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 A vencedora do “BBB21” fez o anúncio durante o
programa “Mais Você” desta sexta-feira (18).  O pro-
jeto estreia no dia 29 de junho na plataforma e contará
com seis episódios, que serão publicados semanalmen-
te.  A série, que tem direção geral de Patricia Carvalho
e direção de Patricia Cupello, adentra a biografia da
paraibana que virou um fenômeno no Brasil. Pág. 6

Juliette ganha
documentário no

Globoplay

ALERTA: Pela primeira vez desde 2013, o volume de chuva no
SISTEMA CANTAREIRA fica abaixo da média nos cinco primeiros meses do ano

 Pela primeira vez, desde
2013, inclusive, ano de pré-cri-
se, os cinco primeiros meses do
ano entraram para a história do
Sistema Cantareira como o pe-
ríodo que registrou os menores
volumes de água, todos abaixo
da média histórica. Em 2013, o
mês de fevereiro ficou acima
da média, o que não aconteceu
este ano.    O Sistema abaste-
ce cerca de 7,6 milhões de pes-
soas na região metropolitana de
São Paulo, além de Campinas
e Piracicaba. “O volume do Sis-
tema Cantareira segue abaixo
do volume da pré-crise hídrica
em 2013 com tendência de
queda”, alerta Alexandre
Uezu, coordenador do Projeto
Semeando Água, iniciativa do
IPÊ – Instituto de Pesquisas
Ecológicas .   Em 31 de maio
de 2021, o Sistema registrava
47,7% de volume, cerca de
10% a menos em comparação
a 2013, ano de pré-crise hídri-
ca – quando o volume era de
59,2%. “Em maio de 2013 e de
2021 choveu exatamente o
mesmo volume 37,3 mm, me-
nos de 50% da média histórica
(78,6mm). Pág. 5

Morador em área de baixa renda não consegue
pagar contas de Luz por causa do abuso

 Desde o início
da pandemia
estamos sofrendo
com os abusos
da Enel nas
contas de luz,
sempre paguei
uma média de
R$60,00 por mês
e depois foram
aumentando
exageradamente
de forma que não
conseguimos
pagar um valor
na energia que
na verdade  não
consumimos.
Pág. 7
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Editorial

Vacinas, vacinas e vacinas! Remédi-
os, remédios e remédios. Mortes,
mortes e mortes. Apenas disso
vivemos nos últimos 18 meses.
Porém, uma coisa bem importante
tem sido esquecida e nós não estamos
nos dando conta: o amor entre todos.
Em nossas reportagens, matérias e
coberturas, vemos tudo, absolutamen-
te tudo, sendo politizado. Sejam falas,
atos ou gestos, a sociedade está em
uma fase de entender tudo como
genocídio, mimimi ou negacionismo.
Falta compreensão, empatia  e
estudo. Falta amor. Nós, como meio
de comunicação, comemoramos
muito cada dose contra a Covid
aplicada, mas gostaríamos de ver nas
redes sociais mais doses de amor.

O MUNDO PRECISA DE UMA DOSE DE AMOR
EXPEDIENTE

Conselho Tia Alzira

Um cliente temeroso sobre
a ação do covid-19!

Abrindo o Baú Professor Clovis

 Através dos noticiários,
sou informada diariamente de
que muitos viventes deixaram
de ser viventes; agora são o
corpo no cemitério e a alma
sei lá pra onde irá se arrumar,
após são Pedro usando o com-
putador, ‘puxar a ficha’  da
vítima da sanha do coronaví-
rus. Há o céu, o inferno e o
purgatório, que aprendi nas
aulas de catecismo e num
desses lugares são ‘hospeda-
rias’ pós-morte. Em tempos
passados havia poucos casos

Coronavírus é um cabra forte!

de morte, normalmente gente
fina e quase todos iam pro céu;
hoje com essa leva de malan-
dros, criminosos, sequestrado-
res entre outros, com o aval do
coronavírus, a freguesia au-
mentou, houve inflação tal qual
nos preços de tudo que neces-
sitamos e acredito que no céu,
poucos entrarão.

A maioria, terá que se aco-
modar no purgatório ou nos
bração do capeta! Ouçam os
noticiários e tire sua conclu-
sões!

 Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó
Candinha para mais um dia de
atendimento e conselhos aos
necessitados, pensei: com esse
frio de lascar, hoje não rece-
berei nenhum cliente! Ledo
engano! ‘embrulhados’ em
cobertores, paletós de lã que
de há muito tempo estavam
guardados, casacos fora de li-
nha entre outras vestimentas
cobriam os corpos dos clien-
tes, enquanto alguns improvi-
savam uma fogueira para es-
pantar o frio. Achei sugestiva
a ideia dos clientes. O primei-
ro a ser atendido era um cri-
oulo alto e forte, ‘chapa
(descarregador de cami-
nhões)’ que se pronunciou:
”Magnânima guru, vim fazer
um pedido para ‘fechar meu
corpo’ contra o tal covid-19 que
tem levado muitos para a ci-
dade dos pés juntos!” Para
atende-lo foi escalado o cabo-
clo Nove Flechas, primo do tra-
dicional Sete Flechas: “Zifio,
ouvi seu pedido. Tenho rece-

bido muitos pedidos para ‘fe-
char corpos contra covid-19,
principalmente de políticos e
ricaços que não querem dei-
xar este planeta: políticos, pe-
las propinas e boa vida; rica-
ços, amantes de vinho, mulher
e canção apreciam as delícias
de que a grana proporciona,
quanto ao seu pedido, consul-
tarei os búzios! Epa, os búzios
se recusam de dar opinião!
Insisti: os búzios se pronuncia-
ram e o cliente ficou satisfei-
to, dizendo: seus maravilhosos
búzios darão ordem para os
guias fecharem meu corpo! Os
guias esclareceram: o preza-
do cliente terá seu corpo fe-
chado! Era essa o meu dese-
jo! Os guias prosseguiram; seu
corpo será fechado e lacrado!
Adeus! O cliente saiu desani-
mado. A previsão de corpo fe-
chado e lacrado é fogo! Adeus
mundo ingrato!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.Tia
Alzira, presidente do terreiro
da vovó Candinha.

Crônica Professor Clovis

 Um noticiário recente mo-
vimentou as emissoras de rá-
dio, tevê, jornais e revistas.
Versava sobre o débil mental
Lázaro, que assassinou vári-
as pessoas no interior de
Goiás. A polícia foi ao seu en-
calço com aparato bélico, 300
soldados, cavalaria e helicóp-
teros. Vasculharam matas e
nada de encontrar o Lázaro!
O criminoso sumiu! Notícias
desencontradas foram anun-
ciadas; vasculhando, não o
encontraram até ao momento

Notas policiais

que escrevo sobre o fato. Tal-
vez já o tenho encontrado: pre-
so, prestará conta à justiça
pelas mortes e ‘canseira na
polícia!’ Duas garotas foram
a uma balada, e desaparece-
ram. Polícia em ação: foram
encontradas mortes à beira de
uma rodovia. A polícia investi-
ga. Um soldado da PR, foi
morto e enterrado no bairro
Paraisópolis. Após vários dias
de investigação, um dos crimi-
nosos foi preso e outros serão!
Aguardamos!

QUER TER AS  MELHORES
SOLUÇÕES EM CRÉDITO?

João Venino

99374-4534
96676-1536
96343-1503

Futebol sem assistência
de torcedores, vacinas sen-
do aplicadas agora com as-
siduidade, frio de lascar e
inflação assustadora!

Feirantes desanimados:
poucos fregueses vão à feira
para as compras que outrora
fazia. Mercadoria perecível
encalhada. Produtores diminu-
em o plantio. Venda baixa.
Mais uma façanha do
coronavírus!

Coringão troca de técni-
co e não troca da arte de
perder jogos. Alguns cro-
nistas defendem que o
plantel é fraco, daí as der-
rotas; outros acusam a bola
que é maltratada pelos jo-
gadores.

Seleção brasileira de futebol
vence as primeiras partidas con-
tra seleções ‘mamão com açú-
car.’  Quando enfrentar os eu-
ropeus, veremos os resultados!
As seleções europeias são pe-
dreira!

São Paulo FC e Coringão
se esqueceram de como jo-
gar bola. Numa partida per-
de; na outra não vence!

Em operação contra o re-
lógio, cidade de SP pede ajuda
ao Exército para distribuir va-
cinas Escolta foi feita para aju-
dar na distribuição de 120 mil
doses a pontos de imunização
nesta quinta-feira (24), quan-
do quem tem 48 anos foi vaci-
nado
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Exposição Mauricio Coutinho

 O Museu de Arte Sacra de
São Paulo – MAS/SP, institui-
ção da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de
São Paulo exibe a primeira edi-
ção do Salão Paulista de Arte
Naïf, realizado pela Totem, Bar-
thô Naïf e Cia Arte Cultura, com
aproximadamente 190 obras de
artistas de 39 cidades do Esta-
do de São Paulo. Entre os tra-
balhos podem ser admiradas
obras criadas em suportes di-
versos, tais como pinturas, co-
lagens, desenhos, aquarelas,

Salão Paulista de Arte Naïf no Museu de Arte Sacra de SP

  Na firma em que engana no momento, haverá greve por falta de pagamen-
to. Não participe do conflito e quebra-quebra se quiser continuar ainda traba-
lhando e nada de grana!

 – Na eletricidade, existem as fases positiva e negativa.  Uma fase depen-
de da outra para funcionar. Na vida, idem.  Caso queira ser feliz use a fase
positiva e deixe a negativa para os outros!

 Amizades falsas, sapato apertado, óculos com lentes arranhadas são
objetos sem serventia. Descarte! Ponha tudo no lixo, caso queira viver melhor.

  Energia e renovação são fatores preponderantes na vida moderna. Ener-
gia física para  colocar a soga fora de casa e energia elétrica que encarece todos
os meses para o conforto do lar, sem a sogra!

 O signo aponta para algo novo para os nativos de câncer. A novidade
será a infecção da doença do mesmo nome do signo que mandará seus adep-
tos conversar com são Pedro antes do tempo estipulado!

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

  Leão, no jogo de bicho às vezes aparece e tira da miséria alguns
apostadores. No futebol, o goleiro Leão fez excelente campanha, campeão
algumas vezes, porém como treinador, assim como alguns trabalhadores des-
te signo, não ‘emplacou!’

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Signo  bonito e raro no momento! O clube das viúvas virgens está rece-
bendo ‘extrema-unção’ devido a falta de viúvas virgens  e garotas raras, inclu-
sive colocou um mural pedindo candidatas para preencher vagas no clube.

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Música é o alimento da alma, garantem os filósofos. Apesar da ‘pandemia

reinante’ frequente baladas, se esbalde na música pop e caso a polícia baixe no
pedaço, saia pelo telhado!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Compromissos extraconjugais pintarão no terreiro do sagitariano. Se cui-

de! Dentre as ‘bonecas’ em leilão, poderá estar a sua esposa! Agora portando
chifres, evite passar pelo viaduto do Chá! Seus chifres poderão enroscar!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Discussões entre seus familiares que eram poucas, agora virou caso de

polícia! Para acabar com o rolo, presentei - os cada um com um ‘trezoitão’
municiado. Sucesso! Discussões encerradas!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Desenvolvendo trabalho honesto, vencerá, tal qual Lula vencerá a próxi-

ma eleição presidencial. Seja sempre você!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

gravuras, esculturas, entalhes,
bordados, costuras e modela-
gens. Esta primeira edição esta-
belece um diálogo conceitual e
material com as obras do acer-
vo do Museu de Arte Sacra de
São Paulo, apresentando - além
da Via Sacra do Silva - 28 es-
culturas em Nó de Pinho do Vale
do Paraíba (séc. XIX), esculpi-
das, pelos africanos e descen-
dentes e 10 “Paulistinhas”, de
Dito Pituba (séc. XIX), que pa-
vimentam o surgimento de uma
arte naïf paulista. Prêmios“•

Premio Aquisição: Jair Lemos
(Mirassol, SP) - “Tributo a Ca-
rolina de Jesus”; Célia Santiago
(Embu das Artes, SP), - “A Fo-
lia vai passando com prazer e ale-
gria”; e Jose´ Carlos Monteiro
(São Luiz do Paraitinga, SP) -
“Procissão de Corpus Christi”.“•
Premio Exposição: Waldecy de
Deus (Carapicui´ba, SP) e Alice
Masiero (Morungaba, SP),
(premiadas com mostras indi-
viduais a serem realizadas em
São Paulo, SP, e Socorro, SP,
pelo conjunto da obra)

Hoje inicio a minha coluna
comentando o talento de um dos
melhores apresentadores da
Televisão Brasileira, Luís
Ricardo que desde a última ter-
ça-feira, está comandando dia-
riamente no SBT o "Roda Roda
Jequiti".

Luís Ricardo é um dos mais
completos profissionais de co-
municação e sua história e o
SBT se confundem, até porque
a emissora vai completar 40 anos
enquanto o apresentador acumu-
la 39 anos de emissora.

Ele viu o SBT crescer de
perto, bem como a sua vitoriosa
carreira. Luís, quando veio para
o SBT era para ser o "Bozo"
em 1982 depois comandou a TV
Pow (1986), foi jurado do "Show
de Calouros" de Sílvio Santos
(1996-2002).

Luís Ricardo, tem muito
prestígio junto ao Sílvio Santos,
mas artisticamente, ele merecia
um programa só seu , o que re-
almente está faltando para o
apresentador, pelo menos essa
é a opinião da coluna.

Um programa com conteú-
do diferenciado na própria lin-
guagem do SBT que se notabi-
lizou por ser uma emissora
popular, daria a Luís Ricardo
um prêmio como reconheci-
mento para quem construiu até
aqui uma carreira tão longa e
próspera.

Luís, além de talentoso é um
profissional de confiança do
SBT, onde seu carisma empol-
ga os telespectadores de todo o
Brasil e Sílvio Santos em razão
disso não abre mão de seu ta-
lento.

O apresentador do "Roda
Roda Jequiti" há alguns anos
apresentou os sorteios da Tele-
Sena e os programas do "Baú
da Felicidade". Porém, desta
vez ele vai aparecer todos os
dias em horário nobre.

Porém, é público e notório
que "O Roda Roda Jequiti" é
um formato já consagrado que
o próprio Sílvio Santos já co-
mandou. Mas hoje, em decor-
rência da pandemia, Sílvio está
há mais de um ano sem gravar
e Luís Ricardo fará as apresen-
tações com muito sucesso.

Luís Ricardo tem talento
para comandar diversos proje-
tos no SBT , são quatro déca-
das no ar e com talento para
apresentar qualquer atração na
grade da emissora e além do
grande caráter ele é querido
em todo o Brasil e um progra-
ma com sua apresentação se-
ria mais um passo para a con-
sagração profissional. É, ape-
nas uma questão de
tempo,"Quem Viver Verá"!

Frase Final:  Não há preço
que pague o caráter de um ho-
mem.

Exposição: “Salão Paulista
de Arte Naïf”“De 26 de junho
à 29 de agosto de 2021“Museu
de Arte Sacra de São Paulo ||
MAS/SP“Avenida Tiradentes,
676 – Luz, São Paulo (ao lado
da estação Tiradentes do Me-
trô) - Tel.: 11 3326-5393 –  De
3afeira a domingo, das 11 às
17h“Ingresso: R$ 6,00 (Intei-
ra) | R$ 3,00 (meia entrada
nacional)“Versão digital do Sa-
lão Paulista de Arte Naïf -
www.spartenaif.com.br

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó  -  Tel.: 3999 5213
www.bardotiao.com.br   Deixe de fofocar a vida alheia! Cuide da sua que já faz seu bem-estar. Vida

dos outros, pertence aos outros! ...E deixe de torcer pro Coringão que é perder
tempo. Torça pro São Paulo!
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Saúde

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
 (11) 3801-4115      (11) 3675-0929
  contato@cirurgicavieira.com.br

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

 NOSSOS PRODUTOS:   Acessibilidade - Aparelhos -  Assentos  - Cadeira de
Roda / Banho -  Cintas e malhas de compressão    -  Colchões - Mais Produtos

A Cirúrgica Vieira é uma
tradicional empresa

com sede na
Lapa - Zona Oeste de São
Paulo. Mais de 10 anos,
servindo sua clientela,
com muita dedicação e

inovação sempre...
Oferecemos qualidade e

sofisticação
em produtos e serviços
especializados, além de
tradição, para melhor

servir e atender as
necessidades de nossos

clientes.

Tels:   99374-4534 -   96676-1536
Cassius

Cassius Clay

Santana Parque Shopping tem mais um
dia de Campanha de Doação de Sangue

 Durante um dos momentos mais
críticos nos hemocentros de São Pau-
lo, com a queda de 25% nas doações
de sangue devido a pandemia, o San-
tana Parque Shopping firma nova-
mente seu compromisso social com
o projeto Amor se Doa e retoma a
Campanha de Doação de Sangue no
dia 28 de junho.  De acordo com o
Banco de Sangue de São Paulo, para
que os estoques sanguíneos alcancem
um volume aceitável e seguro seriam
necessárias, em média, 160 doações
diárias. Ainda segundo a entidade, o
risco desse déficit aumentar é muito
grande, considerando um possível au-
mento de casos de Covid-19.   “Espe-
ramos poder colaborar fortemente
com essa iniciativa principalmente du-
rante o cenário atual. A conscientiza-

Ação no dia 28 de junho  tem como objetivo abastecer  os  hemocentros da capital
ção da população e ter em mente que
uma doação salva várias vidas é um
incentivo ainda maior”, comenta Mar-
cus Borja, superintendente do Santa-
na Parque Shopping.  Para manter to-
dos os protocolos de segurança contra
a covid-19, os interessados podem par-
ticipar da ação das 10h às 17h no se-
gundo piso do empreendimento se ins-
crevendo no site https://
www.sympla.com.br/doacao-de-san-
gue-no-santana-parque-shopping---
dia-2806__1246971 até o dia da ação.
É permitido doar sangue quem tiver
entre 16 e 69 anos que estejam pesan-
do mais de 50kg, porém, menores de
idade devem apresentar uma autori-
zação formal dos responsáveis. O pro-
cedimento é simples, rápido e comple-
tamente seguro. As doações serão di-

recionadas ao Hemocentro São Lu-
cas.  Os requisitos para a doação in-
cluem estar com bom estado de saú-
de, levar documento com foto

Serviço:   Campanha Doação de
Sangue Santana Parque Shopping -
Quando: 28 de junho  Horário: 10h
às 17h  - Local: Piso 2 do Santana
Parque Shopping  Inscrições: https://
www.sympla.com.br/doacao-de-san-
gue-no-santana-parque-shopping---
dia-2806__1246971  -  Endereço:
Rua Conselheiro Moreira de Barros,
2780 – Santana – SP

Mais informações pelo site:
www.santanaparqueshopping.com.br
ou pelo telefone: (11) 2238-3002 ou
WhatsApp: (11) 96588-3226.

Metrô de São Paulo recebe campanha
para estudo de vacina contra o HIV

Objetivo é achar voluntários para pesquisa em favor do
imunizante contra vírus causador da Aids

O Metrô de São Paulo se junta à
iniciativa do Centro de Referência e

Treinamento DST/Aids-SP da
Secretaria de Estado da Saúde para
receber em suas estações a campa-

nha da Pesquisa Mosaico, estimulan-
do que voluntários se inscrevam na

fase 3 do estudo para a vacina de
prevenção ao vírus HIV.  Serão
afixados cartazes informativos e

veiculados vídeos nos painéis eletrô-
nicos das estações, além de publica-

ções nas redes sociais do Metrô.
Essa terceira etapa do estudo será

realizada na Casa da Pesquisa,
vinculada ao CRT, e possui vagas

para 136 voluntários. Serão selecio-
nados homens cisgêneros (aqueles

que se identificam com o sexo
biológico com o qual nasceram) que

se relacionam sexualmente com
homens cisgêneros, mulheres e

homens trans com vida sexual ativa,
entre 18 a 60 anos e HIV negativo.

 Além do Brasil, o projeto acontecerá
também na Argentina, Itália, México,

Peru, Polônia, Espanha e Estados
Unidos, contando com cerca de

3.800 voluntários. Para mais infor-
mações e realizar a inscrição, os

interessados podem acessar o site
www.pesquisamosaico.com.br ou

procurar por @pesquisacrt no
Facebook, Instagram e Twitter.
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Brás Pereira

Alerta: Pela primeira vez desde 2013, o volume de chuva no Sistema
Cantareira fica abaixo da média nos cinco primeiros meses do ano

 Pela primeira vez, desde
2013, inclusive, ano de pré-
crise, os cinco primeiros me-
ses do ano entraram para a
história do Sistema Cantarei-
ra como o período que regis-
trou os menores volumes de
água, todos abaixo da média
histórica. Em 2013, o mês de
fevereiro ficou acima da mé-
dia, o que não aconteceu este
ano.    O Sistema abastece
cerca de 7,6 milhões de pes-
soas na região metropolitana
de São Paulo, além de Cam-
pinas e Piracicaba. “O volu-
me do Sistema Cantareira se-
gue abaixo do volume da pré-
crise hídrica em 2013 com ten-
dência de queda”, alerta Ale-
xandre Uezu, coordenador do
Projeto Semeando Água, ini-
ciativa do IPÊ – Instituto de
Pesquisas Ecológicas .   Em
31 de maio de 2021, o Siste-
ma registrava 47,7% de volu-
me, cerca de 10% a menos
em comparação a 2013, ano
de pré-crise hídrica – quando
o volume era de 59,2%. “Em
maio de 2013 e de 2021 cho-
veu exatamente o mesmo vo-
lume 37,3 mm, menos de 50%
da média histórica (78,6mm).
No entanto, em fevereiro da-
quele ano, as chuvas ficaram
22% acima da média, o que
não aconteceu em nenhum
momento de 2021. Desde
2013, estamos há cinco me-
ses consecutivos com volumes
abaixo da média histórica”,
destaca Uezu.  Nos primeiros
vinte dias de j unho, o Sistema
Cantareira reforçou a tendên-
cia de queda, com 12,8 mm
de chuva, cerca de 22% do
esperado para o mês.   Para
reverter esse cenário o Pro-
jeto Semeando Água destaca
entre as ações prioritárias o
plantio de 35 milhões de árvo-
res nas áreas próximas às nas-
centes e aos cursos d’água
(chamadas APPs hídricas –
Áreas de Preservação Per-
manente), uma vez que 60%
delas estão desmatadas, se-

Em maio, o Sistema Cantareira registrou menos da metade do volume esperado de chuvas para o mês.
gundo o Atlas do Sistema Can-
tareira, elaborado pelo IPÊ, que
já plantou na região 370 mil
mudas de árvores nativas da
Mata Atlântica, em conjunto
com a iniciativa privada e com
pessoas físicas.

  Entre as medidas trabalha-
das pelo projeto para contribuir
com o aumento da segurança
hídrica do Sistema Cantareira
está também a melhoria do uso
do solo por meio da implemen-
tação de sistemas produtivos
sustentáveis. Segundo informa-
ções do Atlas, é preciso recu-
perar cerca de 100 mil hecta-
res, e torná-las aliadas da segu-
rança hídrica. Manejo de pas-
tagem ecológica, agrofloresta,
silvicultura de nativas e sistema
silvipastoril estão entre as prá-
ticas implementadas pelo proje-
to do IPÊ.

  Nessa mesma direção, o
Plano de Manejo das Áreas de
Proteção Ambiental (APAs)
Sistema Cantareira e da Repre-
sa Bairro da Usina, no interior
de São Paulo, por meio do De-
creto nº 65.244, de 14 de outu-
bro de 2020, estabelecido pelo
governo do Estado de São Pau-
lo, busca fomentar o desenvol-
vimento sustentável da região e
ao mesmo tempo conservar os
recursos naturais. “Entre as al-
ternativas que têm o potencial
de contribuir com o desenvolvi-
mento da região, considerando
os pilares da sustentabilidade -
as dimensões econômica, soci-
al e ambiental integradas - está
a agricultura com sistemas pro-
dutivos de base agroecológica ,
por exemplo. Atualmente, a
agricultura e a pecuária na re-
gião, em geral, são baseadas no
modo de produção tradicional e
revelam baixa produtividade, o
que gera impacto no solo, refle-
te na segurança alimentar e in-
fluencia diretamente a econo-
mia, já que em tempos de es-
cassez, há aumento dos preços
dos produtos. O Plano de Ma-
nejo, neste caso, indica melho-
res formas de uso do solo para

que os serviços ecossistêmi-
cos (polinização, água, regu-
lação do clima) garantam a
produção e a produtividade
adequadas”, afirma Simone
Tenório, pesquisadora e co-
ordenadora de Políticas Pú-
blicas do IPÊ.

  Simone destaca também
que o Plano estimula e for-
talece o Turismo no curto,
médio e no longo prazo. “Os
principais atrativos da região
são os recursos naturais, as
represas, as áreas com Mata
Atlântica conservada, nesses
locais é possível praticar es-
portes aquáticos, realizar tri-
lhas, observar aves, visitar
Unidades de Conservação,
além das propriedades que
têm potencial para receber o
turismo rural e o agroturis-
mo. O Plano traz diretrizes
para que todas essas ativida-
des sejam realiz adas de for-
ma a não comprometer o fu-
turo da região, responsável
pelo abastecimento de água
de 7,6 milhões de pessoas da
região metropolitana de São
Paulo”.

  Os turistas estão em
busca de espaços naturais
que não existem mais nas
grandes cidades, aproveitan-
do o ecoturismo, a cultura
local, e os alimentos produ-
zidos ali, valorizando costu-
mes e hábitos que são a gran-
de riqueza local. “A tudo isso
chamamos de serviços ecos-
sistêmicos culturais, que tam-
bém são protegidos pelas di-
retrizes presentes no Decre-
to” complementa a pesquisa-
dora.   O cenário na região
Sudeste onde está localiza-
do o Sistema Cantareira,
sem dúvida inspira atenção.
No final de maio, o Governo
Federal, por meio do Siste-
ma Nacional de Meteorolo-
gia (SNM,) publicou uma
nota de Alerta de Emergên-
cia Hídrica associado à es-
cassez de precipitação para
a região hidrográfica da Ba-

cia do Paraná que abrange os
estados de Minas Gerais, Goi-
ás, Mato Grosso do Sul, São
Paulo e Paraná para o perío-
do de junho a setembro de
2021.   Para o coordenador do
Projeto Semeando Água e
pesquisador do IPÊ Alexandre
Uezu, a nota reforça uma pre-
ocupação que atinge o Siste-
ma Cantareira, em especial
dos períodos que registram
menores volumes de chuva.
“Neste ano tivemos chuva
abaixo da média em todos os
meses de verão, com isso c
hegamos à temporada dos
meses mais secos - abril a
setembro - em uma situação
que merece atenção. A baixa
permeabilidade do solo em
boa parte do Sistema Canta-
reira agrava o cenário. O me-
lhor lugar para armazenar

água da chuva é no solo, já que
assim a água é liberada aos
poucos, em especial nos perío-
dos de estiagem, mas para isso
a água precisa ter tido a condi-
ção de infiltrar – o que ainda
não acontece em boa parte do
Sistema Cantareira. Mudanças
que melhorem o uso do solo e
possibilitem que a água infiltre
têm o potencial de aumentar a
produção no campo e a lucra-
tividade para o proprietário que
passa a desempenhar o papel
de aliado da segurança hídri-
ca”.   A nota técnica de Alerta
de Emergência Hídrica é assi-
nada pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET), Insti-
tuto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e pelo Cen-
tro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Ama-
zônia (CENSIPAM) com a

participação dos órgãos fede-
rais ligados à meteorologia, e
com a Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico
(ANA) e o Centro Nacional
de Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais (CEMA-
DEN).      O Projeto Semean-
do Água conta com apoio da
Caterpillar Foundation, da Tree
Nation, da FAPESP - Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo e do
CNPq - Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. São parceiros do
projeto: a UFLA - Universida-
de Federal de Lavras, a UFS-
CAR – Universidade Federal
de São Carlos, Unifesp – Uni-
versidade Federal de São Pau-
lo (São José dos Campos), Ins-
tituto Florestal, entre outros.

Meio Ambiente
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NABUCO, MOISHE HESS E ALGO MAIS

Especial

Nabuco é uma ópera em quatro
atos de Giuseppe Verdi, com libreto
de Temistocle Solera, escrita em
1842. A ação da ópera conta a his-
tória do rei Nabucodonosor da Ba-
bilônia. Foi escrita durante a época
da ocupação austríaca no norte da
Itália e, por meio da várias analogi-
as, suscitou o sentimento naciona-
lista italiano. Verdi foi muito influen-
ciado pelo livro de Moises Hess,
Roma e Jerusalém, em que o autor
coloca a questão do nacionalismo
judeu no contexto do nacionalismo
europeu e, sobretudo, italiano. O
Coro dos Escravos Hebreus, no ter-
ceiro ato da ópera (Va, pensiero,
sull'ali dorate, "Vai, pensamento, so-
bre asas douradas") tornou-se uma
música-símbolo do nacionalismo ita-
liano da época. Foi estreada, a 9 de
março de 1842, no Teatro alla Scala
de Milão.  Livro e ópera colocaram
as questões dos nacionalismos itali-
ano e judeu no contexto do cenário
europeu. Hess misturou filosofia
secular, religiosa, dialética hegelia-
na, panteísmo de Spinoza e marxis-
mo.  Foi escrito no contexto do assi-
milacionismo judaico alemão, antis-
semitismo alemão e antipatia alemã
ao nacionalismo surgido em outros
países. Hess usava terminologia da
época, como o termo "raça", mas era
um igualitário que acreditava nos
princípios da Revolução Francesa,
queria aplicar os conceitos progres-
sistas de sua época ao povo judeu.
Inspirou os patriotas italianos, sobre-
tudo Garibaldi.  Até hoje, especial-
mente em Israel, a ópera de Verdi é
de longe a mais popular, por razões
óbvias.  Escrita na forma de doze
cartas endereçadas a uma mulher
em sua dor pela perda de um paren-
te. Em um trabalho, Hess apresen-
tou as seguintes ideias:

solução da questão judaica está no
retorno à Palestina.  Na época, o
livro foi recebido com uma recep-
ção fria, e apenas em retrospecti-
va tornou-se uma das obras bási-
cas do sionismo, como prefigurou
ideias estabelecidas em Der Ju-
denstaat por Theodor Herzl .

1.    Os judeus sempre permane-
cerão estranhos entre os povos eu-
ropeus, que podem emancipa-los por
razões de humanidade e justiça, mas
nunca os respeitarão enquanto os ju-
deus colocarem suas próprias gran-
des memórias nacionais em segun-
do plano e se apegarem ao princí-
pio: "Ubi bene, ibi patria". (Língua
latina: "onde [está] bem, há [é] a
pátria")

2.    O tipo judeu é indestrutível,
e o sentimento nacional judeu não
pode ser arrancado, embora os ju-
deus alemães, por causa de uma
emancipação mais ampla e geral,
convençam-se a si mesmos e aos
outros ao contrário.

3.    Se a emancipação dos ju-
deus é irreconciliável com a nacio-
nalidade judaica, os judeus devem
sacrificar a emancipação à naciona-
lidade. Hess considera que a única

HENRIQUE VELTMAN Combate a Drogas Cassius Clay

 No sábado, dia 26 de junho, é ce-
lebrado o Dia Internacional de Com-
bate às Drogas, uma data importante
que chama a atenção da população
para os problemas que a venda e con-
sumo de drogas acarretam, a exem-
plo da dependência química, uma
questão de saúde pública.

 Quando o assunto é drogas, de-
vem ser levadas em conta tanto as
substâncias como maconha, crack e
cocaína quanto o cigarro e o álcool.
Todos eles podem resultar em vício!
Falando especificamente das bebidas,
na população em geral, 18% das pes-
soas relataram aumento do consumo
durante a pandemia.  Houve um pico
significativo de maior ingestão alcoó-
lica entre as pessoas de 30 a 39 anos
de idade, representando 25%, e logo
atrás vem os mais jovens, de 18 a 29
anos, em que 19% deles apontaram
também maior consumo de bebida.
Esses são dados da Convid - Pesqui-
sa de Comportamentos, promovida
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) em parceria com a Universida-
de Federal de Minas Gerais e a Uni-
versidade Estadual de Campinas.

 A análise destaca ainda que esse
aumento está associado à frequência
do aparecimento de sentimentos de
tristeza e depressão neste cenário pan-
dêmico. Ou seja, segundo a pesquisa,
quanto mais a pessoa se sente triste
e depressiva, mais ela consome bebi-
da, o que é um perigo.  “A pandemia
pode acarretar uma sobrecarga emo-

No próximo sábado é celebrado o Dia
Internacional de Combate às Drogas

Pesquisa da Fiocruz
chama atenção para o

aumento no consumo de
bebida alcoólica na

pandemia

cional intensa, ou seja, provocando
estresse, ansiedade, medo, angústia,
tristeza e desamparo. Conforme o
desconforto gerado por esses sinto-
mas vai se intensificando, as pesso-
as acabam buscando meios de ‘me-
dicar’ esses sinais através de subs-
tâncias que estimulem a sensação de
entorpecimento”, explica o psiquia-
tra da Clínica Maia, Dr. Fábio Canti-
nelli.

 Segundo ele, o perigo está no fato
de que conforme se aprofunde esse
hábito, podem entrar em cena fato-
res genéticos de predisposição ao
vício em álcool e outras drogas, po-
dendo resultar no desenvolvimento da
dependência química.  Vale ressal-
tar que a bebida alcoólica, por exem-
plo, afeta o Sistema Nervoso Cen-
tral, agindo como agente depressor,
sendo assim, ela pode desencadear
ou acentuar crises de pânico, ansie-
dade, e pode favorecer transtornos
como depressão.

 O especialista afirma que a per-
da da rotina de antes ocasionada por
este momento complicado que ainda
estamos vivendo também tem como
consequência a mudança de hábitos
e comportamentos, o que pode ser
uma porta de entrada para o uso de
drogas.  "Devemos ter ciência de
nossas fraquezas e vigiar nossos
comportamentos. Mesmo estando
mais em casa, manter uma rotina
com horários para se alimentar, dor-
mir e se exercitar é primordial, as-
sim como para o lazer. Além disso,
pessoas próximas podem nos servir
de advertência ou freio a um deter-
minado comportamento. Mas é im-
portante olhar pra si mesmo, se co-
nhecer, e pedir ajuda, se necessário",
completa o médico.

NEM TODOS

(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

Venha conhecer nossa feirinha permanente de livros ao  preço único de   R$ 9,90 cada!

Nem todo o que me diz: Senhor; Se-
nhor! Entrará no reino dos céus, mas
quem faz a vontade do Pai que está nos
céus. Muitos me dirão naquele dia: Se-
nhor; Senhor! Não profetizamos em teu
nome, e em teu nome não expulsamos
demônios, e em teu nome não fizemos
milagres? Deus, porem lhes dirá: Não vos
conheço; afastai-vos de mim, vós que
operastes a iniquidade. (Mateus 7:21-23).
Como diria um conhecido nosso: “Que
paulada”, e outro: “o inferno está cheio
de boas intenções”, e mais outro: “o dia-
bo não bebe, nãos fuma e não joga e nem
por isso deixa de ser menos diabo”.   Se-
nhor; Senhor! Não profetizamos em teu
nome? Não expulsamos demônios e não
fizemos milagres em teu nome? Ora Se-
nhor! Através de teu nome curamos do-
enças, levantamos os caídos, e é em teu
nome que os cegos veem, os paralíticos
andam e os mudos falam. Senhor! Em
teu nome construímos igrejas e espalha-
mos a todos os cantos a vossa palavra e
vós dizeis para nos afastarmos de vós
porque somos iníquos?

 Uma coisa é colocar-se como cristão
e outra é sê-lo!   Somente aqueles que
fazem a vontade do Pai é que entrarão no
Reino, mas qual a vontade Dele? Espa-
lhar igrejas, curar doentes e expulsar de-

mônios? Isto já se descobriu que se têm
restrições. Estes feitos nada dizem como
vimos ser feito, então, o que é que está
errado? Será que as palavras “túmulos
caiados de branco, lobos vestidos de ove-
lhas, hipócritas, orgulho, vaidade e farisa-
ísmo” não responderão a esta pergunta?

 A nosso ver a vontade do Pai é que
tenhamos amor uns pelos outros inde-
pendente de quem seja o outro. Sim! Não
um amor interesseiro, egoísta, mas o amor
espontâneo e verdadeiro. Amai-vos uns
aos outros foi o que Jesus ensinou, mas
se nos amarmos porque ele manda é amor
por obrigação o que o torna falso e hipó-
crita e qual o valor deste sentimento?
Agora, se nos amarmos instintivamente,
com aquele amor natural que vem do nos-
so interior e sem distinção de raça ou cre-
do, classe social ou opção sexual, é amor
verdadeiro. É a vontade do Pai!

 Não adiante divulgarmos a palavra,
construirmos templos, nos reunirmos em
qualquer lugar que seja para glorificar e
louvar a Deus e estarmos ocos, despro-
vidos do sentimento puro, ou estarmos
cheios de ignorância, maldade, inveja e
preconceito. A vontade do Pai é que nos
amemos mutuamente e através deste
Amor, nos amparar, nos ajudarmos. Ai
sim, poderemos profetizar e expulsar de-
mônios, curar doenças e fazer milagres
em verdade. Dessa forma, temos a certe-
za de que Deus não dirá para nos afastar-
mos, ao contrario, dirá: “Chegai-vos, ben-
ditos, porque amastes incondicionalmen-
te e se fizestes prodígios, não foi para
aparecer e sim para auxiliar através deste
Amor verdadeiro a todos os necessita-
dos”.   Devemos nos acomodar porque
Jesus ensina que os últimos serão os pri-
meiros? É claro que não! Trabalhando
com confiança e buscando nosso apri-
moramento alcançaremos a bem aventu-
rança prometida, mas e infelizmente, tan-
to ontem como hoje, percebemos muitos
se colocarem como vitoriosos e enalte-
cerem o que fazem, tornando-se prepo-
tentes e únicos detentores da verdade.
Mostram os milagres como propaganda
não de Deus, mas deles mesmos e das
igrejas que conduzem.

 A vence-
dora do
“BBB21” fez
o anúncio du-
rante o pro-
grama “Mais
Você” desta
sexta -feir a
(18).  O pro-
jeto estreia
no dia 29 de
junho na pla-
taforma e
contará com
seis episódi-

os, que serão publicados semanal-
mente.  A série, que tem direção
geral de Patricia Carvalho e dire-
ção de Patricia Cupello, adentra a
biografia da paraibana que virou um
fenômeno no Brasil.

 Segundo anúncio, “a série do-
cumental revela a origem de Juliet-
te no interior da Paraíba, sua rela-
ção com a família e amigos e mo-
mentos difíceis que mudaram sua
trajetória, como a perda de sua irmã
mais nova, vítima de um AVC aos
17 anos. A obra também passa por
suas escolhas profissionais e os ru-
mos que a levaram ao ‘Big Brother
Brasil’, e reserva espaço para uma
de suas paixões: a música.”  “Quan-
do soube do interesse da Globoplay
em fazer um documentário sobre
minha trajetória, eu mal pude acre-
ditar! Nem nos meus maiores so-
nhos poderia imaginar uma coisa
dessas, minha gente. Na verdade,
eu ainda não me acostumei total-
mente com essa ideia”, celebra Ju-
liette.

 “É claro que fico muito honra-
da com o projeto, confesso que cu-
riosa também. Só pelas imagens que
tem sido captadas desde o momen-
to que saí da casa, até depoimentos
que sei que estão sendo colhidos,
vem muita coisa por aí, heim?! Agra-
deço o carinho da equipe de pesso-
as incríveis que tem produzido esse
projeto. Já vejo como meu xodó.”
Embaixadora da Globoplay   - No
início de junho, Juliette foi anuncia-
da como nova contratada da Globo
e embaixadora do Globoplay.  A
maquiadora e advogada vai partici-
par de campanhas e promover a
plataforma de streaming nas redes
sociais.  “Sempre adorei o conteú-
do da plataforma e acho muito im-
portante o fomento e apoio à cultu-
ra nacional e à uma empresa brasi-
leira. Fazer parte disso é um pre-
sente e me conforta poder, dessa
forma, usar a visibilidade que ga-
nhei para a finalidade de divulgar
filmes e séries do nosso pais e le-
var entretenimento e cultura para
tantos brasileiros.” (Fonte: G1)

Juliette ganha
documentário no

Globoplay

FAMOSO

HENRIQUE VELTMAN é jornalista. -
hbveltman@gmail.com
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 Dando argumentos àque-
les que, contra a ciência, não
apoiam a realização do fute-
bol, Patrick de Paula e Lucas
Lima foram pegos em baladas
clandestinas. Triste fato, so-
bretudo pela quantidade de
mortos e o desrespeito prega-
do par com todos aqueles que
tentam cumprir as recomen-
dações.

O Palmeiras perdeu uma
grande chance de mandar Lu-
cas Lima embora e se livrar
de pagar 1 milhão por mês
para um jogador que pouco
produz. Já Patrick de Paula

A Bolha Furou

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Na semana passada fomos
recebidos pelo Subprefeito da
Casa Verde,Cachoeirinha e Li-
mão, Guaracy Fontes Montei-
ro, que nos recepcionou muito
bem, ouviu as lideranças e
mandou encaminhar algumas
demandas em benefício da Co-
munidade.   Melhorias para a
passagem sem nome situada
entre a Av.Inajar de Souza e a
Rua Mestre Simeão José de
Nazaré, reforço por parte da
Subprefeitura em algumas

Reunião com o Subprefeito
da Casa Verde/Cachoeirinha

reivindicações já encaminha-
das pelas Associações Ca-
choeirinha/Brasilandia (De-
loste), Sociedade Amigos
Penha Brasi l(Luciene) e
CONSEG Vila Amália (Lour-
des). Na reunião estavam
presentes Lourdes de Freitas,
Sergio Matrone, Michele De-
loste, Luciene Lima e o ser-
vidor Flademir que inclusive
já esteve nos locais para ve-
rificação e atendimento dos
pedido.

Enquanto não acabar essa
porcaria de  Pandemia, não po-
demos retomar com a realização
do tradicional Show Musical co-
memorativo ao Aniversário de
V.N.Cachoeirinha e nem a Ses-
são Solene,  mas para não pas-
sar em branco, respeitando as
orientações das autoridades da
saúde o hasteamento da bandei-
ra com presença de autoridades
está previsto para o dia 07/08, na
Praça do Largo do Japonês. A

Aniversário da Cachoeirinha

realização deste evento sempre
foi do CONSEG Vila Amália,
mesmo porque o CONSEG é
ligado diretamente à Secreta-
ria de Segurança Público e a
maioria dos participantes são
as autoridades civil e militar,
portanto outras entidades não
tem nada a ver com esse tipo
de evento mais ficam tentan-
do cair de paraqueda com ou-
tras intenções o que não deve
ser permitido.

Justa Homenagem

Parabéns ao professor e
Consultor Beto Virginelli
(Adalberto) do Núcleo de Es-

porte do CEU
Jardim Paulista-
no, que no dia 21/
06/2021 foi ho-
menageado, re-
cebeu do Presi-
dente do Diretório
Municipal do
PSDB, Fernando
Alfredo, o quadro
de honraria, que
presta homena-
gem ao legado lí-
der político Bruno
Covas, que nos
mostrou que é
possível fazer po-
lítica sem Ódio, e

que as convergências que
nos unem. Em mão, presta
os votos agradecimentos e
elevada estima.

"Desde o início da pandemia,
estamos sofrendo com os abu-
sos da Enel nas contas de luz,
sempre paguei uma média de
R$60,00 por mês e depois fo-
ram aumentando exagerada-
mente de forma que não conse-
guimos pagar um valor na ener-
gia que na verdade  não consu-
mimos. O abuso é tanto que che-
gam a mandar duas contas no
mesmo mês com valor diferen-
te que salta de R$ 121,00 para
R$ 960,00, nos  boletos de Ju-
nho de 2021 e em Maio tam-

Bronca do Leitor

Morador em área de baixa renda não consegue
pagar contas de Luz por causa do abuso.

Carlos José Costa Palma Gomes Jardim Paulistano - Brasilândia-SP

bém mandaram duas contas no
mesmo mês, uma de R$ 118,00
e outra de R$ 850,00. Sempre
consegui pagar minhas contas
em dia porém depois que a Enel
assumiu ficou tudo atrasado por
causa dos valores absurdo.
Estou desempregado e com di-
ficuldade para manter a famí-
lia. Acho que se fosse cobrado
de fato o valor justo e de acor-
do com a média de consumo
não teríamos bola de neve nas
contas a ponto de não conse-
guir pagar."

A visita da vereadora
Sandra Santana no CEU

Jardim Paulistano,
alinhando uma parceria

para melhorias no local e
garantindo um atendi-
mento de qualidade à

comunidade.
O diálogo com a

equipe reforçou a
preocupação com as

atividades desenvolvidas
no CEU com empenho e

dedicação no Esporte,
na Cultura e Educação

(Maria Lucia).

Bairro a Bairro

VEREADORA SANDRA SANTANA visita  o CEU Jardim Paulistano

deve ser vendido para o fute-
bol europeu, já que parece não
haver mais clima para o volan-
te no verdão.

Na essência, podemos afir-
mar a condição de falta total
de empatia dos jogadores, que
tem a chance de ter uma vida
saudável e com muito confor-
to, devendo, assim, dar o exem-
plo e não se expor de forma
desnecessária. Porém, é fato
que os dois citados não respon-
dem por toda classe futebolís-
tica, não colocando em cheque
o fator real de que o esporte
deva continuar.



Tia ZulmiraEditorial
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MISS MONGAGUÁ 2021

Aconteceu,no dia 20 de junho, às 14 horas  o Miss e Mister
Mongaguá Gold 2021. As categorias foram Gold e Ftiness da
Agência The Look Models, que tem como diretora Andréia
Ferreira, sendo um dia de muito Glamour.

 Os ganhadores  foram : Beatriz Morais - 1° lugar Miss
Mongaguá Gold  - Gustavo Ribeiro -  1° lugar Mister Mongaguá
Gold  - Thaís Alves - 3° lugar Miss Simpatia   - Contamos com
uma seleta bancada de jurados. Cantores, modelos, rotarianos,

Dia de glamour em Mongaguá

O empresário Renato Cury da Agência Sport Models, a
modelo Camila Rodrigues Musa do Santos Futebol Clube e o
jornalista Brás Pereira que recebe o Diploma Destaque do Ano
no Jornalismo 2020 e a empresária Andreia Ferreira promotora
do evento em Mongaguá... Hein e por quê?

atrizes e também  a cobertura do Jornal São de Fato , Rede
GNT e Iran Tentação.  Fernando  Oliveira também esteve pre-
sente. Tivemos a participação da nossa banda no palco ( Banda
Beijo Loko) Mc Chabu e o Som Rotação.   Foi de fundamental
importância a  participação da Sport Models  SP , a Grife Afro
Brasil, a Eco Sustentabilidade  e o Mundo da Muplementação .
Ficam aqui nossos agradecimentos também aos patrocinadores
JMJ Turismo e ao @juracimatos.

No dia 21/06/21 Alessan-
dro Rocchi em sua última ses-
são como Venerável Mestre da
ARLS MOUNT MORIAH
3327 fez a entrega dos diplo-
mas de Mérito Maçônico para
às cunhadas que compõe a di-
retoria da Fraternidade Femi-
nina MOUNT MORIAH/
GOSP por todo trabalho soci-
al e assistecial na administra-
ção 2020/2021. Fala Alessan-
dro Rocchi, que GADU con-
tinue nos iluminando para que
possamos dar continuidade
neste trabalho de grande im-

Diplomas de Mérito Maçônico

portância para nossa socieda-
de. Muito obrigado cunhadas
por todo apoio e trabalho, tudo
feito com muito amor, carinho
e fraternidade mesmo em tem-
pos difíceis com a Pandemia
vocês atravessarem diversos
obstáculos e concluíram todas
ações de forma Justa  e Per-
feita.

Agradeço também todo
apoio em minha administração
de nosso Eminente Juiz do
Egregio Tribunal Maçonico do
Grande Oriente de São Pau-
lo, Flavio Rocchi Junior.

Alessandro Rocchi,  Fernanda do Brasil Albuquerque e Flávio Rocchi Junior




