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Bruna Marquezine brilha em
Campanha de Verão 2022

Após receber o pedido de demissão do secretário Municipal da Cultura de
São Paulo, Alê Youssef, na noite desta quarta-feira, 25, o prefeito Ricardo Nunes
(MDB) já escolheu uma substituta para a vaga: a relações-públicas Aline Torres,
que hoje é adjunta da Secretaria de Inovação e Tecnologia.  Militante da área
cultural, Aline Torres, 34 anos, é pós-graduada em Gestão de Projetos Culturais
pela USP. Ela atua nos movimentos negro e feminista, assim como tem presença
marcante na comunidade de Pirituba, na zona noroeste da capital. Pág. 8

Aline Torres é a nova secretária
de Cultura de São Paulo

Governo de SP inicia 3ª dose para
idosos no dia 6 de setembro

O Governador João Doria anunciou
quarta-feira (25) a ampliação da cam-
panha contra a COVID-19 com a ter-
ceira dose da vacina para idosos com
60 anos ou mais a partir do dia 6 de se-
tembro. Inicialmente, a medida deve
atender 900 mil pessoas protegidas com
a segunda aplicação de qualquer imuni-
zante há pelo menos seis meses.

“Desde a semana passada, o Comitê
Científico vem discutindo com a área da
Saúde a proteção das pessoas com mais
idade. Essa decisão foi finalizada hoje
pela manhã para aumentar a proteção
das pessoas com mais de 60 anos”, dis-
se o Governador. Pág. 2

Para o Verão 2022, a
Arezzo se juntou a Bruna
Marquezine para uma cam-
panha que fala sobre fres-
cor, boas vibrações e a ener-
gia do verão. Essa é a men-
sagem principal   da campa-
nha com lançamento no dia
26 de agosto.   Bruna foi cli-
cada pelas lentes da fotógra-
fa Nicole Haniger que pode
registrar toda sua sensuali-
dade, inspiração e boas vi-
brações, e contou com a di-
reção criativa do renomado
Giovanni Bianco.  O shoo-
ting da campanha, respeitan-
do o distanciamento social,
foi realizado numa piscina no
Rio de Janeiro, explorando o
alto astral da atriz que já está
pronta para o próximo verão.

"A coleção de verão 2022
tem tudo que eu amo usar
na estação, mistura de co-
res vibrantes, formas e ma-
teriais inusitados (amo a san-
dália de corda com bico qua-
drado) além das bolsas que
levantam qualquer look", co-
menta Bruna.  A campanha
explora as macrotendências,
incorporadas ao DNA femi-
nino da marca e da atriz.
Esta coleção conta com
modelos que são tendência
do verão, como as papetes
de solado leve e palmilha
anatômica, com cordões ar-
tesanais, que formam um
ótimo contraste para se usar
com looks elegantes, como
o shorts e blazer, ou vesti-
dos fluidos.
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 No amado Brasil, ninguém
escapa da sanha de propinas,
boatos, malandragens varia-
das, pequenos e grandes rou-
bos, sequestros relâmpagos ou
simples, enfim, malandragens
de todo naipe. Em tempos pas-
sados, as eleições eram reali-
zadas através de cédulas em
que o nome do ‘marreta’ cons-
tava. Os candidatos eram em
menor número que os atuais e
os eleitores, idem. Após votar,
as urnas eram levadas para um
ambiente seguro, vigiadas e no
outro dia, os ‘escrutinadores’
conferiam as cédulas e anota-
vam os votos sufragados a
cada candidato. Entre candi-
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Editorial

Geral

Urna eletrônica

Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

datos vencidos e vencedores,
não havia reclamação. Todos
concordavam com a lhaneza
dos ‘escrutinadores’. Com a
modernidade, foi incluída nas
eleições a urna eletrônica. Mo-
derna, rápida, resultado logo
após ao final da eleição. Agora
a urna eletrônica é colocada em
dúvida: alguns políticos a con-
sideram leviana, protegendo
determinado partido e seus can-
didatos! E fazem menção de
que volte ao sistema antigo,
mais confiável. Aguardemos!

Tia Zulmira, viúva, apo-
sentada e que confia na urna
eletrônica!

O Governador João Doria
realizou  quinta-feira (26) o
lançamento da Delegacia da
Diversidade Online (DDD
Online), responsável pelo re-
gistro eletrônico de todas as
ocorrências de intolerância ou
preconceito por diversidade
sexual e de gênero e demais
delitos dessas naturezas. A ini-
ciativa é mais um passo impor-
tante para as políticas públicas
de proteção à diversidade e às
minorias no Estado de SP.

 “O respeito é a expressão
do amor. Pessoas que têm a
intolerância como marca são
pessoas que não se amam. São
pessoas que odeiam. E é des-

SP lança Delegacia da  Diversidade Online e
 amplia  combate  a crimes de intolerância

O Governador João Doria
anunciou   quarta-feira (25) a
ampliação da campanha con-
tra a COVID-19 com a ter-
ceira dose da vacina para ido-
sos com 60 anos ou mais a par-
tir do dia 6 de setembro. Inici-
almente, a medida deve aten-
der 900 mil pessoas protegidas
com a segunda aplicação de
qualquer imunizante há pelo
menos seis meses.

“Desde a semana passada,
o Comitê Científico vem dis-
cutindo com a área da Saúde
a proteção das pessoas com
mais idade. Essa decisão foi
finalizada hoje pela manhã para
aumentar a proteção das pes-
soas com mais de 60 anos”,
disse o Governador. “É uma
importante decisão tomada
pelo Governo do Estado de
São Paulo”, acrescentou Do-
ria.  A extensão da campanha
foi avalizada pelo Comitê Ci-
entífico de São Paulo. O obje-
tivo principal é garantir prote-
ção adicional à população mais
vulnerável a variantes mais
contagiosas do coronavírus,
como a delta. O Governo do
Estado também pediu mais
vacinas ao Ministério da Saú-
de para antecipar a segunda
dose dos públicos restantes.
“Além de proteger a popula-
ção adulta com a cobertura de
segunda dose, é importante
também aumentar a proteção
dos grupos mais vulneráveis
que têm maior chance de,
eventualmente, ter um quadro
mais grave, com uma dose
adicional. Após seis meses, há
evidência de uma possível que-
da de proteção e isso se aplica
a todos os imunizantes”, afir-
mou Paulo Menezes, Coorde-
nador do Comitê Científico.De
acordo com a Secretaria de

As notícias do momento,
inflação, aumento semanal
nos combustíveis, políticos
não se entendendo, vacinas
aplicadas em datas pré-esti-
puladas e de marcas variadas,
se tornaram notícias também.
Quanto aos óbitos causados
pela covid-19, alguns infor-
mam que diminuíram, outros
ficam ‘em cima do muro’ e
discordam. Recentemente os
atores Tarcísio Meira e Paulo
José nos deixaram. Abrindo o
terreiro para uma sessão de
consultas, um cliente fez o
pedido: “Magnânima guru,
quero encomendar um traba-
lho para espantar do país e do
mundo, a tal covid-19, que
está mandando pros ‘sete pal-
mos’ uma infinidade de viven-
tes; alguns eram nó cego, po-

Vacinas & Óbitos!
rém outros eram boa gente e
farão falta!” Para responder o
pedido, foi escalado o caboclo
Ogum das Trevas! “Zifio, esse
trabalho é de difícil execução.
As vacinas embora aplicadas
gratuitamente, tem ‘zifios’ que
exigem determinadas marcas.
Todas funcionam. E, na com-
pra das vacinas, também funci-
onaram as propinas! Muitos
políticos ‘lavaram a égua’ atra-
vés de propinas! O correto é
prevenir, usando máscara, álco-
ol em gel e pedir proteção divi-
na! Quanto aos óbitos, saiba que
nenhum vivente sobrará no pla-
neta Terra! Até hoje foram vá-
rios, amanhã poderá ser você...
. O cliente saiu apavorado!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

Palmeiras goleia o São
Paulo FC. Coringão parece
acertar o passo e fazer as
pazes com a vitória. Chega
de insucessos.

Os demais concorrentes se
salvam como podem, dentro das
suas limitações

Covid-19 continua arra-
sando: os atores Tarcísio
Meira e Paulo José nos dei-
xaram.

Gasolina sobe semanalmen-
te; salário de aposentados sobe
anualmente e em gotas home-
opáticas. Subindo o preço dos
combustíveis, os preços de tudo
segue o cortejo, devido serem
transportados pelos veículos
automotores.

Comércio voltará às ori-
gens, abrindo e atendendo
consumidores, de acordo
com as recomendações do
governador do estado.

Geada prejudicou as lavou-
ras; a de café foi a mais cas-
tigada. Preparem para pagar
mais caro pela bebida; a gea-
da ataca e o consumidor é ata-
cado também!

Silvio Santos foi hospi-
talizado e conseguiu dar o
‘golpe do baú’ na covid-19!
Retornou com a bola toda!

Sessentões dizem que esta-
rão mais seguros com a 3ª dose
da vacina.São Paulo começa a
imunizar pessoas acima de 60
anos a partir do dia 6 do mês

Crônica Professor Clovis Pereira

Entra mês, terminam me-
ses e as notícias são as mes-
mas: futebol sem torcedores,
inflação corroendo o restinho
das economias de alguns e
novos necessitados pululam na
praça! Moradores de rua es-
palhados por todos os cantos,
vacinas sendo aplicadas, al-
guns, embora ‘espetados’ fo-
ram vítimas da covis-19, com-
bustíveis subindo de preço ao
descer para o tanque, escolas
abrindo com reservas, igrejas
idem, leite e derivados com

Dançam os fatos da vida!

preço nas alturas, carne só
para os ricos, trânsito caótico
em determinadas horas, urna
eletrônica colocada na marca
do pênalti, impostos sobem di-
ariamente sobre tudo que se
adquire; a grana dos impostos
é para pagar o ordenado dos
políticos que não são saciados
só com propinas. Pelo andar
da carruagem, somente na
próxima encarnação as coisas
poderão endireitar!

Aguardemos...! E dançam
os fatos da vida!

Governo de SP inicia 3ª dose para
idosos no dia 6 de setembro

Estado da Saúde, até esta quar-
ta há 266 amostras positivas da
variante delta em todo o terri-
tório paulista. A estratégia do
Governo de São Paulo é asse-
gurar que os índices epidemio-
lógicos e de ocupação hospita-
lar continuem em queda e evi-
tar a propagação de novas va-
riantes.  “O fato dela ter uma
característica de disseminação
muito maior que as cepas an-
teriores faz com que esse olhar
de atenção e antecipação se
faça necessário”, destacou o
Secretário da Saúde Jean Go-
rinchteyn.   A Secretaria da
Saúde também já preparou
uma nova carteira de vacina-
ção para os idosos que vão re-
ceber a terceira dose a partir
de setembro. Não haverá ne-
cessidade de novo cadastro no
Vacina Já
(www.vacinaja.sp.gov.br) para
a dose adicional, bastando
comparecer a qualquer posto
de vacinação com o compro-
vante do esquema de imuniza-
ção completo há seis meses.

Vacinômetro  Até as
13h35 desta quarta-feira, o Va-
cinômetro apontava 74,49% da
população paulista protegida
com ao menos uma dose con-
tra a COVID-19, o equivalen-
te a pouco mais de 33,34 mi-
lhões de pessoas. Em relação
à população adulta, São Paulo
já vacinou 97,53% dos habitan-
tes com 18 anos ou mais com
pelo menos uma aplicação.

  O esquema vacinal com-
pleto de duas doses ou aplica-
ção única da Janssen alcançou
34,08% da população. Desde
o último dia 18, a imunização
em São Paulo também passou
a atender jovens a partir de 12
anos de idade.

sas pessoas que desejamos
distância. A essas pessoas, a
aplicação da lei. São Paulo
não tolera a intolerância, aqui
somos defensores da liberda-
de. E é por isso que estamos
fazendo aqui a Delegacia da
Diversidade”, destacou Doria.

 As vítimas poderão aces-
sar a Delegacia da Diversida-
de Online em qualquer hora do
dia e a partir de qualquer dis-
positivo eletrônico, sem que
haja a necessidade de sair de
casa. Após o registro, as ocor-
rências são direcionadas para
investigação na unidade espe-
cializada da capital ou DEICs
regionais.

São Paulo Brás Pereira

JOÃO VENINO

Gostem ou não, a vacinação avança e o Brasil já pode ser considerado um exemplo para o
mundo. Foram muitas idas e vindas e críticas à lentidão  brasileira na vacinação, mas, por fim,
tudo se encaixou perfeitamente e o Brasil hoje vacina cerca de 1 milhão e meio de pessoas
por dia. Sem politicagem, isso nos ajuda a entender que é possível ter esperança em um
momento tão complexo da humanidade e que precisamos acreditar na ciência e em quem faz
a ciência.  Até o fim do ano, a previsão é que mais de 80% da população esteja totalmente
imunizada, sem contar o fato de que a previsão de reabertura dos estádios de futebol ainda
permanece para novembro. Isso prova que a esperança se tornou realidade e que teremos
nossa vida novamente. Voltaremos a sonhar, acreditar e viver. Viva a ciência!

O dia está
chegando!
O dia está

chegando!
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Hugo Pereira

 Sem padrão tático, o Santos segue a passos largos para fi-
car mais um ano sem título. Serão 6 anos no total mais 10 anos
sem conquistas importantes, o que faz o clube se apequenar
cada vez mais. Chance de segunda divisão, não se tem. O que
temos é a oportunidade de tentar reconstruir o grande Santos
por meio das categorias de base, mas a geração Santista de
jovens atletas pouco consegue ajudar. Diniz é um louco à beira
do Gramado. Grita, grita e pouco faz, a não ser o seu toque de
bola infernal e sem nenhum sentido. O Santos tem a opção de
contratar Dorival Junior. Ou é isso ou nada!

Fora Diniz!

Variedades Diego Adel

Hoje inicio a minha co-
luna comentando o resumo
das principais notícias da
semana que bombou em
todo o Brasil.

Myrian Rios: A atriz reali-
zou na semana passada uma
cirurgia na cabeça para corri-
gir problemas de surdez, após
ter um sangramento no ouvi-
do. Apesar do susto, ela pas-
sa bem e já está em casa.

A Fazenda: Na próxima
edição do reality na Rede
Record de Televisão, os pro-
tagonistas já foram escolhi-
dos, apesar de não ter gran-
des personalidades a colu-
na investigou e já tem a lis-
ta: Tati Quebra Barraco,
Mumuzinho,Valentina Fran-
cavilla, Gabi Martins, Dinho
Alves, MC Gui, Nego do
Borel entre outros.

Maria Joana: A atriz, após
sofrer uma fratura quando par-
ticipava do quadro "Dança dos
Famosos", terá que ficar dois
meses sem pisar no chão. Ela
levou um tombo e fraturou a
Tíbia e precisou fazer uma ci-
rurgia de emergência.

Angélica: Após 24 anos
de Rede Globo, a apresen-
tadora decidiu dar um novo
rumo na carreira e fechou
um contrato com a HBO-
Max, onde comandará o
programa "Jornada Astral"
com estreia prevista para
outubro deste ano.

Karol Conká: A canto-
ra finalmente está dando a
volta por cima, após uma
polêmica passagem pelo
BBB 21, quando foi elimi-
nada com o recorde de re-
jeição de 99%17. A canto-
ra de 35 anos anunciou um
novo projeto musical ain-
da este ano e afirmou não
viver de passado.

Programa Qual Viagem:
Apresentado por este colu-
nista todas as sextas-feiras a
partir das 23h10 pela Rede
CNT de Televisão para todo
o país tem proposta para mi-
grar em outra emissora, diga-
se de passagem Rede Ban-
deirantes de Televisão.

Gaby Amarantos: Se-
guirá um novo rumo na sua
carreira. A cantora fará sua
estreia como atriz em
grande estilo, irá protago-
nizar a próxima novela das
18h00 na Globo "Além da
Ilusão". Ela interpretará
uma faxineira que mora
numa vila operária e sonha
em se tornar uma cantora
de rádio.

Galvão Bueno: Deixou
escapar durante a transmis-
são dos Jogos Olímpicos de
Tóquio que tem pretensões
ainda maiores na Rede Glo-
bo de Televisão e pediu à di-
reção da emissora um pro-
grama aos domingos. O pe-
dido ainda está em análise.

Fausto Silva: Confir-
mou que deverá levar
mesmo para a Band, o cor-
po de ballet que participa-
va com ele no "Domingão
do Faustão". Ele irá apro-
veitar também o quadro "
Dança dos Famosos" . Sua
estreia está definida pela
direção da emissora para
janeiro de 2022.

Masterchef: Da Rede
Bandeirantes, vem caindo de
audiência. Exibido às terças-
feiras às 22h45 o programa
mudou um pouco seu forma-
to e descaracterizou um pou-
co a disputa entre os partici-
pantes. Como dizia o Cha-
crinha na  Televisão Brasi-
leira tem muitos gênios.

Show do Milhão: Tem
a sua estreia prevista para
setembro no SBT. O pro-
grama terá a apresenta-
ção de Celso Portiolli  e
será patrocinado por um
grande cartão de crédito.
Porém, para participar do
programa terá que ter o
referido cartão para ser
sorteado.

Frase Final :  O Senhor é o
meu pastor e nada me faltará.

 Reforçando seu compro-
misso social, o Santana Par-
que Shopping, em parceria
com a AMPARA Animal, re-
aliza mais uma campanha de
adoção para ajudar a encon-
trar um lar para mais de 15
pets abandonados.  Em razão
da pandemia, a ação ocorre
virtualmente para que seja
possível participar mesmo sem
sair de casa. Para conferir

Adoção virtual de pets retorna
ao Santana Parque Shopping

 Para adotar: Envie e-mail para adote@amparanimal.org.br com o nome do pet
 Santana Parque Shopping:   Endereço: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780 –

Santana  Mais informações: (11) 2238-3002 – www.santanaparqueshopping.com.br

Sobre a AMPARA Animal -  A
AMPARA Animal é uma organiza-
ção sem fins lucrativos fundada em
agosto de 2010, por um grupo de
mulheres com um objetivo em co-
mum: conscientizar a sociedade e
transformar a dura realidade de cães
e gatos rejeitados e abandonados. Em
2013 recebeu a certificação de OS-
CIP, Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público, comprovando
sua transparência administrativa e se-
riedade, e em 2015 se tornou a maior
e mais importante instituição de pro-
teção aos animais do país.

 Serviço:  Campanha de Ado-
ção AMPARA Animal -  Data: Até
final de setembro -  Pets para ado-
ção: Instagram do Santana Parque
Shopping (@santanaparqueshop-
ping)

 O calendário de lutas no
Brasil está voltando à norma-
lidade, com a imunização da
maioria da população. E um
dos principais eventos de jiu-
jítsu do país, o The Cage
Championship, chega este ano
em sua 4ª edição, nos dias 11
e 12 de setembro, com todas
as 220 vagas abertas para ins-
crição preenchidas.

 Desde sua primeira edi-
ção, em 2018, já foram cerca
de 400 lutas e 800 atletas par-
ticipando do evento, com vá-
rios prêmios distribuídos aos
vencedores.  Com patrocínio
da Murasaki Sports  e do Sta-
minaApp, esta edição prome-
te. Quem garante é o ideali-
zador do  The Cage, Cristia-
no Macedo. Segundo o atle-
ta, serão 110 lutas casadas e
oitos Grande Prêmios. "Esse
evento incentiva os atletas e
valoriza o jiu-jitsu de uma for-
ma geral. Muito além da ques-
tão da competitividade, os par-
ticipantes saem de cada edi-
ção ainda mais preparados,
física e psicologicamente, ele-
vando o nível do esporte no
Brasil", explica Cristiano.

 Todas as lutas casadas
terão premiação em medalhas
e os Grande Prêmios terão
entrega de cinturão aos ven-
dedores. No GP, todas as ca-
tegorias, de Kids a Master (6
a 55 anos), terão três lutas, de
seis minutos cada, pela con-
quista do cinturão.  "Infeliz-
mente, ano passado, diante

dos acontecimentos causados
pela pandemia, não pudemos
realizar nosso evento. Mas
esse ano, já com uma equipe
preparada para receber os
atletas e com um ambiente
controlado, mas ainda sem tor-
cida, iremos realizar nossa 4º
edição com transmissão ao
vivo das lutas, sem custo ne-
nhum para quem queira assis-
tir. E garantimos que vai ser
mais um sucesso, com muita
dedicação e suor, corremos
atrás para realizar esse even-
to", conclui Cristiano.

 Experiência  -  O ideali-
zador do evento acumula ex-
periência no mundo da luta.
Cristiano é faixa preta de jiu-
jitsu e proprietário do Centro
de Treinamento Infinity, com
mais de 100 competições no
cartel, acumulando títulos em
campeonatos nacionais e inter-
nacionais, sendo 8 paulistas,  3
brasileiros, 3 sul-americanos, 4
panamericanos e 2 mundiais.

  Com esse time de com-
petidores e a experiência da or-
ganização, o The Cage Cham-
pionship faz parte do time de
sucesso na reabertura do ca-
lendário de lutas no Brasil.

Local: Rua Amparo, 368,
Baeta Neves, São Bernardo
do Campo - SP -  Dia: 11 e 12
de setembro de 2021 -  Horá-
rio: 11/09 - (13h às 20h) | 12/
09 - (9h às 19h) - \ Mais infor-
mações: (11) 97671-3070

The Cage chega em sua 4ª edição como um
dos maiores eventos de lutas do Brasil

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
 Te lefones:  (11) 3999-5213 / 94736-4989 -

w w w. b a r d o t i a o . c o m . b r

todos os animais disponíveis
para adoção, basta conferir o
Instagram do empreendimen-
to (@santanaparqueshopping)
e, caso se encante por algum,
enviar um email para
adota@amparanimal.org.br
com o nome do pet.  Os can-
didatos a tutores devem ter
mais de 18 anos de idade, além
de passar por uma triagem que
avalia questões ligadas ao per-
fil familiar, rotina do novo tu-
tor, histórico com animais, se-
gurança e necessidades do
animal.  A ação acontece até
o final do mês de setembro.
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Vacinação será obrigatória em
estabelecimentos na cidade de São Paulo

Geral 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

Vereador Paulo Frange visitou a ACM Norte

A prefeitura de São Paulo
anunciou, hoje (23), que será
obrigatório estar com a vaci-
nação contra a covid-19 em dia
para entrar nos estabelecimen-
tos da cidade. A exigência será
como um passaporte de vaci-
nação que deverá ser exigido
por todos os estabelecimentos

(comércio, serviços e even-
tos em geral).  A comprova-
ção poderá ser feita por meio
de aplicativo da prefeitura ou
com o próprio cartão físico.

 "A pessoa baixa o aplica-
tivo da prefeitura e lá terá um
QR Code com todas as infor-
mações: primeira dose, se-

O vereador Paulo Frange,
acompanhado de Guaracy
Fontes Monteiro Filho,
Subprefeito de Casa Verde/
Cachoeirinha e equipe, conhe-
ceu a ACM Norte, no Jardim
das Laranjeiras, zona norte da
capital, que há sessenta anos

promove bem-estar, saúde e
educação integral aos seus
mais de 1400 associados.  A
ACM Norte também realiza
ações sociais com as comuni-
dades do entorno, um dos te-
mas da reunião.

 O vereador destacou a

importância do espaço para o
fortalecimento das políticas
públicas de assistência social.
Frange foi recepcionado por
Alessandro Mendaçoli,
supervisor da unidade, e
Cristina Neglia, secretária
executiva.

gunda dose, quando ela vai to-
mar ou deveria ter tomado", ex-
plicou o prefeito Ricardo Nu-
nes. Segundo ele, o dispositivo
e-SaudeSP está em fase de
testes e a previsão é a de que
até sexta-feira (27) já esteja
concluído.  O prefeito disse que
o estabelecimento que não
cumprir a determinação será
multado, e o cidadão que não
apresentar o comprovante de
vacinação poderá ser impedi-
do de entrar no local.   “O con-
ceito principal é o de que os es-
tabelecimentos só aceitem pes-
soas com a vacina. Se identifi-
carmos que o estabelecimento
não está exigindo ou que há pes-
soas no local que não se vaci-
naram, aplicaremos uma multa.
Para evitar isso vamos ofere-
cer todos os mecanismos para
fazer essa identificação”, disse
Nunes. Fonnte: Agência Brasil

Professores têm até segunda para
escolher livros da educação infantil

Termina na próxima segun-
da-feira (30) o prazo para que
professores e gestores das es-
colas públicas escolham os li-
vros e os materiais didáticos
para a educação infantil de
2022. A escolha das obras deve
ser feita por meio do Guia Di-
gital do Programa Nacional do
Livro e do Material Didático
(PNLD), acessível via Sistema
PDDE Interativo/Simec.

 Segundo o Ministério da
Educação, as escolas estadu-
ais e municipais que ainda não
tenham acesso ao sistema de-
vem solicitá-lo à Secretaria de
Educação. No caso das esco-
las federais, o acesso deverá
ser autorizado pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).  Todos as
informações necessárias e o
passo a passo nesse processo
de escolha do material estão
disponíveis na internet.   O

PNLD distribuirá, esse ano,
obras da educação infantil
para estudantes e professo-
res das escolas públicas de
todo o país. “Esta edição traz
um ciclo próprio que inclui
materiais para estudantes,

professores e gestores. A
grande novidade fica por con-
ta dos livros didáticos direcio-
nados aos estudantes da pré-
escola”, informa o ministério.
De acordo com a pasta, a dis-
tribuição do material “busca
assegurar o desenvolvimento
social e cognitivo dos indivídu-
os, fundamental para a promo-
ção da igualdade de oportuni-
dades educacionais, conforme
disposto pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacio-
nal”.  Cabe ao FNDE coor-
denar a aquisição e distribui-
ção do material, que terá como
destino cerca de 30 milhões de
estudantes de toda a educa-
ção básica. Já ao PNDL cabe
avaliar e disponibilizar obras
didáticas, pedagógicas e lite-
rárias, entre outros materiais
de apoio à prática educativa,
regular e gratuita, para a rede
pública.

www.saopaulodefato.com
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Bairro a Bairro

Mooca produz a maior pizza do Brasil com o
patrocínio máster do São Cristóvão Saúde

Em comemoração ao seu
aniversário de 465 anos com-
pletados no dia 17 de agosto, o
bairro da Mooca celebrou a
data com a maior pizza do país,
sendo entregue, gratuitamente,
para a população.

 O evento trouxe o tradici-
onal sabor de muçarela, com
20 metros e 29 centímetros de
comprimento, 668 pedaços e
mais de 115 quilos. Com dura-
ção de quatro horas, em uma
rua fechada do bairro, o even-
to contou ainda com recreação
gratuita para as crianças, com

direito a tatuagem temporária,
brinquedos com monitores, al-
godão doce, pipoca e muita
música. A comemoração foi
feita pela Pizzaria Sacada,
tendo o patrocínio máster do
Grupo São Cristóvão Saúde.

 "A Mooca é um bairro úni-
co, tendo como principal ca-
racterística a presença de imi-
grantes italianos e seus des-
cendentes. Apoiar um evento
que marca essa cultura e tra-
ços típicos da região, em vir-
tude do seu 465º aniversário,
é muito gratificante. Parabe-

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Brás PereiraBrás Pereira

Pode ser bonito vê-los  no
céu. Apesar de parecer uma
prática inofensiva, soltar ba-
lões é um risco que põe em
risco o espaço aéreo e é con-

SOLTAR BALÕES - ( CRIME OU DIVERSÃO ? )

  Grupo do Tenente Bombeiro Caetano, são for-
ças auxiliares do corpo de bombeiro. São voluntários
para servir o próximo em qualquer circunstância: NA
TERRA- NO AR - NA ÁGUA - NO FOGO.

O Tenente Bombeiro Caetano, através de sua vas-
ta experiência, criou uma família que unidos serão mais
fortes.  E desta forma, participaram do episódio da queda
do balão, o qual causou estragos irreparáveis, visitou
Barueri no domingo atuando na área entrevistando pes-
soas, visitou o quartel do bombeiro em Barueri, minis-
trou cursos Online e presencial sobre "  Primeiros So-
corros", e assim foi a semana que passou.

Equipe de Coordenação: Bombeiro Caetano.
Secretária : Karrara. Presidente: Bombeiro Sabino.

 . Lembrando que os cursos estão sendo divulga-
dos, e as inscrições abertas para as próxima turmas:
Saiba mais: www.bombeirocaetano.com.br - Fone: 11-
98134-1345. Assista os nossos programas : AÇÃO E
ADRENALINA. Todas às tercas, das 16:00 às 16:30
- Todas às quartas, às 21:00 horas.
TVTUDOWEB.COM.BR

O grupo BMJV

nizo o Sr. José Leandro, da Pi-
zzaria Sacada, pela ação tão
representativa comunidade
mooquense", enfatiza o Presi-
dente/ CEO do São Cristóvão
Saúde, Engº Valdir Pereira
Ventura.

 A ação foi auditada pelo
Rank Brasil (recordes brasilei-
ros) que entregou ao idealiza-
dor uma placa e medalha pela
pizza mais longa do Brasil.
Além disso, todo alimento ar-
recadado durante a festivida-
de será destinado às entidades
NOVA 4E e Lar Redenção.

Saúde distribui autotestes de HIV no Memorial
 da América Latina e estação Largo Treze

A Secretaria de Estado da
Saúde está distribuindo 1,9 mil
autotestes de HIV a partir des-
ta quinta-feira (26), em ações
especiais em no Memorial da
América Latina e na estação
Largo Treze do Metrô. Cerca
de 30 profissionais do Centro
de Referência e Treinamento
(CRT) DST/Aids-SP foram
mobilizados nesta data. Além
dos autotestes, também está
prevista a distribuição de 15 mil
preservativos, incluindo 2 mil
femininos, e mais de 2 mil sa-
chês de gel lubrificante.

 Até o sábado (28), 15 se-
guirão trabalhando diariamen-
te no Memorial, das 10h às
15h. O endereço é Av. Auro
Soares de Moura Andrade, 664
– Barra Funda, São Paulo –
SP.  Hoje, no mesmo horário,
equipes trabalharam na esta-
ção Largo Treze da Linha 5-
Lilás, em parceria com o Me-
trô – Companhia do Metropo-
litano de São Paulo. Ação si-
milar já está programada para
o dia 9 de setembro na esta-
ção Capão Redondo, que inte-
gra a mesma Linha.  O auto-
teste de HIV é um método prá-
tico e seguro, disponibilizado
gratuitamente pelo SUS. Para
realizá-lo, a pessoa coleta sua
própria amostra de fluido oral
(“saliva”) e em seguida, reali-
za o teste, com acesso ao seu

resultado de forma ágil. Ele
pode ser realizado em um lo-
cal privativo da escolha da
pessoa, que pode fazê-lo sozi-
nha ou com alguém de sua
confiança.

 O resultado do autoteste
não é definitivo. Caso seja re-
agente (positivo para HIV),
será necessário fazer nova
testagem. Neste caso, reco-
menda-se que a pessoa pro-
cure um serviço de saúde,
para confirmação do resulta-
do; se isso ocorrer, deve-se
buscar uma unidade de refe-
rência para início imediato do
tratamento de HIV. Nos ca-
sos em que o resultado for não
reagente (negativo), a equipe
reforça a necessidade de man-
ter as formas de prevenção
contra o HIV.

 Uma das diretrizes do Pro-
grama Estadual de DST/

AIDS é a realização da testa-
gem nas mais diversas opor-
tunidades, nos serviços de saú-
de, campanhas e ações extra-
muros, com vistas ao diagnós-
tico precoce. “O teste anti-
HIV é visto hoje como uma
ferramenta/estratégia de pre-
venção e seu resultado é es-
sencial para a prevenção da
transmissão vertical do HIV;
para a realização de acordos
entre casais; para indicação da
PEP; para o tratamento como
prevenção primária; para a dis-
cussão de prevenção combi-
nada e gestão de risco”, res-
salta Márcia Fernandes, Bio-
médica e coordenadora da ati-
vidade.

Mais informações podem ser
encontradas no site
www.crt.saude.sp.gov.br, ou
através do telefone 0800 162 550.

Saúde Marcia Martins

siderado crime ambiental, já
que a qualquer momento ele vai
cair ! E é aí que mora o perigo.
O que vemos nesta foto do in-
cêndio num dos bairros da ca-

pital de SP, representa um ato
inconsequente da prática de
quem solta balões. Sabemos
que provocar incêndios em
florestas e áreas urbanas é
crime ! Soltar balões é um ris-
co enorme, além do incêndio,
são colocadas cangalha de
fogos de artifícios em sua
base, que podem estourar per-
to de pessoas ou das casas.
Se você gostou do assunto, e
já presenciou um episódio pro-
vocado por balões, que pro-
vocou incêndios ou outros
danos, curta a matéria, deixe
o seu telefone. Estará sendo
convidada(o) para uma parti-
cipação em nosso programa
para contar a história danosa
provocada por balõe

O Sr Presidente Fundador Roberto José Arantes Caetano, convoca a
Diretoria e Voluntários da BMJV ( Associação Bombeiro Mirim
Juvenil Voluntário) para eleição e posse da nova Diretoria, a ser

realizada no dia 11 de setembro de 2021, sendo a primeira
chamada as 15h e segunda chamada 15:30, com qualquer

 número de Diretores presente na reunião.

Local: Rua Tabatinguera 278, Sé, São Paulo- SP
 Associação dos Oficiais da Policia Militar do Estado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São Paulo, 11 de setembro de 2021
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(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

Nascido Jesus em Belém da
Judéia, no tempo de Herodes,
chegaram a Jerusalém uns (não
eram três?) magos (não eram
reis?) vindos do oriente, que per-
guntaram: “Onde está o rei dos
judeus que acaba de nascer? Pois
vimos a sua estrela no oriente e
viemos adorá-lo)” (...) E tendo en-
trado na casa (não era estábulo?),
viram o menino com Maria, sua
mãe, prostrando-se o adoraram.
Em seguida, abriram seus escrí-
nios e ofereceram-lhe ouro, incen-
so e mirra.     Muitas das tradi-
ções mais conhecidas estão nos
textos que ficaram de fora dos li-
vros aceitos pela igreja. São os
chamados “apócrifos” e como a
tradição os colocou dentro do
cristianismo, a igreja acatou o
que lhe interessava como verda-
de. Porque aceitar só o que inte-
ressa? Como exemplo, temos a
imagem do presépio, onde se vê
a presença da vaca e do burro, e,
ensinam que com suas respira-
ções aqueciam o menino Jesus.
Também tem Veronica, a mulher
que enxugou o rosto Dele, en-
quanto Ele carregava a sua cruz,
em cujo pano ficou impressa a
imagem de Sua face. Além disso,
fixaram em “três” o numero dos
visitantes baseados nos presen-
tes, aceitaram seus nomes e os
nomes dos pais de Maria (Joa-
quim e Ana), entre outros assun-
tos.   Ensinam que os magos eram
reis. Que valor teria se eles fos-
sem uns estropiados da vida?  Só
porque deram presentas caros.
Não poderiam ter se ajuntado
para viajarem e lhe dar tal agra-
do? Deram-lhes os nomes de Bal-
tazar, Belchior e Gaspar além de
os colocarem no presépio e Ma-
teus afirma ser uma casa. Tam-
bém temos os ensinamentos eso-
téricos que dizem que o ouro re-
presenta a realeza, o incenso a
espiritualidade e a mirra, o sofri-
mento. Se nos apegarmos à letra
que mata, teremos muitas duvi-
das.         Jesus nasceu simples e
humilde. Deve ter tido uma infân-
cia normal com amigos e brinca-
deiras próprias daquela época, e

talvez por isso, os de sua cidade
natal não acreditaram nele. Todos
os que esperavam o messias es-
peravam um rei, ou um guerreiro,
isto é, alguém que fosse especial,
um salvador do povo à maneira
deles. Como não correspondeu à
esta expectativa, foi traído, e, re-
presentando um perigo às elites
sacerdotais, foi crucificado, o
que, infelizmente, isso ainda não
parou. Continua até hoje preso na
cruz.   Inventam, inserem, dão no-
mes, usam e abusam do místico e
do maravilhoso, fazem e desfazem
do sobrenatural porque não con-
seguem aceitar que Jesus veio
como veio. Muitos ainda O espe-
ram, ou melhor, querem acreditar
no salvador esperado pelos ju-
deus daquela época, e o que ve-
mos? Simplesmente que Ele não
pode ser o que é. Assim, Ele tem
que ser, além de filho único do Pai,
um DEUS.   Através do monopó-
lio e de meias verdades o traem
constantemente, se não diaria-
mente, com o capitalismo selva-
gem implantado nas igrejas: é cru-
cificado imolado e oferecido em
sacrifício na Eucaristia e em reu-
niões religiosas que, de uma for-
ma ou de outra, usam o “sangue
de Cristo” para obterem poder.

E por falar em Eucaristia, pe-
garam a parte em que Jesus reúne
seus discípulos na mesa da ulti-
ma ceia em que dividido o pão e o
vinho com eles, pediu para que
comessem e bebessem em sua
memoria. O “fazei isso em memo-
ria de mim” refere-se a eles naque-
le momento e não para o futuro
como é feito até os dias atuais. É
só procurar que se achará o que
afirmamos.

Por outro lado, a vida do Mes-
tre Amado nos mostra que Ele não
era afeito a rituais. Aprendemos
com Ele de que amando nossos
inimigos estaremos amando a nós
próprios porque, através deles,
nos exercitamos para a evolução
e nós fazemos o que?

 Simplesmente seguimos, tan-
to ontem como hoje, as estrelas
do fanatismo dos que querem mo-
nopolizar o cristianismo.

 OS REIS MAGOS

Henrique
Veltman
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Conheci Jacó na sua casa,
em Jacarepaguá, na primeira de
muitas noitadas de sextas-fei-
ras. O melhor da música brasi-
leira lá estava, e eu aproveitei
muito daquela oportunidade. Já
era repórter da Última Hora e
sabia da genialidade de Jacó e
de seus parceiros e amigos.

 Mais ainda, fiquei amigo de
Sérgio, filho querido do artista,
jornalista e compositor, com
quem, muitos anos depois, in-
tegramos a bancada de jurados
do programa do  Flávio Caval-
cante na televisão, ao lado de
outros nomes interessantes,
sobretudo Maysa e Cauby.

  Jacó era filho de uma ju-
dia polonesa da cidade de Lodz,
Raquel Ela Pick, e de um paca-
to farmacêutico  Francisco
Gomes Bittencourt. O próprio
Sérgio não temia falar do pas-
sado de sua avó, polaca conhe-
cida no seu meio profissional
como Regina. Ela foi sepultada
no cemitério de Inhaúma.  Al-
gumas curiosidades de Jacó: ele
já tocava bandolim quando Don-
ga (Pelo telefone) o convenceu
a prestar concurso para a Jus-
tiça. Cargo, Escrevente Jura-
mentado. Jacó passou  em  pri-
meiro lugar. Nessa altura do
campeonato ele já estava casa-
do e tinha dois filhos, um de-
les, o meu amigo Sérgio, por-
tador de hemofilia.  “ Nasci de
uma aventura, cresci no meio
do lixo, conheci o lixo, não vivi
dele, meu velho pai era quem
pagava tudo e eu não sabia.”,
contava Jacó nas noitadas de
sexta-feira – quase Shabat...

Jacó e o shabat em Jacarepaguá

 Cardíaco, Jacó, que chegou
a fumar seis maços de cigarros
por dia, tentou largar esse seu
único vício. Procurou a ajuda
de psiquiatras, buscou apoio até
na macumba e na hipnose.  Nas
noitadas de Jacó, volta e meia
apareciam  Almirante,  Nonô
(pianista, tio de Cyro Monteiro
e primo de Cauby Peixoto),
Turibio Santos, Pixinguinha, e
um frade franciscano cujo
nome não recordo e que dividia
as serestas com alguns orixás
que surgiam lá em Jacarepaguá
para tentar curar Jacó de seus
males físicos.

 Como me dizia o Sérgio,
Jacó não era homem de bote-
quins. Gostava do brunch dos
sábados e domingos.

Sempre na mesma mesa,
naquela mesa.

Foi lá que eu vi e ouvi o nas-
cimento do Época de Ouro, de
Elizeth Cardoso e Déo Rian.
Jacó era sempre procurado por
gente como o Sérgio Cabral,
Hermínio Bello de Carvalho,
Ricardo Cravo Albin. Radamés
Gnattali, Paulo Tapajós, João
Pernambuco, Capiba, Luiz Vi-
eira.  Numa certa noite de 1969,
no Teatro João Caetano, ao lado
de Elizeth e do Zimbo Trio,
Jacó teve o seu momento mai-
or que, felizmente, foi gravado
e imortalizado no mais célebre
registro fonográfico da MPB. Eu
tive esse LP guardado com
muito carinho nos meus arqui-
vos de Parnaíba.

Hoje, circula na internet e
em CDs o registro dessa noite
mágica.

  Fortaleça-se nesse período que seu signo te ajudará. Deixe de to-
mar cachaça e faça as refeições corretas, caso queira assistir os jogos da
próxima Copa do Mundo e vibrar com as vitórias do coringão!

  Para vencer na vida sem se esforçar, comece aplicando golpes na
praça. Monte uma agência para vendas de carros usados, receba o valor
da entrada e desapareça do endereço. Deixe o freguês a ver navios!

  Tenha força de vontade, principalmente para trabalhar. Você se
queixa de levantar cedo com esse frio doido e com isso, não compa-
rece ao trabalho. Caso resolva mudar de vida, fato que seu patrão
não acredita, será tarde demais!

  Acelere seus projetos que estão parados, estacionados há tem-
pos! Revigore suas energias e coloque para frente seus projetos de
fuga da penitenciária e novos sequestros relâmpagos contra ‘meda-
lhões’, que rendem uma grana ralada!

  Cuidado com conflitos! Nada de participar de greves, inclusive
no lar! Deixe que sua sogra comande todas as ações, inclusive esca-
lando você para dar banho no seu cachorro de estimação. Genro e
pra essas coisas.

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

  Cultive equilíbrio, recomenda seu signo. Dirija-se a uma loja reven-
dedora de semente e adquira alguns envelopes de semente de equilí-
brio. Portanto, para vencer o cipoal da vida, faça alguns canteiros e
cultive equilíbrio, uma planta que dá sorte, mantendo-o equilibrado!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Cuidado! Nada de namorar a mulher do próximo, quando o pró-
ximo estiver próximo! Caso o próximo não esteja próximo, seja o pró-
ximo a levar para a praia o próximo enrosco!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Lute para conquistar a Vitória, aquela ex-miss que ao passar pelas

ruas e avenidas, até os semáforos perdem a noção de trabalho. A
Vitória será a sua vitória, vitoriosa entre os garanhões da vila. Portan-
to, lute para conquistar a Vitória e viva feliz com a vitória conquistada!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  O ponto de vista é primazia de muitos viventes; porém alguns

deficientes visuais não alimentam o ponto de vista; jamais verão as
lindas ninfas praianas, nem o contorno e curvas das bailarinas da
televisão. Se não tem ponto de vista, azar seu!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 O dinamismo decorrente das ações da vida moderna é fator prin-

cipal para encarar a vida. Seja dinâmico! Ao assaltar carro pagador,
faça o trabalho sozinho; o produto será seu, nada de repartir com
sócios. Seja dinâmico!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

 Fase propícia para o trabalho. Saúde ótima, dinamismo idem, e
tudo correrá na mais perfeita ordem. Lembre-se de que o trabalho
enaltece as pessoas e você vencerá através do trabalho honesto!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Cuide melhor da saúde. Nada de bolinhos de bacalhau e coxi-

nhas! Alimente-se como um glutão e vença essa magreza que te
acompanha, que, inclusive, recebeu o apelido aqui na vila de ‘saco
de osso!

Kaidakama
HORÓSCOPO

hbveltman@gmail.com

ESPECIAL
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CONVÉM VOCÊ SABER
 Henrique Deloste Reportagens, Crítica, Elogios,

Sugestões e  Reivindicações

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

 A secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo do município de São Paulo, Aline Cardoso realizou no
último dia 24, um encontro com os editores e jornalistas de
alguns dos principais veículos regionais da cidade de São Pau-
lo.  Durante o encontro foram apresentados diversos progra-
mas em andamento, realizados pela pasta na cidade, como os
programas Contrata SP, Elabora, Tem Saída, o Mãos e Men-
tes, diversas ações implementadas e conduzidas pela Ade Sampa
(Agência de Desenvolvimento de São Paulo), Segurança Ali-
mentar, Turismo, Pot Volta as Aulas, Portal do Cate, entre ou-
tros.  “Temos estimulado muitas ações junto a Secretaria, nos-
sa missão é aproximar as pessoas de uma maneira produtiva e
educadora. Recentemente atingimos o número de mais de 1
milhão de Microempreendedores Individuais (MEIs), um nú-
mero relevante e importantíssimo para a cidade, ainda mais em
temos de pandemia, onde o trabalho e renda foram afetados”,
pontua a secretária Aline Cardoso.   Criada no dia 5 de julho de
2001, conforme dispõe a Lei 13.164, a Secretaria do Desenvol-
vimento, Trabalho e Solidariedade com a finalidade conduzir
ações governamentais voltadas à geração de trabalho, empre-
go e renda, à redução das desigualdades regionais, ao apoio às
vocações econômicas e desenvolvimento local, ao fortaleci-
mento da cultura empreendedora, à melhoria da competitivida-
de, à promoção do desenvolvimento econômico sustentável, do
desenvolvimento rural sustentável e solidário e à garantia dos

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da Prefeitura
de São Paulo completa 20 anos de sua criação e recebe a imprensa regional
para apresentar os seus principais programas, de cada uma das suas pastas

Política

A Feira de Artesanato e Comércio no Centro
de Mongaguá não tem banheiro para o Povão

A feira de Artesanato, lo-
calizada à rua 7 de Dezembro
no Centro de Mongaguá, é
tudo de bom , mas a falta de
banheiro público deixa a dese-
jar para a População que gas-
ta uma grana nos mais de 80
Box de Artesanato e estabele-
cimentos comerciais existentes
na praça.Na hora do aperto cri-
anças e principalmente idosos

sofrem com a situ-
ação e muitas ve-
zes precisam con-
sumir no comércio
para conseguir usar
um banheiro, disse
a leitora Márcia
Oliveira, que este-
ve na Praça no dia
24/08.

Atenção, Pre-
feito de Mongaguá,
Marcio Melo Go-
mes, moradores de
Santa Eugenia, Jus-
sara a População
solicita providênci-
as urgentes e o São
Paulo de Fato
aguarda uma res-
posta.

NOTA DA
REDAÇÃO: Pa-

rece que a Assessoria do Pre-
feito Marcio Melo Gomes não
trata a imprensa como deve-
ria. Já publicamos aqui recla-
mações sobre falta de melho-
rias no Bairro Jussara e não
houve resposta o que infringe
também a lei federal de aces-
so à informação nº12.527/
2011. Desrespeito para com o
contribuinte.

 O Centro de Mongaguá
merece destaque, pois recen-
temente foi inaugurado uma
excelente e grande Praça
muito bem iluminada e, no es-
paço para as crianças, além
do parquinho com brinquedos,
tem até grama sintética e qua-

Praça no Centro de Mongaguá
tem até grama sintética

dra para prática de esporte.
Quem viajar para Monga-

guá vale a pena visitar e conhe-
cer o espaço público, pois se os
adultos adoram imaginem as
crianças. Falta Banheiro Públi-
co e Bebedouro de água para
ficar ainda melhor e completo.

A Secretaria de Seguran-
ça Pública, através da
Coordenadoria Estadual dos
CONSEGs, fez justa homena-
gem com entrega de certifi-
cado na solenidade de posse
dos Presidentes de
CONSEGs, eleitos para o
biênio 2021/2023 entre eles
Lourdes de Freitas do Conseg
Vila Amália/Cachoeirinha, o
evento em grande estilo foi
realizado no dia 18/08 no  Au-
ditório do Clube dos Oficiais
da Polícia Militar, com presen-

Segurança Pública Brás Pereira

ça de várias autoridades Civil,
Militar e Lideranças, o Dele-
gado de Polícia Titular do
38ºDP Dr. Evandro Leal, os
Capitão PM Silva Rosa e
Rafael Rego, Coronel PM
Hélio, o Empresário Sérgio
Matrone, a Servidora Mari
Simplício entre outros. Apro-
veitamos para informar que o
Conseg Vila Amália estará re-
alizando sua primeira reunião
depois da pandemia no dia 30/
08, às 19:30, na Fábrica de
Cultura Brasilândia.

Solenidade de posse dos
presidentes de CONSEGs

Brás Pereira

direitos à alimentação e à segurança alimentar e nutricional no
Município.  Com duas décadas de atuação completadas neste
ano, a SMDET tem vasta atividade na capital, a fim de viabili-
zar políticas públicas que auxiliem a população na inserção da
economia municipal, no mercado de trabalho, no fomento ao
empreendedorismo, na segurança alimentar e no incentivo ao
turismo.   Para o melhor entendimento, dividimos cada progra-
ma por eixos de atenção:

GERAÇÃO DE TRABALHO -   CATe  -  Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo o ferece oportu-
nidades de emprego para diversos setores produtivos como comér-
cio, serviços, construção civil, entre outros. Hoje dispomos de 25
unidades fixas para atendimentos e quatro unidades móveis. 

Programa Tem Saída – com três anos de atuação, a inici-
ativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e Trabalho com o Ministério Público, De-
fensoria Pública, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
OAB-SP, ONU Mulheres e Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, conta com mais de 40 empresas de seg-
mentos como serviços, comércio, saúde e moda, que já empre-
garam cerca de 400 mulheres em situação de violência domés-
tica e familiar. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  - Por meio
da Fundação Paulistana, órgão ligado Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, Trabalho e Turismo, a população
tem acesso a cursos gratuitos voltados ao setor de sustentabili-
dade, gestão administrativa e tecnologia. Entre as capacitações
oferecidas estão ressignificação de resíduos sólidos, produção
de alimentos em agroecologia, programação web e assistente
administrativo. 

 Portal Cate - plataforma que oferece mais de 80 cursos
gratuitos em sistema EAD. São seis eixos como gastronomia,
tecnologia, economia criativa que os alunos podem explorar e
ter acesso a certificado. O portal conta ainda com vídeos de
inspiração para motivar o cidadão a buscar alternativas de ge-
ração de renda no empreendedorismo. Além disso, conta com
equipe especializada em dicas e orientações para conquistar
uma vaga de emprego por meio de oficinas do programa Elabo-
ra, que ocorrem semanalmente e já atingiram mais de 10 mil
pessoas em dois anos de atuação. 

POT - Programa Operação Trabalho - Instituído pela lei
n°.13.178 de 17/09/2001, com nova redação na lei 13.689 de 19
de dezembro de 2003, o Programa Operação Trabalho tem
como objetivo conceder atenção especial ao trabalhador desem-
pregado, residente no município de São Paulo, pertencente à
família de baixa renda, visando estimulá-lo à busca de ocupa-
ção, bem como à sua reinserção no mercado de trabalho. Entre

2017 e 2020 passaram pelo POT mais de 4 mil pessoas.      Ao
longo da pandemia, foi criado o POT Volta às Aulas, gerando
renda para mais de três mil de mães de alunos na rede de
ensino pública municipal, que auxiliam da garantia dos protoco-
los de saúde em combate à Covid-19. 

GERAÇÃO DE RENDA  -    O programa Mãos e Men-
tes Paulistanas tem como objetivo apoiar o setor de artesa-
nato e manualidades da capital. Lançado em março de 2019,
o Mãos e Mentes Paulistanas busca fomentar e incentivar
a melhoria da atividade econômica e social de empreendedo-
res artesanais e manuais paulistanos. A iniciativa promove uma
série de atividades para fortalecer o ecossistema de artesãos
e manualistas, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso
ao mercado e o desenvolvimento econômico local. 

  
EMPREENDEDORISMO  -   Ade Sampa, agência li-

gada à SMDET, desenvolve programas e ações para dar su-
porte aos empreendedores da capital.   Entre eles se destacam
o programa  VAI TEC - Valorização de Iniciativas
Tecnológicas, que tem a finalidade de apoiar atividades ino-
vadoras, ligadas à tecnologia, desenvolvidas por jovens de bai-
xa renda das regiões periféricas da cidade de São Paulo.      A
agência também é responsável pela implantação da Rede Teia,
espaço de trabalho colaborativo com o objetivo de oferecer
aos empreendedores de regiões periféricas os mesmos servi-
ços de um coworking privado. A capital já conta com 12 unida-
des que promovem webinários; lives; encontros e trocas virtu-
ais temáticos sobre os mais diversos segmentos de mercado
empreendedor. 

SEGURANÇA ALIMENTAR  -   A Coordenadoria
de Segurança Alimentar e Nutricional, é o braço da SM-
DET que atua junto ao Banco de Alimentos da cidade, equipa-
mento localizado na zona norte, que faz a interface entre enti-
dades cadastradas para o recebimento de alimentos doados,
que serão distribuídos por essa rede assistencial. Atua também
no Combate ao Desperdício de Alimentos, programa com foco
em feiras livres e mercados municipais a fim de ampliar a arre-
cadação de frutas e hortaliças em condições de consumo, que
também serão destinados ao público mais vulnerável. A pasta
também possui o Observatório da Gastronomia, grupo voltado
à discussão da temática com os mais diversos ramos deste
segmento. 

TURISMO  - Retomada do turismo na cidade, com rotei-
ros previamente estabelecidos, ampla divulgação dos polos tu-
rísticos nas feiras e eventos da cidade e foco nos Polos de
Ecoturismo (Parelheiros e Cantareira). 

  Brás Pereira e Aline Cardoso

        Foto: Alfredo Bazzolli
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Cassius

Após receber o pedido
de demissão do secretário
Municipal da Cultura de
São Paulo, Alê Youssef, na
noite desta quarta-feira,
25, o prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB) já escolheu
uma substituta para a vaga:
a relações-públicas Aline
Torres, que hoje é adjunta
da Secretaria de Inovação
e Tecnologia.

 Militante da área cultu-
ral, Aline Torres, 34 anos,
é pós-graduada em Gestão
de Projetos Culturais pela
USP. Ela atua nos movi-
mentos negro e feminista,
assim como tem presença
marcante na comunidade
de Pirituba, na zona noro-
este da capital. A nova se-
cretária foi candidata a de-
putada federal pelo PSDB
em 2018, quando recebeu
14 mil votos, e a vereado-
ra pelo MDB no ano pas-
sado, apresentando a peri-
feria como base.

 Aline tem uma história
familiar marcada pela luta.
O avô foi escravizado em
uma fazenda, no Recônca-
vo Baiano. Anos depois, a
mãe decidiu se mudar para
uma comunidade em Piri-
tuba.  Apesar das dificulda-
des, Aline conseguiu fazer
um cursinho gratuito gra-
ças a um projeto social até
conseguir entrar em uma
faculdade de Relações Pú-
blicas - lá, era uma das três

Aline Torres é a nova secretária
de Cultura de São Paulo

negras em um universo de
mais de 60 alunos.

 Em 2019, foi seleci-
onada entre 4 mil pesso-
as para ser aluna da Reno-
va BR, e se tornou embai-
xadora do Brasil no Con-
selho Pan-Africano (Pan-
American Council).

 A ex-prefeita Marta
Suplicy, atual secretária
de Relações Internacio-
nais da Prefeitura, foi co-
gitada para a vaga, mas
Nunes optou por mantê-
la na pasta para comandar
eventos importantes este

ano.  Foi a segunda vez que
Alê Youssef deixou a pas-
ta da Cultura. A primeira
foi em fevereiro de 2020,
quando foi cotado para
concorrer na chapa de
Bruno Covas à reeleição.
Em seu lugar, entrou Hugo
Possolo. Sem conseguir
direito à chapa, Alê foi re-
conduzido ao cargo por
Covas em dezembro pas-
sado.  O ex-secretário pu-
blicou um vídeo de despe-
dida do cargo na manhã
desta quinta-feira, 26.
"Após um período de luto

e de estruturação de pro-
gramas essenciais, enten-
demos que era hora de
sair", disse ele, que retor-
na agora ao Baixo Augus-
ta, para o carnaval de rua,
mas, como disse, sem
abandonar o "bloco da cul-
tura".

 Youssef pediu demis-
são na noite desta quarta,
25, alegando "óbvias in-
compatibilidades" com a
atual gestão. A jornalista
Joselia Aguiar, seguindo a
decisão de Youssef, pediu
demissão da direção da
Biblioteca Mário de An-
drade. Maria Emilia Nas-
cimento, diretora do De-
partamento de Patrimônio
Histórico, também anun-
ciou sua saída nas redes
sociais. E Possolo, que
ocupava o cargo de dire-
tor-geral da Fundação
Theatro Municipal, tam-
bém confirmou ao Estadão
que deixa o cargo.

 Em nota, a Prefeitura
de São Paulo "reafirmou o
compromisso com a ma-
nutenção das políticas de
fomento cultural da cidade.
O prefeito sancionou, no úl-
timo dia 10, a Lei nº 17.595,
que determina que o valor
orçado para a Secretaria
Municipal de Cultura no
Projeto de Lei Orçamentá-
ria para 2022 não será me-
nor do que o de 2021". Fon-
te: ESTADÃO CONTEÚDO

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos

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

9.6287-4964 Leonardo

A Família Calandriello, parabeniza a Sociedade Es-
portiva Palmeiras pelos seus 107 anos de glórias.
Obrigado por existir em nossas vidas há 4 gerações.

Visita surpresa das lindas modelos da Agência Sport Models
do empresário Renato Cury na redação do Jornal São Paulo de
Fato e Rádio Hein e por quê. As modelos com os títulos Top da
Sport Models presentes foram a Caroline Reis, Daiane Ferr,
Thamiris Nasser e a Guilia Figueira. Parabéns...

Visita das modelos a nossa redação




