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O Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo autorizou a volta do público nos estádios de futebol a partir do dia
4 de outubro.  A capacidade será limitada para 30%, com o cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra
a Covid-19. Após o dia 16 de outubro a capacidade será ampliada para 50%.  Para o ingresso nos estádios, os clubes devem
exigir um comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose
única da Janssen.  Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e
apresentar um teste negativo com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno. O uso de máscara
é obrigatório em todos os setores do estádio.

 O influenciador digital alagoano, Carlinhos Maia, será home-
nageado pela escola de samba do Grupo Especial de São Paulo,
Império de Casa Verde. O anúncio foi realizado na   sexta-feira
(10) e o desfile do carnaval 2022 terá como tema: “O Poder da
Comunicação: Império, o Mensageiro das Emoções”. Veja tam-
bém a Ordem dos desfiles das Escolas de Samba. Pág. 3
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Comitê Científico autoriza volta do
público aos estádios de São Paulo

Carlinhos Maia será tema de
 enredo da escola de samba

Império de  Casa Verde em 2022
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Crônica Professor Clovis Pereira

Após as comemorações
do ‘Dia da Independência’
este ano ofuscada pela covid-
19 que tem levado muitos pro
‘sete palmos’, aconteceram
fatos inusitados: como sem-
pre, entre os políticos que de
há tempos não se entendem e
pra acertar o passo vieram
aumentos seguidos da gasoli-
na, inflação até sobre o preço
do utilíssimo papel higiênico
entre outros aumentos de gê-
neros de 1ª a 25ª necessida-
des. Pra completar o time,
estourou a greve dos caminho-

Greve dos caminhoneiros!

Conselho Tia Alzira

neiros e a raça ficou com
medo de desabastecimento
de ‘rango’, muitos se dirigi-
ram aos supermercados e fi-
zeram estoque, pagando
com cartão de débito; se es-
queceram que de um ou ou-
tro jeito, terão que pagar! O
cartão de crédito não deve
ser utilizado a esmo! No ven-
cimento, paga ou terá a dívi-
da protestada!

Tia Zulmira, viúva, apo-
sentada e que não dá o pas-
so maior que a perna!

Abrindo as portas do aben-
çoado terreiro para dirimir dú-
vidas, aconselhar e espantar
macumbas, notei poucos clien-
tes: o motivo? Greve do me-
trô, ameaça do feriadão de 7
de setembro que, ao prenún-
cio de feriadão, enlouquecem
comerciantes, empresários de
postos de combustíveis e con-
sumidores; caso faça calor, o
estoque de cerveja e refrige-
rante que estavam encalhados,
são consumidos! Outrora era
a carne em forma de churras-
co, cuja fumaça exalada pelas
churrasqueiras era notada pe-
los vizinhos menos afortuna-
dos. Hoje, com o preço às nu-
vens, o churrasco ‘desapare-
ceu’ de muitos, até dos afortu-
nados! Em seguida o líder de
uma comissão de desemprega-
dos, tomou a palavra: ”Mag-
nânima guru, viemos ao aben-
çoado terreiro para solicitar um

trabalho contra
a inflação que
está violenta!
Os preços de
diversos gêne-
ros alimentícios
sobem diaria-
mente! Os co-
merciantes cul-
pam os aumen-
tos semanais da
gasolina como
responsável; e

nisso aumentam os preços de
tudo! Até o utilíssimo papel hi-
giênico subiu de preço! Volta-
mos a utilizar jornais velhos pra
substitui-lo!

” Convoquei o guia africa-
no Tupã para atender e desa-
tar o nó! “Zifios, ouvi o relato
e passo a responder: a infla-
ção brasileira terá fim no dia
que a ave maria voar! Os au-
mentos semanais da gasolina,
doravante serão diários! Os
preços de tudo, idem! A única
baixa esperada é sobre caixão
de defunto; este baixará direto
do necrotério para a cova! Por-
tanto, vá rezando e tenha fé,
com muita fé, antes que a fé
seja descoberta pela covid-19
e desapareça do mapa!” A co-
missão deixou o terreiro, sem
esperança de dias melhores!

 Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

‘Xô inflação!’

JOÃO VENINO

Conselho Tia Alzira

Esse velho e desatualizado
jargão, não acompanhou a
marcha do progresso! Atual-
mente ‘A esperança é a pri-
meira que morre!’ Há bebês
que, ouvindo o noticiário bra-
sileiro, ainda internamente, se
recusa nascer, como protesto!
As notícias espantam bebês
prematuros, alguns natimortos
e outros em formação.  Com
essas e outras, os ‘conserva-
dores’ temem pela diminuição
e extinção da nossa raça. Ledo
engano! Embora a covid-19
tenha dado uma ‘roçada’ na
população brasileira, ainda te-
mos população imensa. Repa-
rem nas praias num final de
semana, estradas congestio-
nadas para diversas rotas, pre-
ço dos pedágios sobem astro-
nomicamente, inflação em to-
dos os pontos e a esperança
que deveria ser a última que

morre, não morreu!  Atualmen-
te, em todos os sentidos, com
a esperança ainda viva, a ‘es-
perança será a última a mor-
rer, devido haver sido vacina-

 “A esperança é a última que morre!”

da!’  Mas na previsão de mui-
tos brasileiros, a esperança de
dias melhores, apesar de ser
vacinada com a terceira dose, re-
almente, a situação brasileira está

caótica, muitos desempregados,
políticos não falam a mesma lín-
gua e a esperança está agoni-
zante poderá morrer a qualquer
momento.  Confiram!

Sacar dinheiro no comércio
mais próximo será possível
graças às novas funcionalida-
des do Pix, conhecidas como
Pix Saque e Pix Troco. A no-
vidade, que estará disponível
para adesão da rede varejista
a partir de novembro de 2021,
não é obrigatória, mas garante
diversos benefícios para os co-
merciantes que optarem por
ofertar os serviços.    “Além
de não haver custo para o co-
merciante, os novos serviços
surgem como um diferencial de
mercado, podendo atrair mais
clientes para dentro do comér-
cio”, aponta Elidecir Rodrigues
Jacques, servidor do Banco
Central do Brasil e professor
de Processos Gerenciais no
ISAE Escola de Negócios.
Além disso, os estabelecimen-
tos que aderirem às novas fun-
cionalidades Pix poderão rece-
ber de 25 a 95 centavos por

Varejo: novas funcionalidades PIX
surgem como diferencial aos comerciantes

Elidecir Rodrigues
Jacques, professor de
Processos Gerenciais
do ISAE Escola de

Negócios, fala sobre
as vantagens e riscos
de segurança do PIX
para redes varejistas

cada transação realizada, a
depender do banco contrata-
do para oferecer os serviços.
Mas, se o cliente não paga
pela transação e o comercian-
te recebe por ela, quem paga
ao comerciante? Os bancos.
“Ao remunerar os comercian-
tes pelo serviço, os bancos
economizam com o custo do
transporte, com a guarda de
cédulas e moedas e com a ges-
tão do numerário em si”, ex-
plica. Para ficar ainda melhor,
a rede varejista não é obriga-
da a ofertar os serviços a qual-
quer momento: é possível limi-
tar o uso em dias e horários
convenientes ou definir um
valor mínimo (ou máximo) de
troco permitido.  Em termos de
segurança, o especialista do
ISAE explica que o risco é
mínimo. “Observando a quan-
tidade de transações diárias
com Pix e a segurança nas
transações até o momento,
praticamente não há riscos de
segurança”, diz. “Já a redução
de numerário em circulação no
estabelecimento é extrema-
mente positiva, pois com me-
nos dinheiro em espécie, me-
nor a chance de um desfalque
por subtração de valores”,
completa Elidecir Rodrigues
Jacques.

Economia Elidecir RodriguesNotas de Fato Cassius Clay

A implementação
de uma agenda climá-
tica na cidade de São
Paulo será tema da
próxima Audiência
Pública da Comissão
de Política Urbana,
Metropolitana e
Meio Ambiente, na
terça-feira (28/09), às
10h. O objetivo do
debate é dialogar
com a população e os
poderes legislativo e
executivo sobre a
necessidade de ga-
rantir políticas públi-
cas para o desenvol-
vimento sustentável
do município.  Inscreva-se
para participar em tempo
real através do link: https:/
/www.saopaulo.sp.leg.br/
audienciapubli.../inscricoes/

O trânsito na Ponte do Li-
mão, zona norte da capital
paulista, foi liberado pela Pre-
feitura após o término das
obras de recuperação estrutu-
ral. A liberação do tráfego para
todos os tipos de veículos
aconteceu no sábado (18/09),
às 8h. E a faixa reversível para
ônibus foi reativada hoje (20/
09), das 6h às 10h, com início
na Praça Delegado Amoroso
Neto e término na Praça Luís
Carlos Mesquita, proporcio-
nando maior fluidez do trans-
porte coletivo.

A ponte precisou ser refor-
mada após ser atingida, em 28
de julho, por um caminhão com
altura acima da permitida, em
que 10 vigas das 17 existentes
foram danificadas. As obras
representam um investimento
de R$ 461 mil, que não gerou
gastos aos cofres públicos,
uma vez que a empresa res-

 Falso call center que
dava golpe em idosos tinha
jingle de banco e protoco-
lo. Sete pessoas haviam
sido presas em flagrante,
mas foram liberadas após
decisão da Justiça

Com a inflação devoran-
do os minguados recursos
econômicos de alguns que
ainda estão empregados, as
rendas não serão atraentes
como de outrora.

Há clubes com salários
atrasados e descontenta-
mento entre atletas.Com a
abertura dos portões aos
torcedores, a situação po-
derá ser amenizada.
Aguardemos a providên-
cia dos cardiais!

Até a meteorologia anda
caducando! Acontece frio de
lascar, geadas complicando a
agricultura e nós, consumido-
res, pagamos o pato!

ponsável pelo acidente foi lo-
calizada, e se comprometeu a
arcar com os custos.

O prédio da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP), (foto),
localizado na Avenida
Paulista, recebeu uma ilu-
minação especial em home-
nagem a Campanha Setem-
bro Verde Esperança. O
objetivo é alertar a popula-
ção sobre a prevenção da
asfixia perinatal, responsá-
vel por cerca de 35% de
crianças nascidas com
sequelas neurológicas (pa-
ralisia cerebral, retardo
mental, cegueira ou surdez)
e 25% que chegam ao óbi-
to. Pensando nisso, a lei n°
17.569/2021 de minha auto-
ria vereador Paulo Frange
dispõe sobre metodologias
avançadas nos hospitais mu-
nicipais para o diagnóstico
precoce dos bebês, reduzin-
do de forma significativa a
mortalidade infantil e o nú-
mero de recém-nascidos
com sequelas neurológicas.

Em seguida, sol
abrasador e o carbono do
frio se repete: inflação oca-
sionada pelo calor! Aumen-
ta o preço da água, culpam
a falta de chuva, represas
no toco, energia elétrica se
aliam contra a população.
Tá danado. Se corre, o bi-
cho pega, se para, o bicho
come!

Às véspera de ano eleito-
ral, governo Doria inaugura
pacotão de estações do metrô
e da CPTM. Com atraso de
até nove anos, três obras de-
vem ser entregues até dezem-
bro em São Paulo

Cobrar 'passaporte de
vacina' a servidor público
pode parar na Justiça. Ci-
dades do ABC paulista ve-
tam funcionário não vacina-
do; Rio de Janeiro teve re-
vés em medida

Reportagens, Crítica, Elogios,
Sugestões e  Reivindicações

E-mail: saopaulodefato@uol.com.br



  www.saopaulodefato.com / 11 96676-1536 24 A 30 DE  SETEMBRO DE 2021 3

Tite convoca Seleção Brasileira para rodada
tripla das eliminatórias da Copa de 2022

Carnaval Cassius Clay

Cassius Clay
DE FATO

Carlinhos Maia será tema de enredo da escola de
samba Império de Casa Verde em 2022

 O influenciador digital ala-
goano, Carlinhos Maia, será
homenageado pela escola de
samba do Grupo Especial de
São Paulo, Império de Casa
Verde. O anúncio foi realiza-
do na   sexta-feira (10) e o
desfile do carnaval 2022 terá
como tema: “O Poder da Co-
municação: Império, o Mensa-
geiro das Emoções”.

 Nas redes sociais, o influ-
enciador disse que “mesmo
que eu escreva todos os tex-
tos do mundo com as mais lin-
das palavras, jamais vai defi-
nir o que a noite de hoje re-
presentou na minha vida”. Ele
também afirmou que será o
primeiro influenciador a ser
tema da escola e agradeceu a
oportunidade.  O anúncio foi
realizado através de uma live
apresentada pela comunicado-

ra Patricia Liberato e da Rai-
nha de Bateria Valeska Reis na
nova sede da agremiação se-
guindo todos os protocolos de
segurança. O evento contou
com a presença da ala musi-
cal, bateria, elenco de passis-
tas, baianas, a Madrinha The-
ba Pytilla e o homenageado da
noite, Carlinhos Maia.  Duran-
te a transmissão, foram reve-
ladas imagens da nova sede da
quadra social da agremiação
que passou por um processo de
mudança de endereço, além da
explanação do Enredo assina-
do pelos carnavalescos: Mau-
ro Quinates e Leandro Barbo-
sa e do Samba Enredo com-
posto por: André Diniz, Mar-
celo Casa Nossa, Claudio Rus-
so, Darlan Alves, Samir Trin-
dade, Diego Nicolau e Fabia-
no Sorriso.

O técnico Tite anunciou
nesta sexta-feira (24) a con-
vocação da Seleção Brasilei-
ra para a rodada tripla das eli-
minatórias da Copa do Mun-
do de 2022 em outubro. Veta-
dos na Data Fifa de setembro,
jogadores que atuam no fute-
bol inglês foram chamados.

 A apresentação dos atle-
tas está marcada para os dias
3 e 4 de outubro. Líder isola-
do da tabela com 24 pontos, o
Brasil entra em campo no dia
7 para visitar a Venezuela,
pela 11ª rodada. Três dias de-
pois, novamente fora de casa,
o selecionado encara a Co-
lômbia, pelo jogo adiado da
quinta jornada. Por fim, o time
Canarinho faz o clássico sul-
americano com o Uruguai, na
Arena da Amazônia, no dia 14,
pela 12ª rodada.

Grupo Especial
25 DE FEVEREIRO
Sexta-feira
23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi
00h20 – Colorado do Brás
01h25 – Mancha Verde
02h30 – Tom Maior
03h35 – Unidos de Vila Maria
04h40 – Acadêmicos do Tatuapé
05h45 – Dragões da Real

26 DE FEVEREIRO
Sábado
22h30 – Vai-Vai
23h35 – Gaviões da Fiel
0h40 – Mocidade Alegre
1h45 – Águia de Ouro
2h50 – Barroca Zona Sul
3h55 – Rosas de Ouro
5h00 – Império de Casa Verde

Ordem dos desfiles das
Escolas de Samba

Grupo de Acesso
27 DE FEVEREIRO
Domingo – ACESSO I
21h – Morro da Casa Verde
22h – Camisa Verde e Branco
23h – Mocidade Unida da Mooca
00h – Independente Tricolor
1h – Estrela do Terceiro Milênio
2h – X-9 Paulistana
3h – Leandro de Itaquera
4h – Pérola Negra

28 de fevereiro
Segunda-feira – ACESSO II
20h – Brinco da Marquesa
20h50 – Camisa 12
21h40 – Uirapuru da Mooca
22h30 – Primeira da Cidade Líder
23h20 – Unidos de Santa Bárbara
0h10 – Torcida Jovem
1h – Nenê de Vila Matilde
1h50 – Unidos do Peruche
2h40 – Imperador do Ipiranga
3h30 – Amizade Zona Leste
4h20 – Tradição Albertinense
5h10 – Dom Bosco de Itaquera

Inicio a minha coluna comentando o
indiciamento por violência doméstica do
cantor Nego do Borel. Sua ex-companhei-
ra, a modelo Duda Reis, publicou em suas
redes sociais que a justiça está sendo fei-
ta.

A defesa do cantor desmentiu e divul-
gou um comunicado declarando que Nego

do Borel vai responder por "Lesão Corporal" devido a perturbações
psíquicas e não por agressão física.

Mas, a coluna que acompanha o processo identifica nos autos
que o cantor realmente é acusado de agressão física. Porém a equi-
pe jurídica de Nego do Borel esclarece que, diante dos recentes
fatos que estão sendo postados, a realidade é outra.

Ele foi mesmo indiciado por "Lesão Corporal", mas devido a
perturbações psíquicas, segundo a autoridade policial, e não por
agressão física, como vem sendo divulgado pela imprensa e apare-
ce à primeira vista.

Nego do Borel, atualmente participa da "Fazenda 13" na Rede
Record de Televisão e vem sendo muito criticado por diversos seg-
mentos da sociedade por agressões a Duda Reis entretanto a dúvidas
sobre a perturbação psíquica.

Para a coluna só se dará credibilidade a essa informação se for
apresentado um laudo de comprovação psíquica, que até agora não
apareceu nos autos. Nego do Borel foi acusado por diversos crimes
pela modelo Duda Reis, sua ex-companheira.

Após investigações preliminares, a delegada não encontrou pro-
vas que justificassem o indiciamento por nenhum outro crime. Lem-
brando que Duda Reis, acusou Nego do Borel de estupro, de ameaças,
de agressões físicas, de ter um fuzil na sua casa,de guardar alta quan-
tia em dinheiro, de ter lhe passado HPV entre outras coisas.

Para a defesa todas essas acusações, está fora de qualquer indí-
cio probatório,mas com relação ao indiciamento do cantor por "Le-
são Corporal" é extremamente subjetivo, e que em questão de tem-
po Nego do Borel vai provar sua inocência pois não há provas que
sustentará o processo penal,até porque haverá ampla defesa do
contraditório. Para a coluna o difícil é saber qual a parte que está
com a razão. Vamos continuar investigando.

Frase Final: Só o contraditório com provas, levará à verdade.

Confira a lista de
convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpo-
ol-ING), Ederson (Manchester
City-ING)e Weverton (Palmei-
ras) -  Laterais: Danilo (Juven-
tus-ITA), Emerson (Tottenham-
ING), Alex Sandro (Juventus-
ITA) e Guilherme Arana (Atléti-
co-MG) - Zagueiros: Militão
(Real Madrid-ESP), Lucas Verís-
simo (Benfica-POR), Marqui-
nhos (PSG-FRA) e Thiago Silva
(Chelsea-ING) - Meias: Case-
miro (Real Madrid-ESP), Edenil-
son (Inter), Everton Ribeiro (Fla-
mengo), Fabinho (Liverpool-
ING), Fred (Manchester United-
ING), Gerson (Olympique de
Marselha-FRA) e Lucas Paque-
tá (Lyon-ING) - Atacantes: An-
tony (Ajax-HOL), Gabriel Barbo-
sa (Flamengo), Gabriel Jesus
(Manchester City-ING), Ma-
theus Cunha (Atletico de Ma-
drid-ESP), Neymar (PSG-FRA),
Raphinha (Leeds-ING) e Vini-
cius Junior (Real Madrid-ESP)

 A Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavales-
cas do Estado de São Paulo, FESEC, agora tem como presidente
Antonio Carlos Ferreira, o Tonheca, (Embaixador do Samba Pau-
listano e presidente de honra da Escola de Samba Barroca Zona
Sul), que lidera uma virada de 360 graus na “bateria” das ativida-
des da entidade, que estava parada por um período.  Já em outu-
bro próximo, a FESEC inicia o processo de aprimoramento e ca-
pacitação ao Cursos de Jurados para o Carnaval 2021. A história
do samba será contada por quem viveu e vivencia o Samba:  “Os
Embaixadores do Samba de São Paulo”.  Além do presidente
Tonheca, a diretoria da FESEC para quadriênio 2020/2024 tem
um time de grandes personagens no mundo do samba como: vice-
presidente Sandércio; secretário Paulo Henrique; tesoureiro Waldir
Barbosa; vice tesoureiro dona Cida Urbano; suplentes: Ivo Ale-
xandre, Wilson Rocha, Olga e Maria de Lourdes.

A virada de 360 graus na “bateria” da FESEC!
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Geral Brás Pereira

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

www.cirurgicavieira.com.br

Ladrões levam até merenda de escola
infantil, furtada 4 vezes em 1 semana

A Emei (Escola Municipal
de Educação Infantil) Manoel
Preto, na região da Freguesia
do Ó, zona norte da cidade de
São Paulo, retomou nesta quar-
ta-feira (22) as aulas para as
487 crianças entre 5 e 6 anos,
após dois dias de interrupção.

 A unidade escolar foi in-
vadida e furtada cinco vezes
nesta semana, duas delas so-
mente no domingo. Além da in-
terrupção das aulas, alunos fi-
caram também sem a merenda
escolar.  Segundo relatos, fo-
ram arrombadas duas salas e,
além de levarem as portas de
alumínio dos armários e as tor-
neiras da cozinha, foram leva-
dos também produtos como
carnes, queijos e iogurtes, usa-
dos na alimentação das crian-
ças.  Um funcionário da escola
diz que a prefeitura mantém um
contrato de segurança noturna,
mas só para Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental.  A
escola só reabriu após a perí-

cia da polícia. Ela está atenden-
do 100% das crianças, mas
com esquema de rodízio por
causa da pandemia, segundo o
funcionário.  Durante a pande-
mia do novo coronavírus, o
primeiro boletim de ocorrência
foi registrado no 28º DP, em 13
de abril de 2020. De lá para cá,
a escola já foi invadida cerca
de 14 vezes, segundo o funcio-
nário.  De acordo com o relato,
em uma dessas invasões, leva-
ram torneiras, notebook e fios
de cobre, que deixou a escola
sem energia elétrica por 21 dias.
Em nota, a Secretaria Munici-
pal de Educação, gestão Ricar-
do Nunes (MDB), disse que la-
menta que a Emei Manoel Pre-
to . Já a Secretaria Municipal
de Segurança Urbana disse que
todos os equipamentos muni-
cipais de ensino recebem patru-
lhamento preventivo, que são
feitos pela GCM (Guarda Civil
Metropolitana), com rondas em
período integral, e que as pa-

www.saopaulodefato.com

trulhas também são adaptadas
para aumentar a segurança em
situações específicas, indicadas
pela gestão escolar ou através
da análise de ocorrências e mo-
nitoramento nas regiões. Além
das rondas, os agentes de se-
gurança urbana fazem inspeção
interna nas unidades escolares,
verificando todo ambiente e a
rotina de segurança com a ges-
tão.  A prefeitura não informou,
no entanto, porque mantém
contrato de segurança noturno
com as Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e não man-
tém o mesmo tipo de contrato
para a segurança noturna nas
EMEIs.  Também em nota, a
Secretaria de Segurança Públi-
ca, gestão João Doria (PSDB),
disse que foi registrado um bo-
letim de ocorrência de furto qua-
lificado, na última segunda-fei-
ra (20). O caso está em investi-
gação pela unidade e foi realiza-
da uma perícia no local.

A SSP disse ainda que a
Polícia Militar apoia as equipes
da guarda municipal na região
da unidade escolar e o policia-
mento preventivo e ostensivo
será intensificado, por meio dos
programas da Ronda Escolar,
Força Tática, Rocam, e Polici-
amento Comunitário.

Na nota, acrescenta que o
trabalho das forças de seguran-
ça possibilitou a prisão de 42
criminosos em flagrante e re-
cuperação de 68 veículos rou-
bados ou furtados, de janeiro a
julho deste ano, na área do 28º
DP (Freguesia do Ó). Folha-
Press

 Divulgação/Gestão Escolar EMEI Manoel Preto

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios   -   Chácaras - Barzinhos

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

9.6287-4964
Leonardo

SP tem o menor número de internações por
Covid-19 desde o início da pandemia

O Estado de São Paulo re-
gistra nesta terça-feira (21)
menos de 5 mil pacientes com
COVID-19 internados. É a
primeira vez desde o início da
pandemia, em 2020, que esta
marca foi registrada.

Hoje, são 4.968 internados,
somando 2.548 em enfermari-
as e 2.420 em leitos de Tera-
pia Intensiva. No pico da se-
gunda onda, o total foi seis ve-
zes maior, ultrapassando 31 mil
hospitalizados. Somente em

UTI, o Estado chegou a ter
mais de 13 mil internados,
além de 18 mil em leitos clíni-
cos.  As taxas de ocupação
dos leitos de UTI chegaram a
ultrapassar 92% no momento
de maior demanda, mas hoje
é de 31,7% no estado e de
37,9% na Grande São Paulo.
As contínuas quedas são re-
flexo do avanço da campanha
de vacinação contra COVID-
19 e das estratégias de pre-
venção e enfrentamento da

doença.  O balanço acumula-
do da pandemia totaliza
4.352.832 casos, sendo que
4.133.677 pessoas tiveram a
doença e já estão recupera-
das, incluindo 447.578 que fo-
ram internadas e receberam
alta hospitalar.

Houve 148.295 mortes
pela doença.  O detalhamen-
to dos dados da pandemia es-
tão disponíveis no site
www.saopaulo.sp.gov.br/co-
ronavirus.
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

PRIMEIROS SOCORROS EM
 CASOS DE ENGASGO

O que é engasgo?

Denominamos engasgo quando ocorre o bloqueio da traqueia
( órgão responsável em enviar e retirar o ar dos pulmões) por
um objeto estranho, por vômito ou até mesmo sangue. Fisiolo-
gicamente, a traqueia é frequentemente protegida pela epiglote;
esta nada mais serve como uma porta que abre e fecha, con-
forme a necessidade de ar. Assim, quando ocorre a passagem
de ar, a epiglote permanece aberta, porém quando ocorre a
alimentação, a epiglote é fechada, impedindo que qualquer ali-
mento ou corpo estranho, alcance a traqueia e, posteriormente,
os pulmões.   Dessa forma, quando a epiglote falha em sua
função, os alimentos, líquidos ou qualquer tipo de objeto estra-
nho, ultrapassa a epiglote, alcançando a traqueia, ocasionando
o bloqueio do ar.  Por isso que, em alguns casos, o engasgo
pode levar à morte por asfixia e, às vezes, pode até deixar a
pessoa parcialmente ou totalmente inconsciente.   É necessá-
rio saber que dependendo da gravidade do engasgo, este é uma
situação de emergência médica, sendo necessário chamar o
serviço de atendimento especializado em emergência o mais
rápido possível; pode ser uma questão de vida ou morte!

Como proceder?

 Em caso de engasgo por corpos estranhos como: moedas,
pequenos brinquedos, pedra ou qualquer outro objeto pequeno,
a manobra que se realiza é a conhecida mundialmente como
Manobra de Heimlich. Esta manobra tem como objetivo reali-
zar uma pressão positiva na região do epigastro (“boca do estô-
mago”), a qual fica localizada dois dedos abaixo do fim do esterno
(osso longo que une as costelas), colaborando com a
desobstrução e consequente passagem de ar.

Como realizar a  Manobra de Heimlich
nos adultos e crianças maiores que um ano?

 Abraçar a pessoa engasgada pelo abdômen; No caso de
adultos, posicionar-se atrás da pessoa ainda consciente; No caso
de crianças, posicionar-se atrás, mas de joelhos; Atrás da víti-
ma coloque uma das mãos sobre a região da “boca do estôma-
go” e com a outra mão, comprima a primeira mão, ao mesmo
tempo em que empurra a região dentro e para cima, parecendo
que está levantando a pessoa; Continue o movimento até que a
pessoa elimine o objeto que está causando a obstrução. Em
caso de pessoa inconsciente, não realize a manobra e contate
imediatamente o serviço de emergência.

Como realizar a manobra em crianças
 menores  de um ano e bebês?

 Bebê consciente - Coloque o bebê de bruços em cima de
seu braço e faça 5 compressões entre as escápulas ( no meio
das costas); Depois, vire o bebê de barriga para cima e faça 5
compressões sobre o esterno (osso do meio);  Se conseguir
visualizar o objeto, retire o mesmo; Caso não seja possível a
visualização do objeto, nem a retirada, continue realizando as
compressões até a chegada do serviço de emergência. Bebê

inconsciente- Deite o bebê de barriga para cima sem seu braço
e abra boca e nariz; Verifique se o bebê está respirando; Se o
bebê não estiver respirando, realize duas respirações que boca-
boca, bloqueando a boca e o nariz; Observe se há expansão do
peito; em caso negativo, realize novamente a respiração; Contate
imediatamente o serviço de atendimento de emergência. Em
todas as situações de primeiros socorros é necessário manter a
calma, para poder agir com segurança e inteligência. FONTE:
mundodastribos.com

Na Torá, Em Bamidbar
32:1,  está escrito que as tri-
bos de Rubens e Gad possuí-
am gado em grande quanti-
dade. Por isso, pediram a Moi-
sés que na divisão das terras
de Israel, fossem-lhes conce-
didas as terras que se encon-
travam do outro lado do rio
Jordão*, antes de atravessá-
lo. Moisés reagiu dizendo:
“Seus irmãos irão à guerra e
vocês ficarão aqui?”.

Após chamar a atenção
dos filhos de Gad e de Ru-
bens, eles se comprometeram
a acompanhar o povo duran-
te 14 anos: sete anos de con-
quista e sete anos de estabe-
lecimento. Um dos outros
pontos de discussão entre eles
e Moisés foi que eles disse-
ram: “Currais edificaremos
para nosso gado aqui e cida-
des para nossas crianças”
(Bamidbar 32:16) Moisés re-
trucou, dizendo-lhes: “Edificai
cidades para vós e vossas
crianças e currais para vosso
gado” (Bamidbar 32:24).
Shlomo Yitzhaki, mais conhe-
cido pelo acrônimo Rashi ( 22
de fevereiro de 1040 – 13 de
julho de 1105), foi um rabino
da França, famoso como o
autor dos primeiros comentá-
rios compreensivos sobre o
Talmud, Torá e Tanach.
Rashi no seu comentário faz

Dividindo as terras de Israel

a seguinte observação: “Zela-
vam pelos seus bens mais do
que por seus filhos e filhas,
pois antecederam o gado aos
filhos. Disse-lhes Moisés: Não
invertam os valores; façam do
principal, o principal e do se-
cundário, o secundário; saibam
o que é prioritário.

Primeiramente constru-
am cidades para seus fi-
lhos e depois preocupem-
se com o gado.”

 Eis que os filhos de Gad
e filhos de Rubens concorda-
ram com Moisés e em segui-
da lhe dizem (Bamidbar
32:25-26): “Faremos como o

senhor (Moisés) nos está di-
zendo: nossos filhos, nossas
esposas, nosso gado etc.”
Será que o conselho, adver-
tência ou lá o que seja, de
Moisés, é seguido no mundo
capitalista e consumista dos
dias de hoje pelos filhos de Is-
rael?

*O outro lado do Jordão,
hoje o reino hachemita da Jor-
dânia, é por aí que grupos re-
ligiosos ortodoxos baseiam
seus direitos bíblicos sobre a
Cisjordânia. É também da
base do pensamento dos re-
visionistas, representados po-
liticamente pelo Likud. Dure-
za, meus queridos, dureza...

Henrique
Veltman

DESTAQUE
Inscrições do Enem para isentos ausentes

em 2020 terminam neste domingo (26)

Educação Cassius Clay

Terminam no domingo (26)
as inscrições do Exame Naci-
onal do Ensino Médio (Enem)
2021 para os estudantes de bai-
xa renda que tiveram isenção
de taxa na edição do exame
em 2020 e não compareceram
às provas. As inscrições po-
dem ser feitas na Página do
Participante, sem que seja ne-
cessário justificar a ausência
no Enem 2020 ou pagar a taxa
de inscrição. As informações
são da Agência Brasil.   Os
candidatos também poderão
solicitar atendimento especi-
alizado, até 26 de setembro, e
tratamento pelo nome social,
até 27 de setembro.   Para os
isentos ausentes no Enem
2020, as inscrições do Enem
2021 são exclusivamente para
o modelo impresso. As provas
serão aplicadas em 9 e 16 de
janeiro de 2022, mesma data
da realização do Enem para
Pessoas Privadas de Liberda-
de e jovens sob medida
socioeducativa que inclua pri-
vação de liberdade (Enem
PPL).   A aplicação das pro-
vas nos dias 21 e 28 de novem-
bro de 2021 está mantida para
todos os participantes que já
tiveram a inscrição confirma-
da no exame, conforme pre-
visto no edital regular. Ao todo,
3.109.762 pessoas foram con-
firmadas para o Enem 2021,
nas duas versões do exame,
impressa e digital. Esse foi o
menor número de inscrições
desde 2005.

 Decisão do STF  -  No
dia 14 de setembro, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) reabriu o pra-
zo de inscrição para os isentos

ausentes no Enem 2020 em
cumprimento a uma decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF).   O valor da taxa de
inscrição no Enem é de R$ 85
e, pelas regras do primeiro
edital, quem teve direito à
isenção no Enem 2020, mas
faltou à prova, só poderia ob-
ter nova gratuidade no Enem
2021 se conseguisse justificar
a ausência. As justificativas
precisavam ser comprovadas
documentalmente, bem como
se encaixar nas hipóteses pre-
vistas, que incluíam situações
como acidentes de trânsito,
morte de familiar, emergênci-
as médicas e assaltos, entre
outras.   Entretanto, o STF en-
tendeu que, em razão da
pandemia da covid-19, as pro-
vas do ano passado foram apli-
cadas em um contexto de
anormalidade, e a exigência de
comprovação documental
para os ausentes viola diver-
sos preceitos fundamentais,

entre eles o do acesso à edu-
cação e o de erradicação da
pobreza. Além disso, a obriga-
ção imposta pelo edital penali-
za os estudantes que fizeram
a “difícil escolha” de faltar às
provas para atender às reco-
mendações das autoridades
sanitárias de evitar aglomera-
ções.

 Quem estivesse com
covid-19 ou tivesse contato
com alguém infectado também
poderia apresentar essa justi-
ficativa. Mas o candidato que
faltou somente pelo medo de
contaminação, por exemplo, ou
que não pudesse comprovar
com documentos nenhuma
outra razão para a falta, não
estaria coberto pela gratuidade
na edição do exame deste ano.

 Direito a isenção  -  O novo
prazo para inscrição com isen-
ção da taxa vale para aqueles
que comprovarem ter direito à
gratuidade, mas sem que pre-
cise justificar falta na edição
anterior do exame.   Pessoas
que cursaram todo o ensino
médio em escola pública ou que
foram bolsistas integrais du-
rante toda a etapa em escolas
particulares têm direito à
gratuidade na inscrição do exa-
me. Estudantes que estão cur-
sando a última série do ensino
médio na rede pública, no ano
de 2021, também podem pedir
a isenção.

O mesmo vale para quem
está em situação de
vulnerabilidade socioeconômica
por ser membro de família de
baixa renda. Nesse caso, é pre-
ciso comprovar a inscrição no
Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico).

 hbveltman@gmail.com
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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

Disse ainda, para alguns que
confiavam em si, como se fos-
sem justos e desprezava os de-
mais, a seguinte parábola: Dois
homens foram ao templo orar.
Um fariseu e outro publicano.
O fariseu, de pé, fazia lá consi-
go esta oração: “Ó Deus, agra-
deço-te porque não sou como
os outros homens, que são ra-
paces, injustos, adúlteros, ou
ainda como este publicano. Je-
juo duas vezes por semana, pago
o dizimo de todas as minhas
aquisições!” O publicano, po-
rém, mantendo-se à distancia,
não queria nem sequer erguer
os olhos ao céu, mas batia no
peito dizendo: “Ó Deus, perdoa
a mim que sou pecador!” digo-
vos eu: voltou este justificado
para casa, diferentemente  do
outro, porque todo aquele que
se exalta será humilhado, e
quem se humilha será exaltado.
Jesus escolheu doze amigos e
um estranho, Simão o Cireneu,
o ajudou a carregar a cruz.

 Dois homens foram ao tem-
plo rezar e só um orou. O fari-
seu entrou grande e saiu peque-
no. O outro entrou pequeno e
saiu gigante. Quando orardes,
disse Jesus (Mateus 6:5-13),
não sejais como os hipócritas
que falam muito pensando que
serão ouvidos pelo muito falar.
Vá a teu quarto e em secreto
fale com nosso Pai que secre-
tamente te ouvirá. “Não faças
alarde. Sejas discreto porque a
discrição é a marca dos que me
seguem” também disse o Cris-
to.   Vemos em diversas igrejas
uma gritaria de dar inveja ao re-
creio de uma escola infantil.
Oram falando alto, gritando,
como se Deus fosse surdo,
atrapalhando muitas vezes, o
sossego dos vizinhos. Fazem
longas orações. Intermináveis.
Cheias de exaltações, aclama-
ções, lamentações e louvações,
como se quisessem cansar os

ouvidos do Pai com muitas pa-
lavras.   Dentro dessa falsa hu-
mildade oratória está o orgulho
de conseguir sugestionar as
massas para o êxtase engano-
so porque, o que vemos na re-
alidade, não é um despertamen-
to ou arrebatamento espiritual
como dizem, mas, um condi-
cionamento psíquico ativado
pelas necessidades humanas,
pelo sofrimento imposto pela
vida, aliados à entonação cal-
culada de voz, às musicas e os
palcos preparados para o cul-
to.    Nós entramos grandes e
saímos pequenos das igrejas
porque nos colocamos perante
o Pai Eterno como os filhos
mais importantes que Ele tem,
a ponto de exigirmos e O desa-
fiarmos  a atender nossos pe-
didos.   Em outras palavras, so-
mos amigos do Cristo, mas não
O ajudamos a carregar a cruz.
Ao contrario, Ele é quem nos
ajuda a carregarmos a nossa e
isto sem o pedirmos, pois Ele o
faz por amor. Somos tão ego-
ístas que só pensamos em  nós
mesmos e quando nos aproxi-
mamos dos outros é para levar,
de um jeito ou de outro, vanta-
gens tanto físicas como espiri-
tuais. Dizemos que somos cris-
tãos, podemos até querer sê-lo,
mas ainda não o somos. Pare-
cemos amigos e somos exclu-
sivistas, parecemos humildes e
temos orgulho dessa humilda-
de, parecemos orar e só fala-
mos, e, tanto ontem como hoje,
parecemos cristãos e estamos
longe disso, mas como diz um
ditado conhecido, “Em qual-
quer tempo, o tempo é o me-
lhor remédio contra os males
da alma”, então, deixemos que
ele se encarregue em nos en-
caminhar para nossa reforma
intima e nos transformar para
o nosso bem, porque de um jei-
to ou de outro, seremos con-
vocados para isso.

 NEM TUDO É O QUE SE ESPERA

 Pelo andar da carruagem, será bafejado pela sorte. Trabalhando
como recolhedor de recicláveis, encontrará pelas andanças no traba-
lho, uma carteira recheada de notas de $ 200 e não encontrará o dono
da grana. Caso apareça, saia de fininho! O perdido não tem dono!

 – Caia fora das amizades não sinceras! A amizade sincera, de vez
em sempre acontece ‘um escorregão’ e termina num enguiço sem
tamanho. Portanto, deixe de manter amizades e viva em paz!

  Convívio familiar, ótimo! Sogra foi pro nordeste e por lá ficou.
Cunhados manguaceiros e roleiros, são hóspedes do governo numa
penitenciária. Cunhada que morava no porão da casa foi pro con-
vento. Sortudo!

  Caso seu vizinho não dê sossego pedindo  botijão de gás em-
prestado, dinheiro pra pagar uma série de dívidas, dê um fim nessas
amolações. Monte um centro de umbanda e ‘bata caixa todas as
noites, até às 24h’. Em poucos dias, ele se mudará depressinha!

  Rolos familiares, cunhadas com uma dúzia de filhos sem marido
definitivo, os rebentos considerados pelos vizinhos como ‘amostra
grátis’ serão os ossos do ofício! A bomba vai9 estourar em cima de
você, tio da criançada!

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

  Como desempregado, receberá uma oferta de emprego como
tratador no jardim zoológico. O trabalho será para dar banho nos maca-
cos, cortar a juba do leão e pintar suas unhas. Caso tenha vocação pra
coisa, enfrente o trabalho. Aviso: o leão já devorou vários tratadores!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Sendo goleiro de um time da 4ª divisão, nunca desista da profissão;
não abandone a meta! Talvez um dia seja contratado por uma equipe da
5ª divisão e tenha melhor sorte; poderá ser contratado pelo coringão!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Várias ruas da capital, foram demarcadas a palavra ‘calma’, uma

alusão dirigidas aos motoristas chegados à velocidade! A calma é
devido aos buracos no piso e semáforos ‘caducos!’

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 As antigas amizades coloridas de vez em sempre voltam a pertur-

bar aos boêmios e garanhões do passado! Sendo ‘arteiros’ na moci-
dade, de vez em sempre aparecem balzaquianas dizendo: toma que o
filho é seu! Sai dessa!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Reflita seu passado, amigo capricorniano! Lembre-se de já foi

feliz e recebido com direito a discurso e banda de música; hoje, dor-
mindo embaixo de marquises, curtindo um frio adoidado, volte para a
penitenciária de onde fugiu. Lá havia comida e conforto. Vivendo na
rua, a barra pesa!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Previsão de nova oportunidade de trabalho. Enfrente o concur-

so e consiga a vaga. Sua capacidade falará alto! Fé em Deus e pé na
tábua!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Fuja de pessoas negativas! Negativo funciona em corrente

elétrica: sem o negativo, uma instalação elétrica não funciona! Quan-
to ao negativo humano, este deve de ser evitado.

Kaidakama
HORÓSCOPO

Rua Onofre Olindo é uma Válvula
de Escape do trânsito na Terezinha

A Rua Onofre Olindo Led-
nik na Brasilândia é uma vál-
vula de escape do trânsito do
Largo Santa Terezinha e uma
boa saída da Estrada Lázaro
Amâncio de Barros altura do
nº1051 onde o trânsito só au-
menta nos horários de pico.

Os veículos que sobem
pela Lázaro Amâncio de Bar-
ros no sentido Jardim Paulis-
tano entrando pela rua Ono-

A Associação dos Moradores Unidos
do Jardim Guarani  protocolou ofício no
Comando Geral da Polícia Militar solici-
tando providencias cabíveis para que a
3ºCia do 18º Batalhão de Polícia Militar
passe a atender com Policiamento todo o
Jardim Guarani na Brasilândia, ocorre que
a maior parte é atendido pela 2ºCia que
fica distante nada a vê com o bairro e além
disso tanto a 3ºCia como a Delegacia 45º
DP já fica ao lado do Jardim Guarani, a
mudança da 2º para a 3º Cia vai agilizar o
atendimento das ocorrências e o atendi-
mento será mais rápido e melhor.

Moradores querem a 3º Cia do 18ºBPM/M
atendendo todo Jardim Guarani

CONVÉM VOCÊ SABER
 Henrique Deloste

Reportagens, Crítica,
Elogios, Sugestões e

Reivindicações

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

fre Olindo Lednik e depois
Almyr Dehar escapam de
todo trânsito da Rua Benedito
Egídio Barbosa na Therezinha
sendo assim a sugestão é para
que a Secretaria Municipal das
Subprefeituras coloque urgen-
te a rua Onofre Olindo Led-
nik na programação de reca-
peamento asfáltico e que a
CET Companhia de Engenha-
ria e Tráfego faça pelo me-

nos um serviço básico de si-
nalização porque não existe se
quer uma placa.

ATENÇÃO SMT/CET:
Lembramos que há mais de 5
anos existe um Projeto de Si-
nalização aprovado para a Tra-
vessa Vancouver e José da
Cunha Pontes com a Santa
Cruz da Conceição e cadê o
serviço que a Comunidade es-
pera?

A Brasilândia é um distrito com mais ou
menos 400 Mil habitantes, e com a maior parte
da população de baixa renda, continua sofren-
do por falta de diversas melhorias nos bair-
ros, principalmente no Fundão.

A Freguesia do Ó que menos necessita
de benfeitorias e tem mais atenção do poder
público  é vista como elite pela Brasilandia
que nas eleições da mais votos para os parla-
mentares, é preciso que as benfeitorias se-
jam destinadas para os bairros que necessi-
tam de fato sem ficar investindo onde menos
precisa alem disso é preciso fazer mais pela
cultura que caiu ainda mais no esquecimen-
to. (Alexandre dos Santos)

Brasilândia precisa de mais
melhorias do que a Freguesia do Ó

Com início no dia 23/08 A Fundação Paulista de
Educação Tecnológica e Cultura em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tra-
balho - Secretaria Aline Cardoso, realizaram o curso
de Eletricista Predial de Baixa Tensão com carga de
80 horas na Casa de Cultura da Freguesia do Ó-
Salvador Ligabue, vários participantes entre eles o
Diretor da Casa de Cultura Luis, o Supervisor Wil-
son e Milton Ribeiro da Supervisão de Cultura rece-
beram certificados entregue pelo Subprefeito Sergio
Rodrigues Gonelli e a Vereadora Sandra Santana,
foi um excelente aprendizado disse Milton Ribeiro.

Curso de Eletricista na Casa de
Cultura Freguesia do Ó

 Esta foto faz parte do arquivo do Deloste e desta-
ca uma das reuniões realizadas com os moradores

do Jardim Guarani, nesta ocasião Aline Cardoso era
Vereadora e Sandra Santana era candidata a

Deputada Estadual hoje Vereadora.
Na Subprefeitura realizamos um bom trabalho na
Supervisão de Cultura ao lado do ex. Subprefeito

Roberto Godoi que também mandou bem.

Abrindo o Baú
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E com alegria que o líder
comunitátio da zona norte  An-
tonio Carlos Chiaretto teve a
honra de receber das mãos da
Vereadora Sandra Santana no
seu escritório político o diplo-
ma de honra e mérito em co-
memoração aos 88 anos do
progressista Bairro de Vila
Nova Cachoeirinha. É muito
gratificante ser reconhecido
pelos trabalhos prestados a co-
munidade, e a sorte de poder
receber ao lado de um grande
amigo Brás Pereira do Jornal
São Paulo de Fato. também
sendo reconhecido pela sua
história com Vila Nova
Cachoeirinha.

Homenagem em dose dupla
Fotos: Internet

Grande encontro
do PSDB

Foi realizado pelos zonais Nossa Senhora do Ó, Casa Verde
e Brasilândia com a presença do vice governador Rodrigo Gar-
cia candidato a Governador do Estado de São Paulo e lideran-
ças políticas do Diretório Municipal do partido. Registramos o
evento que foi muito concorrido e parabéns aos organizadores.
Na foto Sandra Santana, vereadora, Antonio Carlos Chiaretto,
lider comunitário, Rodrigo Garcia, vice governador do Estado
de São Paulo e Márcia Rodrigues Janota, liderança do Imirim e
luta pela volta do Hospital São José. Estamos junto

“Moça do corpo dourado...
Do sol de Ipanema... O seu
balançado é mais que um
poema...É a coisa mais linda
que eu já vi passar...” os ver-
sos da musica “Garota de
Ipanema” de Tom Jobim!  É
a melhor forma para descre-
ver a beleza da modelo cario-
ca Cassiane Tavares, formo-
sa aos 30 anos. Aliás quando
desfila com seu charme e o
remelexo de doce balanço à
beira das praias de Ipanema
ou Copacabana é de deixar
qualquer um de queixo caído
na areia.

Cassiane que participa de
vários eventos em São Paulo,
organizado pela Sport Models
de Renato Cury, além de mo-
delo é empreendedora de su-
cesso no setor imobiliário no
Rio de Janeiro. Em breve essa
beldade carioca estará rece-
bendo título ‘Models’ em São
Paulo pelo empresário Rena-
to Cury com apoio do Jornal
São Paulo de Fato

O “doce balanço” de
Cassiane Tavares

“pede bis” quando ela
passa!

História do Prático Herói em
Recife será contada em Quadrinhos

pelo artista Glaydson Gomes

Novidade em Recife: Herói vai ser homenageado com his-
tória em quadrinhos pelo Quadrinista Glaydson Gomes, e com
exclusividade foi apresentado  à família do Prático da Barra, Nelcy
da Silva Campos, os originais do ensaio “Herói Pernambucano”.

 Como se sabe a referência artística na atualidade será em
homenagem ao feito histórico do incêndio do navio Jatobá na
Cidade do Recife no dia 12 de maio de 1985, sendo evitado uma
grande catástrofe com o início da explosão e incêndio no Porto
do Recife, salvando muitas vidas, prédios arquitetônicos e cen-
tro cultural e econômico da Cidade. Por Walter Santos

Apoio Cultural: Nicolau Helito - Conselheiro, Diretor da
Distrital Lapa da Associação Comercial de São Paulo.




