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Moradores reclamam do

barulho na Arena Anhembi

O barulho excessivo de even-
tos na Arena Anhembi, durante a
madrugada, tem tirado o sono e a
tranquilidade dos moradores dos
bairros Casa Verde, Bom Retiro,
Barra Funda e Santana. De acor-
do com reclamações prestadas ao
telefone 156, o ruído começa no
início da noite e termina no dia
seguinte pela manhã. “Chega a
ultrapassar os limites de incomo-
didade previsto em lei”, disse
Geraldo, responsável pela Comis-
são de moradores.

Numa reunião no dia 26 de
junho com Guilherme Prendes
Borges Higa, diretor do Progra-
ma de Silêncio Urbano (PSIU), foi
conversado sobre a impossibili-
dade que os agentes vistores en-
contram em emitir os autos de
multa no sistema do Sistema de
Gerenciamento de Fiscalização
(SGT), que alterou o zoneamento
do Complexo Anhembi para Zona
de Ocupação Especial através do
Decreto 58.623 de fevereiro de
2019.  A legislação já havia esta-
belecido parâmetros de incomo-
didade para o Anhembi: das 7h
às 1h – 60 dB; 19h às 22h – 55 dB
e das 22h às 7h – 50 dB. No en-

contro com o Supervisor Geral do
SGUOS, Carlos Roberto Candella,
foi solicitado à Empresa de Tec-
nologia da Informação e Comuni-
cação do Município de São Pau-
lo (Prodam) a atualização do zo-
neamento no sistema para que os
agentes do PSIU consigam reali-
zar a medição de ruído nestes
eventos.

Em visita a Orlando Faria, Se-
cretário Municipal de Turismo,
também foi discutido sobre a si-
tuação que demonstrou preocu-

pação e disposição em ajudar,
além de recomendar um diálogo
com o presidente da SPTuris,
Osvaldo Arvate Junior.

Em audiência ocorrida no dia
17 de julho, o vereador Claudi-
nho de Souza (PSDB), acompa-
nhado de seu assessor Leandro
Gimenez e da comissão de mora-
dores se encontram com o Sr. Ar-
vate Junior, onde foi passada a
situação enfrentada pelos mora-
dores. “Não somos contra os
eventos, mas queremos que os

Perus recebe o projeto
Mutirão nos Bairros

A Praça do Sam-
ba, rua Mogeiro
s/nº na Zona
Norte, receberá
neste sábado
(27), das 9h às
15h, o projeto
Mutirão nos Bair-
ros.  Pág. 05

Em audiência
Claudinho de Souza,
Leandro Gimenez,

Comissão de
moradores e
SPTURIS

buscam solução

parâmetros de barulho sejam res-
peitados”, afirmou um munícipe
presente. Foi sugerido por Lean-
dro que a cláusula contratual fos-
se revisada e assim houvesse
uma alteração para que os orga-
nizadores reincidentes, em caso
de desobediência pela emissão
de barulho acima do permitido,
fossem proibidos de realizarem
novas festividades na Arena
Anhembi.  O vereador Claudinho
ressaltou que persistirá na busca
por uma solução aos moradores.

Aniversário da Vila Nova Cachoeirinha
tem Ação Social  e atrações

Domingo dia 4 de agosto a partir das  9h. tem Ação Social na Praça
do Largo do Japonês na programação de aniversário de 86 anos de Vila
Nova Cachoeirinha.  Os moradores da região serão beneficiados com
exame de vista, yeste de glicemia, hepatite,  aferição de pressão arterial,
vacina contra gripe e sarampo (Previsto), corte de cabelo, atendimento
com advgados e muito mais. O programa  é um evento gratuito para a
população da região promovido pela  comunidade em parceria com os
orgãos públicos que estão fazendo a sua parte. Pág. 3
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Editorial

Frio, morte de moradores de rua  e férias escolares!
 O frio está colaborando para a morte de muitos moradores de rua.

O cabra ganha um cobertor e se acomoda embaixo de uma marquise;
no outro dia amanhece duro, saindo nos notiários dos meios de
comunicação   policial: “Mais um morto encontrado na região central
da capital!” Solução pro problema não existe; abrigos são ofertados
mas alguns moradores de rua rejeitam; não sujeitam  obedecer as
ordens exigidas, preferem continuar na rua, tentando ‘driblar’ a época
do frio através de um cobertor e algumas doses da ‘branquinha’; uns
conseguem, outros embarcam na clássica viagem sem retorno. As

férias escolares estão em evidência. Os alunos  cuja família tem posses,
viajam. Outros, pertencentes à ‘turma do fubá grosso’ soltam pipas!
Coisas da vida! Mas as aulas tiveram início e as férias  foram
terminadas seja rico, pobre,  ou de qualquer galáxia, deverão enfrentar
os estudos, estudando de fato!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e observadora dos fatos,  nota da
janela do  sobrado a movimentação dos estudantes!

 Tia Zulmira, viúva, aposentada e fã do selecionado brasileiro
de futebol!

Tia Zulmira

Conselho
Tia Alzira

Ao abrir as portas do terreiro
da vovó Candinha para a prática
do amor ao próximo que nem sem-
pre está próximo, eis que recebo
um cliente com um pedido inusi-
tado: acelerar a reforma da previ-
dência! “Magnânima guru venho
ao abençoado terreiro para fazer
um pedido aguardado por mui-
tos brasileiros esperançosos,
acelerar a reforma da previdên-
cia!” para atender esse ‘enrosco’,
foi escalado o caboclo Zoeira,
especialista em consultas  que
envolve políticos. –”Zifio, a sua
consulta  e consequente respos-
ta é aguardada por milhões de
brasileiros. Esse ‘chove e não
molha’ é típico dos políticos que
elegemos, arrumando para eles
um sólido emprego bem remune-
rado, afora as propinas regula-

Um pedido de difícil solução
mentares!  É um pedido de difícil
solução; note que até minha bola
de cristal deu bronca ao notar que
a tal reforma irá colocar fim na
aposentadoria de muitos!” –‘Na
aposentadoria dos políticos tam-
bém, retrucou o consulente.’ –
Nãão!! Na aposentadoria dos tra-
balhadores! “

O Collor deu a saída azarando
a vida de muitos aposentados e a
‘gangue’ de políticos  de agora
dará o ponta-pé inicial do segun-
do tempo. Aposentadoria e ser-
viço de saúde pública é um mal
sem cura!  Não é confiável!” O
cliente pagou a consulta e garan-
tiu o ponto de vista do caboclo
Zoeira. - De fato o caboclo Zoei-
ra tem razão!

Tia Alzira, presidente hones-
ta do terreiro da vovó Candinha.

Desde que me conheço. Noto
variações no ser humano. Certa
vez em um espetáculo circense
no interior mineiro de onde sou
originário, havia um palhaço de
circo que era conhecido como
:’Piolito, o eterno insatisfeito’,
devido não concordar com nada!
Para ele estava tudo errado. Hoje
noto que ‘Piolito’ estava certo!  -
Noto que quando o calor ataca,
o pessoal reclama, maldizendo
sobre a atuação do sol, causan-
do insolação e até mortes. Os

Crônica
Professor Clovis

VENDASAluga casa no
Imirim - Rua

Almirante João
de Proença, 59 -
com 3 dormitóri-
os, sala, cozinha,
2 wc e garagem
para 5 carros.
Tratar Paulo

Cahim Imóveis -
Tel.: 3966.2133

Kitnet com 1
dormitório à
venda, 40 m²

por R$ 200.000
- Bela Vista -
São Paulo/SP

Vende-se Kitnet mobiliada Rua Quirino de Andrade, 155 - Apto. 1307 - Bela Vista - 100 metros do Metrô Anhangabaú - com portaria e
segurança 24 horas - Detalhes do móvel mobiliado, a 100 metros do Metrô Anhangabaú, com portaria e segurança 24 horas - Detalhes do imóvel
- Área útil: 40 m² - 01 dormitório - banheiro - Detalhes do imóvel: armários no quarto - armários na cozinha - mobiliado - Detalhes do
condomínio: condomínio fechado - elevador - segurança 24 horas - portaria - permitido animais – Contato: Jô Almeida Tel: (11) 98762-2310

LOCAÇÃO VENDAS

Variações sobre o
mesmo tema

comerciantes reclamam das bai-
xas vendas de determinados pro-
dutos. Se o frio ataca como acon-
tece agora, as reclamações  no-
vamente acontecem. Em ambos
os casos os comerciantes se quei-
xam: com o calor algumas merca-
dorias de origem vegetal se per-
dem; com o frio, caem as vendas
de bebidas, cerveja, refrigerante
e sorvete, entre outros. Piolita ti-
nha razão: é difícil  aceitar as va-
riações climáticas na vida comum
e no comércio! Coisas da vida!

Nomeações acontecem e nem
sempre apresentam resultados
satisfatórios. De vez em sempre
os subprefeitos da capital são re-
manejados tal qual  as pedras de
um taluleiro  de  jogo  de damas.

Sai um, entra outro e as recla-
mações pululam. Acredito serem
mal assessorados. As reclama-
ções e opiniões endereçadas aos
ditos cujos  não são atendidas.
Talvez nem cheguem aos  seus
conhecimentos.

O Papa Francisco nomeou o
Bispo Auxiliar  da Regional de
Santana para Foz do Iguaçu. Dom
Sergio de Deus  Borges  tomará
posse dia 7 de setembro, na Cate-
dral de Nossa Senhora de Guada-
lupe.

Dom Sergio estava entre nós
desde  2012., recebendo com re-
verência  a nova missão  e  em Foz
do Iguaçu -PR- , declarando:-”
Faço votos  votos que a experi-
ência  episcopal adquirida  em São
Paulo  seja uma continuidade em
Foz do Iguaçu!”

Palmeiras teve a invencibili-
dade quebrada  de 33 jogos. No
Brasileirão. A façanha foi do time
do Ceará  na Arena Castelão em
Fortaleza: 2x 0!

Coringão e Flamengo  ficaram
no 1x1, jogando em Itaquera.  O
Santos ‘despachou’ o Botafogo
1x0, no ‘Engenhão’.

Frio colocando o comércio de
bebidas - cerveja e refrigerante
na marca do pênalti

O cantor Agnaldo Timóteo re-
cebeu alta e  logo voltará a se apre-
sentar. Esteve internado por mais
de 50 dias. Ele sentiu-se mal no
dia 20 de maio na cidade de Bar-
reiras-Bahia- sendo prontamente
atendido e a recuperação final
aconteceu no Hospital das Clíni-
cas da capital paulista

Tite -  O técnico da seleção bra-
sileira uma das viúvas do PT e de
LULADRÃO Tite, não perde uma
oportunidade de ironizar o Presi-
dente Jair Bolsonaro. Tite fala so-
bre realizações e salários, só es-
quecendo de dizer que o seu salá-
rio na seleção, é de 1 milhão de
reais, fora os privilégios e que é
superior em 33 vezes o salário de
Bolsonaro. Mas, todos sabemos de
onde vem os vencimentos do Pre-
sidente, porém, o super salário de
Tite, vem sabe -se lá de onde, já que
os principais nomes do futebol, ou
estão presos, ou banidos do futebol,
ou usando tornozeleira e todos por
corrupção. Aliás, Tite caso tivesse,
deveria mostrar um mínimo de edu-
cação e respeito pela maior autori-
dade do País, pois, querendo ou não,
Bolsonaro é o Presidente de todos
os brasileiros, como foi um dia, LU-
LADRÃO e dilmANTA . Será que
não está na hora de uma interven-
ção e investigação na CBF.

Credibilidade  -  As instituições
com as maiores credibilidades, são:
o Corpo de Bombeiro, jogo do bi-
cho, Polícia Militar,  Igreja, Polícia
Civil. E a Justiça sequer ficou no
último lugar e tudo em função das
atitudes do STF e do caso Jedel,
onde foram encontrados  50 milhões
de reais em dinheiro num quarto do
ex-deputado Jedel Vieira Lima, o
processo foi arquivado por falta de
provas. Assim, na há santo que
acredite na tal Justiça. Lamentável
e vergonhoso.

Venezuela   - A situação do país
vizinho a Venezuela, continua tão
caótica e ruim quanto antes, a úni-
ca diferença é que a grande impren-
sa, onde a maioria é de esquerda e
mamava nas tetas do Governo, não
divulga a grave situação do povo  ve-
nezuelano. Na verdade a imprensa
tendenciosa, está preocupada ape-
nas com as gordas e fartas verbas
governamentais, fonte que secou
desde o início do Governo Bolsona-
ro. Basta ver o que vem ocorrendo
em Boa Vista no Brasil, uma legião
de homens, mulheres e crianças
fugidas da Venezuela e implorando
por um lugar para dormir e por um
prato de comida, lamentavelmente
o Governo brasileiro não tem con-
dições de atender e acolher a todos.
A propósito, a imprensa na Vene-
zuela está censurada, nossos cole-
guinhas daqui, deveriam ir lá e nos
mostrar a situação em que Maduro
deixou o País.

FGTS -  O Governo Federal vai
liberar parte do FGTS aos trabalha-
dores, basta ficar atento a data de
nascimento e verificar quem tem

direito ao benefício. Como isto foi
um ato do Presidente Bolsonaro, a
todos os brasileiros aptos a rece-
ber, inclusive os de esquerda e pe-
tistas. Agora, a sugestão desta co-
luna, é que esquerdistas em protes-
to, não vão a Caixa para receber o
dinheiro e fazer valer a sua determi-
nação em ser contra tudo e todos os
atos do Governo Bolsonaro.

Desrespeito -  O Governador
do Maranhão Flávio Dino  (pcdob),
deu mais um tapa na cara do cida-
dão de bem, e causou grande des-
contentamento a população daque-
le estado e do Brasil.  Flávio Dino,
em grande evento recepcionou
detento para entregar " cartões
de benefícios " a presos de toda
categoria de crimes, desde assal-
tantes, estupradores, assassinos,
é até  aqueles que praticaram vio-
lência contra a mulher e também,
pedófilos.  A cerimônia foi um fes-
ta e um sucesso, (foto) claro nos
presídios. O Brasil precisa banir
esse tipo de gente, lamentável e
vergonhoso.

Vazamento -  A PF - Polícia Fe-
deral,  prendeu dois hackers que
invadiram o telefone do Ministro
Sérgio Moro, e, que pretendiam
vender as informações ao PT- Par-
tido dos Trabalhadores. E para
variar o PT em nota informou que
não sabia de nada e que estava
sendo vítima de uma manobra or-
questrada por elementos contra o
partido, inclusive,  citou caso de
30 anos, sobre o sequestro de
Abílio Diniz, que não tem nada so-
bre os dias atuais.  Portanto, o par-
tido mais honesto do mundo, ain-
da afirmou que o Ministro Moro,
criava sentenças. Não é sem moti-
vo que o "cara" mais honesto do
mundo e "dono" do PT (preso em
Curitiba) usam o mesmo argumen-
to sempre, insistem em uma mentira
para que esta vire verdade. Lamen-
tável e vergonhoso.

Contradição  -  O cúmulo do
absurdo, acontece no Detran - SP,
o documento emitido pelo órgão, a
CNH - Carteira Nacional de Habi-
litação, é válida e tem fé pública em
todo território nacional, inclusive
é válido como documento de identi-
dade (RG). Porém, se precisar
transferir documentos ou pontos
no DETRAN, eles exigem cópia da
CNH e RG, o estranho é que o DE-
TRAN não reconhece o próprio do-
cumento que emite, como prova de
identidade. Vergonhoso.
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O Bar do Tião,  local onde  amigos se
reúnem para  apreciar uma cerveja bem

gelada, conversar, rir, assistir jogos do seu
time de coração, paquerar e se divertir
muito. Aberto de  segunda à sábado, o
Botequim descontraído serve petiscos
tradicionais e cachaças  especiais com

opções  de lanches e porções.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó - Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

Belo diz que não vai pagar dívida
com Denílson: ‘Não tenho condições’

O cantor Belo afirmou que
não tem condições financeiras de
pagar a dívida de aproximadamen-
te R$ 5 milhões com Denílson
(veja aqui), ex-jogador pentacam-
peão mundial pela seleção brasi-
leira. O valor, que teria sido em-
prestado há cerca de 20 anos, te-
ria sido pela compra dos direitos
do grupo Soweto, mas o comen-
tarista diz que o vocalista deixou
a banda sem pagar indenização.

 Com os bens bloqueados,
Belo resume sua situação atual:
“Não tenho condições”. Em en-
trevista ao Notícias da TV, o pa-
godeiro questiona porque “só”
ele deve arcar com a dívida, já que
o Soweto era formado por outros
cinco integrantes. “Se dividir por

seis, eu pago”,
avisa .

 “Ele tem o
direito de acio-
nar a Justiça,
mas a pergunta
que eu faço é:
por que só eu
tenho que pa-
gar? Nós éra-
mos seis com-
ponentes, e a
cobrança pelo
fim do grupo só
vai sobrar para
mim? Se dividir
para os seis, eu

pago”, justifica.  Belo também
desabafou sobre a decisão da
Justiça, de penhorar seus direitos
autorais para o pagamento dos R$
5 milhões, e diz que vai recorrer
para “lutar por justiça”:

 “Meus advogados vão ten-
tar resolver da melhor maneira pos-
sível dentro da lei. Não tenho que
procurar um acordo. Preciso lutar
por justiça. Agora, se tirarem o meu
cachê e os meus ganhos, como eu
vou pagar? Não tem nem o que
falar”.  Atualmente, o marido de
Gracyanne Barbosa tem uma mú-
sica que faz sucesso nas paradas
e é trilha sonora da novela “A Dona
do Pedaço”, o hit “Contramão”,
que é tema do personagem Rock,
boxeador vivido por Caio Castro.

Cassius ClayFamoso

Vende-se o Ponto.
Tratar diretamente
com o proprietário

Nildo Freire

Inicio  minha coluna comen-
tando o processo que Marcão do
Povo (SBT) move contra Luiz
Bacci (Record). Marcos Paulo
Ribeiro(Marcão do Povo) entrou
com uma ação judicial contra o
apresentador da Record por ca-
lúnia e difamação.

 A ação corre na Vara Única
do Foro de Santana de
Parnaíba,em São Paulo. A coluna
apurou que Marcão exige expli-
cações de Luiz Bacci sobre insi-
nuações maldosas que o âncora
do "Cidade Alerta"  teria feito con-
tra ele.

A coluna apurou que as insi-
nuações foram feitas para outra
pessoa próximo aos dois. Por ou-
tro lado Rannieri Cavalcanti Lo-
pes Advogado do Marcão do Povo
entrou com uma interpelação cri-
minal contra Luiz Bacci pedindo
explicação. Procurado pela colu-
na Bacci disse quando voltar de
férias vou me pronunciar.

Mas é bom lembrar que Mar-
cão do Povo foi denunciado no
último 11 de julho por injúria raci-
al imposta pela cantora Ludmilla.
A 30º Promotoria de Investigação
Penal da 1º Central de Inquéritos
apresentou denúncia em decor-
rência dos comentários feito pelo
jornalista em 2017,quando ainda
estava na Record.

Na época ele apresentava o
"Balanço Geral"  do Distrito Fe-
deral . Na ocasião Marcão se re-
feriu a funqueira Ludmilla como
"Pobre e Macaca" enquanto co-
mentava uma reportagem sobre
ela. Ele até prestou depoimento
dizendo que não tinha intenção
em ofende-la.

 José Roberto Burnier,âncora
do jornal "Em Ponto" da Globo
News,pediu licença médica para
tratar de um câncer. O jornalista
que veio da Globo aberta por fal-
ta de espaço,foi afastado da emis-
sora esta semana,quando rece-
beu o diagnóstico de um tumor
na língua. O tratamento deve du-
rar três meses.

Sem avisar a Globo, o Apre-
sentador Dony de Nuccio assi-
nou um contrato polpudo com um
Banco popular em São Paulo . Ele
se tornou o rosto do Banco em
vídeos ultilizados para treina-
mentos em eventos para clientes.
A atitude dele é uma violação ao
Código de Ética e Conduta do
Grupo Globo distribuído aos fun-
cionários.

A TV Gazeta,não consegue
mesmo decolar. Após as demissões
de Ronnie Von e Celso Zucatelli, a
emissora continua demitindo. Em
uma reunião tensa esta semana
mais demissões foram anunciadas,
onde a emissora fala em reestrutu-
ração e corte de gastos.

Baseado nessa informação
trocou a chefia comercial e au-
mentou o espaço dos programas
de varejo,que vendem produtos
carros e apartamentos. A emis-
sora ha muitos anos não tem uma
programação competitiva da tra-
ço de audiência segundo o
IBOPE,isso porque é uma Fun-
dação e não visa lucro.

Frase Final: Nunca desista
dos seu sonhos,nós somos do tama-
nho dele.

 O casal Isauri e Raimundo comemoraram Bodas de Ouro! O amor
permanece além do tempo, vocês provaram isso! Através do amor se
uniram, constituíram uma família, formaram um lar abençoado, lutaram
juntos em busca de melhores dias para todos, e agora e agora  come-
moraram a  Bodas de Ouro!

 Ouro é metal escolhido para simbolizar uma convivência feliz, cons-
trutiva e duradoura, como a de vocês. Aqueles que convivem com
este maravilhoso casal percebem a riqueza e o amor que vocês trans-
bordam. 50 anos! Realmente é uma marca admirável! Parabéns, a subli-
midade da história de vocês! São Votos da família e amigos.

Cassius ClayEspecial

Amor que permanece

Tereza MouraReceita

Acontece
Cassius Clay

Domingo dia 4 de agosto a
partir das  9h. tem ação Social na
praça do largo do Japonês na pro-
gramação de aniversário de 86
anos de Vila Nova Cachoeirinha.

Os moradores da região serão
beneficiados com exame de vista,
yeste de glicemia, hepatite,  aferi-
ção de pressão arterial, vacina
contra gripe e sarampo (Previsto),
corte de cabelo, atendimento com
advgados e muito mais. O progra-
ma  é um evento gratuito para a
população da região promovido
pela  comunidade em parceria com
os orgãos públicos que estão fa-
zendo a sua parte. Terminando a
ação social apos as 15hs tem
show     com atrações para o pú-
blico adulto e infantil com o Má-
gico Carambola e a Dupla Paçoca
e Minduinha, as Baterias dos Blo-
cos Descaxota e Calçada do Sam-

Aniversário da Vila Nova Cachoeirinha
tem Ação Social  e atrações

ba é presença conformada no en-
cerramento do Show e no palco
quem se apresenta é o Grupo
Nossa Cara, Balada A4, Banda
Mistura, Samba Intimidade,  Ser-
taneja, Paulo Vitor e Pontual, Du
Morru e Romeu Art, Charmosi-
nha do Forró, Ystefane
Nicodemos(Participante do Elen-

co as Aventuras de Poliana), MC
THS, DuRap, MC Dhane, Grupo
Agita Ceu Paulistano, Saara,
Master Class com Zin Luiz Can-
dido e muito mais.

REALIZAÇÃO: Associação
Moradores da Região(AMJFA)

Produção Artística, Organiza-

ção do Evento e Social Henrique
Deloste e Marcio Costa, maiores
Informações Tel 997278502.

APOIOS: Subprefeituras Casa
Verde e Freguesia/Brasilândia, CCJ
Centro Cultural Ruth Cardoso, Jor-
nal São Paulo de Fato, Norte Vivo
e a Vereadora Aline Cardoso.

Rocambole de carne moída maravilhoso
Ingrediente: 1/2 kg de

carne moída - 1 pacote de
sopa de cebola - Presunto
fatiado - Queijo fatiado -
Tempero verde Sal a gosto
- 1. Tempere a carne moída
com a sopa de cebola, o
tempero verde e o sal

2. Coloque a carne tem-
perada sobre uma folha de
papel laminado ou papel manteiga
e abra a massa com um rolo, na
espessura de 1 cm, mais ou menos
- 3. Forre a carne com o presunto e
o queijo, pode-se colocar também
milho verde, ervilha e requeijão -

4. Enrole a carne, com ajuda da
folha de papel laminado ou man-
teiga, em forma de rocambole - 5.
Leve ao forno, em temperatura
alta, por mais ou menos 30 minu-
tos, ou no microondas por 15 mi-
nutos - 6. Bom apetite!

Rua dos Patís, 414
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Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Escolha com critério ao realizar compras, principalmente em gêneros
alimentícios. Observe a validade para não ser ‘envenenado ao consumir’
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Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
Não seja distraído! Confira, ao sair de casa  se não esqueceu de colocar as

calças, se tem grana para pagar o busão e não esqueceu a dentadura.
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Câncer - 22 de junho a 22 de julho
Embora seja indeciso, resolva se casar com a  cunhada, ao ficar viúvo. Nesse

caso não terá filhos para sustentar; filho de cunhada é  sobrinho.
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Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto
Tenha caminho  livre pela frente e continue  garimpando nos diversos

cemitérios disponíveis, onde seus coleguinhas não tem acesso. Apanhe somente
objetos de  bronze e faça a feira. Defunto não é dedo-duro!

Pode surgir problema ao taurino ao fazer o inventário da sogrinha. Os bens
deixados pela velhota ao serem vendidos não cobrirão 10% das dívidas  do enterro!
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Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

O virginiano anda ‘desbarrancado’, nada dando certo!  Sua mulher puxou o
carro levando  o papagaio, gaiola com pardais e o seu guarda-chuva , obrigando-
o a morar nos baixos do minhocão  caso consiga espaço!
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Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro
Aja com otimismo, mesmo devendo até os fios de cabelo! Sendo careca

sairá melhor; não tendo  fios de cabelo para arrancar na cabeça, apele para
outra parte do corpo e arranque os fios que  puder!
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Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Ótima oportunidade para sair da miséria em que vive! Anuncie à venda de uma
área arborizada no cemitério do Araçá a preçp módico. Compareça a um hospital
e visite aqueles  ‘moribundos’ que estão com dois cartões amarelos. Entre em
contato com os familiares, mostre a planta, feche negócio, pegue a grana da
entrada  e ‘caia na capoeira!’1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678
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Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Estando desempregado e gastando a sola do tênis atrás de emprego,  leve seu
currículo ao terreiro da vovó Candinha e se candidate a uma vaga de guia africano,
mesmo sendo descendente de alemão!
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Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Receberá boa notícia através do segurança do ‘garoto alegre  Zézinho Bilú-

bilú’.  Zézinho fará uma temporada no Polo Norte e você será convidado para  ser
seu tradutor e algo mais! Não perca essa ‘boca rica!’12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
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Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

Domine todas  as situações que aparecerem.  Boas  ou  más, com fé e trabalho
vencerá. Confie na sua capacidade de luta e esforço!
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Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Procure boas amizades e siga os conselhos das pessoas experientes.  Com

esforço, fé e trabalho honesto  conseguirá seu desiderato . Vence quem tem força
de vontade de vencer!

  O Escapulário era um avental
usado pelos monges Carmelitas du-
rante o trabalho para não sujar a tú-
nica sobre as escápulas (ombros).
Daí o nome que se dá para esta peça
do habito que ainda hoje usasse da
forma acima. Com o tempo estabe-
leceu-se uma redução neste acessó-
rio para ser dado aos fiéis leigos com
a crença de que quem o adotasse po-
deria participar da espiritualidade e
das grandes graças que a ele, o esca-
pulário, estão ligadas.  Em sua bula
chamada “Sabatina”, o Papa João
XXII afirma que aqueles que usarem
este utensílio serão depressa liberta-
dos das penas do purgatório no sá-
bado que se seguirá à sua morte (daí
surgiu a afirmação “privilégio sabati-
no” muito utilizado para convencer
as pessoas a utilizarem este artefa-
to). As vantagens deste privilégio
foram confirmadas pela Sagrada Con-
gregação em 14 de Julho de 1908. Es-
capulário vem do latim “scapulae”
que significa “ombro” e por isso ele
vai como manto de ombro a ombro.
Foi dado tanto ênfase sobre a liberta-
ção do purgatório que ele passou a
fazer parte das crendices miraculo-
sas como amuleto magico da sorte e
como livrador do mau olhado. Tor-
nou-se modismo como as cruzes, ter-
ços, medalhas, patuás, mezuzás ju-
daicos e etc. Este produto é feito de
dois quadradinhos de tecido marrom
unidos por cordões, tendo de um lado
a imagem de Nossa Senhora do Car-
mo e do outro o Coração de jesus ou
o brasão da Ordem do Carmo. É, re-
presentativamente, uma miniatura do
habito carmelita e que por isso é con-
siderado uma veste, pois quem, as-
sim creem os adeptos, se reveste des-
te habito, passa a fazer parte da fa-
mília que se consagra à Maria, cor-
respondendo à aliança com a Mãe
Santíssima e como sinal visível desta
fé. Em 1870 a igreja declarou que o
Papa era infalível, mas a história pa-
pal provou que a infalibilidade esta-
va longe deles. Também as indulgen-

cias foram um dos motivos que leva-
ram Lutero a escrever as 95 teses que
influenciaram o protestantismo.  A
reforma protestante foi um movimen-
to que incluiu renovação espiritual,
mudanças sociais e politicagens ra-
chando a Europa e ajudando a forjar o
mundo atual. Salvo algumas modifi-
cações, não perceberam que Marti-
nho saiu do catolicismo com a Bíblia
já alterada pelos concílios modifican-
do, sem conseguir alterar a essência
da moral ensinada pelo Cristo, diver-
sos preceitos adotados pela Igreja
Medieval. Foi a mistura de intenções
puras com objetivos interesseiros e
corruptos que impulsionaram a refor-
ma redefinindo o mapa da Europa, e,
foi também o pretexto para arrancar
o poder das mãos dos Papas, Carde-
ais e Arcebispos.

 Os críticos atacavam a vida de
luxuria e riqueza dos sacerdotes cató-
licos e hoje, muitos lideres evangéli-
cos de muitas igrejas vivem como
outrora. Também criticados e ataca-
dos verbalmente pelos que não con-
cordam com tamanho poder monetá-
rio dentro destes templos nosmos-
tram que pouca coisa mudou de lá
para cá.  Foi o Iluminismo, o Renas-
cimento junto com o meio Universi-
tário, isto é, os Pensadores da época
como Voltaire que afirmou que o cris-
tianismo era “coisa infame” porque era
nítido que faziam o que combatiam (as-
sassinatos, orgias, seduções, sodomi-
as e etc.) que provaram que Espíritos
volúveis, sem consciência da realidade
do Amor Evangélico deturpavam a bel
prazer as palavras do Cristo. Hoje,
mesmo sabendo que o cristianismo é a
ciência do Amor, filosofia do Bem e
religião da Caridade, ainda existem
aqueles que se “agarram” a preceitos
antigos que esquecem que a “proteção
e salvação” estão ligadas à Evolução
Espiritual independente da placa reli-
giosa ostentada na fachada dos cultos
que frequentamos. Estamos errados
nesta reflexão? Acreditamos que não!
PAZ E LUZ!

Visite-nos: Colégio Cecília Bernardes – Rua Manuel Fagundes de Souza 112
(a 300 mts da estação de Trem do Piqueri) – CEP 02913-040 / 11-3533.4964
e 11-3991.5983 / Whatsapp 11-98121.6788 / Temos: infantil (Maternal 1 e

2 / jardim 1 e 2 / Pré) e Fundamental (1 ao 5) / ibraduch@hotmail.com

O ESCAPULÁRIO

 Prefeitura realiza mais de seis mil
encaminhamentos para entrevistas no Contrata SP
A Prefeitura tem se empenha-

do em auxiliar as pessoas a encon-
trarem emprego. A 7ª edição do
Contrata SP da Prefeitura de São
Paulo, realizada em 18 de julho, na
Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, na região central, contou
com cerca de 1.300 participantes.
A ação proporcionou aos visitan-
tes mais de 6,5 mil encaminhamen-
tos para entrevistas de emprego.
Cada candidato passou por cinco
empresas, em média, durante a re-
alização do evento.

 O Contrata SP, voltado para a
empregabilidade de profissionais
com deficiência e reabilitados do
INSS, disponibilizou mais de 1.000
vagas de 50 empresas de diver-
sos segmentos como Starbucks,
Caoa, Latam, CIEE, Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz, Viação Metró-
pole Paulista, Unisys, Paineiras
Soluções Profissionais, Cerveja-
rias Kaiser Brasil, Grupo Fleury,
entre outras. Entre as oportuni-
dades, para todos os níveis de
escolaridade, incluindo ensino
técnico e estágios, havia vagas
para segmentos do comércio e de
serviços com salários entre R$ 533
(para aprendizes em supermerca-
dos) a R$ 5.000, na área de enfer-
magem.

 Para a secretária de Desen-
volvimento Econômico e Traba-
lho, Aline Cardoso, que visitou as

instalações na ocasião, o Contra-
ta SP está consolidado como uma
política pública de empregabilida-
de para esse público. “O evento
tem servido tanto para a aproxi-
mação de empresas e profissio-
nais com deficiência, quanto para
ampliar a consciência dos empre-
gadores quanto à legislação de
cotas. No evento, já se constata
a abertura de oportunidades com
maior qualificação, mostrando
que a busca por profissionais
com maior escolaridade e experi-
ência já é uma realidade”, salien-
ta.  O Contrata SP já passou pelas
zonas oeste, leste, sul e centro
recebendo mais de 3.600 inscri-
tos, sendo que cerca de 600 já
foram contratados. Segundo da-
dos do Censo 2010 do IBGE, na
cidade de São Paulo vivem quase
2,8 milhões de pessoas com defi-

ciência. Dentre elas, 500 mil fa-
zem parte da população econo-
micamente ativa e apenas 42,8 mil
estão empregadas com contrato
formal.  Com o intuito de aumen-
tar este número, foi sancionada
em 1991 a Lei de Cotas (Lei Fe-
deral nº 8.213). A legislação exi-
ge que as empresas com mais de
100 funcionários destinem de 2%
a 5% dos postos de trabalho para
pessoas com deficiência, porém,
esse percentual nem sempre é
cumprido.

 “Ainda temos muito a evo-
luir na prática para tornar essa
política afirmativa ainda mais efe-
tiva. Hoje, a legislação é cumpri-
da por apenas 50% das empre-
sas sujeitas a ela. Os motivos
são, principalmente, o preconcei-
to e a falta de informação, ainda
latentes em empresários, execu-

tivos e, sobretudo, gestores de
RH, que enxergam deficiência
como incapacidade”, afirma Cid
Torquato, Secretário Municipal da
Pessoa com Deficiência.

 A maior parte dos participan-
tes desta edição do Contrata SP
era da capital paulista, com pre-
sença predominante de morado-
res das zonas leste e sul. O even-
to, também contou com candida-
tos da região metropolitana. A
pesquisa realizada junto aos visi-
tantes também apontou que a
maior parte dos participantes afir-
mou ter experiência profissional,
sendo: 39,5% na área administra-
tiva, 10,3% serviços gerais, 6,8%
na área industrial, 3,4% saúde,
1,9% educação, 7,7% comércio,
1,3% jurídica, 0,3% já trabalhou
na área governamental, 1,7% se-
gurança, 2,7% tecnologia, 3,8% te-
lecomunicações, 3,1% transporte,
11,6% tem experiência em outras
áreas e apenas 5,9% estava em
busca do primeiro emprego.

 A apuração também demons-
trou que 51% dos candidatos já
nasceu com a deficiência (congê-
nita) e 12% a adquiriu em aciden-
te de trabalho ou por doença ocu-
pacional. Ainda há outros 6% por
acidente de trânsito e os demais
apontamentos foram em decor-
rência de procedimentos cirúrgi-
cos ou por violência.

Trabalho
Cassius Clay

Minha Cachoeirinha, minha namorada
Minha cidade, que tem 86 anos
Nascente como uma fada,
Eras tão pobres, tantos desenganos,
Tanta amargura e foste vergastada,
Ria de ti um bando de ciganos,
Disseram-se infeliz, chamaram-te coitada!

E um dia te vestiram de esperança,
Verde vestido, cor do teu destino,
E como fosse tu linda criança,
Enamorei-me de ti desde de menino,
Por ti ardo em paixão, a fé não cansa,
E brindo ao teu amor o meu amor mais fino!

Cada vez mais me sinto fascinado,
Pela infinita graça do teu ar,
Cresce e te avolumas e ao seu lado
Todas as glórias vão formando pare.

Minha Cachoeirinha, minha namorada,
Minha cidade, que tem 86 anos,
Fez os milagres de uma fada
Hoje és feliz não há desenganos,

Vila Nova Cachoeirinha, 86 anos

No dia 5 de agosto o
bairro de  Vila

Nova Cachoeirinha
completa

86 anos de existência.

Dr. Oswaldo Guimarães

Praça Manuel da Costa Negreiros, 142 -   cj 7
Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo
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O técnico Cuca vai definir a
escalação do São Paulo para en-
frentar o Fluminense, sábado, no
Maracanã, em dois treinos fecha-
dos. As duas próximas atividades
– quinta e sexta-feira – são fecha-
das à presença da imprensa. A prin-
cipal dúvida é a formação do ata-
que. Alexandre Pato, que vinha
sendo titular, pode perder a vaga.
Everton e Toró são os candidatos.
Antony e Raniel estão praticamen-
te confirmados para o jogo da 12ª
rodada do Campeonato Brasileiro.

 Na vitória por 4 a 0 sobre a
Chapecoense, na segunda-feira,
Pato começou como titular e deu
lugar a Toró no intervalo – Ever-
ton também entrou, mas na vaga
de Luan. O time marcou os gols
após as trocas, conseguiu uma vi-
tória convincente e chegou ao quin-
to lugar no torneio. No empate por
1 a 1 com o Palmeiras, Alexandre
Pato também foi substituído.

Pato, Everton e Toró brigam por
uma vaga no ataque do São Paulo

 O treinador começou a esbo-
çar o time titular no treino desta
quarta-feira. O lateral Igor Vinícius
saiu do campo mais cedo por es-
tar com gripe. Com isso, quem tra-
balhou na lateral direita foi Wal-
ce. A defesa foi escalada com Tia-
go Volpi, Walce, Bruno Alves,
Arboleda, Reinaldo, Luan, Tchê
Tchê e Hernanes.

 O volante Liziero evoluiu na
recuperação de uma entorse no
tornozelo. Fora da equipe desde
maio, quando enfrentou o Bahia,
o jogador começou a transição do
Reffis ao gramado. O jogador será
desfalque diante do Fluminense,
mas pode voltar a trabalhar com o
grupo na próxima semana.

 O zagueiro Anderson Mar-
tins, com dores na coxa direita,
não trabalhou no gramado. Rojas,
Pablo, Willian Farias e Everton
Felipe são os outros no departa-
mento médico.

Geral
Cassius Clay

Perus recebe o projeto
Mutirão nos Bairros

A Praça do Samba,
rua Mogeiro s/nº na
Zona Norte, receberá
neste sábado (27), das
9h às 15h, o projeto
Mutirão nos Bairros. O
programa tem como
meta levar os serviços
ofertados nos equipa-
mentos da administra-
ção municipal para pró-
ximo da população, além

de promover atividades de zeladoria. Profissionais da saúde da re-
gião Norte durante o evento, realizarão várias ações, entre elas:
vacinação contra febre amarela e sarampo; aferição de pressão arteri-
al e glicemia capilar; Auriculoterapia (acupuntura na orelha); testa-
gens rápidas de HIV, Sífilis e Hepatite C, distribuição de preservati-
vos, além de cuidados odontológicos, com rastreamento para pre-
venção de câncer bucal, orientação de escovação e distribuição de
kits de higiene.   O munícipe contará também com orientações sobre
temas importantes como prevenção do câncer de mama e do colo de
útero; doenças transmitidas por vetores (como o mosquito Aedes
aegypti) e animais sinantrópicos (roedores, pombos e escorpiões,
que ocupam o meio urbano).

A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo inicia
projeto-piloto utilizando a Tele-
medicina no atendimento aos
pacientes das Unidades Básicas
de Saúde (UBS). Com a nova tec-
nologia, será possível o uso do
dispositivo de interconsulta, ou
seja, um grupo de médicos da
atenção básica e especialistas
poderá analisar e discutir os ca-
sos clínicos não emergenciais
por meio de videoconferência,
escritos e imagens virtuais, sa-
nando as dúvidas ou direcionan-
do os casos clínicos para a rede
municipal de saúde.

A nova Plataforma do Proje-
to Telemedicina foi apresentada
quinta-feira (18/07) ao prefeito
Bruno Covas e ao secretário mu-
nicipal da saúde, Edson Apare-
cido, pelo Superintendente de
Instituições Afiliadas da SPDM
- Associação Paulista para o De-
senvolvimento da Medicina,
Nacime Salomão Mansur, na en-
tidade idealizadora do projeto.

Inicialmente, os contempla-
dos serão os usuários das UBS
da Região da Vila Maria/Vila Gui-
lherme e Butantã, com as especi-
alidades de dermatologia, reuma-
tologia, neurologia, endocrinolo-
gia, pneumologia, cardiologia e
ginecologia para o pré-natal de
risco. Até agosto, as especiali-
dades de psiquiatria (adulto e
infantil) e alergologia também
serão disponibilizadas ao públi-
co. Funcionamento - Os médicos
especialistas discutirão os casos
pela plataforma das 07h às 17h,
em escala pré-determinada e no-
tificada às UBSs, em um espaço
composto por quatro pontos com

Prefeitura de São Paulo investe em
Telemedicina para agilizar o atendimento

nas Unidades Básicas de Saúde

interface entre as unidades. Ne-
les, os casos poderão ser anali-
sados ao vivo, por meio de vide-
oconferência e com acesso a ima-
gens de exames, como raios-X e
tomografia. Porém, caso todas as
estações estejam ocupadas ou o
médico de determinada especia-
lidade não esteja mais em seu
horário de atendimento, os pro-
fissionais das UBSs poderão re-
gistrar no sistema os casos, que
serão analisados e respondidos
posteriormente pelos especialis-
tas. Nestas situações, o paciente
é liberado já com uma consulta
de retorno agendada, na qual será
dada continuidade à assistência,
com o parecer do médico especi-
alista.

Todas as unidades já recebe-
ram capacitação, sinal de Wi-Fi
próprio para o uso da plataforma
e equipamentos eletrônicos com
capacidade adequada para o pro-
cessamento dos dados enviados,
além de um dermatoscópio, espe-
cífico para analisar fotos de le-
sões de pele e exames de imagem
e laboratoriais. É importante res-
saltar que todo o processo só
ocorrerá mediante a anuência do
paciente, e conta com diversos
recursos de segurança, visando
a preservação dos dados sigilo-
sos do prontuário médico.

Para o superintendente da
SPDM, durante o período de tes-
tes, já foi possível observar os
benefícios da plataforma através
da integração entre os profissio-
nais da UBS e os especialistas,
com a futura requalificação das
filas de espera e também a redu-
ção de encaminhamentos para os
ambulatórios de especialidades.

Cel:96676-1536
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A Festa Junina do
NAB esse ano foi mui-
to especial para alegria
das crianças com dan-
ças, prendas, brincadei-
ras e comidas típicas de
São João. A entidade de-
pende totalmente de do-
ações e estamos sempre
apoiando esse projeto
social através do traba-
lho da fundadora Wan-
da Marolo.    O NAB é
uma instituição civil,
sem fins lucrativos e
econômicos, que desde
2005 se dedica a ativi-
dades relacionadas com
tratamento, reabilitação
e inclusão social à criança com deficiência física e mental de origem neurológi-
ca.  Fornecemos assistência gratuita a 105 crianças de 0 a 20 anos, com
atendimento nas áreas de: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacio-
nal, Psicopedagogia e Nutricionista.  Nosso atendimento é totalmente gratui-
to e mantido exclusivamente com doações.Temos também um trabalho deno-
minado Terapia com Alegria, com a missão de orientar os pais, promover
cursos, palestras, mutirões e eventos como passeios e festas.

Maiores Informações:  Rua João Pinto de Oliveira, 104 - Jardim Guarani
- CEP 02849-110 - São Paulo - SP  -  (11) 3925-6722 / (11) 3922-0167 / (11)
9 6744-7924 (WhatsApp)

Núcleo Assistencial
Vila Brasilândia - NAB

9.8546-4622

Festa de Aniversários no
Bar do Joaquim do Imirim

MEDALHA SÃO PAULO
AOS MOTOCLUBES

Renata Abreu
participou da ho-
menagem do Ins-
tituto Histórico
Militar, presidido
pelo amigo Ro-
berto Toni, aos
26 motoclubes
pelo reconheci-
mento ao traba-
lho social realiza-
do. Foram mais
de 35 toneladas
de alimentos arre-
cadados, além de
cobertores, brin-
quedos e assis-
tência a famílias
carentes. Parabe-
nizo também o
amigo sargento
Galesco, que é
representante do

nosso Podemos, o deputado federal Coronel Tadeu e a todos que
participam desta linda cerimônia de entrega da Medalha São Paulo.
Nesta noite também fui homenageada com a Moeda Challenge Coin,
uma honraria especial do Instituto Histórico Militar.

Será no dia 3 de agosto, sábado, a partir das 16h, a comemoração
dos aniversários de Joaquim, Marco Antônio e Alcir. E convida a to-
dos amigos para brindar juntos, com bebidas, churrascos ao som de
músicas em geral. O Bar do Joaquim, situa na Rua João Roque, 93, Vila
Roque - Imirim! Hein e por quê?

Dia 15 de julho fez aniversá-
rio um baluarte da V.N. Cachoei-
rinha, o ilustre médico Dr. Oswal-
do Guimarães, que completou 94
anos e continua firme, forte e na
ativa.  -"No bairro de V.N. Cacho-
eirinha dedicou-se como profis-
sionalismo, sendo reconhecido
como um ícone entre os profissi-
onais médicos e pela sociedade
paulistana em especial dessa re-
gião" - disse. - "Parabéns Dr.
Oswaldo pelo que representa
como médico na capital de São
Paulo, na vida de tantas pessoas
que ajudou a construir, pelos mi-
lhares de exemplos que deu ao
longo da vida. Alguns homens
escrevem histórias, outros fazem
histórias.

"Parabéns Dr. Oswaldo Perei-
ra  Guimarães

Parabéns Dr. Oswaldo Guimarães pelo
94 anos bem vividos e salvando vidas

Desejamos felicidades e su-
cesso ao jovem Felipe Pansano
um grande líder do Grupo Rodan-
do a Norte paulistana com um fu-
turo promissor,  que aniversariou
no dia 13 de Julho. Hein e por quê?

Muitas
Felicidades

amigão!


