nossa empresa GBC,
Grupo Bombeiro Caetano, oferece
aos nossos parceiros a remuneração
de R$100,00 (cem reais em cada ven-
da de habilitação náutica). Não per-
ca tempo, indique nossos cursos na
terra, água , ar  e fogo para os seus
contatos. A pandemia vai terminar e
você vai navegar com a GBC Grupo
Bombeiro Caetano. 6 horas pilotan-
do lancha e 3 horas pilotando JetSki
no Guarujá na Praia da Enseada. Aula
On Line de Marinharia para você se
preparar e fazer a prova na Capitania
dos Portos em Santos, nossa  em-
presa vai agendar para você sem
burocracia, cuidaremos de toda
tramitação da sua documentação até
você conquistar a sua habilitação
náutica.  Não perca tempo para con-
quistar a sua carteira náutica, que
terá 10 anos de validade, e você po-
derá alugar embarcação em qualquer
parte do país para passear com a sua
família, e nós temos a GBC Turismo
Grupo Bombeiro Caetano. Organiza-
mos passeios para sua sua família
com lanchas do nosso grupo sain-
do de São Vicente na Ponte Pencil,

 AÇÃO E ADRENALINA COM BOMBEIRO CAETANO

destino Rio de Janeiro passando
por  Ilhas maravilhosas no percur-
so, e possuímos muitos roteiros ná-
uticos para a diversão da sua famí-
lia, ajudem a manter e ampliar nos-
sos Projetos Sociais com a BMJV
Associação Bombeiro Mirim Juve-

nil Voluntário, nossa equipe é
especializada trabalhando no
mercado desde 1985.

 Visitem o nosso site
www.bombeirocaetano.com.br

Maior Inf.  98134.1345

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Brás PereiraBrás Pereira
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  Coloque seus planos para funcionar: viaje pra Colômbia e traga uma
carga positiva de material de venda fácil, principalmente para certos jovens.
Caso tenha sorte na empreitada perigosa, encherá a carteira!

 Nada de intrigas entre familiares! A herança deixada pelos pais  recente-
mente falecidos vocês, herdeiros, não ajudaram a construir. Tudo custou o
esforço do casal de velhos! Fiquem na sua!

  Briga entre 3 sócios em firmas, mulheres, jogos, cachaçadas, sempre
dão que falar. Sociedade entre três, dará resultado, matando dois!

 Comemore as datas familiares - Dia dos pais, avós, aniversário - à base
de pão com banana. Nada de churrasco e geladinhas: a situação não permite
estes investimentos!

  Caso sua família esteja em crise econômica ou desempregada, faça uma
visita ao terreiro da vovó Candinha que terá solução para esses males.

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

  Caso esteja com impostos atrasados, multas, mandato de prisão preventiva,
a solução será simples: Pague os impostos, multas e se apresente ao delegado!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Nas suas amizades, confie desconfiando! Nada de confiar nos amigos e
colegas que dizem ser amigos; amigo é o dinheiro no bolso!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Nada de crediário! No momento da compra, tudo são flores. No venci-
mento tudo será espinho! Aí a coisa aperta!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 A situação está crítica! Desemprego, firmas abrindo o bico, trabalho

desapareceu, dívidas apareceram; o correto é apelar catando papelão e latinhas!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Frio castigando a turma. Rebata o frio tomando uma cachaças. Se não

tiver grana pra comprar cachaça, percorra despacho nas sextas - feira e faça o
estoque de marafo!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

  Fique de olho nas amizades! Amigo é palavra fácil de pronunciar e difícil
de se encontrar. Pense nisso!

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

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

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

rio da Freguesia do Ó -  Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-
2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos
pensamentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br   Leia

notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

 Entrando em Jericó, atra-
vessava-a e eis que apareceu
um homem chamado Zaqueu,
que era chefe dos cobradores
de impostos e era rico. Procu-
rava ele ver Jesus, mas não
conseguia devido à multidão
por ser ele de baixa estatura.
Correu, então, à frente, subiu
a um sicômoro (figueira) para
o ver, porque devia passar por
ali. Tendo chegado naquele lu-
gar, Jesus olhou para cima e
disse-lhe: “Zaqueu desce de-
pressa porque hoje devo ficar
em tua casa”. Ele desceu rapi-
damente e o acolheu com ale-
gria. Ao verem isso, todos mur-
muravam dizendo que ele tinha
ido se hospedar na casa de um
pecador... Hoje a salvação veio
a esta casa... O filho do homem
veio procurar e salvar o que
estava perdido (Lucas 19:1—
10).   Somos “baixinhos” espi-
ritualmente e precisamos “su-
bir” para ver Jesus, e nisto to-
das as igrejas cristãs concor-
dam. E, agora, não sabemos se
todas concordariam conosco,
mas, temos que descer para
Jesus entrar em nossa casa. A
subida só nos permite vê-Lo,
enquanto a descida a que nos
referimos nos aproxima Dele a
ponto de cearmos juntos. Mas
que descida é esta que estamos
enaltecendo?

 Explicamos: quantos que
estão no mais “baixo” e preci-
sando de ajuda? Isso! Agora
você entendeu. Precisamos
descer do nosso orgulho, da
nossa vaidade e da nossa pre-
potência para ajudarmos aque-
les que estão “abaixo de nós”
(É entre aspas mesmo), tanto
vibratoriamente quanto social-
mente e tanto moralmente
quanto fisicamente, da mesma
maneira que Jesus “desceu”
para salvar o que estava perdi-

do.    Não que nós estejamos
no mais alto patamar evolutivo,
mas, da mesma maneira que
acima de nós estão os mais
evoluídos e que descem para nos
amparar, auxiliar e nos motivar
a subir e nos guiar para chegar-
mos cada vez mais perto deles,
existe os que estão “abaixo de
nós” (novamente entre aspas
mesmo), e que consequente-
mente, precisamos ajuda-los a
subirem e isto em todos os sen-
tidos.     Parece insensatez? Não
achamos porque é o que nós
entendemos nesta historia: Za-
queu “subiu” para ver Jesus.
Atendeu o chamado e “desceu”
para estar com Ele e nós só que-
remos subir, esquecendo-nos
de que “lá em baixo” está cheio
de necessitados de auxilio, de
amor, ou apenas de amizade.
Uma palavra amiga, um ombro
amigo, um sorriso, uma cordi-
alidade, um abraço, um chorar
juntos, um caminhar juntos nos
fará descer para subirmos cada
vez mais e sempre em compa-
nhia dos seres celestes. E tem
outro lado também, que nos
parece passou despercebido:
Jericó significa a perfumada e
Zaqueu, o puro. O que enten-
demos por isso? Simples: atra-
vés da pureza que alcançarmos
nas nossas “decidas”, sentire-
mos o perfume da felicidade  de
estarmos ao lado de Jesus.   Soa
infantil? Tudo bem, mas, foi o
próprio Cristo que disse que se
não nos tornarmos iguais a cri-
anças não entraremos no reino
do Céu, e isto não significa que
devemos descer do nosso pe-
dantismo de adultos evoluídos?
Pois então?   Tanto ontem como
hoje, a preocupação de subir em
todos os sentidos, faz com que
nos esqueçamos de que Jesus
se encontra lá embaixo, junto
com os perdidos para salvá-los!.

NOSSA CASA

Kaidakama
HORÓSCOPO

Especial Henrique Veltman
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Local: Paróquia São Roque do Imirim
Rua João Roque, 114 - Imirim

 Talvez uma das passagens
mais famosas do Evangelho
seja aquela em que umas pes-
soas trazem uma mulher aos
prantos, envergonhada, e a jo-
gam aos pés de Jesus. Ela ti-
nha sido pega transando com
outro homem que não o seu
marido. Um horror até hoje.
Uma adúltera (que não tem
nada a ver com Maria Mada-
lena).  As pessoas que a leva-
ram perguntaram a Jesus se ela
não deveria ser morta por ape-
drejamento, como rezava a Lei
de Moisés. Era uma armadilha
para testar se Jesus era fiel às
leis de Israel ou se era algum
tipo de herege. É fácil imagi-
nar que leis como essas visa-
vam garantir a fidelidade da
mulher e, com isso, a paterni-
dade dos filhos. Esse negócio
de sexo é coisa séria demais
para deixarmos nas mãos dos
idiotas de gênero. Façamos um
exercício literário bíblico. Na
Bíblia, outro personagem mui-
to famoso, que para os cristãos
era ancestral de Jesus, o Rei
Davi, passou por uma seme-
lhante. Davi se apaixonou por
Batsheva (Betsabá), mulher de
um dos seus generais mais fi-
éis. Davi, segundo a tradição,
escreveu os Salmos. Homem
de coração apaixonado, ambi-
cioso, libidinoso, mas profunda-
mente sincero, e Deus gosta
dos corajosos, sinceros e humil-
des. Ele engravidou a mulher
do general (logo, ela era uma
adúltera) e armou uma situação
para parecer que ela estava
grávida do marido.

Em seguida, armou outra
para o general morrer na guer-
ra que estava acontecendo ao
norte do reino. O militar mor-
reu, mas a história não colou.
Davi queria que sua amada es-
capasse do apedrejamento que
“merecia” por lei. Mas não adi-
antou, o povo foi atrás. O povo
adora apedrejar adúlteras e
detesta quem as perdoa. O
povo odeia o perdão.

As pessoas clamaram pelo
apedrejamento da adúltera às
portas de Jerusalém, inclusive
porque os homens santos dizi-
am que a seca infame que Is-

A mulher adúltera

rael sofria àquela altura era
castigo pelo adultério real.

Davi se recusou a entre-
gar sua amada e foi pedir a
Deus, pessoalmente, na ten-
da onde ficava a Arca da Ali-
ança, para que perdoasse
Batsheva e o punisse, afinal
Davi era o rei, enquanto ela
era uma coitada que tinha de
obedecê-lo - apesar de saber
que ela também o amava e o
desejava, portanto, também
era responsável pelo pecado
do adultério. Sendo Davi ele
mesmo um pecador por ter
armado tudo que armou, de-
veria ser destruído pelas cha-
mas do céu ao tocar a Torá,
na qual só os puros poderiam
encostar.  Mas não. Deus o
perdoa e faz chover sobre Is-
rael. A sinceridade de Davi,
reconhecendo que ele mes-
mo merecia morrer, e não ela,
e o pedido para que ele fosse
castigado, e não ela, faz Deus
ficar comovido.  O povo, im-
pressionado, aprende ali que
Deus é misericordioso e que
a lei não esgota a relação
entre nós e Ele.  Davi se casa
então com Batsheva, e deles
nasce Salomão: o futuro rei
sábio da Israel antiga, autor,
segundo a tradição, dos livros
de sabedoria israelita, entre
eles o Cântico dos Cânticos,
uma história de amor proibi-
do.

Davi, na tradição judaica,
é o bem-amado de Deus, o
preferido entre os heróis do
Antigo Testamento. Por quê?

Quem somos nós pra sa-

ber o que se passa no cora-
ção de Deus, mas talvez
Davi seja querido justamen-
te porque sabe que não me-
rece o perdão e não o bar-
ganha - no lugar disso, pede
que ele salve a mulher ama-
da. Deus não resiste à sin-
ceridade e ao amor verda-
deiro, que pode custar a vida
de quem ama. Por isso, o
caminho mais reto para o
coração divino é a verdade.
A verdade comove o cora-
ção da divindade israelita.

Voltando a Jesus e à adúl-
tera, a reposta dada pelo na-
zareno é famosa. Ele reco-
nhece que a mulher pecou,
e ela também, e
que a lei é a lei.
Mas pede que
aquele que tiver
o coração puro
atire a primeira
pedra. Jesus,
como Deus na
história de Davi e
Batsheva, como-
ve-se com a dor
da mulher humi-
lhada e desafia
os “puros” de
coração a apli-
car a lei. Nin-
guém atira a pri-
meira pedra, por-
que não existem
os puros de cora-
ção, pelo menos
entre os que as-
sim pensam de si
mesmos. Essa
passagem é

fundamental para uma época
com tantos santos desfilando
pelo mundo. A Bíblia nos ensi-
na que a virtude não está onde
parece se revelar, orgulhosa de
si mesma (evidente contradi-
ção, não?).  A virtude está no
desespero de Davi diante do
possível apedrejamento da mu-
lher que ele desgraçou. A vir-
tude está naquela adúltera de-
sesperada pega em pecado evi-
dente diante dos seus juízes.

Enfim, a virtude está no pe-
cador que sabe quem é. Por
isso, uma das velhas e maiores
máximas do mundo bíblico é: só
os pecadores verão a Deus.

hbveltman@gmail.com

Bar do Tião Sede Zero
O Bar do Tião

é um local onde
os amigos se re-
únem para apre-
ciar uma cerveja
bem gelada, con-
versar, rir, assis-
tir aos jogos do
seu time de cora-
ção, paquerar e
se divertir muito.

Estamos abertos de segunda a sábado. O Bar traz além das
saborosas porções, diversos atrativos especiais. Dispomos de
um vasto acervo de cachaças nacionais e importadas.  Sinta-
se à vontade com seus amigos e familiáres. Aproveite todo
conforto e agilidade dos nossos serviços. A conquista de nos-
sos clientes está relacionada a grande qualidade que oferece-
mos em nossos serviços.

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

www.bardotiao.com.br
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 Na segunda-feira (09), o
vereador Paulo Frange  rece-
beu em seu gabinete, lideran-
ças comunitárias da Fregue-
sia do Ó, bairro da zona noro-
este da capital. Leandro Sil-
va, Kleber Silva Jr., Marcos
Rubens e Rui Primo fazem
parte do grupo de trabalho
Freguesia do Ó/Brasilândia,
da Rede Paulista de Educa-

Vereador Paulo Frange e lideranças comunitárias da Freguesia do Ó
discutem à preservação do patrimônio histórico do bairro

ção Patrimonial, e apresenta-
ram ao vereador uma propos-
ta elaborada pelo coletivo para
a preservação da paisagem
imaterial (imagem) do prédio da
Igreja Matriz de Nossa Senho-
ra do Ó. Frange que é presi-
dente da Comissão de Política
Urbana, Metropolitana e Meio
Ambiente da Câmara Munici-
pal de São, assumiu o compro-

misso de realizar uma audiên-
cia pública exclusiva para dis-
cutir o tema, de grande impor-
tância para a preservação da
história do bairro, que neste
mês completará 441 de histó-
ria. O encontro foi articulado
por Rodrigo Carvalho, asses-
sor do vereador e editor do
Portal do Ó - Freguesia do Ó
e Região.

Na manhã de quarta-fei-
ra (11), o vereador Paulo
Frange acompanhou o prefei-
to Ricardo Nunes durante a
vacinação antiCovid no drive-
thru do Tribunal de Contas do
Município.   Na ocasião, o
prefeito anunciou a "Virada
da Vacina" para imunizar pes-

soas de 18 a 21 anos no próxi-
mo final de semana. A meta
da prefeitura é completar os
100% de aplicações da primei-
ra dose do público adulto até
as 17h de domingo (15).

Estão previstas 34 horas de
imunização ininterruptas, em
todas as regiões da capital.

Serão 14 postos à disposição
da população.

No sábado, das 7h às 19h,
poderão se vacinar os jovens
de 20 e 21 anos. Das 19h em
diante, será a vez do público
de 18 e 19 anos. São espera-
das 600 mil pessoas nos dois
dias da ação.

Capital deve imunizar 100% da população adulta com a primeira
dose da vacina contra a Covid-19 até as 17h de domingo (15)

A Vila Nova Cachoeirinha,
na zona norte, completou 88
anos na última quinta-feira
(05), e no , sábado (07), em
um evento no Largo do Japo-
nês marcou a data.

Ao som do hino nacional,
a Bandeira do Brasil e da ci-
dade de São Paulo foram
hasteadas durante cerimônia
que contou com a presença do
corpo musical da Polícia Mili-
tar, imprensa regional, líderes
comunitários, associações do
bairro e autoridades. O man-
dato do vereador Paulo
Frange foi representado pela
assessoria e apoiadores.
Frange aprovou um projeto
que virou lei e destina mais de
R$ 5 milhões para o Hospital
Maternidade Vila Nova
Cachoeirinha, com a

88 anos da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte
foi comemorado no Largo do Japonês

desincorporação de um terre-
no público na zona sul, valor que
trará mais investimentos para
a unidade de saúde, referên-
cia na região.

O tradicional evento tradi-
cional foi organizado pelo
Conseg Vila Amália/
Cachoeirinha, com apoio da
Associação dos Moradores
Cachoeir inha/Brasilandia
(AMJFA) e Subprefeitura
Casa Verde/Cachoeirinha.

COLUNA
Helio Lima

Voto auditável ou morte
da transparência?

Minha percepção de frau-
de ronda tuas possibilidades,
são estas : 1- Local: quando o
político encomenda algo, têm
uns programadores que se en-
volvem com o pessoal local do
tribunal, tem acesso às urnas
e põe um programa(rotina)
para mudar as fotos daqueles
que pagaram o serviço.

2- Tem a maior: está no
computador central. Essa é
difícil, pois os boletins vêm dos
TRE  e não são computados
em parcialidade, isso só acon-
tece na grande centralização
que fizeram.

 É natural o desespero do
Estamento Burocrático em re-
lação a voto auditável. A frau-
de nas eleições é um negócio
de muitas décadas  para essa
corja de ministros e donos de
partido e tudo pago com o
fundão eleitoral, não é à toa
que triplicaram o valor para o
ano que vem dando evidênci-
as que a renovação no parla-
mento será bem menor, isto é,

os mesmo parlamentares que
votam contra as pautas impor-
tantes  do Governo serão
reeleitos.   Com a derrota da
PEC do voto auditável é sabi-
do que status quo permanece
o mesmo em relação às urnas,
é preciso criar mecanismos
que forneçam uma forma de
fazer uma auditoria paralela,
isto é, os Militares ou a Polí-

cia Federal  contarem os bo-
letins de urnas impressos, e
depois compararem com o re-
sultado do TSE.

Criando um site para regis-
trar todos os boletins das ur-
nas, os eleitores teriam como
acompanhar a apuração. Com
esse site, qualquer brasileiro
pode fazer auditoria. Apenas
uma ideia.

www.saopaulodefato.com
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Kalyne Sales,
167 altura, 53
kilos, olhos
castanhos
escuros, foi Miss
Imirim em 2012
e participou de
outros concursos
pela Sport
Models do
empresário
Renato Cury,
Seu hobby é
amar a natureza,
energia e leitura.
. O seu contato
pelo Instagram
@kalyne Sales e
profissionais:
1199509.4186.

 Foi no dia 14 de fevereiro de 1981 a primeira eleição como
candidato eleito para o Conselho Deliberativo do Palmeiras que
tinha naquela ocasião como Presidente Paschoal Giuliano e Ân-
gelo Lentini como vice-presidente. Foi um momento único e ines-
quecível para aqueles que amam o Palmeiras. Com aperto de
mão imortal selou o amor que tenho ao grande time alviverde que
tantas glórias e tradições. Falar do Ameriquinho este amigo que
considero como gigante igual ao seu Palmeiras! Hein e por quê?

Ser Palmeiras não é
hábito! É sabor!

Presto uma homenagem a
todas as advogadas na pessoa
incrível de Esperança Garcia,
que foi a primeira mulher pre-
ta a redigir uma petição públi-
ca denunciando a violência
contra escravizados no sécu-
lo 18, no Estado do Piauí.

Da mesma forma, presto
homenagem a todos os advo-
gados na pessoa inigualável de
Luís Gama, que foi responsá-
vel por libertar mais de 500 es-
cravizados no século 19, no
Estado de São Paulo. “Ambos

Dia 11 de agosto celebramos
o dia dos Advogados

advogados que estudaram Di-
reito e, mesmo sem terem obti-
do o título de Bacharel, foram
vitais para garantir a liberdade
de mulheres e homens que já
estavam na condição de pes-
soas livres.

Em 2017, a Universidade do
Piauí concedeu o título de Dou-
tora à Esperança Garcia e, em
2021, a Universidade de São
Paulo concedeu o título de Dou-
tor Honoris Causa a Luís
Gama.

Texto: Tadeu Kaçula

A Top da Sport ModelsA Top da Sport Models
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