
A Prefeitura de São Paulo re-
cebeu nesta quarta-feira (13), pelo
governo do Estado, a transferên-
cia de titularidade do prédio do
Hospital Sorocabana. A ação
possibilita o início do processo
de reforma e modernização do
imóvel. O primeiro passo da Se-
cretaria Municipal de Saúde é a
contratação de empresa especi-
alizada para desenvolvimento de
projeto de reforma e adequação
do prédio às normas de vigilân-
cia sanitária vigentes.

 No local, atualmente, funcio-
na o Complexo Hospitalar Soro-
cabana. Entre agosto e setembro
de 2020, a administração munici-
pal entregou 55 leitos para paci-
entes com Covid-19. Foram 49 lei-
tos de enfermaria e outros seis
de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), utilizados para estabiliza-
ção em casos de média complexi-
dade. Administrado pela Organi-
zação Social de Saúde (OSS) As-
sociação Saúde da Família (ASF),
neste ano foram criadas 41 vagas
de leitos de enfermaria, 12 de es-
tabilização e duas de hemodiáli-
se no térreo da unidade. Atual-
mente, os leitos Covid-19 estão
em transição para leitos de clíni-
ca médica e acolhimento dos mo-
radores da Lapa e região.

 Também funcionam no local,
no primeiro piso, um Hospital Dia
(HD), com consultas de especia-

Governo de SP doa prédio do Hospital Sorocabana à prefeitura;
unidade, na Zona Oeste, depende de reforma para ser reativada

lidades médicas e exames de ima-
gem, além de uma Assistência
Médica Ambulatorial (AMA) 24h.
Na área externa ao bloco hospita-
lar, há também um Centro Especi-
alizado em Reabilitação III (CER).

 Com a transferência anunci-
ada hoje, a Prefeitura poderá rea-
lizar intervenções na edificação e
ampliar a assistência ofertada na
z ada historicamente, somente
após a conclusão de estudos téc-
nicos, é que deverão ser defini-
dos os serviços e número de lei-
tos possíveis na unidade.

 Também ficou acertado que
o Governo do Estado vai desti-
nar R$ 17 milhões para o Centro
Oncológico Bruno Covas, na Vila

Santa Catarina, zona sul da capi-
tal. Além disso, R$ 315,5 milhões
virão do programa Mais Santas
Casas para apoio financeiro a 20
serviços filantrópicos convenia-
dos ao SUS (Sistema Único de
Saúde).

Novas unidades  - No fim de
setembro, a Prefeitura de São Pau-
lo recebeu o prédio do Núcleo de
Gestão Assistencial (NGA) do
governo estadual. Desde o dia 1º
de outubro funciona a 469ª UBS
(Unidade Básica de Saúde) do
município, com capacidade de
cerca de 20 mil atendimentos men-
sais. A cidade vai receber três
novas UPAs, serão instaladas na
zona Sul, Norte e Leste.

 Em setembro, foram libera-
dos, pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), mais
US$ 22 milhões (cerca de R$ 114
milhões) para construção e refor-
mas de unidades, além de investi-
mento em sistema de gestão de
unidades, implantação de teleme-
dicina e outros serviços.

 Nesta etapa do contrato es-
tão previstas a construção de
mais equipamentos de saúde,
como Unidades de Pronto Aten-
dimentos (UPAs) e Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs), além da
continuidade das reformas das
UBSs. Até o momento, 28 foram
concluídas, 58 estão em andamen-
to e duas em fase de concorrên-
cia pública. Outras duas serão li-
citadas novamente em virtude da
desistência do vencedor do cer-
tame.  Outra demanda da zona les-
te é a construção de um novo hos-
pital veterinário público. A unida-
de está prevista para o extremo
leste da cidade. O Estado prevê o
repasse do recurso para a cons-
trução do prédio e a prefeitura
entra com o custeio mensal dos
serviços prestados. O local ainda
será definido.  Com relação aos
respiradores, a Pasta recebeu,
durante a pandemia de Covid-19,
541 respiradores. Os aparelhos já
foram direcionados para os hos-
pitais municipais e são avaliados
em R$ 84 milhões.

O Rotary Club de São Paulo
– Alto da Mooca (RCSP), com
quase meio século de existência,

São Cristóvão Saúde participa de
Fórum  do Rotary Club de São Paulo

promoveu, na primeira semana de
outubro, seu primeiro Fórum
abordando dois importantes te-
mas: Fundação Rotária e Admi-
nistração de Clube.  O evento,
realizado no Hotel Refúgio Chei-
ro de Mato, em Mairiporã, con-
tou com a participação de diver-
sos rotarianos da Distrital, entre
eles o Presidente/ CEO do São
Cristóvão Saúde e membro do
RCSP- Alto da Mooca desde
2018, Engº Valdir Pereira Ventu-
ra, juntamente com a Diretora do
Centro de Atenção Integral à
Saúde (CAIS), Paulete N. F. Ven-
tura. O Grupo São Cristóvão Saú-

de é Empresa Cidadã, parceira da
Fundação Rotária, braço filantró-
pico da organização e de atua-
ção global.    Na sala de confe-
rência do hotel, os fóruns e pa-
lestras foram ministradas por:
Marcelo Najjar Abramo (Presi-
dente do Rotary Club - Alto da
Mooca), Valter Kwast (Governa-
dor 2016/17), Kaue Baiza (Presi-
dente da Comissão de Adminis-
tração do Clube), Saul Ribeiro Fi-
lho (Membro da Comissão Dis-
trital da Fundação Rotária) e Ro-
dolpho Barbosa (Presidente da
Comissão da Fundação Rotária
do Clube).   “É muito bom parti-

cipar de um fórum extremamente
atual e relevante para nós, rotari-
anos. Agradeço ao Marcelo Na-
jjar Abramo, Presidente do Rota-
ry- Distrital Alto da Mooca, pelo
convite e excelente fim de semana,
regado de alegria e conhecimento”,
enfatiza Valdir Ventura. A primeira
edição do Fórum RCSP- Alto da
Mooca contou com sorteio de brin-
des personalizados São Cristóvão
Saúde, como bolsa térmica, camisa
de jogo oficial (futebol Juventus e
vôlei Osasco/ São Cristóvão Saú-
de), álcool em gel, kits praia, smar-
twatch, folder e revista São Cristó-
vão Notícias/ Auto Paulista.

Carregamento com 3,2 milhões de doses da Pfizer chega ao Brasil
Chegou hoje (15) ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), um carregamento com 3,2 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer. Ontem (14), o

laboratório norte-americano já havia feito a entrega de 912,6 mil doses. A previsão é de que até o próximo domingo (17), desembarquem no Brasil mais 10 milhões de doses
do imunizante.  Os lotes fazem parte do contrato assinado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 100 milhões de doses da vacina até dezembro. A farmacêutica
já fez a entrega de 100 milhões de doses previstas no primeiro termo assinado com o governo brasileiro.   O Ministério da Saúde já distribuiu 310,5 milhões de doses de
vacinas contra o novo coronavírus de quatro laboratórios para serem aplicadas em todo o país. Ontem, o Brasil atingiu a marca de 100 milhões de pessoas completamente
imunizadas contra a covid-19 com duas doses ou dose única.

Ação social distribui cestas básicas
na Brasilândia, zona norte de SP

 Ação social distribui ces-
tas básicas, máscaras e álcool
em gel para moradores da re-
gião da Brasilândia, na zona
norte da capital paulista,  quin-
ta-feira (7). Organizadores re-
clamam de queda no número
de doações por parte da pre-
feitura e falta de apoio do Fun-
do Social São Paulo, órgão do
governo do estado.

 Esta foi a 18ª ação reali-
zada pela Associação de Mo-
radores da Brasilândia/
Cachoeirinha na região, que
conta normalmente com doa-
ções realizadas pela prefeitu-
ra, comerciantes do bairro,
empresários e voluntários.

 “Já tínhamos um trabalho
social consolidado na região,
mas implantamos essas ações
de distribuição por causa da
pandemia.

Além da doação de alimen-
tos, contamos com a presença
de funcionários de UBSs da
região para orientação da po-
pulação, recolhemos currículos
e depois os colocamos em uma
planilha que é compartilhada
com diversas empresas.  Já
conseguimos arranjar empre-
go para, pelo menos, 20 mora-
dores”, conta Henrique
Deloste, 55 anos, líder comu-
nitário e responsável pela
ação. Fonte: Folhapress/

Moradores recebem cesta básica na Brasilândia, zona norte de SP. Rivaldo Gomes/Folhapress/

Parabéns aos Professores no seu dia!
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Editorial

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:
Afogamento no verão:

Primeiros Socorros

Ser político da ativa, é ótimo
investimento! Além de bem remu-
nerado, poucas são as horas ‘tra-
balhadas’, muita folga, pintando
uma data no calendário, o político
“põe a espingarda no descanso”
e volta - quando volta - algumas
semanas depois, pensando em fé-
rias e em algum outro feriado, seja
data cívica ou religiosa. Há as via-
gens custeadas pelas prefeituras,
governos estadual ou da Repúbli-
ca. As hospedagens são de 1ª ca-
tegoria, viagens em aviões de car-
reira, nem pensar! Há aviões no-
vos e combustível à beça!

Caso a viagem seja terrestre,
carros de fabricação japonesa
com todo conforto, motorista de
confiança, seguranças e outras
mordomias pululam! Por essas e
outras, numa eleição pintam mais
candidatos que areia no mar! ...E
nós, somos os responsáveis por
tudo isso, através do voto obri-

Ser político é bom investimento?

Tia Alzira

Tia Zulmira

gatório. Caso o eleitor deixe de
votar, há ameaça de multa; mesmo
não votando, caso meia-dúzia de
‘gatos pingados votem, são sufi-
cientes para eleger ou reeleger o
cabra. Portanto, caso o ‘promes-

são’ seja eleito, terá 4 anos de va-
cas gordas, enquanto que o elei-
tor, responsável pela arte, terá
muitos anos de decepções!

 Tia Zulmira, viúva, aposentada
e que vota e coopera cm os políticos!

 Durante o ano, os políticos
‘promessões de caderneta, se
mantêm igual tatu na toca, quie-
tos e observando o circo pegar
fogo! Inflação, desemprego, ga-
solina, gás, carnes em geral des-
lanchando no preço entre outros
itens, nenhum político do esca-
lão de cima abre o bico; apenas
observam a chiadeira, discutem
um com outro, há troca de minis-
tros -saindo um folgado- e entran-

Crônica Professor Clovis Pereira

Ferve o caldeirão dos políticos!

Reportagens, Crítica, Elogios,  Sugestões
 e  Reivindicações

 saopaulodefato@uol.com.br

O futebol profissional, não tão profissional como outrora em que
os estádios eram lotados, as partidas de ótimo futebol, o árbitro era
soberano, marcou tá marcado!

 Hoje nos deparamos com alguns jogadores ‘mascarados’, não em
relação à covid-19 e sim pelo pouco empenho em relação à sua equipe
e, consequente, ao ordenado que recebe!

As eleições se aproximam. Candidatos nada confiáveis esperam o
voto do infeliz e sempre enganado eleitor que, induzido por promes-
sas vãs, elegem cada peça que faça-me o favor!

A nossa capital têm 55 vereadores. Qual seria a função de um
desses ‘defensores do povo?’ Pelo menos, na zona norte não se tem
notícia de nenhuma benfeitoria de um desses 55 defensores do povo!

Ruas e avenidas com asfalto rugoso, esburacados e pagamos IPTU,
IPVA e outros impostos para conviver com manutenção ‘zero à es-
querda!’

Reclamar pra quem? O telefone 156 não tem atendentes! Se ligar,
ouvimos uma música de mau gosto e uma fita gravada alegando ‘aguar-
de alguns segundos. O tempo passa e nada de atendimento.  Será que
o prefeito sabe disso? Nossa cidade está virando ‘casa da mãe Joana!’

Ao abrir as por-
tas do abençoado
terreiro da vovó
Candinha, me depa-
rei com uma chuvi-
nha fina, frio de las-
car e pensei: hoje
não terei clientes:
mas tenho que pa-
gar impostos pra
danar. Como farei?
Vence Iptu, água,
luz, gás, telefone;
meus guias deverão
fazer com que apareçam clientes,
senão... . Eis que estaciona frente
ao terreiro uma perua e de dentro
saem um monte de desocupados
espalhando folhetos e pedindo
voto para determinado candidato
à Presidência da República - não
citarei o nome da ‘peça’; gato es-
caldado com água quente, tem
medo de água fria! O chefe da tur-
ma abriu o jogo: “Magnânima
guru, viemos ao abençoado ter-
reiro para encomendar um traba-
lho relativo à vitória do nosso
candidato. Peço autorização à se-

Conselhos Tia Alzira

 Política é só trapaça!

nhora, a fim de colocar uma faixa
na entrada do terreiro. Com a aflu-
ência dos clientes do terreiro e o
trabalho que encomendaremos,
nossa vitória está no papo!”

Com toda educação, respon-
di: nosso terreiro não faz propa-
ganda de político, principalmente
o seu candidato, um ‘promessão!’
O terreiro é sério e político aqui
não tem vez! A comissão saiu res-
mungando sobre a seriedade do
terreiro da vovó Candinha! Can-
didato aqui, nunca terá vez! Ter-
minou esbravejando, Tia Alzira!

 O Imposto de
transmissão causa
mortis e doações de
quaisquer Bens ou
Direitos continua a
ser decidido no Tri-
bunal de Justiça do
Estado de São Pau-
lo em razão da Se-
cretária da Fazenda
continuar a calculá-
lo e cobrá-lo em mé-
dia 40% (quarenta
por cento) a mais.
ISSO se deve por
que a Fazenda
Pública continua a
dar uma interpreta-
ção de que a  base de cálculo
desse tributo é o valor venal de
referência ou valor de mercado
cuja aplicação se dá  por meio de
mero Decreto, sem observar,
portanto, o devido processo le-
gislativo, em clara ofensa ao prin-
cípio da legalidade e em violação
ao Artigo 150, inciso I, da Consti-
tuição  Federal, ao Artigo 97. II
parágrafo 1°, do Código Tributá-
rio Nacional, e ao Artigo 163, I da
Constituição RI poder para estu-
do uma escritura de doação de
bens com reserva de usufruto  e
vemos que ali se registra "O im-
posto sobre a    transmissão "Cau-
sa Mortis" e Doação de quaisquer
Bens ou Direitos - ITCMD ,foi
recolhido em 12 de fevereiro de
2019. pela donatária no valor de
R$ 6.800,98, cuja guia, segue ane-
xa ao translado desta escritura,
ficando uma via arquivada nes-
tas notas em pasta própria (de-

todas as promessas serão esque-
cidas, o promessão se alia à in-
flação e o povão continua con-
vivendo com aumentos segui-
dos não da gasolina e sim, de
tudo! Pintando outra eleição, no-
vas promessas que jamais serão
cumpridas e novos aumentos de
tudo! Aguenta coração!

Direito Ari Pereira

ITCMD base de cálculo - valor venal
do carnê do IPTU ou do ITR

claração n°
6041004).  A
donatária se
responsabiliza
pelo recolhi-
mento de even-
tuais diferen-
ças se apura-
das, exigidas e
lançadas pela
Fazenda esta-
dual, tendo em
vista que a
base do impos-
to é o valor
venda venal
(valor de
mercado ou da

avaliação) do bem ou  direito
transmitido, de acordo com o dis-
posto no artigo 12, parágrafo 1° e
no artigo 13 do Decreto Estadual
n° 46.655, 1° de abril de 2.002. Per-
ceba que os Cartórios insistem na
interpretação dada pela Secretá-
ria da Fazenda a Justiça ao con-
trário dos Julgados no nosso Tri-
bunal de justiça do Estado de São
paulo. Portanto se quer economi-
zar pagando ou recebendo mais
ou menos 40% (Quarenta por cent
o) desse imposto é só nos procu-
rar que temos a solução estamos
apoiados nos acordãos   das Câ-
mara de Direito Público do nosso
Estado que tem decidido com
muita clareza e Justiça a favor dos
Contribuintes.

 Dr. Ari Pereira - Advogado
– Membro da Diretoria Plena da
Associação Comercial de São
Paulo - (011) 9511-64243.

Parcão e Iluminação para a Vila Rica

Olha que legal: a rua Puxinana
situada na Vila Rica-Brasilândia
bem na paralela com a av. Inajar
de Souza e ao lado do Atacadão.

Agora tem um Parcão
para cão ou seja um es-
paço exclusivo para a
cachorrada então quem
tem seu pet pode levar
ele para conhecer o novo
espaço disponibilizado
pela subprefeitura Fre-
guesia/Brasilândia a pe-
dido dos moradores en-
tre eles o amigo Sérgio
Matroni. Os moradores
agradecem a vereadora
Sandra Santana que deu
a maior força junto a
subprefeitura e destinou
a emenda.

ILUMINAÇÃO:  A
praça entre a Rua Puxina-

nã e av. Inajar de Souza deve re-
ceber  iluminação pública ainda
esse ano, que será um presente
de natal para a comunidade.

Muitas vezes devemos ser sim
a favor de mudanças de servido-
res para tirar aqueles que só sa-
bem ficar dificultando e indeferin-
do documentos para não ter
trabalho,deixar do jeito que está e
não atender a comunidade.

Estamos solicitando à CET
Companhia de Engenharia e Trá-
fego/SMT a proibição de estacio-
namento em apenas um pequeno

Atenção ao planejamento da CET

trecho da  av. General Penha Brasil
altura do nº2381 no sentido Cen-
tro-trecho entre a Av.General Pe-
nha Brasil e viela 5. O lado no sen-
tido centro é ponto de alagamen-
to, motoristas colocam veículos
de qualquer até sobre a calçada e
o trânsito no local sempre fica
paralisado nos horários de pico,
tem solicitação mas não atende e
assim não melhora.

Hospital das Clínicas não resolve o problema
Este Cidadão que está na foto
dando entrevista para uma
emissora de TV é o Cícero da
Silva morador na Brasilândia,
ele anda pelas ruas do bairro
com muita dificuldade e
sofrimento porque o Hospital
das Clínica setor de ortopedia
não resolve seu problema,
Cicero aguarda por uma
cirurgia de quadril a muitos
anos e nada, é obrigado a ficar
só no remédio que custa carro
e não resolve.

No dias das
crianças não orga-
nizamos festa
mais distribuímos
cestas básica na
Sede da Associa-
ção beneficente
dos moradores do
Jardim Guarani
completando ao
todo desde o início
da Pandemia
19ºAções social
em bairros diferente da Brasilândia.  A ação foi mais uma mostrada no
mesmo dia na Band/Brasil Urgente com José Luis Datena. Lembrando que
nosso trabalho não se resume só em distribuição de cestas básica.

19ºAções Social na Brasilândia

No dia 18/12 tem Festa de Natal ao ar livre na Brasilândia , o evento
organizado pelo Joia da Vila representado por Sérgio Matrone  em
parceria com a Associação AMJFA-Henrique Deloste acontece na Rua
Puxinana, será um festão para a garotada e o Povão

Grande Festa de Natal na Brasilândia

LÉO TRANSPORTES

V iagens  Inter ior -  S í t i os   -   Chácaras -  Barz inhos
  Igre ja -  Praia   -  Excu rsõe s -  Even tos

 Formaturas    -  Casamen tos -  Bati zados

9.6287-4964
Leonardo

do um gaudério! ...  E o povão se
esperneando para se manter! Vés-
peras de eleição, há promessa de
queda no preço da gasolina, res-
ponsável pelo transporte e aliada
à inflação. O eleitor acredita e vota
no promessão, sendo traído pela
centésima vez. E ‘entorta a biela!’
A partir da posse do promessão,

Verão é a época mais esperada
por quem gosta de praias e piscinas.
E, também, o período com mais
afogamentos e acidentes aquáticos.
Por isso, estar atento e ter cautela ao
banhar-se é indicado para que nada
de ruim aconteça com você e com sua
família nas férias. Cuidados ao entrar
na água. Não entre no mar ou piscina
se não souber nadar. E, ao entrar no
mar, verifique a bandeira e se algum
salva-vidas estará por perto. Em
clubes e piscinas, tenha os mesmos
cuidados e, também, cuide para não
escorregar. Nestes ambientes,
geralmente, os pisos são frios e ficam
lisos em contato com banhistas
molhados. Assim, os frequentadores
distraídos podem escorregar e cair
dentro da água, causando machucados
e batidas graves, em muitos casos.

Dicas de primeiros socorros - Ao
ocorrer acidentes dentro
d’água, algumas atitudes
devem ser tomadas pelos
socorristas.  Apesar da
dramaticidade de um
acidente, é preciso pensar
antes de agir. Então, pense
antes de pular na água para
efetuar o resgate e só aja se
souber nadar e estiver em
boas condições físicas.
Informar o salva-vidas sobre
o afogamento também é
necessário.

 Tirando a vítima da água.
Ao encontrar o afogado, tente
removê-lo da água sem se
colocar em perigo.

Logo, traga-o até áreas
que permitam o suporte
correto. Peça ajuda de outras
pessoas e chame os
bombeiros, salva-vidas ou
serviço de emergência.“Sinais
vitais. Verifique se a vítima

está respirando.  Veja se o peito da
vítima infla ou não. Se ela estiver
respirando normalmente, coloque-a
em posição lateral, por segurança,
para que não sufoque caso comece a
vomitar. Incline a cabeça da vítima
para trás, levante levemente seu queixo
e faça respiração boca a boca.  É
importante iniciar a operação com
duas respirações. Ao ver reação,
continue a respiração boca a
boca.“Massagem cardíaca“Caso a
vítima não responda realize dois ciclos
de massagem cardíaca e respiração
boca a boca durante um minuto e
chame o resgate.  A massagem consiste
em comprimir o coração para manter
a circulação sanguínea, alternando
com a respiração. Caso esteja
sozinho, continue a executar as
técnicas de primeiros socorros até a
vítima reagir ou o resgate chegar.
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Inicio minha coluna
comentando a motiva-
ção da apresentadora
Luisa Mell em buscar
seus direitos após ter
sido vítima de violência
médica, passando por
uma cirurgia não autori-
zada em suas axilas.

Essa foi a confirma-
ção feita por seu
advogado, Ângelo Car-
bone. Luisa, está
disposta a abrir um
processo contra o ci-
rurgião responsável
pelo procedimento. Se-
gundo ela, isso foi pior
que um estupro, A vio-
laram quando estava
anestesiada e deram
sequência a práticas e
procedimentos não au-
torizados, que acumularam pre-
juízos estéticos irreversíveis,
"Um verdadeiro Crime".

Além disso, ela denunciou re-
centemente seu ex marido, Gilber-
to Zaborowsky,por pressão psi-
cológica, ameaça verbal e tenta-
tiva de coação. Ela também pre-
tende que ele seja investigado
sobre sua relação com a cirúrgia
não autorizada. A apresentadora
afirmou que vai até as últimas
consequências.

Seu advogado foi taxativo:
"Pretendemos processar o mé-
dico pela cirurgia não autoriza-
da, foi ele quem realizou o pro-
cedimento sem a opinião de Luí-
sa Mell" . Vou pedir 5 milhões
como indenização  neste caso. Se
o marido participou de todo o pro-
cesso da decisão, ele também vai
responder por isso na justiça.

A apresentadora entrou tam-
bém com um pedido de medida
protetiva de urgência contra seu
ex-marido, com quem vivia há dez
anos. O relacionamento terminou
em julho deste ano. Luisa Mell,
não se conforma com esse tipo
de traição.

Segundo o advogado, o caso
conjugal da apresentadora não
tem nada a ver com a questão da
violência médica. Ele não gosta-
ria de experimentar uma ação ju-
dicial após o ocorrido de tentar
coagir sua ex-mulher. São pro-
cessos diferentes.

A coluna teve acesso a ação
que tramita em segredo de Jus-
tiça no TJSP (Tribunal de Justi-
ça de São Paulo). A ativista dos
direitos dos animais pede que
Gilberto mantenha uma distân-
cia mínima de 500 metros e o pro-
íbe de entrar em locais frequen-
tados pela apresentadora.

O documento se baseia na
Lei Maria da Penha e solicita a
medida protetiva baseada na vi-
olência doméstica contra a
mulher como motivo da ação .
Além disso, o ex-marido da
apresentadora também não
pode entrar em contato com
Luisa Mell por meios físico ou
eletrônico e não está autoriza-
do a movimentar bens que per-
tenciam ao casal antes da sepa-
ração.

Vale a pena lembrar, que em
julho deste ano, Luísa revelou
que foi submetida a uma lipo-
aspiração sem que soubesse, a
mando do marido.

O procedimento foi feito
após ela ter ido a uma clínica de
estética para fazer um tratamen-
to a laser. Após ser anestesiada
, o médico responsável pelo
caso fez uma ligação para seu
marido que por sua vez, deu
aval para a retirada de gordura
das axilas dela.
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  Ora, um dos malfeitores que
tinham sido suspensos blasfema-
va-o dizendo: “Não és tu o Mes-
sias” Salva-te a ti mesmo e a nós”.
O outro, porém, em resposta, re-
torquiu-lhe dizendo: “Nem sequer
temes a Deus, tu que te encon-
tras no mesmo suplicio? Quanto
a nós, aqui estamos com justiça,
porque recebemos o que mereci-
am as nossas ações, mas este
nada praticou de incorreto”. E
acrescentou: “Jesus, lembra-te de
mim, quando vieres na aureola de
tua realeza”. E jesus a ele: “Em
verdade te digo: Hoje estarás co-
migo no paraíso”.   Dimas é o nome
tirado dos textos apócrifos e dado
ao “bom ladrão” e Gestas, que
quer dizer “proeza”, é o de seu
irmão que blasfemou. Dimas, cujo
significado é “pôr-do-sol” é con-
siderado o primeiro santo cristão
o que nos faz perguntar: santo la-
drão? Isto sem considerar que os
dois, além de salteadores eram
guerreiros zelotes junto com Ju-
das e Barrabás que quer dizer “fi-
lho do pai”.  A tradição o coloca
(Dimas) à direita de Jesus no pa-
raíso, outros nada mencionam
sobre isso, mas, deixemos para lá,
porque isto não é tão importante
no momento, quanto os ensina-
mentos que podemos tirar desta
história. Vamos ao que de fato nos
interessa: Se nós nos encontra-
mos num suplicio, isto é, se nós
vivemos neste planeta em sofri-
mento é porque estamos receben-
do o que mereceram nossas ações
dentro da Lei de causa e efeito.
Mas, de modo algum estamos
abandonados à sorte. Sempre te-
mos o amparo divino apesar de
nossas imperfeiçoes. Só tem um
problema: enquanto não fizermos
como o “bom ladrão”, isto é, re-
conhecermos que somos respon-
sáveis por nossos atos e que por
isto colhemos o que plantamos, e
que também nos arrependermos
de nossas faltas e procurar não
errar mais, fica difícil para boa es-
piritualidade nos guiar até nosso
querido Pai Eterno, mas dentro de
nosso limitado conhecimento e ili-
mitado egoísmo, preferimos jogar
a responsabilidade dos maus, mas
note bem: só dos maus aconteci-
mentos em nossa vida nos om-
bros do nosso próximo, ou do di-
abo, e até mesmo nos de Deus.
“Nós temos o que merecemos.
Não temes a Deus?” são as pala-

vras do “bom ladrão” que com-
pletou pedindo o amparo àquele
que atende a todos sem distinção,
alcançando de imediato a promes-
sa da salvação. Veja bem, a pro-
messa e não a salvação porque
não existe arrependimento sem re-
paração e só depois desta é que
conseguiremos nos reerguer.
Ensinam alguns que basta se ar-
repender para alcançar a graça da
libertação o que cai em desencon-
tro com a justiça de Deus, pois
sendo assim, não precisaremos
colher o fruto do nosso plantio, o
que não é verdade. E nós? Busca-
mos a remissão de nossas faltas
através de ajustes em nosso deli-
to? Muito pelo contrario, culpa-
mos o destino pelos infortúnios
da vida; maldizemos nosso próxi-
mo pelos sofrimentos merecidos
que nos atingem e afligem.

Não dizemos isto para que
simplesmente nos acomodemos
com as situações agarrados à
desculpa de que o que tem de
acontecer acontecerá. Não! Não!
O comodismo faz parte do nosso
medo ou preguiça, talvez os dois,
de encararmos a vida e de tentar-
mos mudar as más ações de on-
tem em boa colheita hoje e ama-
nhã. O bom cristão lutará sempre
para melhorar-se. Não com armas
de guerra, mas com as armas do
amor e do reconhecimento de
nossas limitações; com as armas
do esforço próprio, da boa von-
tade de renovarmos cada vez mais
o nosso intimo.

A verticalização do nosso es-
pirito não se dará com a indolên-
cia, com o fanatismo religioso,
com a malfadada culpa do desti-
no ou com a intolerância da pró-
pria vida. Ela se dará, única e ex-
clusivamente, voltamos a repetir,
com o amor que plantarmos tan-
to no nosso campo de semeadu-
ra, como nos campos alheios.
“Em verdade vos digo que hoje
mesmo estarás comigo no paraí-
so” é a resposta do Mestre ama-
do a todos aqueles que reconhe-
cerem suas responsabilidades e
que O procurarem com sincero
sentimento de arrependimento.
Dessa forma, não nos faltará
oportunidades de repararmos
nossos erros e alcançarmos a pro-
metida felicidade a nos reserva-
da e que, tanto ontem como hoje,
se não a alcançamos, é porque
ainda não a merecemos.

 O correto, como bom futebolista, é atingir a meta! Sendo craque do
Coringão, São Paulo e outros times, tenha melhor pontaria, procure atingir
as metas adversárias e levantar a taça!

 Em Terra de cego, quem tem um olho é Rei! Um ditado popular, mas
nada disso é válido atualmente! O correto é recorrer aos préstimos de um
oculista e adquirir óculos!

 Preste atenção ao caminhar pelas calçadas das ruas da nossa capital,
mormente próximo a ‘cracolândia!’Cuidado! Há dejetos de várias proporções
nas calçadas! Olhe onde pisa.

 A vida dos outros, pertence aos outros. Nada de denunciar pra polícia
as atividades dos malacos, seus vizinhos, quanto à venda de drogas. Deixa
pra lá! Compra quem quer!

  Com o frio reinante, você, como bom comerciante adquira conhaque de
marca duvidosa, coloque o produto fajuto numa embalagem de conhaque famoso
e fature em cima dos fregueses! O mundo é dos vivos!

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

 Caso o leonino esteja com a vida ‘matando cachorro a grito’, saia desse
enrosco, procure o terreiro da vovó Candinha e receba um ‘passe’ de um dos
seus guias africanos que acertará seu passo! Um aviso: Vovó Candinha não
aceita cheque, nem faz fiado!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Cuidado com parceria e sociedade! São ações que se iniciam bem e
termina mal, principalmente se na parceria você tenha parceria na mulher do
sócio. Olho no lance!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Evite a covid-19! Ande de máscara! Você que é jogador de futebol, não
precisa. Já é mascarado de nascença. Mas se estiver em fim de carreira, apele
pra máscara; o seu futebol foi  pra casa do chapéu; está desamparado.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Afaste-se da ‘turminha brava’, caso queira assistir a próxima Copa do

Mundo! Seus coleguinhas nada confiáveis estão na mira da polícia e você,
junto a eles, vai pro xilindró.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 O momento não é recomendável para fazer dívidas. Pense nisso. Dívida

é bom quando se faz, comprando tudo, sem pensar no futuro. No momento
do vencimento, é que torce a boca da égua!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Caso aja num concurso a pergunta sobre ‘como o saci se mantém

caminhando com uma só perna’, não entre nessa. Deixe a alternativa sem
resposta. Cada um sabe da sua possibilidade de andar com uma só perna! ...E
ninguém tem nada com isso!

Kaidakama
HORÓSCOPO

(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 QUE NÓS MERECEMOS

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Caso tenha desejo de vinho, mulher e canção, prepare a grana! Vinho bom é

caro, mulher boa, idem e canção que dê para ouvir não é fácil encontrar. Fique na sua!
Console-se com o desejo, que é barato. Nada de vinho, mulher e canção que é caro!

Eduardo Leão
Poeta
    De Fato

Veja só você que situação
chegou o
Nosso Brasil brasileiro .
 No farol
 Um bombardeio de senhores  e
senhoras de idade pedindo.
 No farol
 Sem hip hop, reagge, samba ou
maracatu pedindo
 Para mim e para tu.
 No farol
 Olho pra quem articula.
O que preside.
 No farol
 Na rede de patrimônio
Ironico  no farol vermelho
 Esperando sair fora o 666 e
sua corja  da imunidade
 Plantando castidade pro  seu
povo  vamos fazer uma nova
poesia

Brasil de hoje

Fora do farol
Velhos e crianças nas escolas
 Pro Brasil de amanhã.

Ibrahim Isssa Abduch

Frase Final:
 Lutar Sempre,

Desistir Jamais.

Aumente sua renda em até R$ 3000,00 com
este produto de última geração. Chame-nos pelo

Whatsapp: 11 947840122
Entrar em Contato:  Antonia Almeida.



O Nab Brasilândia é uma enti-
dade sem fins lucrativos para re-
abilitação de crianças com
deficiências.  O NAB vive exclu-

O Nab Brasilândia

Dr. Oswaldo Pereira
Guimarães, o homenageado

A Top
da
Sport
Models

 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

sivamente de doações. Há várias
formas de nos ajudar:-  Doações
para o bazar: Aceitamos merca-
dorias novas ou usadas como:
roupas, calçados, móveis, eletro-
domésticos, brinquedos entre ou-
tros, que serão vendidas em nos-
so bazar, tornando-se renda para
a manutenção da Instituição;  -
Doações via depósito bancário
entre contato com o NAB: Com
essas doações conseguimos
manter as despesas básicas da
instituição.

Ao médico mais generoso e
dedicado do mundo, eu quero
agradecer por ter cuidado de mim e
por o ter feito sempre com muita
humanidade. É nos momentos em
que nos encontramos mais
debilitados que mais precisamos
que nos tratem com dignidade e
carinho e foi precisamente assim
que o doutor sempre me tratou.
É precisamente por existirem
profissionais de saúde como você
que existe o Dia do Médico, para
que pessoas como eu lhe possam
agradecer devidamente por tudo o
que tem feito. Há falta de mais
palavras para expressar o meu
eterno agradecimento, desejo que
você, querido doutor, tenha um Dia
do Médico muito feliz!

A modelo
 Renata Braz
Camargo, 18 anos,
1,70 de altura,
olhos castanhos,
cabelos louros.
Seu sonho é ser
atriz e seu hobby é
dançar. Essa é
mais uma das Top
da Sport Models,
que em breve
estará brilhando
nas passarelas.
Hein e por quê?

 Os organizadores Foca do
Imirim e na Vila Nova Cachoeirin-
ha Mãe Priscila de Oxum, Rosa
Chioratto da Associação Benefi-
cente VNC e Welinton Silva do
SOBECA  promovem todos os
anos alegrias as crianças e adul-
tos ao realizar este evento tradi-
cional. Parabéns a todos.

Hein e por quê?

Festa das
Crianças no

Imirim e
Cachoeirinha

foi um sucesso

AS ESTICADAS DO BRÁS PEREIRA Hein
e por quê?

 Venha conhecer o NAB: Rua João Pinto de Oliveira,
104 - Jardim Guarani - SP (011) 3925-6722

ou   9 6744-7924 - WhatsApp -
faleconosco@nabbrasilandia.org.br

Bar do Tião: Sede Zero!

O Bar do Tićo é   local aonde os amigos se reśnem para apreciar
uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos do seu time
de coraēćo, paquerar e divertir muito.  Estamos abertos de segunda
a sįbado. O bar traz além das saborosas porēões, diversos atrativos
especiais: dispomos de um vasto acervo de cachaēas nacionais e
importadas.  Sinta-se ą vontade com seus amigos e familiares.  Apro-
veite todo conforto e agilidade dos nossos serviēos. A conquista de
novos clientes estį relacionada ą grande qualidade que oferecemos
em nossos serviēos. R. Monjolo, 386  - Freguesia do Ó
  Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

Há 2.000 anos, os historia-
dores de trânsito definiram que,
uma fila de pedras utilizadas para
atravessar sobre os canais de
esgoto que passavam pelas ruas
de Pompéia motivaram a cria-
ção das faixas de pedestres e
trânsito até hoje existentes.
Segundo esses,  historiadores o
primeiro semáforo instalado em
cruzamento da rua de Londres
em 1.968, foi operado manual-
mente por meio de uma mani-
vela, já trazendo as luzes
vermelha e verde que são usadas

Curiosidades do trânsito no
planeta, como tudo começou...

até hoje. Anos depois, foram cri-
adas as placas de sinalização
para facilitar a compreensão dos
motoristas dentro das regras vi-
árias, oferecendo segurança no
trânsito. O prímeiro congestio-
namento de trânsito no Brasil
segundo a história, aconteceu na
cidade de São Paulo em 1911,
por ocasião da inauguração do
teatro municipal, cuja cidade
tinha 240 mil habitantes e uma
frota de apenas 300 carros. Não
perca a próxima edição grato
pela atenção,

ADIR VERGILIO, DIRETOR
DE TRÂNSITO.
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Moradores da Lapa contam com serviços da Prefeitura de
São Paulo em comemoração ao aniversário do bairro

Vagas de emprego e orientação para empreendedores estarão disponíveis a partir do dia 18 de outubro. A feira de artesanato já pode ser visitada na região“

O bairro da Lapa, na cidade
de São Paulo, completou 431
anos na última terça-feira, 12 de
outubro, com diversas atrações
e atividades. A população do
bairro também poderá contar com
os serviços do Centro de Apoio
ao Trabalho e Empreendedoris-
mo – Cate Móvel e da Ade Sam-
pa, órgão ligado à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo,
a partir da segunda-feira (18), até
sexta-feira, 22 de outubro. A uni-
dade do Cate Móvel estará dis-
ponível em frente à JUCESP –
Junta Comercial do Estado de
São Paulo, durante toda a sema-
na para atendimentos das 9h às
16h. Constantemente organiza-
mos eventos de comemoração

ao público que passar pela região.
Os atendentes dão dicas so-

bre elaboração de currículo e con-
sultoria individual sobre compor-
tamento apropriado em processos
seletivos. É possível também re-
ceber ajuda para realizar cadastro
nas vagas disponibilizadas de for-
ma online nos processos seleti-
vos semanais do Cate, além de
conhecer os cursos de qualifica-
ção gratuitos disponíveis no Por-
tal Cate. Os munícipes também
podem sanar dúvidas sobre como
obter a carteira de trabalho digi-
tal. Para participar do cadastro
presencial para verificação de
oportunidades de emprego, será
necessário retirar senha no local.

Empreendedorismo - Os ana-
listas da Ade Sampa também es-

O programa Mãos e Mentes
Paulistanas, lançado em 2019, tem
como objetivo a melhoria da ativi-
dade econômica e social para em-
preendedores artesanais e manu-
alistas da cidade. A iniciativa pro-
move diversas atividades que for-
talecem o ecossistema, além de es-
timular a inclusão produtiva, o
acesso a mercado e o desenvolvi-
mento econômico local.

Lapa - A história do bairro co-
meça em 1581, quando os jesuítas
receberam uma sesmaria junto ao
Rio Emboaçava, hoje conhecido
como Rio Pinheiros. Cerca de 160
anos depois, os jesuítas deixaram
a região e, até 1765 existiam ape-
nas 31 habitantes no bairro. A re-
gião começa a assumir forma ur-
bana com o desenvolvimento da
economia cafeeira, quando as pro-

Bairro a Bairro Tia Zulmira

dos bairros, com o objetivo de
celebrar não somente a história,
mas também a população respon-
sável por fazer essas regiões se
desenvolverem. Por isso, aproxi-
mamos os moradores dos servi-
ços do Cate, com diversas inicia-
tivas de orientação profissional
que facilitam o processo de reco-
locação profissional”, explica a
secretária de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo,
Aline Cardoso. “É uma oportuni-
dade também das pessoas que
circulam pelo bairro conhecerem
o Programa Mãos e Mentes Pau-
listanas, que mostra a geração de
renda pelo artesanato”.

As equipes do Cate ficam dis-
poníveis no local oferecendo ser-
viços de orientação profissional

tão à disposição dos empreende-
dores da região, orientando as
pessoas que possuem uma ideia
e desejam tirá-la do papel para
abrir o próprio negócio. Os téc-
nicos também auxiliam os muní-
cipes que já possuem um empre-
endimento e desejam se formali-
zar por meio do MEI - Microem-
preendedor Individual, ou regu-
larizar as dívidas do cadastro.

Os artesãos e manualistas do
programa Mãos e Mentes Pau-
listanas fazem parte da programa-
ção com a feira de artesanatos
que teve início no dia 9 de outu-
bro e segue até sábado, dia 23.
Os empreendedores estão expon-
do e comercializando os traba-
lhos realizados manualmente, de
forma artesanal.

priedades rurais começaram a ser
loteadas atraindo imigrantes.
Hoje, o bairro é um dos principais
em infraestrutura urbana na capi-
tal, e abriga o Mercado Munici-
pal da Lapa, tradicionais botecos,
espaços culturais, entre outros.

Serviço: Aniversário da
Lapa“Atendimento do Cate e Ade
Sampa (necessário retirar senha no

local) Data: 18 a 22 de
outubro“Horário: 9h às 16h -

Endereço: R. Guaicurus, 1.394 (em
frente à Junta Comercial do Estado
de São Paulo – JUCESP) - Feira de

Artesanato – Programa Mãos e
Mentes Paulistanas - Data: até 23
de outubro“Horário: 9h às 16h -

Endereço:  Rua 12 de
Outubro“Por: Mariana Alves 

“Siga a SMDET nas redes sociais 

Henrique Veltman  hbveltman@gmail.com

Consultor:
João Venino

 Anarquistas, Graças a Deus
é um livro memorialístico da es-
critora paulistana Zélia Gattai,
esposa e companheira do Jorge
Amado. Publicado em 1979, faz
um importante retrato da imigra-
ção italiana no Brasil, da forma-
ção do país e da militância polí-
tica em São Paulo no início do
século 20. Claro, é quase uma
declaração de amor ao movimen-
to anarquista, que foi extrema-
mente importante nas primeiras
décadas do século passado e de
seu declínio acentuado após a
guerra civil espanhola (1936). Eu
confesso a vocês que, mesmo
quando eu militava no partidão,
não conseguia esconder minhas
simpatias pelos anarquistas, eu
achava ótima, por exemplo, a
capa do livro do Anibal Vaz de
Melo, “Cristo, o maior dos anar-
quistas”, onde a figura de Jesus
aparece segurando uma bomba
caseira pronta para ser lançada...

Essa minha simpatia, esse
meu perigoso desvio ideológi-
co, se traduz, ainda hoje, pela

Anarquistas, graças a Deus
figura da judia
Emma Goldman.
Ela foi uma anar-
quista conhecida
por seu ativismo,
seus escritos po-
líticos e conferên-
cias que reuniam
milhares de pesso-
as nos Estados
Unidos. Teve um
papel fundamental
no desenvolvi-
mento do anar-
quismo na Améri-
ca do Norte na pri-

meira metade do século passa-
do.

Nascida em Kovno, no Impé-
rio Russo (atual Kaunas, na Li-
tuânia), em 1869, Emma emigrou
para a América em 1885 e viveu
em Nova Iorque, onde conheceu
e passou a fazer parte do movi-
mento anarquista. Atraída pelo
anarquismo após a Revolta de
Haymarket (o enforcamento de
quatro operários de Chicago),
Emma Goldman tornou-se uma
renomada ensaísta da filosofia
anarquista, escrevendo artigos
anticapitalistas bem como sobre
a emancipação da mulher, proble-
mas sociais e a luta sindical. Ela
e o escritor anarquista, o também
judeu Alexander Berkman, seu
amante e companheiro por toda
vida, planejaram assassinar Hen-
ry Clay Frick como uma ação de
propaganda pelo ato.  Zolen bre-
nen de guivirem!*. Frick foi um
industrial norte-americano e pa-
trono das artes, conhecido na
época como o “homem mais odi-
ado da América”. Embora Frick

tenha sobrevivido ao atentado,
Berkman foi sentenciado a vinte
e dois anos na cadeia. Emma foi
presa várias vezes nos anos que
se seguiram, por “incentivar mo-
tins” e ilegalmente distribuir in-
formações sobre contracepção.
Em 1906, Goldman fundou o jor-
nal anarquista Mother Earth
(Mãe Terra).

Em 1917, Goldman e Berkman
foram sentenciados a dois anos
na cadeia por conspirarem para
“induzir pessoas a não se alista-
rem” no serviço militar obrigató-
rio, que havia sido recentemente
instituído nos Estados Unidos.
Depois de serem soltos da prisão,
foram novamente presos - junto
com centenas de outros progres-
sistas - sendo deportados para a
Rússia. Inicialmente simpatizan-
te da Revolução Bolchevique,
Emma até aparece numa cena do
filme Os Dez Dias Que Abalaram
o Mundo”,  baseado no livro do
jornalista comunista John Reed
sobre os frenéticos dias vividos
na Rússia em 1917, desde o fim
do czarismo, passando pelo go-
verno provisório de Kerenski, até
ao triunfo do golpe bolchevique.
De simpatizante ela rapidamente
expressou sua oposição ao uso
de violência dos sovietes e à re-
pressão das vozes independen-
tes. Em 1923, ela escreveu sobre
suas experiências entre os bol-
cheviques, dando forma ao livro
Minha Desilusão na Rússia.
Abandonando a Rússia, Emma
viveu um período entre Inglater-
ra, Canadá e França, quando es-
creveu uma autobiografia chama-
da Vivendo Minha Vida. Com o

início da Guerra Civil Espanhola,
em 1936, Emma, já com mais de 60
anos, viajou até Barcelona para
apoiar a Revolução Anarquista e
o POUM (Partido Operário de
Unificação Marxista).

Durante sua vida, Emma Gol-
dman foi celebrada por seus ad-
miradores como uma livre pensa-
dora e “mulher rebelde”, e achin-
calhada pelos adversários, como
sendo defensora de assassinatos
políticos e revoluções violentas.
Seus escritos e conferências
abrangeram uma variedade de
assuntos, incluindo o sistema
prisional, ateísmo, liberdade de
expressão, militarismo, capitalis-
mo, casamento e emancipação
das mulheres. Também desenvol-
veu novas formas de incorporar
políticas de gênero no anarquis-
mo.  Emma Goldman faleceu na
cidade de Toronto, no Canadá em
14 de Maio de 1940.  Nos anos
1970 a vida e a obra de Emma
Goldman voltaram a ser reconhe-
cidas na medida em que acadêmi-
cos, feministas e anarquistas pas-
saram a se interessar por ela. Este
interesse implicou uma nova
onda de divulgação de seu lega-
do, com publicações de seus ar-
tigos e livros sendo relançados,
e citações e imagens suas sendo
estampadas em camisetas e car-
tazes. É creditada a ela diversos
ditos marcantes do anarquismo
entre estes a famosa frase que diz
- “Se não posso dançar, não é
minha revolução” - capaz de de-
finir de maneira simples a ideia
anarquista de liberdade.

· Em iídiche, que sejam
queimados os poderosos.

511 96676-1536 16 DE OUTUBRO DE 2021



 Neste mês de outubro, a ci-
dade atingiu a marca de 114 bares
e restaurantes autorizados a par-
ticiparem do Projeto Ruas SP. A
iniciativa da Prefeitura de São
Paulo, por meio da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Licen-
ciamento (SMUL), segue contri-
buindo com a retomada econômi-
ca do setor - tão prejudicado pela
pandemia - ao permitir que os es-
tabelecimentos ampliem o aten-
dimento ao público com a insta-
lação de mesas e cadeiras em va-
gas de estacionamento regula-
mentado nas ruas. Todos os pro-
tocolos sanitários e regras para o
uso do espaço público ao ar livre
devem ser respeitados.

 O Projeto Ruas SP foi amplia-
do em abril deste ano para toda a
capital, após o Município consi-
derar como positivo o projeto-pi-
loto implantado na região central
em 2020. O objetivo é oferecer
auxílio ao setor de bares e restau-
rantes e reduzir os riscos de trans-
missão da Covid-19 durante a
fase de retomada das atividades
na cidade. Atualmente não há
mais restrições nos horários de
funcionamento dos estabeleci-

Projeto Ruas SP supera a marca de
100 bares e restaurantes aprovados

mentos e a expectativa da Asso-
ciação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (ABRASEL) é de alta de
5% no faturamento neste segun-
do semestre em comparação ao
mesmo período de 2019 (pré-pan-
demia).  Desde os primeiros esta-
belecimentos aprovados em maio
deste ano, o Projeto Ruas SP já
chegou a dez subprefeituras da
cidade: Freguesia/Brasilândia, Ipi-
ranga, Lapa, Mooca, Pinheiros, Pi-
rituba/Jaraguá, Santo Amaro, Sé,
Vila Mariana e Vila Prudente. A
localização de cada estabeleci-
mento pode ser vista neste mapa
digital.  Os bares e restaurantes
receberam autorização (Termo de
Permissão Eletrônica - TPE) da
Secretaria Municipal de Urbanis-
mo e Licenciamento (SMUL) após
apresentarem projetos de instala-
ção do mobiliário para o atendi-
mento ao ar livre. E para demons-
trar que eles fazem parte do Proje-
to, a Prefeitura criou um selo para
ser fixado nos estabelecimentos.

 A Prefeitura não cobra taxa
pela adesão ao Projeto Ruas SP,
porém, o custo para implantação
do mobiliário é dos estabeleci-
mentos. Para ajudar a viabilizá-lo,

o Município autorizou a inserção
de marcas e logotipos de patroci-
nadores em mesas, cadeiras e
guarda-sóis, respeitando as re-
gras da Lei Cidade Limpa (Lei nº
14.223/2006).  A fiscalização do
uso dos espaços públicos é de
responsabilidade das Subprefei-
turas. Todavia, cabe a cada pro-
prietário garantir o cumprimento
de todas as exigências de segu-
rança sanitária e social. O aban-
dono, a desistência ou o descum-
primento das obrigações estabe-
lecidas em decreto farão com que
o responsável tenha que restau-
rar o logradouro público ao seu
estado original.

 166 vias foram selecionadas
para receber o Projeto - Os 114
estabelecimentos aprovados es-
tão localizados em algumas das
166 vias autorizadas até o momen-
to a receber o Projeto Ruas SP por
atenderem às exigências estabe-
lecidas na legislação, como pos-
suir faixa de rua destinada ao es-
tacionamento de veículos para
instalação de mesas e cadeiras,
não ocupar faixas exclusivas de
ônibus, ciclovias ou ciclofaixas e
não estar localizado em via de

grande fluxo de veículos.  A Pre-
feitura está definindo novas vias
de forma progressiva, observan-
do as condições sanitárias, técni-
cas e sociais existentes na cida-
de.   Como participar do Ruas SP?

A Prefeitura elaborou um guia
ilustrado que mostra, passo a
passo, como solicitar autorização
para instalar mesas e cadeiras para
o atendimento ao público em va-
gas de estacionamento na rua.  No
material, o estabelecimento inte-
ressado encontrará o link de aces-
so para preencher sua manifesta-
ção de interesse e conferir a rela-
ção de documentos exigidos para
pedir a licença de uso do espaço
público. Caso a rua onde estiver
situado o bar ou restaurante ain-
da não esteja contemplada pelo
Ruas SP, o proprietário poderá
indicá-la para análise da Prefeitu-
ra.  A inscrição é totalmente onli-
ne e gratuita.    Página Ruas SP -
Para saber mais sobre o Projeto,
conferir as etapas necessárias
para solicitar a adesão, consultar
as vias aprovadas, conferir a le-
gislação completa e muito mais,
acesse o site da SMUL.

São Paulo Cassius Clay

Iniciativa contribui com a retomada econômica do setor ao permitir que estabelecimentos
usem a faixa de estacionamento na rua para atendimento ao público
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