
São Cristóvão Saúde mantém
patrocínio com o Esporte em 2021
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O prefeito de São Paulo,
Ricardo Nunes (MDB), san-
cionou na quarta-feira, 26, a
lei que cria o Programa de
Parcelamento Incentivado
(PPI) de dívidas na cidade,
que permitirá que contribuin-
tes regularizarem débitos com
o município com descontos de
juros e multas em até 120 par-
celas mensais. O programa
inclui débitos atrasados de
impostos municipais, como
IPTU e ISS, além de outros
débitos, como os inscritos em
Dívida Ativa na cidade.  Se-
gundo as regras do programa,
as parcelas serão corrigidas
pela taxa Selic e terão valo-
res mínimos de 50 reais para
pessoas físicas e 300 reais
para pessoas jurídicas.  Os
prazos para adesão ao PPI
ainda serão definidos pela ad-
ministração municipal. A cri-

Parcelamento de dívidas em até
120 vezes é sancionado em SP

ação do programa havia sido
aprovada na Câmara Munici-
pal no dia 11 de maio.  O tex-
to da lei prevê a redução de
85% do valor dos juros de
mora e de 75% da multa para
pagamentos feitos em parce-
la única, e redução de 60%
dos juros de mora e de 50%
da multa para pagamentos
parcelados. Podem entrar na
regra dívidas geradas até o dia
31 de dezembro de 2020. Não
poderão ser incluídos no pro-
grama débitos de obrigações
de natureza contratual, infra-
ções à legislação ambiental e
saldos de parcelamentos em
andamento administrados pela
Secretaria Municipal da Fa-
zenda, "exceto débitos tribu-
tários remanescentes de par-
celamentos em andamento,
celebrados na conformidade
do art. 1º da Lei nº 14.256/

2006", informou a prefeitura.
A lei também prevê a anis-

tia das multas e juros das par-
celas do IPTU 2021 vencidas
até 30 de abril e que não tenham
sido pagas.  O pagamento das
parcelas no valor original,
acrescida apenas de correção
monetária nos termos da lei, po-
derá ser feito até o dia 30 de
novembro deste ano.  Contribu-
intes que participaram do último
PPI da cidade, em 2017, mas não
conseguiram continuar os paga-
mentos, poderão reingressar no
programa deste ano.  O texto
também inclui um parágrafo que
autoriza a Prefeitura a contrair
um empréstimo de até 2,5 bilhões
de reais para o pagamento de
precatórios, além de benefícios
fiscais a clubes desportivos, es-
portivos e clubes de futebol da
capital, templos religiosos e agre-
miações carnavalescas.

Visando sempre incentivar o entretenimento e a prática de atividades físicas, com foco na
melhoria da qualidade de vida, o Grupo São Cristóvão Saúde renovou e iniciou, em 2021, o
patrocínio com diversas modalidades esportivas. São elas: Pág. 7

O tradicional bairro da Casa Verde completou no último dia 21 de
maio, 108 anos de muita tradição para a Zona Norte. Pág. 5

Bairro da Casa Verde completou 108 anos
de tradição para a Zona Norte

O programa permitirá que contribuintes regularizarem
débitos com o município com descontos de juros

e multas em até 120 parcelas mensais
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Crônica

Conselho

Editorial

Tia Alzira

Professor Clovis Pereira

 Ao ligar o tradicional rádio,
a tevê com sua programação
à base de comerciais sobre
colchões, remédios miraculo-
sos e venda de apartamentos
ainda em início de construção,
jornais e revistas, poucos ain-
da sobrevivem, entre outras
mazelas que a vida nos enqua-
dra; os assuntos são os mes-
mos, apenas mudando de ho-
rário de um para outro órgão
de comunicação: mães desna-
turadas assassinando filhos,
polícia desbaratando quadri-
lhas de malacos e apreenden-
do toneladas de maconha e
outros tóxicos e, de quebra,
armas e munições etc., verea-

Abrindo o Baú Tia Zulmira

dor carioca envolvido na mor-
te de um menino, inflação
corroendo as últimas economi-
as do trabalhador, distribuição
de cestas básicas para aliviar
a fome, frio com a corda toda,
coronavírus levando muitos pra
‘última morada’, futebol sem
torcida e outras notícias que
norteiam a vida do espectador.
Novidades e boas-novas, ja-
mais! Temos que nos conten-
tar com o que as notícias dos
órgãos de comunicações nos
presenteiam! E que presentes!

  Tia Zulmira, viúva,
aposentada e eleitora de
promessões!

Noticias

www.saopaulodefato.com

 De há muitos anos, a in-
flação em nosso país está
presente! Sai governo, entra
governo e a inflação se tor-
na mais fortalecida! Em tem-
pos passados em vez de in-
flação galopante, havia a fal-
ta de gêneros de 1ª a 20ª uti-
lidade que desapareciam
como passo de mágica do
mercado consumidor, entre
eles, açúcar, arroz, feijão, óleo
comestível, entre outros.
Hoje essa falta não existe,
porém os preços destes e
demais artigos sobem na ca-
lada da noite! Hoje você os
adquire por um preço nada

Inflação: haverá algum
remédio para ela?

convidativo, ao retornar no dia
seguinte, a inflação aconteceu
e o preço foi às nuvens! Car-
nes e seus derivados de há
muito subiu de preço e orgu-
lhosamente permanece, ago-
ra o leite e seus derivados
acompanham o cortejo. Gás,
gasolina engordam o cordão
inflacionário. Haverá um pa-
liativo para esse mal? Nem
Freud responde! PS: embora
tardiamente envio ao amigo,
colunista impar Cônego Ho-
mero Hélio de Oliveira, para-
béns pelos 58 anos de vida sa-
cerdotal, a serviço do bem e
da verdade! Deus o abençoe!

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha para atender uma leva de
devotos que almejam o bem e
a verdade, recebo uma cara-
vana de clientes. A líder dos
devotos após colocar moedas
no ‘congá’ e orar, fez o pedido:
“Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro para enco-
mendar um trabalho, cremos,
nunca pedido” - Fiquei estar-
recida! Tenho recebido todo
tipo de trabalho; este, ‘nunca
pedido’, será novidade! Exijo
explicação, disse. “O trabalho
será um pedido para ‘Deus
matar a morte!’. Note que
Deus, O Supremo Criador do
Universo tem levado para o
mundo desconhecido, muitos
cidadãos e cidadãs de bem e
tem deixado sobre a Terra, uma
leva de gente que apenas faz
peso no planeta!” – Para de-
satar o nó, convoquei o cabo-
clo Sete Flechas, um entendi-
do na área Celestial.”Zifia, esse
pedido é pioneiro! Recebo pe-
didos para diversos trabalhos;

Um pedido a ‘Deus Pai
Todo Poderoso!’

para mim, um pedido diferen-
te! Vou jogar os búzios e ten-
tar responder. ‘Epa! Os búzi-
os não querem responder tal
pedido!’ Na minha experiente
missão, eles se recusam opi-
nar, devido a que, caso deus
matasse a morte, como fica-
ria? Um Presidente ficaria
muitos anos no poleiro. A morte
torna-se necessária para que
haja renovação dos políticos e
de outros cidadãos! Deixa a
morte viver! Tá na dela! Quem
iria dirigir os destinos do Bra-
sil? Esse pedido me recuso a
realizar! Deixe a morte fazer
o ‘trabalho’ que lhe couber e
na próxima eleição, faça um
pedido para que o eleitor vote
consciente ou fique em casa!”
A líder da caravana de clien-
tes concordou com a opinião
do caboclo. De fato, os candi-
datos eleitos de tempos para
cá, são mais fracos e inope-
rantes que café em casa de
pobre!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

O campeonato disputa-
do atualmente, sem torcida
e consequentemente, sem
renda, é misterioso. Como
estão seus diretores pagan-
do ordenados vultoso a al-
guns de seus jogadores:

Com jogos e torcida - an-
tes do coronavírus- havia pro-
blemas entre jogadores e diri-
gentes, reclamações sobre atra-
so de salários etc. E Agora?

Começou a ‘dança das
cadeiras sobre técnicos de
futebol’. Muitos perderam
emprego e se voltarem à
ativa, também pouco tem-
po esquenta o banco.

Perdendo duas partidas se-
guidas, terá que pegar o boné
e sair para outra, ou seja, hoje
treinador, semanas após, mais
um desempregado na praça!

Treinador de futebol
nacional, outrora profissão
valorizada, hoje um pouco
descaracterizada. Os clu-
bes brasileiros estão im-

portando treinadores italia-
nos, argentinos etc., com re-
sultados satisfatórios. Os
nossos estão sendo descar-
tados! Uma pena!

São Paulo FC., campeão
paulista, vencendo o Palmeiras
por 2x0! Atlético Mineiro  cam-
peão em Minas!

No 1º dia de blitz em Con-
gonhas, quatro pessoas tive-
ram de fazer testes para Co-
vid. Segundo a Prefeitura de
São Paulo, três passageiros
e uma comissária de bordo
apresentaram sintomas
compatíveis aos da doença e
foram levados a posto de
saúde.

Deficiente sem BPC pode-
rá tentar xepa de vacina contra
Covid em São Paulo. Pessoas
com deficiência permanente
que não recebem Benefício de
Prestação Continuada são in-
cluídas na listas de quem pode
tentar dose excedente em
UBSs paulistanas

Ultimamente as fake news têm se alastrado por toda parte.
Rede social, imprensa, boca a boca, manifestações, etc. Isso
acontece devido ao alto número de pessoas sedentas por solu-
ções imediatas e que façam passar a dor. Dado tal fato, qualquer
coisa que amorteça uma possível dor é encarada como verdade
absoluta, podendo encanar muita gente. Na política e no jornalis-
mo é assim. Opiniões, vontades próprias e muitas mentiras têm

tomado esses dois mundos que andam lado a lado todos os dias. A
luta  e nossa missão é batalhar contra isso, em favor do leitor que
preza uma boa informação, uma ótima leitura e tem uma visão de
mundo voltada para o bem.  A história do Jornal São Paulo de
Fato mostra a lucidez e prestação de serviço que temos para a
sociedade, sobretudo a Zona Norte. Obrigado a você que nos lê,
ouve e assiste. Nossos 20 anos são para vocês e por vocês.

Uma guerra da imprensa



 Para conquistar a Glória, terá que fazer esforço! Glória é ex-miss de um clube
varzeano, caridosa e bonita, porém seu marido ainda não morou na jogada de que
a glória da Glória é colocá-lo na regra 3!

 Nos assuntos familiares, o interesse é apenas dos familiares e não da vizi-
nhança fofoqueira, nunca dê opinião; caso dê, saindo o tiro pela culatra princi-
palmente em divisão de herança, será criticado por algum inconformado herdei-
ro que alega haver sido prejudicado!

  Se alguns vizinhos estão sempre brigando  - briga de marido x mulher -,
coloque um ponto final na treta: no auge da discussão, jogue pela janela dos
brigões, um ‘38’ municiado e aguarde o estouro! Ponto final na briga!

  Livre-se de fofocas! Caso algum fofoqueiro venha lhe contar uma fofoca,
mande que conte ao bispo da diocese. Fofoca é caminho aberto para uma vaga no
cemitério!

 Abrir o comércio, antes fechado por ordem do coronavírus, foi a solução de
momento de nossos governantes; caso o nativo de câncer teve em seu comércio
algum prejuízo, nada de aumentar o preço de suas mercadorias, complicando a
vida de seus semelhantes! Seja leal!

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

  A Justiça Divina, funciona aos que tem as mãos limpas e o coração puro. A
justiça dos homens funciona à base do dinheiro! Tendo grana pra contratar bom
advogado, pode deitar e rolar! Liberdade à vista!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  No convívio diário, nunca conte segredo a ninguém! Segredo é para quatro
paredes. Segredo entre três, funciona, matando dois!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Entre familiares deve haver união; atualmente não há! União era uma linha

de produtos de alta qualidade em gêneros de 1ª necessidade, hoje quase não se vê
nas prateleiras e gôndolas. Restou apenas o açúcar União, uma união  que ainda
pode ser encontrada!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Encare tudo de frente e com destemor! Caso tenha encrenca com um

‘brutamontes’, encare-o de posse de um ‘trezoitão’ e ganhe a parada. Caso não
disponha do ‘trezoitão’, saia depressinha e dobre a primeira esquina!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 A Prudência indicará aos ‘malacos’ da região o caminho da Vitória, por onde

ela passará após receber o ordenado mensal. Prudência é uma velha raposa com
pele de ovelha, sempre mal-intencionada;  deve de ser evitada. Vitória é gente fina
e trabalhadora.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Ascenção no trabalho! Seu interesse e honestidade levará a alto cargo nas

firmas em que prestar serviço. O trabalho honesto, dignifica o ser humano.
Certifique-se dessa verdade.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Novidades no campo empresarial; sua indústria de engarrafar água torneiral

e colocar no comércio rotulada de água mineram com ou sem gás, irá prosperar,
mas cuidado com algum funcionário delatar às autoridades; aí a vaca irá solene-
mente pro brejo!

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

rio 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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 Vai começar o campeona-
to mais disputado do mundo.
Sim, o Brasileirão é o campe-
onato mais disputado do mun-
do e nivelado por baixo. Tiran-
do Palmeiras, Flamengo e São
Paulo, todos os outros três ti-
mes estão num nível abaixo da
crítica permitida no futebol.
Isso, inclusive, é o motivo de
estarmos há quase 20 anos
sem conquistar nenhuma
Copa do Mundo. Triste reali-
dade. Santos, Grêmio, Atléti-
co e Fluminense podem ser

Hugo Pereira

No dia seguinte, ao saírem de
Betânia, e, vendo ao longe uma
figueira coberta de folhas, apro-
ximou-se para ver se encontrava
nela alguma coisa, mas, ao che-
gar junto dela, não encontrou se-
não folhas, porque não era tem-
po de figos.. Então, se dirigiu à
figueira e disse-lhe: “Nunca mais
alguém coma frutos de ti”  Os dis-
cípulos o ouviram...na manha se-
guinte, ao passarem por ali, viram
que a figueira estava seca até a
raiz. E Pedro, lembrando-se, dis-
se-lhe: “Mestre, olha a figueira
que amaldiçoaste está seca”.
Respondeu-lhe Jesus: “Tende fé
em Deus. Em verdade vos digo:
quem disser a este monte - tira-te
e lança-te ao mar - e não duvidar
em seu coração, mas crer que o
que se diz fará, ser-lhe-á concedi-
do” (Marcos 11:12-14 e 20-23).
(destaques nossos).    Em primei-
ro lugar não conseguimos crer
que aquele que representa a ma-
nifestação do Amor na Terra te-
nha amaldiçoado alguma coisa.
De duas, uma: ou isto não acon-
teceu e o “fato” foi colocado para
maravilhar os feitos do Cristo ou
o sentido é bem diverso do que
se imagina. Como por exemplo,
enaltecer o poder da palavra, do
pensamento, da fé, o que neste
caso a frase dita por Jesus deve-
ria estar muito carregada de rai-
va, no que não acreditamos. Bem,
continuemos com a figueira:

 Que culpa tem a figueira por
não ser tempo de figos? Ora, o
tempo de se colher os frutos per-
tence à natureza e não à nossa
vontade. Por outro lado, vamos
supor que ela não tivesse figos
por qualquer outro motivo, mas
ela estava cheia de folhas que,
temos a certeza, daria boa som-
bra acolhedora aos caminhantes,
o que faz com que perguntemos
novamente: Porque Jesus, que é
o símbolo da manifestação do
Amor divino, personificação do
perdão e da misericórdia a amal-

diçoaria? Aquele que perdoou,
na cruz, seus algozes não pode-
ria perdoar aquela que não tinha
os frutos desejados por não ser
época de figos? Não! Não acre-
ditamos nesta historia porque
temos a certeza de que isto não
aconteceu e se aconteceu foi
uma injustiça, o que não condiz
com o que Ele nos ensinou e vi-
veu. Além do mais, uma figueira
encorpada de folhas não servi-
ria de abrigo para os pássaros?

 Mesmo não acreditando no
que está escrito, devemos tirar
ensinamentos desta parábola, e
o que nos vem à mente neste
momento é que nos assemelha-
mos a esta figueira bonita, cheia
de folhas, vistosa, porem, sem
frutos. Vestimos a nossa melhor
roupa para participarmos das
reuniões religiosas, além de nos
perfumarmos e de nos mostrar-
mos frondejantes, somo infrutí-
feros, , isto é, ninguém poderá
comer, ou melhor, se alimentar,
ou melhor ainda, se espelhar em
nossas virtudes, em nossas in-
tenções, em nossas atitudes, ou
ainda e de um modo geral, em
nossos exemplos.

 E a nossa fé? Temos a fé viva
que Ele ensina? Acreditamos pi-
amente que Deus está do nosso
lado mesmo na tristeza? Na do-
ença? Na morte? Não vacilamos
quando nos acontece algo terrí-
vel? Tende fé em Deus, disse Ele
aos discípulos como se quises-
se nos dizer: “Sejais uma verda-
deira arvore, que traz a sombra
para o descanso, que serve de
abrigo para os pássaros, que
tenha frutos em abundancia para
alimentar a todos os que dela
necessitam. Tenhais os pés no
chão feito raízes de sustentação,
mas elevai-vos às alturas, pois
nosso Pai cuidará de vós não
deixando que nenhum mal vos
seque e derrube. Não vos
esqueçais de que a união, além
da força, traz fraternidade”. .

FIGUEIRA SECA

considerados  cartas fora do
baralho.  O Corinthians luta for-
temente para não correr risco
de rebaixamento, o Athetico
Paranaense deve focar na sul-
americana, enquanto o Inter
não tem demonstrado força
para ganhar nem do Grêmio.

Por isso não é difícil afir-
mar que o Flamengo será o cam-
peão, seguido de São Paulo e Pal-
meiras. O Bragantino será a
grande surpresa no G4. brigan-
do para não cair, o Corinthians
precisa ter bastante cuidado.

Venha conhecer nossa feirinha permanente
de livros ao preço único de

 R$ 9,90 cada!

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

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

MENGÃO CAMPEÃO, G4 COM NOVIDADES
E GRANDE AMEAÇADO

CR Flamengo - Instagram Oficial

Hoje inicio a minha colu-
na comentando o surgimen-
to de um novo talento na
Televisão Brasileira, Daizi
Suchoj, que tem todas as par-
tículas para se tornar uma
grande estrela da nossa TV.

Beleza,talento e cultura de
Daizi Suchoj, são predicados
que irão  alavancar a audiên-
cia do programa "Negócios de
Sucesso" exibido na TV Com-
Brasil todas as sextas-feiras a
partir das 21h00.

O programa tem como
principal objetivo inspirar o
telespectador com históri-
as de empreendedores que
mesmo diante de muitos
desafios conseguiram obter
sucesso em suas carreiras.

A cada episódio Daizi Su-
choj, recebe um empresário,
gestor ou personalidade de
sucesso para contar sobre sua
trajetória. A intenção do pro-
grama é receber profissionais
dos mais variados segmentos,
compartilhando histórias reais
de superação e sucesso.

 Daizi Suchoj é formada
em Marketing e Artes Cê-
nicas. Modelo desde os 16

anos e desde os 20 anos se
dedicou ao teatro e cinema,
porém teve sua carreira
pausada após a maternida-
de e depois desse período
decidiu estudar jornalismo.

Convidada por Bethel
Lombardi, ela chegou à TV
como apresentadora e produ-
tora num projeto criado por ele
onde surgiu o "Negócios de
Sucesso" que deu a ela uma
rápida identificação.

Segundo Daizi Suchoj,
ela vê o programa como
um investimento no em-
preendedor Brasileiro de
qualquer parte, porque são
eles que movem a econo-
mia no Brasil e incentivá-
los é de suma importância.

"Negócios de Sucesso"
com Daizi Suchoj, é a nova
opção na Televisão Brasilei-
ra que os telespectadores po-
dem conferir todas as sextas-
feiras a partir das 21h00 em
Rede Nacional pela TV Com-
Brasil .

Frase Final:  Caminhar em
busca dos objetivos e ter a certe-
za que nem tudo será fácil.

Daizi Suchoj

 Bethel Lombardi,
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Cassius

Pague Menos oferece teste neutralizante de
Covid-19 e exame de triagem hematológica

Geral

Os novos serviços já
estão disponíveis

por meio do Clinic
Farma, e são

realizados de maneira
rápida e indolor

 A Pague Menos, primeira
rede de farmácias presente
nos 26 estados e no Distrito
Federal, já disponibiliza dois
novos serviços no Clinic Far-
ma: o teste rápido de anticor-
po neutralizante para Covid-19,
e o exame de triagem hemato-
lógica. Essas são iniciativas da
rede que reforçam o seu posi-
cionamento como um hub de
saúde, e que tem como um de
seus pilares o Clinic Farma e
suas soluções para a popula-

O Governador
João Doria anunciou
nesta quarta-feira
(26) a prorrogação
da fase de transição
do Plano São Paulo
para todo o Estado
até o dia 14 de junho,
com as mesmas re-
gras atuais – funcio-
namento das ativida-
des econômicas até
as 21 horas e permis-
são de 40% de ocu-
pação nos estabele-
cimentos.  Assim, es-
tabelecimentos co-
merciais, galerias e
shoppings podem
funcionar das 6h às
21h. O mesmo expediente é
seguido por serviços como res-
taurantes e similares, salões de

SP prorroga fase de transição até 14 de
junho, com atividades econômicas até as 21h

ção.  O teste rápido de anti-
corpos neutralizantes identifi-
ca, por meio da coleta de três
gotas de sangue, se a pessoa
gerou anticorpos neutralizan-
tes contra a Covid-19. A sua
presença indica se o organis-
mo produziu uma resposta
imunológica que pode impedir
a replicação do vírus, já que
são esses anticorpos que blo-
queiam a sua entrada nas cé-
lulas, podendo proteger contra
uma infecção. Por detectarem
uma imunidade pós-vacinação
ou infecção, a recomendação
é que o teste seja realizado
apenas após 30 dias do início
dos sintomas ou da segunda
dose da vacina. O exame leva
cerca de dez minutos, e esta-
rá disponível em unidades da
Pague Menos por todo o País,
no valor R$ 139.

 Já o exame de triagem
hematológica foi projetado

para medir uma gama abran-
gente de parâmetros biológi-
cos e fisiológicos de maneira
rápida, não invasiva, e sem a
necessidade de uma amostra
de sangue. Realizado de for-
ma indolor, o teste é feito com
o uso de um dispositivo leve,
pequeno e portátil colocado na
ponta do dedo, de modo seme-
lhante a um oxímetro. De ma-
neira inovadora, a leitura é efe-
tuada por meio de um sensor
de imagem em cores que fo-
tografa em tempo real o teci-
do da ponta do dedo do paci-
ente.  O resultado sai em até
dois minutos, e nele são medi-
dos parâmetros de hemodinâ-
mica, como frequência cardí-
aca, pressão arterial, satura-
ção de oxigênio, volume sistó-
lico, débito cardíaco e viscosi-
dade sanguínea. Também são
analisados padrões hematoló-
gicos de hemoglobina, hema-

tócritos e eritrócitos, além de
níveis de gases sanguíneos,
como oxigênio e gás carbôni-
co, a sua pressão parcial e o
seu pH. O serviço custará
R$39,90 e por enquanto esta-
rá disponível apenas em algu-
mas unidades em Fortaleza,
Eusébio (CE), Natal, Rio de
Janeiro e São Paulo.

 “Com a pandemia de Co-
vid-19, as pessoas se tornaram
mais conscientes da importân-
cia da sua saúde, e de cons-
tantemente realizarem exames
e check-ups”, explica Albery
Dias, Diretor de Serviços Far-
macêuticos da Pague Menos.
“Essas duas novas soluções
que passamos a oferecer no
Clinic Farma atuam nesse sen-
tido, auxiliando a população a
estar atenta ao seu bem-estar,
inserindo esse tipo de cuidado
na sua rotina de maneira rápi-
da, prática e cômoda”.

beleza, barbearias, academias,
clubes e espaços culturais como
cinemas, teatros e museus.
Para evitar aglomerações, a

 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 sofisti-
cação em produtos e serviços especializados, além de tradição, para melhor

servir e atender as necessidades de nossos clientes.

capacidade máxima de
ocupação nos estabeleci-
mentos liberados continua
limitada em 40%.  Perma-
necem liberadas as cele-
brações individuais e co-
letivas em igrejas, tem-
plos e espaços religiosos,
desde que seguidos rigo-
rosamente todos os pro-
tocolos de higiene e dis-
tanciamento social.  O
toque de recolher conti-
nua nas 645 cidades do
Estado, das 21h às 5h,
assim como a recomen-
dação de teletrabalho
para atividades adminis-
trativas não essenciais e
escalonamento de horári-

os para entrada e saída de tra-
balhadores do comércio, servi-
ços e indústrias.
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Hugo Pereira
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Memória do Imirim

16º Ação Social na Brasilândia tem
atendimento a muitas famílias

A Associação AMJFA, re-
presentada por Henrique De-
loste, liderança que já tem um
trabalho consolidado em prol
da Comunidade na Brasilân-
dia/Cachoeirinha, intensificou
as ações e já organizou desde
o início da Pandemia 16 ativi-
dades Sociais em bairros dife-
rente da Brasilândia, atenden-
do centenas de famílias de
baixa renda que continuam
sendo beneficiadas com ces-
tas básicas e para conseguir
atender diretamente a deman-
da que  necessitam de fato, os
voluntários fazem uma pré-
seleção. O trabalho da Asso-
ciação não se resume só em
distribuição de alimentos, pois
encaminha também outras de-
mandas em benefício dos mo-
radores da região. Através do
Jornal São Paulo de Fato, Hen-
rique Deloste agradece a to-
dos os amigos que desde o iní-

No último dia 25 nos dei-
xou sem combinar o senhor
Joaquim Marques Alves, aos
92 anos de muita luta e vitóri-
as. Nasceu  no dia 14/10/1928
em Guarda na cidade Leomil

Mais um Imirinense sobe
para o segundo andar

em Portugal e em 1958 chegou
em no bairro do Imirim em São
Paulo. Sua vida no começo foi
difícil dormiu até no banco da
praça, teve várias profissões
como balconista, trabalhou na

Tostines, de cobrador de ôni-
bus, motorista, ambulante e
encerrou sua carreira até apo-
sentar como feirante sempre
trabalhando com sua esposa
e filhos. Formou uma família
exemplar com todas as dificul-
dades hoje todas formadas
com seus esforços graças aos
ensinamentos dos seus pais.
Deixa uma saudade imensa
mas tristeza não.  Descanse
em paz Joaquim você foi um
grande pai...

HISTÓRICO DO BAIR-
RO -  A origem do bairro de
Casa Verde deu-se em 21 de
maio de 1913 com venda do
primeiro lote pelos irmãos
Rudge. Na época o bairro
chegou a ser batizado como
Vila Tietê, mas popularmente
continuou a ser chamado de
Casa Verde.

 O velho sítio da Casa Ver-
de, que já fora propriedade do
aclamado "rei" Amador Bue-
no (em 1641 pelos espanhóis
residentes em São Paulo) e
que posteriormente passa ser
de propriedade do militar José
Arouche de Toledo Rendon,
descendente de Amador Bu-
eno. Foi nessa época que a
região ficou conhecida popu-
larmente como "sítio das mo-
ças da casa verde" e sítio da
casa verde. Tais moças, filhas

de Rendon eram assim conhe-
cidas, uma vez que a casa onde
viviam era pintada da cor ver-
de.  Em 1842 João Maxweel
Rudge torna-se proprietário da
área da margem direita do Ti-
etê; seus herdeiros em 1913
lotearam a área onde preten-
diam criar o bairro como "Vila
Tietê", mas o nome, no entan-
to, não resiste à força popular
das histórias do sítio das mo-
ças da Casa Verde.  O bairro
foi se desenvolvendo lentamen-
te, mas foi acelerando na me-
dida em a região recebia be-
nefícios, tais como, a constru-
ção de uma ponte de madeira
para a travessia do Rio Tietê,
implantação da primeira linha
de bonde elétrico, construção
das igrejas São João Evange-
lista e Nossa Senhora das Do-
res, além da chegada da rede

Bairro da Casa Verde completou
 108 anos de tradição para a Zona Norte
O tradicional bairro da Casa Verde completou no último dia 21 de

maio, 108 anos de muita tradição para a Zona Norte.

elétrica no bairro.  Conhecido
como terra de sambista e fa-
moso por ser o bairro das es-
colas de samba, como a Im-
pério de Casa Verde e Morro
da Casa Verde.

 Em virtude do Aeroporto
Campo de Marte no bairro de
Santana até os anos 80 eram
poucos os prédios existentes
no bairro. Após uma revisão
do comando da Aeronáutica
houve uma liberação de uma
parte da faixa proibida e a
Casa Verde começa a se ver-
ticalizar.

 Com o passar dos tempos
o grande sítio acabou se tor-
nando um aglomerado de pe-
quenos bairros, todos com a
mesma origem e história e
quase com o mesmo nome,
Casa Verde Alta, Casa Verde
Média e Casa Verde Baixa.

Bairro da Casa Verde comemorou seus 108 anos.
O Dr. Rubens Calvo  parabeniza a todos que edificaram sua
história e permanecem, hoje - de algum modo - vinculados a

ele. Viva a Casa Verde

Bairro a Bairro

cio estão junto dando a maior
força e às empresas Dulbar-
miga, Alvorada, Big Sacolão,
Mercadão de Carnes Mar-

quesa, Mario Oshiro, Projeto
Abrace Vidas, Ninho Social,
Márcio Costa Eventos e Con-
seg Vila Amália.

Sem ficar só dizendo não a SPTrans e SMT
precisam atender as demandas na periferia.

 Através do abaixo assina-
do, moradores da Brasilândia
continuam solicitando que a
SPTrans e SMT atendam as
reivindicações para que o ci-
dadão trabalhador residente
nos bairros de fundão da peri-
feria seja beneficiado e consi-
ga melhorar um pouco a qua-
lidade de vida com atendimen-
to melhor no transporte coleti-
vo. O Povo pede a implanta-
ção da linha Brasilândia/Ca-
choeirinha com itinerário já in-
dicado em abaixo assinado e
a extensão da linha Pinheiros/
Cachoeirinha até o final da
Av.Inajar de Souza com a
Av.Engenheiro Roberto Afla-
lo no Jardim dos Francos.

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Coordenadoria de
Gestão da Rede Municipal de
Iluminação Pública (ILUME),
esclarece que, na vistoria rea-
lizada em 18 de maio na Rua
Beira Rio, no Jardim Vista Ale-
gre, não foi identificado pro-
blema na luminária situada na
altura do número 70. Por ou-
tro lado, foi substituída uma
lâmpada, na altura do número
35, que estava queimada.

 Na última quarta-feira
(26), a equipe de manutenção
da Ilume fez nova ronda no lo-
cal e, desta vez, constatou que

ILUME faz reparos em rede e troca de
lâmpadas na Brasilândia.

 Iluminação Pública

a luminária na altura do nº 70
precisava de reparo. A lâmpa-
da foi trocada e a iluminação
pública foi restabelecida, con-
forme fotos em anexo.

    OUTROS PROBLEMAS
RESOLVIDOS  PELA

ILUME:

Além do Jardim Guarani a
ILUME realizou  Reparos e
troca de lâmpadas nos Esca-
dões, localizados a rua Cama-
ratiba altura do nº521 no Jar-
dim Guarani que dá acesso a
rua do Outono e na rua Ma-

noel Nascimento Pinto que dá
acesso a rua Ouro Velho. So-
licitações dos leitores Marilei-
de Cavalcanti da Silva, Simo-
ne Paulino, Jadir Araujo e As-
sociação AMJFA. A Coorde-
nadoria é responsável somen-
te pela iluminação de ruas,
praças e túneis.

Faltou energia dentro de
residências, comércios e em-
presas? Aí a competência
para realizar os reparos é da
ENEL, consórcio de energia
da cidade. Para entrar em
contato com a ENEL, ligue
para 0800 72 72 120.

Brás Pereira

Brás Pereira

Cassius Clay
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Os anjos caídos - A Bíblia hebraica faz menção aos Nefi-
lins como “anjos caídos”, “espíritos impuros” ou “demônios”, e
no apócrifo Livro de Enoque, eles surgem como “vigilantes”,
num e noutro, anjos que treparam com as filhas dos homens e
engendraram esta raça híbrida dos gigantes. Na Torá, Nefilins
refere-se aos filhos de Elohim,  os valentes e heróis da antigüi-
dade como relata o Livro do Bereshit 6:4.

 Havia naqueles dias gigantes na terra; e também depois,
quando os filhos de Elohim adentraram às filhas dos homens e
delas geraram filhos; estes eram os valentes que houve na
antiguidade, os homens de fama (na tradução de João Ferreira
de Almeida)

  A palavra Elohim em hebraico está no plural e significa
Deuses e Deusas trazendo a referência lógica e clara de onde
surgiram os Nefilins. Nefilim,  portanto,  é o grupo de Elohim
que se rebelou adquirindo o epíteto que corretamente significa: Os
Deuses desertores. Os gigantes são o resultado de uma união
entre duas espécies, seres que foram alterados geneticamente
devido a compatibilidade entre as mulheres humanas e os Nefilins.
Olhem o risco que a gente corre, hoje em dia, com as experiências
genéticas no campo da reprodução humana... Na Torá podemos
identificar alguns dos descendentes dos Nefilins na terra por serem
antigos governantes, como aponta o livro de Bamidbar (Números)
13:33.  Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anaque,
que são descendentes dos nefilins; éramos aos nossos olhos como
gafanhotos; e assim também éramos aos seus olhos.  No livro de
Bamidbar temos uma referência da genealogia dos Nefelins entre
os homens e também o local onde habitavam. Bamidbar 13:22.  E
subindo para o Negebe, vieram até HebroHYPERLINK “http://
pt.wikipedia.org/wiki/Hebrom”n, onde estavam Aimã, Sesai e
Talmai, filhos de Anaque.(Ora, Hebron foi edificada sete anos
antes de Zoã no Egito.).  Já no livro de Devarim (Deuteronômio)
podemos conhecer um pouco das características físicas dos
Nefilins: Devarim 9:2.  Um povo grande e alto, filhos dos anaquins,
que tu conhecestes, e dos quais tens ouvido dizer: Quem poderá
resistir aos filhos de Anaque?

 Neste versículo há uma segunda referência aos filhos de
Deus, onde são chamados de Anaquins. A palavra anaquin tem

UMA AVENTURA BÍBLICA - 5
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A Torá segundo HBV

Especial

VESTIBULAR GRATUÍTO PARA
PRIMEIRA GRADUAÇÃO

João Venino

96542-8940 - ANTONIO CARLOS

origem na palavra anunnaki do idioma sumério, que significa
aqueles que do céu desceram à Terra, o que coincide o versículo
bíblico com narrativas Sumérias e Mesopotâmicas como a
Epopeia de Atra Hasis. Nada de novo, portanto...

Ainda no livro de Devarim podemos identificar outras
referências aos Nefilins como apresenta o capítulo 2 versículos
10 e 11: Devarim 2:10,11

 Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e
numeroso, e alto como os Anaquins; Eles também são
considerados Refains como os anaquins; mas os moabitas lhes
chamam Emins

 Depois de compreendermos estes versículos fica mais
esclarecedor a batalha citada no livro do Bereshit  no capitúlo
14:5:  Por isso, ao décimo quarto ano veio Quedorlaomer, e os
reis que estavam com ele, e feriram aos Refains em Asterote-
Carnaim, aos Zuzins em Hão, aos Emins em Savé-Quiriataim

 Mesmo não tendo nenhuma outra referência no Tanach
sobre os Zuzins podemos logicamente concluir que os Zuzins
também eram descendentes dos Nefilins na Terra. No livro de
Devarim (Deuteronômio) podemos compreender que alguns
povos apenas davam outros nomes aos filhos de Deus ou
Nefilins e seus descendentes: Devarim 2:20

 Também essa é considerada terra de Refains; Outrora
habitavam nela Refains, mas os Amonitas lhes chamam HENRIQUE VELTMAN é

jornalista. - hbveltman@gmail.com

Zanzumins.   Enfim, foi por temer um possível confronto com
os gigantes que os espiões enviados por Moisés para ver o que
acontecia nas terras a conquistar, pintaram um cenário
desastroso e foram culpados, em última análise, por ficarem os
hebreus 40 anos perambulando pelo deserto. Mas isso fica para
outro dia. De qualquer forma, está contido no meu livro “Os
anjos na tradição hebraica”.
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Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Esporte Hugo Pereira

São Cristóvão Saúde mantém
patrocínio com o Esporte em 2021

Visando sempre incentivar
o entretenimento e a prática de
atividades físicas, com foco na
melhoria da qualidade de vida,
o Grupo São Cristóvão Saúde
renovou e iniciou, em 2021, o
patrocínio com diversas moda-
lidades esportivas. São elas:

Clube Atlético Juventus
- CAJ - Em janeiro deste ano,
a Instituição renovou, por mais
um ano, com o time profissio-
nal de futebol masculino do
Clube Atlético Juventus
(CAJ). O patrocínio contem-
pla a logomarca no peito e nas
costas da camisa oficial da
equipe (inclusive nas camisas
de jogo, treino e social dos atle-
tas e comissão técnica, em po-
sições de destaque), instalação
de duas placas publicitárias
para exposição da marca na
Praça de Esportes no Estádio
Conde Rodolfo Crespi – Rua
Javari, exposição da marca
em eventos oficiais e em ou-
tros eventos/locais nas depen-
dências do estádio, além de
ingressos para os jogos do time
na Javari, camisas oficiais do
time e envio de ambulância
UTI nos jogos de mando do
Juventus. Em 2021, o time par-
ticipa do Campeonato Paulis-
ta de Futebol Profissional -
Série A2, Copa Paulista e ou-
tras competições esportivas.

Mooca Destroyers O
São Cristóvão Saúde mantém
seu patrocínio master com o
time de futebol americano da
região, Mooca Destroyers. A

Com o objetivo incentivar
as práticas esportivas, o

Grupo anuncia com
entusiasmo as renovações

de parceria com
clubes e atletas

ação contempla a presença de
marca e merchandising, incluin-
do logomarca da Instituição nas
camisas de jogo, comissão téc-
nica, camisa réplica de jogo, capa
da fanpage oficial, mídias de di-
vulgação dos jogos, menção na
bio do Instagram, direito do uso
de imagem dos atletas e direito
a anúncio nas redes sociais.

Paulistão 2021 - Foi reto-
mado o plano de mídia no Cam-
peonato Paulista de Futebol de
2021, tendo a logomarca São
Cristóvão Saúde divulgada em
painéis de led, marcando pre-
sença em placas de publicida-
de no gramado durante os jo-
gos que forem exibidos de for-
ma televisiva.

Portuguesa - A Portugue-
sa de Desportos agora conta
com um novo patrocinador
master: O Grupo São Cristó-
vão Saúde. A consolidada par-
ceria junto ao time de futebol
profissional inclui a aplicação
da logomarca Institucional na
parte frontal das camisas ofi-
ciais de jogo e treino, durante
o Campeonato Paulista - Sé-
rie A2, Campeonato Brasilei-
ro – Série D e demais compe-
tições profissionais, além de
placa no setor de cadeiras do
Estádio do Canindé, espaço no
painel de entrevistas (ba-
ckdrop), logo no site oficial da
Portuguesa, duas placas de
campo, ações conjuntas de
marketing, entre outras.

Vôlei Feminino São Cris-
tóvão Saúde/ Osasco - Em
2021, a Instituição continua
como patrocinador oficial do
time de Vôlei Feminino do São
Cristóvão Saúde/ Osasco. A
parceria contempla o uso da
marca e aporte financeiro, ten-
do a visibilidade publicitária da
marca em propriedades de
marketing, incluindo: naming
right da equipe, logomarca na
frente e costas dos uniformes
de jogo/ treino e comissão téc-
nica, placas/ painéis estáticos
espalhados pelo Ginásio, placa
de quadra durante os jogos li-
berados pela CBV (Confede-
ração Brasileira de Voleibol) e
FPC (Federação Paulista de
Volleyball), ativações comerci-

ais do Plano de Saúde no Gi-
násio de Esportes, ativações
junto à torcida durante os jo-
gos, divulgação da marca e in-
formativos Institucionais nas
mídias sociais do clube, utili-
zação do uso de imagem jun-
to às atletas e comissão téc-
nica para ações comerciais e
publicitárias, marca São Cris-
tóvão Saúde nas propriedades
e utensílios do time, além dos
uniformes do staff operacio-
nal e demais ações.

Kart  - Outra renovação
feita na área do esporte é com
o piloto mirim de kart, Gabryel
Romano, cujo apoio vem des-
de 2019. A Instituição patro-
cina o uniforme completo do
piloto, incluindo layout do car-

ro, possibilitando também a mu-
dança de equipe, sendo com-
posta por chefe de equipe/ pre-
parador de motor, dois mecâni-
cos, coach e telemetrista.

Stock Car - O Grupo São
Cristóvão Saúde apoiou o pi-
loto, Guga Lima, na 2ª etapa
da corrida de Stock Car, ocor-
rida no mês de maio, no Autó-
dromo de Interlagos. O profis-
sional da Stock Car possui vas-
ta experiência nacional e inter-
nacional, e, atualmente, integra
o conjunto de grandes pilotos
do país, como Felipe Massa,
Cacá Bueno, Gabriel Casa-
grande e Rubens Barrichello.

Na oportunidade, o apoio
contou com a divulgação da
logomarca São Cristóvão Saú-
de, que envelopou todo o car-
ro do piloto, bem como o box
de corrida. Além disso, Guga
Lima prestou uma homena-
gem ao Presidente/ CEO do
Grupo, Valdir Pereira Ventura,
por consolidar essa importan-
te parceria, inserido o nome do
CEO na parte frontal do car-
ro, em forma de agradecimen-
to. A Instituição patrocinará
Guga Lima durante todo o
Campeonato Brasileiro da Sto-
ck Car em 2021. Conforme
afirma o Presidente/ CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde,
Engº Valdir Pereira Ventura, “o
patrocínio vai muito além de
apoiar o entretenimento.

Nosso objetivo é estimular
a prática esportiva, associan-
do nossa marca à saúde física
e mental e alinhando, inclusi-
ve, a parte de socialização,
bons hábitos e disciplina”.

Segundo ele, “esporte, saú-
de e qualidade de vida traba-
lham juntos, influenciando, de
forma positiva, a mente e o
corpo. Por isso, nossa Institui-
ção tem o prazer em colabo-
rar com o incentivo ao espor-
te”, finaliza Ventura.

Embu das Artes traz a arte naif de Meire Lopes aos Correios de SP
Na última quinta-feira, dia

20 de maio, o espaço do Cen-
tro Cultural dos Correios, lo-
calizado no centenário edifício
do Vale do Anhangabaú, região
central da capital de São Pau-
lo, reabriu suas portas ao pú-
blico para a visitação gratuita e
contemplação das telas de arte
naif da artista plástica Meire
Lopes, vinda diretamente de
Embu das Artes, cidade consi-
derada uma maiores e mais im-
portantes celeiros do cenário
artístico brasileiro. Ladeada por
empresários – Ivo Farias, da
Sincoplastic Embalagens Flexí-
veis, Mário Kamei, presidente
da Associação Rua das Motos,
Rosely Ferrante, da A Rainha,
Mi Benassi, do Ateliê Benassi,
jornalista Cosme Félix, da TV
Tribuna Afro e Luca Pizarro da
TV das Artes – Meire Lopes re-
cebeu ainda a presença do Se-
cretário de Cultura de Embu
das Artes, Carlos Alberto da Sil-
va, que visitaram e prestigiaram
a mostra cultural que também
contempla a divulgação das
belezas naturais e do artesana-
to embuense. Para brindar o
público presente, conjugando-
se o fator surpresa, o saxofo-
nista Camilo Filho, músico de
Embu das Artes, apresentou-se
com a suavidade de alguns
standard, juntamente com a
cantora Emily de Souza, tam-
bém maestrina e professora de
técnica vocal da Ordem dos
Músicos do Brasil, que entoou
belas canções apropriadas ao
tema da arte naif.

A exposição “Meire Lopes
e a Arte Naif” ficará até 23 de
julho de 2021, no Centro Cul-
tural dos Correios, próximo ao
Metrô São Bento, aberto de se-
gunda a sexta, das 10 as 17h,

com visitação gratuita, sob a
curadoria de Maurício
Coutinho, produção de Mara
Porto, revisão de J Ivo Brasil,
consultoria de Mário Ramos,
apoio cultural da Sincoplastic e
A Rainha em espaço cedido pe-
los Correios.

Serviço: Meire Lopes e a Arte
Naif - Até 23 de julho -  C.Cult.
Correios/Anhangabau - Centro de
São Paulo - 2a. a 6a. das 10 as
17h - Visitação Gratuita -
Instagram: @ateliemarioemeire

Facebook: Meire Lopes e a
Arte Naif

Cultura Mauricio Coutinho
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Disse um poe-
ta que ADEUS
são cinco letras
que choram a sau-
dades. E na sema-
na que passou já
choramos de sau-
dades com o adeus
ao jornalista Celio
Pires (editor do
Jornal Freguesia
News), vítima de
infarto fulminante
na última quarta-
feira.  “Além de
jornalista, Celio era
líder comunitário e
autor de grandes
trabalhos sociais
em todas regiões da
zona norte. “Adeus Celio e obri-
gado por tudo que fez pelo  jor-
nalismo regional e as ações de-
senvolvidas nas comunidades.
As suas últimas frases posta-

Um ícone nos deixa. Um talento inigualável se vai! A
notícia da morte de um dos maiores nomes do samba bra-
sileiro nos leva à reflexão séria de como a vida é curta,
pequena e que deve ser aproveitada. Cantor, compositor,
pesquisador, artista plástico, ator e escritor,  Sargento le-
vou a arte do samba para além da música. Além de com-
por sucessos como Agoniza, mas não morre, Cântico à na-
tureza, Encanto da paisagem, Falso amor sincero, Século
do samba e Acabou meu sossego, escreveu os livros Prisi-
oneiro do mundo e Um certo Geraldo Pereira.  Sua obra
em vida era vista em seu sorriso contagiante e na vontade
imensa de viver. Seu poder de conquistar, cantar e inter-
pretar ia além de qualquer ideologia política, religiosa ou
qualquer outra coisa. Sua maior alegria era realmente ver
o povo sorrir. Ele deixa seu legado de esperança por um
mundo melhor. Valeu, Sargento. Por: Valdir Sena

ADEUS,
SARGENTO.

das nas redes sociais fica como
aprendizado e reflexão: " Viver
é mais difícil que morrer, por
isso me apego ao árduo e com-
plexo. Por: Valdir Sena

 A  Associação Emanuel
Beneficente de Vila Nova
Cachoeirinha e Movimento
Rodando a Norte realizaram,
no dia 21 de maio/2021, a en-
trega de 250 cestas básicas,
através do Programa Cidade
Solidária da Prefeitura de São
Paulo, respeitando os critéri-
os de distanciamento social e
todos os protocolos em decor-
rência da pandemia de Covid-
19.  A distribuição ocorreu na
sede da associação na Rua
Pedro Osorio Filho, 540 - Ca-
choeirinha,  e teve como ob-
jetivo atender famílias vulnerá-

A Zona Norte se une em
prol dos necessitados

la.  Entre as famílias atendidas,
ressaltamos que  foram contem-
plados 04 pessoas bolivianas e
01 haitiano que estavam em si-
tuação de extrema carência.

Felipe Pansano, Rosa Chiorato e Renato Martins

veis da região da Vila Nova Ca-
choeirinha, compreendendo os
bairros do Jardim Peri, Jd. Peri

Alto, Vila Dionisia, Jd. Antártica,
Lauzane Paulista, Vila Basiléia,
Imirim, Mandaqui, Vila Espanho-

  Lideranças que merecem destaque, respeito e valor, gente
que só faz o bem para o próximo, gente que luta pelos direitos
e melhorias na Comunidade. Sergio Matrone, Milla Tomaz,
Deloste e Alexandre.

Gente que só faz o bem

Uma Sereia fora do Mar!

A bela Nataly Gonçalves de 28 anos resi-
de na  Praia Grande será candidata a "Miss
Seleção Brasileira 2021”. Trabalha no Sor-
teio  HiperCap na Tv Band Litoral e perten-
ce a Agência Models Litoral do empresário
Rubens Barrichello.

Vai desfilar na Brás Pereira Banda Show
em 2022 como sereia.  Ela mostra sua
inigualável beleza em suas redes sociais di-
ariamente. Quer conhecer mais, é só seguir
nas redes sociais @nahbast.

Faleceu Celio Pires, editor do Freguesia News




