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E o grande ícone desta nova geração foi
o Ator e humorista Paulo Gustavo, que nos
deixou após 2 meses de luta pela sobrevi-

vência.  Eu assistia tudo que ele
produzia..desde a trilogia do filme "Minha
mãe é uma peça" passando por "Todos os
homens são de Marte", além de hilariantes
seriados e imperdiveis stand ups.  Pág. 2

 O adeus ao humorista
Paulo Gustavo

Prefeitura reduz velocidade
máxima em 24 vias da capital
Dando continuidade ao Plano de Segurança Viária – Vida Segura, 24 vias da capital terão

a velocidade máxima permitida reduzida de 50 km/h para 40 km/h. A redução das velocidades
máximas permitidas proporciona mais segurança ao tráfego e está alinhada com as políticas
públicas mundiais para redução de acidentes e mortes no trânsito, incluindo a Segunda Déca-
da de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU.Pág. 5

A Acciona, empresa responsável pela constru-
ção da Linha 6-Laranja (São Joaquim-Brasilândia),
informou que começará o processo de desmonte
de rochas da futura estação João Paulo I . O proce-
dimento visa quebrar as rochas e avançar nas esca-
vações para a construção da estação. O desmonte
já vem sendo feito na Linha 6 na futura estação Fre-
guesia do Ó e no Pátio Morro Grande. Pág. 5

Desmonte de rochas
já vem sendo  feito na futura

estação Freguesia do Ó
e no Pátio Morro Grande

O PROJETO - Desde março de 2020
quando a pandemia teve início no Brasil,
diversas foram as preocupações, algumas
com a vida; outras, com ego e politicagem.
Porém um fato interessante sobre um dos
momentos mais complicados vividos pela
humanidade sem dúvidas foi a solidariedade
de muitas pessoas. Pág. 7

ESPERANÇA: Projeto Social da Zona Norte leva
alimentos para moradores de rua em São Paulo
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Com instalações de
qualidade e

equipamentos de
última geração, o

Instituto conta com
espaço de estudos e

auditório. Pág. 8

Grupo São Cristóvão Saúde inaugura novo
Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP Dona Cica

Presidente/CEO do GSC, Engº Valdir Pereira Ventura

Scheila Correia, uma Índia
da passarela da beleza
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Ao abrir as
portas do aben-
çoado terreiro
da vovó Candi-
nha, recebo um
cliente ‘solo’,
cujo pedido de
um trabalho que
jamais tive igual!
Após colocar al-
gumas moedas
no ‘congá’, to-
mou a palavra:
“ M a gnâ nima
guru, vim ao
abençoado terreiro a fim de
fazer um pedido. Quero ser
vacinado!” Achei esquisito
mas concordei em atende-lo,
convocando o caboclo Zoeira
para tal. Zoeira tomou a
palavra:”Zifio, não se preocu-
pe! A vacina está sendo pro-
gramada de acordo com a ida-
de do cidadão ou cidadã.
Aguarde sua vez, através dos
informes transmitidos pelos
órgãos competentes!” – ‘Mas
caboclo, quero adiantar a mi-
nha vacina, devido o número
avançado de mortes que ouço
e leio! Numa dessas, meu
nome poderá ser sorteado e
adeus viola!’ – Não se preo-

cupe; quem morre de véspera
é peru! Tentei dobrá-lo, mas
insistiu: - “quero o trabalho e
fim de papo!” – Resolvi aten-
de-lo. Forneci o preço, à vista
ou em 10 pagamentos.   O tra-
balho foi feito, ele saiu satis-
feito dizendo: ”Nada de encon-
trar com São Pedro! Quero
viver muitos anos e para isso
recorro ao abençoado terreiro
da vovó Candinha! E, satisfei-
to, deixou um cheque visado
para ajudar nas despesas do
trabalho e prometeu voltar e
trazer 50 cestas básicas

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha
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Editorial

Muitas autoridades, Presi-
dentes da República, governa-
dores de estados entre outros
tantos  políticos, ao deixarem
o cargo ou este mundo, seus
nomes são ovacionados, al-
guns positivamente, outros,
nem tanto e têm aqueles que,
ao ter seu nome pronunciado,
cai a praça! Os motivos são
vários: uns foram criativos,
quando eleitos muito realiza-
ram, sendo  várias vezes
reeleitos. Outros não deixaram
nenhuma obra de vulto e teve
aqueles que entraram quietos
e saíram calados; nada acres-
centaram! Estas façanhas têm
muito a ver com jogadores de
futebol, artistas das diversas
fases da nossa música popu-
lar brasileira, amigos que
presaram de nossa amizade

Abrindo o Baú

As façanhas do
coronavírus!

etc. Quando em evidência, fo-
ram considerados ídolos; cain-
do do galho cai também no es-
quecimento! Confiram! Acre-
dito que tenha, no momento,
um ‘persona’ que entrou quie-
tinho, ninguém as de sua pro-
cedência, aprontou barbarida-
de, continua na ativa e está fir-
me, dando canseira pelos cin-
co cantos do mundo: é o tal
coronavírus. Dotado de extre-
ma argúcia, mandou ‘pra cida-
de dos pés juntos, muita gen-
te!’ E não vai parar por aí. A
sua agenda está recheada de
‘premiados’ que nos deixarão
brevemente. Sua façanha, até
ontem, não vimos nada igual!

Tia Zulmira, viúva, apo-
sentada, vacinada e quer
distância desse intruso!

Um cliente encomenda um
trabalho para ser vacinado!

Coronavírus gera mortes e
crises. As igrejas de qualquer
credo solicitam aos seus segui-
dores que depositem algum
numerário, a fim de manter suas
atividades; os clubes de futebol,
idem. Parte da população está
sendo assistida através de distri-
buição de cestas básicas e gra-
na viva do auxílio governamen-
tal que, embora com pouco va-
lor, ‘quebra o galho de quem a
recebe’ .Jamais uma crise como
a atual tivemos conhecimento.
Esperemos que passe logo!

Futebol continua sendo
disputado ainda sem a pre-
sença de torcedores. As par-
tida  disputadas, pródigas em
lances sensacionais, não
emociona ao torcedor.

Foi divulgado pelos noticiári-
os, o montante das dívidas de
vários times famosos. Alguns
estão ‘atolados’ até ao pescoço!

Somente à venda de al-
guns craques poderá aliviar
as dívidas de alguns clubes.

 Inflação à toda, encalhe de
mercadorias acontecendo, va-
lidade de produtos vencendo,
este é um trecho da situação
econômica em vários estabele-
cimentos comerciais no país!

Frio de lascar acontecen-
do recentemente. Se faz ca-
lor, a turma reclama, se faz
frio, reclamações acontecem.
Do firmamento, Deus fica em
parafuso. Contentar a gregos
e troianos não é fácil!

Feriados cívicos e religiosos
não foram comemorados nes-
te ano; veremos se o corona-
vírus permita que tenha um fi-
nal de ano com direito às fes-
tas natalinas!

Conselho Tia Alzira

Tia Zulmira

Crônica

 O adeus ao humorista Paulo Gustavo

O cinema está completan-
do 125 anos de existência e
devemos os seus primórdios a
genialidade de Charles Spen-

cer Chaplin, que trouxe às te-
las cinematográficas do mun-
do a irreverência do humor ino-
cente e a dramaticidade do co-
tidiano, denunciando o caos
social e econômico no inicio do
Século passado pós 1ª Guerra
Mundial e crise de 1929.

 Com o cinema e a chega-
da da televisão, a chamada 7ª
Arte evoluiu do mudo ao fala-
do, da ação ao humor e do dra-
ma ao romance. Aqui no Bra-
sil, a indústria cinematográfica
tem seu crescimento com as
produções das chanchadas das
décadas de 1940 e 1950, se-
guindo sua trajetória pelos Es-
túdios Vera Cruz nos brindan-
do em talentos com Oscarito,
Grande Otelo e Mazaroppi, e
revelando no cinema novo na-
cional os incríveis cineastas
Glauber Rocha, Ruy Guerra e
Nelson Pereira dos Santos.

Com a chegada da televi-
são, grandes ícones do rádio
vão parar  nas telinhas dos la-

res brasileiros, e como o humor
faz parte do nosso escrachado
DNA, revelamos inúmeros ta-
lentos, dentre os quais...a ge-
nialidade de Chico Anisio, que
fez escola através de centenas
de seus personagens.

Após a era de Chico Ani-
sio, Jô Soares, Ronald Golias,
Otelo e programas como "Tra-
palhões" e "A Praça é nossa"
eu particularmente acredito
que o humorista Tom Cavalcan-
te foi quem encerrou este con-
ceito de humor...do mambem-
be ao teatral.  O fim desta era
nos traz o modelo de humor vol-
tado para o Stand Up, na me-
lhor expressão monóloga da
comédia, onde revelamos nes-
ses tempos grandes talentos
humorísticos.  E o grande íco-
ne desta nova geração foi o
Ator e humorista Paulo Gusta-
vo, que nos deixou após 2 me-
ses de luta pela sobrevivência.
Eu assistia tudo que ele
produzia..desde a trilogia do fil-

me "Minha mãe é uma peça"
passando por "Todos os ho-
mens são de Marte", além de
hilariantes seriados e imperdi-
veis stand ups.  Hoje o humor
teve que dar  espaço ao dra-
ma para lamentarmos a des-
pedida precoce deste grande
humorista.

Sua interpretação como a
personagem "Dona Hermínia
é  algo tão surreal que temos a
impressão que a personagem
exista...tenha vida.  E de fato
a "Hermínia" realmente pos-
suía vida e personalidade atra-
vés da criação de seu estere-
ótipo baseado na personalida-
de de sua mãe biológica.  Em
tempos difíceis perdemos
quem nos trouxe alegria e des-
contração e deve estar fazen-
do até o Cristo rir de suas con-
versas humoradas e de rápido
raciocínio.

Descanse em Paz...
Paulo Gustavo.

Crônica

Assuntos momentâneos: vacinas, frio e Dia das Mães!
De acordo com o ‘vai-da-

valsa’, os assuntos prementes
norteiam sobre as vacinas e o
frio que pegou muitos despre-
venidos. O calendário, as ori-
gens das vacinas, demora para
alguns na segunda dose são
assuntos que predominam.
Alguns viventes esperam an-
siosos o momento que serão
vacinados, aguardando que
com a segunda dose poderão
se livrar do terrível mal. Acon-
tece que alguns foram vaci-
nados e deram ‘com os bur-
ros n’àgua, ou seja, morre-
ram’. Talvez estivessem na lis-
ta de são Pedro a tempos; não

seria as vacinas que
demoveriam a marcação de
são Pedro contra o ‘premiado’.
Coisas da vida ou da morte!
Quanto ao frio, este pegou a
turma de surpresa. Muitos aga-
salhos, alguns até aposentados,
saíram do guarda-roupa e vol-
taram para enfrentar o frio.
Acontece que no mês de maio
em que se comemora o ‘Dia
das Mães’, este ano foi preju-
dicado pelo frio e o pelo covid-
19! Ambos colocaram a data
tradicional pra escanteio. Coi-
sas que a vida nos reserva e
‘Viva o Dia das Mães!”

João Venino

A ESPERANÇA RENOVADA
Redação SP de Fato - Vem chegando o dia das mães e, como ele,

a esperança por dias melhores. Infelizmente, por conta de uma péssi-
ma administração de nossos governantes, não poderemos comemorar
o dia mais esperado de maio ao lado de nossas rainhas, mas com
quase 40 milhões de vacinados, a chance de isso acontecer o mais
breve possível é muito grande. Essa sempre foi a chance de tudo
mudar. A vacina sempre foi a fórmula mais adequada e a maneira
mais fácil pela qual sairíamos da situação caótica que estamos, po-
dendo voltar a trabalhar e termos uma vida "normal", uma fez que o
isolamento fez com que famílias se afastassem e um buraco fosse
colocado ente nós. Como estamos falando desde 2020, daqui a um
ano será diferente. Acreditamos que já estaremos com 100% da po-
pulação vacinada e poderemos abraçar nossas mamães. É apenas
fé? Não, é uma situação real, sobretudo pelo fato de que até o gover-
no federal vem alertando que a vacina é o melhor que temos nos dias
atuais. É o que todos confiam, e é a linha que devemos seguir. Que

neste dia das mães possamos ter a certeza que cada abraço faz falta. Que família é a coisa mais importante; e que a vida vale
muito. Esperamos acreditando que o espírito de conscientização possa aumentar cada vez mais o amor por nossas guerreiras.
Não brinque com o que mata. Aguente um pouco mais. Fique em casa nesse dia das mães. Só falta um pouquinho!

             Walmir Bardo

Professor Clovis



  Encare todos os problemas que te afligem e dê um bico neles! Lembre-se
de que problemas fazem parte de apostila de matemática e você não é livro!
Livre se dos problemas!

  Como esportista-corredor, terá sucesso ao ‘disparar’ pelas ruas, a fim
de escapar livrando-se das cacetadas desferidas pela sua adorada sogrinha e
para fugir com, moto roubada ao ser flagrado pelos policiais.

  Não seja indeciso! Tenha por base a honestidade, deixando de pegar os
trocados que se encontra no chapéu de um deficiente visual. Deve, como manda
a lei cristã, depositar algum e não rapar o chapéu de um deficiente visual.

  Uma longa viagem fará parte da sua vida! Viajará pro outro mundo sem
passagem de volta, ao tentar detonar um caixa eletrônico, sendo avistado pelos
policiais que estavam em sua cola há tempos!

 – Novamente o horóscopo aponta sobre o tema equilíbrio: equilíbrio deve
de ser cacoete de circenses! Nada a ver com a vida em comum; se o equilibrista
não for do ramo, cairá do trapézio e deixará mulher nova, com pouco uso para
os garanhões da madrugada.

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

  Mudança à vista acontecerá com o leonino! Será transferido da penitenciá-
ria de Sorocaba para a ‘Papuda’ de Brasília. Cuidado! Aqueles cabras que você
‘dedou’ pro dr. delegado te receberá de pé, ou seja, receberá pesadas até entregar
a alma para Satanás!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Manipulação é a palavra de ordem entre  sanitaristas, queimando as pestanas
para manipular vacinas contra o terrível coronavírus. Manipule uma vacina contra
língua de sogra, políticos promessões, motoqueiros que não respeitam semáforos
vermelhos e outros que perturbam a vida dos honestos trabalhadores!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 No seu trabalho como arrombador de cofres de ricaços, vai se dar mal! Uma firma

especializada desenvolveu cofre sem porta, e com essas e outras, terá que mudar de
profissão. Como abrir cofre sem porta? O correto será levar o cofre às costas!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Prepare-se! O amigo sagitariano enfrentará parada dura na partilha dos bens

deixados pelo finado soro! Entre os herdeiros caberá um calendário de 1990, uma
enxada sem cabo, dívidas no hospital em que o velho ‘bateu as botas’ entre outros
bens, nada bens e sim maus!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Abrindo a mente, muitas mentiras jorrarão de sua mente mentirosa! Passará

acreditar em promessas de políticos, disco voador, Branca de Neve, Papai Noel e
outras mentiras mentirosas que o povo acredita e memorizando, conclui que são
mentiras mentirosas!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 No desempenho da sua profissão, terá sucesso aliado à sua honestidade.

Portanto deve pensar três vezes ao tomar qualquer decisão. Seja fiel em suas
decisões, nunca alie-se às pessoas portadoras de mau caráter!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
Suas atividades comerciais, antes como cartomante, babá de anão, guia  de cego

e engarrafadora de fumaça, com a chegada e permanência entre a população do
coronavírus, foram pro brejo! Comece tudo de novo, agora como adestrador (a) de
pulgas, formigas e cobras, trabalhos sem concorrentes ainda. Terá sucesso!

Horóscopo

BANCA NOVA LUZ!

(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

 Kaidakama
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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.

 Mas, ai de vós que sois ricos,
porque tendes a vossa consolação; Ai
de vós que estais fartos, porque vi-
reis a ter fome; ai de vós, que agora
rides, porque gemereis e chorareis
(Lucas 6:24-25). Que aproveita ao
homem lucrar todo o mundo se vier a
perder-se com dano de si próprio?
(Lucas 9:2-25). Felizes vós pobres,
porque o reino dos céus vos perten-
ce. (Lucas 6:20).   Se você prestar
atenção nestes ensinamentos perce-
berá a Lei de Ação e Reação nas pala-
vras do Cristo. Deixemos este assun-
to para outro dia e continuemos com
nossa reflexão sobre o ai de nós: Na
fartura, na riqueza, na alegria dificil-
mente nos lembramos de Deus, pois
já se tem a consolação e isso é fato! É
por isso que Jesus afirma que o reino
é dos pobres, pois é na pobreza, na
aflição, na doença, nos revezes da vida
que mais nos aproximamos de Deus.
Além de estar visível a Lei do Retor-
no como já afirmamos acima, deve-
mos entender que Jesus não quer, ou
melhor, não ensina que devemos jo-
gar fora o que temos para nos tornar
pobres para atingirmos a meta da per-
feição e assim alcançarmos o reino
dos Céus. Ao contrario, sem o objeti-
vo de buscarmos melhor comodidade
e conforto, de bens materiais, de ri-
quezas, de felicidades, não haveria o
progresso físico e nem a evolução
espiritual. Sendo tudo na medida cer-
ta, tudo contribui para que possamos
alcançar o reino do Pai Eterno. Que
mal há em um industrial que gera
empregos, que se preocupa com seus
funcionários pagando um salario jus-
to e dando garantias para que eles
possam sustentar suas famílias de um
modo digno? Quanto mais filiais ou
empresas, mais pessoas estarão abri-
gadas e buscando também o seu me-
lhor estar. Não é mesmo? Então, o
que Jesus quis dizer com o ai de vós
ricos, os fartos e os felizes? O “é mais
fácil um camelo passar pelo fundo de
uma agulha do que um rico entrar no
céu” é porque o rico se apega ao que
ele tem e desse modo, é difícil largar

Reflexão
Ibrahim Issa

AI DE NÓS
ao que se está agarrado. Este é o
motivo de Jesus falar estas palavras.
Também devemos entender a pala-
vra “camelo” como cabo ou corda de
grande espessura porque no Aramai-
co falado por Jesus uma palavra po-
deria ter vários significados, como a
palavra manga no nosso Português
que pode nos apresentar vários sen-
tidos.    Nada nos impede de buscar-
mos os bens materiais. A ganancia, o
orgulho, a vaidade, tudo bem dosa-
do, é alavanca para o aperfeiçoamen-
to. O que acontece é que exageramos
nestas coisas. Apegamo-nos a deter-
minados fatores cujo ato impede de
alçarmos voo até os céus. Essa é a
verdade. A pobreza, a miséria, a tris-
teza não fazem parte do plano da
vida que Deus nos dá. Ele não deseja
que vivamos desta maneira, pois suas
Leis só querem o nosso bem. E é em
suas Leis que estão contidos a Ação
e Consequência, o famoso carma dos
indianos e enfim, é através destas leis
que choraremos ou nos fartaremos e
por ai em diante. E tem mais, as con-
sequências não pertencem à punição,
mas à correção, pois não é punindo
que se incentiva a melhorar. Corri-
gindo sim, pois o Ser não se revolta
já que entende o motivo de tais acon-
tecimentos e procura não errar mais.
Na punição a revolta pode aparecer
e fazer com que o individuo se atole
mais ainda em sua imperfeição.

 O que vemos no mundo é que
os ambiciosos, gananciosos, avaren-
tos ao extremo, sofrem mais do que
qualquer outro e são invejados por
muitos.

Nós queremos ser igual a eles e
lamentamos em não ter o que eles
têm, e assim, tanto ontem como hoje,
o ser humano pisa nas pegadas da
lamentação e do erro. Ai de nós que
não percebemos este circulo vicio-
so. A vida nos ensina sabedoria.
Aquele que sabe viver aprende e
aproveita o que aprendeu e aquele
que põe em pratica o aprendizado
sai deste ciclo degradante e isto é
caso para se pensar.

                                                                    MUITA
PAZ!

Cultura

Comunidades da Zona Nor-
te de São Paulo (Vila Diva,
Limão e Freguesia do Ó) re-
cebem nesta semana projeções
em laser das músicas Quaren-
tena e Isolamento. As faixas
lançadas no início da pandemia
pelo rapper MV Bill carregam
versos sobre proteção individu-
al e distanciamento social. A
ação vai ocorrer na sexta, en-
tre 19h e 00h. Idealizado pelo
coletivo Quebrada Viva, a ação
tem como objetivo intensificar
a adesão aos protocolos de

Cassius Clay dos Santos

SP terá projeções de músicas
de MV Bill contra a Covid-19

Exposição Diego Adel dos Santos

Linha 4-Amarela recebe a exposição "Marrocos
 Um registro da cultura da influência árabe"

A ViaQuatro, concessioná-
ria responsável pela operação
e manutenção da Linha 4-
Amarela de metrô, leva à Es-
tação Luz um pouco da cultu-
ra árabe por meio de uma ex-
posição fotográfica, em cartaz
entre os dias 5 e 31 de maio.

 As 20 imagens trazem ha-
bitações, alimentos e cenas do
Marrocos, país localizado no
norte da África, separado da
Europa pelo estreito de Gibral-
tar. Com influências de árabes,
europeus e berberes - grupo
nômade que habita a região -,
a multifacetada cultura mar-
roquina é retratada pelo olhar
da fotógrafa Zina Kossoy.

 Em 2019, ela esteve no
país, registrando suas impres-
sões sobre a influência da cul-
tura árabe no país africano. "A
fotógrafa pensa a fotografia
como uma forma de arte, po-
dendo trazer, assim, diferentes
olhares e interpretações", diz
Vera Simões, da Galeria Ve-
rArte, curadora da mostra.
Cidades e monumentos histó-
ricos, como o Casbá dos Udai-
as, na capital Rabat - um for-
te real do século XII com vis-
ta para o mar - são alguns dos
elementos presentes nas ima-
gens.  "Com exposições como
essa, buscamos despertar nos
passageiros a curiosidade por
conhecer novas culturas por
meio da arte", diz Juliana Al-
cides, gerente de Comunica-
ção e Sustentabilidade da Vi-
aQuatro.  Seguindo recomen-
dações da Organização Mun-
dial da Saúde para evitar aglo-
merações, em breve a expo-
sição estará também disponí-
vel nas páginas oficiais da

Fotografias de Zina Kossoy retratam a cultura marroquina

concessionária no Facebook e
Instagram, @ViaQuatroSP,
para ser apreciada por quem
pode ficar em casa. Sobre a
ViaQuatro:  A ViaQuatro é a
concessionária responsável
pela operação e manutenção
da Linha 4-Amarela de metrô
de São Paulo e o primeiro con-
trato de PPP (Parceria Públi-
co-Privada) assinado no país.
Na América Latina, a Linha 4-
Amarela é pioneira no uso do
sistema driverless, operação
automática sem a presença de
condutor dentro do trem, que
permite a supervisão perma-
nente de velocidade, conferin-
do mais segurança e precisão
à operação.

 Serviço:   "Marrocos - Um
registro da cultura da influên-
cia árabe", exposição de Zina
Kossoy

 Estação Luz - Linha 4-
Amarela: de 5 a 31 de maio

combate ao coronavírus nas
periferias brasileiras. As pro-
jeções também incluem can-
ções dos   músicos Brisa Flow,
Illa Benício, Mc Izza e Lews
Barbosa.   Os artistas não vão
acompanhar o projeto in loco
e a orientação é que os mora-
dores assistam de suas jane-
las.  Em isolamento no Rio de
Janeiro, MV Bill divulga o re-
cém lançado disco Voando
Baixo, que aborda a indigna-
ção das periferias com as ma-
zelas brasileiras

Idealizado pelo
coletivo Quebrada
Viva, a ação tem
como objetivo

intensificar a adesão
aos protocolos de

combate ao
coronavírus nas

periferias brasileiras

O rapper carioca MV Bill -  Douglas Jacó/Divulgação

Hoje inicio minha colu-
na comentando o cancela-
mento das gravações do
programa Sílvio Santos no
SBT. O apresentador se-
gue sem data para voltar a
gravar. Apesar do desejo
do homem do Baú em
retornar o seu programa
dominical, que tem ido ao
ar com reprises desde o
inicio da pandemia da
Covid 19, o martelo ainda
não foi batido.

Mesmo vacinado, o
comunicador de 90 anos en-
frenta a resistência da famí-
lia, que prefere mantê-lo em
casa enquanto a taxa do
coronavírus estiver alta, mes-
mo porque dessa forma ele
não terá seu auditório.

A coluna ficou sabendo
na boca da maquiagem que
as filhas estão travando a
volta de Sílvio Santos aos
estúdios do SBT porque
entendem que nessa idade
mesmo imunizado o risco é
grande.

A segunda mais velha, a
apresentadora Sílvia
Abravanel, de 50 anos, este-
ve internada e chegou a de-

senvolver pneumonia após
contrair a Covid 19. Ela re-
cebeu alta após 11 dias no hos-
pital.

Em março, Sílvio rece-
beu a segunda dose da va-
cina contra o Coronavírus.
Na oportunidade o apre-
sentador cogitou retornar
sua atração em maio ou
junho, mas sua família não
concorda.

A primeira dose da imuni-
zação foi aplicada no apre-
sentador em 10 de fevereiro.
Na época, especulava-se que
o comunicador voltaria a gra-
var em 15 dias, mas também
poderia  optar pela espera da
diminuição do contagio e das
mortes em todo o país.

Sílvio Santos está lon-
ge de seu programa de
auditório no SBT desde
março do ano passado.
Apesar de seguir no ar
com as reprises da atração,
esse foi o maior período
que o apresentador se
afastou das câmera e das
suas colegas de trabalho.

Frase Final: Não espere o
sol nascer para brilhar.
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Cassius

 A situação vivida pelo San-
tos no Paulistão 2021 levanta
uma questão muito interessan-
te sobre o real tamanho de al-
guns clubes. Com 10 pontos
somados em 11 partidas, o
peixe pode ser rebaixado caso
perca para o São Bento, na
última rodada, na Vila Belmi-
ro e ser o primeiro "grande"
do Estado a disputar a Série
A2. Mas o que um time com
tanta tradição estaria fazendo
em um lugar desses?

A resposta está na falsa
ideia de grandeza de alguns
clubes. O santos vive aos
trancos  e aos barrancos na
situação financeira desde
2013, mesmo vendendo Ney-
mar para o Barcelona. Des-
de então, o clube vive na cor-

TIME GRANDE CAI?
tina de fumaça de
boas temporadas,
como em 2015,
2017 , 2019 e 2020.
Isso devido a uma
falsa ideia de que
o clube estava em
uma situação mais
tranquila sem estar.
Todos os anos de
boas campanhas, o
time já tinha difi-
culdade com paga-
mentos de jogado-
res e funcionários,

já sofria com demissões de trei-
nadores e derrotas em clássicos,
além, é claro da falta de títulos,
que talvez seja o que mais con-
te neste caso.

O pior ainda é ver conquis-
tas de campeonatos paulistas
serem comemorados como se
fossem mundiais.

 Não.  O Santos não mere-
ce isso. Após a punição da Fifa
no ano passado, tudo ficou mais
claro, inclusive de como um
bom resultado como o da Liber-
tadores pode mascarar uma
gestão horrorosa .  Dívidas, fal-
ta de planejamento e um time
bem fraquinho, coisas de time
pequeno, podem ter tirado o San-
tos da prateleira dos grandes!

Hugo Pereira

Associação Comercial de São Paulo (ACSP)
lança Campanha do Agasalho mais cedo

A estação mais fria do
ano não chegou oficialmen-
te, mas a população da capi-
tal e região metropolitana,
especialmente a mais caren-
te, já sofre com a queda da
temperatura. Para aliviar e
aquecer pessoas em situa-
ção de vulnerabilidade soci-
al, a Campanha do Agasalho
da Associação Comercial de

São Paulo (ACSP) será antecipada: de 11 de maio a 25 de junho. A
iniciativa é coordenada pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da
Cultura (CMEC). A cerimônia de lançamento acontece na terça-feira
(11/5), a partir das 11 horas.   Em seu terceiro ano consecutivo, a
Campanha do Agasalho ganha reforços. Além do edifício sede da
ACSP e das 15 Distritais espalhadas pela capital e de lojas, comércio e
empresas participantes, as Associações Comerciais de todo o Estado
devem aderir à causa. Por causa do covid-19, todas as doações serão
higienizadas antes de ser encaminhadas para as instituições parcei-
ras.   No site www.campanhadoagasalho2021.com.br/ também será
possível contribuir com dinheiro. O valor arrecadado será direcionado
para a compra de cobertores e agasalhos.

Sociedade Brás Pereira

www.saopaulodefato.com
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Bolsonaro veta projeto que adiava prazo
de entrega da Declaração do IR

Agência Brasil  - O presi-
dente Jair Bolsonaro vetou in-
tegralmente o projeto de lei 639/
2021, aprovado pela Câmara
dos Deputados no último dia 13
de abril, que estendia o prazo
para entrega da declaração do
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica (IRPF) de 2021 de 31 de
maio para 31 de julho. O veto
será publicado na edição desta
quinta-feira (6) do Diário Ofi-
cial da União, mas poderá ser
derrubado pelo Congresso Na-
cional. O presidente acatou re-
comendação da equipe econô-
mica para não estender o pra-
zo.  Segundo o governo, ape-
sar de “meritória”, a prorroga-
ção do prazo contrariava o in-
teresse público porque seria o
terceiro adiamento consecuti-
vo da entrega da declaração
este ano. Uma nova posterga-
ção, de acordo com a equipe
econômica, poderia afetar o flu-

xo de caixa do
governo, preju-
dicando a arre-
cadação da
União, dos es-
tados e dos mu-
nicípios, já que
impactaria no
repasse dos re-
cursos destina-
dos ao Fundo
de Participação
dos Estados e

do Distrito Federal (FPE) e no
Fundo de Participação dos
Municípios (FPM).

Thank you for watching

“Desse modo, a proposta
foi objeto de veto por causar
um desequilíbrio do fluxo de re-
cursos, o que poderia afetar a
possibilidade de manter as res-
tituições para os contribuintes,
além de comprometer a arre-
cadação dos entes federativos.
Em abril deste ano, a Receita
Federal publicou a Instrução
Normativa RFB nº 2.020/2021
adiando o prazo de entrega da
Declaração de Imposto de Ren-
da do exercício de 2021, de abril
para maio, como forma de su-
avizar as dificuldades impostas
pela pandemia do coronavírus
(covid-19)”, informou, em nota,
a Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República.

O Ministério da Saúde au-
torizou hoje (6) mais 284 lei-
tos com suporte ventilatório
pulmonar para tratamento de
pacientes com quadro confir-
mado ou com suspeita de
covid-19. Os recursos aten-
derão a implantação dessas
estruturas no Distrito Fede-
ral e em dez estados.  Leitos
de suporte ventilatório são uti-
lizados para pacientes que
precisam desse apoio, mas
ainda não evoluíram para um
quadro grave, que demande

Ministério da Saúde libera 284 leitos
de suporte ventilatório pulmonar

Nossa loja que fica  na Lapa, também
está atendendo  com os  devidos  cuidados  necessários.

 Venham   nos visitar.
Confira  pessoalmente  nossos  produtos e  preços  acessíveis!

Geral

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa    - FONE: (11) 3801-4115

Dando continuidade ao
Plano de Segurança Viária –
Vida Segura, 24 vias da capi-
tal terão a velocidade máxima
permitida reduzida de 50 km/
h para 40 km/h. A redução das
velocidades máximas permiti-
das proporciona mais seguran-
ça ao tráfego e está alinhada
com as políticas públicas mun-
diais para redução de aciden-
tes e mortes no trânsito, inclu-
indo a Segunda Década de
Ação pela Segurança no
Trânsito da ONU.

 Lançado pela Secretaria
Municipal de Mobilidade e
Transportes (SMT), em 2019,
o Vida Segura tem o objetivo
de tornar ruas e avenidas da
cidade mais seguras para to-
dos os usuários, em especial
para os mais vulneráveis. O
plano marca a adesão de São
Paulo aos conceitos de Visão
Zero e Sistemas Seguros, que
partem da premissa de que
nenhuma morte no trânsito é
aceitável e que todos, inclusi-
ve o poder público, devem as-
sumir sua responsabilidade
para a redução dos acidentes.
Antes que a alteração passe
a vigorar de fato, a Compa-
nhia de Engenharia de Tráfe-
go (CET) instalou, desde a
semana passada, material in-
formativo alertando motoristas
sobre a redução da velocida-

Prefeitura reduz velocidade
máxima em 24 vias da capital

de máxima nas
seguintes vias:

 Avenida
Água Fria –
Santana – Zona
Norte; · Aveni-
da Araritaguaba
– Vila Maria –
Zona Norte; ·
Avenida Car-
mópolis de Mi-
nas – Vila Ma-
ria – Zona Nor-
te; · Rua Chico

Pontes – Vila Guilherme –
Zona Norte; · Avenida Guapi-
ra - Tucuruvi – Zona Norte; ·
Avenida Imirim – Imirim –
Zona Norte; · Avenida Jardim
Japão – Jardim Brasil – Zona
Norte; · Rua José Debieux –
Santana – Zona Norte; · R.
Maria Cândida – Vila Guilher-
me – Zona Norte; · Avenida
Olavo Fontoura – Parque
Anhembi – Zona Norte; · Ave-
nida Serafim Gonçalves Perei-
ra – Pq. Novo Mundo – Zona
Norte;  · Rua Santa Cruz –
Vila Mariana – Zona Sul; ·
Rua Edmundo Carvalho – São
João Clímaco – Zona Sul; ·
Viaduto Dr. Eduardo Saigh –
Vila Mariana – Zona Sul; ·
Rua José Ferreira Pinto – Vila
Clementino – Zona Sul; · Rua
Loefgreen – Vila Mariana –
Zona Sul; · Rua São Teodoro
– Vila Carmosina – Zona Les-
te; · Rua dos Continentes –
Vila Ré – Zona Leste; · Ave-
nida Dr. Eduardo Cotching –
Vila Formosa – Zona Leste; ·
Avenida João XXIII – Vila
Formosa – Zona Leste; · Rua
Eng. José Cruz de Oliveira –
São Miguel Paulista – Zona
Leste;  · Avenida Miguel Ig-
nácio Curi – Artur Alvim –
Zona Leste; · Avenida Nagib
Farah Maluf – José Bonifácio
– Zona Leste; · Avenida Cân-
dido Portinari – Vila Jaguara
– Zona Oeste.

Transportes Cassius Santos

A Acciona, empresa res-
ponsável pela construção da
Linha 6-Laranja (São Joa-
quim-Brasilândia), informou
que começará o processo de
desmonte de rochas da futu-
ra estação João Paulo I . O
procedimento visa quebrar as
rochas e avançar nas escava-
ções para a construção da
estação. O desmonte já vem
sendo feito na Linha 6 na fu-
tura estação Freguesia do Ó
e no Pátio Morro Grande.

 Nos dias de desmonte,
por motivos de segurança, al-
gumas vias serão interditadas
durante o período em que es-
tiver acontecendo a atividade.
Serão três toques de sirene.
O 1º ocorre 20 minutos antes
do desmonte. O 2º ocorre 5
minutos antes e o 3º – com
duração de 60 segundos con-
tínuos – avisa sobre a autori-
zação e início do processo. A

Desmonte de rochas já vem sendo
feito na futura estação Freguesia do

Ó e no Pátio Morro Grande

atividade completa dura apro-
ximadamente 30 minutos.

 Algumas vias em torno da
estação João Paulo I necessi-
tarão ser interditadas por 10
minutos após a segunda sire-
ne tocar. As vias afetadas são
as listadas abaixo.

 Sentidos centro-bairro e
bairro-centro: as interrupções
irão ocorrer na Av. Miguel
Conejo – entre a Rua Baião
Parente e a Rua Simão Velho
– e também na Rua Amelió-
polis – entre a Rua Nossa Se-
nhora do Livramento e a Rua
Camoatim.

 O canal iTechdrones este-
ve recentemente coletando
imagens aéreas da estação e
flagrou o poço sendo prepara-
do para o início das implosões
da rocha. É possíver também
nas imagens que ainda há
construções no terreno da es-
tações a serem demolidas

Rochas perfuradas para receberem explosivos (iTechdrones)

a transferência
para leitos de Uni-
dade de Terapia In-
tensiva (UTI).  Os
leitos foram autori-
zados para diferen-
tes modalidades de
unidades de saúde
que realizam aten-
dimento desses pa-
cientes, de hospitais
de grande e peque-
no portes, pronto-
socorros e Unida-
des de Pronto Aten-
dimento (UPAs).

 Foram contem-
plados, além do
Distrito Federal, os
estados do Ceará,
Espírito Santo,
Maranhão, Pará,
Piauí, Minas Ge-
rais, São Paulo,

Bahia, Rio Grande do Sul e
Paraíba. No total, serão desti-
nados R$ 4 milhões para esse
apoio.

 Até o momento foram au-
torizados 2,7 mil leitos de su-
porte ventilatório pulmonar. A
autorização é a nova modali-
dade de apoio financeiro dada
pelo Ministério da Saúde, que
substituiu a habilitação de lei-
tos. O governo federal arca
com parte das despesas. Ago-
ra, o pagamento não é mais an-
tecipado, mas mensal.

Cresan Vila Maria é novo ponto drive-thru
de vacinação contra a covid-19

 A Prefeitura de São Paulo ini-
ciou nesta quinta-feira (06/05)
uma nova etapa de vacinação no
sistema drive-tru, ampliando essa
oferta para 28 locais, entre eles,
o Cresan Vila Maria, na Zona
Norte. Neste primeiro dia, a se-
cretária municipal de Desenvol-
vimento Econômicos Trabalho e
Turismo, Aline Cardoso, acom-
panhou o prefeito em exercício,
Ricardo Nunes e o secretário
municipal de Saúde, Edson Apa-
recido em visita ao local.  A ope-
ração acontecerá até sábado (8),
das 8h às 17h e atenderá as pes-
soas que vão tomar a primeira
dose com idade entre 60 e 62
anos. Durante o período em que
o drive-thru estiver ativo, have-
rá recebimento de doações da
campanha Vacina Contra a
Fome, que serão encaminhadas
diretamente para o Banco de Ali-
mentos, que funciona dentro do
Cresan Vila Maria. No mês de
abril, foram arrecadadas 16 to-
neladas de alimentos neste sis-
tema em toda a cidade.   Uma
das pessoas que aguardava sua
vez na fila de carros, que já se
formava no entorno do local, era
Edson Taneki que levou suas
doações. "É uma satisfação. Es-
tão nos ajudando com essa va-

Atendimento será para pessoas com 60, 61 e 62 anos que tomam a primeira dose; local
recebe doações de alimentos não perecíveis do programa Vacina Contra a Fome

cina e estamos retribuindo", afir-
ma.   O prefeito em exercício,
Ricardo Nunes, destacou que a
saúde e a segurança alimentar e
nutricional são temas importan-
tes e prioritários para a gestão
do prefeito Bruno Covas. "Nes-
te aspecto, o Banco de Alimen-
tos é um local simbólico para
demonstrar que a Prefeitura está
cuidando das pessoas que mais
precisam", completa.

 Sobre o Banco de Alimen-
tos -   O Banco de Alimentos é
um programa que coleta e dis-
tribui insumos para a população
em situação de vulnerabilidade

por meio de 410 entidades
credenciadas, chegando a cer-
ca de 280 mil pessoas.  Em abril,
foram registradas 69 toneladas
em doações, somando os itens
da campanha e doações dos su-
permercados Atacadão,
Carrefour e Sonda, da Casa
Bauducco, da Associação Bra-
sileira da Indústria do Trigo -
Abitrigo, por meio da Correcta
Indústria e Anaconda, das em-
presas Nestlé e Dr.Oetker,
Cooperapas (Cooperativa de
Produção Orgânica da Cidade
de São Paulo) e pessoas físicas.

Ao todo, neste ano, já foram
doadas 800 toneladas de alimen-
tos, o que representa 25% do
volume de 3 mil toneladas doa-
das desde o início da pandemia
da covid-19, em março de
2020.  "A pandemia impôs um
grande desafio para a luta con-
tra a insegurança alimentar.
Estruturamos a equipe do
Cresan, incluímos pessoas do
Programa Operação Trabalho
(POT) para atuar no local e
estamos sempre em contato
com as entidades credenciadas
para distribuir o alimento de
excelente qualidade que recebe-
mos de tantos doadores", expli-
ca a secretária Aline Cardoso.
"Nossa operação é bem-suce-
dida porque contamos com o
apoio do prefeito Bruno Covas
e doadores comprometidos em
ajudar quem mais precisa",
completa.

 Serviço:  Campanha de Va-
cinação contra a covid-19 - Pos-
tos volantes e UBS com sistema
drive-thru - Atendimento: das 8h
às 17h.  Programa Municipal Ban-
co de Alimentos - Atendimento:
segunda a sexta-feira, das 8h às
17h. Endereço: Cresan Vila Maria.
Rua Sobral Junior, N°264 - Vila
Maria Alta. São Paulo/SP.  Telefo-
ne (11) 2207-8770.

Diego Adel
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 A Criação -     Os Cinco
Livros de Moisés começam
com os Seis Dias da Criação,
o Shabat, a história do Jardim
do  Éden e segue relatando a
primeira transgressão, suas
consequências e a expulsão de
Adão e Eva do  Jardim do
Éden; Caim e Abel; e as Dez
Gerações até Noé, prelúdio
para o Dilúvio. Tudo isso será
contado no segundo livro da
Vovó Rachel, se é que um dia
isso será escrito e editado.
Um dos mais profundos versí-
culos em toda a Torá é “E
Deus criou o homem à Sua
própria imagem”.

 Uma vez que o Criador
não tem forma ou imagem,
esse versículo nos ensina que
fomos dotados de livre  arbí-
trio, moralidade, razão e a ha-
bilidade de imitar Deus, que nos
concede somente bondade.
Além disso, ao nos conscien-
tizarmos de que fomos criados
à imagem de Deus, compre-
enderemos  que temos um va-
lor intrínseco e que, conse-
quentemente, não faz sentido
ficarmos deprimidos, pensan-
do se temos ou não algum va-
lor.  Segundo a Torá, Deus for-
mou Adão, o primeiro homem,
com o barro do chão. De sua
costela fez Eva, sua mulher. E
logo os colocou em meio no
paraíso. Ambos viviam nus
sem se envergonharem e
Deus, pelas tardes, costuma-
va visitá-los e conversar com
eles (Gênesis 2).  Uma histó-

UMA AVENTURA BÍBLICA - 2

RUA DO PATIS, 20

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com

Moda

Lace Wig: as perucas do momento!
Com acabamento
natural, as laces

estão bombando no
mercado de

acessórios capilares.
As Laces Wig são perucas

com o intuito de deixar o ca-
belo visivelmente natural,
como se realmente os fios es-
tivessem saindo do couro ca-
beludo da pessoa. Pode-se
encontrar lugares que fabri-
cam as laces customizadas de
acordo com as medidas do cli-
ente, mas hoje em dia existem
diversas lojas que fabricam e
revendem esses acessórios.
Essas perucas se populariza-
ram após celebridades usarem
em eventos e nas redes soci-
ais. Registros indicam que as
perucas são originárias do An-
tigo Egito, onde eram utiliza-
das como um objeto de prote-
ção ao couro cabeludo, por
conta da alta temperatura so-
lar. Naquela época, o uso de
perucas era visto como algo
que poderia definir o seu status
social, já que esses acessórios
eram valiosos.

Christina Jenkis, mulher
negra e formada em ciências,
foi uma grande contribuidora
para a criação da tecelagem
em cabelos. Com ajuda do pi-
anista Duke Jenkis, por volta
de 1950, abriram um salão de
beleza e começaram a inves-
tir nessa técnica que foi nome-
ada “HairWeev”.

Hoje, as Laces Wig estão
bombando e com muita varie-
dade de modelos. Existem dois
tipos, a Full Lace, que é mais
cara devido conter um tecido
fino, ao qual deixa a peruca
natural e confortável de usar.
Já a Lace Front é ideal para
quem gosta de mudar de visu-
al constantemente, com ape-
nas uma tela na parte da fren-
te, sendo de orelha a orelha, o
que garante mais durabilidade
e facilidade de colocar e tirar.

Para manter a Lace com
um visual natural é importante
colocá-las corretamente. Elas
são coladas, para garantir fir-
meza, mas se for para apenas
uma ocasião rápida, poderá
usá-las sem colar. O cabelo
natural poderá acomodar como
preferir, normalmente são fei-
tas tranças diretamente na raiz
do cabo. Agora, para retirar,
será necessário um removedor
específico para evitar
irritações na pele.

Camilla Gabrielle, de 23
anos, aderiu às Laces para aju-
dar em sua transição capilar.
A Designer de Moda decidiu
comercializar o acessório e
explicou o porquê.

Lace Wig é um acessório
que tem um grande valor his-
tórico, como você vê a impor-
tância desse acessório?

As perucas hoje em dia são
usadas com outros critérios,
não somente como um aces-
sório.  Vejo como um item que
tem a capacidade de mudar a
forma como muitas mulheres

se enxergam, melhorando a
autoestima e auxiliando no pro-
cesso de transição capilar.

Como surgiu a ideia de
comercializar as laces?

A ideia surgiu através da
minha experiência usando
lace, após usar durante a tran-
sição capilar, notar como me-
lhorou a minha autoestima e
facilitou o processo de cuida-
do com o meu cabelo. Portan-
to, resolvi comercializar para
que outras pessoas vivessem
essa experiência e facilitasse
o dia a dia delas.

Qual a diferença entre a
lace wig e a peruca?

A diferença é o acabamen-
to da lace, ela simula o nasci-
mento dos fios naturais do cou-
ro cabeludo, além de possuir
uma tela de acabamento fron-
tal e transmitir naturalidade. As
perucas não possuem tela de

acabamento e não imitam o
nascimento dos fios, mas o
custo-benefício é menor.

Qual a dica que daria para
quem começará a usar? Como,
por exemplo, qual seria a me-
lhor para se acostumar?

Um dos primeiros proces-
sos é usar sem medo e receio
do que as pessoas irão pensar.
Para se acostumar, as perucas
são uma ótima opção, pois não
tem a necessidade de utilizar
cola e poderá retirar no mo-
mento que desejar, dessa for-
ma facilitará a utilização.

As Laces passaram a ser mais
conhecidas após a cantora
Beyoncé usar constantemente

em eventos e shows.
Cantora Ludmilla usa e
 comercializa as Laces.

Cantora Iza adquiriu as
 Laces para eventos e ajudar

na  sua transição capilar.

Participante do BBB 21, a influencer
Camilla de Lucas apostou na Lace para

ajudar em sua transição capilar.

Reprodução: Instagram
 / Sant Wigs

Reprodução: Instagram
 / Sant Wigs

Camila mostra uma ideia
da lace front.

ria para encantar crianças de
todas as épocas. Mas com o
passar do tempo, a Ciência de-
monstrou que o homem foi
evoluindo a partir de seres in-
feriores, desde o Australopite-
cus, há uns três milhões de
anos, passando pelo Homo
Erectus, o Homo Habilis e o
Homo Sapiens. Se alguém aí
achar que eu estou copiando
a abertura da série The Big
Bang Theory está absoluta-
mente certo...

 Então, o homem não foi
formado do barro nem a mu-
lher a partir de uma costela;
no início não houve apenas um
casal, mas vários; e os primei-
ros homens eram primitivos,
não heróis dotados de sabedo-
ria nem perfeição.  Por que a
Bíblia relata desta maneira a
criação do homem e da mu-
lher? Simplesmente porque se
trata de uma parábola, de um
relato imaginário que preten-
de deixar um ensinamento às
pessoas.  Consta que esta pa-
rábola foi composta por um
anônimo catequista hebreu a
quem os estudiosos chamam
de yahvista, próximo ao sécu-
lo X antes da Era Comum.
Como seu propósito não era
dar uma explicação científica
sobre a origem do homem,
mas sim criar uma aproxima-
ção religiosa, elegeu esta nar-
ração na qual cada um dos
detalhes tem uma mensagem
simbólica, segundo a mentali-
dade da época.

 Um Deus oleiro  - O
primeiro detalhe que chama a
atenção é que o texto afirma
que o homem foi criado do
barro. Diz o Gênesis que no
princípio, quando a terra era
ainda um imenso deserto, "o
Senhor Deus formou o ho-
mem do pó da terra, e soprou
em seus narizes o fôlego da
vida; e o homem foi feito alma
vivente" (2,7).

 Para entender isto, deve-
se levar em conta que os an-
tigos achavam curioso ver que
pouco tempo  depois da mor-
te de uma pessoa, ela se con-
vertia em pó. Esta observa-
ção os levou a imaginar que o
corpo humano estava funda-
mentalmente feito de pó. A

ideia se estendeu por todo o
mundo oriental, e a encontra-
mos presente na tradição da
maioria dos povos. Os babilô-
nios, por exemplo, contavam
como seus deuses haviam
amassado com barro os ho-
mens; e os egípcios represen-
taram nas paredes de seus
templos a divindade amassan-
do com argila o faraó. Gregos
e romanos compartilhavam
igualmente esta opinião.
Quando o escritor sagrado quis
contar a origem do homem,
baseou-se nesta mesma cren-
ça popular, mas agregou uma
novidade a seu relato: o ser hu-
mano não é unicamente pó;
possui em seu interior um so-
pro de vida que o distingue de

todos os demais seres vivos,
porque ao vir de Deus, se
converte em sagrado. E isso
não acontece somente ao rei
ou ao faraó, mas a todos os
homens. Ele quis dizer isso
quando contou que Deus "so-
prou em seus narizes". Co-
meçava assim a revolucionar
a concepção antropológica da
época.  A imagem de um
Deus oleiro, de joelhos no
chão amassando barro com
as mãos e soprando nos na-
rizes de um boneco pode nos
parecer um pouco bizarra.
Na mentalidade da época, no
entanto, a cena descrevia
uma homenagem a Deus.

 De fato, de todas as pro-
fissões conhecidas na socie-
dade de então, a mais digna,
a mais grandiosa e perfeita
era a de oleiro. Impressiona-
va ver esse homem que, com
um pouco de argila sem va-
lor, era capaz de moldar e cri-
ar com grande maestria pre-
ciosos objetos: baixelas, co-
pos e e belos utensílios.  Ou-
tro dia, na televisão, assisti-
mos, Silvia e eu, a um docu-
mentário sobre mestre Vita-
lino. Lá em Caruaru, o gran-
de artista popular era exata-
mente isso, um oleiro. Muito
bem feito, o programa mos-
tra como esse homem sim-
ples influenciou, e ainda in-
fluencia, a cultura e a econo-
mia do lugar. Faz pensar.
Mas voltemos ao nosso tex-
to. O yahvista, sem preten-

der ensinar cientificamente
como foi a origem do homem,
posto que não o sabia, quis in-
dicar algo mais profundo: que
todo homem, quem quer que
seja, é uma obra direta e es-
pecialíssima de Deus. Não é
mais um animal da criação,
mas um ser superior, misterio-
so, sagrado e imensamente
grande porque Deus em pes-
soa teve o trabalho de fazê-lo.
A imagem de Deus Oleiro fi-
cou consagrada na Torá como
uma das mais bem feitas. E ao
longo dos séculos reaparece-
rá muitas vezes para indicar a
extrema fragilidade do homem
e sua total dependência de
Deus, como na frase de Jere-
mias: "Diz o Senhor: eis que
como o barro nas mãos do
oleiro, assim sois vós na mi-
nha mão" (18, 6).

A Torá segundo HBV

Hugo Pereira

Especial
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15º Ação Social na Brasilândia teve distribuição de marmitex
e cestas básica para a comunidade no Jardim dos Francos

Henrique Deloste e equi-
pe realizaram a 15º Ação So-
cial na Brasilândia no dia 26
de Abril. Foram 300 Marmi-

tex, 600 Máscaras e 400 Ces-
tas Básicas distribuídas para a
Comunidade. A Ação aconte-
ceu na Rua Laudelino Antônio

de Brito, no Jardim dos Fran-
cos, com participação ativa de
moradores de outros bairros
no território.

  As Marmitex feitas no
mesmo dia, foram preparadas
pela rapaziada do Projeto
Abrace Vida (Laios, Natália e
equipe), parceiros da AMJFA
que estão fazendo a maior di-
ferença no social  junto à co-
munidade e moradores de rua.

 Nas Ações pelos bairros
da Brasilândia, destacamos
também o excelente trabalho
da parceira Milla Tomaz (Ni-
nho Social) e na trajetória de
correria contamos com o apoio
de uma empresa legal, parcei-
ros que têm responsabilidade
social cuja o nome é Dulbar-
mirga.  Juntamente com os
parceiros, Deloste prepara
mais uma ação para a 2ºquin-
zena de Maio desta vez envol-
vendo os Sacolões de Horti-
fruti. As doações fazem falta
e são bem -vindas através do
Tel (11)997278502

Saneamento básico  precário traz
riscos à saúde de muitos brasileiros

O Brasil é uma das quinze
maiores economias do mun-
do. Mesmo assim, mais da
metade do esgoto do país não
é tratado. E é a população que
sofre com o descaso.  O dia-
a-dia de comunidades em vá-
rios pontos do país é um risco
principalmente para a saúde.

Mais da metade
do esgoto do país

não é tratado e é a
população que sofre

como descaso

Antigamente não havia
melhorias e os moradores e vi-
sitantes enfrentavam  a maior
dificuldade e transtornos para
utilizar a Rodovia Diogo de
Vasconcelos, em Minas Ge-
rais, porque a via pública que
começa na BR 33 ficou mui-
tos anos no total estado de
abandono, com muitos buracos
e lama nos dias de chuva. Po-
rém, hoje a Estrada que tem
18 KM está nos trinques, re-

Melhorias na Rodovia  Diogo de
 Vasconcelos em MG  foi cobrança

de moradores na época

Gente que merece destaque
pelo bom trabalho

Nesta foto estão o Empresário Sergio Matrone, Milla
Tomaz(Ninho Social), Deloste e Alexandre, gente que tem tra-
balho junto à comunidade e nesta pandemia faz a diferença
ajudando o próximo.

Nota de
Aniversario

Quem faz aniversá-
rio é o Jovem Paulo
Henrique residente no
Jardim Guarani, ele será
homenageado por ami-
gos e familiares e rece-
be os parabéns com
muita felicidade de toda
equipe deste jornal e do
amigo Deloste.

O PROJETO - Desde
março de 2020 quando a pan-
demia teve início no Brasil, di-
versas foram as preocupa-
ções, algumas com a vida; ou-
tras, com ego e politicagem.
Porém um fato interessante
sobre um dos momentos mais
complicados vividos pela hu-
manidade sem dúvidas foi a
solidariedade de muitas pesso-
as. Não se sabia até então o
que poderia ser feito com os
mais vulneráveis, uma vez que
era fato que o isolamento so-
cial causaria menos empregos
e, consequentemente, queda
de renda e menos doações aos
necessitados. Foi então que
um grupo de amigos da Zona
Norte resolveu colocar a mão
na massa e sair de casa todas
as noites para ajudar, acolher
e entender o que a população
precisava. Líder do projeto,
Ednalva da Silva Nunes, mo-
radora da Cachoeirinha há 20
anos, relata que sempre gos-
tou de ajudar as pessoas em
situação de rua, mas que ago-
ra era necessário fazer mais e
melhor para alcançar mais
pessoas. " Aqui em frente da
minha casa sempre coloquei
comida para eles pegarem,
mas agora cresceu um pouco
a quantidade e temos que ir ao
encontro das pessoas", afirma
a mulher que também é famo-
sa por inspirar as pessoas com
sua corrida de rua praticada
todas as madrugadas. Em
2020, o Sopão da ZN, como
ficou conhecido, distribuiu cer-
ca de 17 mil refeições, além
de bebidas ( suco, achocola-
tado e água) e roupas nos pe-
ríodos mais frios do ano. As
ações, no auge da pandemia,
ocorriam três vezes na sema-
na e contavam com cerca de

20 voluntários, todos engajados
e cheios de amor no coração
pelo próximo.

DOAÇÕES - Com o de-
correr do tempo, o projeto foi
ganhando fama e pessoas co-
meçaram a ajudar e contribuir,
tanto na mão de obra, quanto
no que diz respeito ao finan-
ceiro. Os jornalistas Anderson
Cheni, Juliana Vaz e Rogério
Voltan foram os responsáveis
pelo contato da maioria das
doações, que chegavam de di-
versas partes da cidade. De-
pois disso, uma vaquinha vir-
tual foi criada e, com sucesso,
arrecadou mais para que uma
quantidade maior de pessoas
fosse ajudada.

O FUTURO - Em 2021,
as ações estão ocorrendo às
sextas - feiras, mas conta com

Hugo Pereira

o mesmo empenho e relevân-
cia de sempre. Assim como no
ano passado, o projeto tem
outros propósitos, como o de
buscar por famílias de pesso-
as desabrigadas e procurar
uma reconciliação. Assim
como foi feito em 2020. Para
Ednalva, o Sopão da ZN é mais
que um sonho, é a realização
de um propósito que brotou no
coração e agora é colocado
em prática. " Deus tem sido
muito bom comigo e nada me-
lhor que ajudarmos outras pes-
soas com as maravilhas que
recebemos", finaliza!

Você pode acompanhar
o Sopão da ZN nas redes
sociais : @sopaodazn . Ou
contribuir participando das
entregas, todas às sextas,
às 19 horas, na Avenida Pa-
rada Pinto, 911.

Distribuição ocorrem todas às sextas, a partir das 19 horas

Ação Social

cebeu asfaltamento, entre ou-
tras melhorias graças a cons-
tantes reivindicações de alguns
moradores, entre eles Domin-
gos Rodrigues Rosa e Concei-
ção Marinho, do bairro Alto do
Coelho no Município de Diogo
de Vasconcelos , os pedidos de
benfeitorias qu e na época foi
publicado em jornais ocorreu na
gestão do ex-governador
Newton Cardoso mais ou me-
nos em Junho de 1988.

ESPERANÇA: Projeto Social da Zona Norte leva
alimentos para moradores de rua em São Paulo

Hugo Pereira
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A modelo Scheila Correa estará no evento da Musa da
Seleção 2021 mais uma produção da Sport Models do empre-
sário Renato Cury, com 1.72 de altura, 22 anos, cabelos pre-
tos e lisos e olhos castanhos. Com certeza irá abrilhantar as
passarelas de Sampa.

Scheila Correia, uma Índia
da passarela da beleza

Visando promover mais con-
forto aos beneficiários, colabora-
dores e comunidade em geral, o
Grupo São Cristóvão Saúde reali-
zou, no dia 5 de maio, mais uma
importante inauguração: o Insti-
tuto de Ensino e Pesquisa Maria
Patrocínia Pereira Ventura - IEP
Dona Cica. Localizado na Rua Te-
renas, no Alto da Mooca, o IEP
possui quatro pavimentos e mo-
derna cobertura, construído em
uma área de 2.500 m².

O ambiente também traz o
Memorial São Cristóvão, com acer-
vo físico, digital e interativo, con-
tendo a história da Instituição, as
certificações e as premiações con-
quistadas ao longo do centená-
rio. O local é munido de mesa tou-
ch, totem e videowall para exibi-
ção de cursos e palestras do IEP.
Já o amplo auditório, totalmente
high tech e com capacidade para
120 pessoas, traz técnicas de acús-
tica e luminotécnica exclusivas,
fatores que, juntamente com a ar-
quitetura, resultam em um espaço
moderno, aconchegante e funcio-
nal para realização de eventos,
cursos e palestras, tanto voltados
para profissionais da saúde e co-
laboradores como para beneficiá-
rios e comunidade em geral. Nas
duas principais salas de estudo
foram instalados monitores inte-
rativos touch, permitindo o uso de
tela para anotações e observações
pelo professor que ministrará seu
conteúdo. Outra novidade tecno-
lógica diz respeito a simulação re-
alística clínica e comportamental,
voltada aos treinamentos dos pro-
fissionais da saúde, garantindo o
aprimoramento assistencial, atra-
vés de manequins de alta fidelida-
de, importados diretamente da
Noruega, que reproduzem sons
pulmonares, cardíacos, abdomi-
nais, bem como o movimento dos
olhos, pulsos palpáveis nos qua-
tro membros, possibilidade de
punção venosa, infusões de me-
dicamentos e passagens de cate-

teres diversos, podendo ser utiliza-
dos para todos os tipos de simula-
ções. De acordo com o Presidente/
CEO do Grupo São Cristóvão Saú-
de, Engº Valdir Pereira Ventura, as
instalações do IEP são de primeira
qualidade e possuem equipamen-
tos de última geração, com diver-
sos recursos tecnológicos para
atender todos os públicos que con-
templam essa Unidade de Negócio.
"Temos muito orgulho em inaugu-
rar esse grandioso Instituto de En-
sino e Pesquisa. Com espaços e
materiais totalmente inovadores, o
IEP veio para agregar, ainda mais,
as atualizações executadas no São
Cristóvão Saúde, no que diz res-
peito ao atendimento voltado aos
nossos beneficiários, colaborado-
res, profissionais assistenciais e pú-
blico em geral", e completa.

"Os arquitetos desempenha-
ram um trabalho de excelência, com
tecnologias de vanguarda e diver-
sas novidades de mercado. O edi-
fício conta com recursos que vão
d esde automação até efeitos e
equipamentos de iluminação. Em
suma, a palavra-chave do projeto
é inovação, saindo do convencio-
nal em múltiplos aspectos". O
"Instituto de Ensino e Pesquisa -
IEP Dona Cica" é uma homenagem
feita, exclusivamente, à Sra. Maria
Patrocínia Pereira Ventura - espo-
sa do Administrador Geral da Ins-
tituição, Américo Ventura, e mãe
do Presidente/ CEO do Grupo,
Engº Valdir Pereira Ventura; e da
Diretora de Responsabilidade So-
cial, Verenice Prudencio, que sem-
pre acreditou no poder do conhe-
cimento e da educação como fon-
te de sabedoria e crescimento pes-
soal. "Trata-se de um projeto mui-
to especial para mim, sendo em
homenagem à minha mãe que, na
época, mesmo sem condições fi-
nanceiras e tendo que ajudar nas
despesas de casa, estudava de
manhã e trabalhava a tarde, con-
cluindo o ensino primário e sendo
homenageada pelo grupo escolar,

porém precisou interromper seus
estudos para ajudar no sustento
do lar. Por isso, ela é e sempre será
uma fonte de inspiração para to-
dos nós", finaliza Ventura.

O evento de inauguração foi
restritamente destinado à Impren-
sa e diretoria. Contou com os dis-
cursos do Presidente/ CEO, Val-

dir Ventura; do Diretor do IEP, Prof.
Dr. Fernando Schuh; da Coorde-
nadora do Instituto de Ensino e
Pesquisa, Adriana Bacchin; e da
arquiteta da Instituição, Cibeli
Bagnato. Após o cerimonial, foi
realizado um tour pelas instalações
do IEP e entrega de press kit ex-
clusivo aos convidados.

Presidente/CEO do GSC, Engº Valdir Pereira Ventura

  Desta destacou-se na
área de intervenção promoção
prevenção e conservação do
meio ambiente pelo seu traba-
lho do dia a dia tanto a nível
nacional como internacional.  A
referida gala decorreu no últi-
mo sábado (dia 17.04.2021)
numa noite de glamour que
contou com atuações ao vivo
de: Micas Cabral, Soraia Ra-
mos, Calema, Paulo Flores,
Guilherme Silva, Manecas
Costa e Tito Paris.  O
objectivo da RDP África é fun-
cionar como placa giratória de
informação lusófona e as suas
emissões encerram fortes
componentes de informação e
cultura lusófonas, partindo da
atenção que se coloca na ob-
tenção de elementos informa-
tivos e outros oriundos de
Portugal, PALOP e Brasil.

 A RDP África tem, con-
seguindo realizar o equilíbrio
multinacional na área da mú-
sica e funcionar, no plano in-

formativo, em dois sentidos:
dirigindo para África informa-
ção portuguesa, do mundo e
da comunidade africana que
reside em Portugal e trazendo
para Portugal uma larga infor-
mação africana.  Importa sali-
entar que Miguel de Barros é
diretor executivo da ONG
Tiniguena, que atua em todo
país com foco especial para
as zonas insulares arquipelago
dos Bijagós que conta com 88
ilhas e ilheus concretamente
(Urok)  na promoção, preven-
ção e conservação do meio
ambiente.

 Miguel de Barros é consi-
derado uma das personalida-
des mais influentes da África
Ocidental cujas ações
engajadas influenciam e trans-
formam.  Sociedades no es-
paço da UEMOA ( especial-
mente na área do desenvolvi-
mento humano). Acumulando
reconhecimento e atuação in-
ternacional, em 2018, venceu
o prêmio Pan-africano Huma-
nitário de liderança em pesqui-
sa e Impacto Social.

 É também considerado
uma das figuras mais cativan-
tes e sabias da sua geração, é
uma voz activa na reconstru-
ção dos valores e ideias tradi-
cionais e culturais guineenses.

 Um jovem extremamente
dinâmico e culto, que tem lu-
tado para mudar a actual ima-
gem do país através das suas
actuações em diversos ramos
do saber.  Essa nomeação vem
provar a tenacidade do traba-
lho árduo num país e lugar
onde as condições de traba-
lhos não são das melhores.
Mais uma prova de *might is
right* o trabalho  enaquadra-
se no programa ONU 2030 de
desenvolvimento sustentável.

Para um amigo tão querido
e de longa data, eu só posso
desejar toda a felicidade deste
mundo. Que só as coisas mais
lindas cruzem o seu caminho!
Parabéns Evandro de toda a
equipe do Jornal São Paulo de
Fato.   Hein e por quê?

Quem comemora 87 anos
no dia 11 de maio é o nosso
colunista Prof. Clóvis Pereira,
já vacinado está feliz e diz que
chegará aos 100 com toda lu-
cidez. Parabéns professor de
toda a equipe do Jornal São
Paulo de Fato. Parabéns. Hein
e por quê?

Evandro Franco

Professor
 Clovis Pereira

Mongaguá em
dia de glamour

na Chacara
Asebam

The Look Models trás para o
litoral paulista na cidade linda de
Mongaguá Miss e Mister Mon-
gaguá Gold e Miss e Mister
Fitness@Mundo da Suplementa-
ção, com a participação da em-
presária Maria de Mello e a Co-
roação das Exuberantes Ecos
Sustentabilidade e um Show de
Beleza e Glamour para nosso li-
toral. A Miss Eco-Salto, a mode-
lo Natália Ferraz irá participar  da
Miss-Eco Salto, é será uma forte
concorrente o evento acontece-
rá no dia 20 de maio a partir das
14h. na Chacara Asebam de Mon-
gaguá, Jardim Aguapeu, Av. Abí-
lio Shimit, 812 Mongaguá, O jor-
nal São Paulo de Fato deseja su-
cesso as concorrentes.

Aniversariantes
do mês de maio

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso
ao noticiário

 de  qualidade no YouTube

NA GALA DOS 25 ANOS DA RDP ÁFRICA

Grupo São Cristóvão Saúde inaugura novo
Instituto de Ensino e Pesquisa - IEP Dona Cica

Por: Benazira DjocoAntonio Carlos Santos

O sociólogo  guineense
 Miguel Barros
foi nomeado na

categoria Sociedade Civil.




