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Entenda o que muda com decisão que
limita cobertura de plano de saúde

EQUIDADE DE GÊNERO COMO RESPOSTA
PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA

A questão da equidade de
gênero começa já no ambiente
familiar, em como os papéis são
divididos no lar, e transborda
para outras áreas da sociedade.
Só assim teremos uma sociedade
mais justa e equilibrada..

             Veja mais: Pág. 5
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu,  (8/6), que o rol de procedimentos

listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a cobertura
dos planos de saúde é taxativo. Pág. 4

Cidade terá ponto facultativo
no Corpus Christi e expediente

normal no dia 17

Os próximos dias 16 e 17 de junho serão, respectivamente, ponto facultativo e de expediente normal nas repar-
tições públicas municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de acordo com o Decreto 61.006/
2022, publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo em 14 de janeiro deste ano. O feriado de Corpus Christi
foi antecipado em 2021, durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19.  Também serão considerados
ponto facultativo os dias do Servidor Público (28 de outubro), véspera de Natal (24 de dezembro) e da antevéspera
do Ano-Novo (30 de dezembro).  Os feriados de 9 de julho (Data Magna do Estado); 7 de setembro (Independência
do Brasil); 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil); 2 de novembro (Finados) e 15 de
novembro (Proclamação da República), assim como 25 de dezembro (Natal), estão mantidos.

Gravata em diversas
estampas para você

escolher a sua!
Não perca tempo e
venha conferir as
novidades da loja!

Venha garantir seu traje junino

 A central SP 156, da Prefeitura de São Pau-
lo, já atendeu 182 denúncias de racismo e
LGBTQIA+fobia, nos cinco primeiros meses
deste ano. O serviço, que pode ser acessado por
meio do Portal de Atendimento e da Central Te-
lefônica, além de oferecer orientação sobre os
equipamentos da administração municipal, é uma
importante ferramenta para denunciar casos de
racismo e de preconceito contra a população
LGBTQIA+.  “O importante é acolher a vítima
de preconceito, realizar o atendimento e adotar
as medidas que levarão a uma punição com base
na lei. Os atendentes do SP 156 estão prepara-
dos para realizar esse acolhimento, sem fazer
juízo de valores, a nossa função é o acolhimento
e o combate à violência, ao preconceito racial e
de gênero”, destacou o secretário de Inovação e
Tecnologia, Juan Quirós.  O atendimento de de-
núncias contra o racismo começou a ser realizado
pela Central 156 em abril de 2021. Já o serviço de
LGBTfobia teve início um pouco depois, no mês

de agosto. Neste ano foram efetuadas 94 de-
núncias de casos de racismo e 88 de precon-
ceito contra integrantes do público LGBTQI+,
totalizando 182 notificações até o último dia
do mês passado.  Há dois serviços relacio-
nados à raça e etnia e três referentes à
LGBTQIA+fobia. O trabalho da Prefeitura
é feito por meio de uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Inovação e
Tecnologia (SMIT), responsável pelo SP
156, a Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania (SMDHC) e as
coordenadorias de Políticas para LGBTI e
de Planejamento e Informação da popula-
ção, ambas coordenadorias da SMDHC.

Acolhimento - As equipes do SP 156
acolhem as vítimas de racismo e
LGBTQIA+, e coletam os dados necessá-
rios para formalizar a denúncia, preenchen-

do formulários. Os dados desses documentos
chegam até os responsáveis pelo setor dos Direi-
tos Humanos da SMDHC. No caso de racismo é
acionada a Coordenadoria de Promoção da Igual-
dade Racial e de LGBTfobia, a Coordenação de
Políticas para a Diversidade Sexual.  Segundo
uma das integrantes da Supervisão de Operação
Telefônica e Informações da SMIT, Maria Luísa
Lima Teixeira, a Central SP 156 seleciona cola-
boradores com perfil específico para esses aten-
dimentos.  “Os profissionais do SP 156 estão pre-
parados para acolher as pessoas sem fazer juízo
de valores. Direcionamos o mesmo grupo de ope-
radores já habituados ao atendimento de ligações
relacionadas a Direitos Humanos. Nossa função
é o combate ao preconceito”, explica.

 Maria Luísa destaca ainda que, além de aco-
lher as vítimas, o importante é realizar o atendi-
mento e adotar as medidas que levarão à uma
punição com base na lei.

Central SP156 auxilia no combate
ao racismo e LGBTQIA+fobia
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Chuvas destruidoras!

Os noticiários nos dão con-
ta das destruições que as re-
centes chuvas provocaram.
Em diversas cidades o volume
descabido das águas destruí-
ram tudo! Cito apenas os mais
recentes: em Petrópolis -RJ-
houve desmoronamentos de
casas, inundou muitas residên-
cias, veículos foram arrastados

CrônicaTia Zulmira

Conselho

Coisa ta feia!

Abrindo as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha, apesar do frio de lascar,
tive a grata satisfação de re-
ceber muitos clientes que,
movidos pela situação camba-
leante do país, vem ao aben-
çoado terreiro, a fim de rece-
ber passes, bênçãos, água ben-
ta para espantar o azar! Entre
os clientes, o líder da camba-
da disse:”Magnânima guru,
viemos ao milagroso terreiro,
afim de encomendar um tra-
balho contra a inflação! O cus-
to de vida sobe diariamente na
velocidade de um elevador;
nosso ordenado quando sobe
é idêntico a um velhote subin-
do escadas! Talvez um traba-

lho numa sexta-feira,
às margens de uma
praia desse um bre-
que nessa terrível in-
flação e nossos polí-
ticos descobrissem
uma fórmula de go-
vernar para o povo e
não em benefício pró-
prio!” Para desatar o
nó, foi escalado o ca-
boclo Oito Flechas,
primo do caboclo

Sete Flechas: “Zifios,o pedido
de vocês é uma necessidade
atual; a coisa tá feia, os pre-
ços sobem diariamente,mas se
para vocês a vida tá apertada,
para os ‘tubarões’ não! Ima-
gine um empresário de postos
de combustível com diversos
tanques cheios, o preço subin-
do semanalmente, o lucro e a
satisfação quanto aos aumen-
tos! Para vocês, a coisa tá feia;
para eles a inflação não é in-
flação e sim, satisfação!” Os
clientes saíram cabisbaixos,
concordando com as palavras
do caboclo Oito Flechas!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.
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O Imposto sobre
transmissão causa
mortis e doação de
quaisquer bens ou di-
reitos - incide sobre os
inventários e doações e
é necessário fazer uma
Declaração de ITCMD,
cujo preenchimento
pode ser realizado atra-
vés dos links da Secre-
taria da Fazenda do Es-
tado de São Paulo. Re-
ferido tributo é regido pela Lei
nº 10.705/00 e suas alterações,
regulamentada pelo Decreto
46.655/02 que instituiu o Regu-
lamento do ITCMD (RITCMD)
fonte - Fazenda e Planejamen-
to. Entenda assim, que temos
que preencher o formulário da
declaração de ITCMD e aí quem
vai calcular o Imposto é a Se-
cretária da Fazenda, e como ela
calcula? Ela calcula sobre um
valor de referência que ela en-
tende ser o valor de mercado e
cobra 4% (quatro por cento).
Por que entrar na justiça então?
A Lei Est adual 10.705/00 diz
que a base de cálculo do
ITCMD, no caso de transmis-
são de bens imóveis, deve ser o
valor venal, isto é, aquele usado
como base para o IPTU (para
imóveis urbanos  (para imóveis
rural)  o ITR. No entanto, o de-
creto estadual  55.002/09 deter-
mina que a base de cálculo do
ITCMD para imóveis urbanos é
o valor de referência para fins
de ITBI, fazendo uso de dados
da Prefeitura do Município de
São Paulo, que adotou um novo
valor por Decreto Municipal, e
para os imóveis rural o valor
definido pelo IEA - Instituto de
Economia Agrícola. Tais casos
tem elevado até 80% (oitenta por
cento) a cobrança do Imposto,
e a saida é ir para a  justiça. O
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo tem decidido que a base de
cálculo para cobrança do
ITCMD é o valor venal previs-
to na Lei nº 10.705/00. Assim é
possível pagar menos antes do
seu recolhimento? Sim, consul-
te os nossos serviços que ori-
entamos que há uma medida ju-
dicial para que a Justiça deter-
mine que a Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo, co-
bre sobre o valor venal que re-
presenta uma diferença grande.

Como pagar valor menor do ITCMD
 ou e receber o valor que pagou mais!

Direito Ari Pereira

Dr.Ari Pereira - Advogado - Membro da Diretoria
Plena da Associação Comercial de São Paulo

E-mail: pereiraari2917@gmail.com
 CEL. (011) 95116-4243.

PENSAMENTO:  AMOR, HARMONIA, VERDADE E JUSTIÇA.

Editorial

pela correntesa, ruas, estradas,
pontes foram destruídas, en-
fim, uma tragédia sem tama-
nho! Quando todos pensavam
que as águas estivessem cal-
mas, em Recife -PE- outra tra-
gédia aconteceu. Casas foram
levadas pelas águas, veículos
e vidas humanas!

As imagens da tevê foram
chocantes! Mais de uma cen-
tena de mortos e outo tanto
desaparecidos! Em outras ci-
dades, as águas fizeram estra-
gos, porém em menor escala
como as citadas. Façamos vo-
tos que doravante, as tempes-
tades acalmem para satisfação
da nossa população

A dose se repete!

Vicente Cavallari
Consultoria e  Mentoria para  pequenas

empresas - Criador do método  “ponha mais
dinheiro no bolso sem  quebrar  a empresa”

Contato (11) 9 9691 8825;
 instagram @vicentecavallari

Em muitos dos casos, a dose repete: ao tomar uma
caninha, dois amigos repetem a dose até ficarem
‘grogues’ confundindo Jesus com Genésio! Na
política, os ‘promessões’ repetem as doses de menti-
ras, a fim de iludir ao incauto eleitor a votar nele,
garantindo bom ordenado,  propinas mil, férias e ao
tentar nova eleição, às vezes ‘dá com os burros
n à́gua’, perdendo a mamata. Outra dose com
repetição diária é a dona inflação! Um mal sem cura.
Subindo a gasolina, dona inflação cai sobre os consu-
midores e os ‘magros reais’ baixam o poder aquisiti-
vo de tudo, inclusive de papel higiênico! Quando
todos acreditavam que a covid-19 nos deixou, eis que
os noticiários informam que o uso da máscara
voltará. Na próxima eleição para Presidente da
República, será que a dose se repetirá ou haverá
renovação? Nem Freud se arrisca na resposta!
Tia Zulmira, viúva, aposentada e na espera de
dias melhores!

Professor Clovis Pereira

Tia Alzira

Roubos e furtos de celulares na Avenida Paulista
mais do que dobram neste ano. Polícia afirma que re-
forçou policiamento na região Fome no Brasil: núme-
ro de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em
2 anos de pandemia.

Cerca de 33,1 milhões de brasileiros vivem em situação
de fome, 14 milhões a mais que em 2020. Quadro é equiva-
lente ao da década de 1990

Selecionado de futebol brasileiro fará amistosos,
testando suas possibilidades de sucesso na próxima
Copa do Mundo.

Naymar se contundiu recentemente e há possibilidade
de desfalcar nosso selecionado.

Os cabelos de Neymar foram pintados de várias
cores, semanalmente. Segundo entendidos, essa ope-
ração deixará Neymar careca, através do enfraqueci-
mento das raízes capilares.

Palmeiras à frente! Alguns técnicos famosos balançam;
logo teremos novidades!

Reportagens, Crítica, Elogios,  Sugestões  e  Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

Empreendedorismo & Gestão

 Na semana em que se ce-
lebra o Dia Mundial do Meio
Ambiente, nada mais oportu-
no do que abordar a relação
cultura organizacional versus
desenvolvimento sustentável
nas empresas.  Esse tema faz
parte de um processo que in-
tegra diversas áreas do conhe-
cimento: educação, economia,
ciência, meio ambiente, comu-
nicação e relações sociais.

No ambiente organizacio-
nal, é a cultura que possibilita
fortalecer o compromisso, a
moral e a ética, a produtivida-
de de seus integrantes; mode-
lando comportamentos que
geram impactos positivos no
ecossistema em que a empre-
sa atua.

 Assim, o objetivo desse
artigo é explorar a relação cul-
tura-desenvolvimento-susten-
tabilidade, visando a formula-
ção de um modelo de cultura
organizacional que permita às
organizações caminharem
rumo à sustentabilidade. De-
fine-se cultura sustentável
como um conjunto de cren-
ças, valores, normas, práticas
e comportamentos que priori-
zam o ser humano, a qualida-
de de vida e a proteção dos
recursos naturais, como eixos
centrais na entrega dos pro-
dutos (bens ou serviços) pela
organização para o mercado.

 No âmbito da gestão sus-
tentável, uma abordagem que
busca o equilíbrio entre os as-
pectos econômico-social-eco-
lógico, está cada vez mais pre-
sente nas demandas de amplos
setores econômicos e sociais
por meio de práticas empre-
sariais que considerem a pre-
servação do meio ambiente e
uma gestão ética e com res-
ponsabilidade social. Recipro-
camente, cada vez mais orga-
nizações estão entendendo a
necessidade de considerar que
a própria atividade não pode
ser sustentável à custa de ig-
norar as expectativas de um
conjunto mais amplo de ato-
res da sociedade. Que existem
conflitos de interesses, ten-
sões e zonas cinzentas entre a
organização e suas partes in-
teressadas (stakeholders). São
atores sociais com diferentes
objetivos e comportamentos

Sua empresa tem cultura ESG?

interagindo no
mesmo lugar e a
um só tempo, exi-
gindo que a orga-
nização considere
uma mudança cul-
tural que lhe per-
mita repensar seus
sistemas de gestão
e avaliar seu posi-
cionamento para
garantir a susten-
tabilidade do negó-
cio no longo pra-
zo. Essa perspec-
tiva se contrapõe a
uma visão de cur-
to prazo ou mera-
mente conjuntural,
do momento em
que entrega valor

à sociedade.
 Até agora, a relação da hu-

manidade com o ambiente na-
tural tem sido considerada
principalmente em termos bi-
ofísicos; no entanto, agora é
cada vez mais percebido e re-
conhecido que as próprias so-
ciedades criaram procedimen-
tos complexos que visam pro-
teger e gerenciar seus recur-
sos, especialmente os naturais.

 Como levar em conta es-
ses procedimentos enraizados
em valores culturais para que
o desenvolvimento sustentável
se torne uma realidade?

 A resposta a esta pergunta
e de acordo com a visão da
Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento
(CMMAD, criada pela ONU
em 1988) exige que se dê mai-
or atenção às interações entre
cultura e meio ambiente.

 Todas essas considera-
ções levaram a CMMAD a re-
comendar, repensar e expan-
dir o conceito de política cul-
tural para superar a abordagem
estreita que prevaleceu até ago-
ra, convidando à reflexão:

  Como os países podem
definir políticas culturais des-
tinadas a promover um plura-
lismo verdadeiramente cons-
trutivo onde a diversidade é
uma fonte de criatividade?

Como convencer tomado-
res de decisão de que apoiar
formas e expressões novas,
emergentes e experimentais
não significa apenas subsidiar
o consumo, mas investir no
desenvolvimento humano?

 Essas indagações passam
necessariamente pelo papel
institucional da organização,
tanto na consecução do desen-
volvimento econômico como
na reformulação de seus com-
ponentes culturais de forma a
contemplar a natureza como
parte do capital com o qual e
para o qual trabalham, criando
raízes e não âncoras.

Ensinamento da sema-
na: Nenhuma organização será
capaz de sobreviver em um
ambiente devastado pela pobre-
za e desigualdade; não haverá
mercado para apoiar a ativida-
de empresarial em condições
de consumo insustentáveis.

A cultura precede a prática.

Por exemplo: um imóvel que
tem uma valor venal no Carnê
do   IPTU de R$ 300.000,00
calcula-se 4% (quatro po cen-
to) o ITCMD é de R$ 12.000,00
(doze mil reais), mas, o valor
de referência ela diz que é R$
500.000,00 (quinhentos mil re-
ais) calculando 4% (quatro por
cento) o ITCMD vai para R$
20.000,00 (vinte mil reais) di-
ferença de R$ 8.000,00 (oito
mil reais). Por outro lado, e
quem já pagou nos últimos 5
(cinco) anos esse Imposto.
Também nos procure, que ire-
mos ingressar na Justiça com
pedido para que devolva essa
diferença e a decisão é certa e
favorável, embora em Dire ito
não deve promete, mas, nesse
caso como já dissemos acima,
o Poder Judiciário tem decidi-
do unanimente que as cobran-
ças da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo são ilegais.
Não perca o seu direito, não
deixe o tempo passar para re-
clamar. Se souber quem está
nessas  situações, indique os
nossos serviços que iremos es-
clarecer e indicar o caminho a
ser seguido. Alertamos ainda
que esse imposto está sendo au-
mentado, e o Projeto de Lei nº
250/2020 já está tramitando na
Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, e nele a Se-
cretária da Fazenda irá insistir
em utiizar-se de um valor de re-
ferência o que vale dizer que
só o Poder Judiciário para re-
solver e evitar que cobrem o
imposto a mais. Os motivos
alegados nesse Projeto de Lei é
por caso da Pandemia, só o
Governo tem sofrido, ele só
quer gastar e n&a tilde;o dimi-
nuir as suas despesas. O povo
é que sofre com os desmandos
dos nossos dirigentes.

Bairro a Bairro Alex dos Santos

Estamos preci-
sando de ajuda,
apoio parlamentar
para conseguir
atender melhor a
Comunidade, mo-
radores da Cacho-
eirinha/Brasilân-
dia com a festivi-
dade comemorati-
va ao Aniversário do bairro no dia 07/08/22, está havendo negativas
para que o povo não só comemore o Aniversário do bairro mais tam-
bém seja beneficiado com o entretenimento que é o que mais falta no
território, a área pertence à Subprefeitura Casa Verde  e no dia 19/04 o
Conseg Vila Amália protocolou diretamente no gabinete do vereador
Paulo Frange uma solicitação de apoio para que a Comunidade seja
atendida. (Alex dos Santos - Associação da Região)
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  Cuidado ao realizar empreendimento! Nada de comprar imóveis!
Compra e na hora  de vender, não encontra comprador. A crise tá feia!

 Prudência, garota nota 10 é sucesso nas páginas sociais! Tenha
prudência ao levar um papo com a Prudência e nesse  -conversa vai,
conversa vem-, pode acontecer!

 Tenha equilíbrio ao equilibrar-se! Evite rolos familiares  com vizi-
nhos fofoqueiros. Se faltar equilíbrio, a vaca vai pro brejo!

 Tudo acontecerá no momento certo! Será assaltado,  moto e ‘ber-
ro’ roubado, perderá o emprego de político atual,sua ‘gata’ será leva-
da pelo seu pior amigo! Azarado!

  Seja adepto à boa leitura! Leia algo instrutivo e siga  conselhos e
manias dos escritores! Recomendo: A vida íntima de Lampeão, Sete
Dedos e de alguns políticos!

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

  Com a morte do vovô, recomendo paz ao formar de partilha. Imó-
veis deverão ser vendidos, grana repartida e o burro da carroça do vovô
não deve ser negociado; na família sempre vamos manter um burro!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Amizade é dinheiro no bolso! Tendo dinheiro, terá amigos, mulher
e canção! Faltando a grana, essa turma desaparece!

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 diálogo com seus amigos de cela, na penitenciária! Combi-
ne na próxima  ‘saidinha’ do Natal’ um rendoso assalto, para compen-
sar o atraso das atividades em que foi encanado!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Fique em reflexão: lembre-se de que deve até as raízes do cabelo e

sendo careca, deve fios de cabelo de outras áreas da carcaça! Portan-
to, reflexões serão vitais!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Sua carreira profissional vai de vento em popa! Sucesso! Mas a

outra carreira em sua vida pessoal, tá perigosa! Sua sogra virá do
norte do país e vai residir em sua casa!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 A situação econômica do país  está periclitante. Nada de fazer

crediário! Espere passar a covid, eleições para conferir como está e
como fica a situação do país!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Mudanças à vista para os nativos de peixe! Será ‘despejado’ da

praça Princesa Isabel junto aos moradores de rua e terá que se virar,
morando nos baixos do minhocão.

Horóscopo Kaidakama

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

 O BATISMO 2/2

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita) / Visite-nos: Av.
Itaberaba em frente ao número 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.

 Lembre-se: EM CADA DIA SEMPRE HÁ UMA NOVA LUZ!
  Venha conhecer nossa feirinha permanente de livros espiritas ao preço único de R$ 9,90 cada!

“E disse-lhes (jesus): Ide
por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura”
(Mateus 16:15) e de fato quem
não crer nesta pregação é por-
que não entendeu e não se
conscientizou e, portanto, não
se arrepende, permanecendo
no erro, na inercia e no egoís-
mo, atos que acarretam efei-
tos danosos. Quem crer, ao
contrário, deve ser batizado,
mas não com agua e sim com
o batismo que Jesus nos ensi-
nou, com o fogo do Espirito, isto
é, ser convidado a dar teste-
munho, não apenas verbal,
mas com atitudes, com exem-
plos de vivencia até alcançar
sintonia superior e, dessa for-
ma, ser ele mesmo motivo de
ser seguido, como Paulo, o
apostolo dos gentios que dizia
que o cristo não o enviara para
batizar, mas para evangelizar
(1 Coríntios 1:17).

 Jesus nos ensinou a ado-
rar a Deus “em espirito e ver-
dade” (Joao 4:24) e nunca ins-
tituiu formulas materiais e nem
designou lugares especiais
para o culto ao criador, mas,
em virtude de nossa pouca
evolução, muitas pessoas sen-
tem falta de um meio material
para expressar ou tornar con-
cretos os fatos espirituais por
harmonia ou assimilação des-
sa sintonia através de objetos
ou atos que sirvam de ponte,
ou ponto de ligação, com a es-
piritualidade. Foi assim, que,
em vez de se conservar a pu-
reza e a simplicidade do Cris-
tianismo, abolindo as antigas
praticas externas de culto, in-
filtraram rituais, formulas, ves-
tes especiais e etc. e, o batis-
mo com agua, ao invés de se

extinguir, assumiu uma im-
portância que não tinha no
começo, perdendo seu signi-
ficado espiritual que era a
necessidade de arrependi-
mento e desejo de renova-
ção.    Antigamente, na Igreja
Católica, o batismo visava a
“apagar o pecado original”
que atingia toda a humanida-
de por causa de Adão e Eva,
porém, como no ensino ca-
tólico cada alma que nasce
é uma alma nova, recém-cri-
ada por Deus, o que a bem
da verdade desmentia o en-
sinamento cristico de que
cada um terá a colheita con-
forme a seu plantio.

 O espirita consciente
não se batiza e nem faz bati-
zar os seus filhos e tampou-
co adota tal diligencia no gru-
po espírita que frequenta ou
dirige porque sabe que isto é
uma pratica exterior e sim-
bólica apenas. O pecado ori-
ginal poderia ser uma refe-
rência das consequências de
erros que cada pessoa traz
ao nascer porque já viveu
antes e que precisam ser res-
gatados, corrigidos, e diga-
mos, lavados, mas isso não
se consegue porque alguém
mergulha na agua ou que a
derrame sobre sua cabeça.
Somente seus esforços para
o bem e os atos bons que
praticar na nova existência
é que conseguirão libertá-la
dos efeitos dos erros passa-
dos e ensejar-lhe situações
mais felizes para o futuro. A
vida não é função da maté-
ria e sim do espírito, a maté-
ria tem duração limitada e o
Espírito é eterno.

Associação Comercial de SP promove
Campanha do Agasalho 2022

Brás PereiraCidadania

Até o dia 30 de julho o
Conselho da Mulher Empre-
endedora e da Cultura
(CMEC) da Associação Co-
mercial de São Paulo
(ACSP) e da Federação das
Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (Fa-
cesp), estará arrecadando
roupas, agasalhos, cobertores
e itens de higiene para ajudar
pessoas carentes da capital.
A ação faz parte da Campa-
nha do Agasalho 2022 que
iniciou no dia 26 de abril e vai
até o dia 30 de julho, inicial-
mente com 16 pontos de co-
letas na cidade.  Para este
ano, a meta de arrecadação
é de pelo menos 200 mil itens.
Comerciantes e lojistas tam-
bém podem aderir à campa-
nha se inscrevendo no site do
CMEC.  “A Campanha do
Agasalho do CMEC tem aju-
dado muitas pessoas que so-
frem por causa das baixas
temperaturas da estação. Te-
mos trabalhado em parceria
com entidades que fazem essa
ponte e ajudam os mais ne-
cessitados”, afirma a presi-

dente do CMEC, Ana Clau-
dia Badra Cotait.  São pon-
tos de doação o edifício-sede
da ACSP (Rua Boa Vista, 51,
Centro Histórico) e as 15
Sedes Distritais da entidade,

localizadas em todas as regi-
ões da capital.  Os moradores
da zona norte, interessados
em colaborar com a Campa-
nha, podem levar suas doa-
ções até uma das distritais da

ACSP na região. São duas dis-
tritais: Distrital Santana (Rua
Jovita, 309 – Santana) e a Dis-
trital Vila Maria (Avenida Gui-
lherme Cotching, 1070 – Vila
Maria).

Quem tem animais de estima-
ção sabe as dificuldades para
identificar possíveis problemas de
saúde. Os pets, assim como as
crianças pequenas, não são ca-
pazes de expressar o que sentem,
deixando os donos sempre em dú-
vida diante de comportamentos
diferentes.  Um dos males que
costumam surgir em cães são os
tremores. Um cachorro tremendo
pode ter problemas físicos, emo-
cionais ou simplesmente estar em
um estado de excitação no mo-
mento.  Mas como identificar a
origem desse comportamento? Nes-
te artigo, vamos explicar as causas
dos tremores em cachorros e quan-
do é necessário procurar ajuda.
Acompanhe!

 Quais são as causas da treme-
deira de um cachorro?

Antes de explicar porque os ca-
chorros tremem, é importante desta-
car que esse comportamento pode
ter origem física ou emocional.

Causas físicas - A primeira
causa dos tremores pode ser o
frio. Assim como os humanos, os
cachorros, principalmente os que
têm o pelo curto, sentem a neces-
sidade de aquecer-se nas baixas
temperaturas.  Caso o animal te-
nha febre ou sinta alguma dor
aguda em qualquer parte do cor-
po, também é possível que sur-
jam os tremores.  A artrite é uma
doença muito comum em cães
mais idosos e também pode ser
um dos motivos para esse com-
portamento, assim como outros
tipos de problemas musculares e
doenças neurológicas, como epi-
lepsia e Síndrome de Shaker.  Fa-
lando em enfermidades, alguns
medicamentos utilizados pelos
cães em tratamentos de saúde
podem acarretar efeitos colaterais,
entre eles a tremedeira.  É impor-

tante destacar também a influên-
cia da alimentação nesse quadro.
Um dos motivos mais comuns
para os tremores é a hipoglicemia
(queda de açúcar no sangue).
Caso o animal tenha ficado mui-
tos dias sem comer, é provável
que a falta de alimentação tenha
causado o problema. A hipoglice-
mia costuma aparecer com mais
frequência em cães de raças pe-
quenas ou miniaturas.

 Causas emocionais - Estímu-
los externos, como o som dos car-
ros na rua, alarmes, gritos e outros
barulhos muito altos podem cau-
sar medo no cão e, consequente-
mente, os tremores.  A ansiedade
também é capaz provocar esse
comportamento como, por exem-
plo, quando o cachorro não cos-
tuma exercitar-se e acumula muita
energia.  Uma outra causa seme-
lhante é o estresse, que pode vir
acompanhado de outras reações,
como agressividade, ofegação e o
aumento do comportamento de
roer móveis e objetos .  Os tremo-
res também podem ser desenvol-
vidos por conta de um motivo bem
curioso: um comportamento apren-
dido. Por exemplo, se o cachorro
estava tremendo por um motivo
qualquer e você o pegou no colo e
o paparicou bastante, ele pode
aprender que vai receber a mesma
atenção toda vez que tremer.

 O que fazer quando o cachor-
ro está tremendo?

Conforme explicamos, existem
vários motivos que justificam um
cachorro tremendo. Em alguns
casos, a solução é bem simples,
como aquecer o cãozinho ou man-
tê-lo protegido em situações com
muito barulho.  O importante é
observar o momento em que os
tremores acontecem e qual é a sua
frequência.  Caso você note que
o problema persiste, leve o ani-
mal o quanto antes a uma clínica
veterinária. Independentemente
da origem da tremedeira, seja ela
física ou emocional, o veterinário
vai conseguir identificar a causa
e indicar o melhor tratamento.

 Ver o cachorro tremendo é
uma situação que preocupa mui-
tos donos. Essa apreensão tem
motivo, afinal, qualquer compor-
tamento que foge do comum pode
ser um sinal de alerta referente à
saúde do animalzinho.

Pet’s de Fato Marcia Martins

CACHORRO TREMENDO:
O QUE PODE SER?

Crônica Valdir Medori

 A Nasa con-
seguiu juntar duas
coisas que ali-
mentam a nossa
criança de quinta
série interior: via-
gem à lua e piada
de cocô. Explico:
depois de mais de
50 anos, o homem
voltará a pisar na
lua e, uma de suas
missões é resga-
tar os dejetos dei-
xados pelos pri-
meiros visitantes. É exatamen-
te isso, os primeiros america-
nos a pisarem na antes imacu-
lada lua deram uma bela ca-
gada em solo lunar, tendo o
planeta Terra como testemu-
nha. O pior é que deixaram
tudo lá, pegaram a nave e se
mandaram.   A fofoca de bas-
tidores é que quando começou
a vaporizar a ideia de uma
nova missão à lua, Buzz Aldrin
foi contra e tentou chochar a
equipe com argumentos do tipo
“Fazer o que lá? Eu já fui, não
tem nada, só buraco e poeira...
Um tédio só. E outra, a Terra
é feia pacas, não vale nem pela
vista.”   Percebendo a empol-
gação inabalável dos envolvi-
dos, resolveu confessar: “Olha,
se vocês encontraram alguma
coisa por lá... Pode ser que eu
tenha esquecido de puxar a
descarga.” Questionado e
pressionado a contar a histó-
ria direito não só assumiu como
caguetou os colegas: “Bom, a
gente chegou lá e ficou meio
nervoso, deu uma dor de bar-
riga geral e acabamos nos ali-
viando numa daquelas crate-
ras. A gente chegou até a em-

brulhar o resul-
tado num saqui-
nho de super-
mercado Extra
e a ideia era tra-
zer de volta,
numa boa, mas
na correria aca-
bamos esque-
cendo tudo lá.”
E ressaltou mais
uma vez “Tá
sussa de pegar,
deixamos tudo
em b r u l h a d i -

nho”. Assim, entrou mais esse
item na lista de tarefas: “re-
colher o cocô da tripulação an-
terior”.

 Esse é o melhor exemplo
de “cabe às gerações futuras
resolver as cagadas do passa-
do.”  Para dar um ar de im-
portância à tarefa, a Nasa in-
formou que vai analisar os
dejetos para saber o que hou-
ve com os fungos e bactérias
presentes na hora do expur-
go. Fiquei eu pensando (com
a minha imaginação de nerd)
que os inofensivos cocôs as-
tronautas podem ter dado ori-
gem a uma nova civilização que
daqui a alguns milhares de anos
terá seres complexos, capazes
de tomar cerveja em copos
Stanley e se exercitarem em
arenas de beach tennis... Po-
bre Lua.  Exageros e invenções
à parte, a história é real. Pare-
ce que daqui dois anos tere-
mos uma nova missão à lua e
uma das tarefas é, realmente,
recolher os dejetos deixados
pela tripulação da Missão Apo-
llo. Se tiver curiosidade dê um
google aí: missão cocô lua.
@valdirmedori

Humor

O Bar do Tião é um local onde
os amigos se reúnem para apreci-
ar uma cerveja bem gelada, con-
versar, rir, assistir aos jogos do seu
time de coração, paquerar e se di-
vertir muito.  Estamos abertos de
segunda a sábado. O Bar traz além
das saborosas porções, diversos
atrativos especiais. Dispomos de
um vasto acervo de cachaças na-

cionais e importadas.  Sinta-se à vontade com seus amigos e
familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos nossos servi-
ços. A conquista de nossos clientes está relacionada a grande
qualidade que oferecemos em nossos serviços.

Bar do Tião - Sede Zero

Rua Monjolo, 386
  Fregues ia do Ó  -  São Paulo

 Telefones : (11)  3999-5213 /  94736-4989
www.bardotiao.com.br

Roteiro Cassius Clay
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Automobilismo

Nos últimos
anos estamos ven-
do, como em tem-
pos de outrora, os
brasileiros se des-
tacarem nas cate-
gorias de acesso à

Formula 1, como a Formula 2, For-
mula 3, Formula 4, mas, na hora
de negociar suas entradas na ca-
tegoria máxima do automobilismo,
estes têm levado desvantagens
em relação aos estrangeiros. Isto
acontece por causa da mentalida-
de das lideranças empresariais do
Brasil, necessário que sejam mu-
dadas, no sentido de apoiar nos-
sos atletas, não só após alcança-
rem o auge de suas carreiras. Ca-
sos assim, também inclui os pilo-
tos no automobilismo, desde
seus primeiros passos no kart até
a Formula 1. Exemplos de progra-
mas de desenvolvimento de jo-
vens na talentos na Europa, para
o automobilismo não faltam. Des-
de o patrocínio de escolas de pi-
lotagem, como feito pela petrolei-
ra francesa ELF. Programa que re-
velou vários pilotos franceses
para a categoria, como Jacques
Laffite, Patrick Depailler, René Ar-
noux, Alain Prost entre outros. Na
Alemanha a Mercedes revelou
Michael Schumacher, Heinz Ha-
rald Frentzen e Karl Wendlinger
para a Formula 1, e no Reino Uni-
do, a McLaren revelou Lewis Ha-
milton, patrocinando o inglês
desde seus tempos de kart. En-
quanto isto, no Brasil vemos uma

Formula 1, a necessidade de
nossas lideranças empresariais

apoiarem nossos pilotos

Claudir Pereira

A Sinalização hori-
zontal é um subsistema
da sinalização viária que
utiliza linhas, marca-
ções, símbolos e legen-
das, pintados ou opos-
tos sobre o pavimento
da via, cujos padrões, dimen-
sões, características e cores es-
tão especificados no Anexo do
CTB. Tem como função organi-
zar o fluxo de veículos e pedes-
tres; controlar e orientar os des-
locamentos em situações com
problemas de geometria, topo-
grafia ou frente a obstáculos;
complementar os sinais verticais
de regulamentação, advertência
ou indicação. A sinalização hori-
zontal é classificada em marcas
longitudinais, marcas transver-
sais, marcas de canalização, mar-
cas de delimitação e controle de
estacionamento e/ou parada e ins-
crições no pavimento. Os dispo-
sitivos e sinalização auxiliares são
aqueles constituídos de materi-
ais de composições, formas, co-
res e refletividade diversos, apli-
cados em obstáculos, no pavi-
mento da via ou adjacente a ela,
tendo como função básica incre-
mentar a visibilidade da sinaliza-
ção ou de obstáculos à circula-
ção, alertando os condutores
quanto às situações de perigo po-
tencial ou às que requeiram mai-

A Sinalização
Curiosidade

or atenção, de forma a
tornar mais eficiente e
segura a operação na
via. Podem ser dispo-
sitivos delimitadores,
de canalização, sinaliza-
ção de alerta, alterações
nas características do
pavimento, de proteção
contínua, de uso tem-
porário e painéis eletrô-

nicos. A sinalização sema-
fórica (luminosos) é um
subsistema da sinalização
viária, que se compõe de
luzes acionadas alternada
ou intermitentemente atra-
vés de sistema eletro/ele-
trônico, cuja função é con-

trolar os deslocamentos e efetu-
ar o controle de trânsito num cru-
zamento ou seção de via através
de indicações luminosas, alteran-
do o direito de passagem dos
vários fluxos de veículos e/ou pe-
destres. A sinalização semafóri-
ca se divide em dois grupos: de
regulamentação e de advertência.
As suas características, forma-
tos, dimensões e cores estão es-
pecificados no Anexo II do CTB.
Os sinais sonoros são sons con-
vencionais, emitidos exclusiva-
mente pelos agentes da autorida-
de de trânsito nas vias, buscan-
do orientar ou indicar o direito
de passagem dos veículos ou pe-
destres, sobrepondo-se ou com-
plementando a sinalização exis-
tente no local ou na norma esta-
belecida no CTB. Os tipos, sig-
nificação e emprego dos sinais
sonoros estão especificados no
Anexo II do CTB.

O Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) decidiu, ontem (8/
6), que o rol de procedimen-
tos listados pela Agência Naci-
onal de Saúde Suplementar
(ANS) para a cobertura dos
planos de saúde é taxativo.
Isso significa que as operado-
res são obrigadas a cobrir ape-
nas os itens da relação. Espe-
cialistas defendem a decisão,
argumentando que ela oferece
segurança jurídica aos planos,
enquanto entidades formadas
por usuários dizem que trata-
mentos estão em risco. Na prá-
tica, o julgamento precisava
decidir se o rol deveria ser ta-
xativo, oferecendo e limitando
a lista de procedimentos obri-
gatórios, ou exemplificativo,
servindo como uma referência
mínima de serviços a serem
oferecidos pelos planos de saú-
de. Por seis votos a três, a 2ª
Seção do STJ determinou que
o rol é taxativo, mantendo a

Entenda o que muda com decisão que
limita cobertura de plano de saúde

Saúde

           Adir Vergilio

Marcia Martins

STJ decide que procedimentos que podem ser exigidos das operadoras de convênios médicos são apenas
aqueles da lista definida pela ANS, que passa a ser considerada taxativa. Medida divide opiniões

Programe-se para participar da 2 ª Festa Junina que acontece nos dias 24, 25 e 26 de Junho à partir das 18h, o tradicional
evento gratuito para a Comunidade será realizado na Rua Puxinana, altura do nº47 na Vila Rica - Brasilândia, muita diversão,
música e a tradicional dança de quadrilha. Entretenimento sadio, gratuito e bem organizado diretamente nos bairros de fundão da
periferia onde o poder público fica excluindo e quando faz alguma coisa leva para onde menos precisa.

Nos dias 24, 25 e 26 de Junho tem Festa Junina da
JOIA DA VILA no bairro Brasilândia

ADIR VERGILIO
ESPECIALISTA EM TRÂNSITO

WHATSAPP (11) 9.9958-4775

lista imensa de pilotos de ta-
lento ficando pelo caminho
por falta de apoio. Desde o
último mundial de Ayrton Sen-
na em 1991, já se passaram trin-
ta e um anos sem um brasilei-
ro campeão na Formula 1. Em
contraste com esta triste rea-
lidade, seja em Interlagos, São
Paulo ou em Jacarepaguá, Rio
de Janeiro, o Brasil foi um dos
poucos países desde a primei-
ra prova em 1972 até hoje, a

sediar ininterruptamente, um
Grand Prix de Formula 1. Mesmo
assim, isto parece não despertar
o interesse de nossas lideranças
empresariais. Por isto, quase im-
possível ter um brasileiro outra
vez, disputando uma prova na ca-
tegoria. A formação de pilotos é
trabalho duro, desde os treinos
em kartódromos vazios durante
primeiros anos, passando pelas
categorias, Formula 4, Formula 3,
Formula 2 até intensos treina-
mentos nos sofisticados simula-
dores para a Formula 1. Tudo isto,
custa caro, nos dias atuais, qua-
se impossível, apenas com o
apoio de seus familiares.

Assim como na Europa, aqui
no Brasil também necessário o
apoio das corporações, o que
seria fácil, já que muitas delas são
de grande porte, concorrendo no
mercado internacional. Algo pre-
cisa mudar na mentalidade de
nossas lideranças empresariais,
porque bons exemplos de outro-
ra, mesmo por aqui não faltam,
com Emerson Fittipaldi, patroci-
nado pelos lubrificantes Bardahl,
Nelson Piquet, Jeans Gledson,
Arno e Brastemp, Ayrton Senna,
Jeans Pool e Banerj, Rubens Bar-
richello, Arisco. Todas estas em-
presas imortalizadas por apoiarem
estes pilotos nas categorias de
acesso à Formula 1. Enquanto
isto, as estreitas ruas do Azerbai-
jão esperam próxima etapa do
Mundial de Formula 1 -

E-mail: clauddir@gmail.com

 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

(11) 3801-4115

obrigatoriedade de atendimen-
to para os casos previstos na
lista da ANS, mas com crité-
rio, abrindo a possibilidade de
análise das exceções.

 O rol da ANS com mais de
3,7 mil procedimentos vinha
sendo considerado exemplifi-
cativo pela maior parte de de-
cisões judiciais sobre o tema.

Nesse caso, pacientes que tives-
sem negados procedimentos que
não constassem na lista poderi-
am recorrer à Justiça para am-
pliar o atendimento. Com o novo
entendimento, a lista contém toda
a obrigatoriedade que os planos
são obrigados a pagar, ou seja,
o que não está na lista não preci-
sa ser coberto.  Embora a deci-

são do STJ não obrigue as de-
mais instâncias da Justiça a se-
guir esse entendimento, o julga-
mento serve de orientação em pro-
cessos que tratem do tema. O rol
da ANS compreende todas as do-
enças previstas na Classificação
Estatística Internacional de Do-
enças e Problemas Relacionados
com a Saúde (CID), da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

Debate - O STJ chegou à
decisão após o julgamento de
embargos de divergência em
dois recursos especiais envol-
vendo uma cooperativa médica
de Campinas (SP). Neles, o
grupo contestava a obrigatorie-
dade de cobrir o tratamento de
uma criança com transtorno do
espectro autista. O procedimen-
to em questão não está descrito
no rol da ANS.

Fonte: Correio Brasilense

SUPER BUFFET DE ALMOÇO
DAS 11:30 ÀS15HS.
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HENRIQUE VELTMAN é jornalista
 E-mail: hbveltman@gmail.com

Quem me acompanha nas
redes sociais e aqui nos artigos,
sabe a minha preocupação com
a defesa do ser humano, em
especial da mulher, o que me
leva a defender a chamada
equidade de gênero, um termo
que significa a ‘’promoção de
um tratamento justo entre ho-
mens e mulheres, de acordo
com as suas necessidades. A
questão da equidade começa já
no ambiente familiar, em como
os papéis são divididos no lar, e
transborda para outras áreas da
sociedade’’.

E quando atrelamos isso à
palavra ‘gênero’, significa que
independente de ser homem ou
mulher, todas as pessoas me-
recem desfrutar dos mesmos
direitos. Mas, na prática, sabe-
mos que não funciona bem as-
sim. Olhando para o passado,
as mulheres, até uns anos atrás
não podiam nem sequer exer-
cer o direito ao voto, o que dirá
ocupar cargos de destaque,
como no poder público e priva-
do. Foi com muita luta, sacrifí-
cio e insistência que as mulhe-
res foram aos poucos conquis-
tando o seu lugar na socieda-
de.  Por isso é importante dis-
cutirmos esse tema e buscar in-
formação e entendimento para
que as distorções sobre a ideia
de igualdade, bem como as in-
justiças cometidas ao longo dos
anos, sejam reparadas e a so-
ciedade seja um meio mais jus-
to e iqualitário. É fácil enten-
dermos como esse processo
vem perdurando até hoje se
compararmos os ganhos sala-
riais entre homens e mulheres.
Em média, a mulher recebe
22% menos que os homens,
mesmo ocupando iguais fun-
ções. A questão da maternida-
de é outro ponto discriminató-
rio nos postos de trabalho e apa-
rece no topo das pesquisas, se-
gundo estudo realizado pela
Fundação Getúlio Vargas
(FGV). E outro dado muito re-
levante é sobre a participação
política feminina. Para se ter
uma ideia, os números apontam
que o Brasil ocupa a 134ª posi-
ção entre 193 países no ranking
de representação feminina no
Parlamento (conforme o Mapa
Mulheres na Política 2019, re-
latório da ONU), o que nos leva
a crer que vivemos numa soci-
edade ainda patriarcal e ma-
chista, a despeito dos avanços
conquistados. A igualdade en-
tre homens e mulheres é essen-
cial para que se estabeleça um
equilíbrio de forças, cada um

EQUIDADE DE GÊNERO COMO RESPOSTA
PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA

Artigo Aline Teixeira

Acesse o link do Aplicativo
Basta em seu celular:
https://app.vc/appbasta.

Se você puder, dá uma passadinha lá no
Facebook e no Instagram. No nosso site também.

Facebook: /alineteixeira.oficial
Instagram: @alineteixeira.oficial

Twitter: @alineteixeirasp

Site: www.alineteixeirasp.com.br

Curta as redes e aproveita para escrever
 o que achou do artigo lá.

Vamos juntos nessa caminhada!
Repetindo a frase que meu pai sempre fala:

Um beijo no seu coração!

Acesse o link do Aplicativo
Basta em seu celular:
https://app.vc/appbasta.

 Nos meus tempos de
Hashomer Hatzair, a festa de
Bikurim era muito esperada e
comemorada, geralmente
com desfiles no antigo está-
dio do América, na Rua Cam-
pos Sales. Claro, as escolas
também participavam, e eu
lembro saudoso da meninada
com bandeirolas de Israel,
maçã espetada na varinha de
marmelo...

O Talmud, da mesma for-
ma que o Tanach, está à dis-
posição de todos.  Mergulho
de vez em quando nesses tex-
tos, com grande satisfação.
No 48º dia da contagem do
Ômer, véspera de Shavuot
(Eclesiastes,  Qoehlet), dia 4
de junho:  - “Sobre os pães da
primícia, que se sacrificam no
Templo, e sobre o período das
primícias, que se inicia em
Shavuot, a cada um é imposto
trazer primicias das sete es-
pécies perante Deus, no Tem-
plo”. (Deuteronômio 26).

 Nos lares, são preparadas
comidas especiais, preferen-
cialmente lácteas e pratos
adoçados com mel. Este cos-
tume tem uma origem muito
interessante, pois deriva de
uma passagem do Cântico dos
Cânticos, do rei Salomão, que
diz: “mel e leite há sob tua lín-
gua”, o que significa que a
Torá é tão doce como o mel,
tão nutritiva como o leite.

Nas comemorações de
Shavuot, nas sinagogas e nos
lares,  é incluída a leitura da
promulgação dos dez manda-
mentos. Em várias comunida-
des costumava-se recitar os

respeitando o outro, e se
exerça a tolerância e o
respeito mútuos. A ideia
aqui não é instigar as mu-
lheres a assumir um dis-
curso de ódio contras os
homens. De forma algu-
ma, pois no final das con-
tas, todos perdem.

Uma sociedade mais
justa, inclusiva em todos
os termos da palavra, é
dar oportunidades iguais
a todos, seja de bens e
serviços, como para a
construção de um futuro
próximo feliz, mais pacífico,
e que  nos permita alcançar
uma vida melhor.

Esse era o recado que
queria deixar aqui para jun-
tos refletirmos. Como sem-
pre, essa coluna é um espa-
ço aberto para comentários,
opiniões  e sugestões. Espe-
ramos você nas nossas redes
sociais aqui publicadas e que
podem ser acessadas tam-
bém por esse QR-Code.

Lembre-se que juntos,
podemos ser os agentes das
mudanças que queremos ver
no mundo. Contem comigo!

versículos de “Akdamot” an-
tes de ler a Torá, com entona-
ção especial. Estes versos fo-
ram escritos por Rabi Meir
Ben Rabi Itzhak, chazan na
sinagoga da cidade de Vermi-
ze (que eu não sei onde fica,
provavelmente na Provence),
educador de Rashi, que escre-
via poesia em aramaico e tam-
bém no provençal Os primei-
ros 22 pares de versos estão
dispostos em ordem alfabéti-
ca de “alef-bet”, e os outros
46 são a sigla de “Meir Bir
Rabi Itzhak, “crescerá com a
Torá com boas ações, bendito
seja, forte e valente”. Em ou-
tras comunidades recitava-se
os versículos de “Azharot”,
depois da oração de “mussaf”
ou antes de “minchá”; versí-
culos atribuídos à Shlomo Ibn
Gabirol. Nestes versos estão
todas os 613 preceitos, mitzvot.

Lê-se, na abertura da Arca
Sagrada ou nas reuniões fami-
liares, o poema “Ketubá”, en-
tre Israel e a Torá, que foi es-
crito pelo Rabi Israel Najara.
Como reminiscência do cará-
ter campestre de Shavuot, jun-
ta-se a leitura do livro de Ruth,
relato idílico que descreve a
colheita e demonstra até que
ponto a legislação judaica con-
siderava a situação dos desam-
parados: “E, quando contardes
a ceifa da vossa terra, não aca-
barás a orla de teu tempo ao
cortares nem recolherás as es-
pigas caídas da tua ceifa: para
o pobre e para o estrangeiro
as deixarás: Eu sou o Eterno,
vosso Deus”. (Levítico 23:22).
Apesar da desaprovação ini-

cial de algumas an-
tigas autoridades
por achar que era
uma imitação de
certos ritos da
Igreja, as sinago-
gas e lares, em
Shavuot, são deco-
rados com plantas,
flores e ramos de
árvores, o que en-
fatiza a origem
agrícola desta fes-
tividade. Atenção,
meninos! Cabe aos
esposos renovar
seus votos de pere-
ne amor e cumprir
seus compromis-
sos... Com a leitu-
ra do Cântico dos
Cânticos, de Salo-

mão. Pelo menos, atribuído a
ele...

Por último, mas não menos
importante, procede-se à leitu-
ra do livro de Ruth. Ela é a he-
roína moabita antepassada do
rei David. Ruth, que era filha
do rei de Moab, casou-se com
um israelita e viveu com a fa-
mília dele em Moab. Quando
seu marido morreu, sua sogra,
Naomi, incentivou-a voltar
para casa, Ruth, no entanto,
recusou- se a abandonar a ido-
sa Naomi, prometendo ir com
ela e aceitar seu povo e seu
Deus (Ruth 1:16). Naomi en-
tão instruiu-a nos princípios e
práticas do judaísmo, e Ruth
tornou-se uma convertida de-
vota. Naomi e Ruth chegaram
a Belém (Bet Lechem), em
Judá, “no começo da colheita
de cevada” (Ruth 1:22). Ruth,
que não semeou nos campos
de Israel, recolhe espigas que
caem por detrás dos ceifado-
res e, assim, ganha o pão para
si e para sua sogra. A moabita
continua a obedecer aos con-
selhos de sua sogra, pois sabe
que todos eles são produto de
sua sabedoria e seu amor pro-
fundo. Após viver algum tem-
po em Belém em grande po-
breza, Ruth casou mais tarde
com Boaz, parente de seu fa-
lecido marido. Embora Ruth
fosse fisicamente incapaz de
ter filhos, Deus realizou um
milagre e ela concebeu. Ruth
sobreviveu até o reinado de
seu tataraneto Salomão. Nada
com uma convertida para dar
glória aos judeus.

Chag HaBikurim, a Festa das Primícias

Faça a sua inscrição através do link: http://eventos.acsp.com.br/
eventos/evento_inscrito/formMany/1765

A pandemia da Covid-19 trouxe significativos reflexos para a
Educação e não só no Brasil. De acordo com dados da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(Unesco), 90% da população mundial estudantil foi afetada com
o distanciamento do ambiente escolar, impactando mais de 1,5
bilhão de estudantes em 188 países. Logo, não é à toa que o
Google revelou que o termo “saúde mental” teve um aumento
de 98% em relação aos anos anteriores entre as buscas na plata-
forma.  Por acreditar no poder transformador da Educação, a
Legião da Boa Vontade (LBV) realiza anualmente o seu Congres-
so Internacional de Educação que nessa 24ª edição abordará o
tema: “Desafios da aprendizagem e a saúde emocional — refle-
xos da pandemia: uma visão além do intelecto”. O evento, que
ocorrerá de forma virtual pelo YouTube nos dias 27 e 28 de
junho, às 19h30, já está com inscrições abertas.  O congresso
trará palestras de especialistas em Educação e apresentará ações
práticas implementadas pela LBV em sua rede de ensino, assim
como os fatores que resultaram em evasão escolar zero nesses
dois anos de distanciamento social. O propósito é contribuir
para a formação continuada de docentes, discentes, pesquisa-
dores e profissionais de áreas ligadas à Educação e demais inte-
ressados.   O diferencial do congresso da LBV é o conceito
educacional inovador da Entidade, que traz um olhar individua-
lizado para o desenvolvimento das habilidades socioemocio-
nais dos estudantes, aliando a qualidade pedagógica à Espiritu-
alidade Ecumênica, bandeira de vanguarda da Instituição, pro-
posta pelo educador Paiva Netto.  Serão abordados “os impac-
tos emocionais na aprendizagem”, “os desafios de recuperar
conteúdos pedagógicos perdidos” e “a importância do cuidado
emocional dos educandos e profissionais”. Também serão apre-
sentadas ações pedagógicas desenvolvidas em escolas da LBV
e que podem ser implementadas na tentativa de que essas ad-
versidades que impactam a educação consigam ser prontamen-
te enfrentadas e seus reflexos minimizados.  As inscrições po-
dem ser feitas pelo site www.lbv.org/congressodeeducacao. O
ingresso terá o valor simbólico de R$ 20,00 e dará direito ao
certificado de participação. Vale ressaltar que o evento deve ser
acompanhado ao vivo. Inclusive, terá tradução simultânea para
português, libras, espanhol e inglês.  A LBV acredita que a edu-
cação constrói oportunidades e as oportunidades transformam
vidas. Participe você também.

Vem aí: 24º
Congresso

Internacional de
Educação da LBV
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Hoje inicio a minha coluna
com o resumo das notícias mais
importantes da semana abordan-
do alguns assuntos que sendo
comentados com muito destaque:

CANTORA JOELMA: Após
aparecer com o rosto um pouco
deformado em seus últimos sho-
ws, Joelma deu entrada na última
quarta-feira em um conceituado
hospital aqui em São Paulo. Ela vai
passar por uma bateria de exames
para tratar as sequelas da Covid
19. Esta é a quarta vez que ela é
diagnosticada com a doença.

SANDRA ANNENBERG: A
jornalista e apresentadora do
"Globo Repórter" e uma das es-
trelas do jornalismo da emissora,
irá retornar a carreira de atriz após
32 anos longe dos palcos e da
ficção. Protagonista da interpre-
tação da montagem infantil "Pe-
dro e o Lobo" , que ficará em car-
taz em São Paulo. Antes de se
destacar como âncora, Sandra
Annenberg fez programas humo-
rísticos e algumas novelas na
década de 1980.

WESLEY SAFADÃO:  Rece-
berá R $600 mil para se apresen-
tar no Festival de São João 2022
em Caruaru, Pernambuco. Meio a
polêmica que envolve altos ca-
chês dos artistas principalmente
quando se apresentam em cida-
des sem infraestrutura. Porém a
Prefeitura Municipal de Caruaru,
atendendo a lei da transparência
publicou no Diário Oficial a lista
de cantores e os respectivos can-
tores que irão participar da festa.
Além de Wesley Safadão, Zé
Neto e Cristiano, Xand Avião en-
tre outros.

O lado oculto do artista!

Zé Fábio e Josivaldo, filhos
de José Ferreira de Morais e
Rita Martins de Morais, nasce-
ram em João Dourado - Bahia.
José Fábio Martins de Morais,
nascido em 22 de janeiro de
1989 e Josevaldo Martins  de
Morais, nascido em 30 de maio
de 1985, desde cedo envolvi-
dos com a música, porém de
forma anônima, com compo-
sições não gravadas dos mais
diversos estilos: gospel, serta-
nejo, moda de viola. A  dupla
nasceu em 2018, de uma bri-
cadeira que posteriormente fi-
cou séria, na viola de um ami-
go dono de casa de show, que
nos viu tanto e convidou para
cantar no aniversário dele numa
casa de show. Fomos, tivemos
grandes grande aceitação e re-
solvemos continuar a investir

MALHAÇÃO BÍBLICA NA
RECORD: A estreia de "Todas as
Garotas em Mim" provocou a fuga
em massa dos telespectadores da
Record na última terça-feira. A
novelinha que é uma espécie de
"Malhação" (Globo), perdeu um
terço da audiência no horário e
ficou até atrás  da reprise de "Ca-
rinha de Anjo" (2016) no SBT.
Com esse resultado o reflexo foi
imediato na programação do SBT,
a novela "Poliana Moça" chegou
a 8,2 pontos no IBOPE o que não
acontecia desde o ano passado.

 REDE CNT DE TELEVISÃO:
Vai mudar sua grade de progra-
mação durante um mês por conta
de um evento da IURD (Igreja
Universal do Reino de Deus). A
mudança deverá acontecer a par-
tir do dia 13 de junho e os princi-
pais programas da emissora, como
"Qual Viagem" e Otavio Neto na
TV já estão intensificando suas
chamadas para os respectivos
dias e horários.

RENATA VASCONCELLOS
E HERALDO PEREIRA:Fizeram
um protesto silencioso na aber-
tura do "Jornal Nacional" na últi-
ma terça-feira. Os dois âncoras fi-
caram 40 segundos em silêncio na
abertura do jornal mais importan-
te da Televisão Brasileira. Poste-
riormente, justificaram a atitude -
era uma homenagem ao dia da ao
"Dia da Imprensa" um direito fun-
damental da classe, afirmou eles.

JORGE ARAGÃO: Cantor e
compositor deu entrada em um
hospital do Rio de Janeiro na últi-
ma quarta-feira. Aos 72 anos ele
foi internado, para realizar uma
cirurgia de vesícula, que já vinha
sendo adiada em razão dele já ter
contraído duas vezes a Covid 19.

PAULINHA ABELHA: Após
a morte da cantora da banda "Cal-
cinha Preta" , sua médica pessoal
Paula Cavallaro sofreu diversas
acusações de ser uma das respon-
sáveis pela morte da cantora. Por
essas acusações, a médica na
época preferiu não comentar o as-
sunto. Mas agora, três meses após
o ocorrido ela quebrou o silêncio
através de suas redes sociais, afir-
mando que depois de analisado o
laudo médico foi comprovado que
ela não tem nenhum envolvimen-
to e que os remédios receitados
foram totalmente recomendáveis.

A Câmara Municipal de
São Paulo sediou, na noite do
dia (6) de junho de 2022, a 17ª
edição do prêmio “Promotores
de Desenvolvimento”, evento
organizado pelo Fórum São
Paulo. Diretor - Presidente
Dermeval de Souza Pereira.
A premiação tem o objetivo de
reconhecer o trabalho de pes-
soas que atuam na capital em
diferentes segmentos de seto-
res empresariais, de serviços
sociais, de ensino, da comuni-
cação, profissionais liberais,
entre outros. O evento  busca
destacar o trabalho diferenci-
ado que a pessoa realiza no
seu bairro, na sua cidade sem-
pre levando e buscando a dig-
nidade para o ser humano . O
prêmio foi dividido em duas
fases 28 ganhadores em 14
categorias.  No 2° semestre
serão mais 28 homenageados.

Mais de 19 mil pessoas vo-
taram online para escolher os
ganhadores de cada uma das
categorias do prêmio.  Entre
eles Fernando Mauro, que é
proprietário de TV Com Bra-
sil, dirigente da TV Guarulhos
e presidente da Associação
Brasileira dos canais comuni-
tários. A jornalista Nilsa Naka-
mura, Conselheira do Instituto
Brasil Mais Social, Diretora do
Projeto Driblando a Fome foi
homenageada na categoria
Revelação Social de Comba-
te a Fome e a Desigualdade,
recebeu o troféu das mãos de
Antônio Carlos da Silva, ex-
prefeito de Caraguatatuba .  O
evento foi realizado no Salão
Nobre da Câmara Municipal
de São Paulo, contou com par-
ticipação dos homenageados e
de representantes de entida-
des ligadas ao fórum.

17ª edição do prêmio
“Promotores de Desenvolvimento”

Giro Notícias Cleide Show

Contatos de show com
CLEIDE VASCONCELOS

55-21-9 8414-1978.

FRASE FINAL:  Lutar sempre, desistir nunca.

Dermeval de Souza Pereira .
Diretor-Presidente do Fórum São Paulo

 Salve periférico
juntamente com a
equipe de engenhei-
ros da construtora e
comunidade Tribo
Damasceno, estive-
ram presentes para
realizar a vistoria no
local onde  serão
construídos  os ba-
nheiros, vestiários,
lanchonete e área de
convivência na Are-
na  Damasceno.
Mais um investimen-
to da grande família
Leite na Zona Norte/
Noroeste. Hoje a

Arena atende diversas crianças, jovens e adultos. Lazer e qua-
lidade para as comunidades! Não tem segredo, tem trabalho!

Arena  Damasceno

Poucos sabem, mas o hospital São José, localizado em nosso
bairro e que funcionou por muitos anos como maternidade, re-
cebeu ajuda do Rei do Futebol para ser construído. Pelé doou
objetos pessoais, como camisas utilizadas em jogos, para serem
leiloados e assim gerar fundos para a construção do hospital.
Nesta foto histórica, vemos na frente de Pelé o padre Costanzo
Dalbésio, que foi pároco da igreja Nossa Senhora de Fátima e
um dos grandes entusiastas pela construção do Hospital São
José.  Também vemos Mário Américo, ilustre morador do Imirim
que foi massagista da seleção brasileira de futebol e vereador
de São Paulo na década de 1970. Fonte: Guia do Imirim

Curiosidade do Imirim

Dia de Santo Antonio, devotos do santo participam todas
missas e recebem além das bençãos, pães. Há um devoto que
há 64 anos não deixa de participar desta Missa na Igreja de
Santo Antonio de Lauzane Paulista, bairro da zona norte. Estamos
falando de Américo Calandriello, o popular Ameriquinho que
fez questão de possar em frente do seu santo protetor ao lado
seu amigo Brás Pereira.

13 de junho dia
Santo Antônio

 Quem não co-
nhece esse vibran-
te grito de guerra?
Isso mesmo, uma
das maiores vozes
do carnaval de São
Paulo está de vol-
ta para abrilhantar
o palco da nossa
verde, vermelha e
branca e arreben-
tar na passarela do
samba em 2023. Ele que es-
treiou com pé direito na nossa
X-9 Paulistana no carnaval de
2017 ajudando a nossa escola
retornar ao grupo especial, vol-
ta com toda energia e garra
para repetir a dose. Vale lem-
brar, que Darlan fez parte do
time de compositores do sam-

DARLAN ALVES ESTÁ DE VOLTA À
NOSSA X-9 PAULISTANA

Éééé hoooora do shoooooow, vamos lááááá!!!

ba-enredo 2019,
onde homenagea-
mos o mestre Arlin-
do Cruz, além de di-
rigir toda produção
musical daquele
projeto, que ficou
marcado no carna-
val do Brasil e ga-
rante que em 2023
não será diferente
com essa linda ho-

menagem à Dona Ivone Lara,
que além de ser um dos auto-
res do enredo, cuidará de toda
produção musical. Bom retor-
no canário Xisnoveano, muito
sucesso em mais uma jornada
com a nossa família. X-9 Pau-
listana rumo ao Carnaval
2023.

 03/07/2022..... ANIVERSÁRIO DA CASA ILHA DA MADEIRA
21/08/2022..... FESTA NOSSA SENHORA DO MONTE (PADROEIRA)

29/10/2022..... ARRAIAL MADEIRENSE (GRUPO FOLCLÓRICO)
20/11/2022..... FESTA DE SÃO MARTINHO

A Casa Ilha da Madeira de São Paulo,vem através de
seu departamento de comunicação divulgar o Calendário
de Eventos ano 2022. Informamos que o mesmo poderá
sofrer alterações, em decorrência de compromissos que

possam ocorrer ao longo do ano.

CASA ILHA DA MADEIRA

Rede Social:
instagram:@zefabiojosivaldo   -
 facebook: Zé Fábio e Josivaldo

 Youtube: Zé Fábio Josivaldo

na dupla. Gravamos nosso pri-
meiro CD com 9 músicas, no
início do ano em várias casas
de show, como: Texas Bar, Cho-
peria do Baieeo e Kaen;  Fize-
mos shows em Campos Belos/
Go, Vila Rica - Mato Grosso,
aniversário do Guará - DF;    -
Participamos de gravação do
DVD do Marciano Mendes,  Fi-
zemos lives próprias, live da ER
Produções, live com Lah Lima;
- Participação no Programa Aní-
sio Coelho, Programa Marcia-
no Mendes na TVN, Programa
Mais Sertanejo na Tv Brasilia,
Participação na Rádio 91 FM.
Lançamos o piseironejo, sendo
inclusive nossa atual música de
trabalho. Temos um projeto de
gravação de nosso segundo CD
e de um DVD como compila-
ção de todo nosso trabalho.




