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  O Governo de São Pau-
lo lançou nesta quinta-feira
(17) o programa Vale Gás,
que auxiliará famílias em si-
tuação de vulnerabilidade na

Governo do Estado de SP
  lança vale-gás de R$100

Abaixo Assinado pede
extensão da Linha 209-P10
Pinheiros/Cachoeirinha até

o final da Av.Inajar de
Souza, Comunidade cobra o

que pode ser feito

Convém Você Saber. Pág. 4

Mesmo sem tatuzões funcionando,
Linha 6-Laranja  já conta com

primeiros metros de túneis

Acciona iniciou a escavação por método ‘manual’ de importantes trechos do ramal subterrâneo de
metrô, com 15,3 km de extensão.  A Linha 6-Laranja do Metrô terá 15,3 km de extensão operacional,
ou seja, o trajeto por onde serão distribuídas as 15 estações do ramal. Já a extensão total dos túneis é
um pouco maior, de 15,8 km, segundo dados da ex-concessionária Move São Paulo.  Deste total,
12,2 km (77%), serão construídos por dois “tatuzões”, máquinas com dezenas de metros de compri-
mento e que escavam a um ritmo diário de 15 metros, deixando para trás os túneis praticamente
prontos, com anéis de concreto montados como se fossem legos gigantes. Pág. 07

compra de botijões de gás.  Em
coletiva no Palácio dos Ban-
deirantes, o governador João
Doria (PSDB) e Célia Parnes,
secretaria de desenvolvimen-

to social, afirmaram que o pro-
grama dará R$ 100 em forma
de voucher para cerca de 100
mil famílias, totalizando 500 mil
pessoas no estado, a comprarem
o item.   O Vale Gás pagará três
parcelas, começando em julho e
seguindo os meses setembro e
novembro. Serão cerca de R$
30 milhões investidos no progra-
ma, segundo o governo do esta-
do.   Para se inscrever, a pessoa
terá que entrar no site do pro-
grama www.valegas.sp.gov.br e
se cadastrar através de seu nú-
mero NIS ( Número de Identi-
ficação Social).  Para ser ele-
gível ao programa é necessário
que a renda por pessoa da fa-
mília seja de até R$ 178, as pes-
soas sejam inscritas no CadÚ-
nico (sem Bolsa Família) e re-
sidem em comunidades e fave-
las de 82 municípios paulista.
Fonte: Folha Press

Nataly Gonçalves desfilará de Sereia na Banda do Brás Pereira e estará presente
no Concurso  Musa da Seleção, que será realizado no dia 25.   Ela tem uma carreira
consagrada como modelo e é agenciada por Geraldo Barrichello. Também trabalha na
Band litoral e desfila toda sua beleza nas redes sociais. Siga ela no instagram @nahbast.

O Governador João Doria deu início domingo (13) às obras do Parque Bruno Covas –
Novo Rio Pinheiros. Nesta etapa está contemplado um trecho de 8,2 quilômetros entre a sede
do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, na margem oeste do canal.. Pág. 5

SABESP tem assessoria comunitária atuante
junto a comunidade nos bairros da Brasilândia
Com mais de 20 anos na Sabesp, o servidor Reginaldo Batista é sempre destaque pelo

excelente trabalho que desenvolve junto à comunidade, autoridades, lideranças e associa-
ções.  Nesta área a Sabesp é bem representada na Cachoeirinha/Brasilândia. Pág. 4

A SEREIA QUE VEM DO LITORAL

PARQUE BRUNO COVAS, na região do
 Novo Rio Pinheiros, começa a ser construído
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 As pesquisas apontam
que existem duas alternativas
para o eleitor em 2022. Em-
bora o clima seja de deses-
pero em meio à pandemia da
Covid - 19 , a briga política já
começou. Lula conta com boa
parte da mídia e por estar no
papel de pedra que é atirada
contra a vidraça. Bolsonaro
tenta desmentir as pesquisas
e mostrar que tem apoio da
população, por meio da mo-
tociata.

Nesta briga quem perde
é o eleitor. Sem opções ofe-
recidas com força e apare-
cendo cada vez menos a pos-
sibilidade de uma terceira via,

A POLARIZAÇÃO PERIGOSA PARA NOSSO PAÍS

QUER TER AS  MELHORES
SOLUÇÕES EM CRÉDITO?

João Venino

99374-4534
96676-1536
96343-1503

CASSIUS CLAY

o brasileiro terá que decidir
entre Lula e Bolsonaro. Dois
extremos de uma linha nada
tênue e um espaço muito cur-
to para flertar com o fundo do
poço. Triste. Luciano Huck tro-
cou a política por seu horário
aos domingos. Moro parece, de
fato, ter desistido da política e
partido para o mundo corpo-
rativo. Amoedo parece ser
carta fora do baralho e Dória
ainda estuda. Ciro Gomes deve
pintar como a terceira alterna-
tiva, mas já está desgastado.

POBRE ELEITOR. O
QUE SERÁ DE NÓS?

Coringão mude de treinador e continua o mesmo! Se mu-
dassem alguns jogadores não seria uma situação acertada?

O Brasil exporta produtos para diversas partes do mundo
e importa  produtos, sendo alguns até nada recomendáveis
quanto a qualidade e durabilidade.

EXPEDIENTE

No futebol, importa-se alguns técnicos e jogadores nada
melhores que os nossos. Enquanto isso, os técnicos de futebol
brasileiro e craques em formação não são apoiados. Poucos
são os times que apoiam nossos técnicos e jogadores das equi-
pes de baixo!

Alguns motoqueiros não respeitam sinalizações de trânsito
devido não haver radares para conter a fúria dos mais desa-
justados. Até quando persistirá essa situação de abuso dos
motoqueiros? Caso houvessem, muitos deles iriam à falência;
não teriam grana para pagarem multas!

Enquanto isso, aprontam, desrespeitando semáforos, cos-
turando o trânsito e abusando da velocidade! Caso desenvol-
vessem radares para motos, poderia haver solução para con-
ter abusos tão comuns entre eles!

Data do ‘Dia dos Namorados’ foi esquecida como as demais
datas cívicas e religiosas. Mais um ponto para o coronavírus!

Seleção Brasileira de Futebol venceu a seleção da Vene-
zuela 3x0! Bom começo de jornada; veremos se repita a dose
nos demais compromissos!

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quin-
ta-feira (17), a inclusão dos bancários da Caixa Econômica
Federal no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida consta do
Destaque nº 18 ao Projeto de Lei (PL) 1011/2020, que deter-
mina a priorização de categorias de trabalhadores nas ações
de imunização ao coronavírus. Na sessão de hoje, também foi
aprovada a Emenda de Redação nº 4, ampliando a abrangên-
cia da vacinação para todos os bancários.

Conselho Tia Alzira

Um cliente elogiando o
coronavírus!

Abrindo o Baú Professor Clovis

  Entra semana, termina
semana e os assuntos conti-
nuam os mesmos! Calendá-
rio sobre vacinas, idade do
contemplado, vacinas de di-
versas procedências, mas os
entendidos garantem a mes-
ma eficácia, a fim de colocar
o covid-19 pra escanteio, a
briga tá feia: covid ataca, a
vacina defende! Mesmo as-
sim, os cemitérios recebem
diariamente novos habitantes.
Aguardamos o final da con-
tenda: quem será o vencedor?
O frio está colocando a po-

Cantiga de Galo!

pulação em saia justa! Aga-
salhos de há tempos aposen-
tados, voltaram a sair dos
guarda-roupas cheirando à
naftalina. Feijoada na ordem
do dia! Acontece que muitos
viventes estão passando es-
treitos com a atual situação;
alguns mal conseguem o tra-
dicional arroz com feijão. En-
quanto isso, nossos políticos
‘cantam maravilhas sobre as
atitudes que tomam, ou sejam,
nenhumas!’ Autênticas canti-
gas de galo; o galo canta mas
sua cantiga nada resolve!

Ao abrir as
portas do aben-
çoado terreiro da
vovó Candinha,
notei um cliente
bem falante, ten-
tando dobrar ou-
tros clientes para
votar nele na pró-
xima eleição e
dissertava: - vou
me candidatar a
qualquer ‘mar-
melada’ que apa-
recer! Meu ne-
gócio é não tra-
balhar, receber bom ordenado,
algumas propinas, andar em
carro novo com motorista par-
ticular, gasolina à vontade, quer
coisa melhor? É pra isso que
vou apelar para os préstimos
dos guias do terreiro da vovó
Candinha! Após pagar a con-
sulta, pronunciou: ”Magnânima
guru, vim encomendar um tra-
balho para que, na próxima
eleição eu consiga ser eleito
para qualquer ‘marmelada’ que
pintar! Nada de trabalhar! Tra-

balho foi feito pra japonês e
relógio!” Para atende-lo foi
escalado o caboclo Zoeira:
“Zifio, ouvi seu relato, vamos
jogar os búzios e aguardar a
resposta. Os búzios tiraram o
corpo fora! Quando isso acon-
tece é sinal de que não conse-
guirá o intento! Continue como
gari e boa sorte! O cliente saiu
desanimado! A vaga na políti-
ca ‘mixou! Voltará a ser gari!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

Crônica Professor Clovis

Comentar sobre a inflação
em todos os sentidos, seria
malhar em ferro frio! Mas
perguntar a um político até
quando a situação econômica
atual persistirá é a mesma
coisa, semelhante a um cami-
nhão lotado de japoneses!
Leite e seus derivados sobem
de preço; carnes com preços
às nuvens, combustíveis pe-

Até quando?

gam carona, ladrões e crimi-
nosos à solta, futebol sem tor-
cida, frio castigando a todos e
inflaciona o preço da nossa
adorada cachaça, uma bebida
que muitos rejeitam, porém há
uma leva de admiradores. Paro
por aqui. Tire suas conclusões;
pergunto: até quando vai per-
durar essa situação? Nem
Freud responde!
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Roteiro Mauricio Coutinho

 Acaba de chegar à Zona
Norte da capital paulista mais
um restaurante do
McDonald’s. A nova unidade

McDonald’s inaugura mais uma unidade na Zona Norte de São Paulo

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

  Aproveite as férias da criançada e ‘enrole o tempo lendo um livro instru-
tivo’, ‘A vida e retorno dos que não foram’. Se não foram, nada tem a declarar.
Ótimo livro!

Cuidado com as novas amizades! Seus amigos podem te derrubar do
galho, levando sua ‘boneca;’ caso seja uma lebre do sexo feminino, esta levará
seu ‘gatão’, portanto, olho no lance!

  Reciclagem de qualquer ‘artigo’ vale a pena! Recicle tudo que achar
desnecessário, a começar pela sua sogra fofoqueira que, em velório, tira o
sossego até do defunto.

  Planejamento e trabalho, órgãos raros no momento. Poucos planejam
seus deveres e ações e menos ainda são eficientes e confiáveis no trabalho.
Pense nisso e concorde.

 O campo profissional - para craques de futebol - e não outros cracks -,
é ótimo divertimento atual, como não têm torcedores, pode xingar a mãe do
árbitro sem apanhar!

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

  Harmonia, cidade sul mineira é opção para, ao ser diagnosticado com
coronavírus, escolher uma sepultura a rigor! Cidade calma, poucos habitantes
e sem viciados em ‘xibaba!’

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Tá aí um signo raro de ser encontrado no momento! A evolução transfor-
mou as virginianas, outrora virgens, em dançarinas de clubes em que rolam de
tudo, inclusive passaporte para a maternidade.

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Em seu lar, o ‘pau irá  cantar’ ao chegar embriagado! Sua dedicada e

caridosa esposa, no colo do Bernardão, lhe darão uma surra, que ao tentar se
defender, quebrarão seus chifres!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 O ambiente familiar em harmonia é coisa rara! Seus vizinhos estão cansa-

dos de apartar brigas do casal mais desmiolado do planeta! Prometem, na
próxima briga, atirá-los nas águas límpidas do rio Tietê.

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Momento amoroso em crise! Zezinho bilu-bilu arranjou outro amor que

inclusive, prometeu leva-lo ao altar! Caso o enlace se concretize, perderá um
bom partido, muito partido!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Economize para viver feliz! Nada de comprar a crédito e mudar de ende-

reço, lesando o infeliz comerciante que, com a crise, está ‘matando cachorro
através de gritos’. Pense nisso!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Tenha decisões acertadas! Ao assaltar taxistas, leve uma reserva de grana

para presentear o taxista que, com a crise, está recebendo cestas básicas para
se manter em pé!

Novo restaurante, localizado na Avenida Engenheiro Caetano Alvares,
gerou  50 novos postos de trabalho e já está aberta ao público

está localizada na avenida mais
movimentada da região, a En-
genheiro Caetano Álvares, nº
1136, e operará todos os dias

com salão, Drive-Thru e retira-
da no balcão para viagem, se-
guindo os decretos municipais
de segurança e combate à pan-

demia da Covid-19.v O novo
Méqui conta com arquitetura
moderna, design inovador e 25
vagas de estacionamento. Além
disso, está equipado com itens
tecnológicos que oferecem
mais conveniência e moderni-
dade na experiência do consu-
midor. São cinco totens de au-
toatendimento e quatro telas
verticais de menu board digi-
tal nos balcões. Também ali-
nhado às iniciativas de susten-
tabilidade da rede, o restaurante
trabalhará com reutilização de
água para sanitários e ilumina-
ção natural na cozinha. Com o
empreendimento, 50 vagas de
emprego foram geradas.

McProtegidos - A opera-
ção do restaurante conta com

o programa McProtegidos, ini-
ciativa da rede aplicada por todo
o Brasil, cujo objetivo é consci-
entizar sobre a importância de
respeitar o distanciamento soci-
al, além de reforçar as medidas
de higiene, visando um ambien-
te ainda mais seguro no período
da pandemia. A unidade conta
com placas de acrílico nos bal-
cões e Drive-Thru, dispensers
de álcool em gel pelo salão, dis-
tanciamento nas mesas, adesi-
vos de orientação nas filas, além
do uso de equipamentos de se-
gurança pelos funcionários,
como máscaras, viseiras e luvas.

Portas Abertas Online Para
quem deseja visitar a cozinha do
McDonald’s sem sair de casa, o
Méqui lançou a primeira edição

do Portas Abertas Online, fa-
moso programa da rede que
convida os clientes a visitarem
as cozinhas dos restaurantes e
conhecerem todos os procedi-
mentos de Qualidade, Seguran-
ça, Limpeza e Sustentabilidade
da companhia.

A iniciativa é um desdobra-
mento do Portas Abertas pre-
sencial, que já recebeu mais de
10 milhões de pessoas nas co-
zinhas brasileiras, e em sua ver-
são online mostra o que mudou
com a pandemia e explica a im-
portância de seguir as orienta-
ções de distanciamento e higie-
nização, tudo com foco no
bem-estar dos funcionários, cli-
entes e parceiros.  A visita onli-
ne está disponível no site:
mcdonaldsdeportasabertas.com.br
.

Serviço: Horário de funcionamento: todos os dias, das 10h às 23h, podendo haver alteração de acordo com o decreto municipal
de segurança e combate à pandemia da Covid-19. Endereço: Av. Engenheiro Caetano Álvares, 1136, Limão - São Paulo/SP

Av. Deputado Emílio Carlos, 3641
Vila Nova Cachoeirinha

Hoje inicio a minha coluna
analisando a atual programação
da Televisão Brasileira, que em
tempos de pandemia não mudou
nada como novidade para os
telespectadores, que já estão
cansados da mesmice.

TV GLOBO: Foi a emissora
que mais perdeu audiência em
decorrência da politização den-
tro da sua grade de programa-
ção. Não bastasse isso, perdeu
muito no esporte, deixando a
concorrente (SBT) crescer com
a transmissão da Copa Liberta-
dores e Copa América.

RECORD TV: Erra quando
insiste com Geraldo Luís co-
mandando seu programa sem
acrescentar nada, apenas o mes-
mo formato de outras tentativas
sem resultados. Mas, acerta
muito com a produção da novela
Gênesis, que é vice-líder de au-
diência em todo o país.

SBT: Sílvio Santos mais
uma vez acertou quando passou
a investir no futebol, adquirindo
os direitos da Copa Libertado-
res da América, A Eurocopa e
Copa América. Era o que faltava
para solidificar a popularização
da emissora.

REDE TV: Não apresentou
nada de novo e quando mexeu no
programa "TV Fama" errou em
tirar o seu principal protagonis-
ta Nelson Rubens que, sem dú-
vida, nenhuma deu a esse for-
mato de programa a consolida-
ção de audiência.

TV CULTURA: Cumpre a
regulamentação por ser uma
emissora educativa e sua grade
de programação  oferece boas
opções com "Sr. Brasil" com
Rolando Boldrin e recentemen-
te com exclusividade a transmis-
são da Fórmula Indy, além de
Marcelo Tass com o seu progra-
ma "Provoca".

TV BANDEIRANTES: Me-
lhorou muito sua programação
e deu um grande passo ao con-
tratar Fausto Silva como a prin-
cipal atração da sua grade no
ano que vem. Vale a pena res-
saltar que seu jornalismo é de
primeira linha e o "Master
Chef" é o melhor da
gastronomia brasileira.

TV GAZETA: Por ser uma
Fundação não acrescenta nada
na sua programação. Tem a sua
já desgastada "Mesa Redonda"
aos domingos e o restante da
programação é vendas de car-
ros e produtos, o que já cansa
os telespectadores.

As demais emissoras que aí
estão, uma boa parte delas se
notabilizaram por venderem
espaços para as igrejas(Nada
contra as Igrejas) que pagam
muito bem e dão estabilidade fi-
nanceira. Isso sem contar que
algumas delas até pontuam no
IBOPE.

A coluna avalia que a TV
Aberta pode melhorar mais,
mas isso só vai acontecer quan-
do os gênios produzirem con-
teúdos de melhor qualidade
para informação e diversão aos
telespectadores.

Frase Final:  A Verdade de
cada um serve como base para
avaliação do outro.
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Com mais de 20 anos na Sabesp,
o servidor Reginaldo Batista é sem-
pre destaque pelo excelente trabalho
que desenvolve junto à comunidade,
autoridades, lideranças e associações.

Nesta área a Sabesp é bem re-
presentada na Cachoeirinha/
Brasilândia.

 O atendimento através do servi-
ço comunitário surgiu há mais de 20
anos por incentivo do ex-funcionário,
engenheiro Benício dos Santos que,
aliás, faz falta porque também aten-
dia bem os pedidos das Lideranças.

SERVIÇO COMUNITÁRIO TEM
ATENDIMENTO MENSAL

Todas as primeiras terças -feiras
de cada mês, das  09:30 às 13:00, é
realizado reunião aberta com repre-
sentantes da Sabesp, lideranças da
região,instituições, subprefeitura en-
tre outros órgãos públicos para ouvir
e encaminhar as demandas da comu-
nidade. Maiores informações por

SABESP tem assessoria comunitária atuante
junto a comunidade nos bairros da Brasilândia

Bairro a Bairro Cassius Clay

 A partir desta sexta-feira (18),
inscrição para tomar a primeira dose
da vacina contra a Covid-19 pode ser
feita em qualquer Unidade Básica de
Saúde da cidade de São Paulo

 A Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal da Saú-
de (SMS), informa que, a partir des-

Saúde

Maiores de 18 anos podem receber doses  remanescentes das vacinas antiCovid na Capital
A medida segue as diretrizes da
Coordenadoria de Vigilância em Saú-
de (Covisa): quando houver frasco de
vacina aberto no fim do expediente,
para que não haja qualquer desper-
dício de dose, ela deve ser aplicada
nos grupos elegíveis.   Cada UBS
deve manter um cadastro com os

usuários elegíveis em sua área de
abrangência com telefones para con-
vocação dessas pessoas. O munícipe
pode colocar seus dados se desejar e
cumprir os critérios de elegibilidade.
É preciso apresentar comprovante de
endereço e documento de identifica-
ção.  Em caso de dificuldade para

destinação das doses remanescentes,
a orientação é que a administração
da UBS entre em contato imediata-
mente com a respectiva Supervisão
Técnica de Saúde (STS). Nenhum
equipamento de saúde tem autoriza-
ção para desprezar doses remanes-
centes.

 Falta atenção da SPTrans/Secre-
taria Municipal de Mobilidade e
Transportes - Secretário Livi dos
Santos Oliveira  para que a Popula-
ção da periferia na Brasilândia seja
atendida em suas reivindicações que
o setor de Planejamento fica de mar-

Abaixo Assinado pede extensão da Linha 209-P10 Pinheiros/Cachoeirinha
até o final da Av.Inajar de Souza, Comunidade cobra o que pode ser feito

 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

cação e só indeferindo os pleitos pre-
judicando a Comunidade que já so-
fre com a falta de benfeitorias.

Os moradores da Brasilândia e
parte da Cachoeirinha estão solici-
tando através de Abaixo Assinado
apenas a extensão da Linha 209-P10

Pinheiros/Cachoeirinha até o final da
Av.Inajar de Souza com a
Av.Arquiteto Roberto Aflalo para
atender melhor a demanda do Jar-
dim dos Francos, parte do Peri e Jar-
dim Recanto onde existe dois Con-
junto Habitacional, para resolver o
problema basta os ônibus somente
pegar passageiros no percurso com
retorno ao ponto final normal. Ficam
excluindo a Comunidade, da para
atender mais não atende e o Secre-
tário Levi dos Santos Oliveira fica no
anonimato e não resolve, não atende
a Comunidade, o povo vai continuar
cobrando até porque na implantação
da linha já deveriam incluir esse per-
curso, não consultaram a Comunida-
de simplesmente excluíram., o povo
vai continuar cobrando.  ALEX DOS
SANTOS, alex011310@gmail.com

Reforma na UBS Ladeira Rosa vai atender melhor
quem precisa da saúde na Brasilândia

O Posto de Saúde Ladeira Rosa, localizado à Rua José da Costa Gavião, na
Brasilândia está recebendo uma boa reforma para melhor atender os moradores do
bairro que dependem da Saúde Pública. A UBS atende uma demanda muito grande que
deverá ter uma redução assim que as duas Unidade de Saúde que estão sendo construída
no Jardim Elisa Maria forem inauguradas. Nos bairros de fundão da periferia ainda
faltam muitas melhorias, mais investimentos e cuidados por parte do poder público.

CIDADE SOLIDÁRIA: É a pura verdade que a Prefeitura de São Paulo atendeu muitas famílias com cestas
Básica no Programa Cidade Solidária que chegou na hora certa quando as doações tiveram uma caída desde o início do
ano. Tomara que o Programa tenha continuidade porque a Pandemia infelizmente ainda continua e tem famílias passan-
do fome na periferia.

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS EXCLUI: No programa Cidade Solidária teve Associações que
fizeram o cadastramento direitinho, mas acabaram ficando de fora por causa de cancelamento do CNPJ só por não
declarar imposto de renda, mesmo sendo isento. O que a receita Federal não deveriam nem exigir de Associação da
periferia que atende famílias carentes.  A Secretaria Municipal de Direitos Humanos até por ser de "Direitos Humanos"
deveria ter atendido essas Associações de uma outra forma porque, com certeza, muitas famílias cadastradas nessas
Associações continuaram com fome, deixaram de ser atendidas.    A Covid continua matando, muitas pessoas ficaram
desempregadas e muitos também tiveram suas rendas na família comprometidas por causa da Pandemia daí não
procuram outra solução para atender preferindo excluir por causa de CNPJ.  (DOMINGOS ROSA)

ta sexta-feira (18), as doses rema-
nescentes das vacinas contra a
Covid-19 serão destinadas também
às pessoas com idade superior a 18
anos sem comorbidades.

 É importante informar que nem
sempre há doses excedentes nas
Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

meio do Tel (11)  9 7446 0320 direto
com Reginaldo Batista. No momento,
devido à pandemia, as reuniões estão
sendo feitas online através do aplicativo
Zoom e a próxima acontece no dia 06/
07/2021, no mesmo horário.

Cassius Clay
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Geral Brás Pereira
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Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Segundo levantamento fei-
to pelo Instituto Butantan, 19
variantes do coronavírus circu-
lam por São Paulo. A cepa P.1,
encontrada pela primeira vez
no Amazonas, é predominante
no Estado e responsável por
89,9% das infecções. A vari-
ante B.1.1.7, identificada no
Reino Unido, é a causadora de
4,2% dos casos, enquanto a
B.1.1.28 é responsável por
3,5% das contaminações.

Os dados estão na primeira
edição do boletim epidemioló-
gico da Rede de Alertas das
Variantes do SARS-CoV-2,
coordenada pelo Butantan. A
pesquisa reúne laboratórios
públicos e privados com o ob-
jetivo de identificar as cepas do
coronavírus em circulação em
São Paulo.

Neste 1º levantamento, “fo-
ram sequenciados 4.812
(0,58%) genomas completos

Butantan detecta 19 variantes do
coronavírus no Estado de São Paulo

de 834.114 (39,2%) casos po-
sitivos”, disse o instituto.  Se-
gundo o Butantan, o boletim
será divulgado semanalmente
e permitirá o acompanhamento
da distribuição e evolução tem-

poral da incidência das varian-
tes, testes realizados por re-
gião, amostras positivas e o
percentual de resultados posi-
tivos encaminhados para se-
quenciamento genômico.

Parque Bruno Covas, na região do Novo Rio
Pinheiros, começa a ser construído

O Governador João Doria
deu início   domingo (13) às
obras do Parque Bruno Covas
– Novo Rio Pinheiros. Nesta
etapa está contemplado um tre-
cho de 8,2 quilômetros entre a
sede do Pomar Urbano e a
Ponte Cidade Jardim, na mar-
gem oeste do canal. Na oca-
sião também foi assinado o con-
trato para a revitalização do
segundo trecho, de 8,9 quilôme-
tros, entre as pontes Cidade
Jardim e a área de Retiro da
CPTM, nas proximidades da
ponte do Jaguaré.

“No Parque Bruno Covas
teremos várias estações de gi-
nástica, de uma convivência
daquilo que o Bruno gostava,
da natureza com exercício. É
uma homenagem justa, corre-
ta e adequada para o perfil
daquilo que o Bruno represen-
tou ao longo da sua existência.
Ele amava a natureza, amava
também a prática de esportes,
amava gente, amava as pes-

soas. A população poderá vir
para desfrutar um momento
de lazer com seus filhos, fa-
miliares e amigos”, disse Do-
ria.  No Parque Bruno Covas
– Novo Rio Pinheiros serão
implantadas pistas de skate e
de caminhada; locais para es-
portes, lazer e cultura; criação
de novas áreas verdes e ma-
nutenção dos plantios existen-

tes; áreas de descanso e ali-
mentação; facilidades e ser-
viços voltados aos ciclistas;
banheiros; assistência de pri-
meiro-socorros; conexão in-
termodal com as ciclovias e
com as estações de ônibus,
Metrô e CPTM; entre ou-
tros.  “O início das obras do
Parque Bruno Covas é mais
um marco na revitalização do

Programa Novo Rio Pinheiros
porque representa a soma de
esforços entre as esferas pú-
blica e privada em busca da
melhoria da qualidade de vida
das pessoas com novas op-
ções de lazer e convívio.  A
volta da população às margens
ocorrerá em função de um
grande investimento em sane-
amento básico, que propicia-
rá a melhora da qualidade da
água e também a recuperação
ambiental e paisagística”, des-
tacou o secretário de Infraes-
trutura e Meio Ambiente,
Marcos Penido.   No total, o
investimento privado será de
58 milhões de reais e ocorre-
rá ao longo dos próximos 5
anos.   A revitalização será re-
alizada pelos consórcios Par-
que Linear Novo Rio Pinhei-
ros no trecho 1; e Parque Novo
Rio Pinheiros no trecho 2, se-
lecionados por meio de Cha-
mamento Público.

Programa de despoluição
do Novo Rio Pinheiros

A despoluição do Rio Pi-
nheiros está em andamento.
Mais de 51% das ações de
coleta e tratamento de esgoto
já foram concluídas, benefici-
ando mais de 800 mil pessoas
na bacia do Pinheiros com sa-
neamento básico.  Paralela-

mente estão em andamento
ações de desassoreamento,
que já retiraram o equivalen-
te a 16 mil caminhões de se-
dimentos, a remoção do lixo
– até agora 35.221 toneladas
– e medidas para revitalização
das margens, além da con-
cessão da Usina SP que tam-
bém será um novo espaço de
lazer.

Caixa antecipa pagamento de terceira
parcela do auxílio emergencial

Antes, os pagamentos se-
riam feitos até o dia 12 de
agosto. De acordo com a Cai-
xa, para os beneficiários do
Bolsa Família, nada muda.
Eles continuam a receber o
auxílio emergencial 2021 da
mesma forma e nas mesmas
datas do benefício regular.

 Em maio, a Caixa já havia
antecipado o pagamento da
segunda parcela em cerca de
duas semanas.  A Caixa disse
ainda que quem recebe o au-
xílio por meio da conta digital,
poderá movimentá-los pelo
aplicativo Caixa Tem e na
Rede Lote´rica. O benefício
também poderá ser sacado por
meio do Cartão Bolsa Fami ĺia
ou Cartão Cidadão.

Novo calendário começa
nesta sexta-feira, para

nascidos em janeiro

Neste sábado (19), das 09h às 14h, mais uma
edição do Drive-thru social da Paróquia Bom
Jesus dos Passos, no Moinho Velho. Serão ar-
recadados alimentos para distribuição às famíli-
as assistidas pela Paróquia - cerca de 40, além
de outras pessoas que a procuram.

Confira no flyer os produtos que podem ser
entregues. Endereço: Rua Prof. João Machado,
856 - próx. Av. Min. Petrônio Portela x Gal.
Edgar Facó.

PARÓQUIA BOM JESUS DOS PASSOS,
NO MOINHO VELHO/FREGUESIA DO

Ó: DRIVE-THRU PARA
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS
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UMA AVENTURA BÍBLICA 7
Os designios do Criador

Especial

Antes de dar os Dez Mandamen-
tos,  Deus disse a Moisés para infor-
mar ao Povo: “E agora, se Me ouvi-
rem com atenção e observarem o
Meu pacto, serão para Mim o mais
amado tesouro dentre todos os povos,
pois Meu é o mundo. Vocês deverão
ser para Mim um reino de Cohanim
(sacerdotes),  um modelo de conduta
para o resto do mundo) e uma nação
santa” (Shemót 19:5-6). Bonito, né?

O sogro de Moisés, Jetro (em he-
braico, Ytró), se juntou ao Povo he-
breu no deserto, aconselhou Moisés
sobre a melhor forma de servir e jul-

aquela experiência estava sendo de-
masiadamente intensa para eles. Já
pensaram no que significa ouvir a voz
celestial ribombando no deserto?!

O capítulo conclui com o Todo-
Poderoso dizendo a Moisés para ins-
truir o Povo Hebreu a não fazer ima-
gens de Deus. Modéstia do Criador.

Mas pra contentar a patuléia, Deus
ordena que construam um altar de
pedra, mas sem utilizar nenhum ins-
trumento metálico em sua construção.
Não dá pra entender os desígnios do
Todo-Poderoso. HENRIQUE VELTMAN
é jornalista. - hbveltman@gmail.com

gar o Povo – apontando uma hierar-
quia de tribunais e juízes intermedi-
ários – e retornou a Midián, sua ter-
ra natal. Uma figura, esse Jetro. Para
muitos estudiosos da Bíblia, ele foi o
grande inspirador de Moisés nos
mais variados aspectos, inclusive e
sobretudo, na disputa com o Faraó.

Os Dez Mandamentos são dados,
sendo que os dois primeiros foram
ouvidos direta e pessoalmente de
Deus, por cada hebreu. O Povo, en-
tão, pede a Moisés para ser o inter-
mediário na transmissão dos oito
Mandamentos restantes, pois toda

HENRIQUE VELTMAN

(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!

Mas a quem hei de comparar eu esta
geração?... Veio João que não comia e
nem bebia, e dizem: ”É um endemoni-
nhado”. Veio o filho do homem, que
come e bebe, e dizem: “Eis ai um glutão e
bebedor, amigo dos publicanos e dos
pecadores”... Mas a sabedoria é justifi-
cada pelas suas obras ( Mateus 11:16-
19).   É necessário esclarecer como es-
tão sendo escolhidos os assuntos para
nosso comentário. Abrimos aleatoria-
mente uma Bíblia antiga que possuímos
para nossos estudos e de acordo com o
assunto que cai, escrevemos conforme
nosso coração e entendimento nos in-
dicam. Sabemos que não possuímos co-
nhecimentos literários e extraordinários
a ponto de escrevermos livros religio-
sos, e também não é esta a nossa inten-
ção. Mas, temos sentimentos e por eles
nos propusemos a sacudir o pseudo-
crístão como nós, com as palavras tal-
vez duras demais que estão sendo di-
tas. Reconhecemos que estamos sendo
muito severos, o que nos trouxe o pro-
posito de defender os bons religiosos.
Assim, abrimos o Livro justamente no
que está escrito acima, e o que saltou a
nossos olhos foi a frase “Mas a sabe-
doria é justificada pelas suas obras”.

 Sim! Realmente reconheceremos os
bons cristãos pelas suas boas obras, e
podemos afirmar sem medo de errar que
existem muitos que serão justificados
pelo seu trabalho. E tem mais, estamos
sendo alertados que nossa exigência
está atingindo aqueles que como nós,
não estão contentes com o que está
acontecendo com a religiosidade da mai-

 EM DEFESA DOS BONS RELIGIOSOS

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

oria, pois se temos lideres que não be-
bem, não fumam, não adulteram e coisas
que tais, são julgados na afirmação de
que não vivem, que vegetam e que são
camuflados, por outro lado, se temos os
que se divertem, se enturmam com to-
dos, são extrovertidos e comunicativos,
são vistos como falsos, aparecidos e que
estão possuídos pelos demônios.

 Reconhecemos tudo isso, mas nos-
sas palavras cruéis não estão endereça-
das aos bons cristãos. Estes a nosso ver
não precisam de defensores, pois suas
atitudes mostram suas boas intenções.
Conhecereis a arvore pelos frutos é o que
já nos foi ensinado e os bons religiosos,
evidentemente, darão bons frutos, inde-
pendente da religião escolhida. Mas,
como não mostrar os outros? Aqueles
que monopolizam consciências em pro-
veito próprio? Não dizem que a verdadei-

ra amizade é aquela que revela os erros
dos amigos? Pois bem...

 Não temos a intenção de ser melhor
do que ninguém. Apenas expomos o que
sentimos e nosso verdadeiro amigo deve
apontar onde estamos errando, o que,
como cristãos que pretendemos ser, re-
conheceremos, agradeceremos e adota-
remos as verdades racionais que nos fo-
rem mostradas.

 Você mesmo ao assistir na TV o pro-
grama de uma igreja e perceber os pales-
trantes se colocarem acima de tudo e de
todos, consegue ficar calado? Talvez não
os combata, mas que se indigna temos a
certeza que sim, pois o desespero dos
fieis é estampado nas faces dos necessi-
tados e é nítida  a esperança deles em
resolver os problemas que os colhem na
vida, e os tais expositores prometem o
que não podem cumprir.  Como você fica
se percebe a manipulação, a alienação
mental e a hipnose em grupo atuando na
sugestão em massa? Se a “coisa” deu
certo, ótimo, mas se não deu, alegam que
é falta de fé ou de merecimento, e com
isso saem pela tangente.

 E a concorrência entre eles? É camu-
flada evidentemente, mas nas entrelinhas
concorrem entre si sem se preocuparem
com a verdade e tanto ontem, como hoje,
suas obras serão justificadas pela sabe-
doria daqueles que tem olhos de ver e
ouvidos de ouvir, pois a Paz de Espírito é
o melhor objetivo na vida e é algo que
não se negocia, trazendo o conforto ou o
desconforto dependendo das atitudes e
intenções que teremos no nosso dia a
dia.    MUITA PAZ!
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Exposição

Hugo Pereira

Não tem jeito, o Corinthians segue um caminho sem volta
para a Série B. Dívidas, time ruim, base sem novidades e um
treinador maluco, que escalou Luan de centroavante, são os
indícios que o timão é forte candidato ao rebaixamento em 2021.
Analisando os times da série A, não existe equipe pior. Até o
Cuiabá apresenta um futebol melhor que o time de Sylvinho.
Assim, se torna inadmissível o atual momento. É necessário uma
grande revolução. Troca de conselho, presidente e estatuto.
Reage, nação corintiana.

VEM AI A SEGUNDA DIVISÃO!

\

 "Tempo de Reação - 100
anos do goleiro Barbosa"
inaugura no dia 19 de junho e
conecta a posição de goleiro,
a trajetória de Barbosa e a
causa antirracista.   Tempo de
reação é o nome dado ao mo-
mento que o goleiro leva para
iniciar o movimento da defe-
sa após perceber um ataque
em direção ao gol. É um fun-
damento básico para o golei-
ro, posição que completa 150
anos de existência em 2021.
Na nova exposição temporá-
ria do Museu do Futebol, ins-
tituição da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do
Governo do Estado de São
Paulo, a expressão ganha ou-
tra dimensão ao trazer o go-
leiro Moacyr Barbosa (1921-
2000) para o centro do deba-
te. A mostra abre ao público
no dia 19 de junho no espaço
físico do museu, localizado
embaixo das arquibancadas
do Estádio do Pacaembu.

Museu do Futebol homenageia
goleiros e põe Barbosa no centro do

debate sobre o racismo no Brasil

 A exposição reúne exten-
sa pesquisa feita a partir de
entrevistas com especialistas,
jornalistas, goleiros e biógrafos,
conteúdo do Centro de Memó-
ria do Vasco e do acervo pes-
soal da família Barbosa, que
foi digitalizado e será disponibi-
lizado ao público pelo Museu do
Futebol. A partir de fotos da car-
reira de Barbosa e áudios de
entrevistas que ele concedeu ao
longo da carreira, um vídeo ex-
clusivo revisita a carreira do
atleta, com comentários do ex-
goleiro Aranha.

SOBRE O MUSEU DO FUTE-
BOL -  O Museu do Futebol está
instalado em uma área de 6,9 mil
metros quadrados sob as arqui-
bancadas do Estádio do Pacaem-
bu. É um espaço interativo, lúdi-
co e multimídia, no qual a história
do esporte mais popular do Brasil
se confunde com a própria histó-
ria do país. É uma iniciativa do
Governo e da Prefeitura de São
Paulo, com concepção e realiza-
ção da Fundação Roberto Mari-
nho. Pertence à rede de museus
da Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Governo do Esta-
do de São Paulo e é gerido pelo
IDBrasil, Organização Social de
Cultura.

Exposição Mauricio Coutinho

Acciona iniciou a escava-
ção por método ‘manual’ de
importantes trechos do ramal
subterrâneo de metrô, com
15,3 km de extensão.  A Linha
6-Laranja do Metrô terá 15,3
km de extensão operacional,
ou seja, o trajeto por onde se-
rão distribuídas as 15 estações
do ramal. Já a extensão total
dos túneis é um pouco maior,
de 15,8 km, segundo dados da
ex-concessionária Move São
Paulo.  Deste total, 12,2 km
(77%), serão construídos por
dois “tatuzões”, máquinas com
dezenas de metros de compri-
mento e que escavam a um rit-
mo diário de 15 metros, dei-
xando para trás os túneis pra-
ticamente prontos, com anéis
de concreto montados como
se fossem legos gigantes.

 Essa fase da obra, no en-
tanto, ainda não começou. A
construtora espanhola Accio-

Transporte

Mesmo sem tatuzões funcionando, Linha 6-Laranja
 já conta com primeiros metros de túneis

na, que assumiu o projeto em
outubro do ano passado, está
preparando as duas tunelado-
ras para partirem do VSE Tie-
tê, uma imensa vala localizada
na Margina Tietê.  A previsão
é que a primeira delas, cuja
parte da estrutura já se encon-
tra no fundo do poço, come-
ce a escavar a partir do final
deste ano ou começo de 2022.
Mas isso não significa que os
3,6 km não incluídos no es-
copo desses equipamentos es-
tejam parados.  São justamente
esses trechos que já começam
a somar metros importantes
na implantação dos 15,8 de
vias subterrâneas.  Vídeo do
canal iTechdrones desta sema-
na ilustra bem essa situação.
O drone sobrevoou o poço
Tietê e flagrou a escavação da
ponta norte, sentido pátio
Morro Grande.  Como foi ex-
plicado pelo site, a existência

de falhas geológicas no caminho
do tatuzão motivou a Acciona a
realizar uma escavação por mé-
todo NATM (também chamado
de túnel mineiro), com cerca de
100 metros de extensão. Um novo
poço está sendo escavado nessa
altura onde o segundo tatuzão
chinês começará de fato seu tra-
balho no ano que vem e que tem
como desafio avançar sobre ter-
reno rochoso.

 Do outro lado do rio Tietê, a
construtora espanhola também já
começou o trabalho de escava-
ção manual de um túnel singelo e
paralelo ao principal. Localizado
justamente embaixo do rio, essa
via servirá para estacionamento
de trens de estratégia, inseridos
no carrossel em horários de pico.

 Essa escavação começou no
SE Aquinos, o poço mais adian-
tado da obra e que recentemente
viu uma nova frente de trabalho
surgir, desta vez no sentido São

Joaquim. Trata-se de um trecho
da via dupla principal que está
sendo feita no método NATM.
Embora o site não possa afir-
mar com certeza, parece envol-
ver a construção de um trecho
de túnel mais largo para permi-
tir que os trens possam acessar
o estacionamento de trens.
Como se vê, a Linha 6 tem boa
parte das vias construída sem
o uso do tatuzão. Isso inclui as
15 estações, que acrescentam
uma boa extensão com suas pla-
taformas, além dos poços de
ventilação e túneis de apoio.
Pelo que se acompanha nesses
cerca de oito meses de obras, a
perspectiva é animadora, com
abertura de vários canteiros si-
multâneos e a celeridade que se
espera de um projeto dessa
magnitude e importância para
São Paulo. Veja o sobrevoo do
drone do canal iTechdrones.
Fonte: metrocptm

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Primeiros metros de túneis da Linha 6 já viraram realidade

Brás Pereira

Foto: metrocptm
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Festa de Santo Antonio
foi  momento de encontro de amigos

 No dia 13/06 nosso Bispo Dom Jorge Pierozan celebrou a
Santa Missa em grande estilo na paróquia Santo Antonio do
Lausanne (Setor Imirim) na Festa de seu Padroeiro, concelebrou
o Padre Gabriel assistido pelo Diácono Permanente Francisco.
A Igreja foi movida pela homilia do bispo Dom Jorge Pierozan
que com se poder de falar tocou no coração de todos que esta-
vam naquele lugar como: Américo Calandriello, Vice Presi-
dente da Federação Paulista de Futebol, Sra. Marisa Darezzo,
Diretora do Instituto Candelaria na Vila Maria, Renato Martins

do Conseg Vila Amália, do jornalista Brás Pereira do Grupo Brás
Pereira de Comunicação e demais pessoas que enriqueceram
aquela manhã de fé e devoção. Todos puderam trazer para suas
residências pães benzidos para seu lares uma velha tradição de
muitos anos, na fotos mostramos e registramos este momento
feliz em que passamos naquela manhã da Festa de Santo Anto-
nio. Parabéns a todos e Deus abençoe seu povo neste momento
que o mundo chora por motivo dessa pandemia mais sei que
tudo isso vai passar. Amém.

             Por vários anos  o Fórum Regional I Santana, hoje na Av. Eng. Caetano Alvares, 594 no bairro do Limão ,
estava na  Rua Darzan ,esquina com a Av. Cruzeiro do Sul, 3000 , próximo da Estação do Metrô Santana, e a Casa dos
Advogados ma Rua Darzan e depois na Rua Ezequiel Freire, o que permitia um maior relacionamento entre os Advo-
gados por estarem no centro da zona Norte. As eleições para a Diretoria da 125ª subsecção da OAB Santana, eram
disputadas por Chapas compostas por Advogados da Casa Verde, Vila Maria ,Tucuruvi . Então o saudoso Advogado
Dr. Antonio Padilhade Santana que todas sextas feiras a noite promovia reuniões de Colegas em seu escritório liderou
um movimento para formação de uma Chapa para disputar na eleição da OAB Santana. Reunindo|todos com o Advo-
gado Dr. Francisco Maria Moraes Parra Junior em sua Imobiliária  Parra, na Av. Gal. Ataliba Leonel,2831 e  nessa
ocasião ele batizou o nome da Chapa União  e Presidiu-a , tendo como Vice Presidente o Dr. Ari Pereira, Diretor
Secretário Dr. Nelson dos Reis e  Diretor Tesoureiro  Dr. Alberto Silva Gomes, Todos  com muita disposição e aspira-
ções em  lutar pela elevação da Nobre Classe. Não fomos eleitos e na outra eleição em 1994, participando com uma
nova composição da Chapa, Dr. Ari Pereira, Presidente, Dr. Francisco Maria Mores Parra Junior, Vice Pres idente,
Diretora Secretaria Dra. Maria Geralice, Diretora 2º Dra. Sandra Dolabella e Diretor Tesoureiro Dr. Janoares Camar-
go. Todos com os mesmos ideais propostos na Chapa União.A foto da Chapa União Dr. Ari Pereira. Dr.Francisco Maria Moraes

Parra Jr., Dr. Nelson dos Reis e Dr. Alberto da Silva Gomes.

NOTA DE ANIVERSARIO:
 Toda equipe deste
Jornal, familiares e

amigos parabenizam
a pequena grande

menina, Maria
Eduarda Almeida de
Andrade, que no dia

16 de Junho comple-
tou 15 Anos. À

aniversariante deseja-
mos muita

saúde,força,paz,
felicidade e sucesso

no seus objetivos,
carinhosamente

chamada de DUDA
éla é filha de Luzinete

França de Almeida

Chapa União na Eleição da 125ª Subsecção
d a OAB Santana em 1992 e 1994




