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Enel lança campanha
de parcelamento para

clientes da Tarifa Social

Distribuidora está oferecendo política diferenciada de paga-
mento, com parcelamentos em até 13 vezes; Negociação deve
ser feita pelo titular da conta nas lojas de atendimento das em-
presas ou pelo Call Center.  Para apoiar as famílias em dificul-
dade financeira nesse momento de pandemia, as distribuidoras
da Enel Brasil lançou uma campanha de negociação de dívidas
com condições especiais para clientes baixa renda cadastrados
na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Pág. 4

Programa de parcelamento de
dívidas da prefeitura segue

aberto por mais um mês

Os munícipes em débito com a Prefeitura de São Paulo têm
mais um mês para aderir ao Programa de Parcelamento Incen-
tivado (PPI) 2021. A iniciativa que permite o parcelamento em
até 10 anos de débitos com o município, com descontos signifi-
cativos de juros e multas será concluída no dia 29 de outubro.  A
adesão ao programa é feita exclusivamente pela internet, por
meio do site ppi.prefeitura.sp.gov.br. Pág. 5

Pista para ciclistas junto ao farol da
Av.Inajar de Souza é um perigo

Ciclistas que utilizam a pista exclusiva para eles no can-
teiro da Av.Inajar de Souza altura do nº6300 na Vila Rica
correm o maior risco de serem vítima de atropelamento no
farol de retorno sentido bairro. Pág. 7

Domingo (3) acontece a
eleição do Conselho Municipal
de Política Urbana – CMPU.
O colegiado tem como objeti-
vo acompanhar a execução da
Política de Desenvolvimento
Urbano do Município, discutir
e elaborar propostas de proje-
tos de lei de interesse urbanís-
tico, debater diretrizes para as
áreas públicas municipais, en-
tre outras atribuições legais. A
votação será realizada na Pra-
ça de Atendimento da
Subprefeitura Freguesia
Brasilândia, das 9h às 17h.

 São 34 vagas destinadas à
sociedade civil que serão elei-
tos para o biênio 2021-2023.
Sua distribuição seja a seguin-
te forma:  4 vagas para repre-
sentantes de Movimentos de
Moradia; 4 vagas para repre-
sentantes de Associações de
Bairro com atuação no muni-
cípio de São Paulo; 4 vagas
para representantes de entida-
des do Setor Empresarial liga-
do ao Desenvolvimento Urba-
no, sendo no mínimo 1 da In-
dústria, 1 do Comércio e 1 de
Serviços; 2 vagas para repre-
sentantes de Entidades Aca-
dêmicas e de Pesquisa ligados
à área de Planejamento Urba-

no Ambiental; 2 vagas para
representantes de Movimen-
tos Ambientalistas com atua-
ção no município de São Pau-
lo; 1 vaga para representante
dos Trabalhadores, por suas
entidades sindicais, com atua-
ção no município de São Pau-
lo; 1 vaga para representante
de Organização Não Gover-
namental – ONG com atua-
ção na área Urbano Ambiental;

1 vaga para representante
de Entidades Profissionais li-
gadas à área de Planejamento
Urbano-Ambiental; 1 vaga
para representante de Movi-
mentos de Mobilidade Urba-
na com atuação no município
de São Paulo; 1 vaga para re-
presentante de Movimento
Cultural com atuação no muni-
cípio de São Paulo; 1 vaga para
representante de Entidade Re-
ligiosa com atuação no municí-
pio de São Paulo. As 32
subprefeituras serão locais de
votação e cabe ao munícipe
votar no local correspondente
à sua zona eleitoral. Para estar
apto, o cidadão deverá estar
munido de título eleitoral emiti-
do até 31 de dezembro de 2020
e de documento oficial de iden-
tificação original com foto.

Para saber mais acesse:
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/cmpu/

Serviço:  Eleição do Conselho Municipal de Política Urbana
Data: 03 de outubro de 2021 - Horário: 9h às 17h

Local: Subprefeitura Freguesia Brasilândia
 Av. João Marcelino Branco, 95 - 02610-000

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia
recebe eleição do  Conselho
Municipal de Política Urbana
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Editorial Tia Zulmira

Conselho

Tia Alzira

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

çoado terreiro para so-
licitar um trabalho con-
tra a inflação que está
violenta! Os preços de
diversos gêneros ali-
mentícios sobem diari-
amente! Os comerci-
antes culpam os au-
mentos semanais da
gasolina como respon-
sável; e nisso aumen-
tam os preços de tudo!

Até o utilíssimo papel higiêni-
co subiu de preço! Voltamos a
utilizar jornais velhos pra subs-
titui-lo!

” Convoquei o guia africa-
no Tupã para atender e desa-
tar o nó! “Zifios, ouvi o relato
e passo a responder: a infla-
ção brasileira terá fim no dia
que a ave maria voar! Os au-
mentos semanais da gasolina,
doravante serão diários!

Os preços de tudo, idem!
A única baixa esperada é so-
bre caixão de defunto; este
baixará direto do necrotério
para a cova! Portanto, vá re-
zando e tenha fé, com muita
fé, antes que a fé seja desco-
berta pela covid-19 e desapa-
reça do mapa!” A comissão
deixou o terreiro, sem esperan-
ça de dias melhores!

  Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

‘Xô inflação!’

Geral Cassius Clay

Crônica Cassius Clay

Futebol sem público
assistente, clubes contra-
tando, demitindo e pagan-
do indenização aos cra-
ques, de onde vem a gra-
na para isso?

Antes, com rendas fabu-
losas, havia ‘chiadeira’ de al-
guns craques que alegavam
salários atrasados. E hoje?
Sem rendas, ninguém recla-
ma atraso de salários e alguns
clubes ainda demitem técni-
co e jogadores. De onde vem
a grana para isso? Nem
Freud responde!

A dança dos técnicos de
futebol é um fato esquisi-
to: o técnico perde algu-
mas partidas, a crônica cai
de pau em cima; na sema-
na seguinte tá na rua.

Na semana seguinte,
aquele técnico demitido é con-
tratado por outro clube, subs-
tituindo o colega que foi pro
olho da rua, justamente ocu-
pando a vaga deixada pelo
‘irmão sofredor!’

Há técnicos de futebol
que já passaram muitas ve-
zes pelo mesmo clube, mas
perdendo duas partidas se-
guidas, novamente farão
estágio em outro clube
para, novamente retornar
às origens, agora como
‘salvador da pátria!’

A Câmara dos Deputados
aprovou recentemente, a
privatização dos Correios .
Com 286 votos a favor, 173
contra e duas abstenções.

o rapper R. Kelly foi con-
denado pelos crimes de trá-
fico sexual de mulheres e
de menores de idade. De
acordo com o jornal "The
New York Times", o júri o
considerou culpado por
nove casos de tráfico sexu-
al e atividade criminal orga-
nizada – com episódios que
vão desde os últimos anos
até a década de 1990. Após
quase seis semanas de jul-
gamento, foi considerado o
líder de um esquema ilegal
que recrutava mulheres e
menores de idade para ati-
vidades sexuais. Os pro-
motores trouxeram provas
e detalhes dos crimes, que
ainda incluíam tortura e
abuso contra as vítimas.

Reportagens, Crítica,
Elogios,  Sugestões e

Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

Os programas policiais
enfocam diariamente uma sé-
rie de crimes de morte, assal-
tos e o recente ‘pix’ que veio
a fim de facilitar transferênci-
as de numerário de uma para
outra conta e, invés de facili-
tar o trabalho do correntista
bancário, criou um rolo sem
tamanho! Os ‘malacos’ enqua-
dram a vítima em qualquer
ponto da cidade, normalmente
em dupla, numa moto. Agri-
dem e através do cartão ban-
cário, transferem a grana da
vítima e, às vezes atiram no

Assaltos & Mortes
infeliz e... mais uma vítima fa-
tal baixa à sepultura. A polícia
nunca está presente: às vezes,
conseguem prender um dos
criminosos. Deveria haver res-
trição, identificação em dupla
ocupando uma moto. Enquan-
to não acertar o passo do tal
‘pix’ e houver motos trafegan-
do com dupla suspeita, tere-
mos esse perigo cada vez mais
assíduo!

Tia Zulmira, viúva, apo-
sentada e sem cartão bancá-
rio! ‘Xô pix!’

Pelé recebe alta e deixa hospital em
São Paulo após um mês internado

O Hospital Israelita Albert
Einstein, de São Paulo, infor-
mou que Edson Arantes do
Nascimento, o Pelé, recebeu
alta na manhã   quinta-feira
(30), após um mês internado.
Segundo comunicado divulga-
do pela instituição, o Atleta do
Século “encontra-se estável e
seguirá em quimioterapia,
após a cirurgia para retirada
de tumor no intestino”. O pro-
cedimento no cólon foi reali-
zado no último dia 4 de setem-
bro. Pelé deu entrada no hos-

pital em 31 de agosto e foi sub-
metido a uma cirurgia quatro
dias depois. O ex-jogador, que
comemora 81 anos no próxi-
mo dia 23 de outubro, passou
15 dias na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), até ser trans-
ferido para o quarto. No últi-
mo dia 17 de setembro, ele foi
novamente para a UTI, após
apresentar “breve instabilida-
de respiratória”, conforme bo-
letim médico da ocasião, pas-
sando para cuidados semi-in-
tensivos no dia seguinte.

 No dia 18, o Rei retornou
ao quarto, onde permaneceu
até a manhã desta quinta. Kety
Nascimento, filha de Pelé,
além do próprio pai, divulga-
ram vídeos ao longo dos últi-
mos dias, por meio das redes
sociais, mostrando a recupera-
ção do ex-atleta, com trabalhos
de fisioterapia e momentos de
descontração, como quando ele
apareceu cantando “Leão do
Mar”, um dos hinos do San-
tos, clube onde fez história nos
gramados. Com informações
da Agência Brasil.

Cervejas da Ambev estarão
mais caras a partir de Outubro

Os preços das cervejas da
Ambev, dona das marcas
Brahma, Skol, Bohemia e Co-
rona, por exemplo, vão aumen-
tar entre 6% e 8% em todo o
País. O encarecimento se dará
em embalagens desde 600 ml
até descartáveis.

 A informação é da Asso-
ciação Brasileira de Bares e
Restaurantes no Ceará (Abra-
sel-CE), que esclarece que o
aumento do preço será a par-
tir da próxima segunda-feira,
4 de outubro, na Ambev, mas
apenas começará a valer
quando os estoques dos esta-
belecimentos forem renova-
dos.  Outras cervejarias de-
vem acompanhar a tendência
de aumento, mas os estabele-
cimentos ainda não foram co-
municados pelas marcas con-
correntes.  Taiene Righetto,
presidente da Abrasel-CE, in-
forma que o encarecimento da
cerveja vai variar muito do tipo
de distribuidora e embalagem,
mas vai de 6% a 8%. Ele
acrescenta que no Ceará o
sentimento do impacto é mui-
to grande, pois na Grande For-
taleza, por exemplo, há uma
das maiores inflações do País.

 Sobre a Ambev, ele diz que
entende o aumento, pois a alta
na conta de luz também che-
gou para a indústria, assim
como a inflação nos preços
dos insumos para produção de
cerveja.

 Dentre os motivos, deta-
lha que a Ambev comunicou
que no período da pandemia
tiveram de parar toda a cadeia
produtiva e desde que volta-
ram ainda não conseguiram
botar em dia a parte de produ-
ção. Além disso, neste perío-
do, houve acréscimo do con-
sumo de cerveja.  Em nota ao
, a Ambev informa que faz, pe-
riodicamente, ajustes nos pre-
ços de seus produtos e as mu-
danças variam de acordo com
as regiões, marca, canal de
venda e embalagem.

Foto: George Wilson

Adriática
Andes

Antarctica
Beck’s

Berrió do Piauí
Bohemia
Brahma

Budweiser
Caracu

Cervejaria Colorado
Corona

Esmera de Goiás
Franziskaner
Goose Island
Hoegaarden

Kona
Leffe

Legítima
Magnífica do Maranhão

Michelob Ultra
Modelo
Nossa

Original
Patagonia

Polar
Serramalte

Serrana
Skol

Spaten
Stella Artois

Três Fidalgas
Wäls

As marcas de cervejas
vendidas pela Ambev são:

A inflação está com a cor-
da toda. Alguns viventes que
ainda estão trabalhando e a
firma ainda se mantém, con-
seguem diminuir os gastos,
caso queira sobreviverem;
outros, desempregados, com
despesas anormais, estão pas-
sando apertados, tal qual cana
entre as moendas! A inflação
está violenta. Todos os dias
temos notícias sobre aumen-
tos de tudo: a única coisa que
baixa é ‘defunto na cova!’ As
demais que pensar, está cada
dia mais cara. Em tempos pas-
sados, a poupança rendia ju-
ros e equilibrava, ajudando nas
despesas. Agora, a poupança
rende menos ou quase nada.
O poupador tem que retirar
algum da poupança - caso te-
nha - para se manter!

 Enquanto isso, a gasolina
sobe semanalmente, compli-
cando a já complicada situa-
ção econômica do vivente. Os
governantes viajam, levam
vida nababesca e não estão
nem aí. Deveriam aliar os ren-
dimentos da poupança, idênti-
co ao aumento do preço da
gasolina que sobe semanal-
mente e, no futuro, será diari-
amente! Com essa medida a
balança seria equilibrada. Do
jeito que está, a falência da
poupança vai de mal a pior;
gasolina sobe de preço; pou-
pança irá pra casa do chapéu!
Deveria haver um acompa-
nhamento: sobe o preço da
gasolina, também, na mesma
dose, subir o rendimento da
poupança! Pense nisso, políti-
cos trapalhões e promessões!

Inflação corroendo as
 últimas economias do povão!

PAULO FREIRE 100 VIVO

Artigo Professor Luiz Antonio Simões.

 Paulo Freire, ou Paulo Re-
glus Neves Freire, nasceu em
Recife, Estado de Pernambu-
co, no Nordeste brasileiro, no
século passado, faria 100 anos
em 19 de setembro de 2021.

   Sua obra está viva até
hoje no Brasil e no mundo. Sua
obra está baseada na educa-
ção de base dialética.

 Acolhimento da base da
educação para uma sociedade
oprimida que é a classe operá-
ria. Sua obra, composta por 48
livros de autoria própria e mais
25 em parceria com outros au-
tores, além de uma grande
quantidade de artigos, está tra-
duzida em mais de 40 idiomas.
Respeitado em todo o mundo,
Paulo Freire recebeu pelo me-
nos 29 títulos de Dr. Honoris
Causa em universidades de
todo o mundo.    Considerado
o pai da Educação Brasileira.
Ao lado de outros grandes edu-
cadores, como Anízio Teixeira
e Darcy Ribeiro, colocou a
educação brasileira em nível in-
ternacional.   Sua filosofia ba-
seia-se no diálogo entre profes-
sor e aluno, transformando o
estudante em um aprendiz ati-
vo. Para Paulo Freire, o pro-
fessor não era o detentor de
todo o conhecimento e o aluno

apenas o "depositário", o que
ele chamava de "educação
bancária".

 Para Paulo Freire, ensinar
é diálogo - do grego, duas pes-
soas conversando. Para Pau-
lo Freire, transferir conheci-
mento cria as possibilidades
para a sua produção, ou seja,
sua construção. Quem ensina
aprende a ensinar, e quem
aprende ensina a aprender.
Conectar a sociedade com a
realidade e com o aluno, não o
ensino meramente abstrato.
Socialista, Paulo Freire foi per-
seguido pela ditadura militar-
empresarial. Exilado, foi mui-
to bem recebido em todos os
países democráticos pelos
quais passou, difundindo suas
ideias educacionais. Como ho-
mem de esquerda, lutou pela
democracia, pela classe ope-
rária e por um Brasil civiliza-
do.    O Presidente Jair Messi-
as Bolsonaro, o Bozo, elegeu
Paulo Freire como seu inimigo
número 1 pelo motivo de que
a proposta de Paulo Freire é
crítica, inovadora, participativa,
democrática e revolucionária
de esquerda. Cem anos de
educação, 100 anos de Paulo
Freire, Brasil civilizado com
Paulo Freire!

Tia Alzira
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Flamengo e Palmeiras fazem quarta
final brasileira da Libertadores

Cassius Clay
DE FATO

A final entre Flamengo e
Palmeiras da Libertadores da
América será a quarta da his-
tória entre duas equipes do
Brasil. Após derrotar o Bar-
celona de Guayaquil (Equa-
dor) por 2 a 0, na noite   quar-

ta-feira (29) no estádio Monu-
mental, o Rubro-Negro e o
Verdão disputarão a competi-
ção continental no dia 27 de
novembro no estádio Centená-
rio, em Montevidéu (Uruguai).
A final da Libertadores de 2021
será a segunda consecutiva
com a presença do Palmeiras,
que na edição anterior superou
o Santos por 1 a 0 no estádio
do Maracanã para ficar com o
título.  A primeira edição da Li-
bertadores com final brasileira
foi em 2005, quando o São Pau-
lo ficou com o título após der-
rotar o Athletico-PR. Um ano
depois o time do Morumbi vol-
tou a buscar o título continen-
tal, mas o troféu ficou com o
Internacional.

Hoje inicio a minha co-
luna comentando a reper-
cussão do reality show "A
Fazenda 13" que a Re-
cord TV exibe em rede
nacional como se fosse
sua melhor programação
na TV Brasileira, entre-
tanto os mais inteligentes
(E são poucos) sabem que
não é, muito embora te-
nha uma boa audiência.

Senão vejamos: O que
mostra de novidade um rea-
lity como esse...que induz
não só a competição, mas ao
ódio, a sacanagem e a ma-
neira de querer levar vanta-
gem em tudo, sem contar a
liberdade sexual exposta
para todo o país. A emissora
através de sua diretoria de
produção deveria avaliar
cada participante e avaliar
seus antecedentes, o que não
foi feito, razão principal que
a Record TV foi muito criti-
cada nas redes sociais pelos
seus telespectadores.

Pelo histórico de Nego
do Borel, o acontecido
não surpreendeu e a ex-
pulsão desse cantorzinho
de Funk,  nada mais foi
que a consequência de
quem se dispõe a ter um
comportamento igual ao
dele, cujo histórico de
vida comprova esse resul-
tado. Inclusive a coluna a
dias atrás já havia publi-
cado que ele não iria mui-
to longe no reality.

Por conta de toda essa
movimentação em Itapeceri-
ca da Serra onde é gravada
"A Fazenda 13" no último sá-
bado a Record TV  teve que
preparar uma edição especi-
al   do reality e em razão dis-
so a apresentadora Adriane
Galisteu teve que ir às pres-
sas para o local da gravação
para acompanhar de perto a
expulsão de Nego do Borel.

Vale a pena lembrar,
que o motivo da expulsão
é de que o cantor teria se
aproveitado de Dayane
Mello alcoolizada que
mesmo com a recusa dela,
ele continuou insistindo.
A sua saída provocou con-
trovérsias na direção da
emissora, porém os patro-
cinadores fizeram pres-
são e a emissora foi obri-
gada a expulsá-lo para o
bem da TV Brasileira.

Mas, na opinião da colu-
na, a Record passou pano
para Nego do Borel. Isso por-
que o programa mostrou que
Dayane Mello queria estar na
mesma cama. Mas esqueceu
de exibir os momentos que a
modelo estava alcoolizada e
precisava de ajuda para fa-
zer tudo. A coluna sugere que
o Ministério Público requisite
todo o programa com a recu-
sa da modelo e anexe ao pro-
cesso de estupro do qual está
sendo acusado.

Além de tudo isso, em
seu depoimento Dayane
Mello deixou claro que
não recordava de muitas
coisas que aconteceram
de madrugada. Entretan-
to, diante da passada de
pano e romantização de
Nego do Borel, a Record
TV foi muito criticada por
uma grande parte de seus
telespectadores.

No entendimento da pro-
dução e direção da Record,
foi que o cantor violou a re-
gra e ela é bem clara: Qual-
quer atitude que possa ame-
açar ou colocar em risco a
integridade de uma ou mais
participantes pode levar à
expulsão, e em razão disso,
por uma decisão jurídica
Nego do Borel está fora e
ainda responderá pelas con-
sequências inerente aos
acontecimentos,

Para a coluna, a "Mu-
lher" deve ser respeitada
ainda mais em uma situa-
ção envolvendo álcool.
Até porque  quando a mu-
lher diz "Não é Não". E,
quando a mulher diz sim al-
coolizada também é não.
Porém se Nego do Borel
queria limpar a sua ima-
gem se deu muito mal até
porque arrumou mais um
processo na sua carreira.

Frase Final:  Cada um
responde pelo caminho que
escolheu.

Bar do Tião Sede Zero

Rua Monjolo, 386
  Freguesia do Ó

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

www.bardotiao.com.br

O Bar do Tião é um local onde
os amigos se reúnem para apre-
ciar uma cerveja bem gelada,
conversar, rir, assistir aos jogos
do seu time de coração, paque-
rar e se divertir muito.  Estamos
abertos de segunda a sábado. O
Bar traz além das saborosas por-
ções, diversos atrativos especi-
ais. Dispomos de um vasto acer-
vo de cachaças nacionais e im-
portadas.  Sinta-se à vontade
com seus amigos e familiáres.
Aproveite todo conforto e agili-
dade dos nossos serviços. A con-
quista de nossos clientes está re-
lacionada a grande qualidade que
oferecemos em nossos serviços.

Roteiro Cassius Clay
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Saúde Brás Pereira

São Cristóvão Saúde integra Rede CMB para
atendimento de urgência e emergência

O Grupo São Cristóvão
Saúde, com o intuito de ofere-
cer suporte de retaguarda nos
casos de urgência e emergên-
cia para beneficiários que es-
tejam em trânsito e situados
fora da área de cobertura as-
sistencial delimitada nos seus
planos, participou de um en-
contro on-line, promovido pela
CMB - Santas Casas Filantró-
picas.  Segundo o Diretor Ins-
titucional de Saúde Suplemen-
tar da CMB, Wilson Ascencio,
há alguns anos, um grupo mul-
tiprofissional discute diversos
aspectos junto às Operadoras
de Saúde e Hospitais Filantró-
picos, para trazer cada vez
mais maturidade e transparên-
cia na operação do atendimen-
to em saúde. Ao longo desses
encontros, foi criado um comi-
tê com mais de 40 Instituições,
sendo definido um regulamen-

to para atendimento a esses
casos, bem como a criação de
um sistema e mecanismo de
elegibilidade.  Conforme evo-
lução desse processo, o São
Cristóvão Saúde criou uma
frente de trabalho composta
pelas áreas de Projetos Insti-
tucionais, Atendimento (Pron-
to-Socorro e Ambulatório),
Qualidade e Processos, Tec-
nologia da Informação, Co-
mercial Hospital, Comercial
Plano de Saúde, Regulação,
Filantropia e Marketing, a fim
de estruturar um processo,
tanto na parte operacional
como de comunicação, foca-
do nas áreas administrativas
e de operações, pensando na
efetividade e integração em
atendimento ao cronograma
de implantação estabelecido
pela Rede CMB, com início
em setembro de 2021.

 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

 Atualmente, a CMB con-
ta com 44 operadoras creden-
ciadas e 51 postos de atendi-
mento distribuídos pelo Brasil,
buscando a regulamentação no
segmento filantrópico, com
apoio no desenvolvimento e so-
brevivência das Santas Casas
e Hospitais Filantrópicos.  "Pa-
rabenizamos a Rede CMB
pela iniciativa, dividindo opini-
ões e pensamentos, todos com
o propósito de atender, de for-
ma satisfatória, os beneficiári-
os dos serviços em saúde.
Como um dos credenciados,
somos parte desse momento e
nosso papel é contribuir com
ações, ideias e processos, para
juntos criarmos regulações
com mais clareza, transparên-
cia e coerência no segmento",
enfatiza o Presidente/CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde,
Engº Valdir Pereira Ventura.

Sobre o Grupo São Cristóvão Saúde
Administrado pela Associação de Beneficência e Filantropia São Cristóvão, o Grupo São Cristóvão

Saúde é constituído pelas seguintes Unidades de Negócio: Hospital e Maternidade Geral, Plano de
Saúde, oito Unidades Ambulatoriais, Filantropia, Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS), Instituto
de Ensino e Pesquisa (IEP) e Hotel Recanto São Cristóvão, localizado em Campos do Jordão. Referência
em saúde, na Zona Leste de São Paulo, a Instituição completou 109 anos em dezembro de 2020. Através
da gestão administrativa dirigida pelo CEO/Presidente, Engº Valdir Pereira Ventura, tem sido promovida
uma grande modernização e expansão em sua estrutura física e tecnológica, investido em equipamen-
tos, certificações e profissionais qualificados. Atualmente, o Hospital e a Maternidade aumentaram a
capacidade de internação passando de 171 para 275 leitos, além das oito Unidades dos Centros
Ambulatoriais, Centro Laboratorial Américo Ventura (CLAV) e do Centro de Atenção Integral à Saúde
que realizam diariamente milhares de consultas, proporcionando qualidade assistencial às mais de 160
mil vidas do Plano de Saúde.  O atual Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura, é também o Vice-Presidente da ACSP - Associação Comercial de São Paulo e o 1º Diretor
Financeiro da FEHOSP- Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo.

Enel lança campanha de parcelamento
para clientes da Tarifa Social

Suspenso desde abril pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), por conta da crise causada pela pandemia de
Covid-19, o corte de energia por falta de pagamento para
beneficiários da tarifa social volta a ser permitido a partir de
hoje. A medida era prevista somente até o dia 30 de junho
deste ano, mas foi prorrogada até o dia 30 de setembro.

Cerca de 12 milhões de famílias, enquadradas na tarifa so-
cial na conta de energia elétrica, foram beneficiadas. No Cea-
rá, o número de beneficiários é de aproximadamente 721 mil.

Corte de energia por falta de
pagamento volta a ser permitido

Distribuidora está oferecen-
do política diferenciada de pa-
gamento, com parcelamentos
em até 13 vezes; Negociação
deve ser feita pelo titular da
conta nas lojas de atendimento
das empresas ou pelo Call Cen-
ter.  Para apoiar as famílias em
dificuldade financeira nesse
momento de pandemia, as dis-
tribuidoras da Enel Brasil lan-
çam, a partir de amanhã (1/10),
uma campanha de negociação
de dívidas com condições es-
peciais para clientes baixa ren-
da cadastrados na Tarifa Soci-
al de Energia Elétrica (TSEE).
Durante todo o mês de outu-
bro, esses clientes poderão par-
celar as contas em atraso em
até 13 vezes com isenção de
encargos sobre atraso (Juros
Mora, Multa e Correção Mo-
netária), sendo uma entrada +
12 parcelas com somente 1%
de juros do financiamento.

 O objetivo da ação é faci-
litar o pagamento dos débitos
pelos consumidores inadim-
plentes, possibilitando que vol-
tem  a regularizar sua situação
com a  distribuidora e assim
evitar a suspensão do forneci-
mento de energia. “Sensíveis

ao atual momento, vamos fle-
xibilizar a negociação dos dé-
bitos de nossos clientes cadas-
trados na Tarifa Social duran-
te todo o mês de outubro.

Sabemos que muitos des-
ses consumidores perderam
renda, emprego e precisam do
nosso apoio nesse momento”,
afirma André Oswaldo do San-
tos, diretor de Mercado da
Enel Distribuição São Paulo.

Cotidiano Brás Pereira

 A negociação pode ser feita online, pelo portal de negocia-
ção da Enel SP  (portalhome.eneldistribuicaosp.com.br)
Os clientes também podem negociar os débitos pela Central

de Atendimento 0800 72 72 120 ou presencialmente, nas lojas
de Atendimento, por meio de agendamento prévio

(www.enel.com.br).
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BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

A FESTA DA TORÁ

Henrique Veltman São Paulo
 hbveltman@gmail.com

Infelizmente, as queimadu-
ras estão entre os acidentes
domésticos mais comuns e
que causam entrada nos ser-
viços de saúde. Elas podem
acontecer na cozinha, por
exemplo, durante o preparo de
algum alimento ou, até mes-
mo, no manuseio de uma pa-
nela quente.  Caso ocorra al-
guma queimadura, é importan-
te saber como agir em cada
situação para não agravar o

Como agir em caso de acidentes com queimaduras?

quadro. Se o acidente acon-
tecer em virtude de líquidos,
objetos quentes ou por quími-
cos, lave o local atingido com
água corrente em abundância,
mas não utilize água muito fria
ou gelo para evitar o agrava-
mento da lesão ou causar hi-
potermia.  Se a roupa grudou
na pele por causa da queima-
dura, não tente removê-la.
Retire pulseira, anéis, brincos,
relógios e qualquer outro ob-

jeto que possa machucar a cri-
ança. Caso a região afetada
apresente inchaço imediato.
Não colocar manteiga, clara de
ovo ou misturas caseiras so-
bre a queimadura. Também
não deve-se estourar as bolhas
e evitar tocar a área do aci-
dente.  Se a queimadura atin-
gir os olhos, lave-os com água
corrente e cubra com gaze
umedecida. Em queimaduras
por eletricidade, desligue a cor-
rente elétrica imediatamente e
não toque na pessoa atingida.
Em seguida, leve ao atendi-
mento de urgência e emergên-
cia para passar por avaliação
de um profissional de saúde.

Fogos de artifícios  No
período de festas juninas au-
menta-se o uso de fogos de
artifícios e, consequentemen-
te, também o índice de aciden-
tes com queimaduras. O cui-
dado e atenção ao manusear
os artefatos é essencial. Na
maioria das ocorrências, o aci-
dente acontece com pessoas
que normalmente não sabem
manusear o foguete.

 A vítima deve ser encami-
nhada para atendimento médi-
co e transferida para um ser-
viço especializado para avali-
ação do cirurgião plástico e

cirurgião de mão. De acordo
com o Corpo de Bombeiros,
nas comemorações, o foguete
de mão é o artefato que mais
causa acidentes, provocando
queimaduras de terceiro grau
e até a perda de membros. O
explosivo só deve ser aciona-
do em área aberta e o perigo
aumenta quando é colocado
um foguete sobre o outro.

 Outra atitude condenada
pelos bombeiros, é a de estou-
rar ‘bombinhas’ dentro de la-
tas, tijolos ou garrafas, porque
os estilhaços podem atingir
outras pessoas. Artefatos co-
nhecidos como ‘rabo de pavão’
e ‘apito gaiato’ também são
muito perigosos, pois, depen-
dendo da velocidade do vento,
podem cair em qualquer pon-
to. Esse tipo de fogo chega a
alcançar 25 metros de altura e
é grande o risco de atingir o
interior de uma residência, pro-
vocando incêndio. Quem ma-
nuseia fogos de artifício e aca-
ba ferindo outra pessoa res-
ponde criminalmente pelo ato.

 A seguir, preparamos uma
lista com as principais dicas de
primeiros socorros em caso de
queimaduras, compartilhe com
seus amigos e espalhe essa
informação! Fonte: Fhemig

O Shemini Atseret é uma fes-
ta celebrada durante dois dias -
22 e 23 do mês hebraico de
Tishrei. Depois de completar os
sete dias de Sucot, o oitavo dia
significa que o judeu quer per-
manecer mais um dia na Sucá, na
presença Divina.  O segundo dia
de Shemini Atseret é conhecido
como Simchat Torá – (a festa da)
Alegria da Torá. Em Simchat
Torá, concluímos e recomeçamos
o ciclo anual de leitura da Torá.
Esse ano após o Izkor no dia 28.
É muito estranho que eu, um ju-
deu secular, absolutamente ateu
e anticlerical, fique aqui e ali ex-
plicando essas coisas religiosas
e tradicionais ao meu público lei-
tor, sobretudo minhas netas e,
mais adiante, meus bisnetos,
meus sobrinhos, meus hebreus
e meus cunhados. Enfim, é o que
me cabe nesse latifúndio. Lá
atrás, no encerramento tardio
dos meus estudos universitári-
os, meu paper era exatamente
uma visão marxista das religiões.

 Mas encontro no Simchat
Torá alguns aspectos muito in-
teressantes. Primeiro, porque tra-
ta-se de uma festa muito alegre –
uma das datas mais felizes do
calendário na qual cantamos e
dançamos com os rolos da Torá,
com a Lei de Moisés. Imaginem
vocês, por exemplo, que nós, ci-
dadãos brasileiros, cantaríamos
e dançaríamos com o livreto da
Constituição Cidadã de 1988 e
com os códigos civis à mão.  Os
rabinos hassídicos ensinam que,
em Simchat Torá, “alegramo-nos
com a Torá e a Torá se alegra co-
nosco; a Torá quer dançar, e, por-
tanto, tornamo-nos os pés dan-
çantes da Torá’’. Retiramos to-
dos os rolos da Torá da Arca
Sagrada e dançamos com eles ao
redor da Bimá – a plataforma ele-

vada da sinagoga onde é lida a
Torá. As danças com os Sifrei
Torá ao redor da Bimá são cha-
madas de Hakafot, que significa
“andar em círculos”. Em Simchat
Torá, é costume fazer sete Haka-
fot ao redor da Bimá. Aí chego a
um fato histórico muito importan-
te: algumas comunidades até
dançam com os rolos da Torá nas
ruas. Em algumas sinagogas, é
costume que, nessa festa, todos
os homens presentes recebam
uma Aliá – isto é, sejam chama-
dos à Torá.  Nesse dia, é comum
a sinagoga se encher de jovens e
crianças, todos desejosos de ce-
lebrar e dançar com a Torá.  Si-
mchat Torá é uma festa judaica
singular. Não é mencionada na
Torá nem no Talmud. Não é uma
festa rabínica, não foi instituída
por autoridades religiosas e nem
sequer comemora qualquer liber-
tação ou vitória histórica do
Povo Judeu. Qual é, então, a ori-
gem de Simchat Torá?

 O Rabino Jonathan Sacks,
tão citado por nós, da Diaspora,
escreveu que Simchat Torá nas-
ceu na Babilônia, provavelmente
no final do período dos Amoraim
– os rabinos do Talmud, no quin-

to ou sexto século da Era Comum.
O costume babilônico – que se
tornou universal – era dividir a
Torá em 54 porções semanais para
serem lidas no decorrer de um
ano. Em Israel, a leitura de toda a
Torá era concluída a cada três
anos e meio. Na Babilônia, no se-
gundo dia de Shemini Atseret lia-
se a última porção da Torá.

    Há um costume judaico
muito antigo de se fazer uma ce-
lebração para comemorar um
siyum (o término) de um tratado
talmúdico ou de uma ordem da
Mishná. Esse costume evoluiu e
a tradição de celebrar um siyum
passou a incluir o término da lei-
tura dos Cinco Livros da Torá, o
Pentateuco. Considerava-se uma
grande honra ser chamado à Torá
para a leitura da sua última por-
ção. A celebração do término da
leitura da Torá, que ocorria no
segundo dia de Shemini Atseret,
ficou conhecida como Simchat
Torá.  Muitos judeus da Diáspo-
ra que dançam com grande entu-
siasmo em Simchat Torá nunca
sequer estudaram uma palavra da
Torá. Esse fenômeno evidencia o
fato de que a Torá está tão grava-

da na alma dos judeus que, mes-
mo aquele que nunca a estudou,
pode se alegrar muito com esse
livro que, reza a tradição, Deus
escreveu e deu a nosso povo.
Como ensina o Zohar, a obra fun-
damental da Cabala, existe um
vínculo triangular metafísico que
une Deus, Sua Torá e o Povo Ju-
deu. Ou seja, somos a encarna-
ção de nosso Patriarca Jacó, es-
tamos intrinsecamente conecta-
dos à Torá e a seu Autor, o Todo
Poderoso. Como está escrito:
“Moisés nos deu a Torá, a heran-
ça da congregação de Jacó” (Deu-
teronômio 33:4).

A Torá é o fio de prata, a fon-
te da vida, que liga todo judeu a
seu Criador. Visto que a Torá é a
herança espiritual de todo judeu,
sem exceção, somos todos con-
vocados para celebrar no dia em
que terminamos sua sagrada lei-
tura. Em Simchat Torá, celebra-
mos o fato de que a Torá é uma
herança que pertence igualmen-
te a todos os Filhos de Israel.

 Simchat Torá nasceu quan-
do os judeus haviam perdido
tudo, exceto a Torá e a capacida-
de de se alegrar com ela. No sé-
culo 20, Simchat Torá passou a
simbolizar a afirmação pública da
identidade judaica.  Os judeus da
União Soviética, em particular,
celebravam a festa em massa nas
ruas de Moscou. Em outubro de
1973, milhares de judeus, diante
da secular Golda Meir, então em-
baixadora de Israel na União So-
viética,  dançaram com os rolos
da Torá diante da Sinagoga de
Moscou tantos anos após a Re-
volução Bolchevique...  Uma boa
parte do que escrevi nesse texto
aprendi com o rabino Adin Stein-
saltz Z’L,  sobretudo na sua tra-
dução do Talmud, presente ines-
quecível do meu Igor.

Programa de parcelamento de dívidas da
prefeitura segue aberto por mais um mês

Os munícipes em débito com
a Prefeitura de São Paulo têm mais
um mês para aderir ao Programa
de Parcelamento Incentivado
(PPI) 2021. A iniciativa que permi-
te o parcelamento em até 10 anos
de débitos com o município, com
descontos significativos de juros
e multas será concluída no dia 29
de outubro.  A adesão ao progra-
ma é feita exclusivamente pela
internet,  por  meio do site
ppi.prefeitura.sp.gov.br. O PPI
2021 permite o pagamento de dé-
bitos decorrentes de créditos tri-
butários e não tributários, cons-
tituídos ou não, inclusive os ins-
critos em Dívida Ativa, ajuizados
ou a ajuizar, em razão de fatos ge-
radores ocorridos até 31 de de-
zembro de 2020.  Não poderão ser
incluídos no PPI 2021 os débitos
referentes obrigações de nature-
za contratual; infrações à legisla-
ção ambiental; e saldos de
parcelamentos em andamento ad-
ministrados pela Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda, exceto os dé-
bitos tributários remanescentes
de parcelamentos em andamen-
to, celebrados na conformidade
do art. 1º da Lei nº 14.256/2006.

Descontos -  Os contribuin-
tes que aderirem ao PPI poderão
pagar os débitos em parcela úni-
ca ou em até 120 parcelas men-
sais, corrigidas pela taxa Selic.

Em relação aos débitos tribu-
tários, o PPI 2021 oferece:  - re-
dução de 85% do valor dos juros
de mora, de 75% da multa e, quan-

do o débito não estiver ajuizado,
de 75% dos honorários
advocatícios na hipótese de pa-
gamento em parcela única;  - re-
dução de 60% do valor dos juros
de mora, de 50% da multa e, quan-
do o débito não estiver ajuizado,
de 50% dos honorários
advocatícios na hipótese de pa-
gamento parcelado;

Em relação aos débitos não
tributários, o PPI 2021 oferece:
- redução de 85% do valor dos
encargos moratórios incidentes
sobre o débito principal e, quan-
do o débito não estiver ajuizado,
de 75% dos honorários
advocatícios, na hipótese de pa-
gamento em parcela única;  - re-
dução de 60% do valor atualiza-
do dos encargos moratórios inci-
dentes sobre o débito principal e,
quando o débito não estiver ajui-
zado, de 50% dos honorários
advocatícios, na hipótese de pa-
gamento parcelado.

 Os valores mínimos estabe-
lecidos para cada parcela são de
R$ 50 para pessoas físicas e R$
300 para pessoas jurídicas. A
formalização do pedido de ingres-
so no PPI 2021 implica o reconhe-
cimento dos débitos nele incluí-
dos.  O pagamento de parcela fora
do prazo legal implicará cobrança
da multa moratória de 0,33% por
dia de atraso sobre o valor da par-
cela devida e não paga, até o limi-
te de 20%, acrescido de juros equi-
valentes à taxa referencial do Sis-
tema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic).

Diego Adel
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Política

“Quando alguém invadir tua casa, dê tiro de feijão”,
ironiza Bolsonaro ao defender armamento

O presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) vol-
tou a defender a política pró-
armamento ao repetir um re-
cente discurso em que disse
preferir comprar fuzil a feijão.
Em conversa com apoiadores
na saída do Palácio da Alvo-
rada nesta sexta (1º), o man-
datário afirmou que “quanto
mais armas, menos violên-
cia”.  “Vocês sabiam que San-
ta Catarina é o estado que
tem menor percentual de mor-
tos por 1 milhão de habitantes
e é o mais armado? Quanto
mais arma, menos violência. O
Lula acabou de dizer que ele
vai desarmar o povo. Inclusi-
ve, a esquerda fala que a gente
não come arma, come feijão.
Quando alguém invadir a tua
casa, dê tiro de feijão nele”,
ironizou Bolsonaro.  “Arma é

segurança. Arma é garantia.
Arma é paz e a certeza de que
você pode sair e voltar com a
sua vida”, acrescentou ele.  Em
agosto, o chefe do Executivo
federal já havia feito uma de-
claração na mesma linha. Ele
chamou de "idiota" quem diz
que precisa comprar feijão,
item cada vez mais escasso na
mesa de milhares de brasilei-
ros diante do desemprego em
alta e inflação nas alturas.

 "Todo mundo tem que
comprar fuzil". "Tem que todo
mundo comprar fuzil, pô. Povo
armado jamais será escraviza-
do. Eu sei que custa caro.

Daí tem um idiota que diz
'ah, tem que comprar feijão'.
Cara, se não quer comprar
fuzil, não enche o saco de
quem quer comprar", disse
Bolsonaro naquela ocasião.

Luciano Hang, dono da
Havan, não descarta ser

candidato em 2022
O empresário Luciano

Hang, dono da rede de lojas
Havan, não descartou uma
possível candidatura a algum
cargo público nas eleições de
2022. Ele afirmou, Após ser
interrogado na CPI da
Pandemia, que a questão fica-
rá em aberto até o final do pra-
zo para filiação e candidatura,
mas ressaltou que ‘senado no
sofá’ não mudará nada no país.

 “Eu sou um ativista políti-
co. Em 2022 eu vou pensar o
que eu vou fazer, mas eu acho
que boas pessoas, empreende-
dores e empresários precisam
aprender que nós não vamos
mudar esse Brasil sentado no
sofá da nossa casa. Nós preci-
samos ajudar, mudando leis,
reduzindo o Estado, a burocra-
cia, fazendo com que esse país
cresça, gerando emprego. É o

que falta no nosso país. Então,
eu vou pensar até o último dia.
Não sei quando vai ser, março,
abril, e fica em aberto a minha
possibilidade na vida pública”,
afirmou Luciano Hang, ao ser
questionado sobre o eventual
uso de vídeos que exibiu e pre-
parou para a CPI na campanha.

Foto: Roque de Sá/Agência SenadoFoto: Antonio Cruz/ Agência Brasil

Brás Pereira
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Pista para ciclistas junto ao farol da
Av. Inajar de Souza é um perigo

Ciclistas que utilizam a pista exclusiva para eles no canteiro
da Av.Inajar de Souza altura do nº6300 na Vila Rica correm o
maior risco de serem vítima de atropelamento no farol de retor-
no sentido bairro, quando fecha o semáforo motoristas param
em cima da faixa como mostra a foto além disso forma uma fila
de carros para fazer o contorno prejudicando o trânsito na pró-
pria avenida, segundo o morador Sérgio vem ocorrendo aciden-
tes no local. É mais um problema para a Secretaria dos Trans-
portes e CET resolver.

Veja a programação que a garotada
gosta, é festa para as crianças

No dia 9 de Outubro a partir das 10h00 o Instituto Querobin
representado por Sueli Soares vai distribuir mais de 500 bolas e
algodão para as crianças na Favela da Onça, Rua dos Cava-
los e Parque Taipas.  No ano passado a festa foi realizada para
400 crianças no Jd.Brasília. Agradecimento: O Instituto agra-
dece pela força e apoio as seguintes pessoas: Arthur Godoi,
Luciana Duark, Suellen Cristina, Emily Félix, Viviane Nunes,
Cristina Brito, Patricia Bio, Claudio dos Santos, Patricia Bouca,
Priscila Pimentel, Leticia Hortencia, Felipe Gomes, Loja Ma-
galhães Utilidades do Lar, Emílio Saad e Marcia Dias.

Eucaliptos assusta
moradores do Jd. Shangrila

Toda vez que chove com vento forte moradores de um trecho
da Rua Ângelo Mariano altura do nº70 no Jardim Shangrilá em
Taipas ficam preocupados e com medo, é que em frente às resi-
dências existe uma área com muitos Eucaliptos balançando o
tempo todo e os moradores temem que podem cair sobre as ca-
sas e causar acidente. Um dos moradores Valdinei Rodrigues
Ferreira solicita a Secretaria responsável da parte da Prefeitura
que faça uma vistoria no local e resolva o problema, a área per-
tence à Subprefeitura Pirituba/Jaraguá.(José Luis).

 O Sertanejinho Luigi Ferrari é um dos convidados do Pro-
grama Canta Comigo que estreia dia  3 de Outubro as 18h00 na
TV Record, vamos acompanhar para prestigiar o bom trabalho
e talento da garotada que se destaca cada vez mais nos meios
artísticos Luigi Ferrari tem 9 anos e na sua trajetória com apoio
da família, principalmente da mamãe  Paula segue rumo ao su-
cesso sempre agradecendo todo apoio que recebe, inclusive do
Apresentador Leão Lobo.

Luigi Ferrari na Record TV

www.saopaulodefato.com

Veio logo dos sepulcros ao
seu encontro um homem possu-
ído do espirito imundo, o qual
tinha a morada nos sepulcros. ..
Porque Jesus, de fato lhe dizia:
“Espirito imundo, sai deste ho-
mem”... Ora, andava ali pelos
montes uma numerosa vara de
porcos a pastar e suplicaram-lhe,
pois: “Manda-nos para os por-
cos, afim de que entremos ne-
les”. Permitiu-lhes Jesus e ime-
diatamente entraram nos porcos
e a vara, cerca de dois mil, des-
penhou-se impetuosamente ao
mar, e ai se afogaram... O povo
então começou a desconjurar a
Jesus para que saísse do povo-
ado deles. (Marcos 5:1-20).

 Talvez você diga que nós
contestamos muito os Evange-
lhos, mas o que podemos fazer
se nossa mente não concebe ra-
zão no que lemos? Então você
alertará que a Boa Nova se en-
tende pelo sentimento e não pelo
intelecto. Concordamos, mas até
nosso sentimento não aceita
determinadas coisas que neles
se acham inscritas. Não queren-
do continuar contestando, fica-
mos sem saber o que falar a res-
peito desta parábola porque per-
guntamos o que ganharia a Le-
gião (este é o nome dele porque
são muitos) indo para os por-
cos? Não poderiam eles tomar
outro humano ou sair daquela
cidade e ir para outro local? Es-
tava cheio de pessoas (e ainda
está) que serviriam de abrigo a
todo e qualquer tipo de espirito
imundo. Será que eles eram só
daquele homem? Se for assim,
cada um terá o seu só seu e de
mais ninguém? Por outro lado,
sabemos que o Espirito não “en-
tra” no corpo, mas tudo bem,
naquela época, como alguns da
atualidade, ainda acreditam na
entrada do espirito no corpo.
“Manda-nos para os porcos”
disseram eles e Jesus permitiu.
Porque se Ele sabia que os ani-
mais se jogariam no precipício e
que com isso prejudicaria o povo
daquele lugar visto que os por-
cos eram o sustento deles? Je-
sus não poderia apenas “curar”
mais este como fez com os de-
mais? E sem tanto barulho? Tem
mais, que culpa tem os porcos?
Por acaso não serve para eles a
lei de Deus que faz chover e nas-

cer o Sol para bons e maus?  Não
conseguimos crer que esta histo-
ria esteja fiel ao que aconteceu re-
almente. Nosso raciocínio nos diz
que ela foi suprimida ou alterada
para o magico e maravilhoso, como
era comum enaltecerem naquela
época. O que aconteceu então?...

 Estávamos neste impasse,
pois já íamos contraditar os escri-
tos quando fomos “salvos” por
um irmão que se manifestou em
nosso meio dizendo: “Hoje sabe-
mos que os animais “sentem” (ou
veem?) os Espíritos e neste caso
eles, ao “avistarem” (ou sentirem)
a Legião, se assustaram e na corri-
da louca, caíram no precipício”.
Bem, de qualquer maneira “devo”
tirar dela um ensinamento para nós,
então, considerando-me o homem
possuído direi: “Grande é minha
alegria, pois eu estava perdido e
fui encontrado, estava morto e re-
vivi, estava possesso e fui liberta-
do. Quis demonstrar a todos a mi-
nha alegria contando o sucedido,
mas para meu espanto, não me
ouviram”. “Grande é minha decep-
ção. O povo não me viu com bons
olhos. Estavam acostumados co-
migo do outro jeito e porque es-
tou mudado, não ligaram. Talvez
por necessitarem de mim como eu
era, para se sentirem bons, da mes-
ma maneira como o rico precisa do
pobre para se sentir rico”. “Gran-
de é minha decepção, porque, ao
invés de acolherem aquele que tem
poder  sobre tudo e sobre todos,
já que até os Espíritos imundos o
obedecem, o expulsaram de suas
terras. Ao invés de cantarem ho-
sanas, tiveram medo de seus pró-
prios pecados”. “Grande é a mi-
nha decepção. Não se alegraram
com minha cura, antes choraram a
perda de seu patrimônio, confir-
mando assim, que os porcos va-
lem mais do que eu.” Curvo-me a
Vós, meu benfeitor que me mara-
vilhaste com tua doçura, teu amor
e tua amizade e, por isso, grande é
minha alegria por ter sido tocado
pelas vossas benditas mãos que
curam as chagas dos sofredores
sem querer saber quais são seus
pecados.

 Para vós, querido amigo, tan-
to ontem como hoje, valho mais
do os porcos da vida.  E nós con-
cluímos analisando o Amor do
Cristo, pois amor sem ser corres-
pondido é doação em dobro.

 Tente um diálogo com seu patrão, para que na próxima demissão em
massa, seu nome seja poupado. Devendo até a alma, carregado de dívidas,
caso seja demitido, vai entortar a boca da égua!

  Momento propício para colocar em dia suas contas a pagar e outros
projetos pendentes na justiça como os 3 anos de cana que tem a cumprir,
após a fuga da ‘saidinha do Dia das Mães!’

 Alguns imprevistos, previstos. Pague o que deve e tenha o retorno da
energia elétrica, água, telefone, crédito no cartão bancário e outros ‘papagai-
os’. Cresça no conceito ou desapareça do mapa!

  Tenha contatos positivos nas ligações elétricas e com seus colegas de
trabalho. Nada de fazer a caveira de um colega ou convidar sua mulher, ex porta
bandeira de carnaval para um chope amigo. Esse contato dará curto-circuito!

  Coloque suas ideias em prática; deixe de dar murro em ponta de faca!
Retorne à pratica de imprimir dinheiro falso –agora valorizado através das
notas de $200! Trabalhe com afinco, venda sua produção aos marreteiros da
praça da Sé, até ser preso!

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

 Você têm mais problemas que apostila de matemática. Resolva-os! In-
gresse na política, qualquer cargo é rendoso e, caso aja compras de vacinas,
entre firme nas propinas e dê um bico na miséria!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Reciclagem é a ordem do dia. Tudo deverá ser reciclado e novamente
voltar ao comércio. Aproveite recicle papelão, metais ferrosos e de quebra,
sua sogra!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

  Tenha planejamento para viver melhor! A vida sem planejamento, fica-
rá sem planejamento e, sem planejamento, seus planejamentos se perderão
por falta de planejamento!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Harmonia no convívio familiar é legal; mas ao dividir uma herança deixa-

da pelo patriarca, adeus harmonia. Acontecerão brigas até mortes, cada her-
deiro quer a parte do leão, não Leão, ex-goleiro e sim leão, um bicho que não
faz acordo com ninguém!

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
  Mantenha equilíbrio em todas as atividades, mesmo não sendo artista

circense! O equilíbrio é  fator importante  para vencer o cipoal da vida,

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

 OS PORCOS VALEM MAIS DO QUE EU

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Pouca disposição e preguiça poderão atrapalhar sua vida! Levante cedo,

trabalhe, pague em dia suas contas, faça suas orações de não cuide da vida dos
outros. Cuide da sua e tá bão demais!
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JOÃO VENINO  Dia 11 de Novembro, a partir das 19h30min na Casa da
Cultura Salvador Ligabue, Largo da Matriz nº 215 – Fregue-
sia do Ó.  O tradicional evento acontece desde 1990, conta
com apoio de entidades civis e órgãos de imprensa. Homena-
gem aos nomes físicos e jurídicos que tenham relevantes ser-
viços prestados, e aos que não medem esforços em promo-
ver melhor qualidade de vida aos necessitados. Entrada Fran-
ça! Realização: Revista Quem é Quem e UCOPIR- União
dos Compositores de Pirituba e Região

 Patrícia Belli, Síndica do Condomínio Portal Santa Inez
(da Pedra Branca) defendendo os interesses dos
condôminos, entregando ofício à Presidente do CONSEG,
Sra. Lourdes na presença do Delegado Evandro, da Se-
cretaria da Segurança Pública. No ofício, solicitou a sina-
lização para deficientes físicos e o rebaixamento da guia
em frente à portaria do condomínio e também a instalação
de faixas de Vigilância Solidária nas imediações.

Patrícia Belli é considerada uma síndica empreende-
dora e foi homenageada pela Revista Direcional, com as
inovações e benfeitorias realizadas em seu condomínio,
que inclusive foi alvo de reportagem a respeito.

Nossa missão é fazer a diferença

 A Presidente do Conseg Vila Amalia/
Cachoeirinha Lourdes de Freitas e o colunista
deste jornal Henrique Deloste foram
recepcionados na 4°Cia do 9°BPM/M pelo Co-
mandante Capitão PM Lourenço eo Sargento PM
Nilton, pauta sobre Ação Social e Segurança.

4°Cia do 9°BPM/M

O novo sistema comercial da Sabesp vai melhorar o relacionamento com os clientes e facilitar
acessos aos serviços. “As informações foi anunciada durante a palestra com Simone Costa
Ribeiro e Carlos Francesquine representantes da empresa (área Comercial), Andrea (Polo Ma-
nutenção) e Reginaldo área Social e Comunidades).“O evento reuniu os jornalistas dos principais
Jornais de Bairros da região.

COMUNICADO SABESP

 AÇÃO SOCIAL E SEGURANÇA

PRÊMIO QUALITY DO DESENVOLVIMENTO

A estrela que brilha nas passarelas

A modelo Arisha Lunna está feliz e sentindo uma vitoriosa por ter a oportunidade de brilhar na
passarela do Miss São Paulo de Las Américas graças a minha coordenação de @topclickbrasil de
acreditar no meu potencial e  me inscrever em concurso é só me avisar na última hora , “Sinto que
tenho o dever de dar o melhor de mim junto minha coordenação Estadual do
@misssaopaulodelasamericas para fazer jus ao meu Título de Miss São Paulo Pétit de Las Améri-
cas 2021 representar meu estado de São Paulo na final do concurso @missbrasildelasamericas“Meus
agradecimentos a minha mãe e todos meus parceiros que me proporcionaram chegará essa vitória.
E uma semana antes ganhou o Miss São Paulo Turismo pela coordenação  do Renato Cury. O
jornal São Paulo de Fato parabeniza nossa colunista nota 1000. Hein e por quê?

Através de nossa arte criativa e nosso trabalho
dedicado Brasil Criart

João Venino




