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Em clima de esperança, Imirim completou
188 anos no último dia 13 de maio

Há 188 anos era fun
dado um dos sím
bolos da cidade de

São Paulo, o bairro do Imirim.
Quem nunca ouviu falar da ave-
nida que corta o Oeste da Zona
Norte em direção à Santana, ou
mesmo da Engenheiro Caetano
Álvares, que leva tantos brasi-
leiros até a Marginal diariamen-
te. Centros culturais, escolas
tradicionais e um comércio for-
te é o que marca ainda mais o
aconchegante bairro.  Há 188
anos era fundado um dos sím-
bolos da cidade de São Paulo,
o bairro do Imirim.  Quem nun-
ca ouviu falar da avenida que
corta o Oeste da Zona Norte em
direção à Santana, ou mesmo
da Engenheiro Caetano Álvares,
que leva tantos brasileiros até a
Marginal diariamente. Centros
culturais, escolas tradicionais e
um comércio forte é o que mar-
ca ainda mais o aconchegante
bairro.  Algumas celebridades
mundiais são nascidas e corre-
ram pelas ruas do Imirim, con-
firmando o seu solo fértil para
boas coisas. A maioria certa-
mente conhece a embaixadora

Na última quarta-feira, 12 de maio, a Câmara Municipal de São Paulo, em sessão extraor-
dinária, aprovou em segunda votação o Projeto de Lei que institui o Polo Cultural, Gastronômi-
co e Turístico do Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó e entorno. De autoria da vereadora
Sandra Santana (PSDB), a iniciativa tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômi-
co da zona norte da capital. Pág. 7

Celebridades, tranquilidade e calmaria marcam o
 bairro mais charmoso da Zona Norte paulistana

que do París, Marquinhos, além
do sempre alegre e símbolo atu-
al da comunidade, o jornalista
Brás Pereira.   Ao longo dos seus
188 anos, o Imirim também
mostra-se cada vez mais soli-
dário, tendo uma comunidade
atuante com os necessitados e
especialista em lazer.

Em tempos comuns, as ruas
do bairro se tornavam uma ver-
dadeira Sapucaí, sobretudo
com a Brás Pereira Banda Show,
mais que uma tradição da Zona
Norte.  Por isso tudo, o bairro
localizado entre Casa Verde,
Cachoeirinha, Lauzane e
Santana tem demonstrado sua
importância incondicional du-
rante os anos e isso é reconhe-
cido por moradores, políticos
e pessoas influentes. Nós do
Jornal São Paulo de Fato somos
muito gratos ao Imirim. Viva!

do futebol feminino no Brasil,
Milene Domingues, o zagueiro
da seleção brasileira e atual cra-

  Miss Imirim
em 2020

Layane Lopes
tem 21 anos e
é represen-
tante de um

concurso que
é o mais

tradicional da
Zona Norte
Paulistana.

Esse ano, por
conta da

pandemia do
coronavirus, o

"Miss
Imirim" não

ocorrerá, mas
estamos nos
preparando
para voltar
com tudo no
próximo ano.

Câmara Municipal aprova Projeto de Lei que
institui o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico

do Largo da Matriz da Nossa Senhora do Ó
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Política e inflação são as-
suntos do momento. Comen-
ta-se de que Lula será candi-
dato à presidência da Repú-
blica, disputando possivelmen-
te com Bolsonaro. Lula, du-
rante seu recente governo foi
mal assessorado por ministros
não honestos. Até ontem os
nomes dessas ‘peças’ são
lembrados negativamente.
Apenas os numerários afana-
dos creio, não foram restituí-
dos, mas que eles estão ‘com
o burro na sombra’, ninguém
duvida! Caso Lula se dispo-
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Editorial

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha, recebo um grupo de ope-
rários a fim de solicitar um tra-
balho numa noite de sexta-fei-
ra, na praia, clamando junto a
Yemanjá para que a inflação
seja banida do Brasil e junto a
ela, alguns políticos promes-
sões desaparecessem do pla-
neta! Para desatar o nó, foi
escalado o ‘caboclo do Ven-
to’: “Zifios, ouvi seus pedidos
e os trabalhos, após pagos e
de posse dos recibos, terão iní-
cio. A inflação terá destino
certo; o trabalho será a bordo
de um navio que a levará a um

Abrindo o Baú

Um trabalho duplo!
país distante, sem retorno! Fi-
caremos livres desse terrível
mal! Inflação zero! Quanto
aos políticos promessões e que
desaparecem após eleitos, dei-
xe-os por conta do covid-19;
este dará o caminho correto a
eles! Gente produtiva e boa, o
covid-19 está levando; políti-
cos não terão chance!

Quanto ao preço deste
‘trabalho’ de despoluição e
raiva entre as pessoas de bom
caráter, será acertado após os
resultado, sem juros  ou cor-
reção monetária. Os resulta-
dos serão positivos; garantiu
o ágil caboclo do Vento!

 Política e Inflação

Conselho Tia Alzira

Tia Zulmira

Artigo

O SUS e seu legado à saúde
pública da população brasileira

Em meio à
maior crise
econômica e
de saúde públi-
ca causada
pela pandemia
de Coronaví-
rus, a socieda-
de tem mani-
festado seu re-
conhecimento
pela dedicação dos profissio-
nais de saúde, em todo o mun-
do. E no Brasil não é diferen-
te. O SUS (Sistema Único de
Saúde) e seus colaboradores
têm sido fundamentais para
evitar uma catástrofe ainda
maior aos cidadãos brasileiros.

Em um País em que o sis-
tema público de saúde con-
templa mais de 190 milhões de
cidadãos, onde cerca de 80%
da população depende de seus
serviços, o SUS tem mostra-
do, dia a dia, sua força opera-
cional e pragmática. De for-
ma emergencial, provou sua
flexibilidade e rápida adapta-
ção às demandas, através da
construção de hospitais de
campanha, treinamento de
profissionais para atuação na
linha de frente, abertura de
vagas para recrutar novos pro-
fissionais, expansão de leitos
e compras de recursos, como
respiradores e insumos.

 Na iniciativa privada, por
exemplo, o número de leitos
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), embora ampliado,
foi passível de lotação em cur-
to espaço de tempo, sendo
preciso estar alinhado ao SUS
para organizar a capacidade
de assistência ao paciente.

 Nesse sentido, é importan-
te entender o papel do SUS,
que abrange desde o simples
atendimento para a avaliação
da pressão arterial, por meio
da chamada Atenção Primá-
ria, até o transplante de ór-
gãos, garantindo acesso inte-
gral, universal e gratuito para
toda a população do País.
Neste cenário, entra a parce-
ria do Poder Público com o
CEJAM - Centro de Estudos
e Pesquisas “Dr. João Amo-
rim”.  Posso afirmar, com

Ademir Medina

 Essa semana o Jornal São Paulo de fato completa 20 anos de
existência. Nosso compromisso com a verdade e o apoio ao comércio
local e a marca registrada neste momento em que se imperam as fake
news. Além disso, durante todo tempo, procuramos acreditar em um
jornalismo raiz e que lute por benefícios à comunidade. Sabemos que
não é fácil, mas por você, querido leitor, buscamos forças no impossí-
vel para te dar o que há de melhor no mundo da notícia, entretenimen-
to, esporte e cultura. Não nos renderemos e nem nos venderemos por
nada. Lutaremos bravamente pela ordem e, também pela maravilho-
sa oportunidade de construir uma sociedade mais justa, livre e demo-
crática, sempre visando, claro, a verdade. Obrigado, leitor, ouvinte e
internauta  por nos manter vivos durante esse tempo todo. Somos
gratos e, com isso, agradeceremos levando a você a verdade em cada
fato e a pluralidade de opinião.

PELA ORDEM E A VERDADE

nha e possa concorrer, Bolso-
naro que se cuide! Durante o
governo Lula houve muitos
roubos efetuados pelos seus
auxiliares diretos, mas o país
funcionava a contento! Esta-
mos entendidos! Aguardamos
os fatos!  Quanto a inflação,
esta está ‘enraizada’ e conta
com o apoio dos governantes;
estes fazem vistas grossas, ale-
gando que está abaixo das pre-
visões. Pense nisso!

Tia Zulmira, viúva, vaci-
nada e eleitora!

Crônica Professor Clovis Pereira

 Nosso futebol
profissional, embora
sem a presença dos
torcedores - mais
uma vitória do covid-
19 sobre a popula-
ção -, continua sen-
do disputado, ora um
clube ganha, ora
perde e prosseguin-
do, volta a perder
novamente e mais
um técnico roda e outros es-
tão na corda bamba! Embora
não tenha ‘nada com o pei-
xe’, fico matutando: futebol é
oneroso, salários astronômi-
cos são do conhecimento dos
torcedores, sem rendas, como
os times se mantêm? Nem
Freud responde! Apenas atra-
vés da mídia, comenta-se de
que muitos times estão ‘enter-
rados em dívidas!’ Às vezes
conseguem vender um joga-
dor e desafoga parte das dívi-

Futebol

das. Acontece que muitos ti-
mes não revelam craques, não
terão as vendas e continuarão
as despesas ‘roendo’ a últimas
reservas. No terreiro da vovó
Candinha, houve um pedido
para decifrar esse enigma; os
caboclos não toparam a para-
da! Se o sobrenatural tira o
corpo fora é porque o nó é di-
fícil de desatar! Futebol sem a
presença de torcedores não
tem renda! Mistério à vista!

convicção, que o CEJAM tem
cumprido o seu propósito de
transformar a vida das pesso-
as por meio de ações de pro-
moção, prevenção e assistên-
cia à saúde. Tanto que, em
2021, completa 30 anos de
existência orgulhoso de sua tra-
jetória até aqui.  Hoje respon-
sável pela gestão de mais de
120 unidades e serviços de
saúde em 14 municípios e com
mais de 16 mil colaboradores,
a Instituição tem se destacado
por sua atuação em todos os
níveis de atenção à saúde: pri-
mária, especializada, urgência
e emergência e gestão hospi-
talar.  Vale destacar os esfor-
ços que têm sido feitos pelos
governos municipais no senti-
do de acudir em tempo seus
munícipes.  A cidade de São
Paulo dá um bom exemplo de
que é possível, através do
fortalecimento da Atenção Bá-
sica, fornecer uma melhor as-
sistência, inclusive, ampliando
em seus territórios estratégias
de implantação de leitos em
seus ambulatórios.   Por fim,
gostaria de exaltar ainda que a
parceria entre as Organizações
Sociais e o Poder Público im-
prime, inclusive, o fortalecimen-
to do SUS. Exemplo disso se
concretiza nas unidades geridas
pelo CEJAM, que possui certi-
ficações, incluindo seis acredi-
tações ONA (Organização
Nacional de Acreditação). E
assim seguiremos, juntos, en-
frentando, da melhor forma pos-
sível, este delicado momento e
tantos outros que poderão sur-
gir, com respeito à população e
focados em uma saúde de qua-
lidade. Vamos em frente!

Ademir Medina é CEO do Cen-
tro de Estudos e Pesquisas “Dr. João
Amorim” (CEJAM)

O preço aplicado pelos
pecuaristas e comerciantes
para a carne de boi, é escor-
chante! Ao conferir, o fre-
guês perde o embalo! Há
atenuantes: carne de porco,
frango ainda dá pra encarar,
mas um bife, churrasco está
fora de cogitação!

Gás de cozinha sobe de pre-
ço constantemente. Fogão a
lenha não existe nas casas; o
cabra fica num dilema: compra
arroz, feijão ou compra o gás?

Numas destas investidas
inflacionárias, o pão pega
garupa e sobe de preço. Jun-
to a ele, outros ‘invejosos’
acompanham!  O consumi-
dor sofre as consequências!

Cadê os políticos promes-
sões que não tomam nenhu-
ma providência? Antes das
eleições muitos ‘enganadores
e promessões se rotulam como
‘defensores do povo!’ Defen-
sores dos tubarões, seria o
chavão correto!

Aguarde novas eleições
em breve e vamos ser en-
ganados pela centésima
vez! Cruzes!!

Prefeitura de SP pede com-
provação de pelo menos 3 re-
médios a hipertensos na hora da
vacinação contra a covid-19.
Necessidade desta comprova-
ção específica na hora da vaci-
nação, porém, não consta nos
documentos de divulgação



  Nada de dar o passo maior que as pernas suportem! Comprando fiado tudo
que encontra, pense nisso: comprando, terá que pagar e você, desempregado e
preguiçoso, como saldará os ‘papagaios?

Distraia a mente mentirosa! A sua mente, mente mais que a vó de são Pedro!
Em mente e políticos não se pode confiar. Político mente por necessidade em
ganhar votos, ser eleito, receber ordenado em dia, através da mente nada hones-
ta possuída pelos eleitores.

 Novamente o  equilíbrio,   pinta nas previsões do  zodíaco! Equilibre suas
finanças para não passar vergonha ao ver seu nome entre os maus pagadores.
Portanto, beba menos cachaça e mantenha suas contas equilibradas!

   Mudança à vista! No edital da penitenciária em que está gozando férias
prolongadas de 20 anos, seu nome consta na breve mudança para outra peniten-
ciária, situada no Amazonas. Motivo: andando com más companhias!

 Maneire suas investidas amorosas! Numa destas, viajará antes do combina-
do! O motorista de caminhão seu vizinho, cismou que ao viajar pro nordeste,
você pula o muro e faz companhia pra sua ‘boneca’. Se cuida, irmão!

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 riqueza no trabalho profissional é baseada na honestidade! Como você não
é nada honesto, isso ficou provado ao participar de um ataque ao indefeso caixa
eletrônico, mude de vida antes que caia a praça! Depois, não adianta chorar!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Com calma, alcançará o caminho da casa da Vitória, aquela ‘piranha’ que
afanou seu guarda-chuva e você voltou molhado durante a tempestade. Ontem
observei o marido da Vitória desfilando com o seu guarda-chuva afanado!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Descarte algo desnecessário que atravanca sua vida como sapato apertado,

sua sogra, cunhados cachaceiros e mulher faladeira. Junte tudo e descarte numa
reunião de  pancadão recheado de coronavírus! Ficará aliviado da raça!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
   Seu trabalho está em queda! Como excelente paraquedista, numa dessas

atividades, terá uma queda esquisita; cairá nos braços do Zezinho bilu-bilu e assim
vai recuperar as quedas que a vida de paraquedista lhe proporciona.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Previsão de bons ganhos em seu trabalho, embora nada honesto! Ao atacar

junto aos seus amiguinhos um carro forte que transporta grana, na partilha caberá
a você maior parte, devido ser o idealizador da façanha, fornecendo pistas!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Muita atividades culturais, palestras, concertos, viagens, farão através da sua

dedicação a promoção no trabalho. Portanto, inteligência, dedicação e honesti-
dade são sinônimo de progresso!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Fases de altas e baixas no trabalho, graças à covid-19 fechando o comércio,

atividade em que se mantinha. Se não aproveitou as chances da fase em alta, passará
‘estreito’ agora na fase baixa. Deverá se queixar pro bispo ou pro covid-19!

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

 Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e
Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos pensamentos:

www.bancanovaluz.blogspot.com.br
 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com
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Hoje inicio a minha coluna
comentando o comparecimento do
cantor Latino à Delegacia de Cri-
mes Raciais e Delitos de Intole-
rância - DECRADI - na tarde da
última quinta-feira para dar seu
depoimento após a denúncia de
intolerância religiosa.

Segundo uma fonte de infor-
mação do Rio de Janeiro, o cantor
compareceu na delegacia para
prestar esclarecimentos a respei-
to da denúncia realizada pela Se-
cretaria Municipal da Cidadania.

A decorrência da obrigatorie-
dade do Latino ter que compare-
cer e explicar foi em razão de sua
fala sobre a morte de Twelves, seu
macaco.  Em uma entrevista no
mês de abril, Latino ofendeu as
religiões afro-brasileiras.

Ele responsabilizou pessoas
(provavelmente adeptos de seg-
mentos de matrizes africanas) pela
morte do animal de estimação. O
cantor afirmou que todo mundo
disse a ele que foi Macumba.

"Fizeram um trabalho pra
mim e o macaco foi no meu lugar.
Quem conhece o mundo espiritu-

 Manifestações sobre a re-
novação de Neymar com o
PSG me causam nojo e repul-
sa. E o pior, o motivo não é fu-
tebolista, muito menos tático ou
técnico. O motivo é o salário
do "Menino Ney". Segundo a
imprensa francesa, o brasilei-
ro vai ganhar cerca de 190
milhões de reais por ano, o que
se transforma em 16 milhões

UM PAÍS DE INVEJOSOS
por  mês. Com isso, a in-
ternet começou a entre-
gar os invejosos. " Um
professor não ganha isso".
" Um médico salva vidas
e não recebe um salário
desses".  Essas foram al-
gumas das indagações
colocadas por aqueles que
se julgam donos e respon-
sáveis por toda renda do
mundo. Mas a ignorância
não está ai. Está na infe-
liz ideia de que ninguém
pode ter algo a mais, uma
espécie de comunismo
escondido . O dinheiro
que Neymar recebe não
é tirado da saúde ou da

educação. O salário de Ney-
mar é privado. Portanto, não há
relação de causa e efeito com
os baixos e injustos salários re-
cebidos pelos profissionais do
sistema público.

Porém, a inveja de muitos
não deixa o raciocínio mais ló-
gico acontecer e acabam falan-
do bobagens que, no fim, viram
verdades.

Hugo Pereira

al pode dizer melhor", afirmou
Latino, que contou que soube dis-
so através de um "médium" e de
um profeta.

O discurso do cantor não pa-
rou por aí. "Nessa parada de cen-
tro espírita, nesse bagulho de ma-
cumba, os caras fazem trabalho
para infernizar a vida do outro". A
denúncia foi feita ao Ministério
Público do Rio de Janeiro pelo
Deputado Átila Nunes do
MDB,agravado por ter sido em um
veículo de comunicação.

Vale lembrar que a intolerân-
cia religiosa é crime. Dessa for-
ma, o código penal  estabelece,no
artigo 208, aplicação de multa e
detenção de um mês a um ano para
quem escarnecer de alguém pu-
blicamente, por motivo de crença
ou função religiosa.

Cabe ainda ressaltar que "Ma-
cumba" é um antigo instrumento
de percussão de origem
africana,usado em terreiros de cul-
tos afro-brasileiros. O cantor não
observou o respeito  aos seguido-
res desse segmento religioso.

Segundo o Deputado que fez a
denúncia Latino, mostrou seu lado
intolerante,o que motivou o pedi-
do de investigação. Ele deve res-
ponder pelas ofensas aos pratican-
tes da Umbanda e do Candomblé,
que não tem qualquer culpa pela
decadência da carreira dele.

Frase Final: O respeito pelos
segmentos religiosos dá susten-
tação ao direito de Ir e vir

   QUEM É MEU PRÓXIMO?
 Nisto, levantou-se um doutor da

lei e, para o pôr à prova, fez esta
pergunta: “Mestre, que hei de fazer
para obter a vida plena?” Disse-lhe
Jesus: “O que está escrito na Lei?
Como lês?” Ele respondeu:-lhe “Ama-
rás o Senhor teu Deus, com todo teu
coração, com toda tua alma, com to-
das as tuas forças e com toda tua
mente, e ao teu próximo, como a ti
mesmo”. Disse-lhe Jesus: “Respon-
deste bem! Faça isso e viverás”. Mas,
ele, querendo justificar-se, disse a Je-
sus: “E quem é meu próximo?”

  Neste momento fazemos nossas
as palavras de um irmão que se mani-
festou mediunicamente no nosso meio:
“Bela pergunta. Vocês já se pergunta-
ram isso? Não? Que pena, mas veja-
mos a parábola porque, Jesus, para
lhe responder conta a historia do bom
samaritano a qual solicitaria  que vo-
cês a lessem com muita atenção em
Lucas 10:25-37, porque eu, coitado
de mim, falhei e muito...” (E contou-
nos a parábola) “Jesus tomando a pa-
lavra disse: Certo homem, ao descer
de Jerusalém para Jericó, caiu em po-
der dos salteadores, os quais, depois
de o despojarem e cobrirem de feridas
desapareceram deixando-o meio mor-
to. Descia casualmente, por aquele
caminho um sacerdote, que ao vê-lo,
afastou-se para o lado e passou adian-
te. Do mesmo modo, também um le-
vita, que veio por aquele lugar, ao vê-
lo, passou de lado e foi adiante. Mas
um samaritano, que ia de viagem, che-
gando perto dele e tendo-o visto, en-
cheu-se de compaixão. Aproximou-se,
pensou-lhe as feridas, deitando nelas
azeite e vinho, colocando-o a seguir
sobre a própria cavalgadura, levou-o
para uma estalagem e prestou=-lhe as-
sistência. No dia seguinte, tirando dois
denários, deu-os ao estalajadeiro e dis-
se: “Preste-lhe assistência , e o que
gastares a mais eu te pagarei quando
voltar”. Qual destes três te parece ter
sido o próximo daquele que caíra em
poder dos salteadores?”.

Ele respondeu: “O
que usou de misericórdia
para com ele”. Disse-lhe
então Jesus: “Vai e faze
tu também do mesmo
modo.”   Após uma pe-
quena pausa, nosso irmão
continuou, com lagrimas
nos olhos, a nos falar:
“Tenho vontade de cho-
rar quando me lembro des-

tas palavras: o que usou de miseri-
córdia e vai, faze tu o mesmo. Por
muitas vezes passei ao largo e não
quis saber dos problemas de ninguém.
Devido à minha grande sabedoria que
na minha ignorância eu pensava que
tinha porque eu achava que sabia as
respostas para tudo. Foi quando
aprendi que o conhecimento sem sen-
timento não tem valor. Ora, a lei de
ação e reação explicava todos os so-
frimentos  que eu via pela frente e por
diversas vezes, alias, inúmeras, me
deparei com situações que exigia mi-
nha misericórdia e eu, simplesmente,
dizia que se a pessoa estava passan-
do por aquilo era porque tinha mere-
cido. E o ignorante aqui passava de
lado e seguia adiante. Com a desculpa
de não interferir no carma da pessoa,
não usava de misericórdia. Bem, a
vida ensina a viver e acredito que es-
tou aprendendo, mas, até hoje, todas
as vezes em que eu leio esta parábola,
ou que me recordo dela, choro de ar-
rependimento por ter siso tão endu-
recido, burro, egoísta, orgulhoso e
vazio de amor ao próximo, de miseri-
córdia. A dor fizera-me repensar meus
conceitos.”

 Sua historia-nos fez meditar:
Quantos que como ele e que se di-
zem cristãos, passam de lado e ainda
zombando do caído? Quantos exclu-
em de seu circulo de amizade àquele
que tem problemas sociais? Ou por-
que é viciado em drogas, ou porque é
delinquente? Ou porque é alcoólatra
ou mendigo? Ou porque é epilético
ou porque é de outra religião? Ou
porque isso, aquilo e aquilo outro?
Existe uma frase que tem tudo a ver
com o que expomos: “É-se cristão
enquanto não se tem que enfiar a mão
no bolso para ajudar teu semelhante,
enquanto ele não toma teu tempo
com lamurias  e enquanto você não
se envolver no problema dele”.

 Tanto ontem como hoje, somos
indiferentes e passamos ao largo,
seguindo em frente sem nos preocu-
parmos com o necessitado de nós.

EM CADA DIA SEMPRE HÁ UMA NOVA LUZ!

Enem 2021 será realizado em
2022; confirma presidente do Inep

Educação Brás Pereira

Já existia a suspeita de
que a prova para ingresso nas
universidades do país não se-
ria aplicada em 2021. Um
portaria publicada no Diário
Oficial de ontem com as me-
tas globais previstas pelo pró-
prio Inep não incluiu a reali-
zação do exame.  Oficialmen-
te, o instituto tem informado
que a decisão sobre realizar
o vestibular em 2022 ainda
não foi tomada.  Thank you
for watching -  Com a pande-
mia do novo coronavírus, o
Enem tornou-se um “proble-
ma” para o governo, o que não
deveria acontecer. Em 2020,

diante das restrições
no deslocamento da
população e com o
veto a aglomerações,
o exame deve de ser
adiado para janeiro
de 2021 – o que efe-
tivamente ocorreu.O
caos no calendário,
porém, tornou confu-

so o ingresso em universida-
des públicas e privadas que
utilizam o vestibular como por-
ta de entrada.  Dupas Ribeiro,
que comunicou hoje que não
será capaz de realizar o exa-
me deste ano, é o quarto pre-
sidente do Inep desde o início
do governo de Jair Bolsonaro.
Antes dele passaram pelo ins-
tituto Alexandre Ribeiro Perei-
ra Lopes (de maio de 2019 a
fevereiro de 2021), Elmer Co-
elho Vicenzi (de abril de 2019
a maio de 2019) e Marcus Vi-
nicius Rodrigues (de janeiro de
2019 a março de 2019). (O
Globo)
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Cassius

Mais de 50 pessoas aglomeradas são
flagradas pela Polícia Civil em

festa clandestina na zona norte de SP

Policial Brás Pereira

Prova de vida do INSS volta a valer
a partir de junho nas agências

Quem não atender convocação terá benefício bloqueado
 Agência Brasil - A partir

de junho, os aposentados e
pensionistas do Instituto Naci-
onal do Seguro Social (INSS)
que deixarem de realizar a pro-
va de vida voltarão a ter o be-
nefício cortado, informou hoje
o órgão. A exigência estava
suspensa desde março de 2020,
por causa da pandemia de
covid-19.  Inicialmente, a re-
tomada da prova de vida esta-
va prevista para maio, mas foi
adiada em um mês pela Porta-
ria 1.299 do Ministério da Eco-
nomia, publicada (13) no Diá-
rio Oficial da União.

Em maio, ocorrerá o blo-
queio de 160 mil beneficiários
que deveriam ter feito a prova
de vida em fevereiro de 2020,
antes do início da pandemia.
Estes devem ir à agência re-
gularizar a situação. De mar-

ço de 2020 em diante, os pra-
zos serão retomados de forma
gradual, para evitar aglomera-
ções nas agências bancárias.

 A portaria estabeleceu o
seguinte calendário de transi-
ção para a prova de vida para
os segurados do INSS.

Os beneficiários escolhidos
para a comprovação digital por
reconhecimento facial e que
não fizeram o procedimento no
aplicativo Meu Gov.br terão o
benefício cortado neste mês.

Neste caso, o desbloqueio
do pagamento poderá ser fei-
to por reconhecimento facial
no próprio aplicativo.

Segundo o INSS, cerca de
340 mil pessoas selecionadas
que fizeram a prova de vida
digital nos últimos meses não
correm o risco de ter o benefí-
cio bloqueado.

Economia

Covid-19: São Paulo muda horário
de rodízio para período de restrição

Agência Brasil -  O rodízio
municipal para veículos de pas-
seio na capital paulista vale de
segunda a sexta-feira, das 21h
às 5h do dia seguinte, de acor-
do com o final da placa, inclu-
sive nos feriados. Já o rodízio
para carros no horário tradici-
onal das 7h às 10h e das 17h
às 20h continua suspenso.

-A alteração foi feita por
conta da mudança do período
de vigência do toque de restri-
ção determinada pelo governo
do estado. A medida, adotada
desde o dia 22 de março, tem o
objetivo de diminuir a circula-
ção no horário noturno, acom-
panhando a restrição decreta-
da pelo governo.  Para os veí-

culos de passeio vale o final
de placas 1 e 2 - das 21h de
segunda-feira às 5h de terça;
3 e 4 - das 21h de terça-feira
às 5h de quarta; 5 e 6 - das
21h de quarta-feira às 5h de
quinta; 7 e 8 - das 21h de quin-
ta-feira às 5h de sexta; 9 e 0 -
das 21h de sexta-feira às 5h
de sábado.  Caminhões e de-
mais veículos continuam se-
guindo as regras do rodízio
municipal tradicional, das 7h
às 10h e das 17h às 20h, de
acordo com o final da placa.
A Zona Azul e o horário das
demais restrições existentes
na cidade - Zona de Máxima
Restrição à Circulação de
Caminhões (ZMRC) e a Zona

de Máxima Restrição aos
Fretados (ZMRF) - também
continuam mantidos. O não
cumprimento das restrições

acarreta infração média, com
multa de R$ 130,16 e acrésci-
mo de quatro pontos no prontu-
ário do motorista.-

Lei que determina afastamento de
gestante na pandemia é sancionada

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou projeto de lei que
determina o afastamento de
atividades presenciais de fun-
cionárias grávidas durante a
pandemia, sem prejuízo na re-
muneração. A sanção foi pu-
blicada na edição desta quin-
ta-feira (13) do "Diário Ofici-
al da União" DOU.

  A proposta foi aprovada
pelo Senado em 15 de abril,
depois de aprovação pela Câ-
mara dos Deputados em agos-
to do ano passado. A medida
tem por objetivo reduzir risco

de contaminação pela Covid
de gestantes e entra em vi-
gor imediatamente.  Segun-
do a proposta, a gestante
afastada ficará à disposição
para exercer as atividades de
casa, por meio do teletraba-
lho, trabalho remoto ou outra
forma de trabalho à distância.
No final de abril, o Ministério
da Saúde decidiu incluir todas
as gestantes e puérperas (até
45 dias do pós-parto) no gru-
po prioritário de vacinação
contra a Covid-19. Nesta se-
mana, o Ministério da Saúde

anunciou que a vacinação deste
grupo no Brasil será restrita às
mulheres com comorbidades
(doenças pré-existentes). Tam-
bém ficou definido pela pasta que
grávidas e puérperas devem re-
ceber apenas as vacinas Coro-
naVac e Pfizer, sem a Astraze-
neca. A determinação vale até
que sejam concluídas as análi-
ses de um caso raro de morte
de uma gestante de 35 anos por
causa de um acidente vascular
cerebral hemorrágico (AVC)
que pode ter ligação com o uso
da vacina AstraZeneca.

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso
ao noticiário

 de  qualidade no YouTube

Polícia Civil flagrou mais de
50 pessoas  aglomeradas em
uma festa clandestina, na noi-
te de quarta-feira (12), em um
bar na Freguesia do Ó, zona
norte da Capital. Cinco pes-
soas foram detidas, incluindo
os proprietários do estabeleci-
mento.  Os trabalhos foram
realizados pelo Grupo Arma-
do de Repressão a Roubos
(Garra), do Departamento de
Operações Policiais Estratégi-
cas (Dope), em apoio ao co-
mitê de "blitz", criado pelo Go-
verno de São Paulo para re-
forçar a fiscalização do cum-
primento das medidas restriti-
vas contra a pandemia e atuar
contra festas clandestinas e
aglomerações.

 As equipes receberam
uma denúncia sobre aglome-
ração no local e foram até o
estabelecimento verificar.
Dentro do bar, os agentes en-
contraram diversas pessoas
consumindo bebidas alcoólicas,
desrespeitando o distancia-
mento social e sem a utiliza-
ção de máscaras de proteção,

descumprindo o Decreto Es-
tadual que visa a combater a
disseminação do Covid-19.
Profissionais da Vigilância Sa-
nitária e do Procon apoiaram
os trabalhos e realizaram as
respectivas autuações. Todos
os presentes foram qualifica-
dos e a maioria das pessoas
liberadas para evitar aglome-
ração.

 No local foram apreendi-
dos equipamentos de som e
musicais, além de um
notebook e quatro máquinas de
cartões.

 Exames periciais foram
solicitados e cinco pessoas, in-
cluindo os proprietários do es-
tabelecimento, detidas.

Elas foram levadas ao De-
partamento de Polícia de Pro-
teção à Cidadania (DPPC), da
Polícia Civil, onde foram au-
tuadas por infração de medi-
da sanitária preventiva por
meio de um termo circunstan-
ciado. A ocorrência foi enca-
minhada ao Juizado Especial
Criminal (Jecrim).  Fonte: Site
da SSP, com adaptações - ocn (s)
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Nossa loja que fica  na Lapa, também
está atendendo  com os  devidos  cuidados  necessários.

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

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

Uma boa noite de sono é
reconhecida por décadas como
um processo vital para o orga-
nismo manter as condições fi-
siológicas internas, além de in-
fluenciar em nossa disposição,
humor e na atenção durante a
execução de tarefas. A emis-
são de barulhos durante a noi-
te, somados a dores de cabe-
ça, sonolência e recorrentes
despertares, podem não ser
apenas coincidência. A Apneia
Obstrutiva do Sono - AOS,
compreende situações em que
há obstrução parcial ou total
das vias respiratórias durante
o sono. "É quando por alguma
razão o ar inspirado pelo nariz
ou pela boca não chega na tra-
queia para alcançar os pul-
mões. Quando a obstrução das
vias aéreas inferiores é parci-
al, ocorre uma hipopneia. No
caso de fechamento total com
duração acima de 10 segundos,
é considerada apneia e há ris-
cos de paradas respiratórias
enquanto o indivíduo dorme",
esclarece o otorrinolaringolo-
gista do Grupo São Cristóvão,
Dr. Luiz Augusto de Lima e
Silva.  Um levantamento reali-

Apneia Obstrutiva do Sono:
Você sabe identificá-la?

Grupo São Cristovão Cassius Santos

Liderança que faz merece valor e destaque,
15ºAção na Brasilândia ajudou muita gente
Nesta foto tem gente que

faz a diferença lideranças que
têm trabalho junto à comuni-
dade e merece destaque. Os
uniformizados são do Grupo
Abrace Vida, que nesta pan-
demia está desenvolvendo um
excelente trabalho.  O pesso-
al do Projeto Abrace foi quem
chegou junto na distribuição de
300 Marmitex na 15ºAção
Social realizada no dia 26/04,
no Jardim dos Francos, junta-
mente com a Associação dos
Moradores Brasilândia/Cacho-
eirinha, representada por Hen-
rique Deloste. Na mesma data
foram distribuídas 400 Cestas
Básica e 500 Máscaras numa
ação bem organizada pelo Lí-
der Comunitário, Henrique De-
loste e equipe. Finalizamos pa-
rabenizando a Polícia Militar -

Vigilância Solidária da 4ºCia do
9ºBPM/M, que está sempre
presente com a Comunidade
num trabalho nota 10. agrade-

cemos o Conseg Vila Amália,
Ninho Social, Sociedade Ami-
gos Penha Brasil e a Empresa
Dulbarmiga.

Lourdes de Freitas segue no
comando do Conseg Vila Amá-
lia por mais 2 anos. A eleição
foi realizada no dia 26 de Abril
no Salão da Sobéca,com a pre-
sença de vários convidados de
máscaras e mantendo o
distanciamento. Mesmo sem as
reuniões presenciais, o Conseg
continua trabalhando na parti-
cipação ativa junto à Comuni-
dade e no encaminhamento das
demandas, além de ser parcei-
ro das Instituições no trabalho
social, fazendo a maior diferen-
ça nesta Pandemia, que nin-
guém merece.  Na primeira foto
está a Presidente do Conseg,
Lourdes de Freitas, e sua Vice
Presidente, Marilene Simplício,
com o Delegado Titular do
38ºDP, Dr.Evandro Hilton Leal,
e registrando também a presen-
ça na cerimônia do Comandan-
te da 3°Cia do 9ºBPMM, Capi-
tão Rafael Carbone Rego.

Eleição do Conseg Vila Amália nada
muda e o bom trabalho continua

NOTA DA REDAÇÃO: Bem que alguns politiqueiros que
não têm trabalho na Comunidade tentaram se eleger mas não
conseguiram tirar o time bom, que venceu novamente. Gente que
só fica fazendo média e atrapalhando deveria cair fora de vez

Especialista do Grupo São Cristóvão aponta os principais fatores
para identificar a síndrome AOS, como tratá-la e preveni-la

zado pela Associação Brasilei-
ra de Otorrinolaringologia e Ci-
rurgia Cérvico-Facial
( A B O R L - C C F )
(www.aborlccf.org.br/) reve-
la pelo menos cerca de 40 a
60% da população adulta com
distúrbios de sono. Porém, nem
todos os indivíduos que roncam
possuem AOS: a apneia e hi-
popneia acometem com maior
frequência indivíduos na fase
adulta, com obesidade, retrog-
natas, de pescoço curto ou al-
terações anatômicas nas vias
aéreas superiores, relata Dr.
Luiz Augusto.   Além disso,
engana-se quem pensa que as
crianças não têm esse trans-
torno. "Infantes com dificulda-
de de mamar, mastigar ou en-
golir um alimento sem inter-
romper a respiração, ou com
sono agitado, podem estar com
hipopneia", destaca o especia-
lista. Como quadros de rinite,
sinusite ou resfriados também
podem dificultar a respiração,
é importante observar meno-

res de idade e investigar ou-
tros sintomas, como falta de
apetite.   De acordo com o
otorrino, o tratamento depen-
de de um diagnóstico etiológi-
co, ou seja, para detectar a
origem da apneia. Para isso,
será preciso iniciar com uma
boa anamnese e exame físico,
seguidos de exames comple-
mentares, como polissonogra-
fia, eletrocardiograma, tomo-
grafia computadorizada e mais
recentemente o exame de en-
doscopia do sono, sendo este
uma nasofibroscopia realizada
com o paciente sedado, em
ambiente hospitalar e acompa-
nhado por um anestesista.  É
de extrema importância zelar
pela saúde e observar tais ca-
racterísticas em seu cotidiano
e de seus familiares. Assim,
com diagnostico fechado, "o
tratamento pode ser desde o
uso do cepap, próteses orais e
cirurgias, inclusive a robótica",
enfatiza Dr. Luiz. Desse modo,
riscos como arritmias cardía-
cas, hipertensão, diabetes e so-
nolência diurna, grande causa-
dora de acidentes, poderão ser
cessados. "Evitar ganho de
peso, fumo, bebidas alcoólicas
e dormir logo após o jantar tam-
bém são métodos preventivos",
finaliza o médico. Sendo assim,
converse com seu parceiro(a)
e família e ao menor sinal,
agende uma visita ao médico
capacitado. Cuidando de sua
saúde e bem-estar, sua quali-
dade de vida quanto indivíduo
aumenta proporcionalmente

O s
c o n d o t t i e r i
eram coman-
dantes militares
profissionais
que trabalha-
vam com base
nas condotte,
isto é, nos con-
tratos para con-
duzir determi-
nadas campa-
nhas. Eles eram

mais que generais profissionais,
eram empreiteiros militares prepa-
rados para servir a um emprega-
dor e depois a outros, na espera
de adquirir para si próprios domí-
nios ou “Stati”. Os homens que
eram por eles comandados tam-
bém lutavam por dinheiro como
quem exerce uma profissão. Eles
não eram cidadãos guerreiros
como os proprietários herdeiros
armados das cidades-estados gre-
gas ou dos primeiros tempos de
Roma, mas soldados, palavra que
deriva do termo italiano “soldi”,
que significa dinheiro ou paga.
Esses guerreiros e seus coman-
dantes teriam deixado de existir
como tais no final da Idade Mé-

Condottieri pós-contemporâneos
dia, que se deu por volta do sécu-
lo XV, com a chegada do Renasci-
mento, o qual  teve seu pilar no
Humanismo, termo que significa,
em resumo, não amar a Deus como
a medida de todas as coisas, mas
concentrar a atenção precípua e
diletante no homem (no sentido
geral da palavra), em suas realiza-
ções e no potencial de realizar, de
empreender, como fizeram eles, os
condottieri. Paralelamente com a
nossa Mátria nada mais atual, o
nosso Capitão, hoje, tem nome e
sobrenome, não agora a mando
dos Médicis e da Signoria, mas,
sim, dos clãs pós-contemporâne-
os da Cidade Maravilhosa, mais
precisamente, dos bolsonaros ...
pois as milícias e a familícia de hoje
são comandadas pelos novos
condottieri, que se apossam, não
dos stati italianos, mas, sim, dos
territórios da cidade de São Se-
bastião do Rio de Janeiro.  Como
escreveu Nicollò di Bernardo dei
Machiavelli, conhecido no Brasil
como Nicolau Maquiavel (1469-
1527), em seu livro "O Príncipe"
(ou “De Principatibus” [Dos Prin-
cipados], no original, conforme
era desejo de seu autor), em seu

capítulo IX: “o pior que possa
esperar um príncipe do povo ini-
migo é ser abandonado por ele”.
Isso corresponde em Política à
obra “O nascimento de Vênus”,
pintura de seu concidadão floren-
tino Alessandro di Mariano di
Vanni Filipepi, conhecido como
Sandro Botticelli (1445-1510),
como sendo uma afirmação de
como um corpo ou um comporta-
mento humano é quando está nu,
quando está despido da inibição
cristã e da respeitabilidade moral.
Os lúmpenes apoiam um mandan-
te que prega que ninguém deve
se interessar por política, mas esse
tipo de descompromisso causa
problemas justamente para quem
mais precisa da política, a própria
classe operária.  O rei está nu? O
povo brasileiro está rindo do rei-
zinho Presidente Jair Messias
Bolsonaro, o Bozo.  Como na fá-
bula A Roupa Nova do Rei, data-
da do  ano de 1837, do dinamar-
quês Hans Christian Andersen
(1805-1875), falta agora o rei ver a
realidade nua, assim como isso
também falta a seus súditos, o
povo brasileiro. Com a palavra, a
sociedade brasileira!

Artigo Luiz Antonio Simões

GRUPO SÃO CRISTOVÃO apoia o
esporte nacional em várias frentes

Seja no automobilismo ou no futebol, o Grupo São Cris-
tovão vem fazendo seu papel de apoio e incentivo à

prática de algumas modalidades esporti-
vas. No futebol, patrocina o tradicional
clube do Juventus da Mooca, o Mole-
que Travesso, que vem lutando para su-
bir novamente à elite do futebol  paulista.
Investimento também acontece no mun-
do da velocidade, atualmente na Stock
Car como apoiador do piloto Guga Lima,
jovem talento com experiência nacional
e internacional, que estará competindo
neste fim de semana na primeira etapa
da categoria.
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A solidão do homem -
Após o oleiro,  aparece no
relato do gênesis uma série de
pormenores curiosos e muito
interessantes. O relato diz que
Deus colocou o homem que
havia  criado em um
maravilhoso jardim, cheio de
árvores que lhe dariam
sombra e o abasteceriam de
saborosas frutas.. A água é
abundante nesse jardim, já que
estava regado por um imenso
rio,  com quatro grandes
braços. Uma imagem perfeita
da felicidade que os seres
humanos teriam desejado
desfrutar se a vida não
transcorresse em terrenos
desérticos onde a água era tão
difícil de conseguir.

Porém, de repente, o relato
se detém; algo parece haver
saído mal. O próprio Deus
pressente que não é muito bom
o que fez: “Não é bom que o
homem esteja só”. A Criação
o rodeou de luxos e bem-estar,
mas o homem não tem
ninguém com quem se
relacionar.

Ante esta circunstância, diz
o Gênesis, Deus busca corrigir
a falha mediante uma nova
intervenção.  Com grande
generosidade, cria todo tipo de
animais; os do campo e as
aves dos céus, e os apresenta
ao homem para que ponha um

UMA AVENTURA BÍBLICA - 3

RUA DO PATIS, 20

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com

nome em cada um e lhe
sirvam de companhia.
Contudo, não encontra um
companheiro adequado para o
homem; os animais não
parecem ser uma companhia
ideal para ele. Deus errou de
novo?

Após refletir, tentará
reparar seu segundo equívoco
mediante uma obra definitiva:
“Então o Senhor Deus fez cair
um sono pesado sobre Adão,
e este adormeceu: e tomou
uma das suas costelas, e
serrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor
Deus tomou do homem,
formou uma mulher: e trouxe-
a a Adão. E disse Adão: Esta
é agora osso dos meus ossos,
e carne da minha carne: esta
será chamada varoa (mulher)
, porquanto do varão foi
tomada.”.

Finalmente, Deus tem
sucesso. Pode sorrir satisfeito
porque agora sim conseguiu
um bom resultado. O homem
encontrou sua felicidade com
a presença da mulher.

Os ensinamentos deste
relato são profundos:

Primeiro: que a solidão não
é boa para o homem. Que ele
não foi criado como um ser
autônomo e autossuficiente,
mas sim necessitado dos
demais, de outras pessoas que

o complementem em sua
vida; sem elas o mesmo
homem “não é bom”.

O segundo ensinamento
está na frase que diz que nos
animais Adão “não encontrou
uma ajuda adequada”. Quis
advertir com ela que os
animais não estão no mesmo
nível do homem; que não têm
sua mesma natureza; e
portanto não estava bem que
ele se relacionasse com os
animais como fazia com as

pessoas. Apesar de que...
O terceiro ensinamento

pretende explicar que está
bem para o homem deixar seu
pai e sua mãe, afetos tão
sólidos e estáveis, para se unir
a uma mulher. É o primeiro
canto da Bíblia ao amor
conjugal.

Outro detalhe fascinante é
o profundo sono que Deus fez
cair sobre Adão antes de criar
a mulher. Muitos o interpretam
como uma espécie de

sabe nada do que passou. A
mulher recém  cr iada
também não, pois quando se
dá conta de que existe, já foi
formada.

Com esta cena a narração
adverte que a atuação de
Deus no mundo é invisível
para os olhos humanos.
Somente quem tem fé pode
descobri-la. Ninguém
consegue contemplar a Deus
se estiver dormindo e não
despertar a fé.

A Torá segundo HBV

Especial

João Venino

anestesia preparatória, já que
Deus está por intervir
cirurgicamente em Adão para
extrair uma costela e quer
primeiro deixá-lo insensível.

Porém, o sono de Adão tem
a ver com a concepção que o
autor tinha da ação criadora.
Criar é o segredo de Deus. Só
Deus o conhece e só Ele sabe
fazer. O homem não pode
presenciar o ato da criação de
Deus. Por isso dorme quando
Deus cria. Ao acordar, não

IMIRIM
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Parabéns ao nosso querido bairro e a todos que
fazem dele um lugar especial!



  www.saopaulodefato.com / 11 96676-1536 14 A 21  DE MAIO DE 2021 7

Lei

De autoria da vereadora Sandra Santana
(PSDB), o projeto colocará o Largo da

Matriz no guia turístico da cidade

Hugo Pereira

Câmara Municipal aprova PL que institui Polo Cultural,
Gastronômico e Turístico na zona norte da capital

Na última quarta-
feira, 12 de maio, a
Câmara Municipal de
São Paulo, em sessão
extraordinária, apro-
vou em segunda vota-
ção o Projeto de Lei
que institui o Polo Cul-
tural, Gastronômico e
Turístico do Largo da
Matriz da Nossa Se-
nhora do Ó e entorno.
De autoria da verea-
dora Sandra Santana
(PSDB), a iniciativa
tem o objetivo de pro-
mover o desenvolvi-
mento econômico da
zona norte da capital.
"Estou muito feliz por
concretizar este pro-
jeto que foi feito com
muito carinho e com
a participação dos co-

guiadebairros.proprietariodireto.com.brmerciantes da região. O Lar-
go da Matriz é patrimônio his-
tórico tombado, e esse projeto
veio para valorizar ainda mais
as raízes deste local que tem
tudo para ser um dos princi-
pais pontos turísticos da maior
cidade da América Latina",
destaca a vereadora.   O pro-
jeto prevê a atração de inves-
timentos para a região, realiza-
ção de eventos e cursos, sensi-
bilização da comunidade para a
criação de atividades educacio-
nais e culturais, além de preser-
var e valorizar a memória histó-
rica, cultural e turística do terri-
tório, o inserindo no guia turísti-
co da cidade.   Os empreende-
dores da região que participa-
rem do projeto receberão o selo
“Amigo da Freguesia do Ó”. De
acordo com o projeto, quem
conquistar o selo terá priorida-
de na participação de eventos
de rua organizados pelo Polo.   O
núcleo do Polo Cultural, Gastro-
nômico e Turístico do Largo da
Matriz, responsável pelos
eventos e ações do projeto,
será composto pelo Poder Exe-

cutivo após a sanção do Pre-
feito Bruno Covas.

"Com a vacinação sendo
realizada, já estamos pensan-
do na retomada econômica
após a pandemia do coronaví-
rus. São Paulo terá o grande

desafio de superar essa crise
e ideias como essa podem sal-
var dezenas de comércios e
empregos, gerando renda para
centenas de famílias", afirma
Sandra Santana.   Aprovado
em segunda votação na Câ-

mara Municipal de São Pau-
lo, o projeto de lei segue para
sanção do prefeito Bruno Co-
vas.  O PL está disponível na
íntegra no site SPLegis, no
link: www.bit.ly/pologastrono-
micozn

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.

Como as atividades ao ar
livre representam menos ris-
co de contaminação para a
Covid-19, a Prefeitura de São
Paulo acaba de lançar um pro-
jeto bem bacana chamado
Ruas SP, que autoriza bares e
restaurantes a atenderem ao
público nos espaços destina-
dos às vagas de carro em al-
gumas vias de SP.

A iniciativa é inspirada em
exemplos de várias cidades do
mundo que adotaram medidas
parecidas. Logo no início do
projeto, foram selecionadas 42
ruas em diferentes regiões da
cidade, em bairros como Pi-
nheiros, Santo Amaro, Mooca,
Lapa, Vila Mariana, Santana-

Bares e restaurantes de SP agora podem transformar
vagas para carros em espaços de convivência

 • Rua Vupabussu – Tre-
cho entre a Av. Prof. Frederi-
co Hermann Junior e Av. Bri-
gadeiro Faria Lima (Subpre-
feitura Pinheiros) • Rua Aspi-
cuelta – Trecho entre a Rua
Fradique Coutinho até a Rua
Vicente Polito (Subprefeitura
Pinheiros) • Rua Ferreira de
Araújo – Trecho entre as Ruas
Vupabassu e a Rua João Elí-
as Saada (Subprefeitura Pi-
nheiros) • Rua Simão Alves –
Trecho entre a Praça Sena-
dor Lineu Prestes até a Rua
dos Pinheiros (Subprefeitura
Pinheiros) • Rua Manuel Gue-
des – Trecho entre as Ruas
Jerônimo da Veiga até a Rua
Joaquim Floriano (Subprefei-
tura Pinheiros) • Rua Padre de
Carvalho – Toda a extensão
(Subprefeitura Pinheiros) •
Alameda Itu – Trecho entre a
Rua Pamplona até a Rua Con-
venção de Itu (Subprefeitura
Pinheiros) • Rua Girassol –
Trecho entre a Rua Rodésia
até a Rua Luiz Murat (Sub-
prefeitura Pinheiros) • Rua
Harmonia – Trecho entre a
Rua Luiz Murat até a Rua
Rodésia (Subprefeitura Pi-
nheiros) • Rua Wisard – Tre-
cho entre a Rua Madalena até
a Rua Morato Coelho (Sub-
prefeitura Pinheiros) • Rua
João Moura – Trecho entre a
Av. Rebouças até a Rua Artur
Azevedo (Subprefeitura Pi-
nheiros) • Rua Gabriele
D´Anunzzio -Trecho entre a
Rua Zacharias de Góes e Rua
Sonia Ribeiro (Subprefeitura
Santo Amaro) • Rua Verbo
Divino – Trecho entre Av. Ce-
cília Lottenberg até a Rua
Branco de Morais (Subprefei-
tura Santo Amaro) • Rua Ame-
rico Brasiliense – Trecho en-

Confira abaixo todas as vias que podem
ser ocupadas pelo projeto Ruas SP:

Tucuruvi, Sé, Freguesia-Brasi-
lândia, Cidade Ademar, Ipiran-
ga, Pirituba-Jaraguá e Vila Pru-
dente.  Além de contribuir com
a segurança do consumidor, a
medida é fundamental para
apoiar os pequenos negócios,
que foram extremamente pre-
judicados na pandemia. As vias
foram escolhidas a partir de um
estudo feito pela prefeitura,
que levou em conta fatores
como o fluxo de veículos mo-
derado, a existência de uma
faixa de rua destinada ao esta-
cionamento de veículos e a pos-
sibilidade de não ocupar faixas
exclusivas de ônibus, ciclovias
e ciclofaixas.  Adesão ao pro-
jeto Ruas SP não é obrigatória

e a prefeitura não cobrará ta-
xas pelo uso do espaço públi-
co. Os interessados devem
apenas se responsabilizar pelo
custo da instalação do mobili-
ário.  A fiscalização será feita
pelas subprefeituras e os pro-
prietários dos estabelecimen-
tos precisam garantir o cum-
primento de todas as exigên-
cias de segurança sanitária e
social.  Vale lembrar que ainda
continuamos em pandemia! Por
isso, é preciso avaliar com cui-
dado se é seguro frequentar
qualquer estabelecimento. Caso
você decida sair de casa, não
esqueça de usar máscara, levar
o álcool em gel e zelar pela saú-
de das pessoas ao seu redor!

tre a Av. Cecília Lottenberg até
a Av. Santo Amaro (Subprefei-
tura Santo Amaro) • Av. João
Carlos Silva Borges – Trecho
entre a Praça Embaixador Cyro
de Freitas Valle até a Praça Mon-
senhor Fernando Cipu (Subpre-
feitura Santo Amaro) • Rua Cris-
tovão Pereira – Trecho entre a
Rua Volta Redonda até a Rua
Edson (Subprefeitura Santo
Amaro) • Rua Baronesa de Bela
Vista – Trecho entre a Rua Re-
nascença até a Rua Acruás (Sub-
prefeitura Santo Amaro) • Rua
Itapura – Trecho entre a Rua
Emilio Mallet e Rua Emilia Ma-
rengo (Subprefeitura Mooca) •
Rua Isabel Dias – Trecho entre
as Ruas do Oratório e Av. Paes
de Barros (Subprefeitura Moo-
ca) • Rua Juventus – Trecho
entre da Rua Celso de Azevedo
Marques até a Rua Conde Pra-
tes (Subprefeitura Mooca) • Rua
Madre de Deus – Toda a exten-
são (Subprefeitura Mooca) • Rua
Serra de Japi – Trecho entre a
Rua Emilio Mallet até Rua Dr.
Mario de Assis Moura Junior
(Subprefeitura Mooca) • Rua
Emília Marengo – Trecho entre
a Rua Serra de Japi até a Rua
Canuto de Abreu (Subprefeitura
Mooca) • Rua Caraíbas – Tre-
cho entre Rua Bartira e Cel. Melo
de Oliveira (Subprefeitura Lapa)
• Rua Carlos Weber -Trecho
entre a Rua Guaiapá até a Rua
Tripoli (Subprefeitura Lapa) •
Rua Cotoxó – Toda a extensão
(Subprefeitura Lapa) • Rua Bren-
tano – Trecho entre a R. Lauro
Müller até a Av. Imperatriz Leo-
poldina (Subprefeitura Lapa) •
Rua Ministro Ferreira Alves –
Toda a extensão (Subprefeitura
Lapa) • Rua Graúna – Trecho
entre a av. Santo Amaro à Rua
Pintasilva (Subprefeitura Vila

Mariana) • Alameda Anapurus
942 – Trecho entre a Avenida
Aratãs até a Av. Divino Salva-
dor (Subprefeitura Vila Maria-
na) • Av Jurema – Trecho en-
tre a Alameda dos Nhambiqua-
ras e a Alameda dos Aicás
(Subprefeitura Vila Mariana) •
Rua Joaquim Távora – Trecho
entre a Av. Conselheiro Rodri-
gues Alves até a Av. Domin-
gos de Moraes (Subprefeitura
Vila Mariana) • Rua Martim
Francisco – Trecho entre a
Rua Jaguaribe e Rua Canuto do
Val (Subprefeitura Sé) • Rua
Maria Borba – Trecho entre a
Rua Amaral Gurgel até a Rua
Cesario Mota Jr (Subprefeitu-
ra Sé) • Rua Treze de Maio –
Trecho entre a Rua Santo An-
tonio até a Praça Don Orione
(Subprefeitura Sé) • Rua Dr.
Cesar – Trecho entre a Rua
Voluntários da Pátria e a Rua
Henrique Bernardelli (Subpre-
feitura Santana/Tucuruvi) •
Av. Engenheiro Caetano Alva-
res – Trecho entre o nº 5364
até a Rua Pelegrino (Subpre-
feitura Santana-Tucuruvi) •
Largo da Matriz Nossa Senho-
ra do Ó – Trecho entre a Rua
Anastácio de Souza Pinto e a
Rua Cel Tristão, 128 (Subpre-
feitura Freguesia-Brasilândia)
• Rua das Flechas – Trecho
entre a Rua Cosmorama e o
número 365 da Rua das Fle-
chas (Subprefeitura Cidade
Ademar) • Rua Pedralia –
Toda a extensão (Subprefei-
tura Ipiranga) • Rua Lord Cle-
mente Attlee – Toda a exten-
são (Subprefeitura Pirituba-Ja-
raguá) • Av. Zelina – Trecho
entre a Praça Republica Litu-
ania até a Rua Barão do Pirai
(Subprefeitura Vila Prudente)

O projeto Ruas SP foi pensado para apoiar o comércio local e
reduzir os riscos de transmissão da Covid-19 na fase

de retomada das atividades. Saiba tudo:

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

 CARVÃO
SÃO ROQUE

Parabeniza a todos
os moradores pelos
188 aniversário do
bairro e deseja que
a população tenha

melhoria na
qualidade de vida

no bairro

PARABÉNS IMIRIM 188  ANOS
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O cantor, compositor, mul-
ti-instrumentista e ativista Le-
andro Lehart será o novo dire-
tor do Centro Cultural São Pau-
lo. O convite foi pelo Secretá-
rio de Cultura da Cidade, Alê
Youssef.

 Fundador do Art Popular e
com uma trajetória ímpar na
própria formação da música
popular brasileira nos últimos
30 anos, Lehart chega com a
missão de preparar a retoma-
da cultural no CCSP. O artista
paulistano assume o local – fre-
quentado por ele mesmo antes
da fama, nos seus dias de offi-
ce boy no centro de São Paulo
– com foco na popularização
do espaço, um dos mais impor-
tantes equipamentos culturais
da cidade.    Lehart é autor de
grandes sucessos da música
brasileira, como "Temporal",
"Sem Abuso", "Agamamou" e
muitos outros.

 A Secretaria Municipal de
Cultura vê o Centro Cultural
São Paulo como um farol para
a retomada cultural na cidade.
Um dos elementos centrais
desse processo é justamente a
música.   Com isso em mente,
Youssef e Lehart já fecharam

Leandro Lehart será o novo diretor
do Centro Cultural São Paulo

Juliette Freire é a queridi-
nha do público e da Globo. A
emissora não perdeu tempo e
assinou com a campeã do Big
Brother Brasil 21 (BBB) para
ela ser a nova apresentadora
do ‘É de Casa’, atração dos
sábados de manhã.  De acor-
do com Nelson Rubens, colu-
nista do TV Fama, a milioná-
ria se somará a Thelma Assis,
Patrícia Poeta, Ana Furtado e
Manoel Soares como apresen-

um projeto para 2022: uma roda
de samba semanal fixa na sala
Adoniran Barbosa do CCSP,
como parte da celebração do
Centenário da Semana de Arte
Moderna de 1922.

  “A roda vai ser uma espé-
cie de um coração pulsante das
celebrações do Centenário den-
tro do CCSP, com todas as re-
presentações antropofágicas
possíveis em uma roda de sam-
ba”, comenta o secretário.

“Um dos projetos de Lehart é realizar uma roda de samba semanal
fixa na sala Adoniran Barbosa do CCSP”.

Juliette será a nova
apresentadora do ‘É de Casa’

tadora fixa do progra-
ma.  O programa traz
dicas de estilo de vida,
jardinagem, culinária,
dicas de beleza e
sempre uma atração
especial. Juliette ao
que tudo indica vai fi-
car com a parte de
maquiagem e beleza
por ser maquiadora
profissional.  Além
disso, já estão nego-
ciando a produção de
um documentário so-
bre a vida da parai-
bana que seria dispo-
nibilizado no Globo-
play.  Além da TV,

Juliette também deve ser vista
nos palcos do Brasil. Isso por-
que ela está sendo disputada
pelas gravadoras que querem
transformá-la em cantora. A
ex-sister, inclusive, passou uma
temporada na casa da cantora
recentemente.  Até Anitta se
interessou em cuidar da car-
reira da milionária. Inclusive já
houve uma reunião entre as
partes para discutir a possível
parceria. (Fonte: Correios 24h)

 Fundado por Guido
Giovanni Rocche em 1945, o
espaço com mais de 2 mil
metros quadrados de área, foi
cedido fundador com o objeti-
vo de trazer acolhimento e
ajuda a sociedade e aos mo-
radores do bairro do Imirim,
com esse sonho nasceu o
SACI que tão logo foi conhe-
cido e nomeado como Socie-
dade Amigos e Colaboradores
do IMIRIM

"SOMOS UMA INSTITUIÇÃO QUE TEM COMO
 OBJETIVO MELHOR NOSSA COMUNIDADE"

Alessandro Rocchi
Presidente do SACI

Guido Rocchi

S.A.C.I. parabeniza o bairro
do Imirim pelos seus 188 anos.
Nosso bairro, Imirim, sempre
foi um acesso ao desenvolvi-
mento e ligação entre a zona

norte. torcemos que nos
próximos anos  as grandes

empresas de marcas se insta-
lem aqui para dar continuidade
ao desenvolvimento e melhor
qualidade de vida dos morado-
res deste bairro tão gostoso,

tranquilo e familiar.




