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São Paulo é a 31ª melhor cidade do
mundo em 2021, aponta revista inglesa

1- San Francisco
2 - Amsterdã
3 - Manchester
4 - Copenhage
5 - Nova York
6 - Montreal
7 - Praga
8 - Tel Aviv
9  - Porto
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Veja abaixo a classificação geral:

A revista "Time Out", de ori-
gem inglesa, elegeu São Paulo
como a 31ª melhor do mundo em
2021. A cidade é a primeira da
lista da América do Sul. Buenos
Aires é a segunda da região e está
em 35º na classificação geral.

 Segundo a revista, o mo-
mento em que a pandemia dá si-
nais de algum alívio em algumas
partes do mundo é propício para
reconhecer os avanços recentes
das cidades.   "Queríamos des-
cobrir quais cidades realmente
reagiram neste ano, então per-
guntamos não só sobre comida
e cultura, como sempre, mas
sobre projetos da comunidade,
espaços verdes e sustentabilida-
de", diz a revista, que ouviu 27
mil pessoas para fazer o ranking.
A revista descreveu São Paulo

28 - Paris
29 - Budapeste
30 - Abu Dhabi
31 - São Paulo
32- Joanesburgo
33 - Roma
34 - Moscou
35 - Buenos Aires
36 - Istambul - 37 - Bangcoc

10 - Tóquio
11 - Los Angeles
12- Chicago
13 - Londres
14- Barcelona
15- Melbourne
16 - Sydney
17 - Xanghai
18 - Madri

19 - Cidade do México
20 - Hong Kong
21 - Lisboa
22 - Boston
23 - Milão
24 - Cingapura
25 - Miami
26 - Dubai
27 - Pequim

como uma cidade em estado
constante de fluxo e uma das
mais dinâmicas do mundo
onde, apesar da pandemia, as
mudanças não param: grafites
gigantes aparecem nas empe-
nas cegas dos prédios, novos
espaços para trabalho criativo
surgem e os museus, reaber-
tos, têm mostra de artistas em
ascensão.  A revista descreveu
São Paulo como uma cidade em
estado constante de fluxo e
uma das mais dinâmicas do
mundo onde, apesar da pande-
mia, as mudanças não param:
grafites gigantes aparecem nas
empenas cegas dos prédios,
novos espaços para trabalho
criativo surgem e os museus,
reabertos, têm mostra de artis-
tas em ascensão. Fonte: G1

Detran. SP alerta: recursos
de multas são aceitos em
23% dos casos no Estado

Embora muita gente pense
que não adianta recorrer em
caso de autuação de trânsito,
o Detran.SP tem uma boa no-
tícia para o condutor punido
injustamente. Do total de 788
recursos que deram entrada nas
Jaris (Juntas Administrativas de
Recursos de Infrações) nas su-
perintendências regionais do
Estado, 182 foram acatadas a
favor do condutor, 23%. Ou
seja, um em cada cinco cida-

dãos tem êxito na contestação.
Entre os recursos deferidos,
entre os meses de julho a agos-
to de 2021, constam contesta-
ções sobre não usar cinto de se-
gurança, dirigir segurando o te-
lefone celular e efetuar mano-
bra perigosa em via pública.  O
levantamento exclui multas por
dirigir sob influência de álcool,
que são gravíssimas e tiveram
apenas 2,4% deferidas até ju-
nho de 2021. Pág.5
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Crônica Professor Clovis Pereira

Recentemente, surtiu uma
grande queimada numa área
próxima a cidade de Franco da
Rocha que, embora distante da
capital, fuligem dessa queima-
da chegou a poluir várias resi-
dências, principalmente na zona
norte. Segundo informes, a cau-
sa do incêndio foi um balão que
caiu sobre a área. Sabe-se de
que soltar balão é proibido, mas
têm os teimosos e, caso sejam

JOÃO VENINO

Editorial
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Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha para receber clientes mais

Comentando sobre aplicação de vacinas

Reportagens, Crítica, Elogios,  Sugestões e  Reivindicações

Cel: 99374-4534 ou e-mail:saopaulodefato@uol.com.br
www.saopaulodefato.com.br

Herança de qualquer
forma que acontecer, cau-
sa polêmica. Se o cabra é
pobre, ‘batendo as botas’
após o ‘bota-fora’, (enter-
ro) aparecem as dívidas
contraídas durante o tempo
de agonia do finado. As dí-
vidas deverão ser pagas,
sabendo-se de que o finado
se foi e não deixou nenhu-
ma herança para cobrir
suas dívidas durante a fase
em que fez peso  sobre a
Terra! Os parentes se reú-
nem, fazem uma ‘vaquinha’
e limpa o nome daquele que
embarcou, sem a passagem
de volta. No momento, o
assunto é sobre as heran-

HERANÇAS & PROBLEMAS
ças dos famosos: Agnaldo
Timóteo e Gugu Liberato. Os
familiares de ambos não se
entendem sobre a divisão dos
bens, deixados pelos famosos
homens da tevê. Herança é
um caso sério: se o cabra
deixa dívidas, os familiares
discutem como saná-las! Se
o cabra deixa muitos bens, os
herdeiros brigam, cada um
querendo a ‘parte do leão’.
Um conselho: prevendo a
morte, passe tudo nos co-
bres, e tome umas cervejas
puro malte e deixe a turma
se virar!

Tia Zulmira, viúva, corintiana
e que venderá tudo antes da
‘magrela chegar!’

Queimadas!

indiciados, confiam que, se pre-
sos, pagam fiança e voltam a
soltar balões, causando queima-
das, destruição da natureza,
colocando a vida de muitos, in-
clusive animais silvestres em
perigo de morte! Se a lei exis-
te, deve ser respeitada. Aguar-
damos que as autoridades au-
tuem as fábricas de balões e
seus usuários. Prevenir é me-
lhor que remediar

A data cívica ‘Sete de Setembro’, antes comemorada com
pompas e até sorteio de apartamentos e automóveis, segundo
informes, tudo era armação do PT! Palestras de políticos an-
siosos por uma ‘mamadeira’, que foram ‘derrubadas’ pela
ação da covid-19! Foi mais uma façanha da covid-19!

As datas religiosas há tempos foram tragadas pela
covis-19. Igrejas fechadas, religiosos enclausurados,
fieis sem saber a quem apelar.

A covid-19 apronta barbaridade! Povão mascarado, in-
dústrias ‘abrindo o bico’ comércio fechando as portas, imobi-
liárias com casas, apartamentos, cômodos para comércio a
rodo e sem inquilinos que se arrisquem alugar e ‘abrir falên-
cia, dias após!

A covid-19 tem força e coloca muitos na marca do
pênalti. Deveria colocar 80% dos nossos políticos
promessões na lista e junto, mandar pra casa do cha-
péu, a inflação. Fica o apelo!

A partida de futebol envolvendo as seleções do Brasil e
Argentina que era esperada por muitos, foi cancelada mo-
mentos antes de ser realizada. Os motivos alegados pelas
autoridades, envolvem vários motivos; entre outros, a covid19
está no rolo com mais um ponto no cartel!

Conselho Tia Alzira

Notas de Fato Brás Pereira

problemáticos que a política
brasileira, uma comissão de
duvidosos veio ao abençoado

terreiro para solicitar um traba-
lho sobre as aplicações de va-
cinas contra o covid-19. O lí-
der da turma tomou a palavra:
”Magnânima guru,  viemos ao
abençoado terreiro para solici-
tar  uma consulta com um de
seus guias africanos, sobre a
eficácia das vacinas contra a
covid-19.” Para desatar o nó,
foi escalado o caboclo Zoeira:
“Zifios, a aplicação de vacinas,
desde o tempo escolar aconte-
ce, apenas de uma forma mo-
derna! No tempo escolar, era
feito um pequeno corte com
uma lâmina de gilete e coloca-
do o medicamento relativo à
doença da época; por isso, re-
pare que nos idosos, há uma
cicatriz no braço. De acordo
com as doenças da época, ou-
tras vacinas eram feitas abai-

xo da anterior. Depois foi mo-
dernizada: para ferir a pele, era
utilizada uma ‘pena da cane-
ta’. Hoje, tudo moderno, o ca-
bra é espetado com seringa e
agulha. Com essa medida, a
covid-19 ainda ganha a para-
da e tem levado muitos pros
‘sete palmos!’ Como seguran-
ça, há a terceira aplicação da
vacina e, se persistir o rolo,
haverá mais e mais!” Termi-
nou o caboclo Zoeira. A comis-
são saiu em dúvida, tendo o lí-
der dito: ‘a covid-19 está ga-
nhando todas!’ Parece aliada
ao aumento da gasolina! Co-
vid-19 e aumento do preço da
gasolina ganhando todas as
paradas!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

  O coordenador do Comi-
tê Científico de Combate ao
Coronavírus do Governo do
Estado de São Paulo, João
Gabbardo, usou as redes soci-
ais,  quinta-feira (9), para dizer
que os indicadores apontam
para uma reversão na tendên-
cia de queda nas internações
hospitalares por covid-19.  Se-
gundo a publicação, provavel-
mente as novas tendências são
os primeiros sinais da
sisseminação da variante delta
em São Paulo. De acordo com
o coordenador, a situação deve
ser agravada por causa das
aglomerações que acontece-
ram recentemente e o relaxa-
mento no uso de máscaras.O
caminhoneiro Antônio Pereira
Gomes, conhecido como Zé
Trovão, que é alvo de um man-
dado de prisão preventiva ex-
pedido pelo ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), desistiu de
se entregar à Polícia Interna-
cional (Interpol). Ele está no
México desde o final de agos-
to e chegou a dizer que se apre-
sentaria na Embaixada do Bra-
sil na capital do país.

 Pesquisadores da
UFMG (Universidade Fede-
ral de Minas Gerais) traba-

lham no desenvolvimento
de uma vacina que tem po-
tencial para imunizar, ao
mesmo tempo, contra a
covid-19 e a gripe.  A infor-
mação foi divulgada pela
reitora Sandra Goulart, du-
rante entrevista à Live
Record TV Minas,

 Os preços do arroz, bata-
ta, cebola e óleo de soja co-
meçaram a dar um alívio para
o bolso do consumidor, depois
de figurarem por um período
como os grandes vilões da
cesta básica dos brasileiros.
No ano, o valor do quilo da
batata caiu 44,11%, o da ce-
bola 12,75% e o pacote de 5
kg de arroz, 10,51%. O custo
do óleo de soja, após registrar
alta de 87,27% nos últimos 12
meses, teve queda de 0,92%
no ano.

Em mais um
distanciamento em relação
à base de apoio do presi-
dente Jair Bolsonaro, o
governador de São Paulo,
João Doria (PSDB), cha-
mou a ocupação de estra-
das por caminhoneiros de
"irregular, inconstitucional
e criminosa" e prometeu
usar força policial em caso
de bloqueios no estado.
"Se acontecer, é questão de
minutos, primeiro no diálo-
go, depois na força", disse
o tucano durante entrevis-
ta coletiva em Sumaré. De
acordo com o governador,
as orientações dadas nesta
quarta-feira (8) ao secretá-
rio de Segurança Pública do
Estado e ao comando da
Polícia Militar são para que
não se deixe acontecer ne-
nhuma paralisação nas es-
tradas do estado.

www.saopaulodefato.com
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Carille chega ao Santos falando em pensar
‘jogo a jogo’; próximo adversário é o Bahia

Meio Ambiente Diego Adel

Cassius Clay
DE FATO

O conhecido discurso dos
técnicos de futebol de pensar
a temporada “jogo a jogo” foi
mais uma vez empregado nes-
ta quinta-feira (9). Dessa vez,
quem o cunhou foi o novo téc-
nico do Santos, anunciado
quarta (8), Fábio Carille. O pró-
ximo adversário do Peixe é o
Bahia, neste sábado (11), às
21h, na Vila Belmiro.  “Temos
que trabalhar aqui para pensar
alto, pensar em subir na clas-
sificação, em Libertadores,
mas não sou de projeção. Todo
jogo é uma decisão, a nossa
próxima decisão é o Bahia.

Metrô SP participa da 11ª edição da Virada Sustentável para
incentivar o descarte correto de eletroeletrônicos e pilhas

Como parte da Virada Sus-
tentável 2021, festival de sus-
tentabilidade que acontece em
toda a cidade de São Paulo, o
Metrô, em parceria com Gre-
en Eletron (maior gestora sem
fins lucrativos de logística re-
versa de eletroeletrônicos e
pilhas) e Coopermiti (Coope-
rativa de Trabalho, Produção,
Reciclagem e Gestão de Re-
síduos Sólidos), disponibiliza
coletores de desses tipos de
itens em dez estações, entre
os dias 2 e 22 de setembro,
para que os passageiros pos-
sam entregar itens que não

celulares, cabos, carregadores,
pilhas alcalinas, secadores de
cabelo, console de videogame,
entre outros.  Segundo relató-
rio da Universidade das Na-
ções Unidas, o Brasil descar-
tou em 2019 mais de dois mi-
lhões de toneladas de resíduos
eletrônicos (uma quantidade
equivalente a 10,2 kg por pes-
soa), com estimativas de que
menos de 3% deste volume
tenha sido reciclado, o que tor-
na a ação ainda mais relevan-
te.  Com 44,7 milhões de tone-
ladas de aparelhos elétricos e
eletrônicos sem utilidade para

possuem mais utilidade, com
segurança, garantindo uma
destinação ambientalmente
adequada .  A ação acontece
nas estações Vila Prudente,
Jabaquara, Sé, Tucuruvi, Para-
íso, Barra Funda, República,
Tatuapé, Clínicas e São Ma-
teus, onde os PEVs (Pontos de
Entrega Voluntária) ficarão ins-
talados, o que permite que os
usuários do transporte incluam
essa ação sustentável no seu
dia a dia, sem grandes esfor-
ços. Poderão ser descartados
produtos de pequeno e médio
porte, como computadores,

a população, equivalente ao
descarte mundial, seria possí-
vel gerar R$252 bilhões com
novas matérias-primas para
diferentes indústrias, o poten-
cial econômico desperdiçado é
imenso. Também é possível
reduzir a quantidade de CO2
emitida na atmosfera ao reci-
clá-los. A ação vem para aju-
dar a transformar essa realida-
de em conjunto com outros es-
forços semelhantes acontecen-
do no mundo.  Em 2020, cole-
tores da Green Eletron foram
instalados nas estações Barra
Funda, Sé, Vila Prudente, Tu-
curuvi, Jabaquara e Clínicas,
também com apoio da Virada
Sustentável. A campanha fez
parte do calendário de come-
moração ao Dia Internacional
do Lixo Eletrônico e contou
com grande adesão dos usuá-
rios do metrô, recolhendo cer-
ca de 1,6 tonelada de resíduos

 Serviço: Coleta de ele-
trônicos sem utilidade - Data:
2 a 22/9 - Horário: durante o
funcionamento das estações -
Local: estações do Metrô -
Vila Prudente, Jabaquara, Sé,
Tucuruvi, Paraíso, Barra Fun-
da, República, Tatuapé, Clíni-
cas e São Mateus

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, assistir aos jo-
gos do seu time de coração, pa-
querar e se divertir muito.  Es-
tamos abertos de segunda a sá-
bado. O Bar traz além das sa-
borosas porções, diversos atra-
tivos especiais. Dispomos de um
vasto acervo de cachaças naci-
onais e importadas.  Sinta-se à
vontade com seus amigos e fa-
miliáres. Aproveite todo confor-
to e agilidade dos nossos servi-
ços. A conquista de nossos cli-
entes está relacionada a grande
qualidade que oferecemos em
nossos serviços.

Rua Monjolo, 386
  Freguesia do Ó

 Telefones:
 (11) 3999-5213 / 94736-4989 -

www.bardotiao.com.br

Roteiro Cassius Clay

Passageiros poderão incluir o descarte de eletrônicos e pilhas sem utilidade em seus deslocamentos diários

Trazer muitas informações e
projeto para o grupo não é uma
coisa boa, gosto de trabalhar
jogo a jogo”, afirmou o coman-
dante, em sua primeira entre-
vista coletiva no cargo.   Com 22
pontos, o Santos está na 14ª co-
locação e faz uma temporada
abaixo das expectativas. Por esse
motivo, demitiu o técnico Fernan-
do Diniz ( , anunciado pelo Vas-
co nesta quinta, que tem um esti-
lo de jogo mais propositivo, ante
uma postura mais reativa vista
nos times de Carille.  Fabio Cari-
lle deve estar na beira do campo
já no confronto contra o Bahia.

Hoje inicio a minha coluna
comentando sobre a comuni-
cadora Fernanda Hernandes
Rasmussen que atua a mais de
20 anos. Formada em Rádio e
TV e pós graduada em Admi-
nistração de Empresas pela
FAAP ( Fundação Armando
Alvares Penteado).

Ela é diretora - executi-
va da Rede Gospel de Te-
levisão, onde apresenta os
programas "De bem com a
Vida" e "A Melhor Notí-
cia". Fernanda é líder e ide-
alizadora do +QV (Mais
Que Vencedoras).

Esse projeto revolucionário
que conta com a participação
de mais de 50 mil mulheres no
Brasil e no exterior também é
responsável pela organização
da maior manifestação  Cristã
a céu aberto do mundo "Mar-
cha pra Jesus".

Filha de Estevam e Sô-
nia Hernandes, Fernanda é
casada há 20 anos com Dou-
glas Rasmussen com quem
tem quatro filhos: David,
Carol, Noah e Benjamim.
Todos os dias inspira mulhe-
res em suas lives no insta-
gram- @fernandahernande-
zoficial.

Seu livro "Mas Que Vence-
doras"  é baseado no versículo
de Romanos 8.37, o conceito
+QV- (Mais Que Vencedoras),
parte do princípio de que todas
as mulheres podem ser vence-
doras estando em Jesus Cristo,
assim como diz a Bíblia.

 Inspirado no projeto
que já abençoou e continua
abençoando, milhares de
mulheres "Mais Que Ven-
cedoras" vão ajudá-lá a al-
cançar a vida que sempre
quis. Um projeto interes-
sante de ajuda.

Repleto de exercícios prá-
ticos e orações ao final da lei-
tura, você definitivamente não
estará igual quando começou
. A comunidade +QV, à qual
poderá se juntar enquanto lê
o livro, cresce a cada dia e
dispõe de experiências para
todas as pessoas.

Para a Diretora - Exe-
cutiva da Rede Gospel de
Televisão e escritora Fer-
nanda Hernandes Ras-
mussen é importante dar
o primeiro passo para a
mudança de vida que sem-
pre sonhou, é possível.

Fernanda Hernandes Ras-
mussem, que dirigi com mui-
to profissionalismo a Rede
Gospel de Televisão. faz o pré
lançamento do seu primeiro li-
vro "Mais Que Vencedoras"
no dia 8 de setembro a partir
das 18h na Casa Florah, Rua
Colômbia 84 - Jardim Paulis-
ta. Vale a pena conferir.

Frase Final:  O caminho
de cada um é de livre es-
colha, porém os resulta-
dos é de responsabilidade
de cada um.

 www.torcedores.com

Reservas: 933863212
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Saúde Brás Pereira

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
   Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br

Para cumprir o Decreto
Municipal nº 60.488, de 27 de
agosto de 2021, os estabeleci-
mentos do setor de eventos
(como shows, feiras, congres-
sos e jogos esportivos), com
público superior a 500 pesso-
as, deverão solicitar o compro-
vante de vacinação do cida-
dão contra Covid-19, autenti-
cado como Passaporte da Va-
cina, como forma de acesso
ao local.  De acordo com os
protocolos setoriais em vigên-
cia, a organização desses
eventos deve fiscalizar a situ-
ação vacinal e garantir que os
participantes tenham sido va-
cinados com pelo menos uma

dose do imunizante antiCovid.
A fiscalização municipal atua
cotidianamente, com a inten-
ção de estimular a imunização
dos cidadãos, especialmente
aqueles que estão com as se-
gundas doses pendentes, au-
mentando assim a proteção da
população contra a doença.

Comprovação - Como
estabelece o decreto munici-
pal 60.488/2021 “a comprova-
ção pode ser feita por meio
digital (com o comprovante
disponível nas plataformas
VaciVida e ConectSUS) ou
com o próprio cartão de vaci-
nação, pelo registro físico. Em
relação a quem se vacinou no

exterior, basta apresentar o
certificado de vacinação do
país.

 É importante que qualquer
estabelecimento pode pedir
adesão voluntária do Passa-
porte da Vacina na cidade, no
entanto, em caráter de orien-
tação à população.

 Fiscalização - Os estabe-
lecimentos serão fiscalizados
pelos órgãos competentes con-
forme o decreto municipal
59.298, de 22 de março de
2016. A multa para o
descumprimento da Lei, se-
gundo os parâmetros da legis-
lação vigente, é a partir de R$
9.232,65.

Organizadores de eventos com público superior a
500 pessoas devem solicitar Passaporte da Vacina

Cotidiano

Semana Brasil 2021 vai até o dia 13
com descontos de até 70%

Aterceira edição da Sema-
na Brasil., vai até o dia 13, em-
presas de comércio e de vare-
jo farão ofertas e promoções
com o objetivo de movimentar
a economia brasileira, estimu-
lar o consumo e gerar empre-
gos.  Como nos anos anterio-
res, a Semana Brasil ocorre
junto com as comemorações
da Semana da Pátria, quando
é celebrada a Independência
do Brasil, no dia 7 de setem-
bro. O tema deste ano é “Va-
mos em frente com cuidado e
confiança”. A iniciativa é uma
parceria do governo federal
com o Instituto para Desenvol-
vimento do Varejo (IDV), a
Associação Comercial de São
Paulo e o apoio de diversas en-
tidades.  De acordo com o IDV,
a pandemia teve impacto em
todos os setores da economia
e modificou a relação com o
consumo, tornando-o mais ra-
cional e menos emocional. “As
pessoas estão mobilizadas para
salvar negócios e empregos,
alguns indicadores têm mostra-
do uma reação da economia e

há uma demanda reprimida”,
disse Marcelo Silva, presiden-
te do instituto.

 Semana Brasil - Cria-
da em 2019, a Semana Bra-
sil é baseada em três pilares:
colaboração, otimismo e
oportunidade. Um dos obje-
tivos da campanha é celebrar
a Independência do Brasil,

estimulando o patriotismo e o
aquecimento da economia, por
meio de promoções e ofertas
no comércio. Segundo a Se-
cretaria Especial de Comuni-
cação Social (Secom), a ex-
pectativa do governo é de que
o evento apresente melhores
resultados em relação aos
anos anteriores. Agência Brasil

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios   -   Chácaras - Barzinhos

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

9.6287-4964
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Marcia Martins

IEP Dona Cica realiza treinamento com equipe de Enfermagem do São Cristóvão Saúde

O Instituto de Ensino e Pes-
quisa "Maria Patrocínia Perei-
ra Ventura" - IEP Dona Cica
concluiu o treinamento e a no-
meação oficial dos Guardiões

citar os profissionais da equipe
de Enfermagem do São Cristó-
vão Saúde, a fim de auditar o
time multidisciplinar da Institui-
ção nos cinco momentos da hi-
gienização das mãos.  De acor-
do com a enfermeira especia-
lista do SCIH, Sabrina Cerral-
vo, a ação fomenta a cultura de
segurança do paciente no São
Cristóvão Saúde, visando for-
talecer a prática dessa impor-
tante e eficaz medida de preven-
ção contra infecções.  Na oca-
sião, 38 profissionais da saúde
realizaram o treinamento, inclu-
indo enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de enfermagem, com o
intuito de zelar pelas boas prá-

da Higienização das Mãos. O
projeto, em parceria com o
SCIH (Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar), tem
como principal objetivo capa-

ticas na prevenção de infecções
relacionadas a assistência à saú-
de. Os colaboradores nomeados
como Guardiões receberam bot-
tom de identificação e certifica-
do pela conclusão do curso.

 "A educação é o caminho
para o desenvolvimento dos
profissionais que fazem parte do
São Cristóvão Saúde, além de
reduzir eventos assistenciais e
infecções.

Parcerias como essa, que
consolidamos junto ao SCIH,
trazem força para nossa Insti-
tuição e maior engajamento en-
tre a equipe envolvida", finaliza
a Coordenadora do IEP, Adria-
na Bacchin Pelissari.

Sobre o Grupo São Cristóvão Saúde

Administrado pela Associação de Beneficência e Filantropia São Cris-
tóvão, o Grupo São Cristóvão Saúde é constituído pelas seguintes Unida-
des de Negócio: Hospital e Maternidade Geral, Plano de Saúde, oito Uni-
dades Ambulatoriais, Filantropia, Centro de Atenção Integral à Saúde
(CAIS), Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) e Hotel Recanto São Cristó-
vão, localizado em Campos do Jordão. Referência em saúde, na Zona Leste
de São Paulo, a Instituição completou 109 anos em dezembro de 2020.
Através da gestão administrativa dirigida pelo CEO/Presidente, Engº Val-
dir Pereira Ventura, tem sido promovida uma grande modernização e ex-
pansão em sua estrutura física e tecnológica, investido em equipamentos,
certificações e profissionais qualificados. Atualmente, o Hospital e a Ma-
ternidade aumentaram a capacidade de internação passando de 171 para
275 leitos, além das oito Unidades dos Centros Ambulatoriais, Centro
Laboratorial Américo Ventura (CLAV) e do Centro de Atenção Integral à
Saúde que realizam diariamente milhares de consultas, proporcionando
qualidade assistencial às mais de 160 mil vidas do Plano de Saúde.

 O atual Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura, é também o Vice-Presidente da ACSP - Associação Co-
mercial de São Paulo e o 1º Diretor Financeiro da FEHOSP- Federação das
Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo.
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Detran.SP alerta: recursos de multas são
aceitos em 23% dos casos no Estado

Embora muita gente pense que não adianta
recorrer em caso de autuação de trânsito, o
Detran.SP tem uma boa notícia para o condutor
punido injustamente. Do total de 788 recursos
que deram entrada nas Jaris (Juntas Adminis-
trativas de Recursos de Infrações) nas superin-
tendências regionais do Estado, 182 foram aca-
tadas a favor do condutor, 23%. Ou seja, um
em cada cinco cidadãos tem êxito na contesta-
ção.  Entre os recursos deferidos, entre os me-
ses de julho a agosto de 2021, constam contes-
tações sobre não usar cinto de segurança, diri-
gir segurando o telefone celular e efetuar ma-
nobra perigosa em via pública.  O levantamento
exclui multas por dirigir sob influência de álcool,
que são gravíssimas e tiveram apenas 2,4%
deferidas até junho de 2021.

 A razão é que a autuação é feita com abor-
dagem policial e com uso do bafômetro, o que
aumenta a credibilidade da punição. Como o
Detran.SP já listou recentemente, muitos dos
argumentos usados pelos motoristas flagrados
alcoolizados parecem desculpas esfarrapadas,
como comer um bombom com licor ou fazer
bochecho com enxaguante bucal. O sucesso
para que o recurso seja acolhido depende de
embasamento legal de acordo com o que deter-
mina o Código de Trânsito Brasileiro. Além, é
claro, da correta documentação que comprove
o erro cometido na notificação.  “A aplicação
de multas é um dos meios mais eficazes para se
corrigir o comportamento inseguro na via públi-
ca e garantir um trânsito menos letal. Mas todo

São Paulo Brás Pereira

motorista tem amplo direito de defesa
para corrigir as punições indevidas.
Para isso, basta fazer o recurso cor-
retamente e usar a base legal da lei.
Só não dará certo contar histórias para
justificar a conduta”, explica Julyver
Modesto, assessor da presidência do
Detran.SP e autor do livro  “Recurso
de multa de Trânsito - “Manual para
bons motoristas exercerem seu direi-
to “.  Na hora de elaborar o recurso,
as dúvidas são muitas e erros simples
podem atrapalhar o processo e ganho
de causa. Confira dicas importantes
para acertar no recurso:     1.   Enten-
da as notificações: A primeira é a No-
tificação de Autuação (NA), que ape-
nas informa o motorista sobre a infra-

ção.  Nesta fase pode ser feita a indicação do
condutor e apresentar a defesa prévia no prazo
de 30 dias. A segunda é a Notificação de Pe-
nalidade, que também cabe recurso. Dois er-
ros comuns envolvem prazos:  1.1.      Alegar
que recebeu a notificação e autuação após 30
dias da data da infração, quando o que vale é a
data da expedição da NA;    1.2.      Contestar
o prazo de 30 dias para expedição da Notifica-
ção de Penalidade (NP), quando nesta etapa o
limite máximo de tempo para aplicação da mul-
ta pode chegar a 360 dias.  2.   Se já foi comu-
nicada a transferência de veículo ao Detran,
dispense o recurso: Isto porque enquanto tra-
mita o processo de transferência, o endereço
do ex-proprietário ainda continua no sistema.
Em caso de infração neste período, a notifica-
ção será enviada para este endereço e não do
novo proprietário, que será o responsável pela
infração.  3.   Solicite a cópia do auto da infra-
ção ao órgão de trânsito. Ele traz mais detalhes
da infração e pode ajudar o motorista na defe-
sa. Verifique se os dados do veículo batem cor-
retamente, como marca, modelo, placa, cor pois
pode ocorrer divergência entre os dados ano-
tados na notificação e o que consta no sistema;
4.   Veículo dublê: Se o veículo autuado não for
o do motorista, o primeiro passo é fazer um Bo-
letim de Ocorrência.

De posse do BO dê entrada no recurso e
anexe o documento comprovando que o caso
também está em apuração pela polícia, além

dos outros documentos exigidos. No Detran.SP
é possível solicitar a abertura de processo ad-
ministrativo para averiguação do veículo dublê;
5.   Verifique se o local da infração existe: a
notificação deve conter todos os dados como
horário, nome da rua e número. Caso não te-
nha número deve ser indicado, por exemplo, sua
proximidade com um cruzamento ou em frente
a um estabelecimento;  6.    Verifique qual ór-
gão de trânsito aplicou a multa: É básico mas
muita gente erra nesse item. Nas vias urbanas
a competência é do órgão municipal (para in-
frações de circulação, estacionamento e locais
de parada de veículos) e do Detran (nos casos
de documentos e veículo); nas estradas e rodo-
vias cabe ao órgão rodoviário (DER) e federal;
7.   Verifique se a sinalização de trânsito está
correta: Confira se o que consta na notificação
bate com a sinalização da via e se está de acor-
do com o CTB;  8.    Apresente provas: Anexe

ao processo documentos e fotos que demons-
trem o nome da rua, localização e até em locais
que estão em obras que podem ter contribuído
para a infração (vale inclusive matérias de jor-
nal comprovando as obras).  9.   Fazer um tex-
to enxuto, sem incluir a formação acadêmica
ou qualificação do condutor, com termos sim-
ples (sem usar latim, por exemplo), e de forma
polida e respeitosa contribui também para o êxito
do recurso.   10. Obedeça os prazos recursais:
Defesa de autuação: 30 dias;   Primeira instân-
cia: 30 dias a partir da data da notificação da
penalidade;  Segunda instância: 30 dias conta-
dos a partir da publicação ou notificação da Jari
ao condutor  Os recursos, assim como a indi-
cação do condutor, podem ser feitos de manei-
ra fácil por meio do site do Detran.SP no link
https://bityli.com/EyJnQ.

Basta fazer o cadastro no portal e seguir o
passo a passo indicado.

Cuidados: • Raios são fenômenos atmosféricos
caracterizados pela formação de correntes elétricas
com milhões de volts de potencial e que atingem a
superfície.  • O Brasil é um dos campeões mundiais
de queda de raios  • A chance de uma pessoa ser
atingida por um raio é de uma para 1 milhão  • 100
pessoas morrem e outras 500 ficam feridas por ano
atingidas por raios no Brasil  • É possível estimar a
distância de incidência dos raios contando os se-
gundo entre o “clarão” do raio e o trovão ouvido.
Multiplicando esse número por 300 metros (a velo-
cidade do som por segundo), tem-se a distância em
metros do local onde ocorreu a descarga.  • A possi-
bilidade de você ser atingido por um raio em um
temporal inicia-se meia hora antes e continua até
cerca de meia hora após a atividade máxima. Mante-
nha-se protegido durante esse período.

Proteja-se  • Durante os temporais, evite aglo-
meração de pessoas mantendo pelo menos uma dis-
tância de 5 metros uma da outra.  • Se você estiver
em locais abertos como campo de futebol, piscina e
praia, aos primeiros sinais de um temporal abandone
imediatamente o local, procurando abrigo em prédi-
os.  • Nunca seja o ponto mais alto da redondeza. O
raio procura sempre os pontos que se sobressaem
da superficie como atrativo à descarga. Caso você
esteja em um local descampado, abaixe-se com os
joelhos dobrados e as mãos na nuca procurando
tampar os ouvidos.  • Nunca procure abrigo sob ár-
vores isoladas ou prédios rústicos como aqueles de
proteção para animais, existentes em pastagens.  •
Nunca fique perto de cercas metálicas, rios, lagos ,
veículos ou superfícies que conduzam eletricidade.
• Se você estiver no alto de um morro, desça para o
ponto mais baixo do terreno. Um capão de árvores
nas baixadas é uma boa proteção.  • Prédios de con-
creto com fiação elétrica, canalizações de água ou
de outro tipo constituem-se em excelente proteção
contra as descargas.  • Se você estiver dentro de
casa ou de qualquer prédio, retire os “plugs” dos
aparelhos elétricos das tomadas, não use telefone
ou outros equipamentos elétricos. Fique longe de
tomadas de força ou de superfícies metálicas e das
torneiras e chuveiros.  • Se você estiver em uma es-
trada ou na rua, a melhor proteção existente é dentro
do veículo com os vidros fechados.  • Você pode ser
atingido não somente pelo raio diretamente como
também por “faíscas” refletidas por objetos da pro-
ximidade.

Fonte: Cepagri e Rede Integrada Nacional de
Detecção de Descargas Atmosféricas ( Rindat).

Informações uteis a
serem tomados em
dias de temporais
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Será realizado em
Novembro no bada-
ladíssimo e tradicio-
nal Mansão Manaus/
Hasbaya na Bela Vis-
ta - São Paulo.

 As Participantes
concorrerão em 3
Categorias - 1ª:  18 a
30 Anos - 2ª : 31 a 40
Anos - 3ª:  41 a 50
Anos ou +1ª coloca-
da estará recebendo
o Prêmio de 1 000
Moedas CGCoin -   2ª
Colocada 500 Moe-
das - 3ª: Colocada
300.  Além de Outros
Prêmios - Os Trajes de Gala no Desfile serão
do“Atelier Tradicional “ - Rosalina Gomes de
Santo André SP.

As inscrições poderão ser través do telefo-
ne WhatsApp (11) 95147-6665. Coordenação do
Jornalista: Silas Eduardoe Empresária Rosali-
na Gomes - Enviar e as Fotos: E-mail:
sinke700@gmail.com

 Concurso Nacional
da Musa Game 2021

 Ana Paula da Silva, Corretora
de Imóveis - SP - Capital

Patricia Souza, Serra
do Espirito Santo

Magali Gomes, cidade
de Guarulhos

O Golem é um ser artificial,
associado à tradição mística do
judaísmo, particularmente à
cabala, que pode ser trazido à
vida através de um processo
divino.

O golem é uma possível ins-
piração para outros seres cria-
dos artificialmente, tal como o
homunculus na alquimia e do
romance moderno Frankens-
tein, da Mary Shelley.

Na tradição judaica,  o go-
lem é um ser animado feito de
material inanimado, muitas ve-
zes visto como um gigante de
pedra. No hebraico moderno a
palavra golem significa “tolo”,
“imbecil”, ou “estúpido”. A pa-
lavra golem no Tanach serve
para se referir a um embrião ou
substância incompleta: o Salmo
139:16 usa a palavra gal’mi, sig-
nificando “minha substância
ainda informe”.

As primeiras histórias de
golems são mais antigas que o
judaísmo, mesopotâmicas, su-
mérias, por exemplo. Adão é
descrito no Talmud (Tratado
Sanhedrin 38b) inicialmente
criado como um golem quando
seu pó estava “misturado num
pedaço sem forma”.

Como Adão, todos os gole-
ms são criados a partir da lama.
Eles eram criações de pessoas
santas e muito próximas de
Deus. Um naguib era uma pes-
soa santa que se esforçava para
se aproximar de Deus, e por
essa luta conseguir um pouco
da sabedoria e poder divinos.
Um desses poderes é a criação
da vida. Por mais santa que a
pessoa fosse, no entanto, a sua
criação sempre seria apenas
uma sombra de qualquer cria-
ção de Deus.

Desde cedo se desenvolveu
a noção de que a principal defi-
ciência do golem era a sua in-
capacidade em falar. No Sanhe-
drin 65b, um golem foi criado
por Rabá, um dos filhos de
Amom. Segundo o Talmud, ele
criou a criatura usando o Sefer
Yetzirah. Ele enviou o golem
para o Rabi Ze’era, talmudista,
o terceiro da geração dos amo-
raim. Ele falou com o golem,
mas não teve resposta. Disse
Rav Ze’era: “Vejo que você foi
criado por um dos nossos co-
legas; volte ao pó”. É o que
consta do Talmud, se você tem
dúvidas, pesquise.

Possuir um golem como
servo era considerado como o
mais elevado símbolo de sabe-
doria e santidade, e existem
muitos contos de golems liga-
dos a proeminentes rabinos
através da Idade Média.

Outros atributos dos gole-
ms foram sendo acrescentados
através dos tempos. Em vários
contos e midrashim, o golem
tem escritas palavras mágicas
ou religiosas que o tornam ani-
mado. Escrever um dos Nomes
de Deus na sua testa, num pa-
pel colado em sua fronte ou
numa placa de argila embaixo
de sua língua, ou ainda escre-
ver a palavra Emet na sua tes-
ta, são exemplos de algumas
dessas fórmulas de animação
do golem. Ao apagar a primeira
letra de Emet, formando met,
morto, o golem era desfeito.

A mais famosa narrativa
com um golem envolve o rabi-
no Judá Loew ben Betzalel, de
Praga, durante o século XVI.
Diz-se que ele teria criado um
golem para defender o gueto de
Josefov em Praga contra ata-
ques antissemitas.

Judah Löw Ben Bezaleel
conhecido também por Der
Hohe Rabbi Löw, o Maharal,
talmudista, matemático, nasci-
do em Posen e cuja família foi
para Worms no final do século
XV, provavelmente em conse-
quência de perseguição; morreu
em Praga em 22 de agosto de
1609; segundo filho de Bezale-
el ben $ayyim. Seu pai era ir-
mão de Jacob Worms, rabino
chefe de todas as comunidades
do império alemão, e cunhado
de Isaac Klauber de Posen, cujo
neto era Solomon Luria.  Ele foi
uma importante referência no
estudo de Talmud, Cabala e fi-
lósofo que serviu como rabino-

chefe em Praga a maior parte
de sua vida. E foi enterrado no
Cemitério Judaico Antigo em
Josefov, Praga. Seu túmulo
com a lápide ainda intacta pode
ser visitada hoje em dia.

De acordo com a lenda,
esse golem teria sido feito com
a argila do rio Moldava que
banha Praga. Seguindo as ora-
ções específicas, o rabino
construiu o golem e fez com
que ele ganhasse vida recitan-
do um hino especial em hebrai-
co e escrevendo na sua testa a
palavra Emet. O golem deve-
ria obedecer ao rabino, ajudan-
do e protegendo o gueto judai-
co. Durante o dia, o rabino
escondia o golem no sótão da
Antiga-Nova Sinagoga.

A existência de um golem,
na maioria dessas histórias,
mostrava algo bom, mas com
problemas. Embora não fosse
inteligente, o golem podia fa-
zer simples tarefas repetida-
mente. O problema era contro-
lá-lo e fazê-lo parar. Uma nar-
rativa publicada em 1915, em
Leipzig, está no livro “Der
Golem”, do escritor austríaco
de literatura fantástica Gustav
Meyrink, que residiu em Pra-
ga.

Kafka, em seus diários,
conta que, criança, assustado
com notícias de agressões an-
tissemitas, dormiu tranquilo
quando sua mãe lhe contou que
estava tudo bem, o golem es-
tava nas ruas e protegeria os
judeus.

O filme “O Golem - Como
veio ao mundo” (Der Golem,
wie er in die Welt kam),  de
1920, do diretor Paul Wegener,
é a adaptação cinematográfica
da narrativa clássica da histó-
ria ambientada em Praga do
século XVI. Este filme, em que
próprio Paul Wegener interpre-
ta o papel do Golem, é consi-
derado uma das obras-primas
do Expressionismo alemão.
Nos tempos modernos, um
negociante de antiguidades
encontra um Golem, uma  es-
tátua de barro trazida à vida por
um rabino quatro séculos an-
tes. O negociante ressuscita o
golem como servo, mas o Go-
lem se apaixona pela sua es-
posa. Como ela não retribui o
seu amor, o golem comete uma
série de assassinatos. Apenas
4 minutos de cenas foram re-
cuperados. A duração original
era de uma hora.

Harold Bloom: “Sem dúvi-
da, a expressão ´kafkiano` as-
sumiu um sentido fantástico
para muitos de nós; talvez te-
nha se tornado um termo uni-
versal para o que Freud cha-
mou de ´o fantástico`, uma
coisa ao mesmo tempo conhe-
cida e também estranha para
nós”.

Entre os autores que, até
certo ponto, reformulam a uti-
lização de temas fantásticos
em suas narrativas, merece
atenção Gustav Meyrink.
Meyrink nasceu em Viena, em
1869, residiu também em Ham-
burgo, Munique e Praga, e
morreu em 1932, na cidade da
Starnberg, Baviera, tendo sido,
portanto, contemporâneo de
Kafka. Em 1915, foi publica-
da sua obra mais conhecida,
O Golem, a qual obteve imedi-
atamente boa repercussão na
Alemanha. O romance é am-
bientado em Praga (especifi-
camente no bairro dos judeus

e proximidades – aliás, onde
Kafka passou boa parte de sua
vida) e inspirado na lenda do
golem  que se originou das in-
terpretações da cabala. Meyrink
não reconta a lenda judaica. O
romance não trata diretamente
da história do rabino e sua cri-
ação, mas dos modos como a
lenda persiste como parte inte-
grante da cultura, aludindo à
multiplicidade de explicações
possíveis para o reaparecimen-
to do golem a cada 33 anos. A
história de O Golem está cen-
trada no ourives Athanasius
Pernath, que, envolto em incer-
tezas sobre sua própria identi-
dade, tenta reconstituir a parte
de sua memória que teria sido
apagada como resultado de um
tratamento psiquiátrico. Nesse
percurso, Pernath se vê envol-
vido na trama vingativa arma-
da pelo estudante de medicina
Charousek contra seu pai, o
belchior judeu Wassertrum. O
belchior – que ignora ser o pai
do estudante – tivera um rela-
cionamento com a mãe de Cha-
rousek e depois a vendera para
um bordel. Charousek, movido
pelo ódio ao pai, provoca o sui-
cídio de um filho reconhecido
de Wassertrum, Dr. Wassory
(um oftalmologista inescrupu-
loso que ganhou fama e fortu-
na realizando cirurgias desne-
cessárias em seus pacientes),
quando este é denunciado pu-
blicamente pelo Dr. Savioli (uti-
lizado por Charousek como ins-
trumento de sua vingança). Wa-
ssertrum passa, então, a que-
rer vingar-se do Dr. Savioli. Por
sua vez, Savioli tem um caso
amoroso com uma jovem cha-
mada Angelina, pela qual Per-
nath se sente atraído. Ao tentar
proteger Angelina, Pernath aca-
ba tornando-se também alvo do
ódio de Wassertrum. Ao mes-
mo tempo, Pernath está dividi-
do entre a atração física que
sente por Angelina, com quem
acredita ter tido uma relação
amorosa.

A palavra golem, que apare-
ce no Livro dos Salmos, Sal-
mo 139, versículo 16, com seu
significado original “embrião”
seria o ponto de partida das in-
terpretações. Mais tarde, a es-

peculação cabalística da possi-
bilidade de se criar vida partin-
do de uma combinação adequa-
da de letras, de onde emanaria
o poder divino, passa a dar fun-
damento à lenda, que, na sequ-
ência, é vinculada às práticas
de um rabino seguidor do has-
sidismo no século XIII

Isaac Bashevis Singer es-
creveu a sua versão da lenda
do Golem em 1969. Singer fez
a seguinte dedicatória no seu
livro “O Golem”, “dedico este
livro aos oprimidos e persegui-
dos onde quer que estejam, jo-
vens e velhos, Judeus e não
Judeus, na esperança contra a
esperança de que o tempo das
falsas acusações e decretos
maliciosos há de cessar um
dia”. Em 1978, Singer ganhou
o prêmio Nobel de Literatura.
O mundo dos Judeus Polone-
ses no qual Singer nasceu foi
destruído pela Segunda Guerra
Mundial e pelo Shoá, mas, gra-
ças as palavras dele, esse mun-
do ganha vida – com traços de
melancolia e humor. Era um
mundo marcado pela pobreza,
pela fé cega, pelas superstições,
pelo iídiche e pelas persegui-
ções. Isaac Bashevis Singer é
uma ponte entre o passado e o
presente. No romance “O Go-
lem”, Bashevis narra a história
de um respeitado banqueiro
Judeu, chamado Reb Eliezer,
que é falsamente acusado de se-
questrar uma criança com o
objetivo de usar o sangue dela
para preparar matzá para o Pes-
sach (uma acusação mentirosa,
claramente antissemita, que era
muito usada contra os Judeus,
especialmente na Europa). O
julgamento do Reb Eliezer dei-
xa o sábio cabalista, Rabino
Leib, profundamente preocupa-
do. Durante a noite, um homem
misterioso, que é descrito no
livro como um dos “trinta e seis
justos por cujos méritos o mun-
do existe”, aparece para o sá-
bio cabalista e ensina o Rabino
Eliezera a criar um golem para
proteger a comunidade Judaica
de Praga. O conto é curto, ape-
nas 50 páginas. O golem se tor-
nou uma figura popular, até
mesmo na cultura pop. O epi-
sódio da série Supernatural teve
como protagonista um golem
que lutava contra nazistas. O
Golem não é única figura do
tipo na literatura Judaica, tam-
bém temos os demônios, os
dybbuks e os fantasmas.

 Ilustração: Horácio Gama/

O Golem, segundo HBV

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

Falta de Iluminação na UBS
Ladeira Rosa e AMA do Peri

4

(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

 Propôs-lhe em seguida uma
parábola: O campo de um homem
rico tinha dado abundantes frutos.
E ele revolvia dentro de si estes
pensamentos dizendo: “Que farei,
pois não tenho onde recolher os
meus frutos?” e disse: “Farei as-
sim: Derribarei os meus celeiros, e
fá-los-ei maiores e neles recolherei
todas as minhas novidades e meus
bens”. E direi à minha alma: “Ó
alma, tu tens muitos bens em de-
posito para muitos anos. Descan-
sa, come, bebe, regala-te”. Mas
Deus disse a este homem: “Insen-
sato, esta noite virão demandar a
tua alma, e as coisas que tu ajun-
taste para quem serão?” assim é o
que entesoura para si e não é rico
para Deus (Lucas 12:13-21).

 “Assim é o que entesoura para
si”, eis a grande moral desta pará-
bola. Quem assim procede não é
rico, é tolo!, Mas vejamos esta his-
toria por outro lado. Vamos supor
que o campo seja as casas religio-
sas. Elas começam pequenas e dão
muitos frutos. Despois crescem
mais ainda e os corolários são tan-
tos, a ponto dos dirigentes cons-
truírem grandes celeiros, ou seja,
megatemplos. É evidente que es-
tes gigantescos locais de reunião
dão frutos (arrecadações) em ex-
cesso, o que fazem então estes que
dirigem estas casas? Entesouram
para si!   Que crueldade transfor-
mar este ensinamento deste jeito,
mas, estamos errados? Então nos
mostre um destes dirigentes a que
nos referimos  que não tenha uma
boa casa, excelentes roupas, óti-
mas comidas, automóvel (e não
carro), relógio fino, joias, salario
condizente, e uma vida lauta? Sus-
tentados por onde? Não é dos fru-
tos das arrecadações? Mostre-nos
e retiraremos tudo o que dissemos,
além de nos penitenciarmos pelo
resto de nossas vidas. Você deve
estar se questionando porque nos
ouviu falarmos que Deus não é
contra que tenhamos bens materi-
ais e reafirmamos que não é contra

mesmo, só que, entesourar para
si, significa esquecer os mais ne-
cessitados, ou mesmo, todos
aqueles que se pode ajudar. Ente-
sourar para si, neste caso, é a ava-
reza presente, o egoísmo excessi-
vo a ponto de até se esquecer de
Deus.   Sabemos que ao apontar
os defeitos dos outros acabamos
escondendo os nossos. Assim,
pedimos a vocês que nos alertem
caso tenhamos feito isto sem que-
rer, mas analisando friamente o
que comentamos, não vemos di-
ferença com o ensinamento de
nosso Mestre amado. Está certo
que manipulamos o sentido, mas
no fundo é a mesma coisa. Por
outro lado, não é o que fazem es-
tes lideres manipuladores da cons-
ciência alheia? Não pegam versí-
culos, ou parte deles, e os mano-
bram a seus bem querer para pro-
veito próprio ou daquilo que que-
rem ensinar? É só analisar e ver.
Pois bem. Após entesourar os te-
souros que nos empobrecem pe-
rante Deus, e após a nossa morte
quem os usufruirá? Você respon-
derá: A família, e nós concordare-
mos, mas e nosso Espirito? Não
estará “agarrado” aos bens que
deixamos? Com isso não sofrerá?
Além destes bens, devido às vi-
brações imantadas, não estarão
sujeitos à deterioração de si mes-
mos?  E isto sem falar no exemplo
deixado para os que ficaram en-
carnados. Dentro da Lei, se nós
erramos pagamos por nossos er-
ros e se induzirmos os outros a
nos seguirem, pagaremos em do-
bro porque, além de errarmos fize-
mos com que outros errem por
nossa causa.   Ó alma, tu tens em
deposito para usufruir por muitos
anos, mas não se esqueça de que
tanto ontem como hoje, todos
aqueles que entesourarem somen-
te para si, será escravo da avareza
e da mesquinhez, e, com isso, se
afastarão dos bens verdadeiros
que Deus tem guardado para to-
dos nós.

ENTESOURAR PARA SI
  Seja pontual no serviço. Saiba que uma vaga de trabalho no

momento, é mosca branca. Seja honesto, não chegue atrasado se-
não será demitido e depois voltará a ‘medir as ruas da capital’, atrás
de uma vaga.

 Trabalhe com afinco e não se deixe levar por opinião de pessoa
negativa. Seja mais você! Negativo só funciona em instalações elétricas.

  Bons pensamentos atraem bons fluídos! Com isso, espanta o mau-
olhado e macumbas. Seja previdente contra maus pensamentos; pense
em aquela ‘miss’ que te fez cair o queixo e outras partes do corpo!

 Oportunidade te levará à Vitória! Não se trata de vitória no fute-
bol ou no jogo de bicho. A Vitória em questão é aquela ex-miss do
‘Bola Preta’ sua vizinha do ap. 37, que faz abrir o comércio na sexta-
feira da Paixão!

  Cresça profissionalmente e não apenas no físico! Seja um trabalha-
dor que honra os conselhos do seu pai, bom profissional e honesto.

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

  Possibilidade de sucesso na vida profissional e familiar, caso
desempenho sua função  no trabalho e deixe de mandar bilheti-
nhos para a mulher do seu patrão que, se correspondido, poderá
virar um cadáver em boas condições.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Seja leal com seus colegas de trabalho. Nada de fazer caveira da
turma. Lembre-se de quem com o ferro fere, com o ferro será ferido!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 ‘Quem não se comunica, se estrumbica!’ Dizia o velho guerreiro,

‘Chacrinha. Mas se comunicar demais, principalmente sobre a vida
dos outros, se estrumbica’ também. Vida dos outros é dos outros!’

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Observe a resistência do seu chuveiro. Com esse frio doido, ela

deverá estar em boas condições, senão tomando banho frio, se ‘en-
caranga’ e recebe o aviso de são Pedro e embarca!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Novidade na vida profissional. Será transferido de faxineiro para

preparar corpos no IML. O salário será bom, devido a covid-19; terá
oportunidade de fazer horas extras e melhorar o salário!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Vencerá por mérito  próprio. O trabalho competente e honesto

será seu ‘cartão de visita’ nas firmas em que prestará seu trabalho!
Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  As discussões entre seus parentes, em relação a herança da
finada vovó, darão protesto e acusações entre os herdeiros. He-
rança nunca termina sem choro, lágrimas e alguém reclamando que
foi ‘passado para trás!’

Kaidakama
HORÓSCOPO

Falta de Iluminação na
UBS Ladeira Rosa e AMA do
Peri. O Posto de Saúde Ladei-
ra Rosa situado a rua José da
Costa Gavião esta passando
por uma boa reforma e devido
a falta de melhor iluminação na
entrada e lateral da UBS, es-
pera se que no projeto de re-
forma esteja incluído essas
melhoria, a AMJFA/ Associa-
ção dos Moradores Na Cacho-
eirinha/Brasilândia tem proto-
colo solicitando iluminação
para a UBS e vem a muitos

A foto mostra o problema
que precisa ser resolvido, no
cruzamento das Av.Inajar de
Souza com a Av. Arquiteto
Roberto Aflalo no Jardim dos
Francos muita mães e crian-
ças atravessam a via para ter
acesso a Escola Municipal Pri-
mo Pasquale Melaré, EMEI
e CEI existente nas proximi-
dades e o risco de atropela-
mento e transparente devido
a falta de sinalização então
fica aqui a cobrança da Co-
munidade para as melhorias
que já foram reivindicadas an-
teriormente sejam atendidas.

 ATENÇÃO PLANEJA-
MENTO DA CET/SMT: Mo-

Moradores cobram sinalização na Av. Inajar de Souza e
proibição de estacionamento na Av.General Penha Brasil

radores voltam a solicitar a
proibição de Estacionamento
na Av.General Penha Bra-
sil,2381 no sentido Centro no
trecho entre as ruas Paulo Pin-
to da Silveira e Viela 5 no Jar-
dim dos Francos.  O local sem-
pre fica paralisado com trân-
sito porque além de uma vale-
ta que faz parte da via, colo-
cam muitos carros nos dois la-
dos e vale lembrar que na al-
tura do nº2381 é uma entrada
e saída de caminhões. O De-
partamento de Planejamento
da CET/SMT melhor do que
ficar só indeferindo documen-
tos é ouvir Lideranças/resol-
ver o problema.

anos reivindicando o serviço de
agente de saúde para atender
os bairros. inclusive o Jardim
dos Francos.   O AMA do Jar-
dim Peri que funciona 24 ho-
ras e desde sua inauguração
vem atendendo bem a Popu-
lação da região, precisa de al-
gumas melhorias começando
pela iluminação externa, a foto
mostra as necessidades de ilu-
minação, o breu na entrada é
um perigo para as pessoas que
aguardam pacientes ou para
serem atendidas.

Morador da Brasilândia
aguarda 6 Anos por Cirurgia no HC

Apoiado com duas muletas Cicero da Silva de 53 anos anda
pelas ruas do Jardim Guarani onde mora com a maior dificuldade,
ele tem problema de saúde, desgaste nos quadris e espera por
uma Cirurgia a mais de 6 anos no Hospital das Clínicas, segundo
ele só fica na enrolação e nunca resolve, é um sofrimento.  Para
piorar a situação, além de não fazer a cirurgia, o Hospital das
Clínicas deixou de mandar um medicamento chamado Tramadol
que custa caro e deveria ser tomado com frequência.

NOTA DA REDAÇÃO: O Jornal São Paulo de Fato encami-
nhou o problema para conhecimento da Diretoria do HC e Assesso-
ria de Comunicação ficando no aguardo das providencias e retorno.

17 Ações Social desde
o início da Pandemia

Era sempre desta-
que na Imprensa pelo
excelente trabalho que
fazia a frente do Con-
seg Brasilândia e jun-
to a comunidade, era
atuante e cobrava das
autoridades tudo  que
o cidadão tem direito,
era participativo e co-
nhecia bem os proble-
mas dos bairros, era
uma Liderança que a
maioria gostava, era
atuante de fato e fez
muita falta, foi uma
grande perda, pois falo
de Willemes Lima um
falecido amigo que ja-
mais será esquecido.

Quem faz mostra e
muitas vezes incomoda
aqueles que nada fazem
e ainda ocupa espaço
que não merecem, com
ajuda de amigos de ver-
dade e alguns empresá-
rios alem do trabalho
consolidado que temos
junto a nossa Comuni-
dade, conseguimos rea-
lizar 17 Ações Social em
bairros diferente na

Brasilândia atendendo famílias carente e de baixa renda com
Cestas Básica, Marmitex, Kits de Higiene, Álcool em Gel, Más-
caras, Kits de Sabonetes e orientação sobre a Covid através da
colaboração de algumas UBS da região, entre as ações no Natal
de 2020 apenas encerramos o ano com distribuição de 1.000
Cestas Basica grande e mais de 1.000 Frangos, a ação foi mos-
trada ao vivo pelo Sbt.

AGRADECIMENTO: Ao Conseg Vila Amália, Sociedade
Amigos Penha Brasil, amigos dos meios de comunicação, Em-
presa Dulbarmiga, Ninho Social, Mercadão de Carnes Mar-
quesa, Projeto Abrace Vidas, equipe São Paulo de Fato.

Conseg Brasilândia
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A Bandeira da
LGBT um sonho
Daiane Ferr Musa do

Futebol amador!
A modelo da
Sport Models,
apoia o de futebol
amadorismo na
baixada santista.
Ela por ser bem
titulada fez a
entrega dos
prêmios aos
jogadores na
cidade de
Mongaguá no
Litoral de SP. Um
dos times campe-
ões e que se
destacou no
festival foi o time
da Chapecoense.

A hora e a vez da música
de Nicolas Keder

Nicolas Keder  começou a
se interessar por música mui-
to cedo, aos 11 anos de idade
no interior do Paraná, já influ-
enciado por bandas conhecidos
no cenário mundial como Bon
Jovi e Rosa de Saron., apren-
deu a tocar violão e guitarra.

Já nessa época e muito in-
teressado por música, Nicolas
entrou então para o Conserva-
tório, onde estudou até os 18
anos, quando então parou ,
para ingressar na faculdade de
música. Muito estudioso de rit-
mos, gêneros  e tendências,
Nicolas Keder tem mais de 30
composições de sua autoria.

Nesse seu novo projeto
Nicolas mistura música Secu-
lar e Gospel, músicas autorais
e de cantores já conhecidos.

Muito apoiado por familia-
res e amigos que conhecem o
talento do jovem cantor,
Nicolas resolveu dar um salto
na carreira musical, onde con-
tara com o apoio do cantor e
produtor Don Sanches da Tro-
pical World Music. A Nova
promessa da Musica Brasilei-
ra ,Nicolas Keder, entra em
estúdio  no mês de Setembro ,
junto com a primavera, nos
dando a certeza que floresce-
ra novas melodias .

 O empresário Renato Cury, presidente da Agência Sport
Models, recebeu em alto estilo e glamour o Prêmio Comunica-
ção em Destaque como agência destaque em 2021 a lado da
Top da Sport Models a elegandissima Arisha Lunna que tam-
bém foi homenageada como Modelo 2021. O Jornal São Paulo
de Fato orgulha de nossos colunistas que prestam da sua pro-
fissão um arte de servir bem. Parabéns...

Gente que brilham
nas passarelas

UESP 48 anos de  muita dedicação

Luiz Alberto Paulino,o
popular “Luizinho do Pandei-
ro”. Nasceu na Capital de
São Paulo, em 01 de janeiro
de 1955. Reside na Vila
Brasilândia. Detém (entre
outros) o Título de “Cidadão
e Embaixador do Samba”
outorga da União das Esco-
las de Samba Paulistana.
Entidade civil, que organiza o
Desfile Oficial do Carnaval
de São Paulo. Fundada em
Setembro de 1973. está
comemorando 48 anos de
muita dedicação  e amor  ao
Samba  Paulista nossa
Matriz   do. SAMBA UESP.
Parabéns  e Feliz  aniversá-
rio a todos envolvidos  nesta
luta do Samba paulistano.

Boas recordações para a imprensa regional, de um dos dois
grandes encontros que participamos com o então Governador Alckmin!

DIRETAMENTE DO TÚNEL DO TEMPO




