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CEO Valdir Ventura recebe Tenente
Coronel da Polícia Militar

Conhecido como berçário de muitos craques, o futebol de várzea sempre revelou
muitos talentos do esporte em São Paulo. Os campos de terra espalhados pelos
bairros do município são palcos para que a arte com a bola aconteça, muitas vezes,
no improviso. Trave de gol feita de chinelos, bancos levados de casa se tornam ar-
quibancadas e a torcida fica por conta dos próprios moradores do bairro.. Pág. 3

Museu do Futebol Varzeano

PIX Saque e PIX Troco começam a funcionar em
29 de novembro, informa Banco Central

O Banco Central regulamentou nesta
quinta-feira (2) duas novas modalidades do
PIX: o PIX Saque – que permitirá o saque
em dinheiro em estabelecimentos comer-
ciais – e o PIX Troco – que também per-
mitirá o saque, mas associado a uma com-
pra ou à prestação de um serviço.  Os no-
vos serviços estarão disponíveis a partir de
29 de novembro.    Todas as pessoas que
tiverem conta em uma das instituições par-
ticipantes do PIX poderão utilizar os no-
vos serviços, informou o Banco Central.
Serão oito operações gratuitas por mês para
as pessoas físicas, incluindo os saques tra-
dicionais.  Atualmente, o PIX permite ape-
nas pagamentos e transferências instantâ-
neas em todo o país entre pessoas, empre-
sas e governo 24 horas por dia, sete dias
da semana. Pág. 6

Alan Fernandes, Tenente Coronel do 21º Batalhão
Metropolitano da Polícia Militar,  visita CEO/
Presidente  do Grupo São Cristóvão Saúde para
agradecer o apoio na vacinação das forças de
segurança. Pág. 8

Capital Paulista oferece vacinação
gratuita contra a raiva para pets

A Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS) oferece vacinação gratuita contra a
raiva para de cães e gatos. Pág. 4

Exposição fica em cartaz na estação República até 30 de setembro e
também pode ser conferida virtualmente no endereço eletrônico:  /
biblioteca.metrosp.com.br. Pág. 6

Metrô celebra Dia da Fotografia com
exposição “Arquitetura Urbana”

UBS E UPA  Jd. Elisa Maria
um  compromisso da Saúde

para os Moradores
As obras de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS e UPA do

Jardim Elisa Maria situado a Rua Rômulo Naldi já está bem adiantada e vai
atender uma grande demanda, o que a Comunidade espera e que tenha
sempre profissionais suficiente para atender a demanda. Pág. 7 www.saopaulodefato.com
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Cassius

PRESERVAÇÃO DAS MEMORIAS DO TERRÃO É
PROJETO DE LEI DO  VEREADOR PAULO FRANGE
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 Ao abrir o abençoado ter-
reiro da vovó Candinha para
mais uma sessão de curas e
bênçãos, atendendo consulen-
tes que comparecem ao aben-
çoado para a prática do bem
e da caridade, fatores benéfi-
cos para a humanidade, rece-
bo uma comissão de clientes,
comandados por um líder que
expôs seu pedido, em nome
dos colegas. ”Magnânima
guru, viemos fazer um pedido
de trabalho para que acalmem
as discussões entre políticos
‘promessões atuais’ e a ação
da covid-19 que está parali-
sando o mundo e o amado
Brasil. No brasil, indústrias
fechando, comércio devagar
quase parando, desemprego
atuante, moradores de rua aos
montes, políticos com sanha
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Crônica Professor Clovis Pereira

Um cliente em busca de melhoria!
Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

piranhesca em propinas, pou-
cos se salvam, combustíveis
sobem de preço ao descer pro
tanque, Datena grita, apela,
porém nossos governantes são
surdinhos e cegos: não ouvem,
nem vê! Antes das eleições são
normais; após ganhar as ‘tetas’,
não ouvem e nem enxergam!
Quanto a ação do covid-19, esta
não tem acordo também! Jun-
to aos políticos atuais, ‘são fa-
rinha do mesmo saco!’ Para
vencer esse cipoal da vida, vá
rezando e tenha fé! Deus dará
um jeito, mais cedo ou mais tar-
de! A comissão saiu desanima-
da, tal qual bois de carro, pu-
xando carro pesado em dia de
calor!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

A situação econômica do
país, vai de mal a pior! Até
os ladrões que ‘enchiam a
burra em um assalto’ atual-
mente estão dando uma aju-
da monetária aos assalta-
dos. Em alguns casos, o 38
funciona e o ‘premiado em-
barca solenemente.’

O cabra é assaltado, alguns
estando duros economicamen-
te, recebem uma ajuda para le-
var ‘o pão nosso de cada dia aos
familiares!’ Outros visitam São
Pedro antes do combinado!

Enquanto isso, políticos,
tubarões e atravessadores
estão numa boa! Inflação é
a mãe da raça e deixa as
águas rolarem!

Futebol sem torcedores não
causa interesse, por mais que a
mídia tente empurrar goela
abaixo ao torcedor. Acredito
que seja ao retornar, será a ‘ex-
trema-unção’ do interesse pelo
futebol.

Asfalto irregular nas di-
versas ruas da zona norte,
temos aos montes. Cadê os
responsáveis por isso? Um
funcionário deve haver para
percorrer as ruas e apontar
a irregularidade, mas se exis-
te, é misterioso!

...E temos 55 vereadores
eleitos por nós e recebendo
bom ordenado! Nova eleição
virá e chumbo grosso na raça.
Votaremos nos piores candi-
datos que talvez sejam melho-
res que os atuais! Mas  pode-
rão ser contaminados e torna-
rão ‘farinha do mesmo saco!’

'O Brasil foi feito em
cima da desigualdade', diz
Mano Brown a Drauzio Va-
rella. os dois conversaram
para o podcast do músico,
'Mano a Mano'

JOÃO VENINO

 Política, Vacinas e Inflação
dominam o noticiário! Talvez
seja falta de assunto ou algum
interesse particular. Na políti-
ca, os 'maiorais’ não entendem
e o assunto que ‘fumega de-
vagarinho’ é sobre cassações
de alguns políticos. Os eleito-
res votam na boa fé num can-
didato a qualquer ‘mamata’
disponível. O ‘mancebo (a)’
ganha a teta e dorme eterna-
mente em berço esplêndido,
seja qual for a ‘teta’, será bem-
vinda ao político (a) engana-
dor. Nos altos escalões, a in-

Políticos,  Vacinas & Inflação!
flação campeia à vontade! No
governo estadual, idem! No
municipal, os trabalhadores
amargam com impostos, mul-
tas, greves, e se queixam dos
atendimentos nos postos de
saúde - ou de doença. Ligan-
do a tevê, observamos enfer-
meiras ‘espetando’ diversos
viventes, temerosos da ação
do coronavírus. Trocando de
canal, um repórter aponta ne-
gociatas de políticos em rela-
ção às propinas nas compras
de vacinas. Acontece que al-
guns desses políticos foram

eleitos por nós que confiáva-
mos no seu taco! Quanto à
nossa cidade, muitas ruas da
zona norte foram incluídas
em novo asfalto: avenida
Imirim, Conselheiro Moreira
de Barros, nas proximidades
da igreja de santo Antônio,
no Lauzane e nada! Quanta
saudade dos vereadores
Claudinho, Calvo, Goulart
que sempre atenderam a
zona norte, hoje, órfã dos
atuais vereadores!  Tia
Zulmira, viúva, aposentada e
saudosista!

Editorial

www.saopaulodefato.com

 99374-4534
 96676-1536

MARGINAL PINHEI-
ROS TERÁ INTERDIÇÃO
PARA OBRAS DA LINHA
17-OURO DO METRÔ -
Parte da pista expressa da
Marginal Pinheiros, sentido
Castello Branco, será totalmen-
te interditada pela Companhia
de Engenharia de Tráfego
(CET) das 18h deste sábado (4)
até as 8h de domingo (5). O
bloqueio acontecerá no trecho
entre a Ponte Transamérica e
a transposição local/expressa,
altura da Av. João Doria, e tam-
bém nos acessos das pontes
João Dias e Edson de Godoy
Bueno para a pista expressa.
Ao motorista, a alternativa re-
comendada é a utilização da
pista local da Marginal Pinhei-
ros, com retorno à pista expres-
sa na transposição local/expres-
sa, que fica na altura da Av.
João Doria. A interdição e o
monitoramento da via contarão
com agentes de apoio ao trân-
sito e viaturas da CET. Toda a
área será sinalizada.  SERVI-
ÇO:  Interdição da Marginal
Pinheiros -  Data: dias 4 e 5 de
setembro -  Horário: das 18h
do dia 4 até as 8h do dia 5 -
Local: pista expressa da Mar-
ginal Pinheiros.

TESTES ALTERAM O
HORÁRIO DE FUNCIO-
NAMENTO DA LINHA
15-PRATA NESTE DO-
MINGO - Neste domingo (5),
das 4h40 às 16h, o trecho entre
as estações Vila Prudente e
São Mateus, na Linha 15-Pra-
ta do Metrô, não funcionará,
pois serão realizados novos tes-
tes. Os passageiros serão aten-
didos pelos ônibus gratuitos do
sistema Paese.  Os testes fa-
zem parte dos protocolos de
segurança para integrar o novo
trecho, com cerca de 2 quilô-
metros de vias, que será inau-
gurado ainda este ano ligando
a estação São Mateus à esta-
ção Jardim Colonial, que tam-
bém será inaugurada em 2021.

Notas de Fato Brás Pereira

Para orientar os passageiros
sobre as mudanças programa-
das, o Metrô publicará mensa-
gens nas redes sociais e vai
emitir mensagens sonoras pelo
sistema de som das estações e
dos trens, além de afixar car-
tazes nas estações.

 Em caso de dúvidas, a Cen-
tral de Informações do Metrô
pode ser contatada diariamen-
te entre 8h e 20h, pelo telefone
0800-770-7722.

TRÊS PESSOAS SÃO
MORTAS NA ZONA NOR-
TE DE SP: Policiais socorre-
ram um homem baleado em
rua da Brasilândia, na noite de
quarta.

Horas depois, em via pró-
xima, dois corpos foram en-
contrados.  Três pessoas fo-
ram mortas na madrugada des-
ta quinta-feira (2) na Zona
Norte de São Paulo.  Segundo
a polícia, o crime teria ocorri-
do por volta das 1h.

A polícia foi acionada e, ao
chegar no local, encontrou dois
corpos.  Os corpos foram en-
contrados pela polícia na Rua
João Maurício da Costa Jubim,
próximo à Avenida Padre Or-
lando Garcia da Silveira, na
Vila Penteado, região da Bra-
silândia.

As ruas foram bloqueadas
para o trabalho da perícia.
Mais cedo, uma pessoa tinha
sido socorrida baleada em uma
outra via da região.

 Nos anos anteriores, o ani-
versário da Vila Nova Cacho-
eirinha era festivamente come-
morado! Políticos atuantes na
região aqui se faziam presen-
tes, discursos eloquentes, pro-
messas de melhorias em diver-
sos pontos, entre outras enga-
nações, próprias dos políticos
e desacreditadas pelos eleito-
res que os colocaram no ‘po-
leiro’ durante 4 anos de vacas
gordas!

Este ano pouca ou quase
nada se ouviu: nos jornais da
zona norte, apenas algumas
pequenas notas; outros se si-
lenciaram, Sinal dos tempos,

Aniversário da Vila Nova Cachoeirinha!
dizem alguns; ação da covid19,
garantem outros. Recordo
anos anteriores em que havia
desfile estudantil na avenida
Imirim, durante a semana do
aniversário do bairro, muita
assistência, patriotismo e, prin-
cipalmente, orgulho da popu-
lação juvenil da época. Hoje,
aniversário de alguns bairros
passam em ‘pretas nuvens’, a
população juvenil ficou órfã do
bairrismo e deu no que deu!
Com a ação nefasta da covid-
19,  os políticos e parte da po-
pulação desanimada, qual será
o futuro da nação? Nem Freud
responde!

Reportagens, Crítica, Elogios,
Sugestões e  Reivindicações
Cel: 99374-4534 ou e-mail:saopaulodefato@uol.com.br

RECARGA DO BI-
LHETE ÚNICO SERÁ
SUSPENSA NA MADRU-
GADA ENTRE OS DIAS
4 E 5 DE SETEMBRO.

A SPTrans informa que
devido à realização de uma
atualização da rede de
recarga do Bilhete Único, será
suspensa a compra e a
recarga de créditos, das 23h
do sábado, 4 de setembro até
às 5h do dia 5.
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Brasil vence Chile e quebra
 recorde nas Eliminatórias da Copa

Várzea de Fato Diego Adel

Hoje inicio a minha coluna
comentando a final do progra-
ma " Super Dança dos Famo-
sos" da Globo que teve a apre-
sentação e despedida de Tia-
go Leifert e a vitória da atriz
Paolla de Oliveira.

O corpo de jurados,
como sempre, é dividido
em dois: Júri Técnico e
Júri Artístico. Nessa final
o artístico tinha o cantor
Alexandre Pires, a apre-
sentadora Ana Maria Bra-
ga e a medalhista olímpica
Rebeca Andrade. No téc-
nico, Carlinhos de Jesus e
Cláudia Motta.

Porém por ser uma final de
um programa super especial
como "A Dança dos Famosos"
, a produção deveria ter ori-
entado melhor a medalhista
brasileira Rebeca Andrade,
que foi o ponto negativo ao ti-
rar um décimo da pontuação
da competidora Dandara Ma-
riana, achando um erro que
nem o júri técnico conseguiu
encontrar.

Mas mesmo assim a
atriz Dandara Mariana fez
questão de agradecer e
exaltar a presença da atle-
ta olímpica no programa,
mas o constrangimento foi
total. A coluna entende que
a presença de Rebeca An-
drade foi importante em
decorrência de sua repre-
sentatividade no esporte
brasileiro, mas faltou ori-
entação e ela errou na nota.

Tanto é verdade que o
apresentador Tiago Leifert
fez questão de questioná-la
sobre o motivo de ter tirado
um décimo da participante
Dandara Mariana, onde Re-
beca teve o olhar diferencia-
do por conta de sua partici-
pação nos Jogos Olímpicos.

A coluna ressalta que
que além da vitória da atriz
Paolla Oliveira o destaque
foi para o cantor Alexandre
Pires, que simpaticamente
deu nota dez a todos os
participantes e fez um gran-
de show nos intervalos
cantando seus grandes su-
cessos além de estar impe-
cavelmente vestido.

O programa sem dúvida
nenhuma teve uma grande
audiência em virtude da ex-
pectativa para saber quem
venceria a competição. Mas
faltou à produção do progra-
ma uma orientação melhor
aos participantes do júri ar-
tístico, principalmente a me-
dalhista Rebeca Andrade.

A coluna não faz crítica
pessoal ou desvaloriza
quem quer que seja no seu
segmento profissional,
mas certifica que numa
emissora como a Globo
numa final de programa
que premiará a melhor
dupla participante da
"Dança dos Famosos"
tem que pelo menos con-
vidar profissionais ineren-
te a dança.

Cassius Clay
DE FATO

A seleção brasileira venceu
o Chile por 1 a 0 e chegou a
sete vitórias em sete jogos pe-
las Eliminatórias da Copa do
Mundo de 2022, estabelecen-
do um novo recorde. A equipe
de Tite já havia igualado a
marca do time que conquistou
o tri, que, nas Eliminatórias de
1969, ganhou as seis partidas
do torneio – o formato da épo-
ca era diferente.  Com 100%,

o Brasil está em situação bas-
tante confortável rumo à Copa
do Catar. O time canarinho li-
dera as Eliminatórias com 21
pontos, seis a mais do que a
Argentina, que venceu a
Venezuela nesta quinta-feira e
é a segunda colocada. Na pró-
xima rodada, haverá justamen-
te o duelo entre as duas sele-
ções, no domingo, na Neo
Química Arena.

Museu do Futebol Varzeano

Conhecido como berçário
de muitos craques, o futebol
de várzea sempre revelou mui-
tos talentos do esporte em São
Paulo. Os campos de terra
espalhados pelos bairros do
município são palcos para que
a arte com a bola aconteça,
muitas vezes, no improviso.
Trave de gol feita de chinelos,
bancos levados de casa se tor-
nam arquibancadas e a torci-
da fica por conta dos próprios
moradores do bairro. A tradi-
ção varzeana se funde com a
história do município e resiste
até os dias de hoje graças ao
ativismo social comunitário,

bol brasileiro e mundial – Mu-
seu do Futebol localizado no
Estádio Municipal Paulo Ma-
chado de Carvalho, Pacaembu,
esse local não inclui o enredo
do que acontece no município,
antecedendo os grandes even-
tos futebolísticos. O local será
definido de comum acordo
com a Secretaria de Esportes
e Lazer do Município.  Entre
os jogadores profissionais que
iniciaram suas carreiras na
várzea estão: Elias, o garoto
que começou no time varzeano
Leões da Geolândia, na Vila
Medeiros, Zona Norte, já pas-
sou pelos times profissionais

que se organiza e faz o traba-
lho acontecer.  Atendendo a
proposta provocada por um
grupo de pessoas com
marcantes e importantes par-
ticipações no futebol varzeano,
o vereador PAULO FRANGE
deu origem ao Projeto de Lei
(PL) N° 560/2021, que tem
como objetivo o "Museu do Fu-
tebol Varzeano”, em São Pau-
lo. Um espaço aberto ao públi-
co e que contemplará todos os
clubes de várzea da cidade, em
que poderão expor seus mate-
riais. Mesmo que o estado te-
nha um espaço físico voltado à
história e curiosidades do fute-

Atlético Mineiro, Ponte Pre-
ta, Flamengo e Corinthians,
além de Sporting e Atlético de
Madrid, na Europa. Paulinho,
ídolo corinthiano que foi reve-
lado em uma quadra no
Lauzane Paulista, também
Zona Norte, já disputou duas
Copas do Mundo pela seleção
Brasileira. David Luiz enca-
rou os primeiros desafios nos
campos de terra do Capão Re-
dondo, zona sul de São Paulo,
já jogou nos times Paris Saint-
Germain, foi convocado para
a Seleção Brasileira e atual-
mente está no Chelsea, da In-
glaterra.   O campeonato
“Taça das Favelas” foi um dos
responsáveis por colocar o
futebol de várzea em desta-
que.  Podemos relembrar tam-
bém O “Desafio ao Galo”, pro-
grama do jornalismo esportivo
que ficou famoso na Rede
Record de Televisão com as
transmissões dos jogos nos
terrões pelas manhãs de domin-
go.   Agora, o projeto irá pas-
sar por comissões e votações
internas na Câmara Municipal
de São Paulo para que o sonho
de tantos jovens e
organizadores seja realizado. A
várzea é amor maternal pelo
futebol e deve ser preservada.

Bar do Tião Sede Zero
O Bar do Tião é um

local onde os amigos se
reúnem para apreciar
uma cerveja bem gela-
da, conversar, rir, assis-
tir aos jogos do seu time
de coração, paquerar e
se divertir muito.  Esta-
mos abertos de segun-
da a sábado. O Bar traz
além das saborosas por-

ções, diversos atrativos especiais. Dispomos de um vasto acervo
de cachaças nacionais e importadas.  Sinta-se à vontade com
seus amigos e familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos
nossos serviços. A conquista de 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

Roteiro Cassius Clay

Preservação das memorias do terrão é projeto
de lei do  vereador PAULO FRANGE
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Pets de Fato 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

Capital Paulista oferece vacinação
gratuita contra a raiva para pets

A Divisão de Vigilância de
Zoonoses (DVZ) da Secreta-
ria Municipal da Saúde (SMS)
oferece vacinação gratuita
contra a raiva para de cães e
gatos, durante todo o ano, em
seus postos fixos na Unidades
de Vigilância em Saúde
(Uvis). Além disso, entre se-
tembro e dezembro deste ano,
dois pontos volantes serão dis-
ponibilizados para vacinação
antirrábica.  Aplicada a partir
dos três meses de idade, a va-
cina antirrábica é fundamen-
tal por ser a única forma de
prevenir a doença e manter os
pets saudáveis. “É importante
que a população se dirija até
um posto e vacine o seu ani-
mal de estimação, pois a imu-
nização é fundamental para o
controle da doença e bem-es-
tar da população e dos pets”,
afirma Thiago Kenji Matsuo,
veterinário do Núcleo de Vigi-
lância Epidemiológica (NVE).

 Serão 14 postos fixos para
atender a população nesta
campanha e as Uvis localiza-

das nos bairros Ipiranga e Pe-
nha vão disponibilizar dois es-
paços de vacinação em vias
públicas, respectivamente, na
avenida Nazaré, altura do nº
301, próximo ao posto de bom-
beiros, nos dias 1º e 15 de se-
tembro, 6 e 20 de outubro, 3 e
17 de novembro, e 1º e 15 de
dezembro, das 9h às 14h30, e
na subprefeitura da Penha,
acesso pela rua Mandu, 451,
às quartas-feiras, exceto em
feriados, das 9h30 às 16h.

 Cuidados - Cães e gatos
devem ser conduzidos por pes-
soas capacitadas para o ma-
nejo do animal. Os cães bra-
vos ou mordedores, de qualquer
espécie, devem utilizar focinhei-
ra apropriada. Os felinos de-
vem ser transportados em cai-
xas para esse fim e em segu-
rança. Após a vacinação, o tu-
tor deve oferecer água e ali-
mentação, normalmente, ao
animal.  Animais com diarrei-
as, em tratamento ou conva-
lescendo de cirurgias devem
aguardar a recuperação.

SERVIÇO – VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA:
 Os endereços e horários de atendimento dos postos fixos

são seguintes:  - Divisão de Vigilância de Zoonoses - Rua
Santa Eulália, 86, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h;
sábados, das 9h às 15h. - Uvis Butantã - av. Caxingui, 656/
658, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. - Uvis Cidade
Ademar – rua Maria Cuofono Salzano, 185, de segunda a
sexta, das 8h às 15h. - Uvis Ermelino Matarazzo - rua Auri-
vercine Duarte de Oliveira, 50, de segunda a sexta, das 8h às
17h. - Uvis Freguesia do Ó – rua Chico de Paula, 238, de
segunda a sexta, das 9h às 15h. - Uvis Guaianases – rua Prof.
Francisco Pinheiro, 179, de segunda a sexta, das 9h às 15h;
- Uvis Itaim Paulista – rua Ererê, 260, de segunda a sexta,
das 9h às 16h. - Uvis Jabaquara – rua Genaro de Carvalho,
101, segunda a sexta, das 8h às 15h. - Uvis Jaçanã – rua
Maria Amália Lopes de Azevedo, 3.676, de segunda a sexta,
das 9h às 11h e das 14h às 16h. - Uvis Lapa – rua Sumidou-
ro, nº 712, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. - Uvis
Parelheiros – rua Cristina Schunck Klein, nº 23, de segunda a
sexta, das 9h às 15h. - Uvis São Mateus - rua Mauro Bonafé
Pauletti, nº 199, de segunda a sexta, das 9h às 17h.  - Uvis
São Miguel - rua José Pereira Cardoso, nº 193, de segunda
a sexta, das 9h às 15h. - Uvis Vila Prudente – rua Ettore
Ximenes, s/nº, de segunda a sexta, das 9h às 16h.
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

PIX Saque e PIX Troco começam a funcionar
em 29 de novembro, informa Banco Central
O Banco Central regulamentou nesta quin-

ta-feira (2) duas novas modalidades do PIX: o
PIX Saque – que permitirá o saque em dinheiro
em estabelecimentos comerciais – e o PIX Tro-
co – que também permitirá o saque, mas asso-
ciado a uma compra ou à prestação de um ser-
viço.  Os novos serviços estarão disponíveis a
partir de 29 de novembro.    Todas as pessoas
que tiverem conta em uma das instituições par-
ticipantes do PIX poderão utilizar os novos ser-
viços, informou o Banco Central. Serão oito ope-
rações gratuitas por mês para as pessoas físi-
cas, incluindo os saques tradicionais.  Atualmen-
te, o PIX permite apenas pagamentos e trans-
ferências instantâneas em todo o país entre pes-
soas, empresas e governo 24 horas por dia, sete
dias da semana.

 O limite máximo das transações do PIX Sa-
que e do PIX Troco será de R$ 500,00 durante
o dia, e de R$ 100,00 no período noturno (das
20 horas às 6 horas), segundo o Banco Central.
Haverá, no entanto, liberdade para que os ofer-
tantes dos novos produtos do PIX trabalhem
com limites inferiores a esses valores caso con-
siderem mais adequado aos seus fins.  O PIX
troco funcionará de forma semelhante. A dife-
rença é que o saque de recursos em espécie
pode ser realizado durante o pagamento de uma
compra ao estabelecimento. Nesse caso, o PIX
é feito pelo valor total (compra + saque).  No
extrato do cliente, aparecerá o valor correspon-
dente ao saque e ao valor da compra. Por exem-
plo, o cliente compra um produto de R$ 100, faz
um PIX de R$ 150 e recebe R$ 50 em dinheiro.

Poderão ofertar as novas modalidades:
estabelecimentos comerciais instituições finan-
ceiras com rede própria de ATM terminais de
auto atendimento, como caixas 24 horas entida-
des que ofertam rede independente (comparti-
lhada) de ATM Os estabelecimentos comerci-
ais e demais agentes de saque terão liberdade
de definir se querem ofertar apenas o PIX Sa-
que, apenas o PIX Troco ou ambos; os dias e
períodos que pretendem disponibilizar o servi-
ço; e informações sobre os valores (exemplo,

Economia

apenas múltiplos de R$ 10).  Se o comércio
não tiver o dinheiro em caixa, basta que ele
informe ao cliente a indisponibilidade do ser-
viço.  “Não estamos impondo nenhum tipo de
obrigatoriedade ao comércio, o comércio ofe-
rece esse serviço se ele achar que faz senti-
do”, explicou o Chefe da Gerência de Gestão
e Operação do PIX do Banco Central, Carlos
Eduardo Brandt.

Vantagens A instituição afirma que, com
os novos serviços, o cidadão terá mais opções
de acesso ao dinheiro físico quando assim o
desejar, pois os saques poderão ser feitos em
diversos locais (padarias, lojas de departamen-
to, supermercados etc.), e não apenas em cai-
xas eletrônicos.

 Questionado se o PIX Saque vai incenti-
var o uso do papel moeda, ao contrário do que
prega o Banco Central, Bandt afirmou que não.
“A conveniência, facilidade de fazer saque a
qualquer momento de forma gratuita em vári-
os locais passa a ser grande incentivo para
pessoa manter recursos na forma eletrônica,
se precisar de dinheiro em espécie, de forma

muito fácil ela vai conseguir”, disse.  “Sem
essa facilidade, a tendência é que as pessoas
façam saque de valores maiores, guardem de
forma desnecessária pra quando aparecer si-
tuação que precise realizar pagamento em di-
nheiro”, completou.  Para o comércio que dis-
ponibilizar o serviço, as operações do PIX Sa-
que e do PIX Troco representarão o recebi-
mento de uma tarifa que pode variar de R$
0,25 a R$ 0,95 por transação, a depender da
negociação com a sua instituição de relacio-
namento, informou o Banco Central.

A instituição de relacionamento do usuário
sacador é quem fará o pagamento dessa tari-
fa. O cliente não pagará essa tarifa.  Para o
comércio que já aceita o PIX atualmente, basta
um ajuste contratual para poder oferecer o
PIX Saque, explicou Brandt.

“A oferta do serviço diminuirá os custos
dos estabelecimentos com gestão de numerá-
rio, como aqueles relacionados à segurança e
aos depósitos, além de possibilitar que os es-
tabelecimentos ganhem mais visibilidade para
seus produtos e serviços (“efeito vitrine”)”, diz
o Banco Central. (G1)

Brás Pereira

Empregador tem até
segunda-feira para pagar
parcela de FGTS suspenso

Cerca de 100 mil empregadores que aderi-
ram à suspensão do recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), entre
maio e agosto, terão de quitar a primeira par-
cela dos pagamentos adiados até a próxima
segunda-feira (6). Os recolhimentos suspensos
serão parcelados até dezembro de 2021.

 Implementada pela Medida Provisória
1.046/21, a suspensão por quatro meses do
pagamento das contribuições ao FGTS foi to-
mada para ajudar empresas afetadas pela se-
gunda onda da pandemia de covid-19. Segun-
do a Caixahttps://www.in.gov.br/en/web/dou/
-/medida-provisoria-n-1.046-de-27-de-abril-de-
2021-316265470, a medida contribuiu para a
preservação de 7 milhões de empregos.

    A consulta aos valores devidos e a emis-
são das guias de pagamento pode ser feita na
www.conectividadesocial.caixa.gov.br.

De acordo com o banco, R$ 5,9 bilhões
deixaram de ser recolhidos ao FGTS nos últi-
mos quatro meses.

 O empregador que não estiver em dia com
o FGTS não poderá emitir o Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF. Nos casos em
que o recolhimento ocorrer após a data de
vencimento, haverá a incidência de encargos.
A Caixa recomenda aos empregadores que
acessem o endereço eletrônico do banco, de
forma antecipada, para obterem todas as in-
formações necessárias. (Agência Brasil)

Incêndio em indústria em Barueri deixa três mortos
Um incêndio de grandes proporções em uma

indústria de reciclagem na cidade de Barueri,
na Grande São Paulo, deixou ao menos três
mortos no óltimo dia 26 de agosto, onde uma
mãe de 26 anos e seus 3 filhos de 11 meses, 2
anos e 6 anos perderam a vida nas chamas pois
não conseguiram escapar do incêndio.“O Bom-
beiro Caetano Tenente do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo, Bombeiro Veterano
Voluntário de Ajuda Hunanitária, participou jun-
tamente com o Bombeiro Sabino Presidente
Executivo Nacional da BMJV Associação Bom-
beiro Mirim Juvenil Voluntário, Bombeira
Carrara Vice-Presidente Nacional da BMJV e
Bombeira Leila Tesoureira Nacional da BMJV
no auxílio aos Bombeiros na Área morna, aju-
dando os Bombeiros a retirarem seus EPIs
molhados do intenso combate as chamas, e ser-
vindo água e alimentação  para os Heróis do
Fogo, e o Bombeiro Caetano nosso repórter do
Jornal São Paulo de Fato e Apresentador do
Programa Ação e Adrenalina da
TVtudoweb.com.br fez a cobertura jornalística,

na coletiva de imprensa e teve a oportunidade
de entrevistar o Comandante Coronel Melo e o
Coronel Rodrigues Comandante do 18
Grupamento de Bombeiros de Barueri. Nossos

sentimentos e respeito as vítimas e familiares e
estaremos sempre em oração por todos, Deus
está no Comando, o nosso General é Cristo,
Unidos somos Fortes sempre com Deus.
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Para lembrar o Dia Mun-
dial da Fotografia, celebrado
em 19 de agosto, entrou em
cartaz hoje na estação Repú-
blica, da Linha 3-Vermelha, a
exposição Arquitetura Urbana.
A mostra é resultado de um
concurso de fotografia promo-
vido pelo Metrô, em parceria
com o Fotoclube ABCclick, e
contempla as 30 imagens
finalistas, de um total de mais
943 fotos inscritas, de vários
fotógrafos de todo o Brasil.

 O tema Arquitetura Urba-
na foi pensado pelos curadores
pelo fato de o Metrô de São
Paulo ser ganhador de diver-
sos prêmios pelo design de suas
estações, além de ser um tema
importante para a cidade e
para os apaixonados por foto-
grafia.  Desde a sua fundação
e ao longo da expansão de suas
linhas, o Metrô sempre man-
teve o cuidado com os proje-
tos arquitetônicos e com a fun-
cionalidade das estações para
que o passageiro, além de che-
gar ao seu destino, encontre um
espaço agradável que dialoga
com o seu entorno, que apro-

veita a luz solar, com jardins
internos e externos, espaços
para as obras de arte, agregan-
do assim, serviços e espaços
culturais que convidam as pes-
soas a passarem um maior
tempo usufruindo desses am-
bientes.

A exposição também traz
imagens de arquiteturas
icônicas como as da Estação
da Luz, com edificação de
1901 com projeto arquitetônico
de Charles Henry Driver, em
São Paulo; um moderno edifí-
cio da cidade de Feira de
Santana; Edifício Niemeyer, de
1954, projetado pelo arquiteto
Oscar Niemeyer em Belo Ho-
rizonte, além de outros edifíci-
os emblemáticos do Brasil e de
outras cidades do mundo
registrados sob vários olhares.

 A exposição fica em car-
taz na estação República até
30 de setembro e  também
pode ser conferida virtualmen-
te no endereço eletrônico:  /
biblioteca.metrosp.com.br/
index.php/ptbr/linha-da-cultu-
ra/359-linha-visuais/1018-ar-
quitetura-concurso

Reflexo da História – Marcelo Moryan (Guarapari – ES). Metrô
celebra Dia da Fotografia com mostra “Arquitetura Urbana”.

Metrô celebra Dia da Fotografia com
exposição “Arquitetura Urbana”

Exposição Cassius Clay

 Neste ano, o Rosh Hasha-
ná será no próximo dia 8 de
setembro. O Iom Kipur come-
ça ao entardecer do dia 15
(Kol Nidrei) e termina no fi-
nal do dia seguinte (16).

Muitos conhecem o Rosh
Hashaná como a festividade
em que nós, judeus, celebra-
mos a chegada de um novo
ano. Entretanto, apesar de
correta, essa noção não abar-
ca os sentidos que essa festi-
vidade desenvolve para os in-
tegrantes do povo judeu. Além
da passagem do tempo, o
Rosh Hashaná também cele-
bra o ano do julgamento, o dia
da lembrança e o toque do
shofar. Em geral, os judeus
buscam o perdão de seus pe-
cados e a renovação de suas
almas por meio da passagem
do tempo.

Ao contrário do que mui-
tos imaginam, a celebração
dessa festa não acontece no
exato mês do calendário judai-

O ano do julgamento

co em que o ano se reinicia.
Na verdade, o Rosh Hoshaná,
por conta de sua dimensão
simbólica, é comemorado no
primeiro dia do Tishrei, o séti-
mo mês do calendário lunar
israelita. Nesse tempo, o sen-
tido de renovação entre os ju-
deus não se limita a reconhe-
cer e refutar os antigos peca-
dos. No Rosh Hashaná o ju-
deu desenvolve o seu livre ar-
bítrio ao realizar as escolhas
que podem transformar o seu
proceder.

A realização dessas esco-
lhas pessoais abre um vasto
campo de dilemas que podem
determinar a escrita do nome
do judeu no chamado “Livro
da Vida”. Não por acaso, ao
longo dessa festividade, os ju-
deus cumprimentam uns aos
outros realizando votos de que
o seu próximo ano tenha seu
nome escrito e selado, carim-
bado, nesse livro de dimensão
simbólica. Paralelamente, os

judeus aproveitam a data para
relembrar o sacrifício de
Abraão e a importância de se
render aos desígnios divinos.

Entre os ritos desenvolvi-
dos nessa ocasião, o toque do
shofar é o que melhor abraça
as diferentes dimensões des-
se momento festivo. Sendo um
instrumento em forma de chi-
fre de carneiro, o shofar re-
lembra o animal que foi posto
no lugar de Isaac, primogênito
de Abraão, para a realização
de uma oferenda a Deus. O
entoar de seu som seria a men-
sagem que desperta a alma dos
judeus para essas importantes
questões de fé.

Reunidos ou não em uma
sinagoga (pode ser perfeita-
mente em casa), os judeus uti-
lizam orações especiais que
diferem a celebração do Rosh
Hoshaná dos outros dias de
reunião. Se possível, o toque
do shofar é realizado durante
a realização dessas orações.

Outro costume desenvolvido
durante as orações é o Tashli-
ch, que consiste no lançamen-
to de migalhas de pão na água
enquanto algumas orações são
feitas. Os pedaços do pão sim-
bolizam o abandono dos peca-
dos cometidos pelo fiel.

Em algumas comunidades,
a cerimônia é realizada à bei-
ra de um lago, de um rio, de
uma praia. As velas acesas e
o pão consumido durante a ce-
lebração também se diferem
dos rituais corriqueiramente or-
ganizados na sinagoga.

Os alimentos preparados
nessa ocasião são geralmente
doces. Tal prática estabelece o
alcance de um ano que possa
ser tão “saboroso” quanto es-
ses alimentos oferecidos. Em al-
gumas tradições, frutas são em-
baladas para que os participan-
tes as comam sem saber qual
é. Tal hábito reforça as surpre-
sas que o novo ano reserva.

Henrique
Veltman

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

Serviço de melhorias Nota 10 da CET na Brasilândia
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(A BANCA DO LIVRO ESPÍRITA)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemitério

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

Pedro diz a Jesus: “Eis que deixa-
mos tudo e te seguimos; o que haverá
então para nós?” (Mateus 19:27); os
discípulos lhe perguntaram: “Quem é,
pois, o maior no reino dos céus?” (Ma-
teus 18:1-5); “Ordena que estes meus
filhos se sentem um à direita e outro à
esquerda em teu reino” (Mateus 20:21).

 Ah! O interesse. A fome material
sobrepuja o alimento espiritual! Quem
já não se tentou a barganhar com Deus?
Dizemos: “Senhor, pago o dizimo, faço
ofertas alçadas, dou esmolas, ajudo os
que me procuram, vou às reuniões re-
ligiosas, sou ativo na comunidade, pago
minhas dividas, sou honesto, não faço
o mal, não prejudico quem quer que
seja, amo meu próximo sem distinção,
não julgo ninguém e isto acontece co-
migo? Porque, Senhor? Não sou bom
o suficiente? Pequei contra Vós? Não
valeu nada meu sacrifício? Esta des-
graça não poderia ter acontecido. Não
mereço isso! Pensei que eu estaria à
sua direita, que eu estivesse inscrito
no livro dos salvos e nada disso mere-
ci? Por isso recebi este castigo? Fiz
tantas promessas e não adiantou nada?
Porque, Senhor?”

 Não é assim? No século IV, o pri-
meiro Concilio de Niceia, reconheceu
dos 315 evangelhos existentes, apenas
quatro como canônicos, isto é, que aten-
dem as regras dogmáticas da Igreja, ou
seja, 311 só prestaram para o lixo. Ora,
aproveitaram o que lhes interessaram
para não perderem devotos devido à
tradição estar presente na crença da
maioria, além de aliarem festas pagãs e
sincretismo judaico para manter o po-
der da Igreja, afirmando inclusive que
ela é a voz de Deus no mundo, não é
isso gana humana em relação ao orgu-
lho e vaidade inerente a nós?   Em João
6:26, Jesus diz: “Vós me procurais,
não por haverdes visto milagres, mas
porque comestes dos pães e vos saci-
astes”. Somos famintos e nunca nos
saciamos no egoísmo, na inveja. Que-
remos sempre mais. Se procurarmos
uma casa religiosa é porque desejamos
algo em troca. Se fizermos uma pro-
messa, o que não somos a favor por-
que cremos que Deus não faz barga-
nhas, é porque visamos algo de nosso
interesse. Se desenvolvermos nossa re-
ligiosidade é para que nada de mal nos
aconteça, e por ai adiante, sempre ha-

vendo o desejo a ser realizado por trás
de nossos atos?  Não é assim?   “Não
vos preocupeis pela vossa vida” (Ma-
teus 6:25), é o ensinamento daquele
que nos dirige para o Pai, mas, mesmo
assim, buscamos comercializar com
Deus sobre trabalho, saúde, família,
dinheiro, amor. Esquecemos o “com o
suor de tua fronte comeras o pão”
(Genesis 3:19), que significa o traba-
lho edificante tanto mental como físi-
co. Paulo, muito acertadamente disse
que “se alguém não quiser trabalhar,
que também não coma” (2 Tessaloni-
censes 3:10), significando que para
colher deve-se primeiro plantar. De-
vemos trabalhas sim, e confiar em
Deus para que possamos ter tudo o
que necessitamos. Não é necessário
negociar com as coisas do céu porque
ele mesmo trabalhará a nosso favor
para a realização dos nossos sonhos
se eles forem bons para nós. Se alcan-
çamos a graça é porque a merecemos,
já que é fruto do nosso esforço aliado
à nossa fé. Não há efeito sem causa e
Deus é soberanamente justo, bom e
misericordioso para não nos dar o que
necessitamos para nossa felicidade,
quando estamos sempre ativos e sem
o interesse da corrupção divina. Os
trabalhos nas casas religiosas devem
ser voluntários e não remunerados
para não cairmos na tentação do di-
nheiro fácil e de o fazermos pelo va-
lor que receberemos, e assim esque-
cermos o amor e a devoção a nosso
Pai celeste. Todo aquele que “ganha”
para fazer isto, também “barganha”
com nosso Pai Eterno. Ora, você nos
dirá que dessa maneira as igrejas es-
tão cooperando para diminuir o de-
semprego no país e nós nos utiliza-
remos das palavras do Cristo para
lhe responder: “Nem só de pão vive-
rá o homem” (Mateus 4:4), e, por
ventura, Deus não dará boas coisas
àqueles que O buscam? O “buscai as
coisas do céu e todas as outras coisas
vos serão acrescentadas” (Mateus
6:33) foi para o beleléu?

 Em João 6:55, Jesus afirma que
“a carne dele é verdadeiramente co-
mida”, referindo-se ao alimento es-
piritual  de energias vivificadoras e,
tanto ontem como hoje, ainda o “co-
mem” com o intuito da troca interes-
seira.

A TROCA

 Os geminianos ‘gemerão’ de raiva contra o seu signo que poucas
e boas lhes reservam. Canseiras no dia a dia, sujeira através da quei-
mada em Franco da Rocha, visita da sogra que deverá durar um mês!

  Ânimo no convívio familiar ao lado de Zezinho bilu-bilu, seu
companheiro de todas as horas! Nada de contato com pessoas de
gênero explosivo. Zezinho é de paz!

  Você terá força de vontade e conseguirá concretizar seus obje-
tivos que são: acertar na sena sozinho, enviar sua sogra e cunhados
pro  Polo Norte, apreciar o coringão ser campeão entre outros obje-
tivos. Caso os alcance, me dê a receita!

Nada de desafios! Desafiar qualquer vivente é jogo bruto! O
desafio em que  levará vantagem é brigar com deficiente visual e
discutir com surdo-mudo. Nos demais ao desafiar um cabra sarado,
é jogo bruto: poderá apanhar mais que vaca invadindo horta!

 Contrate bons advogados a fim de se livrar do enrosco com a
justiça. Após sair dessa, trate de trabalhar e pagar o advogado, se-
não tudo voltará à fase antiga e terá que amargar mais 20 anos de
xilindró.

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

 Atenção leonino: a sua agitação sobre greves, cassação de
mandato de políticos, surra na sogra e colocando seus cunhados
na rua, lhe causará um rolo sem tamanho! Mude de ideia ou mude
da vila em que se esconde!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  É necessário conservar seu equilíbrio e outras partes além do
equilíbrio, para que seja eternamente virgem, até que apareça um
candidato, aquele primo do Bernardão que mandará seu equilíbrio,
agora desequilibrado pra casa do chapéu!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Dê velocidade em seus processos e rolos com a justiça. Nada de

velocidade sobre uma moto, fingindo de entregador de pizza e entre-
gando drogas! Há denúncias sobre sua malandragem e os ‘homens
da lei’ estão de olho em você!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Procure trabalhar! Embora o trabalho esteja difícil de se conse-

guir, continue catando recicláveis que estará fazendo grande benefí-
cio à população e ao seu bolso, que há tempos está vazio.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Pontos de vista de um cidadão capricorniano é diferente de de-

terminados outros pontos, principalmente pontos de vendas de dro-
gas. Portanto seja rigoroso quanto a escolha do ponto, que este seja
de vista! Nada de ponto de drogas!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Fase propícia para elevar seu dinamismo! O dia a dia requer dina-

mismo, fé e boas ações. Portanto, siga o seu horóscopo e sejas feliz!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Cuide de sua saúde; não cuide da vida de seus semelhantes!

Cada um deverá cuidar daquilo que lhe pertence: vida dos outros,
pertence aos outros!

Kaidakama
HORÓSCOPO

A CET Companhia de Engenha-
ria e Tráfego/SMT, deixou a rua Lau-
delino Antônio de Brito no Jardim.dos
Francos nos trinques e a melhoria
feita na sinalização realizada depois
de um projeto ficou Top, um trecho
da via pública entre a rua Miguel
Delipare e Aristeu Valente recebeu
faixa dupla no solo, faixa para pedes-
tres, placa indicando crianças na rua,
restrição de estacionamento de um
lado para organizar e facilitar a pas-
sagem de veículos maiores.

A solicitação foi feita a pedido de
moradores com abaixo assinado jun-
to a Liderança e Associação dos
Moradores da região, embora sem-
pre tem alguns contras as benfeitori-
as precisam ser feitas pelo bem da
maioria e o foco é orientar os moto-
ristas quanto a frequência de crian-
ças na via, organizar e evitar bagun-
ça no tráfego e acidentes, o fluxo de
veículos trafegando pela via só vem
aumentando cada vez mais.

REFORMA DE ESCADÃO:
No Jardim dos Francos o escadão
de acesso entre a rua Ari Carneiro
Fernandes com a Av.General Penha
Brasil deve receber reforma total, as
melhorias já foram confirmadas em
reunião no local pela vereadora San-
dra Santana e o Subprefeito da Fre-
guesia/Brasilândia Sergio Rodrigues
Gonelli.

As obras de construção da Uni-
dade Básica de Saúde - UBS e UPA
do Jardim Elisa Maria situado a Rua
Rômulo Naldi já está bem adiantada
e vai atender uma grande demanda,
o que a Comunidade espera e que

UBS E UPA  Jd. Elisa Maria um compromisso da Saúde para os Moradores

tenha sempre profissionais suficien-
te para atender a demanda.

Antes no local era uma AMA que
desapareceu em um incêndio mais
antes já vinha sendo reivindicado para
o local uma UBS, a Associação dos

Moradores da Região (AMJFA)
sempre acompanhou e cobrou da
saúde a construção da UBS, na ges-
tão Gilberto Kassab para a Comuni-
dade não ficar sem atendimento co-
locaram uma AMA ao invés de UBS.

Feijoada e muito Samba no Ensaio
da Bateria do Joia da Vila

Muito Samba e Feijoada na
faixa marcou o ensaio da Ba-
teria do Bloco Jóia da Vila, foi
só alegria na Vila Rica/Brasi-
landia, o evento  e o ensaio foi
realizado no dia 28/08 na rua
Puxinana,  na rua e no Galpão
da empresa patrocinadora
Dulbarmiga, foram servidas

300 feijoadas para os integran-
tes e também a todos que
compareceram no desfile.

O Presidente do Jóia da
Vila Sergio Matrone deu um
show na organização. O Blo-
co só cresce e no Carnaval de
2022 promete o melhor e vem
muitas novidades por aí.

Familiares e amigos para-
benizam a Dona Alice por
mais um aniversário, ela que
reside na Freguesia do Ó
completou 81 anos, a come-
moração aconteceu em gran-
de estilo em sua residência.
Fica registrado o parabéns de
toda equipe do Jornal São
Paulo de Fato.

Dona Alice 81 Anos

Quem completou 15 anos
foi a Rebeca Dutra Puga, a
comemoração foi realizada em
grande estilo e contou com a
presença de amigos e familia-
res, Rebeca é filha da Fernan-
da e pelos seus 15 anos regis-
tramos e parabenizamos com
os cumprimentos de toda equi-
pe do Grupo Brás Pereira de
Comunicação

Parabéns Rebeca 15 Anos

Falam que nos meios políticos quem não
é visto não é lembrado e que a ausência
perde a preferência por isso que junto a
alguns parlamentares, o que mais tem, é
sujeito que só aparece e não faz nada, só
ficam na carona e tirando o espaço que
deveria ser ocupado por lideranças boas
que tem trabalho de fato junto a comuni-
dade. Eu prefiro ficar no meu lugar  por-
que faço a minha parte e tenho trabalho
junto a comunidade que muitos não tem

uma hora a oportunidade melhor chega e agente fica feliz.

Comentário do Colunista

Apoio Cultural:

Nicolau Helito - Conselheiro, Diretor da
Distrital Lapa da Associação

Comercial de São Paulo.
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Cassius

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos

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

9.6287-4964 Leonardo

Retorno das reuniões presenciais do CONSEG Vila Amalia/Cachoeirinha, com a presença de autoridades civis e militares na
busca de solução para os problemas da regiao. Lourdes Freitas - Presidente“Presentes o Dr. Evandro (38 DP), Capitão Rafael Rego
(3 Cia), Vladimir Ferreira da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha, Inspetor Carlos Ulisses da Guarda Civil Metropolitana IR-CV,
Mari Simplicio da SABESP e Rubens Morais, gerente da Fábrica de Cultura V. Nova Cachoeirinha - Fotos: Brás Pereira

CONSEG Vila Amalia/Cachoeirinha

CEO Valdir Ventura recebe Tenente
Coronel da Polícia Militar

O Grupo São Cristóvão
Saúde iniciou o mês de setem-
bro com a presença do Tenen-
te Coronel do 21º Batalhão
Metropolitano da Polícia Mi-

litar, Alan Fernandes, que aten-
de as regiões Mooca e Vila
Prudente.  O Coronel esteve
nas dependências do Instituto
de Ensino e Pesquisa “Maria

Patrocínia Pereira Ventura” –
IEP Dona Cica, onde visitou o
Presidente/CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde, Engº
Valdir Pereira Ventura, para
prestar um gesto de gratidão
pelos serviços relevantes ofe-
recidos aos policiais no mês de
abril, através da parceria com
insumos e profissionais da saú-
de na aplicação da vacina con-
tra a COVID-19.  Houve o
envolvimento de múltiplos se-
tores Institucionais para a re-
alização da campanha, cujas
doses foram cedidas pelo go-
verno de São Paulo.

Dentre os insumos doados
pelo São Cristóvão Saúde es-
tão caixas descarpack, sacos
brancos infectantes, luvas de
procedimento, álcool em gel,
aventais descartáveis para os
vacinadores, algodão, blood
stop (bandagem - mini curati-
vos) e swab (panos umedeci-
dos com álcool). Também fo-
ram disponibilizados profissio-
nais de diversas áreas do Gru-

po, incluindo Segurança do
Trabalho, Centro de Atenção
Integral à Saúde, Marketing,
Farmácia, Enfermagem,
Compras e Almoxarifado.

Na ocasião, o São Cristó-
vão Saúde foi o responsável
pela triagem, através dos bom-
beiros da Instituição.

 Após essa etapa, a equi-
pe de Enfermagem aplicou as
doses nos policiais militares e
guardas civis. “Venho aqui
agradecer imensamente o São
Cristóvão Saúde pelo apoio
fundamental na campanha de
vacinação das forças de se-
gurança.

A unidade foi um posto de
vacinação, onde vacinamos,
aproximadamente, 1.500 pes-
soas doses e o São Cristóvão
Saúde colaborou com trans-
porte logístico, possibilitando
profissionalismo nessa etapa.
Deixo aqui um agradecimen-
to sincero pelo trabalho de to-
dos e pelo apoio que recebe-

Alan Fernandes, Tenente Coronel do 21º Batalhão Metropolitano da Polícia Militar,  visita CEO/Presidente
do Grupo São Cristóvão Saúde para agradecer o apoio na vacinação das forças de segurança

Um dos principais
times de futebol da
região, o G.R. Inajar
de Souza F.C.. come-
morou dia 29, junto à
comunidade da Divi-
néia, o aniversário e
teve a inauguração
da quadra da Escola
de Samba Bloco Ina-
jar de Souza que tem
como presidente

Paulo Henrique, o popular "Nego" e inauguração do CDC Jar-
dim Cachoeira. O ponto alto foi a presença do deputado estadu-
al Milton Leite Filho, Salve Periférico e a comunidade em geral
que prestigiou o evento. Parabéns Inajar de Souza pelos 43 Anos!
"Amado por muitos, odiado por poucos e respeitado por todos!"

INAJAR DE SOUZA F.C., O ÍNDIO
GUERREIRO, COMEMORA 43 ANOS

A Bandeira da
LGBT um sonho

Manu
Albuquerque,
27 anos, 1.74 de
altura, olhos e
cabelos casta-
nho claro, a
qual prática
hobby sports
radicais nas
horas vagas,
seu sonho é
realizar seus
projetos levan-
do sempre a
bandeira lgbt,
esbanjando
toda sua beleza
e sensualidade
a modelo e top
miss do movi-
mento lgbt, faz
ensaio em
forma de apoio
com sua amiga
Jéssica Bonfá
ambas dão um
show de simpa-
tia e beleza aos
clicks de Paulo
Ramos.




