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Montagem do primeiro tatuzão da
Linha 6-Laranja é iniciada

A maior obra de infraes-
trutura do Brasil, a Linha 6-
Laranja do Metrô, atingiu um
novo marco: nesta terça-fei-
ra, dia 17 de agosto de 2021,
aconteceu a descida da roda
de corte da primeira tunela-
dora – popularmente chama-
da de “tatuzão” – que será
usada nas escavações do tú-
nel no trecho sentido Sul, en-
tre as estações Santa Mari-
na e São Joaquim.  As obras
da Linha 6-Laranja tiveram a
construção retomada pelo
governo estadual em outubro
de 2020, após paralisação
desde 2016, e quando com-
pletamente concluída deverá
atender a mais de 630 mil
passageiros por dia.  A des-
cida da peça ocorreu na VSE
(Ventilação e Saída de Emer-
gência) Tietê. A escavação
chegará até a Avenida Sena-
dor Felício dos Santos, logo
após a estação São Joaquim,
no bairro da Liberdade. A
partir do poço central, o equi-
pamento percorrerá dez qui-
lômetros, abrangendo dez es-
tações, com escavações em
solo.  “A descida da roda de
corte é um símbolo muito im-
portante para que o shield,
conhecido como tatuzão, co-
mece o percurso sentido Sul
até 31 de dezembro e o outro
shield, até abril de 2022, siga
sentido Norte”, disse o secre-
tário dos Transportes Metro-
politanos, Alexandre Baldy.

O Governador João Doria lançou nesta quinta-feira (19) o
Bolsa do Povo Educação para os estudantes mais vulneráveis
do ensino médio da rede estadual de Educação. A ação prevê
o pagamento de benefício no valor de R$ 1 mil, por ano leti-
vo, e tem como objetivo principal o combate à evasão esco-
lar. O programa faz parte do Bolsa do Povo Educação, cria-
do pelo Governo de São Paulo para auxiliar as famílias a su-
perarem os desafios educacionais e financeiros provocados
pela COVID-19.  “Quero ratificar a importância dessa inicia-
tiva para combater a evasão escolar. Cinco milhões de crian-
ças deixaram a escola em 2020 no Brasil. Isso é um deserto
para o futuro do Brasil. Pessoas sem ensino não reagem, se
tornam dependentes. Pág. 7

Outra etapa das obras prevê a
instalação de equipamento si-
milar para a perfuração de 5,3
quilômetros no sentido Norte
até a futura estação Brasilân-
dia, com escavação em rocha.
“É um momento muito impor-
tante para a construção da Li-
nha 6-Laranja. A roda de cor-
te é um dos principais elemen-
tos do maquinário que fará a
perfuração – que terá início em
locação próxima à ponte da
Freguesia do Ó, no bairro da
Água Branca”, diz o CEO da
concessionária Linha Univer-
sidade, Nelson Bossolan

Tatuzão - A tuneladora
que percorrerá o trecho sul
pesa 2 mil toneladas e tem 109
metros de extensão, com diâ-
metro de escavação de 10,61
metros. Ela pode perfurar
aproximadamente 12 metros
por dia.  A máquina possui re-
feitório, cabine de enferma-
gem e esteira rolante para a
retirada do material escava-
do, além de cabine de coman-
do e equipamentos auxiliares.
São necessárias 45 pessoas
para operar a tuneladora.

 Atualmente, as obras da
Linha 6-Laranja do Metrô
contam com 19 frentes de tra-
balho simultâneas. A obra
deve gerar 9 mil empregos em
todo o período de construção,
sendo que já foram contrata-
dos mais de 3 mil profissionais
diretos e indiretos.

O governador João Doria (PSDB) ao lado do secretário dos
Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy. — Foto: Secom/GESP

Estado de SP pagará R$ 1 mil para
manter alunos do ensino médio na escola

São Paulo terá cinco novas
estátuas de personalidades negras

A escritora Carolina Maria de Jesus, o pentacampeão de salto triplo Adhemar
Ferreira da Silva, os cantores e compositores Itamar Assumpção e Geraldo Filme e
a sambista e ativista Madrinha Eunice serão homenageados com cinco estátuas que
serão instaladas na cidade de São Paulo.  De acordo com a prefeitura, foram esco-
lhidas personalidades negras com forte ligação com o município. O anúncio ocorreu
na terça-feira (17) durante a Semana de Valorização do Patrimônio, que vai até
sexta-feira (20). Pág. 8 Adhemar Ferreira da Silva
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Breve teremos novas elei-
ções. O problema será como
votar! A decantada urna ele-
trônica está sendo combatida
entre alguns políticos que a
acusam de leviana, favorecen-
do alguns candidatos ‘marre-
tas’ que são eleitos. Como vo-
tar na próxima eleição? Sim-
ples: deixe de votar, prestigie
a urna eletrônica que está na
dela e segundo informes e
motivos de discussão entre os
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Conselhos Tia Alzira

Ao abrir as portas do ter-
reiro da vovó Candinha para
mais um dia de atendimento,
me deparei com um frio da-
nado e apenas um cliente todo

 Um cliente querendo se ‘arrumar!’
Ontem esteve aqui outro cli-
ente que fez proposta mais
atraente e topei a parada!

O terreiro será abastecido
diariamente com peças de car-
ne bovina, gêneros alimentíci-
os de primeira linha, não pa-
garemos impostos e teremos
gasolina e gás a rodo!”

 O cliente saiu resmungan-
do: ‘esse candidato furou mi-
nha chapa’. Terei que voltar a
catar recicláveis!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha

 Na última segunda nos de-
paramos com a infeliz notícia
de que nosso ex - produtor e
repórter, Geylson Farias, veio
a falecer. À princípio ficamos
atônitos e nossa preocupação
foi prestar total apoio à famí-
lia.  No dia seguinte que fo-
mos entender o que de fato
tinha ocorrido.

fica, em um mo-
mento que perde-
mos muita gente.
é que devemos
fazer aquilo que
está em nosso co-
ração. Amar as
pessoas de ma-
neira intensa e
sempre fazer o

EditorialCONVÉM VOCÊ SABER
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Sugestões e   Reivindicações

Cel: 997727-8502
 E-mail:hdeloste@gmail.com

 Henrique Deloste

Breve teremos eleições!
Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

políticos atuais, a urna eletrô-
nica é mais honesta que mui-
tos políticos por ela favoreci-
dos. Faça uma pesquisa: no
desgoverno Lula, muitos políti-
cos foram acusados de desvio
(roubo) a urna não teve parti-
cipação no rolo!

Ela, segundo informes e
motivo de discussão entre polí-
ticos, confiou na turma e com
essas e outras, está sendo de-
sacreditada! Apenas isso!

Crônica Professor Clovis Pereira

 Com essa onda de frio,
associada à pandemia, futebol
sem assistentes e consequen-
temente sem renda, muitos clu-
bes irão pro beleléu!

 Com rendas fabulosas,
venda de craques pro estran-
geiro, patrocínios de comerci-
antes, de vez em sempre ha-
via atraso de pagamento aos
atletas e colaboradores, ima-
gine nas condições atuais; fra-
casso na certa! Indústrias de
sorvetes, refrigerantes, cerve-

jas etc., as vendas são reduzi-
das por vários motivos: o pri-
meiro é o frio que espanta o
bebum; em seguida a situação
econômica do país e conse-
quentemente dos apreciadores
de cerveja, refrigerante, sorve-
te. Caso o frio desapareça, a
situação econômica da raça
melhore e a covid-19 dê tré-
gua, poderemos ter os velhos
tempos de ‘vacas gordas’!

Em contrário, aguenta co-
ração!

 Frio lascado!

Devagar, as coisas pode-
rão entrar nos eixos. As
igrejas voltaram abrir as
portas - que nunca deveri-
am ficar fechadas-, são pre-
núncios de melhoria na
vida da população.

Há boatos de reabertura
dos campos de futebol. Se
acontecer, poderá melhorar a
situação econômica dos clu-
bes. O futebol é a alegria da
turma!

As aulas devagarinho
embalarão. No início, pou-
ca frequência. Os mestres
e alunos mantendo as exi-
gências necessárias, pode-
rão recuperar parte do tem-
po perdido.

A inflação é um mal sem
cura! Todos os dias, novos au-
mentos em tudo! Os governan-
tes fazem vistas grossas para
a situação. Aguardem novos
aumentos de tudo!

Logo virão as eleições.
Acontece que os eleitores
não estão satisfeitos com os
mandatários do momento.
Caso aja renovação nos can-
didatos, em nada melhora-
rá. ‘Diabo a diabo não tem
escolha, bradam os eleito-
res; são todos ‘farinha do
mesmo saco!’

Pelo exposto, a situação eco-
nômica do país é igual a dos
moradores de rua: sem solução!

Governo de SP inicia
montagem de “tatuzão” da
futura estação Brasilândia,
Linha 6-Laranja do Metrô

Governo de São Paulo per-
mitirá a retomada de eventos
sociais, feiras corporativas e re-
abertura de museus, que esta-
vam proibidos desde o início da
pandemia de covid-19. No en-
tanto, a liberação segue condi-
cionada ao controle de público
e ao uso obrigatório de máscar

A VIDA É UM SOPRO
Perdemos al-

guém que 15 dias
antes fazia parte
de nossa família,
que abrilhantava
nossa equipe e
trazia alegria a to-
dos.  Não foi fá-
cil. Foi um golpe.
A reflexão que

que o coração mandar.  Nos-
sa lembrança sempre será do
garoto prestativo e que cola-
borou muito com a gente. Di-
ante disso, só nos resta dese-
jar muita força para aqueles que
estão se recuperando da covid-
19, assim como pedir que to-
dos aproveitem o máximo a
vida, pois ela é muito curta.

Quem procura atendi-
mento na Agência dos Cor-
reios, localizada a rua Alice
Garcia Vega,55 na Fregue-
sia do Ó sempre  toma a
maior canseira na fila para
conseguir ser atendido prin-
cipalmente nos horários de
pico porque é muita gente a
procura dos serviços e a fal-
ta de uma agência na Bra-
silândia aumenta ainda mais
a demanda um problema
que ocorre também na
V.N.Cachoeirinha.

Não tem cabimento a
Brasilândia um distrito divi-
dido por mais de 30 bairros
e 400 Mil Habitantes não ter
uma agência grande de
atendimento dos Correios/
Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, isso
comprova o descaso e as
autoridades competentes
para resolver o problema
deveria ter vergonha na
cara, largar de ser imcom-
petente e resolver o proble-
ma.

O Correio da Freguesia do Ó é a maior
canseira e a falta de agência na
Brasilândia aumenta a demanda

No dia 07/08 tive-
mos o hasteamento da
Bandeira no Largo do
Japonês e muitas pes-
soas cobraram a rea-
lização do tradicional
Show Musical que é
realizado todo ano a
mais de 20 anos na
Av.Deputado Emílio
Carlos altura do
nº3988 no Largo do
Japonês, tato a festa
como a Ação Social

na Praça do Largo do Japonês não ocorreu pelo segundo
ano devido a pandemia mais os organizadores contam com
o apoio parlamentar e da Prefeitura para realizar o tradici-
onal evento em Agosto de 2022. Embora exista alguns equi-
pamentos publico A V.N.Cachoeirinha e Brasilandia é cam-
peã na falta de lazer e entretenimento para a Comunidade

Pelo segundo ano não tem
Show e nem Ação Social no
Aniversário da Cachoeirinha

Não se vê mais ação do Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo nos bairros da periferia através das
instituições que dependem de apoio para conseguir atender
famílias de baixa renda, recebem os pedidos por email e
não respondem ignorando assim até a lei federal de acesso
à informação nº12.527/2011, a Sociedade Amigos Penha
Brasil foi uma das Instituição que enviou um email e até
hoje não deram satisfação, retorno, cade o Fundo Social
que antes atendia a Comunidade?.

Cadê Fundo Social

Está nas mãos da equipe de planejamento da SPTrans
com quem tivemos uma reunião as reivindicações com abai-
xo assinado sobre a implantação da linha Brasilândia/
Cachoeirinha e a extensão da linha 209P-10 até o final da
Av.Inajar de Souza com a Av.Arquiteto Roberto Aflalo. O
Vereador Ricardo Teixeira é o novo Secretário que ocupa
a pasta do transportes/SMT e as informações sobre esse
pleito dos moradores da região já foi informado.

Transportes/SMT

Onde chega mostram talento e um trabalha de muita
qualidade, falamos do Grupo Nossa Cara criado por Ra-
farte e formado por Antonio Marcos(Ninão), Erik, Richard
e Felipe, o Grupo Nossa Cara tem 3 anos de existência e
surgiu em um pagode de Lage onde o vocalista Rafarte fez
a composição da música samba da laje  e hoje tem um
Projeto social. Hoje estamos construindo a nossa história e
em breve estaremos lançando nossas músicas nas plata-
formas como mesa de bar, noite em claro etc. Maiores
informações e contatos para Shows através do
Tel(11)98773.3041

Grupo Nossa Cara é o
melhor do Pagode

966761536
CASSIUS CLAY

meu intento, reformo o terrei-
ro, coloco piso de primeira e
troco o mobiliário antigo exis-
tente no terreiro! Nada de fi-
car abrindo portas e portões:
serão colocados aparelhos ele-
trônicos de segundo mundo!
Quero um trabalho para ser
eleito secretário de finanças!
Faço despesas, porém em pou-
cos meses, recupero tudo!
Para desatar o nó, foi escala-
do o caboclo do Vento, cuja
rapidez faz inveja a qualquer
assaltante de celulares!” “Zi-
fio, ouvi seu pedido e infeliz-
mente não posso ajuda-lo!

encapotado
deu entrada
no terreiro.
Depois de
orar no ‘con-
gá’ e deposi-
tar algumas
cédulas de
dólar aos pés
do santo, dis-
se: ”Magnâni-
ma guru, vim

ao terreiro a fim de encomen-
dar um trabalho: o preço não
interessa; se der certo, em pou-
cos meses de mandato, eu
‘lavo a égua’ e, caso consiga

Rua dos Patis, 20
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Hugo Pereira

Outro dia houve um questionamento sobre se Pablo seria o
pior atacante da história do São Paulo. Muitos tentaram ame-
nizar a situação, dizendo que não, sendo ele apenas um centro-
avante em péssima fase. Mas, para sermos justos, temos que
afirmar: PABLO É O PIOR ATACANTE QUE JÁ VESTIU
A CAMISA DO SÃO PAULO. Não só isso pelo número bai-
xo de gols, mas também pela péssima qualidade do "jogo joga-
do". É bola na canela! Domínio errado! Péssimo posiciona-
mento! Tudo errado, muito errado. Alguém precisa fazer algo
na diretoria do São Paulo e mudar totalmente o elenco, incluin-
do saída de Pablo!

O PIOR

Roteiro Diego Adel

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos

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

9.6287-4964 Leonardo

  Casa de Cultura Ftrgue-
sia do ó recebe a dupla Jane
& Herondy para um show gra-
tuito. Com mas  50 anos de car-
reira, os artistas ficaram co-
nhecidos pelo país ao grava-
rem a canção “Não Se Vá” e
outras músicas marcantes das
décadas de 70 e 80.  Paulis-
tas, Jane e Herondy se conhe-
ceram em Curitiba. O estilo ro-

Jane & Herundy se apresentam na
Casa de Cultura Freguesia do

Hoje inicio a minha co-
luna comentando a briga ju-
dicial entre a apresentado-
ra Luciana Gimenez e a You-
tuber Antônia Fontenelle. A
briga ganhou um reforço do
ex-cabeleireiro da apresen-
tadora da Rede TV, Sérgio
Vicentin, que decidiu ser
testemunha no processo
contra Luciana Gimenez.

De acordo com informa-
ções checadas pela coluna, a
apresentadora Luciana Gime-
nez entrou com uma ação por
danos morais contra Antônia
Fontenelle após Jorge Kajuru
chamá-la de "Mulher de Pro-
grama" no seu canal de You-
tube "Na Lata".

Na oportunidade afir-
mou: Sobre Luciana Gime-
nez eu não tenho nada para
falar. Não falo sobre mulhe-
res de programa. Dane-se.
Ela já me processou, pode
me processar de novo. É
uma mulher desqualificada
tanto que virou o que virou
no seu relacionamento com
Mick Jagger. Ou vocês
acham que foi por amor.

Agora, a Youtuber Antônia
Fontenelle ganhará o apoio do
ex-cabeleireiro de Luciana
Gimenez, que conhece os fa-
tos e os bastidores, além de ter
travado uma batalha na justi-
ça contra a própria Luciana
Gimenez que tentou proibi-lo
de falar sobre ela.

Entretanto, o profissio-
nal acabou vencendo a ação
e não precisou pagar o va-
lor da indenização, já que
Luciana Gimenez não con-
seguiu provar e comprovar
os fatos ocorridos.

Segundo um jornal carioca,
a apresentadora Luciana Gi-
menez ficou inconformada
com a ação trabalhista aberta
pelo cabeleireiro e abriu um
processo pedindo para que ele
não falasse mais sobre as inti-
midades da apresentadora,
que trabalhou por 20 anos.

Segundo o juiz que
deu a sentença ela afir-
ma: " Determino que o
requerido se abstenha
de divulgar informa-
ções ou imagens de cu-
nho pessoal-íntimo da
autora, em qualquer
meio de comunicação,
sob pena de multa de 10
mil por ato de descum-
primento" Escreveu o
Magistrado.

Mas a autorização de
indenização não foi conce-
dida, já que a contratada
da Rede TV não conse-
guiu provar que o cabelei-
reiro estava falando dela.
A apresentadora afirmou
que vai recorrer.

Dessa forma, Lucia-
na Gimenez terá que
pagar honorários  dos
advogados de Vicentin
.A defesa do profissio-
nal afirmou que enten-
de que a sentença  dada
está de acordo com a
realidade do caso.

Para quem não sabe,
Sérgio Vicentin, que pres-
tou serviço à Luciana Gi-
menez por 20 anos, e foi
demitido em 2020, soltou o
verbo contra a apresenta-
dora. Ele recebia recebia
10 mil por mês da Luciana.

A coluna apurou tam-
bém, que alguns meses
antes da demissão Lu-
ciana Gimenez  pediu
para o cabeleireiro que
assinasse um documen-
to abdicando de todos
os direitos trabalhistas
que, até então, nunca
tinham sido pagos.

Frase Final:
Os seres humanos,
são como os dedos

das mãos:
"Um diferente do

Outro"

mântico da dupla os levou ra-
pidamente ao topo das para-
das de sucesso, principalmen-
te após o lançamento de “Não
Se Vá” em 1977, levando-os,
inclusive, ao mercado
internacional.Local:  Largo da
Matriz de Nossa Senhora do
Ó, 215 - Dia 29 de agosto ás
19h30-  Entrada gratuita. In-
formações: (11) 3931-8266.

Bar do Tião Sede Zero

O Bar do Tião é um local onde os amigos se reúnem para
apreciar uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos
do seu time de coração, 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 acer-
vo de cachaças nacionais e importadas.  Sinta-se à vontade com
seus amigos e familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos
nossos serviços. A conquista de nossos clientes está relacionada
a grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

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

www.bardotiao.com.br
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CEO do Grupo São Cristóvão Saúde recebe a medalhista
olímpica, Camila Brait e o técnico do vôlei Osasco, Luizomar

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

Supervisão Técnica de Saúde da
Freguesia do Ó e Brasilândia

No mês de agosto, a Insti-
tuição recebeu a visita da líbe-
ro do São Cristóvão Saúde/
Osasco, Camila Brait, sendo
também a medalhista olímpica
nas Olimpíadas de Tóquio, e o
técnico do vôlei feminino do
São Cristóvão Saúde/ Osasco,
Luizomar. Na ocasião, os pro-
fissionais visitaram o Presiden-
te/CEO do Grupo, Engº Valdir
Pereira Ventura, nas depen-
dências do Instituto de Ensino
e Pesquisa “Maria Patrocínia
Pereira Ventura” – IEP Dona
Cica, onde agradeceram a Ins-
tituição pela parceria sólida
com o vôlei feminino patroci-
nado pelo São Cristóvão Saú-
de (com início em 2019 e re-
novado pela segunda vez em
junho deste ano), bem como o
apoio e incentivo dado pelo
CEO durante os campeonatos
disputados pela equipe.

Durante as Olimpíadas de
Tóquio, a líbero representou o
país através da seleção brasi-
leira de vôlei. Já o técnico do
São Cristóvão Saúde/ Osasco,
Luizomar de Moura, foi o téc-
nico da seleção queniana de
voleibol feminino, disputando,
inclusive, uma das partidas
com o Brasil. “Foi muito emo-
cionante nosso jogo contra o
Quênia. Quando a partida ter-
minou, quebrei todos os proto-

Administrado pela Asso-
ciação de Beneficência e Fi-
lantropia São Cristóvão, o
Grupo São Cristóvão Saúde é
constituído pelas seguintes
Unidades de Negócio: Hos-
pital e Maternidade Geral, Pla-
no de Saúde, oito Unidades
Ambulatoriais, Filantropia,
Centro de Atenção Integral 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
Instituição completou 109
anos em dezembro de 2020.
Através da gestão administra-
tiva dirigida pelo CEO/Presi-
dente, Engº Valdir Pereira Ven-
tura, tem sido promovida uma
grande modernização e ex-
pansão em sua estrutura físi-
ca e tecnológica, investido em
equipamentos, certificações e
profissionais qualificados.
Atualmente, o Hospital e a
Maternidade aumentaram a
capacidade de internação pas-
sando de 171 para 275 leitos,
além das oito Unidades dos
Centros Ambulatoriais, Cen-
tro Laboratorial Américo Ven-
tura (CLAV) e do Centro de
Atenção Integral à Saúde que
realizam diariamente milhares
de consultas, proporcionan-
do qualidade assistencial às
mais de 160 mil vidas do Pla-
no de Saúde.  O atual Presi-
dente/ CEO do Grupo São
Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura, é também o
Vice-Presidente da ACSP -
Associação Comercial de São
Paulo e o 1º Diretor Financei-
ro da FEHOSP- Federação
das Santas Casas e Hospitais
Beneficentes do Estado de
São Paulo.

Sobre o Grupo
São  Cristóvão Saúde

Apesar do Mega Drive Thur
do Memorial da América Latina,
não pertencer a nossa região, a
Supervisora Técnica de Saúde da
FÓ/ Brasilândia, Maria Apareci-
da Faustino,assumiu o compro-
misso de Coordenar e adminis-
trar dentro deste conceituado
espaço, as ações de vacinação
Contra a Covid  19.

Para atender a este desafio,
conta com as Equipes de Saúde
das Unidades Básicas de Saúde
da FÓ e Brasilândia, Equipe de
Assessores Técnicosda Supervi-
são Técnica de Saúde da FÓ/
Brasilândia e Equipes de Saúde
da Supervisão Técnica de Saúde
da Casa Verde.

O Mega Drive Thur do Me-
morial da América Latina, atende

para vacinação,todos os  muní-
cipes da Cidade de SãoPaulo,
dentro dos critérios de idade, in-
dicado pelo Programa Municipal
de Imunização, da Secretaria
Municipal de Saúde da Cidade
de São Paulo. Estamos orgulho-
sos, em alcançarmos sucesso
nesta empreitada. A Virada da Va-
cina Sampa, ocorreu das 07:00
horas do dia 14/08/2021 às 17:00
horas do dia 15/08/2021, com 34
horas de vacinação ininterrupta-
mente, para as faixas etárias de
20 à 18 anos, no Mega Drive Thur
do Memorial da América Latina,
e foi incrível a adesão, uma gran-
de festa para nossos jovens,
nossas Equipes de Saúde da Fre-
guesia do Ó e Brasilândia e de
Assessores da Supervisão Téc-

nica de Saúde da Freguesia e Bra-
silândia, foram guerreiras e apli-
caram 2.526 doses de D1 (primei-
ra dose), de vacinas contra a Co-
vid 19. Estiveram presentes no
Memorial da América Latina, na
noite de 14/08/2021, autoridades
da Cidade de São Paulo, como o
Prefeito Ricardo Nunes, o Secre-
tário de Saúde Edson Aparecido,
a Secretária Executiva de Aten-
ção Básica, Especialidades e Vi-
gilância em Saúde, Sandra
Sabino,o Coordenador Regional
de Saúde da Norte,Dr Wagner
Fracini, a Supervisora Técnica de
Saúde da Freguesia do Ó e Brasi-
lândia, Maria Aparecida Fausti-
no e o Vereador Paulo Frange.

As UBSs, trabalharam das
07:00 às 19:00 horas no dia 14/08/
2021 (sábado) e no dia 15/08/2021
(domingo), das 07:00 às 17:00
horas. Além das D1 (primeiras
dose), foi contemplado também a
D2 (segunda dose). Nas Unida-
des Básicas de  Saúde da  região
da Freguesia do Ó e Brasilândia,
foram aplicadas 15.466 doses de
D1 (primeira dose), e 2.526 do-
ses de D1 no Mega Driver Thur
do Memorial da América Latina,
totalizando 17.531 doses de D1.

Foram aplicadas ainda 2.065
doses de D2 (segunda dose).

O total de doses aplicadas de
D1 e D2, nos dias 14 e 15/08/2021,
obteve uma somatória de 20.057
doses de vacinas contra a Covid
19, efetivamente aplicadas.

Estamos escrevendo a histó-
ria em nosso país, a população
cumpre seu papel comparecendo
aos postos de vacinação, e os
profissionais de saúde cumpre
sua missão vacinando.

Vivenciamos dia a dia a emo-
ção, alegria e a esperança, bri-
lhando nos olhos de cada pes-
soa vacinada.

VIVA OS
TRABALHADORES

DO SUS!!!!!
VIVA A POPULAÇÃO

BRASILEIRA!!!!

colos e fui direto abraçar o
Luizomar, que sempre foi um
paizão pra mim. Agradeço,
também, ao Valdir Ventura,
que além de nos apoiar como
patrocinador, nos dá incenti-
vo e sempre manda mensa-
gens positivas durante os jo-
gos”, declarou a atleta.

Na oportunidade, Luizo-
mar aproveitou a visita para
agradecer ao CEO Valdir
Ventura, por todo o tempo de
parceria e amizade mútua. “É
muito gratificante para nós do
Gupo São Cristóvão Saúde,
apoiar o esporte, uma manei-
ra saudável de manter a vida
em constante movimento.
Nossas atletas do vôlei são
muito profissionais e buscam
sempre novas vitórias. Para-
benizo, em especial, nossa lí-
bero Camila Brait, pela im-
portante participação nas
Olimpíadas de Tóquio, tra-
zendo para o Brasil a honro-
sa e merecida medalha de
prata”, elogiou Ventura.

Após a visita, Camila
Brait e Luizomar conhece-
ram as demais instalações do
IEP Dona Cica, incluindo o
Memorial São Cristóvão,
onde consta, além de todo o
acervo físico e digital, a ca-
misa oficial do time São Cris-
tóvão Saúde/ Osasco.

Apoio Cultural:
Nicolau Helito - Conselheiro, Diretor da Distrital

Lapa da Associaçã Comercial de São Paulo.
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Exposição

SHOPPING METRÔ TUCURUVI CONVIDA A ZONA NORTE PARA
CONHECER A EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA GALERA DO CLICK

 O Shopping Metrô Tucuruvi
apresenta à região uma exposição
especial e que promete encantar o
público: a Galera do Click. O acer-
vo com 30 fotos de crianças e jo-
vens com Síndrome de Down traz
para o público a história dessas
pessoas, que passaram a enxer-
gar o mundo através das lentes
das câmeras e que encontraram
nas fotografias uma nova maneira
de se expressar. Para garantir a se-
gurança e o conforto dos clien-
tes, o shopping center segue com
todas as medidas sanitárias, como

uso obrigatório de máscaras e
disponibilização de álcool em gel.
“Abraçamos essa importante
causa social e abrimos as nossas
portas para que o público conhe-
ça mais sobre o projeto. Convi-
damos a Zona Norte para confe-
rir de perto todos os detalhes que
preparamos com carinho e que
temos certeza de que vai encan-
tar os visitantes”, diz Rodrigo
Correia, gerente de Marketing do
Shopping Metrô Tucuruvi.   A
Galera do Click é um projeto para
crianças e jovens com Síndrome

de Down e Autismo aprende-
rem os métodos e truques da
fotografia. Criado por Sandra
Reis, que teve como inspira-
ção seu filho com Down, con-
ta com mais de 80 alunos e
chega ao shopping center atra-
vés de uma exposição com as
fotos de alguns dos partici-
pantes. Localizado no Piso L1,
ao lado das escadas que dão
acesso à plataforma do metrô,
o acervo segue no empreen-
dimento de segunda-feira a sá-
bado, das 10h às 22h, e aos
domingos e feriados, das 14h
às 20h, até o dia 28. Para con-
ferir mais detalhes sobre essa
iniciativa, basta acessar a pá-
gina do Instagram -@galera-
doclick.

O shopping center segue
com todas as normas sanitári-
as, como controle e medição
de temperatura logo na entra-
da, uso obrigatório de másca-
ras, disponibilização de álco-
ol em gel em diferentes pon-
tos, marcação no piso para in-
dicar o distanciamento segu-
ro e intensificação na limpeza.
O Shopping Metrô Tucuruvi
é administrado pela Saphyr
Shopping Centers, uma das
mais importantes empresas do
setor, e segue as normas ori-
entadas pelo Grupo, sempre
focadas na saúde e bem-estar
de clientes, lojistas e colabo-
radores. Saúde é prioridade e
o Grupo Saphyr e todos os
seus empreendimentos estão
comprometidos com a socie-
dade para vencer a covid-19

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Brás PereiraBrás Pereira

www.saopaulodefato.com

  (11) 99374-4534  - 96676-1536 - Cassius Clay

A TV TUDO WEB em parceria com o grupo de Bombeiros BMJV, está divulgando neste mês,
a ação  humanitária dos bombeiros do grupo ( Missões, Fé e União). Um trabalho  que vem se
destacando em vários pontos da capital. Matar a fome das pessoas de rua. Centenas de marmitas
vem sendo distribuidas para pessoas carentes, sem teto, sem casa, sem o aconchego de um cober-
tor quentinho para atravessar as frias madrugada. De um modo geral Bombeiros são corporações
cuja principal missão  consiste na execução de atividades de Defesa Cívil, prevenção e Combate a
incêndios, Buscas, Salvamentos e Socorros Públicos no âmbito se suas respectivas Unidades Fede-
rativas. E esse grupo BMJV, ( Missões, Fé e União ) vem desenvonvendo um trabalho admirável,
fazendo o bem com aquilo que tem ! TVTUDOWEB.COM.BR @tvtudoweboficial - www.bombeiro
caetano.com.br Fone : 98134-1345.

Fazendo o bem com aquilo que tem !

A BMJV - Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário em parceria com a GBC - Grupo Bombeiro
Caetano realizam Hasteamento das bandeiras nacional, estadual, municipal e canto do Hino nacional Brasileiro
toda segunda-feira às 7h30 na Praça Padre Constanzo Dalbésio altura do Nº 1400 da Av. Imirim, realizamos
palestra de primeiros socorros desobstrução das vias aéreas em bebê, criança, adulto e reanimação cardía-
ca. Às 8h30 café com 10 empresários onde cada um terá 2 minutos para apresentar seu currículo e a sua
empresa para geração de emprego e renda na região. Das 9h30 às 12h capacitação de futuros instrutores,
monitores e voluntários. E das 13h às 18h palestras de primeiros socorros, prevenção de acidentes, brigada
de incêndio e plano de abandono. Unidos somos fortes sempre com Deus

Associação realiza
atividades de prevenção
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  Procure valorizar amizades; nada de espantar sua sogra de casa; sogra é a
segunda mãe e deverá ser respeitada. Lembre-se de quando ela ‘bater as botas’
aquelas casas de aluguel  que a velhota é dona, serão suas.

  Troque ideais com pessoas ligeiramente lúcidas! Nada de ‘trocar
figurinhas’ com pessoas desparafusados! Diga-me com quem andas, que te
direi quem tu és!

 Coloque em dia suas dívidas em todos os setores, no comércio, amigos
e com Deus. Devendo para todos, logo ficará  com o nome sujo na praça e
com Deus não terá vez também!

  Estreite suas amizades. Apenas as amizades; se estreitar outra coisa,
poderá sair-se mal! Há partes que deverão ser mantidas e não deverão ser
estreitadas!

  Possíveis mudanças, rondam os nativos de câncer. Para você, caro leitor
será a mudança de penitenciária! Cumprirá os 20 anos  previstos na peniten-
ciária da Papuda-DF.

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

  Aproveite as oportunidades que pintarem! Caso seja convidado a fazer
assaltos e sequestros, sendo rendosos, não se faça de arrogado; meta os peitos
e saia da miséria.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  O signo  indica que deverá expandir seus conhecimentos, para vencer a crise.
Abra  novos desafios, entenda, desafios, nada de abrir outra coisa que se dará mal.

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Procure seguir novos caminhos. Deixe de seguir os caminhos que o leve

à casa da mulher do próximo, quando o próximo não estiver próximo. Caso
esteja o próximo muito próximo, estará próximo ao cemitério!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Com o ‘retiro’ decretado pela pandemia, procure lazer lendo, assistindo

bons filmes na tevê e passeando no Metrô. Visite a ex-miss, viúva recente do
seu amigo e promova um passeio junto a ela nas matas da Cantareira, fazendo-
a esquecer a falta do marido.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Apele para recursos alternativos! Saia do anonimato! Fique em dia com

a mídia ao participar de um assalto a qualquer saidinha de banco. Será notícia,
fotografado e se preso, um advogado te libertará. O filme é antigo!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

 Expanda seus conhecimentos! Enfrente concursos e saia em primeiro
lugar com vaga em grande firma. O mundo é dos inteligentes e vivos!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Sua vida doméstica anda mais confusa que reunião de políticos. Dê um

bico nessa confusão, visitando o terreiro da vovó Candinha encomendando
um trabalho para que o vizinho leve a sua mulher e filhos e te deixe em paz.
Azar do vizinho!

(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

Quando vai chegando a noi-
te, dizeis: Haverá tempo sereno,
porque o céu está vermelho, e pela
manhã: Hoje haverá tempestade,
porque o céu se mostra de um
avermelhado sombrio. Sabeis jul-
gar do aspecto do céu, e não po-
deis conhecer os sinais dos tem-
pos? (Mateus 16:2-3).

 Eia! Venha, irmão! Corramos
em busca de uma igreja, pois os
tempos são chegados. Como? Não
acreditas? Pois veja que em tem-
po algum se fala tanto em religião
como na atualidade. Não perce-
bes quantas igrejas estão fazen-
do milagres por aí? Quantas que
se colocam de esquina em esqui-
na apregoando a solução para o
fim dos tempos? Quantas que,
com a Bíblia debaixo do braço se
enaltecem como o  verdadeiro abri-
go contra os cataclismos do fim
do mundo? Ora, irmão! Corramos.
Precisamos nos abrigar. Busque-
mos uma destas igrejas para nos
salvarmos. O que? Que dizeis?
Que igreja não salva ninguém?
Que o que salva é a religiosidade
independente da religião escolhi-
da? Que a religião é dependente
da religiosidade e que os religio-
sos são dependentes da religião?
Isto não é um jogo de palavras? E
se for assim,  meu irmão, qual a
finalidade da religião? Não é sal-
var os perdidos, ajudar os neces-
sitados, orientar os desviados e
amparar os estropiados? Então?
Que me dizeis? Sim! Entendo! A
função da religião é tudo o que
falei e mais ainda, servir de apoio
para a busca da divindade! Sei!
Mas, esta busca não é interior e
individual? Ha? Que pessoal é a
conversa com Deus? Que a bus-
ca sendo coletiva é mais rápida e
menos egoísta? Que? Tem mais?
Que a religião é apenas o meio e
não o fim de se conseguir a salva-
ção? Que ela deveria orientar os
fiéis para a irmandade sem precon-
ceito o que o Cristo ensina? Mas,
não é isso que elas fazem? Naaão?
Concordo, pois cada uma quer ser
a maior, ou melhor, do que a outra,
mas, que importa meu irmão? Não
foi Jesus que disse para nós bus-

carmos as coisas do céu? Como?
A igreja é física e composta por
humanos e que por isso está cheia
de egoísmo, vaidade e inveja? Que
é por isso que ela está repleta de
defeitos humanos? Que as coisas
do céu que o Cristo se refere são a
bondade, o amor, o perdão, a man-
suetude, enfim, a paz? Pergunto a
você irmão: não há paz nas igre-
jas? Claro que há. É na igreja que
você encontra alento para respi-
rar, paz para viver, força para ven-
cer e apoio para seguir. Concor-
das? Ufa! Até que enfim concor-
damos com alguma coisa. Como?
Há restrições? Como assim? Além
de tudo isso que falei também há
falsidades, interesses mesqui-
nhos, meias verdades e intolerân-
cia? Que importa? Busquemos
outra então para nos abrigarmos.
Que? O melhor abrigo é a conver-
sa direta com Deus? A aceitação
de Suas Leis, o discernimento so-
bre elas e a luta para mudar para
melhor o que se pode mudar em
nossa vida? Não entendi! Há? Sei.
É o faça-se a sua vontade Pai, mas
sem ficarmos de braços cruzados.
Ah! Agora entendi! Mas, então
para nos salvarmos basta vivermos
a vida que Deus nos deu de forma
que nossa consciência não nos
culpe? Claro, porque não pensei
nisso? O amor ao próximo, o amar
a Deus acima de todas as coisas, o
não fazer aos outros o que não
gostaríamos que nos fizessem e
fazer a eles tudo o que gostaría-
mos que nos fizessem é a única
religião verdadeira. Então, pode-
mos nos abrigar nela? Sim? Eia ir-
mão, corramos para ela porque o
tempo urge já que os tempos são
chegados e, tanto ontem como
hoje, confundem-se no julgar do
aspecto do céu para nos ajudar a
viver na cristandade. Ouçamos, en-
tão, o que diz Tereza de Calcutá
para discernirmos o melhor a fazer:
“O fruto do silencio é a oração; o
fruto da oração é a fé; o fruto da fé
é o amor; o fruto do amor é o servi-
ço; o fruto do serviço é a paz” e
nós complementamos fechando o
circulo divino dizendo: o fruto da
paz é o silencio.

TEMPOS CHEGADOS

Kaidakama
HORÓSCOPO

Especial Henrique Veltman
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 Da leitura do New York Times,
do Post e do Guardian, entre ou-
tros,  dá pra traçar um quadro ge-
ral da tragédia que destrói, hoje, o
Afeganistão. A violenta instabilida-
de que agora destrói o país é re-
sultado daquela fatídica invasão de
20 anos atrás. Os Estados Unidos
devem concluir sua retirada mili-
tar em 11 de setembro. Muitas tro-
pas americanas, assim como as de
alguns aliados, sobretudo britâni-
cos, já deixaram o país. O resulta-
do é totalmente previsível,  o Tali-
bã avançou. Só nas últimas sema-
nas, ele tomou o poder em mais
de 100 dos 407 distritos afegãos,
o que significa um controle sobre
a maioria do país (55%). É verda-
de que boa parte do território ocu-
pado tem baixa densidade demo-
gráfica, são zonas predominante-
mente rurais, e em algumas áreas
as forças do governo revidaram.
Mas não há como disfarçar o fato
de que o Talibã, destronado pelos
Estados Unidos duas décadas
atrás, está mais uma vez em as-
censão. E o Talibã não tem inten-
ção de deixar como está. Ele ago-
ra está cercando grandes cidades.
Os Estados Unidos ainda estão for-
necendo apoio aéreo para as for-
ças do governo, mas é improvável
que isso dure muito tempo.

E depois? As forças militares e
policiais afegãs parecem incapazes
de oferecer muita resistência, com
certeza não sem o apoio militar in-
ternacional. E existem relatos de
que as tropas do governo, desmo-
ralizadas e sem liderança, já aban-
donaram muitos postos avançados
e muitas bases. O presidente Ashraf
Ghani impôs toque de recolher de
um mês, mas parece improvável
que isso vá inibir as forças do Ta-
libã, que não é conhecido por sua
disposição em obedecer a decre-
tos do governo. Na ausência de
forças estatais afegãs, foi noticia-
do que antigos senhores de guerra
começaram a mobilizar milícias pri-
vadas, com o próprio governo che-
gando a direcionar fundos para
elas. O espectro de um retorno do
tumulto pós-soviético do começo
dos anos 1990, quando o Afega-
nistão foi destroçado por facções
beligerantes, incluindo o Talibã, pa-
rece cada vez mais provável. É pos-
sível que já esteja acontecendo. De
acordo com a ONU, quase o do-
bro dos civis afegãos foram mor-
tos ou feridos neste ano em com-
paração com o ano passado. Fata-
lidades em maio e junho apenas
chegaram ao nível mais alto - aci-
ma de 1.600 - para o período des-
de que a ONU começou a regis-

Afeganistão, um retrato sem retoques

Evento Brás Pereira

A Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá o
seu 26º Congresso Internacional de Assistência
Social nos próximos dias 30 e 31 de agosto, às
19h30. O objetivo do encontro é aprimorar e
contribuir com o desenvolvimento dos profissionais
que atuam na gestão, na execução e no apoio aos
serviços e programas da Assistência Social, voltados
ao público em situação de vulnerabilidade no Brasil
e no mundo.   O evento, que terá edição on-line, é
gratuito e reunirá profissionais atuantes nas áreas
da Assistência Social e dos Direitos Humanos,
representantes da sociedade civil e de movimentos
sociais e a comunidade acadêmica. Além das
palestras, haverá importante debate com
especialistas em torno do tema “Desigualdade
social e pobreza: impactos psicossociais da
pandemia”.   As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas pelo link: https://www.lbv.org/
congressosocial. Para quem desejar receber o
certificado de participação, haverá apenas uma
taxa simbólica.

Evento Internacional de Assistência Social vai discutir o tema
“Desigualdade social e pobreza: impactos psicossociais da pandemia”

Além de palestras, encontro terá importante debate com especialistas sobre o assunto

trar essas estatísticas em
2009. Para setores das for-
ças militares e políticas
do establishment dos Esta-
dos Unidos e do Reino Uni-
do, estimulados, como sem-
pre, por intervencionistas
entusiastas da imprensa, a
guerra civil no Afeganistão é
uma prova: uma prova da
loucura que significa sair do
país. E uma prova, no fim
das contas, da sabedoria por
trás da invasão.

A mídia está em polvo-
rosa. “A retirada colocou o
Afeganistão de volta no ca-
minho do terror, do caos e
da desintegração”, afirma
um editorial do Observer.
O Financial Times afirmou
que as potências ocupantes
do Ocidente até agora pre-
cisam continuar lá se quise-
rem cumprir sua “obrigação
moral para com a população
do Afeganistão”. E a CNN
citou o político francês
Charles-Maurice de Tal-
leyrand: “Isso é pior que um
crime, é um disparate”.

“Isso”, os defensores da
invasão dizem, apontando
para a situação em declínio
no país, “é a razão por que
os Estados Unidos e seus ali-
ados precisam ficar no Afe-
ganistão”. Eles fazem a res-
salva de sua defesa daquilo
que na verdade é uma ocu-
pação dizendo que não pre-
cisa durar para sempre -  só
o suficiente para que a paz
seja alcançada.

Mas isso é uma ilusão. O
que está acontecendo no Afe-
ganistão na realidade não é
resultado da retirada das for-
ças lideradas pelos Estados
Unidos. Não, é resultado
da entrada das forças lidera-
das pelos Estados Unidos -
fruto da invasão do Afega-
nistão 20 anos atrás.

Porque foi essa ação  jus-
tificada de início como uma
tentativa de retaliação e eli-
minação da Al-Qaeda, antes
de se tornar uma ocupação
por tempo indeterminado
que tornou o conflito quase
inevitável.

Os Estados Unidos pri-
meiro destruíram o regime
opressor, mas coeso, do Ta-
libã, ele próprio resultado da
guerra civil dos anos 1990.
E então tentaram impor um
novo regime ao país, trazen-
do Hamid Karzai de paraque-

das para governar o Afega-
nistão à imagem do Ociden-
te. Deveria ser uma democra-
cia constitucional. Deveria
haver um Parlamento, elei-
ções, uma extensão da fran-
quia e das tão alardeadas me-
lhorias nos direitos das mu-
lheres. O que está se desin-
tegrando é o Afeganistão que
o Ocidente tentou impor ao
povo afegão. Mas o proble-
ma, como um crítico astuto
colocou, é que esse gover-
no, e sua sede em Kabul, sim-
plesmente não tinha “legitimi-
dade em escala nacional”. Ele
foi uma imposição estrangei-
ra, não uma criação popular.
Os bilhões de dólares injeta-
dos do incipiente aparelho de
Estado afegão, supostamen-
te fortalecendo sua infraes-
trutura de segurança e refor-
çando o Exército, só ilustra-
ram sua fraqueza fatal de que
isso não era nada sem o apoio
contínuo do Ocidente. Então
ele poderia continuar, como
aconteceu com Karzai e de-
pois com Ghani no coman-
do, enquanto os Estados Uni-
dos e seus aliados o apoias-
sem. Enquanto eles o finan-
ciassem. Enquanto as forças
internacionais o defendes-
sem. Mas sem o Ocidente
para sustentá-lo, suas fra-
quezas políticas e estruturais
seriam expostas para todos
verem. E é isso que está
acontecendo agora. A saída
ocidental do país retirou a
principal fonte de força e le-
gitimidade desse Estado afe-
gão. E permitiu que o Talibã,
que na verdade prosperou na

ilegalidade do que é apresentado
como um Estado não afegão, pre-
enchesse o vácuo de onde as for-
ças ocidentais costumavam estar.
Aqueles que argumentam que a
atual desintegração do Afeganis-
tão mostra por que o Ocidente pre-
cisa continuar lá não entenderam.
Porque o que está se desintegran-
do é o Afeganistão que o Ociden-
te tentou impor ao povo afegão.
Ele é fruto da força, e só poderia
ser mantido pela força. Não ha-
veria como manter um status
quo pós-2001 no Afeganistão que
não envolvesse sua ocupação in-
terminável. Uma guerra eterna de
fato. O que estamos vendo agora
na violenta instabilidade que está
destruindo o Afeganistão não é a
loucura da retirada, mas a barba-
ridade da invasão. Assim como o
Iraque, a Líbia e a Síria antes dele,
o Afeganistão deve ser uma de-
núncia do intervencionismo oci-
dental e dos interesses da indús-
tria americana de armas. Talvez
seja o momento de reler “O livrei-
ro de Cabul”.

hbveltman@gmail.com

Serviço: Evento: 26º Congresso Internacional de Assistência Social da LBV — edição on-line
Tema: “Desigualdade social e pobreza: impactos psicossociais da pandemia”. Para quem: Profissionais atuantes nas

áreas da Assistência Social e dos Direitos Humanos, representantes da sociedade civil e de movimentos sociais e
comunidade acadêmica. Data e horário: 30 e 31 de agosto, às 19h30. Inscrições: https://www.lbv.org/congressosocial.
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Na útima desta terça-feira (17/08), o vereador Paulo Frange
esteve no VSE Tietê/Canteiro de obras da avenida Santa Marina,
na Freguesia do Ó, para acompanhar a descida da roda de
corte da primeira tuneladora (popularmente conhecida como
'tatuzão') que será utilizada para as escavações da Linha 6-
Laranja do metrô de São Paulo. Ao lado do prefeito da capital,
Ricardo Nunes, e do governador do estado de São Paulo, João
Doria, Frange conheceu mais detalhes da linha que ligará a

Brasilândia, na zona noroeste da capital, à estação São Joa-
quim, na região central, em um trajeto de 15 quilômetros com
15 estações.  Uma delas, a estação Vila Cardoso, ficará ao lado
do Hospital da Brasilândia - Dr. Adib Jatene, que em breve
deverá funcionar com sua capacidade máxima e empregará
mais de 5 mil funcionários. Paulo Frange disse que "o impacto
dessa obra transformará toda a zona noroeste da capital, em
especial a Vila Brasilândia, e vai trazer muita qualidade de vida

para a população". A linha deverá ser entregue até 2025. A
previsão é que atenda cerca de 633 mil pessoas por dia. O
tempo de transporte entre os dois pontos da cidade, que atual-
mente leva 90 minutos de ônibus, será reduzido a apenas 23
minutos. O empreendimento é uma parceria público-privada
(PPP) do Governo do Estado de São Paulo com a Concessio-
nária Linha Universidade, representada pela empresa Espanhola
ACCIONA, que realizará a operação da linha por 19 anos.

As Praças de Atendimen-
to, situadas nas 32 subprefei-
turas, voltam a funcionar em
horário convencional a partir
da próxima segunda-feira (23).

A medida tem como base o
Plano São Paulo, do Governo
do Estado, que permite o re-
torno gradual e seguro das ati-
vidades. Os serviços necessi-

tam de agendamento prévio.
O atendimento ao público

acontecerá das 8h às 17h e
estará disponível para três
serviços: autuação de proces-
sos em geral, desbloqueio de
Senha WEB para pessoa físi-
ca e MEI, e CCM (validação
de inscrição de pessoas físi-
cas).  O cidadão deve reali-
zar o agendamento na central
SP156 – disponível em tele-
fone, aplicativo ou site – e,
posteriormente, se dirigir até
a unidade escolhida, portando
os documentos necessários.
Será permitido o agendamen-
to de um serviço por horário.
Seguindo os protocolos de se-
gurança em combate à Covid-
19, todas as pessoas deverão
utilizar máscara e respeitar o
distanciamento social no interior
das Praças de Atendimento.

Demais serviços estão dispo-
níveis de forma online pelo SP156
e podem ser solicitados pelo  site
sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal.

Subprefeituras voltam a atender em horário
convencional a partir de segunda-feira (23)

Estado de SP pagará R$ 1 mil para
manter alunos do ensino médio na escola

Cel: 99374-4534

www.saopaulodefato.com

O Governador João Doria
lançou nesta quinta-feira (19)
o Bolsa do Povo Educação
para os estudantes mais vulne-
ráveis do ensino médio da rede
estadual de Educação. A ação
prevê o pagamento de benefí-
cio no valor de R$ 1 mil, por
ano letivo, e tem como objetivo
principal o combate à evasão
escolar. O programa faz parte
do Bolsa do Povo Educação,
criado pelo Governo de São
Paulo para auxiliar as famílias
a superarem os desafios edu-
cacionais e financeiros provo-
cados pela COVID-19.

 “Quero ratificar a impor-
tância dessa iniciativa para
combater a evasão escolar.
Cinco milhões de crianças dei-
xaram a escola em 2020 no
Brasil. Isso é um deserto para
o futuro do Brasil. Pessoas sem
ensino não reagem, se tornam
dependentes. E é isso o que nós
não queremos. Queremos cri-
anças e jovens que tenham,
pelo ensino, a oportunidade de
viver melhor”, disse o Gover-
nador.  No total, o Governo de
SP vai investir R$ 400 milhões
no programa, com aportes de
R$ 100 milhões ainda em 2021
e de R$ 300 milhões no ano le-
tivo de 2022. Por meio do novo
benefício, o Governo de SP pre-
tende manter os jovens do en-
sino médio na escola, estimu-
lando a participação nas ativi-
dades escolares e, consequen-
temente, melhorando a apren-
dizagem.  Os pagamentos se-
rão feitos proporcionalmente ao
ano letivo e estão condiciona-
dos à frequência escolar míni-
ma de 80%, à dedicação de 2 a
3 horas de estudos pelo aplica-
tivo Centro de Mídias SP
(CMSP) e à participação nas
avaliações de aprendizagem.
Os estudantes da 3ª série do

Ensino Médio devem ainda
realizar atividades preparató-
rias para o ENEM.  As ins-
crições para o programa po-
derão ser realizadas entre 30
de agosto e 10 de setembro
pelo site https://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/
. Poderão se inscrever todos
os alunos regularmente ma-
triculados no ensino médio e
na 9a. série do ensino funda-
mental da rede estadual de
ensino e inscritos no Cadas-
tro Único – CadÚnico.

 Dados da Secretaria de
Educação indicam que há 3,5
milhões de estudantes matri-
culados na rede estadual de
ensino, com cerca de 770 mil
em situação de pobreza ou
extrema pobreza. Destes, 1,2
milhão estão no ensino mé-
dio, sendo 267 mil em vulne-
rabilidade.

 “O bônus demográfico do
Brasil está diminuindo a par-
tir do final de 2022. Perder
essa geração será uma ca-
tástrofe. Se não tivermos os
investimentos e as políticas
necessárias no enfrentamen-
to presente a esta pandemia,
será uma conta que teremos

que pagar pelo menos nos pró-
ximos 30 anos”, afirmou o Se-
cretário estadual da Educação,
Rossieli Soares.

Bolsa do Povo Educação
-  O Bolsa do Povo Educação
é um programa de transferên-
cia de renda do Governo do
Estado de São Paulo, via a
Seduc-SP, e tem como objeti-
vo garantir o vínculo das famí-
lias com as escolas e dos es-
tudantes com o ambiente es-
colar. Para isso, serão seleci-
onados 20 mil mães, pais ou
responsáveis legais de estu-
dantes matriculados na rede
pública estadual de ensino.
Eles apoiarão as escolas, prin-
cipalmente no acompanha-
mento dos protocolos sanitári-
os, garantindo o retorno pre-
sencial seguro para estudantes
e funcionários.  Os beneficiá-
rios do programa devem cum-
prir uma jornada de quatro ho-
ras diárias e receberão R$ 500
por mês, de agosto a dezem-
bro de 2021. As principais ati-
vidades realizadas por eles são
a busca ativa e o acolhimento
de alunos, o apoio à educação
especial, além do apoio geral
à escola.

VEREADOR PAULO FRANGE PARTICIPOU DA DESCIDA DA RODA DE CORTE DO
'TATUZÃO' QUE FARÁ ESCAVAÇÃO DOS TÚNEIS DA LINHA 6-LARANJA DO METRÔ

Fotos: Asssessoria Gilson Barretos
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Cassius

A escritora Carolina Ma-
ria de Jesus, o pentacampeão
de salto triplo Adhemar Fer-
reira da Silva, os cantores e
compositores Itamar Assump-
ção e Geraldo Filme e a sam-
bista e ativista Madrinha Eu-

São Paulo terá
cinco novas
estátuas de

personalidades
negras

nice serão homenageados com
cinco estátuas que serão ins-
taladas na cidade de São Pau-
lo.  De acordo com a prefeitu-
ra, foram escolhidas persona-
lidades negras com forte liga-
ção com o município. O anún-
cio ocorreu na terça-feira (17)
durante a Semana de Valori-
zação do Patrimônio, que vai
até sexta-feira (20).  A está-
tua de Carolina Maria de Je-
sus, autora do clássico Quarto
de Despejo, será instalada no
Parque Linear Parelheiros,
onde a autora viveu por mui-
tos anos. A estátua de Geral-
do Filme ficará na Barra Fun-
da, perto do antigo Largo da
Banana, local que, segundo a
prefeitura, foi “aprovado por
pessoas do movimento e pela

própria família do Geraldo”.
 Ainda não está o local onde

ficará de estátua de Adhemar
Ferreira da Silva, mas é pro-
vável que seja no canteiro cen-
tral da Avenida Braz Leme, no
bairro da Casa Verde, onde o
pentacampeão de salto triplo
sempre morou e onde surgiram
clubes de atletismo em decor-
rência do sucesso dele. A es-
tátua de Madrinha Eunice, fun-
dadora da primeira escola de
samba da capital, a Lavapés,
ficará na Praça da Liberdade.
A localização da obra em ho-
menagem a Itamar Assump-
ção ainda não está definida. “A
prefeitura ainda está em con-
tato com a família do artista
para indicação de lugares pos-
síveis para a homenagem, mas

localidades como a Casa de
Cultura da Penha, onde Itamar
gravou a trilogia Bicho de 7
cabeças, em 1993, e que tam-
bém conta com um estúdio em
sua homenagem e no bairro
onde ele nasceu; e a Praça
Benedito Calixto, importante
espaço cultural da cidade pró-
ximo ao antigo teatro Lira Pau-
listana, já estão sendo consi-
derados”, diz nota divulgada
pela Secretaria Municipal de
Cultura.

No ano passado, a prefei-
tura inaugurou uma estátua na
Praça Clóvis Bevilácqua em
homenagem a Joaquim Pinto
de Oliveira (1721-1811) , um
escravo que foi um artesão e
arquiteto e ficou conhecido
com a alcunha de Tebas.

Carolina Maria de
Jesus, Adhemar

Ferreira da Silva,
Itamar Assumpção,
Madrinha Eunice e

Geraldo Filme serão
homenageados em
novos monumentos

na cidade

 Como convidado especial, Brás Pe-
reira, uma das figuras mais importan-
tes da Vila Nova Cachoeirinha deu seu
depoimento na Sessão Solene, que foi
presidida por Sandra Santana e home-
nageou os 88 anos do maior ( em tama-
nho) bairro da querida Zona Norte. Brás
declarou a importância que a
Cachoeirinha e como a vida da comu-
nidade tem melhorado nos últimos
anos.  O Jornal São Paulo de Fato agra-
dece o convite e promete continuar lu-
tando por melhorias e mais conquistas.

Parabéns, Vila Nova Cachoeirinha, e
a todos os homenageados pelo traba-
lho em prol de uma São Paulo mais justa
e humana! #vilanovacachoeirinha
#zonanortesp #saopaulo

Vila Nova Cachoeirinha completa 88 anos na Sessão
Solene na Câmara Municipal de São Paulo, sob a
presidência da nobre vereadora Sandra Santana

Daiane Ferr é musa do Corinthians do Futebol Litoral pela
agência Lunna Models e representante do time do Corinthians.
A gata tem 27 anos,  é empreendedora e modelo, ama esportes
e coleciona títulos na carreira como atleta . A musa tem um
currículo admirado e como corintiana, também se torna musa
do "Sport Club Corinthians ITANHAENSE" (Estopim). A gata
atua como modelo nos desfiles da Sport Models e também re-
ceberá o título de Top Sport Models esta semana. A musa da
Fiel tem se destacado no  Brasil inteiro e vem ocupando milha-
res de capas das páginas do seu time no Instagram. Viralizando
a internet e ganhando cada vez mais reconhecimento e fãs.
Acompanhe a gata pelo seu Instagram. @daiane_ferr_oficial
A gata da Top Sport Models

A GATA CORINTHIANA

Adhemar Ferreira da Silva




