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Com o tema "A tradição que nos conecta", o Grupo São
Cristóvão Saúde promoveu um jantar de relacionamento junto
à comunidade portuguesa de São Paulo. O evento foi reali-
zado no Cais do Porto Taberna, situado dentro do Clube da
Portuguesa de Desportos, no Canindé, sendo destinado ao
corpo diretivo do clube, bem como aos líderes da Instituição
e comunidade lusa. Pág. 8

Passaporte da Vacina está
disponível para celulares com

sistema Android e IOS

O Passaporte da Vacina, dis-
ponibilizado no aplicativo e-saú-
deSP, do programa Avança Saú-
de, agora está disponível para
todos os sistemas operacionais
de celulares. Assim, aparelhos
tanto como IOS quanto Android
dão acesso a nova função na pla-
taforma. Os usuários do e-saú-
deSP que não conseguirem vi-
sualizar o novo ícone ao aces-
sar o aplicativo precisam atuali-
zar o aplicativo para usufruir do
recurso digital.  O Passaporte da
Vacina comprova se a pessoa já
tomou a primeira dose, comple-
tou o esquema vacinal ou rece-
beu dose única do imunizante
contra a Covid-19.

 Também é possível ver as
datas de aplicação das doses, o
nome completo, CPF, data de
nascimento e um QR Code.  A
nova opção do e-Saúde tem
como objetivo auxiliar os orga-
nizadores de eventos da capital
a controlar o acesso de muníci-
pes que receberam ao menos
uma dose do imunizante contra
a Covid-19. O documento de-

termina que serviços pertencen-
tes ao setor de eventos, como
shows, feiras, congressos e jo-
gos, com público superior a 500
pessoas, deverão solicitar, para
permitir acesso ao local, com-
provante de vacinação do cida-
dão contra Covid-19.

Dessa forma, com o QR
Code disponibilizado na ferra-
menta, os estabelecimentos e
locais de eventos poderão visu-
alizar o registro vacinal, que de-
verá ter pelo menos uma dose
para o acesso ser permitido.
Como acessar o passaporte -
Acesse a loja de compras do seu
celular e digite no campo de bus-
ca: e-saúdeSP. Baixe o aplicati-
vo, aceite os termos de uso e
faça um cadastro com o núme-
ro de seu CPF, data de nasci-
mento, nome completo, e-mail,
telefone com DDD e crie uma
senha. Após realizar o login, é
possível acessar o Passaporte da
Vacina, que está localizado no
ícone laranja no canto inferior
direito do menu principal.

Atenção SMT/CET Moradores
cobram sinalização aprovada
para via pública e entrada de

Escola na Cachoeirinha

São Paulo anuncia redução do ICMS
e linha de crédito especial para
setores afetados na pandemia

O Governador João Doria anunciou   quarta-feira (15) o Reto-
ma SP, programa de meio bilhão de reais em investimentos para os
setores mais afetados durante a pandemia da COVID-19. Dentre
as principais medidas estão a redução do ICMS de bares e restau-
rantes para 3,2% e a criação do “Linha Nome Limpo”, com crédito
especial de R$ 100 milhões para empresários que ficaram com o
nome sujo por causa da pandemia. Pág. 4
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Atenção Secretário Ricardo Teixeira e
Alexandre Francisco da Secretaria Munici-
pal de Transportes moradores do Jardim Cecy
na Cachoeirinha estão cobrando o atendi-
mento com urgência. Pág. 7

São Cristóvão Saúde realiza jantar especial na Portuguesa
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Crônica Professor Clovis Pereira

 O futebol foi alegria do po-
vão! Hoje, decepciona. Os ti-
mes segundo informes da mí-
dia, estão endividados até ‘a
raiz do cabelo’, os jogos sem
presença dos torcedores e lo-
gicamente, sem renda, causam
problemas aos presidentes: as
despesas acontecem, a grana
não entra, alguns times se so-
brevivem vendendo alguns cra-
ques para o velho mundo, mas
isso pouco resolve; as despe-
sas são muitas! Mesmo assim,
disputam campeonatos, sem
graça, devido a não presença
dos torcedores. Com esses
prós e contras, os técnicos de
futebol também entram na dan-
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 “Futebol, alegria do povo,
foi o jargão da década de
60”. O futebol realmente era
a alegria do povo; os times
mantinham em suas forma-
ções, jogadores de renome,
destacando o rei Pelé, Gar-
rincha, Didi, Vavá, Sócrates
e outros, realmente craques
de renome. Atualmente des-
tacam-se Neymar e outros,
o futebol apresentado não é
dos melhores e, para com-
pletar o time, embora as equi-
pes disputem campeonatos,

Futebol

Futebol e Bagunça

ça: perdendo duas partidas se-
guidas, são demitidos! O re-
cente foi Fernando Diniz que
foi convidado a pegar o boné
com poucos meses de ‘traba-
lho’. O esperado jogo entre a
seleção brasileira e seleção
argentina, não aconteceu: os
craques iniciaram o jogo e as
autoridades ‘brecaram’; havia
um mandato para que a parti-
da não se realizasse. Ainda
bem! Caso houvesse torcida
pagando ingresso, o problema
se agravaria: haveria ‘quebra
pau!’

Aguardaremos os aconte-
cimentos. Futebol também se
torna problemático!

Conselho Tia Alzira
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as partidas não contam com
a presença dos torcedores.
Ficou sem graça. Nota-se de
que os jogadores sentem fal-
ta da torcida; a covid-19 de-
cretou mais essa lei. Espera-
mos que logo a covid-19 li-
bere a presença dos torcedo-
res, início das aulas, fim da
inflação e outras mazelas que
pairam sobre o país e quiçá,
o mundo!

Tia Zulmira, viúva, tor-
cedora do coringão!

O mês de setembro está aí,
rijo e forte! A comemoração da
data ‘Sete de setembro’ na
capital paulista, foi dentro da-
quilo previsto: muita gente até
certo ponto ordeira, mas nem
sombra dos anos anteriores em
que reuniam políticos promes-
sões, povão, religiosos ao lado
do campo de Marte em Santa-
na! Pela tevê, em várias capi-
tais e algumas cidades, a data
cívica foi comemorada. Abrin-
do as portas do abençoado ter-
reiro, poucos clientes: o tem-
po, ora frio, ora calor, espanta
a turma e a situação econômi-
ca completa o time! Apenas
alguns ‘gatos pingados’ espe-

ravam e um de-
les, engravatado,
pediu a palavra:
” M a g n â n i m a
guru, viemos ao
abençoado terrei-
ro para lembrar
seus guias que o
mês de setembro
é dedicado à Bí-
blia! Os pedidos
endereçados nes-
te mês, têm gra-
ças especiais!”
Para atender o
cliente em tão no-
bre pedido, foi
convocado a ca-

bocla Jurema:”Zifios, bem
lembrado o pedido que ende-
reçarei aos meus protetores,
augurando a vocês e demais
viventes,  saúde, paz e que o
desemprego deixe de existir e
a covid-19 vá pra casa do cha-
péu, levando a tiracolo a infla-
ção e os aumentos semanais
da gasolina, que a carne volte
aos lares dos brasileiros e que
a covid-19, dê um ‘susto’ em
muitos políticos que ganham a
mamadeira e nada fazem em
benefício do povo, apenas fa-
zem peso no universo!” Os cli-
entes saíram satisfeitos; espe-
ram que as promessas se rea-
lizem!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha

 Sete de Setembro & Pedidos

As vacinas, anterior-
mente sendo aplicadas mo-
rosamente de acordo com a
idade do felizardo, agora
‘desandou’, sendo aplicada
nos jovens  e com diversos
postos à disposição.

As aulas, embora devagar,
parecem embalar; creio que
até ao final do ano tudo volte
ao normal, com Papai Noel,
brindes, felicitações e que as
carnes diversas, façam parte
da mesa dos trabalhadores.

No momento, apenas ri-
cos, políticos, outros afortu-
nados e oportunistas sabo-
reiam um bife acebolado. Os
demais, se viram dentro das
possibilidades, tendo possi-
bilidades...!

Milagre! Os clubes de fu-
tebol profissional, mesmo sem
rendas contratam jogadores e
não há reclamações sobre atra-
so de salários! Um autêntico
milagre! Um trabalhador demi-
tido, recebe indenização e, em
poucos meses sem trabalhar e
receber, passa estreito com a
crise! Entendam.

Vândalos já levaram 233
km de fios de semáforos de
SP neste ano. Segundo a
CET, entre janeiro e agos-
to deste ano foram 3.175
casos

Neto de Luciano do Valle
é baleado na cabeça em as-
salto na zona sul de SP. Dois
suspeitos em uma moto teriam
atirado contra Lucas do Valle
quando ele ia para uma qua-
dra esportiva.

Internações por Covid-
19 voltam a crescer na ci-
dade de SP. Especialistas
dizem que alta pode se in-
tensificar e se espalhar para
o interior do estado.

Governo de SP promete tú-
nel para desafogar passagem
de usuários na estação da Luz.
Obra deve começar no primei-
ro trimestre de 2022 e custar
cerca de R$ 60 milhões

Gratuidade de transporte para idosos e outros 16 projetos tem
pareceres aprovados pela Comissão de Administração Pública

Iara Silva

A Comissão de Administra-
ção Pública debateu e apro-
vou, em reunião ordinária na
tarde desta quarta-feira (15/9),
pareceres de 17 projetos, sen-
do 14 PLs (Projetos de Lei),
dois PRs (Projeto de Resolu-
ção) e um PLO (Projeto de
Emenda à Lei Orgânica).
Entre eles, o PL 11/2021, que
dispõe sobre a isenção de pa-
gamento da tarifa nas linhas
urbanas de ônibus às pessoas
com idade igual ou maior que
sessenta anos na cidade de São
Paulo. O PL tem como autora
a vereadora Sandra Tadeu
(DEM) e coautor o vereador
Faria de Sá (PP).  O tema do
projeto tem sido discutido des-
de o início do ano, quando o
benefício de gratuidade no
transporte público municipal e
estadual passou a contemplar
apenas quem tem acima de 65
anos de idade. Antes, a
gratuidade valia para idosos a
partir de 60 anos. Na justifi-
cativa, os parlamentares de-
fendem que a iniciativa busca
garantir o bem-estar e o en-
velhecimento saudável. “Os
direitos sociais, e nesse caso
o transporte, devem ser res-
guardados a todos, principal-

mente aos idosos tendo em vis-
ta maior vulnerabilidade exis-
tente e por vezes permanen-
te”, argumentam.

 O presidente da Comissão,
vereador Gilson Barreto
(PSDB), explicou a importân-
cia da proposta “Faço parte
também da Comissão da me-
lhor idade (Comissão Extraor-
dinária do Idoso e da Assis-
tência Social), houve uma dis-
cussão muito grande e as pes-
soas solicitam que retorno a

reconhecer acima de 60 anos
para ter isenção tarifária do
transporte. Ocorre que a Lei
Federal prevê acima de 65
anos e a Prefeitura de São
Paulo, devido aos problemas
dos idosos, [há anos] reduziu
isso para acima de 60. [Ago-
ra] por uma questão financei-
ra foi retirado. Solicitei
coautoria para ver se há um
reconhecimento do Executivo
para os 60 anos de idade”,
disse Barreto.

 Outro item discutido, foi o
PL 78/2020, do vereador
Fernando Holiday (NOVO),
que estabelece como dever do
município prestar assessoria
jurídica gratuita para membros
da Guarda Civil Metropolitana
que sofrem processo judicial
por conta do desempenho de
suas funções. O objetivo é pro-
teger os membros da Guarda
Civil Metropolitana e suas fa-
mílias. Na justificativa, Holiday
argumenta que muitas vezes os
processos são injustos. “Os
GCMs, além de terem baixa
remuneração, ainda são força-
dos a contratar advogados ou
contar com assistência de en-
tidades associativas para se
defender, o que configura gra-
ve injustiça, já que as acusa-
ções decorrem do exercício da
sua função em prol do municí-
pio”, diz o documento.

A reunião foi presidida pelo
vereador Gilson Barreto
(PSDB), e contou com a par-
ticipação dos vereadores
Arselino Tatto (PT), Edir Sales
(PSD), Erika Hilton (PSOL),
George Hato (MDB), Milton
Ferreira (DEM) e Roberto
Tripoli (PV).

Reunião ordinária da Comissão de Administração
Pública desta quarta-feira (15/9)

JOÃO VENINO

Projeto
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Conmebol define datas de rodada tripla
das Eliminatórias em outubro

Cultura Diego Adel

Cassius Clay
DE FATO Live da Plataforma Eu Faço Cultura leva comédia

e monólogo para alunos da rede pública

Apesar desses tempos de
distanciamento social, a plata-
forma Eu Faço Cultura conti-
nua levando arte para milha-
res de brasileiros gratuitamen-
te. O mais novo espetáculo da
plataforma é a live Eu Herói,
de ator e diretor Kiko Pissola-
to, um monólogo divertido, que
acontece no próximo dia 23 de
setembro, às 19h, e é exclusi-
vo para alunos da rede públi-
ca em todo o país.

 Com 60 minutos de dura-
ção, a peça mistura dramatur-
gia e realidade a partir das
experiências do próprio Kiko,

sempre contadas com uma pi-
tada de humor. É divertimento
certo para os jovens-adultos
das escolas públicas de todo o
Brasil. O espetáculo pode ver
visto no www.euheroi.tv.br,
mediante um código obtido por
meio de cadastro prévio.

 Após, o espetáculo, have-
rá um debate entre a plateia vir-
tual e o próprio autor.

Confira o passo-a-passo
para se inscrever:

Primeiro, o diretor da esco-
la deve acessar a plataforma
do Eu Faço Cultura e resgatar

Bar do Tião Sede Zero
O Bar do Tião é um local

onde os amigos se reúnem
para apreciar uma cerveja bem
gelada, conversar, rir, assistir
aos jogos do seu time de cora-
ção, paquerar e se divertir mui-
to.  Estamos abertos de segun-
da a sábado. O Bar traz além
das saborosas porções, diver-
sos atrativos especiais. Dispo-
mos de um vasto acervo de ca-
chaças nacionais e importadas.
Sinta-se à vontade com seus
amigos e familiáres. Aprovei-
te todo conforto e agilidade dos
nossos serviços. A conquista de
nossos clientes está relaciona-
da a grande qualidade que ofe-
recemos em nossos serviços.

Roteiro Cassius Clay

A apresentação acontecerá no próximo dia 23 de setembro, às 19h; após haverá um debate com o ator Kiko Pissolato

Hoje inicio a minha co-
luna comentando as medi-
das da nova direção de dra-
maturgia da Rede Globo
para promover mais uma
vez a novela "Pantanal" que
parece que agora realmen-
te vai para o ar.

O começo da grande pro-
moção será no próximo domin-
go no "Fantástico", onde a
emissora vai apresentar ao
público a atriz Alanis Guiller,
que fará o papel de "Juma
Marruá" no remake da trama.
Por outro lado, "Um Lugar ao
Sol", a sucessora da reprise
"Império'' (2014), começa a ir
para o ar em novembro, mas
não teve o mesmo tratamento
promocional e está ficando de
lado.

Segundo fontes bem in-
formadas, o motivo da apos-
ta da nova direção de dra-
maturgia da emissora, por
José Luiz Villamarim, esse
sucesso  de 1990 da extin-
ta Rede Manchete tem
tudo para repetir o grande
sucesso da época. As gra-
vações  no Mato Grosso do
Sul começaram a semana
passada, e a novela uma su-
perprodução para marcar a
retomada definitiva do ho-
rário das 21h às inéditas.

Porém já "Um Lugar ao
Sol", tem sido pouco lembrada
nos programas da Globo. Suas
gravações serão totalmente fi-
nalizadas nos próximos dias.
Mas até agora nenhuma repor-
tagem a respeito ou até cita-
ção no "Fantástico"  e foi feita
e muito menos planejada até
sua estreia, marcada para no-
vembro.

Por causa da pandemia
e até a falta de confiança
da direção na história  de
Lícia Manzo protagoniza-
da por Cauã Reymond a
trama foi encurtada e fica-
rá apenas quatro meses no
ar. Seu término está pre-
visto para março de 2022.
O folhetim de Lícia foi
aprovado por Sílvio de
Abreu antigo diretor de
núcleo.

Suas gravações, começa-
ram ainda antes da pandemia
e não havia mais tempo para
fazer mudanças no projeto do
jeito que a diretoria da emis-
sora queria. "Um Lugar ao
Sol" terá a difícil missão de
dar uma boa audiência num
curto prazo de exibição.

Por outro lado a nova
Juma Marruá do "Panta-
nal" a atriz Alanis Guillen
tem 23 anos e até vai para
sua protagonista na Globo.
Entre 2019 e 2020 estre-
lou "Malhação- Toda For-
ma de Amor"

Seu nome foi aprovado em
abril depois de vários testes.
Desde então, a Globo pediu
para que ela não desse entre-
vistas e nem fizesse lives para
falar da novela e muito me-
nos sobre Juma Marruá, seu
personagem.

o produto "Live Eu Herói" para
resgatar o código da escola.
Em seguida, este código deve
ser repassado para os alunos
garantirem o acesso pela pá-
gina eufacocultura.com.br/
live. Com cadastro concluído,
o estudante receberá o link de
acesso por e-mail.

 Os organizadores estão
caprichando na programação
e reservaram um brinde para
os mil primeiros participantes
da live. O brinde será entre-
gue na casa dos participantes.

Os heróis são os que
mais caem -  Com papeis
marcantes na televisão (“O
outro lado do Paraíso” e “Os
Dez Mandamentos”) e no ci-
nema (O doutrinador), Kiko
Pissolato é o próprio persona-
gem de Eu Herói. Sem a pre-
sença do público, o artista fala
diretamente para a câmera
sobre lembranças de sua vida
na idade madura - acidentes,
doença e o sonho de ser um
super-herói.   Uma poltrona
rodeada de livros, revistas e
HQs é o trono do personagem
que faz a plateia rir e refletir
sobre cada história improvisa-
da, depois discutida com ela
casa e ele no palco.

“Esses são heróis. Se es-
forçam, não têm medo de crí-
ticas, de desafios, de erros e
de quedas. Os heróis são os
que mais caem. Os que mais
apanham. Você já caiu? Eu já,
muitas vezes”, afirma o herói
de carne e osso no palco.

Sobre o Eu Faço Cultu-
ra - O programa Eu Faço Cul-
tura incentiva projetos e ações
culturais em todo o país, com
a aquisição de ingressos de re-
des de cinema, espetáculos de
teatro, stand up, dança ou cir-
co e livros de editoras, o pro-
grama também faz a ponte
com o outro lado, alcançando
o maior número de pessoas
sem acesso à cultura.

 O Eu Faço Cultura é uma
iniciativa da Federação das
Associações do Pessoal da
Caixa (Fenae), com a partici-
pação de milhares de empre-
gados da ativa e aposentados
da Caixa, contando com patro-
cínio da Caixa Seguradora e da
Wiz. Desde 2006, quando o
Programa começou, mais de
800 mil pessoas de baixa ren-
da já foram beneficiadas com
os produtos disponibilizados
pelo Eu Faço Cultura.

A Conmebol divulgou,
quinta-feira (16), as datas e
horários dos jogos de outubro
das Eliminatórias Sul-Ameri-
canas para a Copa do Mundo
de 2022. Assim como em se-
tembro, haverá rodada tripla
no mês que vem.  Os jogos
serão disputados nos dias 7, 10
e 14 de outubro. O Brasil en-
frenta Venezuela, Colômbia e
Uruguai, respectivamente. O
técnico Tite vai anunciar os
convocados na sexta-feira da

semana que vem.   A rodada
tripla será realizada em função
das partidas de março adiadas
devido à pandemia da covid-
19. Na ocasião, os clubes eu-
ropeus vetaram a liberação dos
jogadores para defender as
suas seleções.

   O Brasil lidera as Elimi-
natórias, com 100% de apro-
veitamento. A equipe coman-
dada por Tite venceu os oito
jogos até aqui e soma 24 pon-
tos — seis a mais que a Ar-
gentina, segunda colocada.
Os quatro primeiros colocados
se classificam diretamente
para a Copa do Mundo, en-
quanto o quinto colocado par-
ticipa de uma repescagem para
obter a vaga para o Mundial.

Veja as datas e horários
dos jogos da seleção brasi-
leira:    Venezuela x Brasil, 7
de outubro, às 19h30 (11ª ro-
dada) - Colômbia x Brasil, 10
de outubro, às 16h (jogo atra-
sado da 5ª rodada) -    Brasil x
Uruguai, 14 de outubro, às
20h30 (12ª rodada) (BN)

Rua Monjolo, 386 - Freguesia do Ó  -
 Telefones:  (11) 3999-5213 / 94736-4989   www.bardotiao.com.br

Frase Final:

A Confiança nos da
segurança quando
vale a pena confiar.
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São Paulo 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

Bairro a Bairro

LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios   -   Chácaras - Barzinhos

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

9.6287-4964
Leonardo

Marcia Martins

São Paulo anuncia redução do ICMS e linha de crédito
especial para setores afetados na pandemia

O Governador João Doria
anunciou   quarta-feira (15) o
Retoma SP, programa de meio
bilhão de reais em investimen-
tos para os setores mais afeta-
dos durante a pandemia da
COVID-19. Dentre as princi-
pais medidas estão a redução
do ICMS de bares e restauran-

profissão, e também os milha-
res de trabalhadores que atuam
em todo o estado de São Paulo.
O Retoma SP é um programa
com mais de meio bilhão em in-
vestimentos para a retomada
econômica”, disse Doria.

 O Retoma SP é uma inici-
ativa que levará às 16 regiões
administrativas do estado a mai-
or oferta de serviços e progra-
mas para impulsionar a econo-
mia das cidades paulistas, com
R$ 520 milhões em investimen-
tos. O primeiro evento aconte-
ce na próxima sexta-feira (17),
em Campinas, com a apresen-
tação de todo o programa e de
serviços acessíveis aos setores
mais afetados na pandemia.
Trabalhadores, desempregados,
estudantes e pequenos empre-
endedores que necessitam de
auxílio neste momento de reto-
mada poderão ter acesso a ser-

tes para 3,2% e a criação do
“Linha Nome Limpo”, com
crédito especial de R$ 100 mi-
lhões para empresários que fi-
caram com o nome sujo por
causa da pandemia.  “Tenho
grande respeito por esse setor,
pelos empreendedores que são
lutadores, entusiastas da sua

viços, como Banco do Povo,
Empreenda Rápido, Bolsa do
Povo (incluindo Bolsa Trabalho
e Bolsa Empreendedor), Muti-
rão do Emprego (com apoio dos
PATs), Poupatempo (serviços
digitais), entre outros.

 Doria confirmou a redução
do ICMS para bares e restau-
rantes de 3,69% para 3,2%,
medida que representa uma re-
dução de custo de até 13% para
o setor. A mudança é fruto de
meses de diálogo entre o Go-
verno de São Paulo e o setor e
irá beneficiar 250 mil empresas
do setor de bares e restauran-
tes que poderão pagar dívidas,
reinvestir, contratar mais traba-
lhadores e estimular a economia.

 O regime especial de tribu-
tação permitirá, a partir de 1º de
janeiro de 2022, a aplicação de
alíquota de 3,2% sobre a recei-
ta bruta de bares e restauran-

A Presidente do Conseg do
38ºDP Lourdes de Freitas,
João Moreira do Conselho
Participativo, Elisangela
Pedroso e o Empresário
Sérgio Matrone foram
recepcionados  em uma
reunião produtiva no Gabi-
nete do Vereador Paulo
Frange na Câmara Munici-
pal. Na foto o Vereador
com as Lideranças

Vereador Paulo Frange recebe Lideranças

tes, em substituição ao regi-
me de apuração do ICMS. A
iniciativa representa uma re-
núncia fiscal de R$ 126 mi-
lhões pelo Estado. “É uma
forma de estimular um dos
setores mais afetados pela
pandemia”, explicou o Secre-
tário de Fazenda e Planejamen-
to, Henrique Meirelles.

 O Governo de São Paulo
anunciou a criação da nova li-
nha para desnegativação de
empresas. Trata-se do “Linha
Nome Limpo”, que vai ofere-
cer, a partir de outubro, cré-
dito especial de R$ 100 mi-
lhões para empresários que
ficaram com o nome sujo por
causa da pandemia possam
regularizar sua situação.

 Bolsa empreendedor -
Durante a coletiva, foi anun-
ciado também o Bolsa Empre-
endedor. São R$ 100 milhões

de investimento para apoiar 100
mil empreendedores com inscri-
ções abertas até domingo (19). O
programa apoiará autônomos in-
formais em situação de vulnerabi-
lidade, priorizando mulheres, jo-
vens, pretos e pardos, indígenas
e pessoas com deficiência.  O ob-
jetivo é impulsionar novos empre-
endimentos, incentivar pequenos
negócios e tirar autônomos da in-
formalidade. Podem se inscrever
moradores dos 645 municípios
paulistas, desempregados ou in-
formais maiores de 18 anos, alfa-
betizados e sem inscrição de CNPJ
como empresário, sócio ou admi-
nistrador de pessoa jurídica. As
inscrições podem ser feitas no site:
www.bolsadopovo.sp.gov.br, cli-
cando no ícone “Bolsa do Povo
Empreendedor”.

 Acesse a apresentação: https:/
/i ssuu.com/governosp/docs/
apresenta_o_icms.
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

São Paulo Brás Pereira

Atualização de cadastro de tarifa social de energia vira obrigatória
O Presidente da República, Jair Bolsonaro,

sancionou lei que torna obrigatória a atualiza-
ção do cadastro dos beneficiários da Tarifa So-
cial de Energia Elétrica (TSEE), alterando a Lei
nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010.  De acordo
com a justificativa da proposição, a medida se
deve ao fato da constatação de que os potenci-
ais beneficiários não estariam sendo informa-
dos de forma adequada de seu direito ou não
estariam sendo capazes de apresentar toda a
documentação exigida para a comprovação,
sendo excluídos do referido benefício, ainda que
enquadrados nos requisitos da referida lei.  À
vista disso, a proposição estabelece que o Po-
der Executivo e as concessionárias,
permissionárias e autorizadas de serviço públi-
co de distribuição de energia elétrica deverão
compatibilizar e atualizar a relação de cadas-
trados que atendam aos critérios e inscrevê-los
automaticamente como beneficiários da TSEE.

 Conforme a Lei nº 12.212, de 2010, a tarifa
social de energia se destina à famílias inscritas
no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), com renda fami-
liar mensal per capita menor ou igual a meio

salário mínimo nacional ou que tenham entre
seus moradores quem receba o benefício de
prestação continuada da assistência social
(BPC). Sob esse aspecto, a referida Lei já pre-
vê o dever de informar sobre o direito à tarifa
social às famílias inscritas no CadÚnico que
atendam às condições estabelecidas, contudo
não prevê a inscrição automática para recebi-
mento do benefício.

 Diante desse cenário, cumpre ressaltar que
a baixa escolaridade dos beneficiários e a difi-
culdade de compreender as instruções para
obtenção do benefício pode representar um
impedimento para que o requeiram. Ainda, ou-
tro ponto que pode prejudicar o acesso ao be-
nefício é a necessidade de as famílias de baixa
renda terem de se deslocar às concessionárias
para formalizarem o pedido.

 Desse modo, a sanção presidencial visa sim-
plificar a inscrição no programa de Tarifa Soci-
al de Energia Elétrica, estabelecendo que as
famílias inscritas no Cadastro Único sejam
inseridas de imediato entre os beneficiários.

 Com informações do Ministério da Ci-
dadania

Governo prevê aumentar o Bolsa Família para R$ 300 ainda neste ano
O secretário especial do Tesouro e Orça-

mento do Ministério da Economia, Bruno
Funchal, afirmou nesta sexta-feira (17) que o
governo prevê elevar o benefício médio do
Bolsa Família dos atuais R$ 189 para cerca de
R$ 300 em novembro e dezembro deste ano.
Para que isso seja possível, afirmou ele, o pre-
sidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-
feira (16) decreto para elevar, até o fim de 2021,
a alíquota do IOF –Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários.

Além de aumentar o valor, o governo infor-
mou que a alta do IOF também permitirá am-
pliar para 17 milhões o número de famílias be-
neficiadas. Atualmente, 14,6 milhões de famí-
lias recebem o benefício.

“Terminando o auxílio emergencial [em ou-
tubro] cai no novo programa, nos últimos dois
meses [de 2021]. Tem a compensação para
novembro e dezembro, por isso foi editado o
IOF. Para compensação do Auxílio Brasil [novo
programa social, que entrará no lugar do Bolsa
Família] de R$ 300”, declarou Funchal em even-
to transmitido pela internet.  Segundo o secre-
tário do Ministério da Economia, o aumento do
IOF serve como fonte de recursos para aumen-
tar o Bolsa Família apenas nos dois últimos
meses deste ano.

Para que o benefício estendido seja manti-
do em 2022, disse ele, é preciso promover uma
alteração na programação de pagamento de
precatórios e, também, aprovar as mudanças
no Imposto de Renda.  Fonte: G1

DICAS DE PRIMEIROS SOCORROS
EM CASO DE ACIDENTES

Acidentes com vítimas precisam de maior
atenção por parte de quem socorre. Seja na
estrada ou em vias públicas, o atendimento pre-
cisa ser rápido e objetivo. Segundo o Tenente
Bombeiro Caetano, entre as medidas imedia-
tas, ele indica manter a calma; garantir a segu-
rança das pessoas no local do acidente, sinali-
zando a área; pedir socorro especializado, aci-
onando entidades com o Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) ou a polícia; e
verificar o estado das vítimas.

  Alerta ainda que cada acidente é diferente
do outro. Por isso, a opção pela melhor forma
de atendimento depende das características da
situação.  O socorro pode ser acionado nos te-
lefones: Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu): 192 - Resgate do Corpo de Bom-
beiros: 193 - Policia Militar: 190

Programa : Ação e Adrenalina  - Com Bom-
beiro Caetano. Todas as terças das 16:00 hs às
16:30  - Todas às quartas das 21:00 horas às
21:30 horas  - www.tvtudoweb.com.br  - www
bombeirocaetano.com.br

A posse da Nova Diretoria do Grupo BMJV foi  um momento especial  numa das casas da
Lilian Gonçalves- Bar do Nelson. Rua Canuto do Val, 83. O Tenente Bombeiro Caetano agradece
Mestre Robisom pela sua participação especial e também Lilian Gonçalves por ter cedido o
espaço para a realização do grande evento,  que celebrou mais uma etapa da grande luta em prol
da nossa sociedade.  O grupo BMJV, grupo de voluntários foram agraciados com uma caneca
especial com as logomarcas das 3 empresas solidárias criadas pelo Tenente Bombeiro Caetano.

CELEBRAÇÃO DE POSSE DA DIRETORIA DO  GRUPO BMJV
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 Quando meu filho estava
para nascer, discutimos, Ger-
maine e eu, qual seria o seu
nome, se menino. Se fosse
menina, nenhuma dúvida a
respeito, seria Deborah, como
foi mais para a frente. Mas o
nome do menino dividia nos-
sos desejos. Eu queria, justa-
mente, que ele fosse Máximo,
por causa de Gorki, Ela prefe-
ria Igor ou Vladimir. Mas Má-
ximo, não, imagine o peso que
ele vai carregar por essa pre-
tensão. Venceu o Igor, home-
nagem a Stravinsky e ao meu
tio Gershwin, Gerson em por-
tuguês. De um modo ou outro,
Igor e Deborah. Literatura e
Revolução, isso era importan-
te pra mim aos 20 anos. Ao
longo dos anos, muita coisa
mudou, mas não a certeza de
que para quem escreve, novela
de rádio, peça leve de televi-
são, livro de bolso, colunas em
jornal ou revista, resta um pa-
pel fundamental, contribuir
para dizer não às desigualda-
des, colocar conscientemente
uma pedrinha na engrenagem
do sistema capitalista.

Perspectivas - A classe
trabalhadora produz Literatu-
ra e faz Revolução. Um exem-
plo é o livro “A Mãe”, de Má-
ximo Gorki, inspirado nas ma-
nifestações do Dia do Traba-
lhador de 1902 da cidade de
Sormovo, nas repressões e nos
julgamentos czaristas aos tra-
balhadores. Pela perspectiva
da luta de classes, o romance
apresenta a mãe Pélagué, seu
filho Pavel e outros camara-
das inseridos na organização
do movimento operário russo.

 Segundo Engels, “a primei-
ra opressão de classe coinci-
de com a opressão do sexo
feminino pelo masculino”.
Ambientada na Rússia pré-re-
volucionária, a narrativa apre-
senta o envolvimento de Péla-
gué nas atividades dos operá-
rios socialistas. Durante seu
casamento, ela foi uma mulher
que viveu em função do tra-
balho doméstico e sofreu com
a violência de seu marido.
Numa sociedade em que a di-
visão do trabalho social é de-
corrente das relações sociais
do sexo - estabelecida pela di-
visão sexual do trabalho  - a
essa personagem foram desig-

Henrique Veltman
hbveltman@gmail.com

ESPECIAL

nados os trabalhos de repro-
dução da vida, ou seja, tanto a
reprodução sexual quanto o
trabalho doméstico. Assim,
Pélagué viveu totalmente à
disposição dos serviços da fa-
mília.  Após a morte de seu
pai, Pavel aproximou-se das
lutas operárias e se organizou
na luta comunista. Em sua
casa, ele fazia reuniões entre
camaradas e possuía livros
proibidos pelo regime czaris-
ta. Isso fez com que sua mãe
passasse a acompanhar as dis-
cussões efervescentes da luta
revolucionária e também se
envolvesse com a organização
proletária. Mesmo com a per-
seguição e o medo da violên-
cia que esses trabalhadores
sofriam, eles dirigiam as gre-
ves e revoltas dentro das fá-
bricas para que o povo, futu-
ramente, tomasse o poder das
mãos de quem os explorava.
Para Lenin, os operários em
luta entenderiam facilmente
as ideias socialistas, que só se
desenvolveriam entre eles
com a sua própria organiza-
ção.  O envolvimento de Pé-
lagué na luta proletária é nar-
rado de forma muito bonita e
forte. Ela realmente acolhe os
camaradas de seu filho em

sua casa e, em solidarieda-
de, também é acolhida por
eles. Assim, tornam-se todos
camaradas. Como uma de
suas tarefas, enquanto leva-
va comida aos operários, a
mulher também distribuía
panfletos para propagandear
as ideias revolucionárias, ati-
vidade essencial para a ação
comunista, como formulado
por Lenin em “Carta a um
camarada”.  “Estabelecer e
organizar uma difusão rápi-
da e correta da literatura, dos
panfletos, das proclamas,
etc., educar para isso toda
uma rede de agentes signifi-
cará realizar mais da meta-
de da tarefa de preparação
de futuras manifestações e
da insurreição”.  A história
possui momentos de exalta-
ção e mobilização que retra-
tam como a classe proletá-
ria, sendo explorada, têm
grande potencial de revolta.
Em um momento de agitação
na fábrica, Pavel diz:  “Com-
panheiros!(…) Somos nós
que construímos as igrejas e
as fábricas, que fundimos o
dinheiro, que forjamos os gri-
lhões… Somos nós a força
viva que nutre e diverte o
mundo inteiro, desde que nas-

Uma pedrinha na engrenagem
A Mãe, de Máximo Gorki

cemos até a morte… (…)
Sempre e em toda a parte, so-
mos os primeiros no trabalho
enquanto nos atiram para os
últimos lugares da vida”.

 Nós produzimos todas as
nossas riquezas. Por isso, em
meio a tantas situações de
opressão e exploração que vi-
vemos, lembremos que como
classe trabalhadora temos toda
a força para nos levantamos
para construir uma terra sem
amos. Não abaixemos nossas
armas diante daqueles que
querem nos impedir de sonhar,
lutar e construir uma nova so-
ciedade. “Trabalhadores e po-
vos oprimidos de todos os pa-
íses, uni-vos”!

www.saopaulodefato.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

O reino dos céus é semelhan-
te a um pai de família que, ao rom-
per da manhã, saiu para contratar
trabalhadores para sua vinha. Fei-
to com os operários o ajuste de
um dinheiro por dia, mandou-os
para a vinha. E tendo saído cerca
da hora tercia, viu estarem outros
na praça ociosos, e disse-lhes:
“Ide vós também para a minha vi-
nha e dar-lhes-ei o que for justo”.
E eles foram. Saiu, porém, outra
vez cerca da hora sesta e nona e
fez o mesmo. E quase à undécima
hora tornou a sair e vendo outros
que estavam (...) lhes disse: “Ide
vós também para minha vinha”.
(...) Chama os trabalhadores e lhes
paga o salario (...) cada qual rece-
beu um dinheiro, e chegando tam-
bém os primeiros, julgaram que
haveriam de receber mais, porém,
também receberam um dinheiro
cada. (...) Murmuravam eles: “Es-
tes que vieram por ultimo não tra-
balharam senão uma hora e tu os
igualastes a nós que suportamos
o peso do dia todo?” (...) Acaso o
teu olho é mau (disse-lhes Jesus)
(Mateus 20:1-16).      Aí está nova-
mente o interesse. Ganhar mais?
Não foi combinado um dinheiro
para cada um? Porque querer
mais? O empregador lhes disse:
“Não te faço injustiça, pois o que
combinamos estou cumprindo.
Por tanto, vai-te, toma o que te
pertence e deixe-me fazer justiça
também com os outros.”           Deus
nos criou à Sua imagem e seme-
lhança e nós O criamos à nossa
imagem e semelhança. Queremos
dizer que achamos que nosso Cri-
ador tem os mesmos defeitos que
nós temos. Por acaso julga Ele da
mesma maneira que nós julgamos
nossos semelhantes? Teria Ele
preferencias de uns em detrimen-
to de outros? Somos tão imperfei-
tos que no nosso instinto animal
confundimos sexo com amor e
dentro desta nossa imperfeição
não percebemos que Ele faz cair a
chuva para bons e maus e que faz

nascer o Sol para justos e injus-
tos. Isto é, suas Leis são iguais
para todos porque para Ele so-
mos iguais não importando se tra-
balhamos agora, ou mais tarde,
ontem, hoje ou amanhã, pois o
importante é trabalhar. Fazei o seu
trabalho, isto é, a sua parte, que
tereis s recompensa merecida. Se
o trabalho foi bom a recompensa
será ótima, se não foi...

 Voltando à parábola, você
dirá que é injusto pagar igual, pois
os que chegaram mais cedo tra-
balharam mais do que os outros
e, portanto deveriam receber
mais. Dirá também que se fosse
você o administrador utilizaria
este critério, coisa que não acre-
ditamos porque, normalmente o
tratado não é caro. Mas, Deus
não é como nós. Ele é imparcial e
dá a todos as mesmas oportuni-
dades. O Talmude de Jerusalém
tem uma historia interessante,
cujo texto ensinado no ano 325,
se parece muito com esta pará-
bola e diz: “A quem me parece o
caso do Rabi Boun bar R. Hiija?
A um rei que teria contratado para
seu serviço diversos operários.
Um, no trabalho, mais ativo do
que os outros. Vendo isso, o que
fez o rei? Levou-o consigo para
realizar caminhadas interminá-
veis. De tarde, chegaram os ope-
rários para receber o pagamento.
E o rei efetua o pagamento inte-
gral também àquele com quem
havia passeado. Diante disso, os
companheiros começaram a quei-
xar-se: “trabalhamos o dia intei-
ro, e este, que apenas cansou-se
durante duas horas, recebe o
mesmo pagamento que nós rece-
bemos?” O rei respondeu: “Ele
em duas horas realizou mais do
que vocês o dia todo”. É assim
como Deus nos julga, pois tanto
ontem como hoje, nosso olho
mau da inveja não nos permite
enxergar que vale mais o que se
produziu do que as horas traba-
lhadas. .

  O OLHO MAU DA INVEJA

  Conserve as boas e tradicionais amizades. ‘Nunca despreze um
velho amor e amizade sincera por um novo e duvidoso amor. Amizades,
idem! Se não ouvir as recomendações do seu  signo, cairá do burro!’

  Caso queira conquistar algo, use sua força! Para explodir caixas
eletrônicos, necessita usar força para transportar bombas e pernas
boas para fugir da polícia!

 Nada de visitar, ser visitado ou rever parentes e amigos! Caso
receba visita de um familiar e não seja servido um almoço de classe,
carne de 1ª, cerveja puro malte, o visitante põe a boca no trombone!
...E ao retribuir a visita, será servida ‘costela de vaca e suco de limão!’

  Seu astral continua em alta! Exercendo a profissão de piloto inter-
nacional, estará sempre em altura descomunal. Apenas notará que o
combustível do avião está no ‘toco’ e não dará pra aterrissar com segu-
rança! Suas últimas palavras captadas serão: ’adeus  mundo cruel!’

  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

 Terá triunfo em negócios! Sua carga de cigarros paraguaios
passará pela fronteira e terá venda no mercado brasileiro, sem
interpelações da justiça! Mas, cuidado: na próxima ‘carrada’, po-
derá cair do burro!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Será levado a novos caminhos pelos amigos e familiares, devido
sua cegueira atuante. Os caminhos não serão nada agradáveis! Nes-
te caminho, ‘terá dor de barriga’ e não acertará um caminho para
desocupar!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  O mar não está pra peixe, portanto, desempregado, deixe da

comprar fiado. Se trabalhando, já cortava uma volta para se manter,
desempregado e cheio de dívidas, terá que se mudar pro Polo Norte!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Excelente fase para mudar de vida! Troque sua profissão de

catador de recicláveis e se inscreva num concurso público na espe-
cialidade de dar banho em defunto. Com a covid-19 mandando ver,
terá trabalho garantido por muito tempo.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Cautela e caldo de galinha, não faz mal a ninguém! Tenha cautela!

Quanto ao caldo de galinha, será fácil conseguir: visite uma encruzi-
lhada na sexta-feira e traga as galinhas dos despachos de macumba!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Seja pessoa equilibrada, em todos os sentidos! No trabalho

circense, ao serrar grade da cadeia de madrugada e fazer rolos no
Pix! Equilíbrio tem essas atenuantes.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 A dificuldade em manter diálogo com familiares é perfeitamente

compreensível. São todos surdos-mudos! Troque de família ou
mude, sem deixar endereço, será a solução!

Kaidakama

HORÓSCOPO

Atenção SMT/CET Moradores cobram
sinalização aprovada para via pública e

entrada de Escola na Cachoeirinha
Atenção Secretário

Ricardo Teixeira e Alexandre
Francisco da Secretaria Mu-
nicipal de Transportes mora-
dores do Jardim Cecy na
Cachoeirinha estão cobrando
o atendimento com urgência
da sinalização na Rua
Lagoinha de Leste com a Rua
Mestre Simeão José de
Nazaré altura do nº78 no Jar-
dim Ceci onde o trânsito esta
perigoso. Além da necessida-
de de faixas para Pedestres,
neste cruzamento é necessá-
rio também sinalização no solo
com  permissão para Van Es-
colar numa escola existente
no local que tem o maior mo-
vimento de veículos e pedes-

tres na entrada e saída das
aulas e vale lembrar que na
CET já existe projeto aprova-
do a muitos anos para o local
e a reivindicação da Comuni-
dade nunca foi atendida. OU-
TRO PEDIDO NÃO ATEN-
DIDO: No cruzamento das
Rua Puxinanã e Rua Ouvídio

José Antônio Santana com a
Av.Inajar de Souza na Vila
Rica onde tem o maior trânsito
e presença de  Pedestres. a
sinalização no solo, faixas para
Pedestres estão apagadas foi
solicitado e confirmado a
repintura que não foi feita até
hoje. (Alexandre Santos)

A Foto mostra o problema
que continua, um trecho da
Rua Agenor Alves Meira al-
tura do nº112 no Jardim Elisa
Maria continua na maior es-

Escuridão por falta de Postes com Luminárias no
Jd.Elisa Maria e no canteiro da Av.Inajar de Souza

curidão durante a noite, este
trecho da via fica ao lado da
Escola Municipal Castro
Alves e é passagem de aces-
so também dos moradores do

Jardim dos Francos para ou-
tras escolas como a EE João
Boemer Jardim e Helios Heber
Lino, comércio e posto de saú-
de. Várias reivindicações já
foram feitas, são vários protoco-
los e quem tem a competência
para resolver não faz nada en-
quanto a População sofre horro-
res e enfrenta o perigo durante a
noite disse o morador Valdecir que
é antigo no bairro.

Outra solicitação e a implan-
tação de Iluminação Pública no
canteiro da Av.Inajar de Souza em
frente ao nº5814 com a
Av.General Penha Brasil  e mais
um poste com luminária na Tra-
vessa de acesso da Av.Inajar de
Souza para a Rua Mestre Simeão
José de Nazaré o Jd.Ceci.

A Vereadora Sandra
Santana em visita ao Ceu

Jardim Paulistano foi
recepcionada pela Gestora

Maria Lucia e equipe, a
parlamentar que se desta-
ca pelo excelente trabalho

que vem fazendo junto a
População na região,

chegou com a proposta
boa para questão de

educação Ambiental,
reciclagem de lixo envol-
vendo projetos culturais e
esportivos para a comuni-
dade e frequentadores do

Ceu.(Henrique Deloste)

Vereadora
visita o Ceu

Jd.Paulistano

Obras de continuidade da Av.Inajar de Souza a partir da Av.Arquiteto Roberto Aflalo no
Jardim dos Francos até a Av.Deputado Cantídio Sampaio no Jardim Damasceno para reduzir o
trânsito pesado da Av. Cantídio Sampaio e assim melhorar a qualidade de vida para quem reside
no bairro. Abertura de uma saída do Rodoanel no Jardim dos Francos com acesso para a Av.Inajar
de Souza somente para carros de passeio já que segundo informações caminhões seriam proibi-
dos devido ao impacto que causaria, como disse o amigo Sérgio Matrone na zona leste muitas
melhorias no trânsito acontecem e na Brasilândia nada.

Melhorias necessárias para os bairros

Cantor Sertanejo Luigi Ferrari cresce rumo ao
sucesso e é sempre destaque nos meios artísticos

O pequeno Cantor Sertanejo Luigi Ferrari que cresce rumo
ao sucesso é sempre destaque nos meios artísticos pelo talento
e o carinho que tem com os amigos, fãs e as pessoas que  dão a
maior força no seu trabalho. Luigi Ferrari se apresentou da
Empresa Speed Invest a convite da excelente Produtora e
organizadora  Geisica Zorzi a quem agradece, o evento foi rea-
lizado pela Kingdom Produções. Veja nas fotos o cantor Luigi
Ferrari ao lado de famosos  Humoristas da Praça é Nossa do
Sbt como Dedé Santana, Bananinha, o Cantor Ovelha e o Pro-
dutor Murilo, a Milene Pavoro do Programa do Ratinho entre
outros.(Henrique Deloste)

CONVÉM VOCÊ SABER
 Henrique Deloste

Reportagens, Crítica,
Elogios, Sugestões e

Reivindicações

Cel: 997727-8502 - E-mail:hdeloste@gmail.com
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Com o tema "A tradição
que nos conecta", o Grupo São
Cristóvão Saúde promoveu
um jantar de relacionamento
junto à comunidade portugue-
sa de São Paulo. O evento foi
realizado no Cais do Porto
Taberna, situado dentro do
Clube da Portuguesa de Des-
portos, no Canindé, sendo des-
tinado ao corpo diretivo do clu-
be, bem como aos líderes da
Instituição e comunidade lusa.
Dentre os convidados, esta-
vam o Presidente Manuel
Magno Alves (Conselho da
Comunidade Luso-brasileira
do Estado de São Paulo), Pre-
sidente Dr. Nuno Rebelo de
Sousa (Câmara de Comércio
Brasil-Portugal, filho do Pre-
sidente de Portugal), Cônsul
Geral Adjunto - Dr. Jorge Lon-
ga Marques (Consulado Ge-
ral de Portugal em São Pau-
lo), Presidente Antonio Cas-
tanheira (Associação Portu-
guesa de Desportos), Presi-
dente Antero Pereira (Asso-
ciação e Sindicato da Indús-
tria de Panificação e Confei-
taria do Estado de São Paulo)
e demais participantes que
representaram suas casas re-
gionais. Durante o evento, al-
gumas homenagens foram re-
alizadas ao ex-Diretor Comer-
cial do São Cristóvão Saúde,
Luiz Antonio Pereira Marti-
nho, que também foi membro
do Conselho da Comunidade
Luso-brasileira e grande co-
laborador e torcedor da Ru-
bro-Verde. Na oportunidade,
a fadista Glória de Lourdes,
cantou músicas típicas de Por-
tugal em tributo ao Sr. Marti-
nho, emocionando a todos os
presentes, incluindo Maria
Cecília Chiarastelli Martinho
(esposa) e Larissa Martinho
(primogênita de Luiz). O ex-
Diretor Comercial também foi
homenageado pelo Presiden-
te da Portuguesa, Antônio
Castanheira, e pelo Presiden-
te/ CEO do São Cristóvão
Saúde, Engº Valdir Pereira
Ventura.  "Gostaria de chamar
à memória àquele que de for-
ma incansável se dedicou ao
trabalho e à missão do Grupo,
assim como tão bem nos re-
presentou ao fazer parte da
Diretoria do Conselho da Co-
munidade Luso-brasileira. O

Dr. Antonio de Almeida e Silva, Dr. Manuel Magno Alves, Dr. Jorge Marques,
Engº Valdir Pereira Ventura, Teresa Morgado e Paulete Ventura

Diretor Comercial, Luiz
Antonio Pereira Marti-
nho, que nos deixou no
dia 20 de outubro de
2020 vitimado pela Co-
vid-19, dividiu conosco
sua vivência como exe-
cutivo e fez a diferença
nos resultados Instituci-
onais que hoje apresentamos.
Meu primo, meu grande ami-
go, torcedor fanático da Por-
tuguesa e bastante orgulhoso
de suas raízes lusitanas, deixa
comigo as bonitas memórias da
nossa infância. Sabemos que
Deus o acolheu com extrema
felicidade", discorreu Ventura.

 O jantar teve como princi-
pal objetivo estreitar o relacio-
namento entre os convidados,
bem como apresentar os no-
vos produtos do Plano de Saú-
de São Cristóvão, lançados no
mercado no mês de agosto,
através do Diretor Comercial
do São Cristóvão Saúde (Ro-
naldo Martins), da Gerente de
Produtos (Vanessa Amaral), e
do Gerente Comercial (Danilo
Neto). Além disso, o encontro
também serviu para oficializar
o Grupo como o plano de saú-
de da comunidade portuguesa
de São Paulo.  "Aproveito a
oportunidade para agradecer o
incondicional apoio de todos da
comunidade lusa, enaltecendo
a marca São Cristóvão Saúde
nesse importante evento que
nos une. Com muito orgulho
sou neto de português, do Sr.
José Augusto Ventura, e que,
em 2019, fui homenageado
pelo Conselho da Comunidade
Luso-brasileira por essa ascen-
dência portuguesa e engaja-
mento nas ações junto à comu-
nidade lusitana. A todos o meu
muito obrigado", declarou Ven-
tura.

 Durante o jantar, os convi-
dados foram contemplados

Valdir Pereira Ventura, Larissa Martinho, Maria Cecilia Martinho,
Paulete Ventura, Dr. Manuel Magno Alves, Antero José Pereira e Valdir Ventura

com um kit personalizado -
camisa oficial, cachecol do
clube e azulejo português com
o nome de cada família pre-
sente - sendo uma lembrança
criada em conjunto e parceria
entre São Cristóvão Saúde e
Portuguesa de Desportos.

Sobre o Grupo São
Cristóvão Saúde

Administrado pela Associ-
ação de Beneficência e Filan-
tropia São Cristóvão, o Grupo
São Cristóvão Saúde é cons-
tituído pelas seguintes Unida-
des de Negócio: Hospital e
Maternidade Geral, Plano de
Saúde, oito Unidades Ambu-
latoriais, Filantropia, Centro de
Atenção Integral à Saúde

(CAIS), Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP) e Hotel Re-
canto São Cristóvão, localiza-
do em Campos do Jordão.
Referência em saúde, na Zona
Leste de São Paulo, a Insti-
tuição completou 109 anos em
dezembro de 2020. Através da
gestão administrativa dirigida
pelo CEO/Presidente, Engº
Valdir Pereira Ventura, tem
sido promovida uma grande
modernização e expansão em
sua estrutura física e tecnoló-
gica, investido em equipamen-
tos, certificações e profissio-
nais qualificados.

Atualmente, o Hospital e a
Maternidade aumentaram a
capacidade de internação pas-
sando de 171 para 275 leitos,
além das oito Unidades dos
Centros Ambulatoriais, Centro
Laboratorial Américo Ventura
(CLAV) e do Centro de Aten-
ção Integral à Saúde que reali-
zam diariamente milhares de
consultas, proporcionando qua-
lidade assistencial às mais de
160 mil vidas do Plano de Saú-
de.

O atual Presidente/ CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde,
Engº Valdir Pereira Ventura, é
também o Vice-Presidente da
ACSP - Associação Comerci-
al de São Paulo e o 1º Diretor
Financeiro da FEHOSP- Fe-
deração das Santas Casas e
Hospitais Beneficentes do Es-
tado de São Paulo.

 Dia 27 de setembro se apro-
xima, partida do herói brasileiro
que salvou muitas vidas e empre-
sas. É preciso atentar bem no
heroísmo desse homem: Nelcy da
Silva Campos Prático da Barra
que salvou muitas vidas e a cida-
de do Recife. O incêndio que se
alastrou no navio petroleiro da
Petrobras “Jatobá” com 1.500 to-
neladas de gás GLP (Gás de cozi-
nha) que ameaçou toda uma ci-
dade. O fogo sem poder ser con-
tido. Um franesi dantesco, o ce-
nário clamava um herói, que re-
nunciasse a própria vida para
salvar muitas vidas, naquela ma-
drugada inserta 12 de maio de
1985 surgiu um herói, com o pla-
no de salvação para evitar a ca-
tástrofe maior, parecia fácil, mas
realizá-lo ? O herói infrentou to-
das as dificuldades.

 Já não estava em si, o herói é
ilógico, não argumenta com o
medo, era um homem multiplica-
do em muitos homens, daí a sua
força e sua grandeza, partiu para
rebocar o navio em chamas que
podia ter explodido totalmente,

Nelcy Campos Filho há 36 anos
evitou a tragédia no Recife

seria a primeira vítima. Ele sabia
disso. Lança-se ao perigo. E per-
de a noção individual da vida. Ele
vive todas as vidas. A cidade toda.
Esse herói cumpriu o seu dever pa-
triótico na hora escura, abissal, sal-
vou muitas vidas. Dever cumprido.

É num horror como esse que os
heróis se revelam, este homem era
Nelcy Campos.  Seria bom que esse
ato heróico fosse levado ao co-
nhecimento de todas crianças do
Brasil. No dia 27 de setembro de
1990 ele partiu para outra missão.

 A voz forte do cantor
Ricardo Braga foi a “pintu-
ra dos anos 70” no Terraço

Portinári Restaurante o
Sabor, em noite de grandes

homenagens ao cantor. O
encontro foi idealizado

pelo empresário, composi-
tor e cantor da jovem

guarda o internacional
Theo Victor grande nome

da área artística de mundo
de Deus.

 O Portinári Restaurante
Sabor, um dos mais

tradicionais da Avenida
Duque de Caxias, 529 no
badalado bairro de Santa

Cecília é bem dirigida pelo
mestre Ricardo Di Maria

que tornou a casa uma das
melhores da região por ser

a única com três
modadlidades.

Diversos cantores
também apresentaram

animando os convidados
enquanto saboreavam uma

deliciosa e suculenta
macarronada num clima de

muito alegria e euforia
tornado à noite agradável e
com músicas que marcaram

nossas vidas.

A “pintura dos anos 70”  na voz de Ricardo Braga

SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE realiza
jantar especial na Portuguesa

Joyce Silva, 23 anos, cabelos pretos, olhos castanhos. seu
Hobby é dançar! Ela é uma das TOP da Sport Models e estará
no Concurso Miss Cidade de São Paulo Models Brasil. Visite
nosso Site: www.sportmodels.com.br

A TOP da Sport Models

Os convidados especiais do Theo Victor.

Ricardo Di Maria, Theo Victor, Ricardo Braga e D'Carlos.

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




