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Doria revela interesse de gigante chinês
pela Linha 6-Laranja e Trem Intercidades

Em seu primeiro dia de visita
à China, o governador João Do-
ria divulgou um vídeo em que
confirma o interesse da China
Railway Construction Corporati-
on (CRCC) por projetos metro-
ferroviários de São Paulo. Duran-
te reunião de duas horas com
Chen FengJian, presidente do
grupo, e a comitiva brasileira,
Doria revelou que a empresa te-
ria demonstrado interesse pela
Linha 6-Laranja e sobretudo pelo
Trem Intercidades. No vídeo, o
governador também afirma que
os chineses devem investir US$
10 bilhões (cerca de R$ 40 bi-
lhões) nos próximos dez anos,
mas não revelou nenhum com-
promisso nesse sentido ainda.

 A CRCC é um dos gigantes
de infraestrutura criados pelo go-
verno chinês e atua no setor fer-
roviário, tendo construído diver-
sas linhas de metrô e de trem de
alta velocidade no país. A empre-
sa possui uma carreira internaci-
onal focada em países em desen-
volvimento, sobretudo na Áfri-
ca.  Vale ressaltar que não se tra-
ta do mesmo grupo que tentou
assumiu o lugar da Move São
Paulo na concessão da Linha 6-
Laranja, embora os nomes sejam
muito parecidos. Naquela oca-
sião, as empresas China Railway
Capital Co. Ltd. e China Railway

Em reunião com o CRCC,
grupo que atua na

infraestrutura ferroviária,
governador disse que estado
pode receber R$ 40 bilhões

em investimentos nos
próximos dez anos

Programação do Aniversário de
439º Anos da Freguesia do Ó

O bairro da Freguesia do Ó co-
memora no mês de agosto deste
ano 439 anos. Para comemorar, a
Prefeitura de São Paulo e a Subpre-
feitura Freguesia/Brasilândia tra-
zem eventos que trazem serviços,
música, alegria e entretenimento a
toda a população. Veja abaixo a
programação: 10/08 – (Sábado)
Praça Quarto Centenário Fregue-
sia do Ó. -13h às 20h.  Rua General
José de Andrade s/n.  14 h. Musi-
cal (Mecânico)  15 h. Treinamento
Funcional  17 h  Ritmo Dance  - 18 h
Equipe Studio Dance -  17/08 – (Sá-
bado) – Rua Simão Velho – Fre-
guesia do Ó – 10 às 22 h.

Show Palco -  13h –Dj Mitsu-
nami – (Musical)  - 14h – Bloco
Urubó –(Carnavalesca) -  15h –
Grupo 4 Estações – (Samba) - 16h
– Nando e Sampaio (Sertanejo)  -
16h30 – Hany Londrina (Infantil)
-  16h45 – Vitória (Infantil)  - 17h –
Juliana Gomes – (Infantil)  - 17h15
– Los Xapa- (Rock) -  18h – Fre-
braga-(Chorinho e Samba Raiz)  -
19h – Osório –(Pop)  -  19h20 –
Duda Ribeiro  - 20h – Kleber e
Kemer (Sertanejo) -  21h – Mister
Black (Anos 80) -     18/08 – (Do-
mingo). Evento da Secretaria de
Cultura Municipal – Largo Ma-
triz –   13h às 21h.  13h Caravana
Jornada do Patrimônio (Secreta-
ria Mariana)  13h Palestra Sobre a
Reforma e Restauração da Igreja
(Interno na Igreja). Secretaria M.C

ANO VII - Nº 228 - 9 DE AGOSTO DE 2019 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

João Doria e o presidente da CRCC, Chen FengJian: interesse pelo
Trem Intercidades e pela Linha 6-Laranja (GESP)

na ficam a cargo de outras esta-
tais como a China Railway. Espe-
ra-se que o interesse desta vez
acabe gerando medidas práticas
já que os chineses até hoje tive-
ram presença tímida em outras li-
citações e projetos na área.

A Linha 6-Laranja de metrô foi
concedida em uma PPP (Parceria
Público-Privada) em 2013 para o
consórcio Move São Paulo, for-
mado pelas construtoras Odebre-
cht, Queiróz Galvão e UTC além
de investidores. Com 15 km, o ra-
mal chegou a ter as obras inicia-
das, mas a empresa suspendeu
os trabalhos em setembro de 2016.
Já o Trem Intercidades é um pro-
jeto com quatro linhas partindo
de São Paulo. O trecho prioritário
é que vai até Campinas e posteri-
ormente até Americana que a ges-
tão Doria quer licitar em 2020. Ele
deve contemplar também a ope-
raçao da Linha 7-Rubi da CPTM.
Fonte: metrocptm.com.br

First Group Ltd. haviam se asso-
ciado à Mitsui e a investidores
japoneses para assumir o negó-
cio, mas em cima da hora não hou-
ve um acordo. Outro grupo de
nome parecido, o CRRC, que fa-

brica trens e está produzindo a
Série 2500 para a CPTM, também
não tem relação com a CRCC.  No
entanto, pelo que é possível en-
tender, a CRCC apenas constrói
e não opera as linhas que na Chi-

Trem de alta velocidade chinês construído pela CRCC: Doria espera R$ 40 bilhões em investimentos em SP (N509FZ)

14h.    Festa do Divino (Largo da
Matriz).  14h30. Folia de Reis.  16h.
Chorinho Frebraga -  20h. evento de
Chorinho.

   Atração: Rede Paulista de
Educação Patrimonial/ festa do di-
vino/ Folia de Reis da Freg.Ó/
Palestra de Restauro das Obras
Salvador Ligabui/ Espaço Pales-
tra /Atração da SMC.  23/08 –
(Sexta Feira) Espetáculo de Circo
`The Flying Pirates´´ Grupo Pica-
deiro Aéreo   Largo Matriz –   (3
Sessões)  às 11h-15h e 17h –Um
Caminhão Trapézio .    25/08- (Do-
mingo) Passeio Ciclístico  – Con-
centração – Praça Amália Solitari
e chegada Rua dos Morgados
(Calçadão do Iracema das 09h às
10h30.    25/ 08-(Domingo) Casa
de Cultura Salvador Ligabui das
09h às 10h.  09h – Tai chi –(Apre-
sentação) -  25/08- (Domingo) Pa-
rada Pet – Largo da Matriz das
10:00 às 14:00h.  27/08 Sessão So-
lene da Câmara Municipal de São
Paulo – Casa de Cultura – 19h às
21hs.   31/08- (Sábado) Encerra-
mento dos Festejos.   CEEFÒ –
Festival Futebol de Campo Femi-
nino. 10hs às 14h30.    31/08- (Sá-
bado) Praça da Matriz. – 16 às 21
h.     16h Musical. MPB (Margare-
th)  - 17h Will Barbosa (Forró)   -
18h Balé da Marisol (Grupo de
Dança) -  19h Mágico Carambola
- 19h30 Dança do Ventre  - 20h
Circo Marina. Fonte: Folha Noroeste.
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Editorial

Vila Nova Cachoeirinha ou simplesmente ‘Cachoeirinha’ com-
pletou 86 anos!Várias festividades populares aconteceram a par-
tir do dia 3 de agosto,  sábado. O aniversário  cuja data é 5 de
agosto foi  iniciado dois dias antes devido a uma programação
especial.  Cachoeirinha  é bairro progressista e conta com pontos
como o cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, Hospital e Materni-
dade , Fábrica de Cultura , Terminal de ônibus, Centro Cultural da
Juventude que ostenta o nome da finada  Primeira Dama Nacio-
nal, Dona Ruth Cardoso e um comércio atuante A solenidade foi
presidida pelo atuante vereador  Claudinho de Souza,  e o ponto
alto foi o hasteamento da Bandeira Nacional e a participação mu-
sical através de cantores, músicos e conjuntos com as mais varia-

das canções da música popular brasileira e de outros países.  Estão de parabéns os organizadores da comemoração, embora alguns
deslizes fossem anotados, a presença dos moradores e amigos da Vila Nova Cachoeirinha que conta com  um comércio atuante e
centro médico conceituado e ao apoio com sua participação do Dr. Osvaldo, médico conceituado e morador há anos no ‘pedaço’
e entre outros,   colaborador emérito em todas as atividades culturais da Vila Nova Cachoeirinha!

Nosso Jornal parabeniza a Vila Nova Cachoeirinha, seus dignos moradores e as autoridades que se fizeram presentes

Conselho

 A data de 6
de agosto é co-
memorada com o
aniversário do
comentarista es-
portivo e conhe-
cedor do futebol
brasileiro Milton
Neves, dileto fi-
lho da cidade sul
mineira de Mu-
zambinho, MG.
Milton Neves
apreciado co-
mentarista espor-
tivo mantêm uma
coleção de fotos
de celebridades
que fizeram a his-
tória do futebol
brasileiro! Seu
programa domi-
nical ‘Terceiro
Tempo é líder do

horário.  Muitas atrações e colegas fazem do horário nobre domini-
cal seu ponto alto! Parabéns pelos 69 anos de sucesso e aproveito
para fazer um pedido: divulgue a carreira vitoriosa do saudoso golei-
ro Maé, que enfrentei algumas vezes no campo do América de Alfe-
nas.  Recorde Sá Onça, Esculateira, Corote, Martins, Carola entre
outros  que deverãr ser lembrados!

Também o intransponível  goleiro Neblina de Guaxupé. Esses
craques sul- mineiros deverão ser recordados com saudades!

Um abraço amigo de um alfenense exilado na capital paulista!
.Clovis Pereira – Professor

Crônica
Professor Clovis

Milton Neves

As solenidades do aniversário da Vila Nova Cachoeirinha foi
marcante! Estão de parabéns as autoridades que se fizeram pre-
sentes, artistas variados e a presença dos moradores do local e de
outros bairros.

O frio que castigou os moradores da capital paulista está se
despedindo. O sol voltará a colocar  a temperatura no devido
lugar!

Inflação controlada e com prenúncio de queda nos preços de
gêneros alimentícios. Aguardamos.

Também foi anunciada a queda no preço do gás de cozinha.
Como sempre, queda nos preços decretada, demora para chegar
ao consumidor.

Quando uma alta de preço é anunciada, entra em vigor depres-
sinha!

Há um boato sobre queda de impostos, o vilão da inflação!
Veremos se a notícia tem fundamento. De fato, pagamos os im-
postos, impostos pelos impostores, mais caros do planeta. Às
vezes o imposto é idêntico ao preço de uma mercadoria! Nos
combustíveis principalmente, Confiram!
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Tia Zulmira

Aniversário da Vila Nova Cachoeirinha!
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TA CONTADO
Por – Zéluiz Varricchio

ESTA Coluna Tem o Mesmo Comportamento, na Crítica ou Elogio: O MERECIMENTO.

Reportagem, Críticas, Elogios, Sugestões
e Reivindicações pelo Zap: 99374-4534 0u

email:saopaulodefato@uol.com.br

O cliente solicitando
um milagre!

Recebo no terreiro da vovó Can-
dinha, na qual presido com honesti-
dade, embora seja convidada a entrar
na política e disputar uma cadeira de
vereadora – o que está na moda -, pre-
firo ser honesta, virtude que herdei
da minha finada mãe! Recebi entre
muitos clientes, um que veio com uma
‘cantiga de galo’, ou seja,  um pedido
inusitado. Eis o pedido: “Magnâni-
ma guru, faço um pedido e espero ser
atendido:  - desejo as seis dezenas da
sena para acertar pelo menos quatro
e com a grana, pagar uma série de ‘pa-
pagaios’ vencidos!”  Para atender esse
pedido foi escalada a cabocla
Jurema:”Zifio, esse pedido recebo
todos os dias, encaminho aos ‘Ori-

xás’ e  é igual pedidos enviados às
subprefeituras; fica sem resposta! Os
Orixás estão saturados com pedidos
dessa espécie e declaram que, se adi-
vinhassem as dezenas da sena, eles
seriam os primeiros a cravar, por-
tanto continue catando  material re-
ciclável e boa sorte!” O cliente saiu
desolado e retrucou: o terreiro da vovó
Candinha era meu último desejo em
resolver minha situação e falhou! E
pegando seu carrinho saiu a procura
de recicláveis para adquirir o ‘pão nos-
so de cada dia!’. Quanto as contas em
atraso, deixo-as envelhecer e conta
velha perde a validade!

Tia Alzira, presidente do terrei-
ro da vovó Candinha.

Mentira -  Voltando ao tema "comissão da verdade" que a esquerda
(pt) quer trazer de volta, vale salientar que nas investigações e depoi-
mentos, ocorreram verdadeiros engodos. Na Câmara Municipal de São
Paulo, onde o presidente foi o Vereador Gilberto Natalini (pv), foi total-
mente parcial e lá testemunhas com falhas gritantes em seus depoimen-
tos . Agora, que comissão é essa, que apura somente um dos lados, como
exemplo, não foram ouvidas parentes das vítimas das força  legais. Não
se investigou o assassinato do Capitão americano no bairro da Pompéia,
do soldado Mário Kozel Filho, no QG do Ibirapuera, do Capitão  Mendes
e tantos outros. Como confiar nesta "comissão da verdade" se, somente
um lado é ouvido e suas mentiras, são forçadas a virarem "verdades"
Lamentável e vergonhoso.

Funai -  O STF - Supremo Tribunal Federal, devolveu ao Ministério da
Justiça as atribuições da Funai. A vontade do Presidente Jair Bolsonaro (psl),
é que fosse transferido ao Ministério da Agricultura,  as demarcações de terras
indígenas. Assim, mais uma vez o STF interfere e faz o papel do poder execu-
tivo, só uma pergunta, os ministérios acaso não são atribuições do Poder
Executivo? Portanto, não há nada de ilegal na interferência presidencial. O
executivo tem o dever de determinar, qual a obrigação de cada ministério em seu
Governo.

Roda Viva -  Nesta semana o Presidente da OAB Felipe Santa Cruz,
foi o entrevistado do Programa Roda Viva, apresentado pela TV Cultura.
Santa Cruz, lembrou muito um ex - Presidente do Brasil, que
falava...falava e não dizia nada, parece que o Presidente da OAB foi um
bom aluno de Fernando Henrique Cardoso.

 Só para lembrar  -  Cadeia não foi feita para recuperar ninguém e sim
para punir, o sujeito cometeu um crime, será punido. Existem várias situ-
ações pelo Brasil, a mais recente, é o caso do play boy que dirigia um
Porsche, atropelou e matou uma diarista nos jardins, o elemento há tem-
pos, ja havia atropelado e matado um motoqueiro, se na época ele fosse prá
cadeia e ficasse preso e punido, a diarista hoje estaria viva no convívio de
seu lar e filhos. Lembrando: o motorista  tinha a carteira cassada e estava
impedido de dirigir com mais de 90 pontos no prontuário.

Cortes -  O Presidente Jair Bolsonaro (psl), está enxugando o País, e vai
cortando verbas onde não haja produção. Já cortou verbas de 70 mil ONGS
ligadas ao PT, cortou também a verba de gasolina do MST. A grande imprensa
se cala diante disso, mas, nós falamos, e o motivo é simples, não mamamos nas
tetas do Governo do PT e de nenhum Governo, Portanto, temos moral de
mostrar a verdade.

Prontidão  -  A grande verdade, é que o PT nunca admitiu perder o
poder, e isto desde a época de Fernando Henrique Cardoso,  quando
começou a campanha "fora FHC" depois continuou com fora Collor e só
parou quando Lula foi eleito. Mas, após a queda de Dilma, chegou o fora
Temer, assim, perdendo a eleição para Bolsonaro, a campanha contra o
Governo pode chegar a um nível violento. Já que o partido de Lula não
aceita derrota e nem a democracia, claro a não ser a deles. As Forças
Armadas tem que ficar em constante prontidão.

Perigo -  Está circulando pelas redes sociais, um vídeo em que um
elemento faz ameaças ao Presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, inclu-
sive ele pede que o Presidente e seus filhos sejam assassinados. O terro-
rista ainda faz inúmeras ofensas a autoridade constituída. Na verdade a
PF - Polícia Federal e Forças Armadas devem ficar em alerta, identificar
e prender o bandido.

Minhocão  -  O Vereador José Pólice Neto (psd), vem há tempos tentando
fechar o minhocão, ele quer a interdição do elevado e colocar em cima um
jardim. Só resta uma questão, onde vão por os 91 mil veículos que passam por
lá diariamente, nao houve planejamento, assim, o Prefeito Bruno "escondidi-
nho" Covas e o Vereador Pólice, vão colaborar para o caos no trânsito local, ou
então eles que levem os veículos para suas casas. Lamentável e vergonhoso.

Tia Alzira

Poeta
Eduardo Leão

 Pai simboliza luz Indecifrável pede toda visão do mundo. Filtra o
bem e o mal. Para sua linhagem. Ponto de vista á quem se  Obeserva
ou enxerga de si uma nova versão disciplina valor com paixão integro
consigo. Pai uai o que não “Ganha chorando para . Ti ver sorrindo
curtindo e ser sincero . Esse é o meu elo Que belo teimoso meu guri.
Vou manobrando esquivando e criando te amo mano. No dia dos Pais
toda mãe forte tem simbologia de Pai e Mãe super Missão. Homena-
gem as País em especial ao Natalino Leão e meu irmão Marcelo Leão

Um pai é alguém para se orgulhar, al-
guém para agradecer e, especialmente,

alguém para amar. Feliz Dia dos Pais
Atenciosamente, Jose Manuel Dias Bettencourt

 Dr. Felipe Gouveia Vieira - Presidente do Conselho Deliberativ

 Pai: Natalino Leão



3
 9 DE AGOSTO DE 2019

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

IMPÉRIO DE CASA VERDE ABR
E AUDIÇÃO PARA ALA PLUS SIZE

Já estão abertas as inscrições
para quem deseja se tornar uma
componente da Ala Plus Size
"Charme do Tigre".

As candidatas deverão ter
samba no pé, noções em dança,
disponibilidade para ensaios,
manequim mínimo tamanho 46 e
a idade mínima de 18 anos.

 A primeira temporada da Ala
Plus Size do Tigre no Carnaval
de 2019 foi um sucesso e com
isso, a idealizadora do projeto,
Ana Carolina Vilella, espera um
grande número de inscritas para
compor o elenco da Agremiação
para o próximo desfile.  "Nossa
ala incentiva o amor próprio, a
aceitação, estimula a autoestima
e a descoberta da própria beleza.
Nosso intuito é agregar valores,
experiências, mostrar que todos
podem participar do maior espe-

táculo da Terra. Integrar um com-
ponente a escola é agregar um
membro a família, é lutar por um
bem maior, nosso pavilhão, é para
isso, não existem padrões". Enfa-
tiza Ana Carolina.  A audição acon-
tecerá no dia 18 de Agosto  . Mais
informações, contatar a coorde-
nadora da ala Ana Carolina atra-
vés do telefone: 11 94798-3609 .
Quinta colocada pelo Grupo Es-
pecial do Carnaval de São Paulo
em 2019, a Império de Casa Verde
será a sexta Escola a desfilar na
primeira noite de desfiles, no dia
21 de fevereiro de 2020 -  Audição
Ala Plus Size – Império de Casa
Verde - Quando: Domingo, 18 de
agosto, a partir das 10H - Onde:
Quadra – Avenida Engenheiro
Caetano Alvares, 2042 – Casa
Verde  - Informações: Ana Caroli-
na - 11 94798-3609

Cassius ClayCarnavalAconteceu
Cassius Clay

No domingo,   4 de Agosto, a partir das
9h os moradores da região na Vila Nova Ca-
choeirinha e Brasilândia foram beneficiados
gratuitamente com os serviços do CAT, aten-
dimento com advogados, vacinação contra
gripe e sarampo, aferição de pressão, corte de
cabelo etc.  O atendimento à comunidade foi
realizado em tendas montadas na praça do
largo do Japonês e nas dependências da Esco-
la de Idiomas Achieves Unidade Cachoeiri-
nha que colaborou muito cedendo o espaço
para que os moradores da região.

Ação Social que apesar do frio  foi um
sucesso e teve também a participação do pi-
loto profissional de Formula Wallace Martins
com exposição de Kart.

 Na sequência da ação social a partir das
14h aconteceu o  show musical com várias
atrações na Av.Deputado Emílio Carlos altu-
ra do nº3988 no largo do Japonês onde se
apresentaram no palco o Grupo Nossa Cara,
Banda Balada 4, Banda Mistura Sertaneja,
Nando Sampaio e Matheus, Romeu Art e Du
Morru, Samba na Intimidade, Grupo
Saara(Dança do Ventre), Paulo Victor e Pon-
tual, Ruan e Flaviano, Banda Forró Estilo
Livre(Karin Brasil), Forró Sem
Maldade(Roberto Carlos do Forró), MC THS
e MC Dhany, Master Class com Zin Luis
Cândido e o encerramento ficou por conta da
Bateria do Bloco Descaxota com participa-
ção dos representantes do Calçada do Samba.
Realização: Associação Brasilandia/Cachoeiri-
nha. Organização: Deloste Produções. Apre-
sentação: Tony Cleber e Henrique Deloste.
Apoio: Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha
e Jornal São Paulo de Fato. Parceria: Conseg
Vila Amália.

Apoio Cultural: Vereadora Aline Cardoso.

MORADORES DA REGIÃO FORAM BENEFICIADOS COM SHOW
MUSICAL E AÇÃO SOCIAL NO ANIVERSÁRIO DA CACHOEIRINHA.

Perfil

 Deixe eu lhes contar um cau-
so. Ele vinha frequentando meu
novo espaço Samba Paulista to-
dos os sábados.“Chegava sem-
pre com aquele jeito de andar ca-
racterístico de um bom malandro
e baluarte, com sua peculiar e in-
separável pochete de couro à ti-
racolo cumprimentava a todos
alegremente, já dominando os ru-
mos da prosa na roda de conver-
sa dos amigos, e ao contrário de
muitos, conseguia com
sua"sambística" retórica obter a
atenção de todos...e como falou
meu amigo Adilson Fião ao me dar
a notícia de sua passagem logo
cedo:  O Galdino era uma espécie
de Rolando Boldrin do mundo do
Samba e que hoje estamos per-
dendo.

 Particularmente, o Mestre
Galdino era sempre um deleite aos
meus ouvidos pelas suas
histórias...e não tinha muita
"papa" na língua não expressava
seu pensamento no melhor estilo
"doa a quem doer"...com muita
propriedade na maioria das vezes.

O bar do "Em Cima Da Hora"
e a Camisa Verde Branco lá pelos

Walmir BardoCrônica

 O adeus ao Mestre Galdino

anos 80 foi o palco e os primórdi-
os da nossa amizade. Depois eu
fui seguindo outros caminhos
profissionais e 25 anos mais tar-
de viemos a nos reencontrar logo
após assumir o Bar do Cruz da
Esperança. Semana passada,
numa resenha  lembravámos sau-
dosamente de alguns canários da
década de 80 como o Jorginho
Maravilha e Niquinho e ao final
ele me disse carinhosamente:“-
Filho você está no caminho certo
há poucos espaços em São Pau-
lo que possam reunir os "Nego
Véio das Antigas", acrescentan-
do que havia ligado para o Mo-
narco e agendado a data de um
show. Hoje perdemos a enciclo-
pédia do Samba Paulista  alguém
com uma incrível memória e que
sabia contar causos e histórias
com a propriedade e sabedoria de
quem viveu. E o mundo do Sam-
ba neste plano terrestre diz adeus
ao Mestre Galdino...e o plano
evolutivo acima o recebe de bra-
ços abertos.   Boa viagem astral
querido Galdino e vamos ficando
por aqui um pouco mais órfãos e
empobrecidos culturalmente.

  A Ação Social realizada na praça do Largo  do Japonês na Cachoei-
rinha  e o tradicional  Show Musical que proporciona gratuitamente a
música, entretenimento para os moradores da região e crianças só não é
melhor por falta de participação e apoio de alguns lojistas que inclusive
recebem as solicitações para participar e trata com descaso não dando
nem resposta ignorando que os beneficiados são seu próprios cliente
moradores dos bairros que compram nas  lojas.

RECEBEM OS PEDIDOS E NÃO RESPONDE: Ninguem é obri-
gado a nada mais pior do que não participar é ser omisso não respon-
der, tratar com descaso é o que faz o Habibs Cachoeirinha, Lojas Bes-
ni, Marisa, Magazine Luiza, Cobal Supermercado, Promofarma, Mer-
cado Dia da Rua do Engenho, Posto de Gasolina do Largo do Japonês
que ao invés de participar tira proveito cobrando R$ 2,00 de clientes e
de quem participava da ação pelo uso do banheiro, ja o Hiper Andori-
nha que nunca investiu um centavo no Aniversario do Bairro também
recebe os documentos e não da satisfação, ja fez isso várias vezes, da
ultima vez o documento foi entregue em mãos e direcionado para a
diretoria. Participar de Ação Social e Cultura para a Comunidade tam-
bém é responsabilidade social o que falta em muitas empresas. Por:
Associação dos Moradores da Região) = amjfaznsp@gmail.com

Ação Social

EVENTOS E AÇÃO SOCIAL NA CACHOEIRINHA:
FALTA APOIO E PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS/LOJISTAS

Wallace Luiz Martins,
nascido no Jardim Peri SP

Wallace Luiz Martins
que nasceu em 12 de maio
de 2003 São Paulo, mora-
dor do bairro do Jardim
Peri periferia de SP.  Atu-
almente mora no bairro de
Vila Souza SP. Filho de An-
derson José Martins ( ele-
tricista de manutenção do
Metrô de SP) e Maria He-
lena Uva Martins condu-
tora de transporte escolar.
Wallace Martins está no
segundo ano do ensino
médio no SESI do Lauza-
ne Paulista, ele trabalha
com seus pais no trans-
porte escolar como moni-
tor, faz curso de inglês.
Wallace Martins sempre
gostou de automobilismo,
quando criança adorava

assistir os filmes do relâmpago Mc Queen e de brincar com os carros
da Hot Wheels. Em 2014 com 10 anos de idade ele foi conhecer o
Kartódromo Arena Schincariol em Itu.  "Era para ser somente uma
brincadeira, mas de repente percebi que a sensação de acelerar já
estava dentro de mim, quanto mais eu acelerava mais pulsava o meu
coração, na classificação fiz a pole, então falei:  -Pai é isso que quero
para minha vida". (Wallace Luiz Martins) - Mesmo com tão pouca
idade, todos percebem seu diferencial que vai além do seus esforços.
Hoje Piloto de Formula Profissional  - Equipe Wilson Fittipaldi . Ele
poderá ser uma grande revelação neste ambiente esportivo.

Elisangela Pedroso , Lourdes de Freitas e a vereadora Aline Cardoso
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Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

 Fortaleça seus negócios que se apresentam depalperados!  Consulte o dr. C.
Pultura e de posse da receita, adquira as vitaminas indicadas; elas fortalecerão
novamente seus negócios!
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Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Cuidado  com excessos. Nada de namorar três irmãs ricas para herdar

fortuna tripla!  Contente-se com uma e ta bom demais. Seu preparo físico não
vai suportar a parada!  Três é demais! Pense nisso!
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Câncer - 22 de junho a 22 de julho
   Sua vida está cheia de altos e baixos. Dispense os baixos e fique apenas

com os altos. Deixe os baixos para seus inimigos!
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Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto
 Seja sério  com a mulher do próximo quando o próximo estiver próximo.

Caso  o próximo não esteja próximo, convide-a para uma temporada na  sua
mansão na Serra da Cantareira!

Pense na sua vida cotidiana, faça planos e bola pra frente!  Invista no plano
‘Seguro-Morte’ bolado recentemente e tendo a vantagem de evitar a morte.
Caso ela apareça, levará o vizinho. Você será poupado!
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Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

  Use a sensatez para manter o equlíbrio. Sendo malabarista de circo  e
domador de leões, para você o perigo  é fichinha. Quero  saber se conseguirá
equilibrar a situação e domar a sua sogra!
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Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro
 Realize  atividades de relaxamentos para desenferrujar a carcaça! Seja um

cabra relaxado, acima de que já é considerado pela  vizinhança e pelo dr.
Delegado da vila!
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Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Pessoas íntimas e  não íntimas reclamam de suas atitudes ao furtar moedas
no  existentes nos chapéus de deficientes visuais e tomar pirulito das mãos de
crianças! Suas atitudes não aprovam; pense nisso.
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Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

 Deixe de ter raiva de tudo e de todos! Neste mês de agosto acontece a
vacina contra a raiva canina. Aproveite o embalo e vacine - se também! E acabe
com a raiva!
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Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Período positivo para quebrar de vez! Seu armazém foi a falência devido a

retração econômica e agora partirá para ser feirante? Pense nisso! As feiras estão
com vendas fracas e os supermercados deram ‘extrema-unção às feiras livres!’
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Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

 Fase propicia no trabalho! Vencerá em todas as áreas em que for admitida.
Sucesso é a palavra de ordem. Fé em Deus e pé na tábua!
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Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Prudência em seus atos. Lembre-se de que prudência e caldo de galinha na

fazem mal a ninguém! Olhe aonde pisa e boa sorte!

Para se entender onde queremos
chegar, comecemos dizendo que para
se debater ideias existiam os Concí-
lios e os Sínodos, que eram grandes
reuniões de Bispos para atingir um
senso comum e o Concílio de Elvira,
em 306, definiu um celibato não tão
rígido. Décadas depois, no Concilio
de Niceia, se proibiu definitivamen-
te que qualquer sacerdote se casasse
ou mantivesse relações. Por quê? É
o que veremos nesta reflexão:

 O celibato se tornou obrigató-
rio entre padres e freiras desde o
século 12 sob o argumento de que
os seguidores do Cristo deviam res-
peitar seus exemplos e de se mante-
rem castos como Ele. Basearam-se
nos primeiros textos que afirmaram
que Jesus era celibatário, escritos
por Clemente de Alexandria, no ano
200, teólogo que afirmou em sua tese
que o líder religioso deveria se dedi-
car exclusivamente a seus fiéis, pro-
movendo a castidade como exemplo,
mas na verdade, foi uma maneira de
conter os abusos que se faziam na
época, porque, naqueles tempos não
eram raros os bispos casados e o
cargo clerical poder ser passado de
pai para filho.

 Com isso, os pontífices vira-
ram joguetes nas mãos das famílias
poderosas, os quais transformavam
seus membros em aliados ou lideres
de igreja mesmo que eles não tives-
sem vocação nenhuma para isso.

 Conta-nos a história que Sergio
II, Papa de 904 a 911, fez da adoles-
cente Marózia sua amante e que a
mesma se tornou concubina de João
X, o Papa que teve um caso com Te-
odora, mãe da ninfeta. Foi Teodora
que maquinou o assassinato de João
X para mais tarde colocar seu filho
Sergio que com 20 anos assumiu o
papado com o nome de João XI.
Este Papa, neto de Marózia, trans-
formou a Basílica de São João de La-
trão num bordel pessoal. Morreu em
964 nos braços de sua amante;

 Como Pontífices da Renascen-
ça, Alexandre VI e Paulo III agiam
usando seus vários filhos ilegítimos
como peças de xadrez político ca-
sando-os como herdeiros de outros
tronos;  Vanezza de Catannei e Júlia
Farnésio, apesar de terem a fama de
prostitutas, foram amantes de Ale-
xandre VI e deram-lhe herdeiros que
após serem reconhecidos publica-
mente, conseguiram riquezas e influ-
encias para suas famílias.    Bastam
apenas estes exemplos dentre os inú-
meros que existem para demonstrar
a verdade sobre a Igreja Católica ado-
tar o celibato como parte integrante
de suas diretrizes sacerdotais, mas
isso não resolve os problemas exis-
tentes dentro do clero em relação à
castidade tão propagada entre eles,
porque ainda é comum no meio reli-
gioso, não só deles, mas em muitas
outras congregações não católicas, o
explorar o próximo falando do Amor
de Deus. A evolução espiritual é tão
diversa nestes casos que nos reme-
tem à lembrança dos deuses familia-
res de antigamente e que representa-
vam a tradição corporificada do or-
gulho, do egoísmo, da ambição e do
imperialismo daqueles que os cultu-
avam porque eram feitos à imagem e
semelhança de cada raça.

 Como toda ação gera uma rea-
ção, nosso Planeta cansado de rece-
ber vibrações venenosas de vários
matizes, protestará gerando doloro-
sos cataclismos e pesadas nuvens de
dor cairão na face da Terra cheia de
fluidos nocivos para aqueles que se
afinam nesta vibração. Aí então, rai-
ará novo dia para aqueles que com-
preenderem as Leis Divinas de Re-
novação e que farão, enfim, da casti-
dade não apenas a abstenção do sexo,
mas de todos os instintos animais e
de todo pensamento que atrai atos
perniciosos ao Espírito que busca a
sua verticalização. Erramos 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

ENFIM, A CASTIDADE REAL!

Campanha de vacinação contra o sarampo vai à escola
A Secretaria Municipal da Saú-

de (SMS) de São Paulo mudou
nesta semana o foco da vacinação
contra o sarampo. Depois de levar
postos volantes para locais como
estações de metrô, trens e ônibus,
a secretaria adotou uma nova es-
tratégia para ampliar a cobertura
vacinal com a vacinação em cre-
ches, escolas e universidades.

 A ação continua focada no
público-alvo, composto por crian-
ças de seis meses a 1 ano de idade
incompletos e jovens de 15 a 29
anos, e está sendo organizada de
acordo com a demanda e o calen-
dário das equipes de saúde. O ba-
lanço da vacinação nas institui-
ções de ensino será divulgado no
fim da campanha, previsto para 16
de agosto.  É importante lembrar
que a vacina continua disponível
em todas as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) do município de se-
gunda a sexta-feira e também aos
sábados e feriados nas AMA/UBS
integradas. A lista destes postos
pode ser acessada neste link. No
próximo sábado (10), a vacina tam-
bém estará disponível na edição

do Mutirão dos Bairros, que leva-
rá serviços para a região do Ipi-
ranga.  Desde agosto de 2018, o
Município tem batido a meta de
cobertura vacinal entre crianças
de 1 a 4 anos (chegando a 96% no
ano passado), e em 2019, a cober-
tura vacinal da primeira dose do
Sarampo em crianças de um ano
ultrapassou o total da população
estimada residente na capital. Já a
2ª dose, que anteriormente estava

em 44%, na gestão atual, subiu
para 79%.  “Mudou-se a lógica
vacinal: estamos levando as va-
cinas até as pessoas. Campanhas,
dias D, postos volantes em me-
trôs, CPTM e disseminação de in-
formações, que ganharam a mí-
dia. Houve um esforço conjunto
de todas as equipes, das vigilân-
cias, integração, numa soma de
esforços para vacinar a popula-
ção”, afirma a coordenadora da

Vigilância em Saúde, Solange Ma-
ria de Saboia e Silva.  Em concor-
dância com as recomendações do
Ministério da Saúde e da Secreta-
ria Estadual de Saúde, a SMS se-
gue com as equipes mobilizadas
em todo o Município para a imuni-
zação da população.

O sarampo é um desafio, so-
bretudo em São Paulo, uma metró-
pole com muitos aglomerados de
pessoas.  Além dessas estratégias
de vacinação do público alvo em
locais de grande circulação, a Saú-
de também realiza bloqueios (va-
cinação em público exposto ao ví-
rus) a partir de todos os casos sus-
peitos de sarampo, na residência,
local de trabalho e estudo do paci-
ente para conter o avanço da do-
ença. Foram 3843 ações deste tipo
até 1º de agosto.  A Prefeitura de
São Paulo, por meio da SMS e CO-
VISA, atingiu o número de 758.987
doses aplicadas desde o início da
campanha, em 10 de junho, atin-
gindo uma cobertura de 23,5% en-
tre o público jovem (15 a 29 anos)
e 15% entre as crianças de 6 me-
ses a 1 ano de idade incompleto.

Geral
Cassius Clay

Aproveite o sábado para fazer uma viagem
histórica no Expresso Turístico Mogi da CPTM
Neste sábado (10), o Expres-

so Turístico da CPTM terá como
destino Mogi das Cruzes. Conhe-
cida como centro produtor de flo-
res, em especial de orquídeas,
Mogi também oferece roteiros
rurais e ecoculturais, destacando-
se as trilhas para ciclistas. Com o
objetivo de facilitar o passeio dos
cicloturistas, a cidade oferece
paraciclos em alguns dos princi-
pais pontos turísticos da região
central.  Para levar os ciclistas, o
Expresso Turístico dispõe de um
vagão bicicletário, com 45 vagas
e todo o suporte para que as bici-
cletas sejam transportadas com
segurança durante a viagem. A
tarifa adicional unitária custa R$
7,00 por bike. O trajeto até Mogi
tem 48 km e dura cerca de 1h30.

 O passeio é feito em uma lo-
comotiva a diesel, modelo Alco

RS-3 de 1952, que conduz dois
carros de passageiros, feitos de
aço inoxidável, fabricados no
Brasil pela Budd – Mafersa nos
anos 60. Originalmente, esse
trem pertenceu à Estrada de Fer-
ro Araraquara que foi construí-
da em 1898. Cedidos pela Asso-
ciação Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF), os vagões
foram restaurados pela CPTM
sem perder o estilo.

 O embarque é realizado às
8h30 na plataforma 4 da Estação
da Luz e a viagem de volta parte
às 16h30. São 174 poltronas para
acomodar confortavelmente os
turistas, além de espaço reser-
vado para cadeira de rodas (com
cinto de segurança e ancoragem
da cadeira).  O valor unitário da
passagem sai por R$ 50,00 (ida e
volta), mas há descontos esca-

lonados para aquisição de mais
de um ingresso, chegando a 25%
em compras a partir de 4 passa-
gens. As bilheterias funcionam
nas estações Luz e Santo André,
todos os dias, das 9h às 18h. Os
interessados podem consultar as
datas disponíveis no site da
CPTM.  Além da viagem de Mogi
das Cruzes que ocorre um sába-

Etec de Pirituba tem alunos em
documentário sobre universo masculino

Estudantes da Escola Técni-
ca Estadual (Etec) Profª Drª Doro-
ti Quiomi Kanashiro Toyohara, no
bairro de Pirituba, capital paulis-
ta, estão no documentário O si-
lêncio dos homens. Com estreia
prevista para o segundo semes-
tre de 2019, a obra investiga as
dores, sofrimentos, obstáculos,
omissões, qualidades, riquezas e
processos de mudança dos ho-
mens. Desde março, por meio do
projeto Plano de Menino, estu-
dantes da Etec participam volun-
tariamente de rodas de conversa
quinzenais – mediadas por psicó-
logos, jornalistas e advogados,
entre outros profissionais – so-
bre temas como masculinidade,
violência contra mulher, carreira,
relacionamentos e o papel do ho-
mem na construção de uma soci-
edade com mais equidade. Um dos
encontros, com 20 meninos e 5 me-
ninas, foi filmado e incluído no
longa-metragem com entrevistas.

 “A gente pôde documentar
como as questões de gênero são
trabalhadas com os estudantes
no ambiente escolar e mostrar
como os jovens estão inseridos
nesse tema, quais são as dificul-
dades e incertezas sobre a mas-
culinidade”, avalia o diretor do fil-
me, Ian Leite. “Também é impor-
tante debater esse movimento de
transformação e conscientização
começando desde cedo.”  Alunas
da Etec já participam do projeto

Plano de Menina há três anos. De
acordo com a diretora da unida-
de, Eliane Malteze, além da me-
lhora no desempenho acadêmico,
nesse período foi possível perce-
ber que elas estão mais conscien-
tes das possibilidades profissio-
nais e do lugar da mulher na luta
pelo fim das desigualdades.  “Já
dá para notar que os meninos tam-
bém começam a entender seu pa-
pel na sociedade, temos menos
comentários machistas e sexistas,
as relações entre eles melhoraram
muito.”

 Meninas e meninos -  Plata-
forma de protagonismo da mulher,
o Plano de Menina foi criado em
2016 pela jornalista e empreende-
dora Viviane Duarte com o objeti-
vo de conectar, por meio de
workshops, meninas de periferia
a mulheres de diversas áreas do
conhecimento e conteúdos trans-
formadores. Sua versão masculi-
na começou como projeto-piloto
na Etec de Pirituba em março.

 O objetivo é apresentar uma
visão de mundo diferente aos alu-
nos da escola. “É importante que
eles deixem de ser reféns de um
sistema que marginaliza os meni-
nos da periferia e acreditem que a
violência e o crime não são a úni-
ca alternativa”, explica Viviane.
“Queremos que eles se tornem
homens transformadores e inspi-
radores para a geração deles”,
conclui.

Bons sonhos: saiba o que comer
para ter um sono tranquilo

Muita gente não sabe, mas os hábitos alimentares noturnos podem
interferir na qualidade do sono. Quem costuma comer alimentos muito
pesados à noite acaba tendo mais dificuldade para dormir do que quem
faz uma refeição mais leve.  Para a nutricionista Karin Klack, alguns
alimentos que parecem leves, na realidade não são. “É o caso de bebi-
das que contém cafeína, como o café, mate, chá preto e chá verde,
usado muitas vezes para quem quer emagrecer por ser um termogêni-
co”, alerta.  De acordo com a nutricionista, um copo de leite morno pode
ajudar para uma noite tranquila. “Quando temos falta de cálcio no orga-
nismo, o risco de insônia é muito maior”, explica.

 Outros alimentos recomendados para comer à noite antes de cair
no sono são o iogurte com um pouco de aveia ou granola, pão integral
com uma fatia de queijo branco, frutas pouco gordurosas, além dos
sucos naturais e os chás de camomila, erva-doce ou erva cidreira.  A
dona de casa Denise Barbosa conta que há alguns meses começou a ter
problemas para dormir. Por conta disso, mudou a alimentação e sempre
escolhe algum tipo de erva para fazer um chá. “Geralmente eu bebo algo
como camomila e erva cidreira. Faço isso uns 30 minutos antes de deitar.
Isso me ajuda a relaxar e pegar no nosso mais rápido”, afirma.

Bem Estar
Professor Clovis

do a cada três meses, o Expresso
Turístico também tem visitas para
Jundiaí (um sábado por mês) e Para-
napiacaba (aos domingos e três sá-
bados mensais). Lembrando que o
bilhete da CPTM contempla somen-
te a viagem de trem até um dos des-
tinos escolhidos. Roteiros comple-
mentares, podem ser consultados
nos sites dos municípios visitados.



5                          9 DE AGOSTO DE 2019

Zenit nega racismo de torcida
contra brasileiro Malcom

Geral
Cassius Clay

A partir do dia 7 de agosto, o
educador de Tecnologias e Artes no
Sesc Santana, Cristiano Tito, minis-
tra a Oficina de Desenvolvimento de
App Mobile. Oficina introdutória a
criação de app Android, é para quem
não tem experiência em programa-
ção, e utiliza o MIT App Inventor,
uma aplicação de código aberto, e
linguagem visual blocos para a cria-
ção de aplicativos Android.

Sesc Santana oferece oficina que
ensina a criar app Android

Cel:96676-1536

 Confira a pro-
gramação:  Aula 01
– Primeiros Passos –
Primeiro Aplicativo;
– Instalação e teste;
Aula 02 – Configu-
ração App Inventor:
– Aplicativo de cal-
culo; – Instalação e
teste;  Aula 03 – Cri-
ação de Aplicativo
de Desenho: – Apli-
cativo de Desenho;
– Criando Jogui-
nho;  Aula 04 – De-
senvolvendo meu
próprio navegador:
– Aplicativo de Bro-
wser de Navegação
Internet – Instalação
e teste;  A oficina

possui vagas limitadas e as ins-
crições podem ser realizadas na
central de atendimento da unida-
de.  Serviço: Oficina de Desenvol-
vimento de App Mobile Data: De
7/8 a 23/10 Horário: Quartas, às
14h30. Livre  Valores: R$ 20,00. R$
10,00. R$ 6,00. Local: Espaço de
tecnologias e artes - Sesc Santana
- Av. Luiz Dumont Villares, 579 –
Santana - Telefone: (11) 2971-8700

Nos dias 09, 10 e 11 de agos-
to, o Teatro Alfredo Mesquita es-
treia o espetáculo de dança “À
MESA”, com direção e concep-
ção do bailarino e coreógrafo per-
nambucano Henrique Lima, tra-
zendo no elenco, além de Lima,
mais quatro bailarinos: Cristiano
Bacelar, Daniela Moraes, Manue-
la Aranguibel e Ricardo Januário.
A temporada de estreia desta
nova fase do trabalho prevista
para este segundo semestre de
2019 dá continuidade ao projeto
“O Último Dia” – contemplado
pela 25ª edição do Programa Mu-
nicipal de Fomento à Dança para
a cidade de São Paulo.  Ao com-
partilhar esta vivência com outros
artistas, lançando outros corpos
ao estudo da linguagem de Hen-
rique, a nova criação estende o
trabalho técnico e poético já de-
senvolvido, com a ampliação da
obra (solo) e o aprofundamento
da pesquisa.  A pesquisa é foca-
da na criação de uma vivência e/
ou um estado a partir do “outro
corpo” como referência, seja este
real ou imaginário.  No caso espe-
cífico de À MESA a fricção se

desenvolve no
encontro e cone-
xão entre os cin-
co artistas-cria-
dores que repeti-
damente questi-
onam qual deles
é o “corpo refe-
rência” enquan-
to usam a impro-
visação como
uma das ferra-
mentas de diálo-
go.  “À MESA”

é uma evolução e um ganho a par-
tir da concepção do espetáculo
solo, de onde tudo começa, para
se criar sensações além de des-
pedidas e chegadas (já que uma
mesa reflete estes momentos), ce-
lebrando o momento presente, um
aproveitamento do ‘aqui e ago-
ra’.  Assim, o espetáculo é fluido
e acontece numa atmosfera de li-
berdade, espontaneidade, sem au-
toridade, resultado de uma cria-
ção coletiva totalmente com base
no improviso”, comenta Henrique
Lima.    O desejo artístico e as ex-
periências cênicas coletivas foram
o motor principal no fortalecimen-
to do espetáculo, contribuindo e
provocando novas possibilida-
des de relações entre o “eu” e o
“outro” num mesmo lugar.

Serviço: “À MESA” Datas:
09,10 e 11 de agosto Horário: 21
horas - Duração: 50 minutos - Gra-
tuito - Classificação: Livre - Esta-
cionamento: 50 vagas - Capacida-
de: 198 lugares - Teatro Alfredo
Mesquita - Av. Santos Dumont,
1770 – Santana - Telefone: (11)
2221-3657, Fonte RevistaZN

Espetáculo de dança  “À MESA”
estreia no Teatro Alfredo Mesquita

Curso de Introdução à Fotografia
Criativa no Sesc Santana

O Sesc Santa-
na oferece curso
de Introdução à
Fotografia Criati-
va, que acontece
de 7 de agosto a
23 de outubro,
toda quarta-feira,
às 19h.  O curso
tem como propos-
ta desvendar, a
partir da observa-
ção de imagens
importantes da História da Foto-
grafia e das fotos dos alunos, os
componentes da linguagem foto-
gráfica. Pensar fotografias trazen-
do a compreensão das técnicas e
expressões do ato fotográfico. A
oficina terá enfoque na fotografia
artística, mas sempre traçando pa-
ralelos entre esta e outras modali-
dades e gêneros fotográficos.
Com o ciclo de doze encontros,
pretende-se que o aluno tenha
passado pelos principais pontos
da imagem fotográfica: observa-
ção comentada de trabalhos fo-

tográficos importantes; certa ba-
gagem de referência de fotógra-
fos marcantes na História da Fo-
tografia; saberes técnicos da câ-
mera; o tratamento e armazena-
mentos da imagem digital, ferra-
mentas relevantes para o desen-
volvimento de uma poética foto-
gráfica pessoal.

 Serviço: Introdução à Foto-
grafia Criativa - Data: 07/08 a 23/
10 - Horário: Quartas, às 19h - Li-
vre - Valores: R$ 20,00. R$ 10,00.
R$ 6,00. Sesc Santana - Av. Luiz
Dumont Villares, 579 – Santana -
Telefone: (11) 2971-8700

A direção do Ze-
nit, de São Petersbur-
go, negou nesta se-
gunda-feira que sua
torcida teve uma ati-
tude racista contra o
atacante brasileiro
Malcom durante a
partida contra o Kras-
nodar, no último sá-
bado, pelo Campeo-
nato Russo. O ex-co-
rintiano foi contrata-
do por 40 milhões de
euros (R$ 172,8 mi-
lhões) junto ao Barce-
lona.  Segundo comunicado do clube
da Rússia, a faixa exposta no estádio
com a frase “obrigado aos diretores
por respeitarem nossas tradições” foi
feita por um “pequeno grupo de indi-
víduos” e claramente teve uma “má
interpretação” por parte da impren-
sa. No caso, a frase usou a palavra
“tradições” de forma irônica pelo pe-
los fãs do time russo, se referindo
então à origem, raça e até orientação
sexual dos jogadores que vestem a
camisa do clube.  “O Zenit tem uma
larga tradição de contratar os melho-
res jogadores de todo o mundo, inde-
pendentemente de suas origens, etnia
e nacionalidade”, apontou a nota, que
ainda lamentou a atitude de jornalis-
tas e clubes de futebol, ao noticiarem
“acusações depreciativas”.  O comu-
nicado também ressaltou que o clube
participou de iniciativas contra o ra-
cismo e convidou aos que interpreta-
ram mal o ocorrido a assistirem uma
partida do Zenit, em São Petersbur-
go, para experimentar a “hospitalida-
de” da cidade, considerada uma das
mais acolhedoras durante a Copa do
Mundo de 2018.

 Malcom fez sua
estreia ao entrar aos 27
minutos do segundo
tempo. Apesar do pou-
co tempo em campo, o
atacante se mostrou
bastante ativo ao parti-
cipar do jogo.  Em janei-
ro, o Zenit contratou o
colombiano Wilmar Bar-
rios, que está tendo bom
desempenho, além do
também brasileiro Dou-
glas Santos, que marcou
um gol contra no empa-
te com o Krasnodar nes-

te último sábado.  Em situações ante-
riores, um grupo de torcedores emi-
tiu um comunicado desaprovando a
chegada de atletas negros e homosse-
xuais, ou que simplesmente não fi-
zessem parte “de nações irmãs esla-
vas, dos estados Bálticos e da Escan-
dinávia”. “Temos a mesma mentali-
dade e passado histórico e cultural
dessas nações”, lembrava o comuni-
cado.  As primeiras manifestações
surgiram na chegada de atletas como
o atacante Hulk, também brasileiro,
em 2012, e do belga Axel Witsel, no
mesmo ano. “Não somos racistas, mas
para nós a ausência de futebolistas
negros no plantel do Zenit é uma im-
portante tradição que reforça a iden-
tidade do clube”, dizia, à época, a nota,
que acrescentava:

 Somos a equipe mais ao norte
das grandes cidades europeias e nun-
ca tivemos vínculos com a África, a
América Latina, Austrália ou Ocea-
nia. Não temos nada contra habitan-
tes destes continentes, mas queremos
que joguem no Zenit atletas afinados
com a mentalidade e o espírito da equi-
pe”. (Estadão Conteúdo)

Editorial Tia Zulmira

Só “Jogão” de “ponta”
para o Feliz Dias dos Pais!

O final de semana que se co-
memora o “Dia dos Pais”, só tem
jogão de “ponta” da várzea na are-
na do CDC Alvorada, em Artur
Alvim, nas rodadas de jogos da
primeira fase de classificação da
20ª. Copa Negritude/SportAção
de Futebol Amador.  Sábado (dia
10/08) – ás 13h00 – Final do “Lado
Leste” da Copa Nove de Julho/
2019 do jogo entre o Meninos do
Morro X R-100 de Guarulhos – O

campeão vai es-
tar classificado
para disputa da
semifinal das
zonas: Norte,
Sul, Leste e Oes-
te.    14h30 – Ca-
tegoria Espor-
tes da Copa Ne-
gritude – estreia
do Santa Rita da
Cohab 1 X Pau
Queimado FC –

16h00 Só o Pó FC X Cruzeirinho
do Maringá.    Domingo (11 de
agosto Dia dos Pais) – Categoria
Máster 50tão – ás 8h45 Grêmio
Jardim Independência X Napoli
FC – 10h20 Negritude FC X Alvi-
negro FC. Ás 11h30 – Categoria
Máster 40tão – MM Soccer X
Canarinho de São Mateus. ***
13h30 Categoria Esporte: Meni-
nos da Vila FC X Estrela Vermelha
FC – 15h00 Família Bene FC X
Madruga FC.

Inicio  minha coluna comen-
tando a suspensão do narrador es-
portivo Marcos Vargas da Fox
Sports,por ter dito durante uma
transmissão esportiva que após a
partida que ele narrava faria uma
visita à "Casa das Meninas".

Dando a entender que iria para um
Bordel em Porto Alegre. Segundo a di-
reção da Fox TV,o narrador no momen-
to ficará 15 dias suspenso além de ter
que passar por uma reciclagem.A Di-
retoria da emissora criticou o narrador.

No seu lugar a Fox Sports colo-
cou o narrador Nivaldo Pietro para
transmitir as principais partidas do
Campeonato Brasileiro. Para a colu-
na o que o narrador Marcos Vargas
tem que entender que ao entrar na
casa de milhões de Brasileiros, deve
fazê-lo com respeito.

A estreia do"Bora S.P" com Joel
Datena e Laura Ferreira na Band ele-
vou a audiência da emissora. Na últi-
ma segunda feira o programa regis-
trou 1 ponto quando na verdade esse
horário era de apenas 0,15.

Nesta semana que está termi-
nando a Globo está vivendo seus
dias de glória. "Bom Sucesso"
(Novela das Sete) Jornal Nacional
e a "Dona do Pedaço" bateram re-
cordes de audiências mantendo a
média de 33 pontos no IBOPE.

Outra emissora que está em festa
é o SBT que assegurou na média de
24 horas o segundo lugar isolado  de
audiência empurrando a Record TV
para o terceiro lugar. Esse feito da
emissora de Sílvio Santos deve-se aos
seus programas populares.

O canal Clima Tempo exibido
em Rede Nacional pela SKY no
170 está praticamente definido que
será exibido também pela Net a
partir de setembro deste ano. Mui-
to embora tenha que melhorar a
sua programação a emissora acre-
dita  nessa nova fase.

A Rede América de Televisão que
gera sua programação na TV aberta
através do canal 55.1 e é sintonizada
apenas em São Paulo e uma parte de
Minas Gerais tem apresentado uma
programação bem diversificada. Tra-
ta-se de uma nova opção para quem
não tem TV a Cabo.

O ator José Mayer que foi de-
mitido da TV Globo por
assédio,confirmou a coluna que
não pretende voltar mais a TV.
Disse que a partir de agora vai cur-
tir a vida porque já trabalhou mui-
to, quanto a sua doença
chamada"Granulomatose de We-
gener" ele está curado.

Frase Final: Eu sou responsável
por aquilo que falo e não por aquilo
que você entende.

Lojas/Empresas que partici-
pam das ações sociais bem organi-
zadas nos bairros merecem reco-
nhecimento dos órgãos públicos,
preferencia do consumidor e  des-
taque sendo assim registramos com
agradecimento as seguintes empre-
sas: LOJAS MARABRAZ, CLI-
NICA FARES, COLEGIO 24 DE
MAIO, ALICERCE EDUCA-
ÇÃO, RODRIGUES E BUENO
ADVOGADOS ASSOCIADOS,
BILHARES AVARÉ, DUBAMIR-
GA, NORTH SIGH E ESCOLA

DE IDIOMAS ACHIEVE. Empresas que colaboraram na Ação Social e Show
Cultural comemorativo ao Aniversário de 86 Anos de V.N.Cachoeirinha reali-
zado no dia 4/08/2019 no Largo do Japonês isso é participar, ter responsabi-
lidade social junto à comunidade e que sirva de exemplo para aqueles que não
participam  em que os beneficiados são seus próprios consumidores.

 ANIVERSÁRIO DE V.N.CACHOEIRINHA:  AGRADECIMENTOS

  POSTO DE GASOLINA DO LARGO DO JAPONÊS  ESTAVA
COBRANDO 2 REAIS PELO USO DO BANHEIRO

Em plena ação social no bairro quem deveria ajudar se torna aproveitador, o
posto de gasolina, localizado na Av.Imirim com a rua do Engenho no Largo do
Japonês que nunca contribuiu em nada nas ações sociais e culturais realizadas no
aniversário de V.N.Cachoeirinha passou a cobrar 2 Reais para permitir que as
pessoas no caso seus próprios clientes que participava de uma ação social
utilizarem o banheiro. Teve uma hora que cobraram até de uma enfermeira que
atendia a comunidade na ação social gratuita realizada na praça em frente.

Esse posto de gasolina ja foi procurado várias vezes para participar de ações
social realizada no bairro e sempre tratou com descaso mais para tirar proveito
desta forma são bons, tipo de empresa que nao soma nada no social da região e
não fará falta nem uma o dia que sair fora.(At. Associação dos Moradores)

 No dia 17 de Agosto acontece as festividades comemorativas ao Aniversá-
rio da Freguesia do Ó ao ar  livre e gratuito na Rua Simão Velho. No dia 31 de
Agosto tem Show Musical   gratuito para a comunidade dentro do Parque no
Horto Florestal; eventos legais que tem o apoio cultural da Vereadora Aline
Cardoso. Participem!

 EVENTOS CULTURAIS VÃO AGITAR OS BAIRROS,
FREGUESIA DO Ó E HORTO FLORESTAL
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O líder comunitário Antonio
Carlos Chiaretto, paulistano da
gema lamenta que neste dia 5 de
agosto não tem nada a comemo-
rar na Vila Nova Cachoeirinha, não
temos lideranças e quem aparece
nada resolve e quem perde com
isso é a comunidade que mora
neste rincão amado da zona nor-
te. Vila Nova Cachoeirinha com-
pletou 86 anos, o bairro que esco-
lhi para morar e criar meus filhos,
com união de várias lideranças da
época, conseguimos conquistar

Cadê as novas obras para
Vila Nova Cachoeirinha

várias obras para nossa região
como Metrô, Hospital Genérico,
Crematório, Moradia e lamenta-
mos que há 20 anos não temos
nenhuma obra a favor dos ansei-
os da população...

Hoje um bairro de mais 300 mil
habitantes, só tem lideranças ho-
lerith, ainda brigam para mostrar
serviços para seus comandados .
Cadê as obras. Mais há uma espe-
rança na juventude do nosso pre-
feito Bruno Covas e do nosso
subprefeito Thiago Milhim.

IRMANDADE DE  SÃO BENEDITO
REALIZA FEIJOADA DANÇANTE NO JAÇANÃ

Foi realizado domingo dia 4 de agosto a tradicional feijoada dan-
çante com as presenças do Grupo Amigos do Pagode, Dadinho da
Velha Guarda do Camisa Verde e Branco, Grupo Raízes Perucheanas e
a cantora Chris Pires. Local: Salão da Paróquia São Luiz Gonzaga, Rua
Michel Ouchana, 50, Jaçanã.  Parabéns aos organizadores: Cida, Fran-
cisco, Airton e Alberto e pela animação dos presentes que dançaram
e se divertiram à vontade, espantando o frio daquele dia. Esperamos
que todas as comunidades fossem com esta pois o povo merece uma
festa digna e em alto estilo...

A Casa Cirúrgica Vieira está localizada na Lapa e há anos vem
trazendo a seus clientes uma grande variedade em materiais cirúrgi-
cos e Hospitalares.  Trabalhamos com o que há de melhor no merca-
do. Temos uma linha completa de aparelhos Ortopédicos.  Aqui você
contará com um amplo ambiente, a maior variedade de produtos e uma
equipe de atedimento que está sempre pronta a lhe atender, afinal de
contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos. Estamos localiza-
dos na Rua Monteiro de Melo, 232, no Centro comercial do Bairro da
Lapa em São Paulo.  Funcionamento: De seg. à Sexta das 8:00 às 19 hs
| Sábado - Das 8:30 às 16:00 hs -  Telefones: (11)3 801-4115 / 3675-0929
- E-mail: casacirurgicavieira@gmail.com

Casa Cirúrgica Vieira

 Mesmo com a falta da Banda da GCM que não apareceu e nem
respondeu, o Hasteamento da Bandeira evento tradicional realizado
pelo Conseg Vila Amália na praça do largo do Japonês  foi um sucesso
e contou com a presença de lideranças, comerciantes, autoridades
Civis e Militares e vários convidados. A representante do Conseg
Lourdes de Freitas agradeceu pela presença de todos: a Subprefeitura
Casa Verde que deixou a praça nos trinques para o evento, a Escola de
Idiomas Achieves Unidade Cachoeirinha, a 2º Cia do 47º Batalhão, 38º
DP, a colaboração do Supermercado Bergamais e do Comerciantes
Mario Oshiro, equipe do Conseg e da Associação AMJFA.

Hasteamento da Bandeira no Largo do
Japonês reuniu  vários convidados.

O Rodando a Norte,
deseja aos moradores da
Vila Nova Cachoerinha

os parabéns pelos
 86 anos do aniversário

do bairro.
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