
André Fonseca diz que a PF é orgulho
dos brasileiros e exemplo para o Mundo

Após receber a
maior horaria da Polí-
cia Federal por atua-
ção em prol de melho-
rias na segurança pú-
blica do Brasil, o Côn-
sul e advogado André
Henrique Gomes da
Fonseca, agradeceu o
recebimento da Meda-
lha de Honra Alberto
Cascais Meleiro.

 “Polícia Federal
nossa externa gratidão
pela inesquecível homenagem
prestada, em nome dos povos
do Estado de Israel, do qual
tenho a honra de ser Conse-
lheiro Mundial do Likud Ser-
bia [maior partido político de
direita], partido do Primeiro
Ministro Benjamin Netanyahu
e em nome da República Fe-
derativa do Gabão, País do
qual me orgulho em ser Côn-
sul, desde 2014, meu muito
obrigado, a Polícia Federal
orgulho dos brasileiros e
exemplo para o Mundo”, es-
creveu André.  A honraria foi
entregue na sede da Federa-
ção Nacional dos Policiais
Federais (Fenapef), em par-
ceria com o Sindicato dos
Policiais Federais (SINDI-

POL/PF). No ato solene par-
ticiparam o presidente da Fe-
deração Nacional da Polícia
Federal Luís Antônio de Ara-
újo Boudens – o diretor jurí-
dico Flávio Werneck, além de
Egídio Araújo Neto, presiden-
te do Sindicato dos Policias
Federais no Distrito Federal
e demais diretores.  Fonseca,
é indicado por líderes religio-
sos, evangélicos, empresários,
industriais, representantes da
sociedade civil para a função
de Embaixador do Brasília em
Portugal – Lisboa.

André Henrique Gomes da
Fonseca CONSELHEIRO MUN-
DIAL DO LIKUD SERBIA. Fon-
te: https://nossavitoriape.com/

Relembre a trajetória
política de Bruno Covas:

Será comemorada no período
de 24 a 29 de maio a Semana Mu-
nicipal de Conscientização dos
direitos da criança e do adoles-
cente ao atendimento pedagógi-
co em hospitais, ambulatórios e
domicílios, evento que faz parte
do Calendário Oficial de Eventos
da cidade de São Paulo.

Mais do que data comemora-
tiva, esse é um direito garantido
por Lei. Desde 2013 está em vi-
gor o programa “Atendimento
Pedagógico Hospitalar para Cri-
anças e Adolescentes Hospitali-
zados” (Lei nº 15.886, de 4 de no-
vembro de 2013). O texto estabe-
lece as diretrizes que possibilitam
aos estudantes da rede pública
de ensino, em tratamento por lon-
go período, continuarem seus
estudos, em casa ou no hospital.

Os principais objetivos do
texto são a continuidade do pro-
cesso de aprendizagem de crian-
ças e adolescentes, quando esti-
verem temporariamente impedi-

dos de comparecer às aulas, em
razão de tratamento de saúde; o
desenvolvimento de parâmetros
para atender as necessidades do
estudante hospitalizado ou en-
fermo; integração do aluno hos-
pitalizado ou enfermo em suas ati-
vidades escolares e familiares; o
fortalecimento de vínculos com
as escolas, para propiciar o re-
torno da criança ou adolescente
aos estudos; a busca de alterna-
tivas para desenvolver as habili-
dades do aluno hospitalizado ou
enfermo; e motivação para o pro-
cesso de cura. Para alcançar es-
ses objetivos o programa poderá
contar com o apoio pedagógico
especializado, comunicação alter-
nativa, educação física adapta-
da, oficinas de artes plásticas e
oficinas lúdicas – atividades que
poderão ser realizadas na rede
regular de ensino ou em espaços
adaptados para possibilitar o
acesso e a construção de apren-
dizagem do educando.

O atendimento poderá se dar
por duas formas: o pedagógico
domiciliar especializado, destina-
do às crianças ou adolescentes
acometidos por doenças prolon-
gadas, impossibilitados de fre-
quentar as aulas; e o pedagógi-
co hospitalar, feito em ambiente
de tratamento de saúde onde
ocorre a internação.

“Muitas crianças que neces-
sitam de atendimento médico-
hospitalar por longo período são
obrigadas a deixar seus estudos
e acabam se distanciando da es-
cola e de suas rotinas educacio-
nais”, observa o autor da Lei, ve-
reador Aurélio Nomura. “O texto
está de acordo com as modernas
técnicas de educação especial, na
qual a pedagogia hospitalar in-
tegra o educador no contexto tra-
tamento-terapia”, completa No-
mura, que cita o trabalho do Gra-
acc como o melhor exemplo des-
sa interação e dos benefícios
proporcionados.

São Cristóvão Saúde apoia piloto da Stock
Car e recebe homenagem durante a corrida

Guga Lima tem vasta experiência nacional e internacional e em 2015 iniciou
sua carreira na Stock Car. Pág. 7

Atendimento
pedagógico em
hospitais para
crianças e
adolescentes é
Lei em São Paulo

Bruno Covas começou cedo na vida política e ainda quando criança se
filiou ao "Clube dos Tucaninhos" do PSDB. A paixão pela política ficou ain-
da maior em 1995, quando Bruno saiu da cidade de Santos, no litoral de São
Paulo, e foi estudar na capital, onde morou com o avô Mário Covas, à época
governador do estado. Pág. 5
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Quando Bruno Covas foi
diagnosticado com câncer,
muitos nem deram muita aten-
ção, pois era mais um rico que,
por conta da condição finan-
ceira, conseguiria se curar e
viveria por muito tempo.

O tempo passou e , de fato,
Bruno foi se curando e pare-
cia confirmar o que muita gen-
te considerava normal. Mas
veio maio de 2021 e a notícia
de um quadro irreversível, jun-

21 A 28  DE MAIO DE 2021

Crônica

Sempre recebo clientes
modestos, com mais problema
para resolver que apostila de
matemática! Ao abrir a portas
do abençoado terreiro, me de-
paro com homens bem traja-
dos, todos engravatados, car-
rões à porta, pensei: as eleições
se passaram..., em época de
eleição é comum ‘a raça’ com-
parecer e encomendar traba-
lho para ganhar votos de incau-
tos..., mas estes ‘engravata-
dos’ vieram encomendar um
trabalho diferente.

Nada de eleições, enganar
os sofridos eleitores e sim um
pedido para alegrar a gregos e
baianos! Disse o líder: “Mag-
nânima guru viemos ao aben-
çoado terreiro a fim de enco-
mendar um trabalho para que
nossas autoridades permitam
que os torcedores possam as-
sistir os jogos nas arquibanca-
das. As despesas dos times
são muitas; temos clubes de-

Conselho

Um trabalho para a volta
dos torcedores de futebol!

vendo uma grana ralada! Es-
tão mais enterrados em dívi-
das que os ‘premiados’ pela
covid-19!”Para atende-los, foi
convocado o caboclo Zé da
Bola, ex - craque de futebol.
“Zifio, ouvi seu relato e jogan-
do os búzios, aguardo a res-
posta: Chii, os búzios se recu-
sam responder. Vou usar o
baralho de Exu!

A resposta vai acontecer;
zifio, pode tirar o cavalo da
chuva! Enquanto o covid-19
estiver por perto e mandando
gente pra cidade dos pés jun-
tos, não será permitido o vos-
so desejo! Os times terão que
continuar na lona; se quiser
dinheiro, venda craques para
o exterior!

Os diretores saíram desa-
nimados, exclamando: ‘bons
tempos aqueles tempos pas-
sados! Hoje...’ Tia Alzira, pre-
sidente do terreiro da vovó
Candinha.

 A VIDA É UM SOPRO

Editorial

Tia Alzira

Vacinas e inflação fazem
o noticiário diário da mídia.
De cara, anunciam o calen-
dário das vacinas, idade a ser
aplicada a primeira e após
dias, a segunda dose. Tam-
bém informam quantos se
‘apagaram’ no dia anterior e
após, o número de quantos
visitaram são Pedro antes do
combinado. Acontece que a
triagem é severa e, dos mi-
lhões que nos deixam diaria-
mente, poucos são atendidos
por são Pedro. Este, ao con-
sultar a folha corrida do gajo,
reflete e em seguida alguns
são permitidos a entrar no
Reino Celestial. Outros,
aqueles que ‘aprontaram’ te-
rão o caminho que merece-
ram e que todos sabem; seu

Vacinas e inflação

tamente com a precoce morte
menos de 24 horas depois.

Bruno lutou com todas as
forças. Lutou, deixou exemplo
e perdeu. Assim como muitos
lutaram, deixaram exemplos e
perderam. Nada é tão claro e
tão óbvio como a morte. Po-
rém, isso deve apenas nos aler-
tar a beleza da vida.

Aproveite, ame, faça e re-
alize-se. A vida é curta demais
para ser apenas prantos.

Professor Clovis Pereira

passado no planeta Terra não
foi nada legal e no Reino Ce-
leste, apenas quem ‘tem as
mãos limpas e o coração puro,
entram’, daí a razão de pou-
cos terrestres ‘ricos (alguns)
e fora-da-lei’ serem endere-
çados ao ‘capiroto’. O coro-
navírus  faz um trabalho que
movimentam: Reino Celesti-
al, medicina, funcionários da
saúde e ‘trabalhadores’ em
cemitérios. Inflação é outro
ponto crítico; tudo sobe de
preço, desemprego com a
corda toda, os minguados re-
cursos de um feliz trabalha-
dor é derrotado pela inflação,
um mal que não tem remédio!
E vamos eleger outros políti-
cos  promessões, aguardem!
Amém!

Uma perda sentida: fa-
leceu o nosso prefeito Bru-
no Covas. Um político que
deixará saudade!

Partidas de futebol sem a
presença dos torcedores, sem
renda, como  fica a situação?
Será que os jogadores estão
com os salários em dia?

Além dos jogadores, os
clubes têm vários funcioná-
rios..., e outras despesas
com material esportivo, im-
postos, leis trabalhistas... .

Dia das Mães e a data 13
de maio, Libertação dos Es-
cravos, em anos anteriores
eram comemoradas nos trin-
ques. Hoje passa em brancas
ou pretas nuvens! Covid-19
decretou!

O covid-19 tem
força de sobra! ‘En-
terrou muitos vi-
ventes, comemora-
ções religiosas e cí-
vicas, gerou infla-
ção, fechou indústri-
as e comércio e, de
quebra, inclusive, a
autoridade dos polí-
ticos!’

Na próxima eleição
que pintar, muitos dos
políticos promessões
atuais, Presidente go-
vernadores, prefeitos,
vereadores devem fi-

car de fora. Não aprovaram.

Nós, os eleitores, pre-
cisamos de candidatos que
sejam do ramo; no mo-
mento temos uma ‘leva de
paraquedistas e promes-
sões que se intitulavam
‘defensores do povo’.

Reeleger esses atuais se-
ria uma aberração! Temos
cada peça, que faça o favor!
Ou renovamos ou importa-
mos políticos! Os atuais não
convencem!

 No futebol, a ‘importa-
ção de técnicos está sen-
do a solução. Os nossos
não esquentam lugar em
time nenhum. Adormecem
no posto e  ao acordar é
demitido!’

Atualmente está difícil ou-
vir rádio e tevê. Em tempos
passados dava gosto; hoje dá
desgosto! O prestimoso rádio
oferecia boas programações:
pela madrugada e esticando
até a manhã, as emissoras nos
ofereciam programas sertane-
jos; boas duplas e trios real-
mente sertanejos nos ofereci-
am uma programa digno de ser
ouvido! Sertanejos de verda-
de se apresentavam! Atual-
mente o artista rotulado de ser-
tanejo, para os apreciadores
são ‘sertanojos’; alguns ves-
tem roupas esquisitas, outros
barbudos e usando óculos es-
curos, talvez para disfarçar a
feiura, usam chapelões e rou-
pas esquisitas; entendem regu-

Abrindo o Baú Tia Zulmira

larmente de música, tocam
mais ou menos os instrumen-
tos; são  acompanhados, por
músicos contratados. A mídia
tenta ‘empurra-los’ no gosto
popular, mas não consegue. Do
jeito que apareceram, desapa-
recem! A tevê, por falta de in-
teresse se fecha em informes
sobre vacina, políticos discutin-
do, uns jogando a culpa no ou-
tro e casos policiais em que
mães matam filhos e descul-
pam que ‘caíram do sofá’. Os
prestativos jornais, com a cri-
se, muitos desapareceram das
bancas. Jornais de bairros re-
ceberam ‘extrema-unção’.
Eram criteriosos e confiáveis!

Tia Zulmira, viúva e ob-
servadora.

Noticiario

www.saopaulodefato.com



  Vá rezando e tenha fé é a frase correta. Tendo fé, as coisas se modificam
e você sai da má fase que há tempos o persegue. Nada de visitar pai-de-santo,
fazer macumba nas esquinas da vida e humilhar seus semelhantes!

 Estude para viver melhor: essa de fugir da sala de aula para treinar
futebol ou outras atividades, lembre-se: futebol não é para todos; estudando
poderá sair-se melhor que jogando bola!

  Possibilidades de ganhar na mega - sena e sair do anonimato! O difícil
serão os pedidos de empréstimos através dos parentes e amigos (da onça) e
ainda ser sequestrado, perdendo tudo! Um conselho: deixe de arriscar na sena!

 Tenha pensamentos positivos! Lembre-se de que uma bateria de acumu-
ladores têm o lado positivo. Seja igual à bateria; tenha o lado positivo, dispen-
se o negativo!

  Saiba escolher seus amigos e amizades. Seus coleguinhas ‘seminaristas’
hóspedes da penitenciária de Sorocaba, muitos estão ‘engaiolados’ nova-
mente. Escolheram colegas de má índole e deu no que deu!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

  Transforme-se! Nada de andar rebolando por aí! Seja homem de fato,
arrume um trampo, trabalhe honestamente. O signo aponta mau agouro, caso
continue nessa vida; seja homem!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Um signo em extinção para as mulheres! Muitas virginianas após exame
antes do matrimônio, não passam no teste, são reprovadas; daí pra frente será
difícil acertar novo noivo!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  As questões amorosas na vida civil e nas iluminadas novelas de tevê são

mau exemplo! Cuide-se. Nada de querer copiá-las. Seja mais você. Exemplos
não faltam!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Seja um cabra macho! Trabalhe e confie no seu taco. Cabra com ideias

negativas é conjunto vazio! Com otimismo conseguirá vencer, colocando no
olho da rua sua sogra fuxiqueira e cunhados manguaceiros!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 A capital mineira, Belo Horizonte, será sua nova morada para exercer sua

profissão a qual desempenha a contento, catando materiais recicláveis! Na
capital terá muitos concorrentes e acordando tarde, após passar o caminhão
coletor de lixo, nada encontrará!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Com paciência, conseguirá tudo que almeja. Dê tempo ao tempo que o

tempo dará tempo a tudo! Com trabalho honesto, tudo conseguirá!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Há um provérbio afirmando que o peixe morre pela boca. Quebre esse

provérbio mostrando à sociedade que, na atual conjuntura forçada pela
coronavírus e inflação corroendo tudo, desemprego etc., o peixe não morrerá
pela boca e sim pela falta de alimento. Pense nisso.

(A Banca do Livro Espírita)  Visite-nos: Av.
Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemitério da Freguesia

do Ó
 Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e

Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos pensamentos:
www.bancanovaluz.blogspot.com.br

 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com
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Hoje inicio a minha coluna
comentando a dança das ca-
deiras no Departamento de
Jornalismo da Rede Globo de
Televisão, visando conter a in-
quietação interna que aconte-
ce na emissora.

Heraldo Pereira deixará
de ser apresentador do
"Jornal das Dez", da Glo-
boNews, diretamente de
Brasília. O Telejornal vol-
tará a ser apresentado do
Rio de Janeiro, sede do
canal, por Aline Midlej.

César Tralli, que há um ano
e dois meses acumula o SP1,
da Globo em São Paulo e a
edição das 18h, do canal de
notícias, foi efetivado na jor-
nada dupla. As mudanças se-
rão feitas a partir de junho.

Heraldo Pereira voltará
para a TV Globo, como co-
mentarista do "Bom Dia
Brasil" ocupando o espaço
de Giuliana Morrone, que
será deslocada para o "Jor-
nal da Globo".

A emissora também anun-
ciou o retorno aos estúdios de
José Roberto Burnier e Leila
Neubarth, que atuavam em
home office desde o início da
pandemia do novo coronavírus.

Burnier e Leilane, no
entanto, não retornaram
aos seus antigos telejornais
respectivamente o "Em
Ponto"  às 6 horas e o edi-
ção das 18h00. Ambos in-
tegraram o "Conexão Glo-

Após a demissão de Vag-
ner Mancini no último domin-
go, após a eliminação para o
Palmeiras, o Corinthians vem
buscando um treinador para
seu elenco. Entre os nomes
colocados, Renato Gaúcho,
campeão da Libertadores com
o Grêmio, era o preferido da
diretoria. O que impedia o ne-
gócio de acontecer era a situ-
ação financeira do clube, vis-
to que o salário de Renato é
tido como um dos maiores atu-
almente.  Porém , por incrível
que isso possa parecer, o em-
presário do treinador aceitou
conversar com o Timão, que
encaminhou uma proposta for-
mal para Renato, contendo sa-
lários, projetos, luvas e possí-
veis verbas para reforços. As-

O MIGUÉ de Renato Gaúcho

Hugo Pereira

Que me serve a multidão de vos-
sos sacrifícios? Estou farto de
holocaustos de carneiros e de gordu-
ra de animais cevados: e sangue de
touros, de cordeiros e de bodes já não
me agrada. Quando vindes à minha
presença, quem exige isso de vós?
Cessai de pisas as minhas soleiras,
de trazer oblações vãs, é uma abomi-
nação para mim. Novilúnio (é o tem-
po da Lua Nova), sábado, reunião
sagrada, nem jejum e solenidade, já
não os posso suportar. Vossos
novilúnios e vossas solenidades, mi-
nha alma as detesta, tornaram-se uma
carga, cansado estou de suportá-las.
Quando estendei as palmas fecho os
olhos para não vos ver; e também se
multiplicais vossas preces, não as
escuto. Vossas mãos gotejam sangue;
lavai-vos, purificai-vos, tirai a imun-
dície das vossas ações de diante dos
meus olhos. Cessai de fazer o mal,
habituai-vos a fazer o bem; ponde
aplicação na justiça, socorrei o opri-
mido, fazei justiça ao órfão, defendei
a viúva (Isaias 1:11-17). Porque me
agrada a misericórdia e não os sacrifí-
cios (Oseias 6:6). Quero misericór-
dia e não sacrifícios  Mateus 9:13).
Sede misericordiosos como vosso Pai
é misericordioso (Lucas 6:16).

  Em primeiro lugar devemos ter
em conta de que não devemos fazer
de nossa obrigação um sacrifício. Dito
isto, continuemos:

 Autoflagelação, promessas, ce-
libato, tudo isso, na cabeça de mui-
tos, é sacrifício. Aceitar as pessoas
como elas são, para algumas pesso-
as, é sacrifício. Procurar entender o
discordante das ideias religiosas?
Também o é! E etc., pois existem mil
e uma maneiras de expor coisas e ca-
sos considerados sacrifícios e que
Deus não deseja que façamos dessa
forma, pois o amor ao próximo deve
ser naturalmente natural. As praticas
exteriores das religiões também se
enquadram neste assunto. De que
adianta toda uma liturgia se os parti-
cipantes estão vazios de misericór-

dia? Quantos que participam das
reuniões sem esquecer seus proble-
mas? Quantos que afirmam que fa-
zem um sacrifício para se dedica-
rem à religiosidade?

 Tudo bem que já não oferece-
mos holocaustos, sacrifícios cruen-
tos, mas também nossas mãos go-
tejam sangue através de nossa lín-
gua ferina, maledicências em pensa-
mentos e atitudes, omissão, desca-
so, excomunhão, racismo, precon-
ceito e etc. Também os líderes reli-
giosos não estão isentos de lavar as
mãos. Pior ainda, pois eles servem
de exemplo para os fieis.

 É fácil colocar-se num púlpito,
no altar, na roda, na mesa, no terrei-
ro e enaltecer as virtudes que deve-
mos ter. Difícil é fazer o que se en-
sina. Principalmente onde corre
muito dinheiro, porque, ali se está
sujeito a não ver pessoas necessita-
das, irmãos sedentos de amor e mi-
sericórdia, compreensão e perdão,
apoio e orientação. Periga de só se
ver cifrão nestes locais.

 Em verdade as religiões inte-
resseiras enaltecem os sacrifícios,
principalmente quando manipulam
as consciências para os dízimos,
ofertas, doações e trabalhos volun-
tários. E os que aceita tal influencia
contribuem como se se fosse imola-
ção em cooperar. Uns agem também
por interesse, pois acreditam que
de uma maneira ou de outra, Deus
os recompensará com bens terrenos
ou com um cantinho no Céu.

 Outrora já falamos que o povo
apático espera daquele que tudo
pode os acontecimentos para seu
bem viver e tanto ontem como hoje,
nossas ações fazem com que Deus,
simbolicamente é claro, feche os
olhos para nossos sacrifícios que,
nada mais são, do que uma pesada
carga, e ainda mais, desnecessária
em nossa vida, o que nos faz per-
guntar: Inteligência? Para que serve
sem amor?

 ABERRAÇÃO DO SACRIFICIO

Esportes

sidades do país não seria aplicada em 2021. Um portaria publi-
cada no Diário Oficial de ontem com as metas globais previstas
pelo próprio Inep não incluiu a realização do exame.  Oficial-
mente, o instituto tem informado que a decisão sobre realizar o
vestibular em 2022 ainda não foi tomada.  Thank you for wa-
tching -  Com a pandemia do novo coronavírus, o Enem tornou-
se um “problema” para o governo, o que não deveria acontecer.
Em 2020, diante das restrições no deslocamento da população e
com o veto a aglomerações, o exame deve de ser adiado para
janeiro de 2021 – o que efetivamente ocorreu.O caos no calen-
dário, porém, tornou confuso o ingresso em universidades públi-
cas e privadas que utilizam o vestibular como porta de entrada.
Dupas Ribeiro, que comunicou hoje que não será capaz de rea-
lizar o exame deste ano, é o quarto presidente do Inep desde o
início do governo de Jair Bolsonaro. Antes dele passaram pelo
instituto Alexandre Ribeiro Pereira Lopes (de maio de 2019 a
fevereiro de 2021), Elmer Coelho Vicenzi (de abril de 2019 a
maio de 2019) e Marcus Vinicius Rodrigues (de janeiro de 2019
a março de 2019). (O Globo)

sim, a torcida do Corinthians
chegou até a acreditar e so-
nhou com a possibilidade de ter
um comandante renomado e
de peso.

Mas Renato acabou dizen-
do não. Informou que prefere
ficar próximo à família e que
aceitar um desafio do zero se-
ria abrir mão de tudo que não
viveu dos últimos 6 anos de
Grêmio. Contudo, sabemos
que não foi esse o motivo.
Renato gosta de números, ga-
nha muito e precisa de elenco
forte. Também todos sabe que
ele espera pelo Flamengo, vide
a pressão que Rogério Ceni
sofre a cada jogo.

Renato jogou certinho e
deu um baita MIGUÉ no Co-
rinthians.

boNews", título que subs-
titui das 10h e 13h, coman-
dado por Aline Midlej.

Eles dividirão o telejornal
com Camila Bonfim, de Bra-
sília. A coluna apurou que as
mudanças têm, entre outras fi-
nalidades, conter uma inquie-
tação interna na Globo.

Jornalistas que estavam
"Quebrando o Galho" há
mais de um ano cobravam
uma definição de suas atu-
ações. Mas a direção da
Globo, adiou por várias ve-
zes as mudanças, pois de-
pendia da aprovação dos
executivos da emissora.

E, segundo fontes, Aline
Midlej mostrou descontenta-
mento com as mudanças que
a chefia queria fazer no "Tele-
jornal das 10" , trazendo Bur-
nier e Leilane, porém com as
decisões tomadas acabou a
inquietação no jornalismo da
emissora.

Frase Final:  Viajar no
tempo é criar forças para
conquistar seus sonhos.

Você já ouviu falar em fu-
tebol freestyle? Trata-se de
uma variante do futebol em
que o jogador realiza manobras
com uma bola ou a equilibra
em várias partes do corpo.
Para isso, ele se baseia na arte
de compor sequências de ma-
nobras, buscando unir contro-
le, criatividade e dificuldade,
utilizando o corpo todo em in-
teração com a bola. O estilo
pode ser aplicado tanto no fu-
tebol de quadra como no de
campo.  Este é o caso de
Marcos Paulo Ximendes, de
28 anos, de Bragança Paulis-
ta. O jogador começou a se
interessar pela modalidade
com cerca de 15 anos, assis-
tindo a vídeos. “Eu comecei a
praticar o futebol freestyle
quando percebi minha habili-
dade, velocidade e controle
com a bola, e comecei a ino-
var, sempre treinando novas
técnicas e manobras”, relata.

 Marcos
Paulo conta que
escolheu o frees-
tyle pois o estilo
sempre o ajudou
a se destacar.
“Na escola, nos
times e nos cam-
peonatos”, afir-
ma. A liberdade
que essa prática
p r op or c iona ,
para o jogador, é
a sua principal
vantagem. “É
um futebol livre,
posso jogar em
qualquer lugar e
hora, não preci-
sa de muitas
pessoas e ajuda
a desenvolver a

mente”, diz.
 Seu primeiro campeonato

foi de futebol de rua, no ano
de 2005, em Praia Grande-SP.
“Nesse primeiro que participei,
fui o melhor jogador do cam-
peonato e o que marcou mais
gols, o artilheiro E fiz o gol mais
bonito da competição”, relem-
bra.  De lá para cá, continuou
se aperfeiçoando, deu aulas
para jovens em times de fut-
sal, participou de diversos cam-
peonatos em diferentes luga-
res e foi notícia em vários ve-
ículos de comunicação. Atual-
mente, segue treinando e bus-
ca parcerias com marcas e
empresas que acreditam no
potencial do gênero, que, se-
gundo ele, “incentiva a mole-
cada a se soltar, aprender no-
vas técnicas, se envolver no
mundo do esporte e ocupar a
mente”.

,Reportagem: Yasmin Godoy /
Jornal Em Dia

FREESTYLE, esporte que
mescla futebol com acrobacias,

está arrebatando adeptos

Venha conhecer nossa feirinha permanente
de livros ao preço único de

 R$ 9,90 cada!



  www.saopaulodefato.com /21 A 28  DE MAIO DE 20214 11 96676-1536

Tels:
 99374-4534
 96676-1536
96133-1503

Cassius

Assembleia Legislativa proíbe queima, venda, armazenagem e
transporte de fogos de artifício com barulho no Estado de SP

Geral

Regra não se aplica para produção,
armazenagem e transporte
destinado a outros Estados

 Sessão extraordinária em
ambiente virtual -  Os deputa-
dos e deputadas da Assembleia
Legislativa de São Paulo de-
cidiram, nesta quarta-feira (19/
5), pela proibição da queima,
comercialização, armazena-
mento e transporte de fogos
de artifício e demais artefatos
pirotécnicos com estampido
dentro do Estado.

 O texto substitutivo do
Projeto de Lei 369/2019, de
autoria do deputado Bruno
Ganem (Podemos) e coauto-
ria da deputada Maria Lúcia
Amary (PSDB), foi aprovado
em Plenário com 52 voto fa-
voráveis, 6 contrários e 2 abs-
tenções, e exclui da regra os
produtos com efeitos sonoros

fabricados em São Paulo, mas
comercializados em outros
Estados.  O armazenamento
e transporte desses artefatos
também continuam permitidos,
desde que façam parte do pro-
cesso de logística e comerci-
alização reservados a outras
localidades. Já os fogos que
produzem apenas efeitos visu-
ais, sem ruído, permanecem
legais.  Se o projeto for sanci-
onado pelo Executivo, indiví-
duos que descumprirem a re-
gra poderão ser multados em
mais de R? 4.300. O valor é
ainda maior ao considerar as
empresas. Pessoas jurídicas
ficam sujeitas a um pagamen-
to superior a R? 11,6 mil pela
infração. Essas quantias po-

lacionamento com pessoas
idosas, com crianças, bebês e
autistas".  A deputada Maria
Lúcia Amary disse que o pro-
jeto tem alcance social, trata
da saúde e também da causa
animal.

"Quando a gente fala so-
bre a questão dos autistas, pes-
soas que têm crianças especi-
ais, têm problemas seríssimos
com relação ao estampido dos
fogos", disse.   Ela contou que
na cidade de Santos, no litoral
paulista, já foram autorizados
os fogos de artifício que ilumi-
nam sem o estampido.

"Por conta disso, não se
perde a beleza da comemora-
ção, apenas foi retirado o ba-
rulho. Além disso estamos fa-
lando das pessoas autistas, ido-
sos, hospital onde as pessoas
estão internadas", afirmou.

Já para o deputado Dou-
glas Garcia (PTB), o projeto
pode gerar desemprego. Em
contrapartida, o deputado Ar-

thur do Val (Patriotas) defen-
deu que "economicamente não
vai haver prejuízo, uma vez que
você pode produzir os fogos,
mas sem barulho".  O mesmo
foi argumentado por Ganem.
"É importante ressaltar que os
fogos vão continuar existindo,
mas não aqueles que causam
sofrimento", afirmou.   A Re-
dação final do projeto será ela-
borada e, em seguida, será
encaminhada para sanção ou
veto, total ou parcial, do go-
vernador João Doria.  O che-
fe do Executivo tem 15 dias
úteis para tomar a decisão. Do
contrário, o Parlamento faz a
promulgação da medida.   Se
sancionado pelo Executivo, a
proposta entra em vigor na
data em que for publicado no
Diário Oficial do Estado. A
partir da publicação, o gover-
no terá três meses para regu-
lamentar a lei e apontar os ór-
gãos que serão responsáveis
pela fiscalização.

dem ser dobradas quando
houver reincidência em me-
nos de seis meses.  Além de
destacar a importância do
projeto para a causa animal,
a deputada Marina Helou

(Rede), que foi relatora da
proposta nas comissões e au-
tora do texto alternativo apro-
vado em Plenário, argumen-
tou que "fogos de estampido
hoje são um problema no re-

 A Confederação Nacional dos
Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares (CONTAG)
vê com bastante preocupação a ten-
tativa de privatizar as estatais que for-
necem serviços essenciais para a po-
pulação brasileira, como energia,
água e saneamento, por exemplo,
bem como os impactos que serão
vivenciados a partir dessa ação. Na

Câmara dos Deputados aprova privatização da Eletrobras:
a luta contra esse retrocesso continua no Senado

noite desta quarta-feira (19), a Câ-
mara dos Deputados aprovou a Me-
dida Provisória 1031/21, que prevê a
“desestatização” da Eletrobras, a
maior empresa de energia da Améri-
ca Latina, que detém a geração e
transmissão de energia no País. O
texto ainda será analisado pelo Se-
nado Federal.

 Para a CONTAG, privatizar a
Eletrobras trará efeitos negativos
para a população brasileira, principal-
mente para os povos do campo, da
floresta e das águas.

O acesso à energia elétrica é uma
luta histórica desses povos e é uma
conquista recente com a criação do
programa Luz para Todos, em 2003,
durante o Governo Lula, que levou
eletrificação às áreas rurais e com
tarifas subsidiadas pelo governo fe-
deral, governos estaduais e distribui-
doras.

 Durante audiência promovida pela
Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comércio e Servi-
ços, realizada simultaneamente à vo-

tação da “MP do apagão e do
tarifaço”, como é conhecida, especi-
alistas do setor elétrico alertaram so-
bre diversos impactos com a aprova-
ção dessa medida, entre eles sobre a
ameaça de apagão no país e de difi-
culdade no acesso a esse serviço fun-
damental, deixando de ser “Luz para
Todos” para “luz para alguns”.

 Os(as) especialistas também
alertaram sobre outros riscos e prejuí-
zos para os(as) consumidores(as), prin-
cipalmente quanto ao aumento no va-
lor da tarifa de energia e nos preços de
outros produtos ofertados.

 Portanto, vamos continuar na luta
em defesa da Eletrobras no Senado Fe-
deral, em defesa do patrimônio nacio-
nal e de outras estatais. Privatizar a
nossa estatal do setor de energia tam-
bém é abrir caminho para a privatização
das estatais de água e saneamento do
País. Tivemos muitos avanços nessas
áreas ao longo das últimas décadas, com
o acesso das populações do campo, da
floresta e das águas e a esses direitos
fundamentais. Não podemos retroagir!

O ex-presidente da Eletrobras Wilson
Ferreira Júnior durante cerimônia de posse,

em 2016. O executivo deixou o cargo no
começo do ano por conta da privatização da

companhia, que não avançava

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Política

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
  (11) 3801-4115   |  (11) 3675-0929

  contato@cirurgicavieira.com.br
     Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h  - Sábado das 8:00 às 16:00 h

www.cirurgicavieira.com.br

 NOSSOS PRODUTOS:
  Acessibilidade - Aparelhos -  Assentos

Cadeira de Roda / Banho -  Cintas e malhas de compressão
  Colchões - Mais Produtos

A Cirúrgica Vieira é uma tradicional empresa com sede na
Lapa - Zona Oeste de São Paulo. Mais de 10 anos, servindo sua

clientela, com muita dedicação e inovação sempre...
  Oferecemos qualidade e sofisticação em produtos e serviços

especializados, além de tradição, para melhor servir e atender as
necessidades de nossos clientes.

Ação levou 33 mil toneladas de alimentos à população
da Capital em situação de extrema vulnerabilidade

Relembre a trajetória
política de Bruno Covas:

Bruno Covas começou
cedo na vida política e ainda
quando criança se filiou ao
"Clube dos Tucaninhos" do
PSDB. A paixão pela política
ficou ainda maior em 1995,
quando Bruno saiu da cidade
de Santos, no litoral de São
Paulo, e foi estudar na capital,
onde morou com o avô Mário
Covas, à época governador do
estado.

Em 1998, Bruno Covas se
filiou oficialmente ao PSDB e,
logo no ano seguinte, foi eleito
o Primeiro Secretário da Ju-
ventude do Partido. Quatro
anos mais tarde se elegeu pre-
sidente estadual do PSDB.
Entre 2007 e 2011, foi presi-
dente nacional da Juventude
Tucana.  A carreira pública de
Bruno Covas, no entanto, teve
início em 2004, quando se
candidatou como vice-prefei-
to de Santos na chapa de Raul
Christiano pelo PSDB. Em
2005 e 2006, foi assessor da
liderança dos Governos de
Geraldo Alckmin e Cláudio
Lembo na Assembleia
Legislativa.

Ainda em 2006, Bruno Co-
vas foi eleito deputado estadual
com 122.312 votos, umas das
maiores votações daquele plei-
to. Quatro anos mais tarde, foi
reeleito deputado estadual com
239.150 votos, se tornando o
mais votado no Estado de São
Paulo.

 Durante as legislaturas, foi
presidente da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento no pri-
meiro biênio (2007-2008) e
relator do Orçamento do Es-
tado por dois anos consecuti-
vos (2009-2010).

 Covas fez parte também
das Comissões de Direitos
Humanos e de Defesa dos Di-
reitos do Consumidor, além de
atuar como presidente da
Frente Parlamentar de Apoio
à Comunidade Luso-Brasilei-
ra e Coordenador da Frente
DST-Aids.  Nos dois manda-
tos, foi relator de mais de 180

Um guerreiro.
Que mesmo

tendo
comorbidade

não se
esquivou do
trabalho e
trabalhou

para conter a
pandemia.

Carteirinha de filiação de Bruno Covas no
Clube dos Tucaninhos, do PSDB

projetos de lei, presidiu a CPI
do ECAD, foi relator da CPI da
CDHU e membro da CPI da
BANCOOP. Em 2011, se licen-
ciou do cargo de deputado es-
tadual para assumir a Secreta-
ria do Meio Ambiente do então
governador Geraldo Alckmin.
Ficou no cargo até 2014, quan-
do foi exonerado para disputar
mais uma eleição. Assim como
em 2006 e 2010, Bruno conse-
guiu se eleger nas eleições de
2014, mas dessa vez para de-
putado federal. Durante o man-
dato votou a favor do processo
de impeachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff. Já na
gestão de Michel Temer, votou
a favor da PEC do Teto dos

Gastos Públicos. Deixou o
cargo novamente em 2016
para entrar como vice-prefei-
to na chapa de João Doria. Na
ocasião, eles foram eleitos no
primeiro turno. Além de vice-
prefeito, ele atuou na Secre-
taria das Prefeituras Regio-
nais e também na Secretaria
da Casa Civil. Dois anos mais
tarde, João Doria deixou a
prefeitura de São Paulo para
concorrer ao governo do es-
tado. Assim, Bruno Covas as-
sumiu efetivamente o cargo de
prefeito. Em 2020, foi reeleito
para comandar a maior cida-
de do país, após vencer Gui-
lherme Boulos no segundo tur-
no da eleição. Fonte: CNNBrail

 Mais de 2,8 milhões de
famílias foram beneficiadas
com cestas básicas na cidade
de São Paulo e 1,16 milhão de
kits de higiene e limpeza. As
doações foram recebidas por
meio do programa Cidade So-
lidária, iniciativa da Prefeitura
de São Paulo, por meio da Se-
cretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania
(SMDHC), para garantir a
segurança alimentar e a saú-
de básica das pessoas em si-
tuação de extrema vulnerabi-
lidade em conjunto com enti-
dades organizadas da socieda-
de civil.    Participam do movi-
mento entidades como a Fun-
dação Tide Setúbal, Ação Edu-
cativa, Instituto Alana, Itaú,
Instituto de Arquitetos do Bra-
sil (IAB), Instituto Acaia,
WRI, União dos Movimentos
de Moradia, União dos Movi-
mentos de Cortiço, Movimen-
to Terra de Deus, Terra de
Todos, Todos pela Educação
e Cruz Vermelha. “É preciso
que não só a prefeitura, mas
também a sociedade se mobi-
lize neste desafio de amparar
a população mais vulnerável
com a doação de alimentos”,
considera a secretária de Di-
reitos Humanos e Cidadania,
Cláudia Carletto.

 No âmbito do programa
Cidade Solidária, a Prefeitura
também desenvolve o projeto
Rede Cozinha Cidadã, que já
distribuiu mais de 2,7 milhões
de refeições prontas para as
populações em situação de rua
do município. Com o agrava-
mento da pandemia, no dia 30
de março de 2021, o prefeito
Bruno Covas anunciou a am-
pliação do Rede Cozinha Ci-
dadã de 7,5 para 10 mil mar-
mitas distribuídas diariamente,
e criou o Rede Cozinha Cida-
dã Comunidades, que distribui
20 mil marmitas em mais de
30 comunidades vulneráveis
do município.

Como doar  As doações
de cestas básicas ou de ali-
mentos não perecíveis, produ-
tos de higiene e limpeza po-
dem ser entregues nos 19

equipamentos da SMDHC e
no Galpão da Cruz Vermelha
Brasileira, localizado à Av.
Moreira Guimarães, 699, In-
dianópolis (Zona Sul). Além
desses locais, a Prefeitura de
São Paulo firmou parceria
com a Associação Paulista de
Supermercados (APAS) para
a instalação de 102 pontos de
coleta de doações em super-
mercados da cidade.

 As empresas, organiza-
ções e pessoas jurídicas que
tenham interesse em doar de-
vem entrar em contato pelos
telefones 11 2833-4170, 2833-
4166, ou 2833-4165, ou envi-
ar um e-mail para:
doacoes@prefeitura.sp.gov.br.
Já as doações em dinheiro di-
retamente para o programa
Cidade Solidária viabilizam a
aquisição de cestas básicas. O
depósito da doação pode ser
feito em nome de PMSP/
SMDU- Cidade Solidária
CNPJ: 46.395.000/0001-39,
no Banco do Brasil, Agência
1897-X e C/C 2020-6. As
empresas e cidadãos também
podem fazer doações por meio
do PIX utilizando a chave
contato@spcidadesolidaria.org.

 Entidades beneficiadas
As entidades da Sociedade
Civil que realizam ações soci-
ais com populações vulnerá-
veis devem cadastrar as soli-
citações para o recebimento
dos mantimentos para indicar
os locais e a quantidade de

famílias que precisam de as-
sistência, de maneira totalmen-
te digital pelo Portal 156. Para
ser uma das beneficiárias, a
entidade não pode ter fins lu-
crativos, e deve possuir regis-
tro de CNPJ ativo e histórico
de atuação de cunho social.
O programa Cidade Solidária
já cadastrou 3,4 mil entidades
sociais que realizam a distri-
buição das cestas básicas.
Somente este ano foram 2000
organizações cadastradas, nú-
mero 42% superior ao total de
solicitações de todo o ano an-
terior.    Postos de doação:
Zona Norte   Casa Brasilân-
dia  -  Endereço: Rua Sílvio
Bueno Peruche, 538 – Jardim
Ondina  -  Tel.: (11) 3983-4294
/ 9816  -  Funcionamento: de
segunda a sexta-feira, das 10h
às 16h  -  CCM Perus  -  En-
dereço: Rua Aurora Boreal, 43
- Vila Perus   - Tel.: (11) 3917-
5955  -  Funcionamento: de
segunda a sexta-feira, das 10h
às 16h  -  Centro de Cidada-
nia LGBTI Luana Barbosa dos
Reis (Zona Norte)   - Endere-
ço: Praça Centenário, 43 –
Casa Verde  -  Tel.: (11) 3951-
1090  -  Funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira, das 10h
às 16h  - CRPIR Norte 2 -
Casa de Cultura Brasilândia
Endereço: Praça Benedicta
Cavalheiro, s/nº – Freguesia
Do Ó  -  Tel: (11) 3922-7664  -
Funcionamento: de terça a
sexta-feira, das 10h às 16h
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Lilith e a criação
humana

 O primeiro livro da Torá
(são cinco livros, o Pentateu-
co),  Gênesis, O Começo,  re-
fere-se à criação humana. Os
estudiosos judeus, geralmente
rabinos, e hoje em dia muitos
cabalistas, inclusive a Madon-
na, escreveram textos a partir
do que está na Bíblia. Mas fo-
ram além, e detectaram a pre-
sença de uma figura feminina
chamada Lilith no momento
mesmo da criação do ser hu-
mano.

 Isso está muito presente
na cultura judaica (e também
no folclore hebreu, na mitolo-
gia da Suméria), mas nas ver-
sões católica e protestante,
Vulgata e King James,  Lilith
é citada em Isaías 34:14.

 Lilith é principalmente co-
nhecida como um demônio fe-
minino que habitava lugares
desertos. Os primeiros regis-
tros que se tem dela é sob o
nome Lilitu, representando
uma categoria de demônios na
Suméria de 3000 A.C. Na Su-
méria e na Babilônia ela ao
mesmo tempo que era cultua-
da, era também identificada
como espírito maligno. Muitos
estudiosos atribuem a origem
do nome fonético Lilith por
volta de 700 A.C., e com este

UMA AVENTURA BÍBLICA - 4

RUA DO PATIS, 20

nome é referida em diversos
textos antigos sendo o mais
notável o Testamento Hebrai-
co (que os cristãos chamam
de Antigo ou Velho Testamen-
to).  Lilith teria sido uma mu-
lher criada por Deus antes de
Eva, simultaneamente à cria-
ção de Adão e inclusive da
mesma forma que ele foi cria-
do (do barro). Ou seja, Lilith
pode ter sido a primeira espo-
sa de Adão, antecessora a
Eva. Lilith, criada do barro jun-
tamente com Adão, se mos-
trou indomável, maléfica e te-
ria deixado a presença de
Adão, e então expulsa do Pa-
raíso. Algumas vezes ela é tida
como a serpente que teria ten-
tado (seduzido?) Eva, a mulher
que teria casado com Caim
(Gênesis 4:17), uma vampira,
uma sedutora que castrava os
homens que seduzia, e por fim,
um bicho maléfico ou animal
noturno, termo encontrado nas
traduções recentes da Bíblia
(Isaías 34:14). Durante o Con-
cílio de Trento (1545 a 1563),
a Igreja retirou as menções a
Lilith do Gênesis, e teria dei-
xado seu nome passar apenas
no versículo em Isaías.

 Lilith seria uma figura se-
dutora, de longos cabelos, que
voa à noite, como uma coruja,
para atacar os homens que
dormem sozinhos. As poluções

noturnas masculinas podem
significar um ato de conúbio
com a demonia, capaz de ge-
rar filhos demônios. As crian-
ças recém-nascidas são as
suas principais vítimas. A
crença em Lilith, durante mui-
to tempo, serviu para justifi-
car as mortes inexplicáveis
dos recém-nascidos. Final-
mente, uma outra tradição ju-
daica afirma que a lendária
rainha de Sabá que teria visi-

tado Salomão nada mais era
do que Lilith. O sábio rei, con-
tudo, descobriu o ardil, ao le-
vantar a saia da rainha e cons-
tatar que as suas pernas eram
peludas. Puro Midrash.

 Hoje em dia, as jovens
mamães judias, especialmen-
te as de origem oriental e se-
faradi, colocam nos berços
uma espécie de medalha com
uma oração que afasta Lilith
de seus rebentos...

A Torá segundo HBV

Especial

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com

João Venino
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Economia Hugo Pereira

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

O Bar do Tião é um local onde os amigos se reúnem para apreciar
uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jogos do seu

time de coração, paquerar e se divertir muito.  Estamos abertos de
segunda a sábado.  O Bar traz além das saborosas porções,

diversos atrativos especiais. Dispomos de um vasto acervo de
cachaças nacionais e importadas.  Sinta-se à vontade com seus

amigos e familiáres. Aproveite todo conforto e agilidade dos
nossos serviços. A conquista de nossos clientes está relacionada a

grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

 CARVÃO
SÃO ROQUE

 Com seis meses de fun-
cionamento, o Pix deve con-
quistar mais ainda os donos

Pix completa seis meses e deve
ganhar força entre os pequenos negócios

Taxa de crescimento média, com
pagamento para empresas,

é de 57,5% ao mês

Pagamento do
Simples via Pix -

Na semana passada também
foi anunciado que as MPE que
se enquadram no regime tribu-
tário do Simples Nacional po-
dem pagar suas contribuições
por meio do Pix. A expectativa é
que mais de 16 milhões de em-
preendedores sejam beneficia-
dos. Para fazer o pagamento do
Simples com Pix, basta retirar o
Documento de Arrecadação do
Simples Nacional (DAS) online,
que virá com um QR Code. Em
seguida, o contribuinte abre o
aplicativo da instituição que é
registrado, escolhe a função Pix,
faz leitura do código QR Code
com a câmera do celular e o pro-
cesso é iniciado. O pagamento
instantâneo também estará dis-
ponível para quem está
renegociando dívidas e precisa
pagar as parcelas do Simples.

de micro e pequenas empre-
sas. Com o anúncio de novas
funcionalidades, o Banco Cen-

tral aposta na maior adesão
das empresas ao meio de pa-
gamento instantâneo. No últi-
mo dia 14, mais uma funcio-
nalidade foi lançada com o Pix
Cobrança, que permite gerar
faturas com data de venci-
mento para pagamentos por
meio de um QR Code que pos-
sibilita o cálculo automático de
multas, juros ou até desconto
por pagamento antecipado.
Desde o lançamento do Pix, o
Sebrae tem acompanhado a
evolução do sistema e disse-
minado os benefícios para os
pequenos negócios.

Para a analista do Sebrae
Cristina Araújo, o balanço do
funcionamento do Pix tem sido
positivo.  “As facilidades pro-
metidas pelo Banco Central
desde novembro do ano pas-
sado se tornaram realidade ao
se confirmar, na prática, por

meio da sua usabilidade.  A
disponibilidade por 24h por dia,
a velocidade das transações,
a conveniência para pagamen-
to, seja por QR Code ou Cha-
ve Pix, são benefícios que, ao
final do dia, no fechamento do
caixa, contribuem para que o
empreendedor tenha condi-
ções de tomar decisões mais
assertivas para o negócio”,
destacou.    O Banco Central
calcula que mais de 83,5 mi-
lhões de pessoas, incluindo os
empreendedores individuais
(MEI), e em torno de 5,5 mi-
lhões de empresas estejam
utilizando a tecnologia do Pix,
totalizando 237,3 milhões de
chaves Pix cadastradas nas
mais de 750 instituições habi-
litadas para ofertar o serviço,
entre elas bancos tradicionais,
fintechs, instituições de paga-
mento e cooperativas de cré-

dito.  Desde novembro, o nú-
mero de transações envolven-
do o Pix é crescente não só
entre pessoas, como também
envolvendo as empresas. Da-
dos de abril apontam que a taxa
de crescimento média, envol-
vendo o pagamento de pesso-
as para empresas, é de 57,5%
ao mês.    De acordo com a
analista do Sebrae, a agenda
evolutiva do Pix prevista para
este ano traz boas perspecti-
vas para uma adesão ainda
adesão das MPE. Segundo ela,
as melhorias incluem a possi-
bilidade de saque e troco em
estabelecimentos comerciais, a
realização de operação sem
necessidade de internet (offli-
ne), pagamento por aproxima-
ção, disponibilidade de meca-
nismo especial de devolução
para casos de suspeitas de
fraudes e falhas operacionais.

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

O Grupo São Cristovão Hugo Pereira

São Cristóvão Saúde apoia piloto da Stock Car
e recebe homenagem durante a corrida

 No último domingo, dia 16,
aconteceu a 2ª etapa da corri-
da de Stock Car, no Autódro-
mo de Interlagos. O Grupo
São Cristóvão Saúde, na opor-
tunidade, apoiou o piloto da mo-
dalidade, Guga Lima, jovem
talento que iniciou sua carrei-
ra na Stock Car em 2015 e que
possui vasta experiência naci-
onal e internacional, tendo in-
clusive disputado campeona-
tos na Europa. Atualmente,
Guga integra o conjunto de
grandes pilotos do Brasil, como
Felipe Massa, Cacá Bueno,
Gabriel Casagrande e Rubens
Barrichello.   Guga Lima pres-
tou uma homenagem ao Pre-
sidente/ CEO do Grupo, Val-
dir Pereira Ventura, por con-
solidar essa importante parce-
ria, inserindo o nome do CEO
na parte frontal do carro, em
forma de agradecimento. Além
disso, o apoio contou com a
divulgação da logomarca São
Cristóvão Saúde no carro do
profissional, bem como no box
de corrida.   “Estamos em

Guga Lima tem vasta
experiência nacional
e internacional e em

2015 iniciou sua
carreira na Stock Car

mais uma categoria, buscando
sempre o incentivo ao esporte,
ao movimento. Confesso que
fiquei muito surpreso e lisonje-
ado pela homenagem feita por
Guga Lima para nós do Grupo

São Cristóvão Saúde. Foi, sem
dúvida, um ato nobre. Nosso
objetivo é continuar apoiando
o esporte, em suas diversas
modalidades, como sinônimo
de qualidade de vida”, declara

Ventura.  Na oportunidade, fo-
ram realizadas duas corridas,
nas quais Guga Lima ficou em
14º e, na segunda etapa, não
finalizou a corrida devido a um
envolvimento em incidente, re-

tirando-o da prova. O próxi-
mo encontro da Stock Car
será no mês de junho, em
Mogi Guaçu-SP, onde o piloto
disputará as etapas 3 e 4 do
campeonato.

Sobre o Grupo São
 Cristóvão Saúde

Administrado pela Associação
de Beneficência e Filantropia São
Cristóvão, o Grupo São Cristóvão
Saúde é constituído pelas seguin-
tes Unidades de Negócio: Hospital
e Maternidade Geral, Plano de Saú-
de, oito Unidades Ambulatoriais,
Filantropia, Centro de Atenção In-
tegral à Saúde (CAIS), Instituto de
Ensino e Pesquisa (IEP) e Hotel
Recanto São Cristóvão, localizado
em Campos do Jordão. Referência
em saúde, na Zona Leste de São
Paulo, a Instituição completou 109
anos em dezembro de 2020. Atra-
vés da gestão administrativa dirigi-
da pelo CEO/Presidente, Engº Val-
dir Pereira Ventura, tem sido pro-
movida uma grande modernização
e expansão em sua estrutura física
e tecnológica, investido em equi-
pamentos, certificações e profissi-
onais qualificados. Atualmente, o
Hospital e a Maternidade aumen-
tou a capacidade de internação pas-
sando de 171 para 275 leitos, além
das oito Unidades dos Centros Am-
bulatoriais, Centro Laboratorial
Américo Ventura (CLAV) e do Cen-
tro de Atenção Integral à Saúde que
realizam diariamente milhares de
consultas, proporcionando qualida-
de assistencial às mais de 160 mil
vidas do Plano de Saúde.  O atual
Presidente/ CEO do Grupo São
Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pe-
reira Ventura, é também o Vice-Pre-
sidente da ACSP - Associação Co-
mercial de São Paulo e o 1º Diretor
Financeiro da FEHOSP- Federação
das Santas Casas e Hospitais Be-
neficentes do Estado de São Paulo.
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A CLASSE DOS ATORES PEDE SOCORRO!

Este espetáculo musical surgiu a partir de um processo de pesquisa e estudo das lendas e costumes do povo da Amazônia, com a finalidade de unir as culturas, gerando
uma potente percepção da importância da Floresta na vida de todos os povos, seja da mata ou da cidade grande. A peça mistura músicas tradicionais e versões compostas
especialmente para cada lenda apresentada no decorrer da história, além de momentos sensíveis de exaltação à natureza e a simplicidade do povo ribeirinho. As Coreografias
exploram desde a brincadeira infantil até a beleza das danças regionais da Amazônia, se utilizando das movimentações do povo nativo para a criação de movimentos
coordenados, que trazem uma estética completamente teatral e lúdica.

Novo espaço cultural na Zona Leste de São Paulo - . Mooca Plaza Shopping. @moocaplaza Piso L2

APRESENTA:
TEATRO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE

O Jornal São Paulo de Fato fica triste ao perder um
parceiro de muitos anos, que nos acompanhava nas suas
esticadas nas noites paulistana e nos eventos do Imirim,
como Desfile da Brás Pereira Banda Show e  eventos co-
memorativos do bairro. Uma perda irreparável e que fará
muita falta. Mais um grande Brasileiro que se vai. Somos
gratos a você, meu amigo.

 Que Deus o receba no seu Reino Celeste e descanse
em paz. Hein e por quê?

Adeus, ficam as saudades

Os tempos de pandemia le-
varam  os atores ao redor do
mundo a se reinventarem. Os
tempos de isolamento social
também afetaram a maioria da
classe artística, como direto-
res, produtores e quem traba-
lha com eventos. Sou atriz des-
de os meus 14 anos. Já parti-
cipei de mais de 15 produções
em teatro infantil. Muitas ve-
zes alguns atores, até digo isso
por mim, vão por amor ao tra-
balho, pois a classe artística é
muito desvalorizada.   E, infe-
lizmente, veio a pandemia é só
fez isso aumentar. Todos nós,
atores, diretores e produtores
tivemos que nos reinventar de
alguma maneira. Também tra-
balho no ramo de eventos. Te-
nho uma empresa de persona-
gens junto com meu sócio Re-
gis Santos, que é proprietário
do teatro também e tivemos
ideias para ajudar não só às
crianças, mas também adultos
a saírem dessa agonia de es-
tar vivendo em um novo nor-

mal, passando por idas de vin-
das de tanto isolamento e sem
distração e aprendizado para
as crianças. Sendo assim, nós

além de levarmos a magia tam-
bém levamos o amor, sim essa
palavra que desperta sorrisos,
esperança e além de tudo nos

mostra que podemos ser pes-
soas melhores a cada dia.
Trabalhamos com vídeo - cha-
madas, aulas on-line com as
princesas. Também temos um
curso ou melhor uma escola on-
line para formação de peque-
nas princesas, com aulas edu-
cativas para ajudar não só as
princesinhas, mas também aos
papais e mamães. Com um pre-
ço simbólico para ajudar a em-
presa e também ajudar o teatro
a não fechar. Esses valores são
revertidos para ajudar muitos
dos nossos atores que estão
passando necessidade. Das
criancinhas especiais não co-
bramos valor algum.   O nosso
trabalho é espalhar amor sem
pensar em valor ou algo do tipo,
só queremos uma oportunidade
de colocar nos corações das
pessoas mais esperança, sorri-
sos, felicidade e, acima de tudo,
magia, que é possível acreditar
se você permitir.

 Eu sou Biah Lopes e fico
imensamente grata por tudo

A PAZ EM ISRAEL
ISRAEL e BRASIL, duas Nações com o mesmo povo

O mundo clama por liberdade, justiça, paz e respeito ao
ESTADO DE ISRAEL  e nosso amado povo...

 ISRAEL e BRASIL, duas Nações com o mesmo povo, a mesma fé e o mesmo DEUS...
 Solidariedade ao ESTADO DE ISRAEL, conforto para nossa gente enlutada.

 Peço paz, porém, estou pronto para guerra pelo POVO e pelo ESTADO DE ISRAEL.

André Henrique Gomes da Fonseca
CONSELHEIRO MUNDIAL DO LIKUD SERBIA.

 #andrehenriquegomesdafonseca

Rogero Ribeiro o Príncipe de Gana




