
Meio

Distrital Nordeste da Associação
Comercial de  São Paulo comemorou
seus 27 anos de Fundação em alta

Muitos associados e convidados foram participar desta homena-
gem. Entre eles destacamos o sr. Nicolau Helito Filho da Associação
Comercial da Lapa, o e empresário sr. Affonso Tanso que há 50 anos na
região dirige a Copiadora Zona Norte e o empreendedor em Redes de
Internet sr. Ottmar Unterkiroher Jr. Após a solenidade foi servido um
coquetel em alto estilo. Pág. 08

Renata ouve o povo e apresenta
emendas à Reforma da Previdência

Palavra dada, palavra cumprida! A deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) protocolou na Comis-
são Especial destinada a proferir o parecer à PEC 06/2019 três emendas constitucionais (EMC) para a
Reforma da Previdência. As propostas surgiram por meio da manifestação da população pelas redes sociais,
no aplicativo do Podemos e nos dois fóruns Sua Voz, Nossa Decisão, realizados por ela em Brasília e em São
Paulo. E atendendo a voz do povo, Renata é autora de emendas em defesa do professor, do guarda munici-
pal, do trabalhador rural e do idoso em vulnerabilidade social.  Pág. 7

"O menino que descobriu o vento"
é tema de bate-papo no Grupo São Cristóvão Saúde

Evento gratuito terá exibição do filme e discussão guiada por psicólogos. Pág. 7

Prefeitura vai reformar calçadas da cidade
Melhorar as condições das
calçadas na cidade. Foi
publicado nesta quinta-feira
(11) no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo o
decreto nº 58.845 que define
as rotas e vias que serão
abrangidas pelo Plano Emer-
gencial de Calçadas. Para
garantir acessibilidade e
ampliar a mobilidade, o
projeto envolve locais com
grande circulação de pedes-
tres, públicos e privados, em
todas as 32 subprefeituras.
Pág. 4

Prefeitura apresenta o
Descomplica SP em Santana

O secretário
municipal de Ino-
vação e Tecnolo-
gia, Daniel Annen-
berg, junto com o
subprefeito de
Santana/Tucuruvi,
Pedro Nepomuce-
no, apresentaram
o novo programa
“ D e s c o m p l i c a
SP”. Semelhante
ao Poupatempo, o
programa iniciará o
atendimento nas

próximas semanas, a previsão é que seja oficialmente inaugurado no começo
de agosto.  O Subprefeito definiu que o programa será um marco para a cidade
por reunir centenas de atendimentos. A unidade de Santana é primeira na zona
norte, ela tem capacidade de 800 atendimentos diários e possuem 11 serviços
para a população, contando com a Sabesp, SPTrans e Poupatempo.  Segundo
o Nepomuceno, o programa Descomplica SP “será um sucesso na zona nor-
te”. Por conta do aniversário de Santana, a entrega do novo serviço “Embora
a gente [prédio da Subprefeitura] esteja no Tucuruvi, a gente vai dar esse
presente [Descomplica SP] para a população aqui da zona norte, em especial
Santana, Tucuruvi e Mandaqui.”

Jornalismo
brasileiro

 está de luto

  Jornalista que ficou conhecido
por cumprimentar os telespec-
tadores com o “Olá, tudo bem?”
sofreu um enfarte. Com passa-
gens por vários veículos de co-
municação, Paulo Henrique
Amorim atraía infinidade de fãs
e de opositores a seus textos e
comentários, marca de todo bom
jornalista. Meus sentimentos aos
familiares.
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As agentes de saúde da
UBS Ilza Weltman Hutzler
agradecem imensamente a
verba parlamentar que o
Vereador Elizeu Gabriel
conseguiu  para a obra da sala
das agentes comunitarias.

UBS IIza. W.
Hutzler tem o

sonho realizado
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Editorial
Tia Zulmira

São Paulo, a Capital
de  prós e contras!

São Paulo  foi uma capital pró-
diga em empregos bem remune-
rados, bairros residenciais cal-
mos, transporte coletivo à base
de bondes e ônibus da CMTC,
poucas intervenções policiais; em
cada vila havia um posto policial
em que os policiais se desloca-
vam nos carros da época - fusca -
, afim de  aconselhar a um bebum
desordeiro a ir pra casa curtir a
cachaça. Ladrões era raridade!
Apenas roubavam galinha e rou-
pa no varal! Hoje a coisa mudou:
empregos raros, quando o patrão
solicita a presença de um  empre-
gado - hoje conhecido como  co-
laborador -, é para mandá-lo em-
bora devido ao fechamento da fir-
ma. Alega vendas fracas, aluguel
caro e impostos  vultosos.  Outra
tragédia são os constantes incên-

dios em galpões,  baixos de via-
dutos, causando transtornos  no
trânsito.  Metrô, CPTM e ônibus
sempre em crise; pela manhã os
meios de comunicação  orientam
os ainda felizardos trabalhadores
de que determinada linha do
transporte coletivo não estão com
funcionamento normal, portanto,
atraso à chegada ao trabalho e
motivo para o patrão  dispensar
mais uma meia-dúzia de emprega-
dos, isso além das outras notíci-
as costumeiras como aumento de
preços em determinadas merca-
dorias, falta d’ água  e   energia
elétrica, devido  queda de nível
dos mananciais  e de um  cami-
nhão abraçar um poste!

Tia Zulmira, viúva, aposenta-
da e que viu esse filme muitas vezes!

Conselho
Tia Alzira

  Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
havia um cliente que madrugou
com o frio reinante para ser aten-
dido em primeiro lugar. “Quero
solução  para  duas dúvidas  e
somente no abençoado terreiro da
vovó Candinha terei  respostas
através de seus guias africanos,
bradou o consulente. O abençoa-
do terreiro que prima pela pureza
e verdade está com a bola cheia!”
E o cliente foi  desfilando suas
queixas misturadas com dúvidas.
“Magnânima guru, madruguei,
passei frio e aqui estou!  Quero
uma consulta com um de seus
guias africanos para dirimir mi-
nhas dúvidas! Somente no aben-
çoado terreiro  através de seus
guias fantásticos, che garei ao
denominador comum. Quero sa-
ber sobre o fim do desemprego e
os incêndios que acontecem dia-
riamente!”  - Gostei do elogio do
cliente, a verdade sempre vence,
balbuciei... . Para atendê-lo esca-
lei o caboclo Nove Flechas, recen-
temente contratado. “Zifio, o  de-

Um cliente e duas dúvidas!

semprego acontece devido  mui-
tos  migrantes  sem categoria pro-
fissional  tentar a sorte na capital.
Como não são habilitados na pro-
fissão que alegam conhecer e de-
sempenhar, nas primeiras semanas
são desligados e não retornam às
origens! O profissional competen-
te, sempre terá lugar para traba-
lhar. Confira e pense nisso! Quan-
to aos incêndios, os moradores
de rua coletam material inflamá-
vel depositando-os nos baixos
dos viadutos e pontes, daí a cau-
sa dos  incêndios, inclusive em
prédios  mal  habitados, exigindo
esforços dos bravos soldados do
Corpo de Bomb eiros combaten-
do os incêndios, a área fica inter-
rompida por muitos meses, cau-
sando prejuízo ao trânsito e aos
moradores da  capital. Se os mo-
radores de rua fossem mais cau-
telosos, não teríamos tantos in-
cêndios e contratempos!  O clien-
te saiu satisfeito com a consulta.
Concordou  em prosa e verso!

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

   O material plástico é possui-
dor de muitas utilidades na vida
moderna. Diversos utensílios que
utilizamos diariamente são feitos
com  plástico.   Os produtos à
base de plástico são úteis e em-
pregam boa parte de mão de obra.

Na indústria automobilística,
diversas peças e partes da estru-
tura de um veículo  são à base de
plástico. Também  para embalar
alguns tipos de bebidas,  vinagre
e outros temperos,  o material plás-
tico é ideal. No comércio, as saco-
las, copos, canudinhos, pratinhos
e talheres descartáveis são  feitos

Crônica
Professor Clovis Pereira

Plástico, o vilão!

de plástico. Acontece que através
de uma lei, diversos itens de plás-
tico dever&atild e;o ser abolidos
e substituídos  - copos,  canudi-
nhos para sorver refrigerante e
outros -   serão  feitos com outro
material, devido ao plástico ser
prejudicial ao meio ambiente em
relação ao tempo de decomposi-
ção.  Aguardemos os fatos. A subs-
tituição do plástico deverá acarre-
tar problema para as indústrias
produtoras do produto inclusive
desemprego e também para outras
indústrias   que reciclam esse tipo
de material.  Pense nisso!

Fim de semana conturbado:
chuva, inundações, frio de las-
car, entre outros  problemas in-
clusive as tradicionais quedas
de árvores amassando carros
estacionados.

O mês de julho iniciou-se
com vários aumentos como pe-
dágios, energia elétrica, água e
esgoto entre outros.  Desses
aumentos o consumidor não
tem saída; é pagar e não recla-
mar!

Quanto ao custo de vida, o
consumidor consulta folhetos
sogra preços e qualidade, dan-
do preferência ao comércio que
apresentar preço justo!

A propalada Reforma da
Previdência está virando nove-

la, cujo fim é imprevisto e de-
morado. Aguardamos o último
capítulo!

 Brasil Campeão da Copa
América! Vencendo o Peru por
3x1 sagrou - se campeão no Ma-
racanã. A boa apresentação da
equipe fez o torcedor  esquecer
Neymar.

Frio de lascar em diversas
partes do país têm causado
mortes em moradores de rua e
aumentado as vendas de aque-
cedores elétricos e de bebidas
que combatem o frio, que é a
pedida do momento!

Comemorações do feriado 9
de julho  foi  válida, apesar do
frio reinante. Um feriado que
retorna válido

Copa América  -  O melhor mo-
mento do campeonato da Copa
América, foi quando da foto dos
atletas o Presidente Bolsonaro foi
chamado pelos jogadores para
participar da foto. Em dado mo-
mento os campeões começaram a
aplaudir Bolsonaro seguido do
coro "mito, mito, mito.

Copa América II -  O técnico
Tite em certa ocasião disse que
não cumprimentaria o Presidente
Jair Bolsonaro, uma vez que Tite
é petista roxo e lulista até debaixo
da água. Porém,  no momento da
entrega das faixas de campeões,
Tite foi obrigado a cumprimanter
Bolsonaro. Vale lembrar, que se
LULADRÃO precisar de um ca-
pacho para limpar os pés, Tite será
o primeiro a se oferecer para a  ver-
gonhosa e submissão tarefa de
servir ao LULADRÃO  no que o
molusco determinar. Hora da Po-
lícia Federal investigar a CBF, já
que seus principais mandatários
ou estão presos ou foram bani-
dos do futebol.

Deputados -  Os deputados da
Câmara Federal em Brasília, estão
fazendo tudo para a volta da ve-
lha política o "toma-la-da-cá",
eles pressionam o Governo dizen-
do que a reforma previdenciária
só passa se Bolsonaro aceitar pe-
didos dos quadrilheiros, ops. De-
putados. Porém, O Presidente Bol-
sonaro atendeu os pedidos, au-
mentando a verba para emendas
orçamentárias, o que atende a le-
galidade e também pode atingir
hospitais, educação e segurança
das cidades dos parlamentares.

Deputados II   - E assim, foi
aprovada o texto em primeira vo-

tação da reforma da previdência,
por 379 votos favoráveis, resta
agora, votar em segunda e última
instância na Câmara e, em segui-
da será encaminhada ao senado
que também votará sobre o tema,
mas, deve ser mais rápida o trâmi-
te, já que o número de senadores
é menor, portanto, o tempo tam-
bém é mais ágil. A luz no fim do
túnel já pode ser visualizada.

Rede -  O Presidente Jair Bol-
sonaro (psl), deveria usar sua prer-
rogativa presidencial, e vir em rede
nacional de rádio e TV, para infor-
mar tudo o que tem feito nos últi-
mos 6 meses de governo, como
cortou gastos dos ministérios, de
empresas estatais, lei Rouanet e
como tirou "privilégios" de anisti-
ados políticos que foram detidos
na época do Regime Militar. Já que
a grande imprensa não divulga, até
por interesse próprio. As redes so-
ciais são importantes para divul-
gação de ações governamentais,
porém, a rede nacional de rádio e
TV, além, de importantes, atingem
os mais longínquos rincões do
Brasil.

Motoristas -  Atenção você
motorista que passa pelas margi-
nais, a indústria das multas da Pre-
feitura, está usando um pequeno
radar "amarrado" nas grades da
Pontes, tudo para que o motorista
não veja e seja autuado. Esses ra-
dares estão substituindo os GCMs
que ficavam escondidos nos diver-
sos  viadutos que cruzam aquela
via. Seja prudente e não colabore
com esta malfadada indústria da
multas do Prefeito Bruno "escon-
didinho" Covas (psdb).
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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

Fagner nega proposta do Arsenal, mas
não descarta saída do Corinthians

O lateral-direito Fagner negou
nesta quarta-feira que tenha re-
cebido uma proposta do Arsenal.
A ida do jogador do Corinthians
ao clube inglês aconteceria por
indicação de Edu Gaspar, que
deixou a coordenação da seleção
brasileira para assumir o cargo de
diretor de futebol da equipe de
Londres.  “Sinceramente, até ago-
ra não chegou nada, não estou
sabendo de nada, estava focado
na Copa América, assim como
volto para o clube (com o foco)
voltado para cá, para ajudar da
melhor forma possível. Se chegar
alguma coisa, o empresário vai me
informar, cabeça 100% no Corin-
thians”, disse o jogador, em en-
trevista coletiva.

 Fagner, de 30 anos, tem con-
trato com o Corinthians até de-
zembro de 2022. O interesse do
Arsenal foi noticiado inicialmen-
te pelo jornalista Benjamin Back,
do canal FOX Sports. A informa-

ção também reper-
cutiu na imprensa
inglesa.

 O lateral-direito
negou a proposta,
mas não descartou
a possibilidade de
voltar para a Euro-
pa no futuro. “Difí-
cil fechar porta, né?
Como sempre digo,
estou muito feliz no
Corinthians, cons-
truindo uma histó-
ria bonita, não tem
porque eu falar que
vou sair, que quero
sair, mas no futebol

as coisas acontecem da noite
para o dia”, disse.

 “Sou muito feliz aqui, não
posso fechar uma porta sem nem
abrir. Quero fazer mais história
aqui. A gente sabe que, por ter
ido para a seleção (que disputou
a última Copa América), podem
acontecer coisas, como pode não
acontecer, como não aconteceu
depois da Copa (do Mundo).
Minha cabeça está aqui, quero
melhorar números e títulos”,
prosseguiu.

 Revelado pelo Corinthians,
Fagner teve duas passagens pelo
futebol europeu. A primeira, en-
tre 2007 e 2008, quando atuou
pelo PSV Eindhoven, da Holan-
da. Depois, entre 2012 e 2014
atuou pelo Wolfsburg, da Alema-
nha. No Corinthians, conquistou
cinco títulos: dois do Brasileirão
(2015 e 2017) e três do Paulistão
(2017, 2018 e 2019). (Estadão Con-
teúdo)

Adriano Imperador é acusado de tentar
agredir promoter em boate do Rio de Janeiro

Uma briga com o jogador Adri-
ano Imperador, na madrugada da
última segunda-feira (8), virou
caso de polícia. O promoter Yuri
Monteiro acusa o jogador de ter
tentado agredi-lo dentro da boate
Vitrinni Lounge, na Zona Oeste do
Rio de Janeiro, sendo contido por
seguranças do local. Além disso,
o ex-atacante teria jogado um
copo no rapaz e feito ameaças ao
dizer “Eu vou te pegar. Não tem
[lei] Maria da Penha para viado”.
Monteiro registrou a denúncia
como ameaça na 16ª Delegacia de
Polícia da Barra.

 Segundo informações do por-
tal Extra, o promoter diz que as
ameaças ocorreram porque ele é
amigo de Micaela Mesquita, uma
ex-namorada de Adriano. Assim,
ele disse que precisou deixar a
boate pela porta dos fundos, por
volta das 3h30.

 “Ele tentou me agredir e pe-
diu para os seguranças me tira-
ram da boate. Nunca fiz nada con-
tra ele. Não tem motivo para ele

Contatos: 96676-1536 - 99374-4534 - 96133-1503 - 3981-4612

Inicio a minha coluna comen-
tando o que já havia antecipado com
exclusividade á 15 dias atrás,a de-
missão do jornalista Mauro Naves,
que estava suspenso desde de 5 de
junho,quando foi retirado da cober-
tura da Copa América.

 Em nota oficial lida no "Jornal
Nacional" Naves nunca se conformou
com o acontecido. Em nota a Globo
informou que a rescisão do contrato
foi amigável. Mas a coluna apurou que
Mauro Naves foi demitido e a Globo
mentiu na informação.

O jornalista foi punido porque
teria atuado como intermediador
de uma tentativa de acordo entre
Neymar Jr e o primeiro advogado
de Najilla Trindade,que acusa o
jogador de estupro.Maurto Naves
trabalho na Globo por 31 anos.

Uma nova Rede de Televisão já
começa a aparecer com sua programa-
ção. TV América que está no ar como
TV Aberta pode ser sintonizada pelo
canal 55.1 e abrange São Paulo Capital
e todo o Estado de Minas Gerais.

O ex garçon do apresentador
Jô Soares, Luis Alexander Rúbio
Bernardes,(O Alex) que servia be-
bidas ao apresentador e convida-
dos, passa por dificuldades finan-
ceiras. Após o fim do programa da
Globo,ha dois anos ele agora tra-
balha como guia turístico no Chi-
le para pagar suas contas.

Sílvio Santos decidiu demonstrar
que quem manda no SBT é ele e deu
total apoio a Jornalista Rachel
Serazade,após o empresário Luciano
Hang,patrocinador de programas no
SBT,pedir ao dono da emissora para
demitir a jornalista.

O dono do SBT,não quis co-
mentar o assunto apenas tomou
uma posição que  ele acostuma a
tomar em situações semelhantes
comentou um assessor que pediu
para não ser identificado. Rachel
Serazade apresenta o jornal do
SBT e já se envolveu em outras
polêmicas.

O patrão, não gostou da ideia e
resolveu tomar um posicionamento
na questão. A coluna apurou que o
dono do SBT disse: " Patrocinar pro-
gramas é uma coisa, dar ordens na
emissora é outra. Com isso a Jorna-
lista Rachel Serazade ganha mais for-
ça no SBT.

A autora Glória Peres lamen-
tou a morte da modelo e atriz
transgênero Patrícia Araújo, que
participou da novela "Salve Jor-
ge" (2012) como Priscila,uma das
brasileiras traficadas para a Tur-
quia. Ela morreu aos 37 anos víti-
ma de depressão.

Frase Final:  Se queres que ou-
trem guarde segredo,guarda-o tu pri-
meiro (Sêneca)

ter essa raiva de mim. Tudo foi
por causa de ciúme de uma ex-
namorada, que não tem nada a ver.
Estou me sentindo ameaçado e
com medo de andar na rua e ele
mandar fazer alguma coisa contra
mim”, contou Yuri.

 O promoter disse que já até
frequentou festas na casa de Adri-
ano, mas garantiu que nunca hou-
ve proximidade entre os dois. Para
ele, a raiva do jogador vem desde
um episódio passado quando
Micaela mandou uma foto com o
amigo para o então namorado. A
moça, inclusive, também estava
na boate no dia que a confusão
ocorreu.  Por meio de seu advo-
gado, o jogador negou o caso. “O
Adriano nega que tenha tentado
agredir essa pessoa, muito menos
ameaçá-lo. Tal fato será facilmen-
te esclarecido na Justiça”, relatou
o advogado Diogo Souza ao por-
tal. De acordo com a publicação,
a polícia vai solicitar as câmeras
de segurança do interior da
boate.(BN)

Famoso Marcia Martins
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Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Um bom momento para mudar de profissão.  Deixe de catar recicláveis pelas
ruas. Passe a catar cobertores doados pela prefeitura para moradores de rua, que
são abandonados em seguida.

12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012Gêmeos - 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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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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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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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!’12345678901234567890123456789012123456789012
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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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  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!’12345678901234567890123456789012123456789012
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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!

Vaticano, ou cidade do Vatica-
no, oficialmente, Estado da Cidade
do Vaticano, é a sede da Igreja Cató-
lica. É uma Cidade Estado soberana,
sem costa marítima cujo território
consiste de um enclave (território
com distinções políticas, sociais e/
ou culturais) murado dentro da ci-
dade de Roma, capital da Itália. Mas,
o que significa esta palavra? É o que
veremos nesta reflexão:

Originalmente, Vaticano é um
figura mitológica romana (Vagitanus)
que abria a boca do recém-nascido
para que ele pudesse dar o primeiro
grito, primeiro choro, ou para con-
cordar com o nome do deus, o pri-
meiro “vagido”. Neste local foi er-
guido o obelisco em cuja coluna foi
construído o circo iniciado por Calí-
gula e terminado por Nero que in-
cendiou Roma em 64 d.C. e é onde
(conta a tradição), Pedro foi crucifi-
cado de cabeça para baixo e sepulta-
do no mesmo território. Além de ser
a designação de uma das sete colinas
de Roma, foi onde no século IV o
Imperador Constantino mandou er-
guer a primeira basílica. Também era
uma região, na era pré-cristã, onde
os oráculos atuavam. Apesar do Va-
ticano ser um ícone do cristianismo,
essa palavra, na realidade, não é lati-
na e nem grega e tampouco será en-
contrada na Bíblia porque este nome
que associamos à Igreja está intima-
mente ligado à deusa Etrusca “Vati-
ka” divindade do submundo. É tam-
bém a referência para uma uva amar-
ga, de gosto ruim, usada para pro-
duzir vinho barato. Esta fruta bem
como a erva com o mesmo nome des-
pertava quando ingeridas, alucina-
ções que, transportada para o latim
(vatis) virou sinônimo de visão pro-
fética, ou seja, oráculo de prever ou
profetizar. Segundo a Enciclopédia
Católica, a origem do nome é incer-
ta, porém, alguns afirmam perten-
cer a uma cidade Etrusca desapare-
cida chamada de “Vaticum” e que a
Colina do Vaticano, latinizada em

“vaticanus ferendis”, ou “vaticinia”
é a alusão aos oráculos.

Os hindus nos dão uma origem
mais profunda com a palavra “tika”
ou “tikal” que é a joia em forma de
pinha (ou gota) que as mulheres
usam no meio da testa para indicar o
“terceiro olho”, querendo nos dizer
que corresponde à glândula pineal,
que é na verdade e anatomicamente
falando, um olho com uma retina em-
butido no centro do cérebro que atua
como a “vatika” ou “cogumelos má-
gicos”, ou qualquer outro alucinóge-
no vegetal que “ativa” o subconsci-
ente para “vaticinar”.

Por mais de duzentos anos os
Papas foram mais do que líderes re-
ligiosos: nomearam reis, governaram
diversos territórios, comandaram
tropas no campo de batalhas, aben-
çoaram canhões que foram utiliza-
dos para massacres e ainda hoje po-
dem balançar o planeta. O título de
chefe cristão ou bispo, Roma teve
vários por décadas. Foi só por volta
do ano 200 que os cristãos romanos
começaram a ser regidos por um che-
fe único e no quarto século é que o
Vaticano se tornou moradia papal.

Parece-nos que o materialismo e
o egoísmo; os desequilíbrios emoci-
onais e a ansiedade; os homicídios,
femicídios, filicídios, patricídios e
atentados ou suicídios e outras ano-
malias que geram o aumento de do-
enças psicossomáticas e que banali-
zam as violências e tragédias, pois,
na mente criminosa não existe alguém
que não seja psicopata, concordam
com os aspectos negativos do papa-
do como invasões, guerras, adversi-
dades, preconceitos e comportamen-
tos estranhos que fizeram parte do
“vaticanismo” da Idade Média, com-
provando que o “submundo de Vati-
ka” atuou e muito entre eles, fazen-
do-os esquecer de que o verdadeiro
cristão ora para servir e dar e não
para ser servido e receber. Estamos
errados nesta exposição? Acredita-
mos que não!

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

VATICANO

Regional
Fernando Ferreira de Paula

Thiago de Jesus Dias, 33 anos,
entregador da empresa Rappi,
morreu na última segunda-feira
(08/07/2019), após passar mal e
não receber atendimento enquan-
to trabalhava. As informações são
do jornal Folha de S. Paulo.

 Segundo a reportagem, o mo-

Entregador da Rappi passa mal, é ignorado pela empresa e morre em SP
tociclista fazia um entrega em Per-
dizes, Zona Oeste de São Paulo,
quando se sentiu mal. O entrega-
dor chegou ao local, no sábado
(06/07/2019), falando que sentia
fortes dores de cabeça e muito frio.
“Ele nem chegou a entrar no pré-
dio e caiu no chão. Estava com o
corpo enrijecido e reclamava de
frio”, conta a advogada Ana Luí-
sa Ferreira Pinto. Ela e os amigos
haviam encomendado a entrega
de uma garrafa de vinho pelo apli-
cativo.  De acordo com a matéria,
os clientes realizaram o primeiro
atendimento a Thiago. Oferece-
ram água e cobertores, ainda na
calçada. Nesse momento, o mo-
tociclista teria pedido para entra-
rem em contato com o aplicativo
para que avisassem que não po-
deria realizar as outras entregas
programadas.

O Samu não teria
aparecido para o

atendimento, e um
motorista da Uber

recusou transportar
Thiago até um

hospital

Campanha de vacinação contra o
sarampo é prorrogada em São Paulo

Saúde
Cassius Clay

 A Secretaria Municipal da
Saúde prorrogou até o dia 16 de
agosto a campanha de vacinação
contra o sarampo, que seria en-
cerrada nesta sexta-feira (12). Até
quinta (11), pouco mais de 85 mil
pessoas de 15 a 29 anos tinham
ido se vacinar, uma adesão de
apenas 3% do público-alvo de 2,9
milhões de pessoas.

 E o número de casos confir-
mados não para de subir. Segun-
do a secretaria, 111 casos já foram
registrados na cidade – até 28 de
junho eram 78. Oito deles foram
contraídos fora do município e os
demais estão em investigação so-
bre o local onde houve a contami-
nação. Rosa Maria Nakazaki, di-
retora da Divisão de Vigilância
Epidemiológica da Covisa, alerta

que o vírus está circulando na ci-
dade. “É muito importante que
essa população se vacine para que
possa interromper a transmissão
do vírus. Ela está instalada.”

 O sarampo é uma doença al-
tamente contagiosa, transmitida
pela tosse ou espirro. Ela pode se
tornar grave, provocando pneu-
monia, otite, cegueira e pode até
levar à morte.

 Saiba mais sobre o sarampo:
Transmissão. Doença é altamen-
te contagiosa. Sua transmissão
acontece por tosse, espirro ou go-
tículas de saliva. Sintomas. Co-
meça com febre alta, coriza, olhos
inflamados e depois aparecem
manchas na pele. Onde se vaci-
nar. Nas UBSs da cidade. Por
Metro Jornal

Prefeitura vai reformar calçadas da cidade
Melhorar as condições das

calçadas na cidade. Foi publica-
do nesta quinta-feira (11) no Diá-
rio Oficial da Cidade de São Paulo
o decreto nº 58.845 que define as
rotas e vias que serão abrangidas
pelo Plano Emergencial de Calça-
das. Para garantir acessibilidade
e ampliar a mobilidade, o projeto
envolve locais com grande circu-
lação de pedestres, públicos e
privados, em todas as 32 subpre-
feituras. Serão beneficiadas, por
exemplo, regiões de terminais de
ônibus, grande comércio e pon-
tos turísticos que hoje apresen-
tam imperfeições, como desníveis
e buracos.  “O plano emergencial
traçou quais calçadas devem ter
prioridade no investimento que
será feito. É um decreto que se
utiliza de dados, principalmente da
Pesquisa Origem e Destino, feita
pelo Governo do Estado em con-
junto com o município, que apon-
ta os locais onde existe maior cir-
culação, justamente para benefi-
ciar o maior número possível de
pessoas e garantir mais acessibi-
lidade”, disse o secretário muni-
cipal de Desenvolvimento Urba-
no, Fernando Chucre.

 O plano prevê o investimen-
to de R$ 400 milhões até o final da
gestão, contemplando uma área
de 1,5 milhão de metros quadra-

dos. O impac-
to desta ação
será sentido
principalmen-
te pelos pe-
destres que
transitam por
essas regiões
de grande cir-
culação, como
por exemplo a
região do Tri-
ângulo Histó-
rico, que con-
ta com o movi-
mento diário
de mais de três
milhões de
pessoas.  O
decreto auto-
riza a Prefeitura a executar as obras
nas calçadas, inclusive de propri-
edades particulares. Caberá aos
donos dos imóveis a manutenção
e conservação após a reforma.
“Esta é uma forma que a adminis-
tração encontrou de atender de
uma maneira mais efetiva a popu-
lação reduzindo os problemas,
principalmente de acessibilidade,
que temos hoje”, disse Chucre.

 A Secretaria das Subprefeitu-
ras, responsável pela execução
das obras, já iniciou os proces-
sos de licitações necessárias, que
foram divididas em 22 grupos. Os

contratos estão em fase de homo-
logação pela Secretaria das Sub-
prefeituras para que as obras se-
jam iniciadas até agosto. Calça-
das especiais, como no centro
histórico e no Anhangabaú, se-
rão contratadas de forma diferen-
ciada, com contratos específicos.

 Ainda será publicado um
novo decreto para definir o mo-
delo arquitetônico das calçadas e
outras questões, como o tipo de
material utilizado, padrões para o
acesso de concessionárias, de si-
nalização e implantação de paisa-
gismo, com o objetivo de garantir
um padrão para as calçadas.

“Com este decreto as regras ficam
mais claras, principalmente para
o munícipe, que é responsável por
85% das calçadas da cidade. Isso
ajuda a questão da mobilidade
como um todo”, disse o secretá-
rio municipal da Pessoa com De-
ficiência, Cid Torquato.  Na próxi-
ma semana, a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano
irá disponibilizar para consulta os
mapas com as regiões contempla-
das pelo Plano Emergencial na
plataforma Geosampa. Assim,
qualquer pessoa poderá consul-
tar se a região por onde passa será
contemplada pela ação.

 Golpe de WhatsApp promete liberação
do 13º salário do Bolsa Família

Alerta
Brás Pereira

Um novo golpe, veiculado por
meio de mensagens no aplicati-
vo WhatsApp, promete a libera-
ção instantânea do 13º salário do
Bolsa Família para beneficiários
do programa. A mensagem con-
tém um link que redireciona o
usuário para uma página onde
são solicitados os dados pesso-
ais, como nome completo, CPF e
endereço. Além disso, o site exi-
ge que a vítima compartilhe o link
com todos os seus contatos para
que o pagamento seja efetuado.

 O Ministério da Cidadania
alerta que não solicita dados pes-
soais via WhatsApp ou por qual-
quer outro aplicativo, muito me-
nos o compartilhamento de links
como condição para concessão
de benefícios do Programa Bolsa
Família. A diretora do Departa-
mento de Benefícios, Caroline
Paranayba, ressalta que o recebi-

mento do repasse não necessita
de fornecimento de nenhuma in-
formação adicional das famílias.

“O desenho que o governo
federal fez para o 13º não requer
nenhuma providencia da família
beneficiária do programa. Todos
os procedimentos que estão sen-
do feitos partem das informações
já existentes do governo federal.
Desse modo, não é necessário o
fornecimento de nenhuma infor-
mação nova”, destaca.

 O governo federal não faz
nenhum tipo de coleta de dados
por meio das redes sociais. Atua-
lização de informações de famíli-
as beneficiarias de programas so-
ciais deve ser feita exclusivamen-
te no órgão responsável do mu-
nicípio.

Mais informações sobre o Pro-
grama Bolsa Família estão dispo-
níveis no site mds.gov.br
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‘Gostaríamos de ter feito outra
reforma’, diz Dilma sobre a Previdência

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT)
afirmou que gostaria de ter feito uma re-
forma da Previdência em seu governo e
que iniciou um planejamento nesse senti-
do na ocasião, mas que o processo de im-
peachment a impediu de conclui-lo.

 “Gostaríamos de ter feito uma reforma
bem diferente dessa até porque acháva-
mos que tínhamos que manter vários di-
reitos adquiridos, mas também que era ne-
cessário, na medida em que nós mesmos
fomos responsáveis pelo aumento da ex-
pectativa de vida no país”, disse.

 Ao lado da escritora espanhola Pilar
del Río, Dilma visitou o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva na cela em que ele é
mantido na superintendência da PF em
Curitiba.  A ex-presidente classificou como

“estarrecedora” a liberação de emendas
do governo Jair Bolsonaro (PSL) para par-
lamentares para viabilizar a aprovação do
texto da reforma nesta quarta-feira (10).
Questionada como ocorreria a negocia-
ção com o Congresso em seu governo, a
petista afirmou que não fez e não faria
essa liberação.  Para ela, há um temor de
empobrecimento dos idosos brasileiros
com a reforma. “O que vai acontecer ago-
ra? O que está acontecendo no Chile:
aposentados que chegaram ao fim da vida
de trabalho e não têm recursos suficien-
tes para sobreviver”, apontou.

 Em 2016, seu último ano de mandato,
a possibilidade de uma reforma no go-
verno petista chegou a ser discutida. Na
época, a então presidente declarou que

“a Previdência Social precisa ser susten-
tável para um horizonte muito além” de
seu governo.  Dilma ainda comentou os
vazamentos de conversas entre procura-
dores da Lava Jato e o ex-juiz e atual mi-
nistro da Justiça Sergio Moro. Para ela, as
mensagens deixam claro que o processo
que condenou Lula foi viciado, mas que
isso não representa um comprometimen-
to de todos os casos investigados pela
operação.  “Não estou dizendo que em
relação a todos os réus está viciado. O
que temos de dado claro é que, no caso
do presidente Lula, houve uma tentativa
deliberada e clara do juiz e dos procura-
dores no sentido de evitar que o presi-
dente tivesse qualquer possibilidade de
influenciar na eleição na qual ele era o mais
votado pelas pesquisas”, declarou.  Para
a petista, é clara a afirmação do procura-
dor Deltan Dallagnol de que as provas
contra Lula eram frágeis e que, com a con-
denação posterior por Moro, houve per-
da de credibilidade do Judiciário brasilei-
ro em todo o mundo.  “Um juiz que é capaz
de funcionar como assessor da acusação,
em outros momentos como dirigente da
acusação não é um juiz isento nem parci-
al. Isso coloca um problema seríssimo para
a Justiça brasileira que é a perda de credi-
bilidade aos olhos não só da população,
mas do mundo. Isso é inadmissível num
país que se diz democrático. Estado de-
mocrático de Direito sem imparcialidade
da Justiça não existe”, disse.

Ela comparou ainda os vazamentos
das conversas entre os procuradores e o
atual ministro e os de 2016, em meio às
investigações da Lava Jato. Na ocasião,
Moro divulgou o áudio de uma conversa
entre a então presidente e Lula, que aca-
bava de ser nomeado para a o cargo de
ministro da Casa Civil e ela pedia que ele
usasse o termo de posse em caso de “ne-
cessidade”.  “Foi em nome do combate à
corrupção”, ironizou. “O raciocínio é uma
bomba atômica em cima do sistema de Jus-
tiça desse país”, continuou. (Folhapress)

Política Marcia Martins Saúde Brás Pereira

Cubanos podem ser reincorporados ao Mais
Médicos após mudanças no programa

Médicos cubanos podem ser reincor-
porados ao Mais Médicos caso o gover-
no federal concretize as alterações que
pretende fazer no edital do programa.
Após o rompimento do acordo de cola-
boração entre Brasil e Cuba, os estran-
geiros tiveram de deixar o país. No entan-
to, de acordo com o estadão, a ideia é
que eles voltem a trabalhar na atenção
básica do Sistema Único de Saúde (SUS)
por dois anos. Ao todo, dos 8 mil profis-
sionais que vieram ao Brasil, 2 mil perma-
neceram aqui mesmo com o rompimento
do acordo. Desses, 700 têm situação re-

gularizada por terem se casado com
brasileiros(as). Somente esses 2 mil que
ficaram no Brasil teriam direito à reincor-
poração. A proposta deve ser apresenta-
da a parlamentares nessa semana. Um dos
entraves para que ela ainda não tenha tra-
mitado é o nome do programa. O governo
avalia que o Mais Médicos se tornou marca
do governo de Dilma Roussef. A iniciati-
va foi lançada em 2013, em resposta às
manifestações de rua daquele ano e tam-
bém a reivindicações feitas por prefeitos,
pela dificuldade em manter profissionais
atuando em regiões distantes
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Turismo de Fato
Brás Pereira

Trens turísticos voltarão a passar pelo túnel
dos heróis de 32 entre SP e MG

Em 2020, as locomotivas vol-
tarão a transpor um dos símbolos
mais emblemáticos da Revolução
de 1932. A Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária
(ABPF) fará circular um trem tu-
rístico entre Cruzeiro, no Vale do
Paraíba, e a mineira Passa Quatro,
passando pelo Grande Túnel da
Mantiqueira, onde as tropas pau-
listas montaram um dos mais du-
ros focos de resistência ao avan-
ço dos federais. A recuperação
dos trilhos terá início ainda em
agosto.

 Historiadores contam que, na
fase final do conflito, os paulis-
tas descarrilaram uma locomotiva
no túnel para bloquear a passa-
gem do inimigo, enquanto recua-
vam estrategicamente para Gua-
ratinguetá e Cruzeiro. Localizado
na Garganta do Embaú, num dos
pontos mais intransponíveis da
serra, o túnel fazia a ligação entre
Minas, São Paulo e Rio, através
da Estrada de Ferro Sul Mineira.
Em seus 997 metros de extensão,
foram travados alguns dos mais
sangrentos combates da guerra
civil. Inaugurado em 14 de junho
de 1884 pelo imperador D. Pedro
II, o túnel ainda guarda as marcas
do enfrentamento em suas pare-
des de tijolos revestidos com
massa.   "Esses buracos podem
ter sido produzidos por balas de
fuzil ou estilhaços", explica a his-
toriadora Cláudia Ribeiro, direto-
ra do Museu Histórico Major No-
vaes, de Cruzeiro. Segundo ela, a
passagem ferroviária da Manti-
queira foi o último foco da resis-
tência paulista à entrada das tro-
pas federais no front leste da guer-
ra civil. "Os federais só consegui-
ram tomar Cruzeiro bem no fim da
revolução e, quando entraram na
cidade, foi para assinar o cessar
fogo, após a rendição dos paulis-
tas. O armistício que encerrou a
revolução, em 2 de outubro de
1932, foi assinado no Colégio Dr.
Arnolfo Azevedo, até hoje uma
escola do município."

 Como aconteceu nas princi-
pais frentes de batalha, Cruzeiro
entrou na guerra por ter sido, na
época, um importante entronca-
mento ferroviário, localizada pró-
xima das divisas. Quando estou-
rou a revolução, os trens passa-
ram a ser usados para levar sol-
dados e armas para as linhas de
frente e o túnel se tornou estraté-

gico para os dois lados. "A tropa
paulista seguiu de trem para to-
mar Passa Quatro, em Minas.
Quando foi obrigada a recuar,
ocupou posição naquele ponto da
Mantiqueira, de forma que, do
outro lado, os federais só chega-
vam até o túnel e não consegui-
am ir adiante. Foi no túnel que os
paulistas usavam as matracas
que, com o eco, pareciam metra-
lhadoras."

 Conforme a historiadora, a
logística da guerra, na região, es-
tava centrada nos trilhos. Inicial-
mente, as tropas paulistas que
chegaram a Cruzeiro de trem se
aquartelaram na estação e em ou-
tras dependências ferroviárias. Os
jardins do Solar dos Novaes, ca-
sarão de 1846 tombado e restau-
rado pelo Condephaat, órgão do
patrimônio paulista, foram usados
como acampamento pelos solda-
dos. O imóvel pertencia à família
de Manuel de Freitas Novaes
Neto, o capitão Neco, um dos he-
róis de 32 e o responsável pela
defesa do túnel da Mantiqueira.

 Em 5 de agosto, quando se-
guia com uma patrulha para res-
tabelecer as agulhas de um des-
vio, para que o trem blindado
avançasse, ele foi cercado por uma
tropa inimiga. Conta-se que um
sargento federal gritou: "Renda-
se, paulista!". O capitão Neco,
armado só com uma espada, res-

pondeu: "Um paulista morre, mas
não se rende." Ele ainda foi so-
corrido com vida, mas morreu ho-
ras depois. O ato de heroísmo
contribuiu para que Cruzeiro fos-
se declarada por lei estadual de
2008 a Capital da Revolução.

 Abandono. Em 1991, com o
fechamento do ramal de Cruzeiro
a Três Corações, o túnel e a ferro-
via foram abandonados pela Rede
Ferroviária Federal. No lado mi-
neiro da ferrovia, a ABPF já man-
tém o Trem Turístico da Manti-
queira, que circula em fins de se-
mana e feriados.

 O projeto do trem turístico de
Cruzeiro já saiu do papel com a
compra, pela ABDF, de parte dos
40 mil dormentes que serão usa-
dos para recompor os 24 km de
trilhos entre a estação e a entrada
do túnel. Conforme o presidente
Bruno Crivellari Sanches, 99%
dos trilhos estão em bom estado.
Bruno trabalha com o pai, Jorge
Luis Sanches, na oficina de recu-
peração de locomotivas a vapor e
a diesel, em Cruzeiro.

 "Meu pai e meu avô fizeram
parte da Revolução e tinham liga-
ções com a ferrovia. É um patri-
mônio importante que está aban-
donado. Estamos acertando as
parcerias e, em agosto, iniciamos
a recuperação dos primeiros seis
km", disse Jorge.  A prefeitura de
Cruzeiro informou que a estação

ferroviária também será restaura-
da. O prédio foi inaugurado em
1878, na antiga Estrada de Ferro
D. Pedro II, que depois se tornou
E.F. Central do Brasil. Era também
o ponto de partida da estrada de
ferro mineira.

 O caminho para o blindado da
morte - Os trilhos serviram para
suprir a falta de recursos bélicos
das forças paulistas que, desde o
movimento armado de 1930, dei-
xaram de receber investimentos
do governo de Getúlio Vargas. "Aí
prevaleceu a criatividade do pau-
lista e surgiu o trem blindado, que
a nossa propaganda pintava
como algo terrível", afirma o pes-
quisador Eric Lucian Apolinário,
autor do livro Inverno Escarlate -
1932 - Vida e Morte nas Trinchei-
ras do Front Leste, lançado em
novembro.

"Eram seis. Uma composição
um tanto sinistra, que dava medo
nos soldados federais. O trem
chegava até próximo das trinchei-
ras e despejava a artilharia. Na
verdade, mais assustava do que
era eficiente."

 Só que o suporte dado pelas
ferrovias à revolução cobrou um
preço caro. "Além do bombardeio
de estações e linhas, no fim, já no
desespero da retirada das tropas
paulistas, as pontes eram dinami-
tadas ou incendiadas para retar-
dar a perseguição."

Localizado entre os municípi-
os de Coronel José Dias, Canto
do Buriti, São João do Piauí e São
Raimundo Nonato, o Parque Na-
cional Serra da Capivara é um dos
grandes expoentes de beleza que
o estado do Piauí apresenta para
visitantes de todo o Brasil. É con-
siderado um dos parques nacio-
nais mais belos e importantes do
Brasil, justamente por apresentar
paisagens exuberantes e verda-
deiras relíquias arqueológicas em
meio às suas formações rochosas
que carregam mais de mil anos de
história.    O Parque Nacional Ser-
ra da Capivara é classificado
como tendo a maior concentração
de sítios pré-históricos da Améri-
ca do Sul. Quem visita o local, por-
tanto, tem a chance de conferir um
pedaço da história desta região
do planeta. O local também conta
com a maior concentração de pin-
turas rupestres de todo o mundo.
Ao todo, são mais de 100 sítios
para o visitante comprovar a im-
portância da região.  Além disso,
o turista pode conhecer o ecos-
sistema e suas maravilhas através
de 14 trilhas que levam até os síti-
os arqueológicos.

 Natureza no Parque Nacio-
nal Serra da Capivara   - Apesar
da ida aos sítios arqueológicos do
Parque Nacional da Capivara ser
o principal motivo de visitação
durante todo o ano, o local tam-
bém atrai muitos turistas por cau-
sa de sua natureza.

 Nas áreas chamadas de bo-
queirão, o turista encontra árvo-
res típicas, como gameleira e jar-
dins rupestres com cactáceas e
bromeliáceas. Para quem gosta de

As Belezas do Piauí nos
Sítios do Parque Nacional

Serra da Capivara

tirar boas fotos de recordação, o
Parque Nacional da Capivara tam-
bém conta com formações geoló-
gicas de rara beleza. Reserve uns
bons minutos para apreciar câni-
ons, formações areníticas, boquei-
rões, entre outras.

 Fauna no Parque Nacional
Serra da Capivara - Uma das atra-
ções que mais chamam a atenção
é a fauna do Parque Nacional da
Capivara. Em um dia de sorte, é
possível encontrar famílias de ta-
tus-bola, jaguatiricas, tamanduás,
cotias, jacus, porcos-do-mato,
macacos-prego, entre outros ani-
mais que habitam o clima árido da
região.

 Dicas para os turistas - Por
se tratar de uma região muito
quente, é indicado o uso de pro-
tetor solar, óculos escuros e rou-
pas mais leves. Importante tam-
bém que o visitante tenha um cal-
çado resistente e flexível, que per-
mita longas caminhadas com o
máximo conforto possível. Adqui-
ra também binóculos para apreci-
ar as vistas impressionantes dos
mirantes do Parque.

 Quem tiver interesse em levar
alguma lembrança de viagem, exis-
tem ateliês que comercializam pe-
ças em cerâmicas com as famosas
pinturas rupestres da região. Não
deixe de visitar também o Museu
do Homem Americano, que conta
a trajetória da ocupação do ho-
mem com provas de escavações
arqueológicas.

Ficou com vontade de viajar
até o Piauí e conferir de perto to-
das estas atrações? Confira os
pacotes de viagem para a Serra
da Capivara.
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Aluga casa
no Imirim -
Rua Almi-
rante João

de Proença,
59 - com 3
dormitórios,
sala, cozi-

nha, 2 wc e
garagem
para 5
carros.

Tratar Paulo
Cahim

Imóveis -
Tel.:

3966.2133

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 dor-
mitório - banheiro - Detalhes do
imóvel: armários no quarto - armá-
rios na cozinha - mobiliado - Deta-
lhes do condomínio: condomínio fe-
chado - elevador - segurança 24
horas - portaria - permitido animais
– Contato: Jô Almeida Tel: (11)
98762-2310

VENDAS
Kitnet com 1 dormitório à venda, 40 m² por

R$ 200.000 - Bela Vista - São Paulo/SP

Cotidiano
Brás Pereira

Maiores Informações:  977810156

LOCAÇÃO

Frequentadores de repartições
públicas, salas de aula, bibliotecas,
recintos de trabalho coletivo, teatro,
cinema e eventos esportivos poderão
ser proibidos de fumar nestes locais.
A medida deverá ser introduzida no
Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei
10.671, de 2003) e na Lei Antifumo
(Lei 9.294, de 1996) pelo Projeto de
Lei (PL) 2.330/2019, aprovado nesta
quarta-feira (10) na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS). A proposta re-

cebeu parecer pela aprovação do re-
lator, senador Romário (Pode-RJ), e
segue agora para a Câmara dos De-
putados.

 O PL 2.330/2019 foi apresen-
tado pelo senador Eduardo Girão
(Podemos-CE), determinando que a
proibição ao fumo é condição para
acesso e permanência do torcedor em
estádios, ginásios e arenas desporti-
vas. Essa exigência começará a valer
180 dias após a transformação do

projeto em lei.  Durante a discussão
da matéria, no entanto, Girão pediu a
inclusão dos demais locais no proje-
to, o que foi acatado por Romário.
Ele manifestou a necessidade de de-
fender os fumantes passivos.  "A gen-
te quer proteger essas pessoas dos
prejuízos causados pelo cigarro. São
R$ 57 bilhões gastos por ano pelo
Sistema Único de Saúde, além das
milhares de vidas perdidas — disse
Girão.  No ponto de vista de Romá-
rio, o mal causado pelo fumo é tão
evidente que não há quem queira, hoje,
perpetuar esse vício.

 “Quem fuma quer parar e não
recomenda que amigos e familiares
adotem o mau-hábito. Quem não
fuma não pensa em começar. De acor-
do com a Organização Mundial da
Saúde, o consumo de fumo matou em
2017 mais de sete milhões de pesso-
as. Caso ainda mais grave configura-
se com os não fumantes, que se tor-
nam, contra a sua vontade, fumantes
passivos”, observou o relator.

*Agência Senado

Comissão de Assuntos Sociais do Senado
aprova proibição de fumo em estádios do país

A Diretoria da AFAESC-Associação de Funcionários Aposentados, Pensionistas e
Ex-Servidores do Credireal – São Paulo, com sede na Rua Barão de Itapetininga, 120 8º
andar salas 808/809,  CNPJ/MF: 03.539.438/0001-30, no uso de suas atribuições que
lhe conferem o artigo 51º do Estatuto Social, convoca seus associados para Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se no dia 17 de agosto de 2019,  com início às 10:h00 horas e
término as 14:00 horas, em suas dependências sociais. Os senhores associados deverão
observar o que lhes faculta o artigo 52º do Estatuto Social.

São Paulo (SP), 06 de julho de 2019.

                                                                   César Ribeiro Cabrera - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

Edital

Política
Valdir Sena

Renata ouve o povo e apresenta
emendas à Reforma da Previdência

Contatos: 96676-1536 - 99374-4534
 96133-1503 - 3981-4612 - 3976-0938

Palavra dada, palavra cumprida!
A deputada federal Renata Abreu
(Podemos-SP) protocolou na Co-
missão Especial destinada a profe-
rir o parecer à PEC 06/2019 três
emendas constitucionais (EMC)
para a Reforma da Previdência. As
propostas surgiram por meio da
manifestação da população pelas
redes sociais, no aplicativo do Po-
demos e nos dois fóruns Sua Voz,
Nossa Decisão, realizados por ela
em Brasília e em São Paulo. E aten-
dendo a voz do povo, Renata é au-
tora de emendas em defesa do pro-
fessor, do guarda municipal, do tra-
balhador rural e do idoso em vulne-
rabilidade social.  Na EMC 164/2019,
Renata Abreu propõe que sejam
preservadas as regras diferenciadas
de aposentadoria do professor da
rede pública de ensino. Atualmen-
te, o professor pode se aposentar
com 30 anos de contribuição (se
homem) e 25 anos de contribuição
(se mulher) exigindo-se no RPPS
(Regime Próprio de Previdência So-
cial) idade mínima de 55 anos (pro-
fessor) e 50 (professora).  “Não se
pode deixar de reconhecer quão
desgastantes são as atividades
docentes, tendo o professor que
permanecer longos períodos em pé,
lidar com a indisciplina de muitos
alunos e a falta de estrutura ade-
quada do ambiente de trabalho, fora
os baixos salários. Além disso, a
atividade do professor não acaba

na sala de aula, mas se estende
ao ambiente doméstico. Quan-
do deveria descansar, muitas
vezes ele corrige provas e pre-
para aulas”, afirma a deputada,
justificando que uma das medi-
das mais importantes para a va-
lorização do Magistério consis-
te no tratamento previdenciário
diferenciado para os professo-
res.

 Ainda sobre os professo-
res, Renata Abreu discorda da
proposta do governo de insti-
tuir, no Regime Geral da Previ-
dência Social, mínimo de 60 anos
de idade para os professores
dos ensinos infantil, médio e
fundamental, além de aumentar
o tempo de contribuição da pro-
fessora em 5 anos. “Essa pro-
posta não merece prosperar,
uma vez que os professores es-
tão sujeitos a condições adver-
sas de trabalho. Trata-se de
uma das profissões mais estres-
santes, devido a aspectos dis-
ciplinares e baixas remunera-
ções”.  Desse modo, a deputa-
da protocolou a EMC 162/2019,
propondo a idade mínima de 55
anos para professoras e 60 anos
para professores, bem como o
tempo de contribuição seja fi-
xado em 25 anos para elas e 30
anos para eles procedendo-se
aos ajustes nas regras de tran-
sição.  Na mesma emenda, Re-

nata propõe a manutenção da re-
gra atual para trabalhadores ru-
rais (15 anos de contribuição), e
não 20 anos como deseja o go-
verno. “Trata-se de uma ativida-
de extremamente penosa, que so-
mente pode ser exercida na pleni-
tude do vigor físico do trabalha-
dor. Defendo que seja mantido o
período atual exigido pela legisla-
ção.”

 A EMC 162 também determi-
na que o valor do benefício pago
a idosos amparados pelo BPC
(Benefício de Prestação Continu-
ada) não siga as regras da PEC
06/2019. “Se a proposta é garantir
um salário mínimo apenas aos 70
anos, o benefício pago anterior-
mente deve, ao menos, garantir a
sobrevivência da pessoa idosa
enquanto não atingido o novo li-
mite etário. Por isso, propomos
que o valor do benefício pago a
partir dos 60 anos seja elevado
para R$ 600, e não R$ 400 como
está na PEC.”

 Já na EMC 163/2019, Renata
Abreu quer que os guardas mu-
nicipais sejam contemplados
como beneficiários de aposenta-
doria especial nos mesmos termos
dos agentes penitenciários e so-
cioeducativos: 55 anos de idade,
30 anos de efetiva contribuição e
25 anos de efetivo exercício ex-
clusivamente em cargos dessa
natureza, para ambos os sexos.
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Distrital Nordeste da Associação Comercial de
São Paulo comemorou seus 27 anos de Fundação

O encontro foi presidido pelo
diretor-superintendente William Oli-
va que destacou a atuação da institui-
ção ao longo do tempo. “Somos uma
comunidade de empreendedores.
Aqui prestamos serviços de Certifi-
cado Digital, Junta Comercial, Tele-
fonia Móvel, Cartório, Receita Fede-
ral, Câmara de Mediação de Arbitra-
gem, Declarações de Exclusividade e
Certificado de Origem, SICREDI,
entre outros. Parabenizo todos os ex-
diretores-superintendentes que pas-
saram por nossa Associação e deixa-
ram um brilhante trabalho”.

 O presidente da FACESP e
ACSP, Alfredo Cotait Neto, foi re-
presentado pelo diretor adjunto Da-
niel Gomes Aguilar.

 Homenagens – A noite foi de
homenagens. Autoridades e persona-
lidades receberam certificado de Hon-
ra ao Mérito pelo apoio à ACSP-Dis-
trital Nordeste. Foram agraciados:
Tayguara Helou, presidente do SE-
TECESP, Dario José Barreto, sub-
prefeito de Vila Maria, Vila Guilher-
me, Adilson de Souza, presidente da
Unidos de Vila Maria, Zauri Candeo,
presidente do SINDICOMOTOR,
Manoel Martins Lemos, presidente
da Fundação Lar de São Bento – Casa
Dom Macário, Marcos Roberto Sei-
jo da Silva, diretor do ZN Mais Noti-

ciais, José Maria da Rocha Filho, pre-
sidente do CONSEG-Vila Guilherme,
Elias Pereira Sobrinho, presidente do
CONSEG-Parque Novo Mundo/Vila
Sabrina, Roberto S. Mota, presidente
do CONSEG-Vila Maria, Adria Giac-
cheri, presidente do Rotary Club São
Paulo Vila Guilherme, Alexandre Pi-
res, subprefeito de Jaçanã/Tremem-
bé, major Paulo Sergio Pontirolli Ara-
újo, comandante do 5º BPM/M, ins-
petor Marcelo Ramos, comandante da
GCM-Vila Maria/Vila Guilherme, ve-
nerável mestre Abrahão de Lellis Pe-
reira, Mauricio Victorelo Bertolini,
coordenador geral do Clube Esporti-
vo Thomaz Mazzoni, Adriana Rama-
lho, vereadora do Município de São
Paulo, Mario Gobbi Filho, delegado
titular 90º DP, Carlos Alberto Abran-
tes, delegado titular do 19º DP, Ricar-
do José Di Santo, presidente da Soci-
edade Esportiva Vila Maria, capitã
PM Sheila Cristina da Cunha e pe.
Aparecido Octaviano, Paróquia Nos-
sa Senhora da Candelária.

 Música – Durante a cerimônia
ocorreu uma apresentação cultural,
com a participação de Leandro Araú-
jo, Sandra Regina e Vanessa
Araújo(voz e violão). Durante o co-
quetel a dupla Letícia e Juliana anima-
ram os convidados.  A solenidade con-
tou com o apoio do mestre de cerimô-

nia Antonio Carlos de Lima e das em-
presas: Idel Produtos de Limpeza,
Gold Serviços Automotivos, FBW
Seguros, Imersa Auditoria, Nelson
Aparecido Marques, DDJ MutVi-
são, Cervejaria Nirvana, Fundação Lar
de São Bento – Casa Dom Macário e
Pro 360 Solução em Imagem Corpo-
rativa.

 Entre as autoridades presentes:
Peter de Souza, presidente da OAB-
Santana, Bras Pereira, diretor do Jor-
nal São Paulo de Fato, Alessandro
Leite, gerente do SEBRAE Capital
Norte, João de Favari, diretor-presi-
dente da Sobel, Pedro Lopes, Secre-
taria Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano e Licenciamento.

 Minudências: Uma História de
Sucesso -   A Associação Comercial
de São Paulo foi fundada em 07 de
dezembro de 1894, pelo empreende-
dor Antonio Proost Rodovalho, com
o objetivo de atender aos interesses
dos diversos grupos empreendedo-
res que faziam parte da sociedade
paulista. Lá se vão 124 anos de his-
tória. Logo cresceu, se desenvolveu
e foi preciso ir além. Pioneira, des-
centralizou seus serviços e criou as
distritais. A Distrital Nordeste da As-
sociação Comercial de São Paulo nas-
ceu da coragem e empreendedorismo
de homens e mulheres da região. Os

bairros de Vila Maria, Vila Guilher-
me, Vila Medeiros, Vila Sabrina, Par-
que Novo Mundo, Jaçanã, Jardim
Japão, Vila Ede, Vila Munhoz, Jar-
dim Brasil, e outros, clamava por mais
representação da Associação Comer-
cial. Liderados pelo fundador Nori-
val Cunha, um grupo composto por
Iocinori Hatanaka, Akira Kido, Auré-
lio Rodrigues Dantas, entre outros,
visitaram o então presidente Lincoln
da Cunha Pereira, em 1991, pedindo
a instalação de uma sede da ACSP, na
região. As tratativas também se de-
ram com a Distrital Santana, que na-
quela época atendia os empresários
locais, na gestão do diretor professor
Leonardo Placucci, grande incentiva-
dor da iniciativa.   A pujança da re-
gião, atrelada a garra e a força do em-
presariado local, tornaram o sonho em
realidade: no dia 10 de junho de 1992,
nascia a Subsede Distrital Vila Maria.
A primeira Diretoria Executiva foi
composta por: Norival Cunha, dire-
tor-superintendente, Gerson de Jesus
Mesquita, 1º Diretor Adjunto, José
Laszlo Kozak, 2º Diretor Adjunto,
Marcelino Garcia, Diretor Secretário
e Alvaro Gonçalves Rodrigues, Dire-

tor Tesoureiro, gestão 1992 a 1995.
Foi instalada primeiramente na Rua
Araritaguaba, 1050 e com o rápido
progresso de suas atividades passou
à categoria de Distrital, em 05 de agos-
to de 1994. A grandeza da Distrital
Vila Maria pedia um local com maior
capacidade e conforto. Em 30 de ou-
tubro de 1992, foi inaugurada a nova
sede à Rua do Imperador 1660, na
gestão do diretor José Bueno de Sou-
za. Em 2010, a Associação Comercial
de São Paulo decidiu dar novas no-
menclaturas para algumas de suas Se-
des Distritais. A partir deste ano, a
Distrital Vila Maria passou a ser re-
conhecida como Distrital Nordeste o
que aumentou a abrangência de sua
atuação. Grandes homens dirigiram a
Distrital Nordeste da Associação Co-
mercial de São Paulo, são eles:  Ilzo
Antunes de Oliveira, gestão 1995-
1999;  Fernando Cambler- in memori-
an (1999-2001); José Bueno de Sou-
za (2001-2005); José Correia (2005/
2007); Daniel Gomes Aguilar (2007-
2011); Enio Gomes (2011/2013);
Michel Wiazowski Rocha (2013/
2015), Carlos Daniel Gonçalves(2015
a 2019) e atualmente William Oliva

da Silva, tem a missão de dar conti-
nuidade a este legado de empreende-
dores, com os auspícios de Alfredo
Cotait Neto, presidente da Federa-
ção das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo e da Associação
Comercial de São Paulo. Dentre os
trabalhos de participação efetiva da
distrital destaca-se a iniciativa por
parte dos conselheiros em fundar o
Círculo de Amigos do Menor Patru-
lheiro de Vila Maria – CAMP (foram
Presidentes Norival e Daniel Agui-
lar) atualmente Centro de Apoio ao
Aprendizado Profissional - CAAP.
Tal instituição, que recebeu o apoio
de várias outras entidades da região.
Outro importante trabalho foi a cria-
ção do Fórum Permanente de Em-
presários. Uma iniciativa da ACSP
Distrital Vila Maria e a Universidade
Nove de Julho - UNINOVE. Forma-
da por empresários direcionados à
sensibilização e execução de ações en-
volvendo a sociedade e os empresári-
os em torno de temas considerados
estratégicos para o desenvolvimento
da região de Vila Maria e adjacências.
Hoje a Distrital Nordeste se tornou
indispensável para todos aqueles que
necessitam de apoio para desenvol-
ver os seus negócios. Uma verdadei-
ra comunidade de empreendedores,
presta serviços de Telefonia Móvel,
Auxílio Saúde, Junta Comercial, Certi-
ficado Digital, Receita Federal, Cartó-
rios, Câmara de Mediação de Arbitra-
gem, Antecipação de Recebíveis, Con-
sultas Cadastrais SCPC, Portal de Ne-
gócios, Declarações de Exclusividade e
Certificado de Origem.

 Através de seus conselhos, discu-
te e atua junto as instituições públicas
da região: Conselho de Política Urba-
na, Fórum de Jovens Empreendedo-
res, Conselho de Cultura e Cidadania e
o Conselho da Mulher Empreendedo-
ra que auxilia as empreendedoras locais
e também é a responsável pelo apoio
às instituições carentes, com campa-
nhas: do Agasalho, do Material Esco-
lar, do Leite, entre outras. O CME tem
na coordenação a empresária Surama
Silva. Essa é a Distrital Nordeste. São
27 Anos. Sempre com o mesmo pro-
pósito: desenvolver, melhorar e incen-
tivar os caminhos daqueles que trilham
a estrada da Livre Iniciativa.

Na noite de terça-feira, dia 9/7 o Programa Papode Samba foi transmitido #ao_vivo pelas redes sociais
Facebook e Instagram. Sempre trazendo grandes convidados, o Programa tem como proposta debater os
rumos da nossa música, contar causos dos bastidores de shows e falar sobre a carreira dos músicos
convidados. O programa tem a apresentação do William Zimbabwe e as análises e comentários do Luizão
Perna Nereu Gargalo Mocotó e Rubinho Lima. Coordenação: Dione Rio - Apoio: Regina do Luizão - Trans-
missões live: EP Musical e Walmir Bardo.  Convidados desta edição: - Leandrinho (Cantor/Compositor) -
Grupo Os Novos Crioulos - Grupo Quem Sabe Faz ao Vivo. — em Drogaria do Zimba.

 Programa Papo de Samba

Presidente da Federação de
Amor-Exigente,Miguel Tortorelli,
participou  e do lançamento do Pro-
grama Nacional de Incentivo ao Vo-
luntariado em Brasília, no Hospital
da Crianças. O Programa foi criado

Cerimônia de Lançamento do Programa
Nacional de Incentivo ao Voluntariado

por Decreto, é coordenado pelo Mi-
nistério da Cidadania e tem como pre-
sidente a primeira-dama, Michele Bol-
sonaro. O Presidente Jair Bolsonaro
e o Ministro Sergio Moro participa-
ram do lançamento. O Presidente da

Federação de Amor-Exigente, Miguel
Tortorelli vai compor o Conselho,
formado por representes da socieda-
de civil e do governo federal.

 O objetivo do Programa é incen-
tivar a participação dos cidadãos na
promoção de práticas sustentáveis,
culturais e educacionais voltadas à
população brasileira mais vulnerável.
“O trabalho voluntário, de caráter
não-remunerado, será articulado en-
tre o poder público, organizações da
sociedade civil e o setor privado. A
ideia é utilizar espaços físicos públi-
cos para o desenvolvimento de ações
solidárias que estimulem a melhoria
da qualidade de vida das pessoas. De
acordo com dados da Pesquisa Naci-
onal de Amostra por Domicílios Con-
tínua (PNAD), do IBGE, 7,2 milhões
de pessoas no Brasil realizaram tra-
balho voluntário em 2018.”

 No lançamento do Programa, de-
clarou o ministro da Cidadania, Os-
mar Terra : “Queremos encontrar
uma forma de estimular iniciativas
que ajudem o próximo. É um traba-
lho sério e muito importante, princi-
palmente, para quem é beneficiado
pelas ações.”.  O decreto institui o
Prêmio Nacional de Incentivo ao Vo-
luntariado. De caráter simbólico, a
premiação será concedida anualmen-
te em reconhecimento à atuação de
cidadãos e entidades promotoras de
atividades voluntárias de relevante
interesse social.

A sudoeste da costa portuguesa, a Madeira, descoberta há 600
anos, é a principal ilha do arquipélago de mesmo nome localizado no
Oceano Atlântico. No bairro Lauzane Paulista, em São Paulo, fica a
sede da Casa da Ilha da Madeira em São Paulo, que completou 50 anos
de atividades, comemorados em sessão solene realizada pela Câmara
Municipal de São Paulo na sede da entidade, em iniciativa proposta
pelo vereador Toninho Paiva (PL).  Com a apresentação dos grupos
folclóricos da casa e convidados. Próximos Eventos - 18/08/
2019.......FESTA NOSSA SENHORA DO MONTE (PADROEIRA)

Sessão Solene homenageia cinquentenário da Casa da Ilha da Madeira


