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SP anuncia antecipação de 15 dias para
vacinação geral contra o coronavírus

O Governador João Doria
anunciou   quarta-feira (9) que
o calendário de vacinação con-
tra o coronavírus em São Paulo
será antecipado em 15 dias
para todos os públicos fora dos
grupos prioritários. Com a
medida, a campanha para a
população em geral começa já
no próximo dia 16, para um
grupo estimado de 1,2 milhão
de pessoas com idade entre 55
e 59 anos. O adiantamento do
calendário do PEI (Plano Es-
tadual de Imunização) também
marca para quinta-feira (10) o
início da imunização de 1 mi-
lhão de pessoas com deficiên-
cia permanente que não rece-
bem o auxílio BPC (Benefício
de Prestação Continuada) e de
400 mil grávidas e puérperas
sem comorbidades. Em ambos
os grupos, a idade mínima para
imunização é de 18 anos.  “To-
dos os grupos de pessoas por
idade, sem comorbidades, se-
rão vacinados com 15 dias de
antecedência em relação ao
calendário apresentado anteri-
ormente. São Paulo tem pres-
sa e São Paulo vacina”, afir-
mou o Governador. Com o cro-
nograma antecipado, a nova

meta do Governo de São Pau-
lo é vacinar toda a população
do estado com 18 anos ou mais
até o dia 18 de outubro. A pro-
jeção se baseia na estimativa
de entregas de vacinas do Mi-
nistério da Saúde e considera
o início do esquema vacinal,
que é composto por duas do-
ses dos imunizantes disponí-
veis no Brasil.

 A logística do PEI vai
manter o calendário faseado
por faixas etárias, dos grupos
mais velhos aos mais jovens,
para distribuição e aplicação
das doses nos 645 municípios
de São Paulo. Em julho, a va-
cinação será estendida à po-
pulação em geral com idades
entre 50 e 54 anos.

 Em agosto, a campanha se
amplia para as pessoas a par-
tir de 49 anos de idade, bene-
ficiando progressivamente até
as de 35 anos. Já em setem-
bro, a imunização passa a
atender a população com ida-
de a partir de 34 anos, esten-
dendo-se até o dia 18 de outu-
bro até a faixa etária de 18
anos (veja o resumo do calen-
dário abaixo do texto).

Vacina Já -  O pré-ca-
dastro no site Vacina Já (
www.vacinaja.com.br ) é re-
comendado para todos os pú-
blicos incluídos no calendário
do PEI e economiza até 90%
no tempo de atendimento nos
postos de vacinação. O for-
mulário pode ser preenchido
no site ou via WhatsApp –
basta adicionar o número +55
11 95220-2923 à lista de con-
tatos e enviar um “oi” ou cli-
car no link . O preenchimento
antecipado não é obrigatório,

mas facilita o trabalho dos pro-
fissionais de saúde e também
reduz as chances de aglome-
ração nos pontos de aplicação
das vacinas contra a COVID-
19.  De acordo com o Vacinô-
metro disponível no Portal do
Governo de São Paulo
(saopaulo.sp.gov.br), até as
13h16 desta quarta, um total de
18.605.494 de vacinas contra
a COVID-19 haviam sido apli-
cadas no estado, sendo
12.685.556 em primeira dose
e 5.919.938 para completar o

ciclo de imunização. Assim,
12,79% da população estadu-
al já foi vacinada com as duas
doses.

Critérios para gestantes
e PCD - O Governo de São
Paulo também divulgou os cri-
térios para os dois novos gru-
pos vacinados a partir desta
quinta. Grávidas e puérperas
sem comorbidades serão aten-
didas com doses do Butantan
ou da Pfizer.  As gestantes de-
vem apresentar carteira de
acompanhamento, pré-natal ou
laudo médico, enquanto que
puérperas com até 45 dias após
o parto precisam levar decla-
ração de nascimento de seus
recém-nascidos.  Já as pesso-
as com deficiência permanen-
te – física, sensorial ou intelec-
tual – devem ir aos postos de
vacinação com laudo médico
ou outros documentos que
comprovem a condição.  Va-
lem registros de documentos de
atendimento em centros espe-
cializados, documento com in-
dicação da deficiência, cartões
de gratuidade do transporte
público e, em casos excepcio-
nais, a autodeclaração.

10 de junho – Grávidas e
puérperas sem comorbidades

acima de 18 anos – 400 mil
pessoas – Pessoas com Defici-
ência Permanente sem BPC – 1
milhão de pessoas  16 de junho
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 55 e 59 anos –
1,2 milhão de pessoas  9 de

julho – Adultos sem comorbida-
des com 54 anos  20 de julho –

Adultos sem comorbidades com
idade entre 50 e 53 anos  4 de

agosto – Adultos sem comorbi-
dades com idade entre 45 e 49
anos  - 19 de agosto – Adultos
sem comorbidades com idade

entre 40 e 44 anos  29 de agosto
– Adultos sem comorbidades

com idade entre 35 e 39 anos  8
de setembro – Adultos sem

comorbidades com idade entre
30 e 34 anos  18 de setembro –

Adultos sem comorbidades com
idade entre 25 e 29 anos  28 de

setembro – Adultos sem
comorbidades com idade entre

18 e 24 anos

 No dia 7 de maio, o Jornal São Paulo de
Fato recebeu algumas reclamações de leito-
res e moradores da Brasilândia que disseram
que não estão conseguindo marcar consultas
em algumas UBS Pág. 4
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 Não devemos ter nada
contra as intenções e ações
humanas. Cada um faz o que
quer de sua vida e ninguém
pode interferir. Porém, quan-
do se trata de um político, a
medida tem e deve ser bem
diferente, uma vez que a clas-
se deve servir a população.
Por isso, não é possível falar
ou obrigar a população a fazer
uma coisa e agir da mesma
forma que obrigou outros a não
fazerem.

Nessa pegada, João Dória
foi fotografado e visto em um
hotel no fim de semana, sem
máscara e até cercado por
outras pessoas. A atitude pode

Conselho Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Can-
dinha, observei um cidadão
esquisito, barbudo, vestido
com roupas extravagantes,

Um cliente elogiando o coronavírus!

falando sozinho, descalço, en-
fim, um tipo desusado! Mas a
obrigação é de atender a to-
dos que solicitarem nossos
préstimos! Após  colocar algu-

O RETRATO DA HIPOCRISIA

mas moedas no ‘congá’, en-
trou em detalhes: ”Magnânima
guru, vim abençoado terreiro
para agradecer ao amigo co-
ronavírus pelo excelente traba-
lho prestado à população!

O coronavírus demorou pra
vir! Deveria haver chegado
nestas plagas há mais tempo!
Quero encomendar um traba-
lho caprichado para que ele, o
amigo coronavírus permaneça
mais tempo entre nós!” - As-
sustei-me com o estranho pe-
dido e a amizade entre o clien-
te e o terrível coronavírus, mas
nosso terreiro, assim como
vários comerciantes e industri-
ais estão ‘com a corda no pes-
coço’, despesas mil e o dinheiro
anda mais sumido que verea-
dores da nossa cidade: ganham
a teta e somem do mapa; nem
aquelas briguinhas forjadas e
divulgação na mídia não acon-
tecem! Para atende-lo foi es-
calado o caboclo Zoeira: “ Zi-
fio, ouvi seu pedido e caí duro!
Elogiar o terrível coronavírus
é o fim da picada! Jogarei os

búzios e vamos aguardar a res-
posta: ‘Chii, os búzios se as-
sustaram com o estranho pe-
dido!’ Qual o sentido do traba-
lho? Assustou-se o caboclo
Zoeira. – “Quero que o amigo
coronavírus permaneça mais
tempo entre nós!  Se o coro-
navírus permanecer mais al-
guns meses, com a fúria pos-
suída, adeus população de de-
sonestos! Esse é o meu dese-
jo e de muitos brasileiros!
Numa dessas, mandará ‘pra
caixa - prego’ muitos políticos
nada honestos que sobem im-
posto e invés de trabalhar em
prol da população; o amigo
coronavírus deverá poupar
apenas as pessoas honestas,
aquelas que têm mãos limpas
e coração puro! Político ladrão
e os ‘fora-da-lei,’ chumbo ne-
les!  Preço acertado, trabalho
será executado, aguardamos o
resultado! O cliente se despe-
diu satisfeito!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha!

QUER TER AS  MELHORES
SOLUÇÕES EM CRÉDITO?

João Venino
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CASSIUS CLAY

até parecer simples e normal,
uma vez que poderia se tratar
de pouca gente e ao ar livre.

Mas a impressão que fica
é, mais uma vez, de uma hipo-
crisia abusiva por parte do go-
vernador. Ele trancou (e vai
fazer isso novamente) o povo
em casa.

Não tinha esse direito e fez.
Então por que sai livremente,
justificando e colocando a cul-
pa nos outros?

Não existe problema em
qualquer tipo de viagem ou
lazer. Nem da população, muito
menos dos políticos. Mas é
necessário uma igualdade de
direitos

Com essa quantidade, o ministro confirmou que
mais de 600 milhões de doses já foram negociadas des-
de o começo da vacinação e que com a chegada da nova
remessa ampliará a cober tura vacinal da população até

EXPEDIENTE

dezembro.A notícia que ocupou espaço em dias passados,
foi o desaparecimento de um militar em circunstâncias es-
tranhas. Façamos votos de que o policial seja encontrado,
para felicidade dos amigos e familiares.

Nova confusão na ‘cracolândia!’ Solução para o problema
que há anos existe, não tem! A praça Princesa Isabel é outro
cartão postal negativo!

Nosso país têm engenheiros que desenvolvem vaci-
nas e outros medicamentos, porém faltam engenheiros
para desenvolver radar para multar motoqueiros! Estes
não obedecem sinal vermelho, ‘costuram no trânsito’,
colocam a vida do pedestre em jogo. Confiram!

 Os motoristas são penalizados por menos, inclusive recebem
multas diversas ‘acontecidas’ em lugar que nunca passaram! As
reclamações endereçadas são ‘julgadas’ ou jogadas no cesto ao
lado da mesa dos ‘julgadores’. Reclamar é perder tempo. Os
políticos - defensores do povão - sabem disso?

Coringão consegue a primeira vitória sob a ‘batuta’
do treinador Sylvinho. A vítima foi o América mineiro.
Façamos votos de que o timão embale de agora em di-
ante, senão teremos novo técnico na jogada!

Quando o time vai mal, sobra o técnico a responsabilida-
de. Deveriam os dirigentes pensarem bem e avaliar o com-
portamento profissional de alguns craques que fazem ‘corpo
mole!’ Isso não acontece!

Crônica Professor Clovis

As notícias que a mídia nos
proporciona são as de sempre:
vacinas com entregas e calen-
dários de aplicação, mais con-
fusos que memória de bêbado.
O ‘cabra’ não sabe qual a ida-
de que será atendida: antes era
uma, depois houve mudança; o
correto é aguardar novos infor-
mes. Caiu novo prédio no Rio
de Janeiro. Como sempre
acontece, quedas de prédios
mal construídos fazem vítimas,
há inquérito policial e fica o dito
por não dito. Já nos acostuma-
mos com essas notícias! Infla-
ção galopante em todos os se-

 Variações sobre o mesmo tema

tores: carnes, gasolina, impos-
tos, e até pra morrer o cabra é
vítima da inflação; ‘embalagem
cara e residência num cemité-
rio, junto a uma vizinhança fo-
foqueira e alguns com passa-
do nada recomendável!

Campeonato de futebol com
partidas fracas, coringão troca
de técnico e continua jogando
bolinha de gude, outras equipes
em que o torcedor confia, per-
de uma partida e na sequência
deixa de ganhar a seguinte ...E
nós vamos enfrentando essas
e outras, em constantes desen-
ganos! Amém!
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Variedades Mauricio Coutinho

 O atual panorama mundi-
al da economia, com o pros-
seguimento da pandemia viral,
propicia ainda uma série de
incertezas que angustiam à

Empresa "A Rainha" montou kits de
customização para o filme "Carnaval" da Netflix

vendas e, consequen-
temente, buscando um
futuro próspero e fa-
zendo crescer a em-
presa.  Justamente
neste ponto, insere-se
a empresa A Rainha
(@arainha_oficial),
que atua no mercado
promocional desde
1999, fornecendo aba-
dás, camisetas, banda-
nas, aventais, cangas,

toalhas de praia, camisões,
sacoxilas, estandartes, bandei-
ras e todo o tipo de costurável
para todo o Brasil.  "Nesse
cenário com tantas dificulda-
des e rompimentos de contra-
tos, afirma Rosely Ferrante,
CEO da "A Rainha", voltamos
nossos olhos para o fortaleci-
mento de parcerias, buscando

novos clientes, que também
estão implementando ações
inusitadas, como, por exemplo,
a Netflix (@netflixbrasil), que,
para promover em sua plata-
forma o lançamento  do filme
"Carnaval", enviou à  influen-
ciadores digitais e formadores
de opinião, um "Pijabadá",
composto de uma calça de pi-
jama e uma camiseta/abadá,
juntamente com um kit de cus-
tomização, composto de avia-
mentos, miçangas, purpurina,
rendas e lantejoulas, pra en-
feitar o traje e deixar a noite
mais gostosa para acompa-
nhar o filme. E o kit completo
foi todo gerenciado e monta-
do pela equipe da "A Rainha",
que implementou um rápido
fluxograma e utilizou sua equi-
pe altamente especializada

para entregar os materiais em
curto espaço de tempo", fina-
liza.

 Saiba mais sobre "Car-
naval" Comédia dirigida por
Leandro Neri, e estrelada por
Giovana Cordeiro(@cordeirogi),
Bruna Inocencio (@bruinocen-
cio), Gessica Kayane (@gessy-
cakayane) e Samya Pascotto
(@samyapascotto), que inter-
pretam quatro amigas que vão
para Salvador em pleno feria-
do de carnaval. A influencia-
dora digital Nina descobre um
vídeo de traição do namorado
viralizando nas redes sociais e,
para superar o término, ela usa
seus contatos para viajar para
Salvador em plena semana de
carnaval, junto das três melho-
res amigas, com tudo pago.

todo e qualquer empresário,
dos mais variados segmentos,
do micro ao gigante de quais-
quer setores, gerando um ce-
nário conturbado, principal-

mente para os departamentos
de marketing e vendas, que
precisam conjugar diariamen-
te o binômio "criar e crescer",
ou seja, criar algo ou uma
ação que abuse da originali-
dade, da inovação, que desper-
te a curiosidade e o eventual
interesse do consumidor, le-
vando para o alto a seta das

Inicio a minha coluna comen-
tando a história de um grande
personagem da nossa história
musical: Frank Aguiar, nascido
em 18 de setembro de 1970 na
cidade de Itainópolis (PI).

Cresceu entre cinco irmãos,
aprendendo desde cedo com seu
pai os primeiros acordes musi-
cais. É pai de quatro filhos, can-
tor, compositor e instrumentista.
Estudou música e é Bacharel em
Direito.

Desde a infância, já cantava
publicamente em restaurantes e
bailes de debutantes, momento
em que seus talentos musicais
foram descobertos. Aos quinze
anos, deixou sua terra natal para
estudar em Teresina.

Na época ingressou na UFPI
para fazer o curso de música con-
tra a vontade de seus pais, que o
queriam doutor, instigado por
seus ideais de se tornar um pro-
fissional reconhecido.

Em 1992, Frank Aguiar par-
tiu para São Paulo, onde gravou
seu primeiro disco. Na grande
metrópole, deparou-se com difi-
culdades impensáveis, foi ousado
e dia após dia se dedicou ao pro-
pósito de realizar seu sonho.

Assim gravou o segundo, o
terceiro, o quarto e o quinto dis-
co. Supera-se a cada ano aumen-
tando o número de fãs e admira-
dores. Os hits "Casado também
Namora",  "Mulher Madura",
"Morango do Nordeste", entre
outros.

Em 2005, quando completou
10 anos de sucesso, Frank Agui-
ar lançou seu primeiro DVD, lo-
tando o Olympia em São Paulo,
na época, o palco mais renomado
do país. Em 2006 foi homenagea-
do juntamente com o seu estado
de origem, o Piauí, passando a ser
enredo do Carnaval Paulista.

Em 2010 o álbum "Daquele
Jeito" foi a prova do seu excelen-
te desempenho na música. Com
esse trabalho , Frank Aguiar foi
indicado ao Grammy Latino 2010,
ano em que também esteve enga-
jado nos trabalhos de gravação
de"Os Sonhos de um Sonhador",
filme que contou suas histórias
no cinema.

A lição que se tira  desse pas-
seio pela vida de Frank Aguiar é
que ele é uma dessas obras raras
produzidas pela força da ousadia.
Artista simples, notadamente ca-
rismático, que fez  dos sonhos
uma realidade de sucesso, foi um
vencedor em tudo aquilo a que se
dedicou.

Frase Final:  No caminho da
vida os tropeços servem como
aprendizado.

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!

CTN realiza Festival de
Comidas Juninas

Entre os dias 12 e 27 de ju-
nho, aos sábados e domingos,
o CTN promove o Festival de
Comidas Juninas, das 11h às
20h. Em respeito às determi-
nações de segurança do Plano
São Paulo, o festejo acontece
de forma diferente, mas as
delícias típicas de São João
estão garantidas.

 O CTN promove uma fes-
ta mais enxuta, com apenas
60% da capacidade total do
espaço. Além disso, a organi-
zação reforça as medidas de
segurança pedindo ao público
que use máscara e mantenha
o distanciamento.  O evento
tem entrada gratuita e nesse
mês o público aproveita um
cardápio promocional. São vá-
rias opções de pratos doces ou
salgados divididos em mais de
20 restaurantes e quiosques.

Pamonha, cuscuz, canjica,
curau e outras receitas
irresistíveis à base de milho.
Também tem maçã do amor, es-
petinhos de frutas cobertos de
chocolate, pé de moleque, co-
cada e muito mais doces para
os apaixonados por festa junina.
E bebidas como quentão e
drinks com amendoim e
paçoca.  Para quem quiser apro-
veitar o festival no conforto de
casa, do mesmo modo, o
Delivery CTN atende pedidos
juninos por WhatsApp durante
o evento.

 CTN 30 anos Fundado em
1991, o CTN está comemoran-
do 30 anos de história. Seu
complexo gastronômico é refe-
rência em culinária nordestina.
Além disso, é palco de shows,
feiras e protagoniza uma série
de ações sociais com o apoio
da Capela Imaculada Concei-
ção, localizada em suas depen-
dências, onde também aconte-
cem as missas de São João.

Serviço: Evento: Festival de
Comidas Juninas - Entrada Gra-
tuita - Data: 12 a 27 de junho
(sábados e domingos) - Horá-
rio: das 11h às 20h - Centro de
Tradições Nordestinas - Rua
Jacofer, 615 – Bairro do Limão.
São Paulo/SP - Contato: (11)
3488-9400 / (11) 98679-2955
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 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa   (11) 3801-4115   |  (11) 3675-0929
  contato@cirurgicavieira.com.br

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

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

A Cirúrgica Vieira é uma
tradicional empresa

com sede na
Lapa - Zona Oeste de São
Paulo. Mais de 10 anos,

servindo sua clientela, com
muita dedicação e inovação

sempre...   Oferecemos
qualidade e sofisticação
em produtos e serviços
especializados, além de
tradição, para melhor

servir e atender as necessi-
dades de nossos clientes.

 No dia 7 de maio, o Jornal São
Paulo de Fato recebeu algumas re-
clamações de leitores e moradores da
Brasilândia que disseram que não
estão conseguindo marcar consultas
em algumas UBS, porém, como a
área é de responsabilidade da Coor-
denadoria de Saúde Norte e Supervi-
são Técnica de Saúde Freguesia/Bra-
silândia, encaminhamos para o co-
nhecimento e providências, que infe-
lizmente não foram tomadas até hoje,
aliás nem resposta deram, infringin-
do a lei de acesso à informação
12.527/2011. A Assessoria do Secre-
tário de Saúde, Edson Aparecido dos
Santos, parece que não está nem aí e
ainda trata os meios de comunicação
com descaso. No dia 4 de Junho, as
informações foram passadas para a

Moradores reclamam que não conseguem
atendimento em UBS na Brasilândia

 Secretaria da Saúde não toma providências
Secretaria que até o
dia 10/06 não havia
resolvido e nem res-
pondido. Veja o que
dizem as pessoas
que precisam da
saúde e não são
atendidas nas UBS
Jardim Vista Alegre
e Ladeira Rosa.
Ana Rosa Moura da
Silva, residente no
Jardim dos Francos,
disse que tenta mar-
car ginecologista há
mais de um ano na
UBS Ladeira Rosa
e não consegue.
Procurou Clínico
Geral e quando vai

nunca tem vaga e, assim, vai ficando
anos sem atendimento médico no
Posto de Saúde do bairro, que deve-
ria atender bem a todos, ela pede pro-
vidências e garantia dos direitos.
Celia Regina e Natham Oliveira Fer-
reira aguardam consulta com Otorri-
no há muito tempo e não conseguem.
Os dois residem no Jardim Elisa Ma-
ria e o pedido foi feito na UBS
Jd.Vista Alegre.

 Com encaminhamento nas mãos,
Kauane dos Santos aguarda proce-
dimento da queloide desde novembro
de 2020, também pela UBS Jd.Vista
Alegre e nada de ser atendida.

Aguardamos  palavra e providên-
cias da Secretaria Municipal de Saú-
de, por meio de Edson Aparecido dos
Santos, e da Administração do Pre-
feito Ricardo Nunes.

Bronca do leitores Alex Santos

Auditoria feita pelo Tribunal de Con-
tas do Município (TCM) de São Paulo
em março apontou que os órgãos da pre-
feitura têm atualmente excesso de cargos
comissionados, empregando 5.388 servi-
dores sem concurso, gerando “desvio de
finalidade” e possível “ato de
improbidade administrativa”.

 De acordo com o TCM, algumas se-
cretarias municipais, como a do Turismo
e a da Justiça, têm mais de 90% de cargos
comissionados entre os servidores da
pasta, ferindo a legislação das chamadas

Política

Auditoria do TCM vê excesso de cargos comissionados na
Prefeitura de SP e ‘desvio de finalidade’ em contratações

“contratações de livre provimento”.  “A
elevada proporc¸a~o de servidores ocu-
pantes de cargos em comissa~o em de-
terminados o´rga~os permite concluir
que a sua utilizac¸a~o se da´ de forma
irregular. Isto porque o nu´mero de
comissionados na~o guarda qualquer
proporcionalidade com o nu´mero de ser-
vidores efetivos, situac¸a~o que contra-
ria a excepcionalidade do instituto e pode
indicar desvio de finalidade”, afirmaram
os auditores do TCM.  “Segundo o [Su-
premo Tribunal Federal] STF, ‘o nu´mero

de cargos comissionados criados deve
guardar proporcionalidade com a neces-
sidade que eles visam suprir e com o
nu´mero de servidores ocupantes de car-
gos efetivos no ente federativo que os
criar’”, completou o relatório.

 Por meio de nota, a Prefeitura de São
Paulo disse que “vem promovendo es-
forços na redução dos cargos de provi-
mento em comissão e processos de
reestruturação de algumas secretarias e
autarquias, as quais receberam ou perde-
ram atribuições”.

 “No total da Administração Direta,
já foram reduzidos 3.309 (três mil, trezen-
tos e nove) cargos de provimento em
comissão entre 2017 e 2020”, informou a
nota.

 Diferentemente do informado pela
prefeitura, porém, a auditoria do TCM
registrou uma ligeira alta na quantidade
de cargos comissionados entre 2019 e
2020, quando a cidade tinha 5.374 empre-
gados sem concurso e passou para 5.388
ao final de 2020. Fonte: SPDiario

Depois da colocação das grades de ferro sobre o muro de sustentação da galeria de águas pluviais, situada à rua
Agenor Alves Meira, altura do n°112, no Jardim Elisa Maria, um trabalho realizado em parceria com a CET, que
atendeu as reivindicações da Comunidade através da AMJFA. Com acompanhamento do Subprefeito, Sérgio Gonelli,
uma equipe está realizando um excelente serviço de consertos e reposição de guias nas calçadas.  Parabéns ao
Subprefeito Sérgio pelo bom trabalho que vem sendo  realizado em toda área da Freguesia/Brasilândia.

Subprefeitura da Freguesia do
Ó em ação no Jd.Elisa Maria
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Geral Brás Pereira

O rodízio municipal de veí-
culos noturno, das 21h às 05h,
somente para carros, continua-
rá vigorando até pelo menos 30
de junho de 2021.  A medida
ocorre por causa da prorroga-
ção até esta data da fase de
transição do Plano São Paulo
anunciada  quarta-feira, 09 de
junho de 2021, pelo governador
João Doria.  Segue suspenso o
funcionamento do rodízio para
carros em seu horário tradicio-
nal: das 7h às 10h e das 17h às
20h.  O rodízio noturno tem dois
objetivos principais: acompa-
nhar o toque de recolher insti-
tuído pelo Governo do Estado e
permitir com que mais pessoas
se desloquem de carro, resul-
tando assim em menor lotação
dos ônibus, trens e metrô.

SÓ PARA CARROS:  O
motorista deve estar atento
porque o rodízio municipal de

veículos na parte da noite/ma-
drugada só vale para carros e
segue o mesmo esquema de
dias de acordo com o final da
placa.  Final de placa – dia
da semana -  1 e 2 – das 21h
de segunda-feira às 5h de ter-
ça -  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
quinta-feira às 5h de sexta -
9 e 0 – das 21h de sexta-feira
às 5h de sábado.  Assim, se-
gue suspenso o funcionamen-
to do rodízio para carros em
seu horário tradicional: das 7h
às 10h e das 17h às 20h.

ÁREA DE RESTRI-
ÇÃO:  Durante o rodízio, os
veículos ficam impedidos de
circular no Centro Expandido,
incluindo as vias que delimi-
tam o chamado Mini Anel Vi-
ário, formado pelas marginais

Tietê e Pinheiros, avenidas dos
Bandeirantes e Afonso
D’Escragnolle Taunay, Com-
plexo Viário Maria Maluf, ave-
nidas Tancredo Neves e Jun-
tas Provisórias, Viaduto Gran-
de São Paulo e avenidas Pro-
fessor Luís Inácio de Anhaia
Melo e Salim Farah Maluf.

MULTA E PONTOS:
Transitar em locais e horários
não permitidos pela regulamen-
tação prevista no Código de
Trânsito Brasileiro implica em
infração de trânsito de nível
médio, resultando em multa no
valor de R$ 130,16 e acrésci-
mo de quatro pontos no pron-
tuário do motorista.

 ZONA AZUL:  As regras
da Zona Azul continuam nor-
malmente, com o motorista
devendo seguir a sinalização
de cada local.

CAMINHÕES:  Para os
caminhões, é mantido o horá-
rio normal do rodízio das 7h às
10h e das 17h às 20h e o es-
quema de placas de acordo
com o dia é o mesmo.  A Zona
de Máxima Restrição à Circu-
lação de Caminhões (ZMRC)
também é mantida.

ÔNIBUS E VANS DE
FRETAMENTO:  De acor-
do com a CET, a Zona de
Máxima Restrição aos Freta-
dos (ZMRF) também não terá
alterações, sendo mantidos os
limites de circulação para ôni-
bus e vans de fretamento.

Adamo Bazani, jornalista es-
pecializado em transportes. Dia-
rio do Transporte

Rodízio de Veículos das 21h às
05h permanece até 30 de junho

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Auxílio será prorrogado por mais
2 meses e pode ser estendido

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou   terça-
feira (8) que o auxílio emergen-
cial será prorrogado por pelo
menos mais dois meses. Previs-
to para terminar em julho, o be-
nefício será estendido até se-
tembro, mas esse período ainda
poderá ser ampliado, caso a va-

de R$ 9 bilhões.   O novo pro-
grama social que substituirá o
Bolsa Família não foi detalhado
pelo ministro durante a palestra.
Segundo ele, será um programa
que vai incluir mais beneficiári-
os, mas terá “linhas conserva-
doras” e ficará dentro da regra
de teto de gastos.

cinação da população adulta
não esteja avançada. Segundo
Guedes, os recursos para a
prorrogação do auxílio serão vi-
abilizados por meio de abertura
de crédito extraordinário. Atu-
almente, o custo mensal do pro-
grama, que paga um benefício
médio de R$ 250 por família, é

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Pessoa com Deficiên-
cia (SMPED), em parceria
com a Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) e AACD, segue
levando para a capital a Para-
oficina Móvel, ação que reali-
za manutenção e reparos em
cadeiras de rodas, órteses, pró-
teses e meios auxiliares de lo-
comoção, como muletas, ben-
galas e andadores. Iniciado em
2019, o projeto já realizou mais
4.559 reparos, atendendo de-
mandas da população mais
carente de todas as regiões do
município. Os serviços são fei-
tos gratuitamente. Os trabalhos
são realizados em uma van
customizada com equipamen-
tos, máquinas, ferramentas,
peças de reposição e material
para os reparos, que são feitos
pela AACD, organização refe-
rência na reabilitação e habili-
tação de pessoas com defici-
ências físicas e necessidades
neuro-ortopédicas. A falta de
manutenção e de reparos dos
equipamentos, muitas vezes,
faz com que deixem de ser
usados ou continuem sendo
usados de maneira precária, o
que pode ameaçar a seguran-
ça física dos usuários. Diante
deste cenário, a Paraoficina
Móvel realiza a manutenção
necessária e contribui para o
aumento da durabilidade e fun-
cionalidade das Órteses, Pró-
teses e Meios auxiliares de lo-
comoção (OPMs), impactan-
do positivamente na vida das
pessoas com deficiência que
precisam desses recursos.

Paraoficina Móvel oferece reparos gratuitos
em cadeiras de rodas, órteses e próteses

Como funciona: Os ser-
viços são prestados por dois
técnicos especializados em
OPMs, em um veículo adap-
tado com mobiliário e equipa-
mentos específicos. Os atendi-
mentos são realizados priorita-
riamente nos Centros Especiali-
zados em Reabilitação – CERs,
equipamentos de reabilitação da
rede municipal de saúde. Repa-

ros que não forem possíveis de
realização na Paraoficina Móvel
serão encaminhados para a Ofi-
cina Ortopédica da AACD Ibi-
rapuera. No dia marcado, o mu-
nícipe deve apresentar o cartão
do SUS e um documento com
foto. O horário de atendimento
é das 9h às 17h. O serviço tam-
bém pode ser agendado pelo te-
lefone: 3913-4071.

Confira a programação de Junho:
Unidade Tucuruvi - Data: 08 e 22 de junho – Terça-feira

- Endereço: Av. Zaki Narchi, 357 - Unidade Sé - Datas: 11 e
25 de junho – Sexta-feira - Endereço: Rua Frederico Alva-

renga, 259 – 3º andar - Unidade Parelheiros - Data: 21 de
junho – Terça-feira - Endereço: Rua Gaspar Leme S/N –

Balneário São José - Unidade São Miguel Data: 09 e 23 de
junho – Quarta-feira - Endereço: Rua Professor Antônio

Gama de Cerqueira, 347 - Unidade Lapa Data: 02, 16 e 30
de junho – Quarta-feira - Endereço: Rua Catão, 420 - Unida-

de Flavio Gianotti Data: 01 e 29 de junho – Terça-feira -
Endereço: Rua Xavier de Almeida, 210 - Unidade M´Boi
Mirim - Data: 15 de junho – Terça-feira - Endereço: Av.

Alexandrina Malisano de Lima, 601 - Unidade Santo Amaro
- Data: 04 e 18 de junho – Sexta-feira - Endereço: Avenida

Miguel Yunes – 491 – Usina Piratininga

(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!

Ai de vós, escribas e fariseus
hipócritas que fechais aos ho-
mens o reino dos céus... Ai de
vós escribas e fariseus hipócri-
tas, que correis o mar e a terra
para fazer um prosélito... Ai de
vós, guias cegos... ai de vós es-
cribas e fariseus hipócritas, que
pagais o dizimo da hortelão, do
endro e do cominho e descuidais
das coisas mais importantes da
lei... Guias cegos que filtrais o
mosquito e engolis o camelo. Ai
de vós... Que limpais por fora o
copo e o prato, quando por den-
tro estais cheios de rapina... Ai
de vós... Que sois semelhantes
a sepulcros branqueados que
por fora parecem belos, mas por
dentro estão cheios de ossos de
mortos e de toda imundície...
Serpentes, raça de víboras, como
poderão escapar à condenação
do inferno? (Mateus 23:1-33) .
Jesus Cristo declarou que não
veio para julgar e sim para salvar
(João 3:17 e Lucas 19:10), mas
julgou. Como não julgar se en-
controu uma nação dominada
por uma religião que se traduz
em hipocrisia? Onde o ouro vale
mais do que o Templo e a ofe-
renda mais do que o altar? Pedi-
mos por favor, que estude o ca-
pitulo de Mateus por inteiro e
diga-nos se não há concordân-
cia com os dias atuais. Muitos
se apegam ao versículo do dizi-
mo para tentar explicar a obriga-
toriedade dele e isso não é pe-
gar o efeito pela causa? Outros
movem céus e terra para fazerem
prosélitos e descuidam das coi-
sas mais importantes como a mi-
sericórdia, pois os fieis são con-

OUTROS AIS

siderados irmãos só no “vem a
nós” e o  preconceito com os dis-
sidentes é gritante. Também não
cremos que se um dizimista, fiel
por dez anos, e após perder seu
emprego, seja ele e a família, sus-
tentado pela igreja por pelo me-
nos um mês. Não será ele consi-
derado um aproveitador, pregui-
çoso, vagabundo ou sabemos lá
mais o que? São cegos guiando
cegos!

 As igrejas neopentecostais,
adeptas da Teologia da Prosperi-
dade e algumas Pentecostais tra-
dicionais criaram e estão criando
um império que não deixa a dese-
jar a qualquer empresa multinaci-
onal, isto é, a qualquer empresa
mais rica do mundo. Vemos segu-
ranças armados para proteger os
lideres destas igrejas que estamos
falando; expositores fazendo a
pregação atrás de vidros à prova
de balas; entrevemos alguns es-

piritas endeusarem Kardec e Chi-
co Xavier e observamos o Vati-
cano assentado em ouro, enfim,
igrejas, fraternidades, terreiros,
roças, lojas e templos que estão
se colocando materialmente aci-
ma dos valores espirituais, a
ponto de muitos trabalharem
com sistema de franquia para
crescerem cada vez mais. É claro
que em toda regra há exceção e
isto serve para tudo o que foi
falado e que talvez seja comen-
tado mais à frente. O que deve-
mos fazer é orar para que estas
exceções se transformem em re-
gras, o que será muito bom para
a humanidade.  No entanto, os
escribas e fariseus ainda conti-
nuam espalhados pelas igrejas
que existem no mundo, e o que é
pior, aumentando a cada dia. Já
dissemos que as religiões são ca-
pitalistas, no que temos a certeza
de que não erramos. Talvez por
isso elas se preocupem em man-
ter um império poderoso financei-
ramente, agora, o que não pode é
a hipocrisia tomar o comando a
ponto de não entrarem no céu e
não permitirem que outros en-
trem; ou de conseguirem salvar
algumas almas e não se interes-
sarem em mantê-las salvas. Tudo
por causa dos bens materiais que
acumularam, acumulam e acumu-
larão, bens estes que entorpecem
a espiritualidade de quem corre
atrás delas. Tanto ontem com
hoje, as religiões criam dogmas e
rituais com o intuito de se pare-
cerem verdadeiras e com isso se
colocam acima dos fieis que as
procuram, tornando-se hipócritas
como a humildade que pregam.

Reflexão Ibrahim Issa Abduch
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UMA AVENTURA BÍBLICA
A Torá segundo HBV - 6

Especial Notas de Fato

Muito fogo para pouca brasa.
Assim podemos definir o papelão
da seleção em relação à realização
da Copa América.  Eu, particular-
mente, sempre acreditei que eles
jogariam, mas não foi isso que Ca-
semiro deu a entender na última
sexta, após a vitoria diante do
Equador. Claramente os atletas
tentaram boicotar a Copa Améri-
ca, mas esbarraram em como se
posicionar politicamente seria
ruim, sobretudo pelo fato da mai-
oria nem morar aqui, o que já mos-
tra um baita falso moralismo.

 As vendas do comércio varejis-
ta cresceram 1,8% em abril, na com-
paração com março, de acordo com
dados divulgados nesta terça-feira
pelo IBGE. Trata-se da maior alta
para um mês de abril em 21 anos,
mesmo em meio às restrições ainda
impostas pelas medidas de combate
ao coronavírus. Com o resultado, o
setor eliminou a queda de 1,1% em
março e voltou a ficar acima do pa-
tamar pré-pandemia, depois de ter ido
abaixo dele no mês anterior.

O Ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, afirmou na CPI da
Covid que a partir de setembro
serão entregues mais 100 mi-
lhões de doses da vacina da Pfi-
zer em território nacional.

A diretoria do Flamengo informou
na manhã de terça o teste positivo de
Ceni para o novo coronavirus. Desta
forma, o técnico ficará fora dos pró-
ximos dois jogos da equipe. Mauricio
Souza, do sub-20, e seu auxiliar, Mar-
cio Torres, vão comandar o time con-
tra o Coritiba, nesta quinta-feira, pela
Copa do Brasil, e diante do América-
MG, no domingo, no Maracanã.

 Segundo o governo federal o
benefício deverá continuar com os
valores pagos atualmente, de R$
150 a R$ 375.  Também está pre-
visto um novo programa social
que passaria a valer a partir de ou-
tubro. Esse programa seria uma re-
formulação do Bolsa Família, para
abarcar mais pessoas que hoje en-
gordam a fila de espera para uma
ajuda permanente. Além do novo
Bolsa Família, o governo terá mais
dois programas focados em jovens
e em beneficiários do BPC (Bene-
fício de Prestação Continuada).

A data 9 de junho é considerada o
"Dia da Imunização". Este marco no ca-
lendário merece atenção, pois as vaci-
nas são essenciais para adquirirmos de-
fesa e proteção contra várias doenças
infectocontagiosas: algumas, por exem-
plo, podem nos prevenir de até seis ti-
pos de doenças.

 Aumentou em 49% os focos de
queimadas na Amazônia em maio
deste ano em comparação com o
mesmo mês de 2020, aponta o Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). Um reflexo direto
do aumento do desmatamento, o
fogo representa um dado preocu-
pante para as autoridade em meio
ambiente. É a primeira vez desde
2007 que o mês de maio apresen-
ta números tão alarmantes.

Um homem de 71 anos com co-
vid-19 e suspeita de ser portador de
mucormicose, doença conhecida
como ‘fungo preto’, morreu na tarde
dessa quarta-feira, 2, em Campo Gran-
de (MS). O homem foi testado positi-
vo para covid-19 no dia 18 e já estava
hospitalizado quando surgiram os sin-
tomas do fungo preto. Outros casos já
foram relatados em Santa Catarina, no
Amazonas e em São Paulo.

 Pesquisa realizada pela Boa
Vista, empresa que aplica inteli-
gência analítica de ponta na trans-
formação de informações para a to-
mada de decisões em concessão
de crédito e negócios em geral,
mostra que a maioria dos empre-
sários está pessimista em relação
às vendas no Dia dos Namorados.
De acordo com o levantamento,
54% acreditam que o desempe-
nho será pior do que o verificado
no Dia das Mães.

Yochanan ben Zakkai era o discí-
pulo mais jovem e distinto Hillel.. Ele
foi chamado o “pai da sabedoria e  pai
de gerações de estudiosos” porque
garantiu a continuidade dos estudos
judaicos  após Jerusalém cair no ano
70. Segundo a tradição, ben Zakkai
foi um pacifista. Na Jerusalém dos
anos 68 a cidade foi sitiada pelo ge-
neral Vespasiano. Jerusalém era con-
trolada pelos rebeldes, a maioria fa-
náticos, zelotas, que preferiam mor-
rer lutando a se render a Roma, como
aconteceu em Massada. Ben Zakkai
propôs a rendição, sem sucesso. Di-
ante do que Zakkai forjou sua própria
morte e seus discípulos contrabande-
aram o rebe para fora de Jerusalém
num falso caixão. Reza a tradição que
os alunos de Zakkai carregaram-no
até a tenda de Vespasiano. Ali, Zakkai
saltou fora do caixão e conseguiu che-
gar até a Vespasiano. Ele disse então
ao general que tinha tido uma visão,
em breve Vespasiano seria coroado
imperador. E aproveitou para pedir um
lugar em Iavné (perto da Rehovot
moderna ), onde ele criaria uma pe-
quena escola para estudar a Torá em
paz. Vespasiano prometeu que, se
a profecia se tornasse realidade, ele
atenderia o pedido de Zakkai. Pois
então, um ano depois Vespasiano tor-
nou-se o imperador de Roma e man-
teve sua palavra, permitindo que a
escola pudesse ser estabelecida após
a guerra. Bem, a escola em Iavne
tornou-se o centro de estudos judai-
cos ao longo dos anos e substituíu
Jerusalém como a sede do Sinédrio
(assembleia).

Zakkai é conhecido apenas a par-
tir de algumas fontes não muito fide-
dignas, mas dois fatos sobre sua vida
são certas: ele viveu antes da des-
truição do Templo, e sobreviveu ao
desastre Ele foi a figura principal na
formação de um círculo de discípu-
los, com quem lançou as bases do ju-
daísmo apresentado pela Mishná. Ou
seja, é a partir da Mishná, um traba-
lho de formação teológica-jurídica,
que se define o judaísmo conhecido a
partir do século segundo da era co-
mum. Yohanan bem Zakkai é repre-
sentado na Mishná através de atribui-
ções a ele de certas ordenanças tem-
porárias.

Essas reformas, de inspiração fa-
risaica, envolvem questões muito tri-
viais, significam uma política
de sobreviver e continuar. Essas re-
formas apontaram que mesmo sem
o Templo seria possível adorar a Deus
e observar os festivais anteriormente
celebrados no Templo. À Yohanan são
atribuídos , também, certas interpre-
tações das histórias bíblicas, por
exemplo Jó serviu a Deus por temor
e reverência e não (apenas) o amor.
Finalmente, Zakkai é representado
como tentando exercer autoridade
mesmo sobre o sacerdócio, que ha-
via governado a Judéia.  Ele rompeu
com a tradição genealógica que ga-
rantia o poder dos sacerdotes na base
de uma descendência da casa de
David. Os leigos, os rabinos, a partir
daí. se constituíam nos comentaristas
da lei.  Mais à frente, nascia o Direi-
toTalmúdico..   Zekkai estabeleceu
que os sacerdotes não gozavam mais
do monopólio sobre o acesso ao sa-
grado. Para ele, a sobrevivência à des-
truição do Tishá beAv é representa-
do como um encontro entre Israel ,
a nação judaica e Roma .  Em Yavne
, uma cidade costeira, ele iria ensinar
aos seus discípulos, estabelecer uma

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com

casa de oração, realizar os manda-
mentos, os atos religiosos
do judaísmo.  Além disso, ele não le-
vava muito a sério as alegações so-
bre os messias.   Yohanan sustentou
que, embora o pecado não pudesse
mais ser expiado com o sacrifício no
Templo, “nós temos uma
outra expiação tão eficaz como esta.
E o que é isso? São atos de bonda-
de. Deus quer misericórdia, e não sa-
crifícios”.  Ben Zakkai e Bror
Chail -  Uma vila chamada Bror
Chail existiu durante a
era talmúdica, onde hoje estão as
ruínas da aldeia árabe Burayr. Seria
o local da escola liderada por ben
Zakkai. Ele teria sido sepultado na
região. De acordo com o
Talmud (Sanhedrin 32b), a luz de
velas à noite nessa Bror Chail era
um sinal de que uma criança do sexo
masculino havia nascido, e que os
aldeões deveriam se preparar para
a  circuncisão iminente da
criança. Por isso mesmo, hoje em
dia, sempre que nasce uma criança
no kibutz Bror Chail, o pai sobe a
caixa d’água e lá do alto solta fogos
de artificio.

Bror Chail é o kibutz com maio-
ria absoluta de brasileiros.

 Zakkai é conhecido apenas a par-
tir de algumas fontes não muito fi-
dedignas, mas dois fatos sobre sua
vida são certas: ele viveu antes da
destruição do Templo, e sobreviveu
ao desastre Ele foi a figura principal
na formação de um círculo de discí-
pulos, com quem lançou as bases do
judaísmo apresentado pela Mishná.
Ou seja, é a partir da Mishná, um
trabalho de formação teológica-jurí-
dica, que se define o judaísmo co-
nhecido a partir do século segundo
da era comum. Yohanan bem Zakkai
é representado na Mishná através de
atribuições a ele de certas ordenan-
ças temporárias. Essas reformas, de
inspiração farisaica, envolvem ques-
tões muito triviais, significam uma
política de sobreviver e continuar.
Essas reformas apontaram que mes-
mo sem o Templo seria possível ado-
rar a Deus e observar os festivais
anteriormente celebrados no Templo.
À Yohanan são atribuídos , também,
certas interpretações das histórias
bíblicas, por exemplo Jó serviu a
Deus por temor e reverência e não
(apenas) o amor. Finalmente, Zakkai
é representado como tentando exer-
cer autoridade mesmo sobre o sacer-
dócio, que havia governado a Judéia.

Ele rompeu com a tradição ge-
nealógica que garantia o poder dos
sacerdotes na base de uma descen-
dência da casa de David. Os leigos,
os rabinos, a partir daí. se constituí-

am nos comentaristas da lei.  Mais à
frente, nascia o DireitoTalmúdico..

 Zekkai estabeleceu  que os sa-
cerdotes não gozavam mais do mo-
nopólio sobre o acesso ao sagrado.

Para ele, a sobrevivência à des-
truição do Tishá beAv é representa-
do como um encontro entre Israel ,
a nação judaica e Roma .

 Em Yavne , uma cidade costeira,
ele iria ensinar aos seus discípulos,
estabelecer uma casa de oração, re-
alizar os mandamentos, os atos reli-
giosos do judaísmo.  Além disso, ele
não levava muito a sério as alegações
sobre os messias.   Yohanan susten-
tou que, embora o pecado não pu-
desse mais ser expiado com o sacri-
fício no Templo, “nós temos uma
outra expiação tão eficaz como esta.
E o que é isso? São atos de bonda-
de. Deus quer misericórdia, e não sa-
crifícios”.

 Ben Zakkai e Bror Chail

  Uma vila chamada Bror Chail
existiu durante a era talmúdica, onde
hoje estão as ruínas da aldeia
árabe Burayr. Seria o local da esco-
la liderada por ben Zakkai. Ele teria
sido sepultado na região. De acordo
com o Talmud (Sanhedrin 32b), a luz
de velas à noite nessa Bror Chail era
um sinal de que uma criança do sexo
masculino havia nascido, e que os
aldeões deveriam se preparar para
a  circuncisão iminente da
criança. Por isso mesmo, hoje em
dia, sempre que nasce uma criança
no kibutz Bror Chail, o pai sobe a
caixa d’água e lá do alto solta fogos
de artificio. Bror Chail é o kibutz com
maioria absoluta de brasileiros.

Tels:   99374-4534
 96676-1536 96133-1503
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Exposição

Hugo Pereira

 Era óbvio que uma hora
iria chegar o momento de
pressão para Abel Ferreira. A
corrida temporada de 2020
fez com que a mídia e a torci-
da deixasse passar batido te-
mas simples como um fute-
bol bem jogado, ou mesmo
uma escalação coerente. Abel
nunca foi bom treinador. Nun-
ca foi Jorge Jesus. E está lon-
ge de ser um dos maiores da
história  do Palmeiras.  Ou al-
guém consegue ver algum pa-
drão tático no time?

 A derrota para o CRB só
demonstrou o quanto a equi-
pe é mal prepara e como as
conquistas da Libertadores e
da Copa do Brasil tiveram
outros fatores fora algum tipo
de bom futebol. Um gol feito
aos 54 e um goleiro ruim como
Paulo Victor, talvez expliquem
as conquistas.  Na partida

contra o CRB, na final contra
o São Paulo e em outras oca-
siões, o time não passou de um
bando. Sem criatividade e pa-
drão algum. O Palmeiras me-
rece mais que grife.

ABEL, O PORTUGUÊS
MARRENTO E QUASE DEMITIDO

\

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) formou maioria nes-
ta quinta-feira (10) e resolveu
autorizar a realização da Copa
América no Brasil e definiu
que cada governador terá au-
tonomia para aceitar ou rejei-
tar os jogos em seu estado.
Seis ministros da Corte vota-
ram a favor da manutenção do
torneioem solo brasileiro.

O início da competição será
no próximo domingo (13).  Vo-

STF forma maioria e aprova
realização da Copa América no Brasil

taram a favor da
manutenção da
competição: Marco
Aurélio, Cármen
Lúcia, Ricardo
Lewandowski, Ed-
son Fachin, Gilmar
Mendes e Dias To-
ffoli. Os magistra-
dos podem inserir os
votos no sistema vir-
tual da Corte até as
23h59. A competi-

ção tem quatro cidades-sede
confirmadas: Brasília, Rio de
Janeiro, Cuiabá e Goiânia.  A
Confederação Sul-Americana
de Futebol (Conmenbol), res-
ponsável pela competição, tem
sofrido forte pressão contra a
realização das partidas, inclusi-
ve de patrocinadores. A cerve-
jaria Ambev e a empresa de
cartões de crédito, Mastercad,
anunciaram que não estarão
presentes na Copa América.

Justiça Hugo Pereira

  Ciente
do seu com-
p r o m i s s o
com a comu-
nidade a qual
pertence, a
B r a s i l u x ,
uma das mai-
ores fabri-
cantes de tin-
tas do País,
acaba de con-
firmar sua
adesão ao
movimento

Unidos Pela Vacina, com a do-
ação de câmaras frias para ar-
mazenamento de vacinas à Pre-
feitura de Matão, cidade do in-
terior de São Paulo, onde es-
tão localizadas três, das 5 fá-
bricas da empresa. O movi-
mento Unidos pela Vacina sur-
giu em fevereiro, por iniciativa
do Grupo Mulheres do Brasil,
liderado pela empresária Luiza
Helena Trajano, para agilizar o
processo de vacinação em
massa contra o novo corona-
vírus, no Brasil.

 Ao todo, a Brasilux doará
seis câmaras, sendo quatro de
280 litros e duas câmaras de

Ação Social

Brasilux Tintas adere ao movimento Unidos pela Vacina e doa
câmaras frias para acelerar vacinação em Matão (SP)

Propósito da ação é ajudar no controle da pandemia
420 litros que, juntas, refrige-
rarão um total de 104 mil doses
da vacina. A ação beneficia di-
retamente o município de Ma-
tão (SP) que tem uma popula-
ção estimada de 83 mil habitan-
tes, segundo dados do IBGE. A
entrega dos equipamentos está
prevista para final de junho e, a
partir daí, o gerenciamento e
uso das câmaras passará a ser
de responsabilidade da Secreta-
ria Municipal de Saúde da cida-
de. Os equipamentos são de úl-
tima geração e certificados pela
ANVISA.    “Queremos, mais
uma vez, fazer nossa parte e
contribuir para o bem-estar e
saúde da comunidade. Entende-
mos que neste momento, so-
mente a união entre a iniciativa
privada e todas as esferas do
governo poderá alterar o rumo
do nosso país, trazendo o con-
trole necessário para esta pan-
demia", destaca Kelly Diniz, di-
retora-presidente da Brasilux.
Segundo dados da Prefeitura de
Matão, divulgados no início do
mês de maio, desde janeiro deste
ano, quando a cidade recebeu o
primeiro lote de vacinas, con-
tra o Coronavírus, foram apli-

cadas 21.862 doses, sendo
13.625 primeiras doses e 8.237
pacientes que já receberam as
duas doses, totalizando 9,85%
da população imunizada.     O
movimento Unidos pela Vacina
é apartidário e reúne mais de 3
mil pessoas entre empresários,
artistas, atletas, cientistas, re-
presentantes de entidades seto-
riais, instituições, associações,
comunidade e ONGs em todo
o Brasil. O objetivo é tornar vi-
ável a vacinação de toda popu-
lação brasileira, contra o Coro-
navírus, até setembro de 2021.
Vale ressaltar que o grupo não
promoverá compras de vacinas
nem pretende criar um plano
privado de imunização. O pro-
pósito é auxiliar a logística, dis-
tribuição e aplicação de vacina-
ção pela rede pública em todos
os estados brasileiros.     Cam-
panha Verde Esperança - Con-
tribuir para o bem-estar das
pessoas e ajudar àqueles que
precisam faz parte do DNA da
Brasilux. Em 2020 foi lançada
a campanha de alcance social
"Verde Esperança", que consiste
em estimular a compra dos pro-
dutos que integram a linha VER-

DE ESPERANÇA, tinta acríli-
ca premium do segmento imo-
biliário da Brasilux. Parte da
venda de cada lata/galão é re-
vertida para o Hospital de Amor,
referência no tratamento do cân-
cer no Brasil, com sede princi-
pal em Barretos (SP). A iniciati-
va, que é inédita no setor de tin-
tas, está em vigor até os dias de
hoje, sem prazo para encerra-
mento.   Expansão em 2021- A
Brasilux possui um dos mais
completos portfólios do seg-
mento de tintas do País. Com
27 anos de história, a marca
atua nos segmentos automoti-
vo, imobiliário, industrial e mo-
veleiro.  Com objetivo de expan-
dir ainda mais os negócios, a
Brasilux investe fortemente em
inovação, qualidade e perfor-
mance.

Em 2021, iniciou um plano
de expansão e modernização de
suas instalações e processos
industriais com o objetivo de se
tornar a maior fabricante de tin-
tas do ranking de nacionais do
setor. Atualmente a empresa
tem cinco fábricas:  três em
Matão (SP), uma em São Car-
los (SP) e uma no Paraguai.

 O Esporte sempre foi um dos
instrumentos de formação e de in-
clusão social, propiciando à po-
pulação em geral o acesso a uma
vida mais saudável e a oportuni-
dade concreta de ascensão social
para milhares de jovens. Nesse
sentido, o futebol seguramente é
o mais visível e acessível em nos-
so país; gera paixão, aspiração e
sentimento de pertencimento na
população, ao ver seu time cam-
peão ou quando vê a Seleção Na-
cional jogando e conquistando tí-
tulos. Muitos dos ídolos brasilei-
ros vieram do futebol que faz par-
te de nosso patrimônio cultural.
Justamente por entender essa im-
portância, o SBT decidiu voltar a
disputar os direitos de futebol e,
com profissionalismo e respeito
aos demais concorrentes, tem sido
vencedor em torneios relevantes
como a Copa Libertadores,
Champions League, Europa
League, Copa do Nordeste e a
Copa América. O SBT faz isso por-
que acredita que o futebol, sendo
o esporte mais popular de todos e
de grande atração de audiência, é
uma combinação perfeita com uma
emissora popular como a nossa,
tão querida pelo público. O SBT
está trazendo grandes eventos e
fazendo uma transmissão com sua
cara, do seu jeito, que se espelha
no brasileiro de todos os cantos
do país, e preocupado sempre em
engrandecer o futebol, os clubes
e as marcas patrocinadoras. O
SBT, percorrendo as trilhas do
jogo limpo e competitivo, sem qual-
quer protecionismo, está dando

\
Esporte Hugo Pereira

Carta Aberta sobre a Transmissão da
Copa América em TV Aberta pelo SBT

pluralidade democrática ao fute-
bol em TV aberta para que não
fique concentrado. Isso é relevan-
te! Ganham o público e o esporte!
Assim, no final de 2020, o SBT
deu início às negociações pelos
direitos de transmissão da Copa
América que legitimamente con-
quistou, e assumiu a obrigação de
transmissão onde quer que ocor-
resse. Coerentemente, o SBT rea-
lizará a transmissão da Copa Amé-
rica em cumprimento aos contra-
tos de direitos e de patrocínios,
tal qual vem ocorrendo com to-
dos os demais detentores de di-
reitos de futebol e olimpíadas nes-
te exato momento, e em acordo
com as diretrizes de cada Estado
da Federação. Cabem às Autori-
dades, Confederações, Federa-
ções e Clubes resguardarem to-
das as questões relacionadas aos
protocolos sanitários necessári-
os em função da pandemia, para
que todos os campeonatos de
futebol e eventos esportivos em
andamento continuem sendo um
ambiente seguro a todas as pes-
soas envolvidas.

 Ao SBT, cabe informar com
isenção, como tem feito desde o
início da pandemia, para a devida
conscientização sobre a impor-
tância do uso de máscaras, do
distanciamento social, da não
aglomeração de pessoas e dese-
jar que consigamos avançar rapi-
damente com a vacinação de toda
população para assim superarmos
essa enorme crise que tantas vi-
das já levou em nosso país e no
mundo e pelas quais lamentamos
e nos solidarizamos.    O SBT acre-
dita na capacidade da Conmebol
para a organização segura do tor-
neio e espera que tudo corra bem
com os atletas, delegações e pro-
fissionais envolvidos em sua exe-
cução e cobertura, e que a trans-
missão possa levar um conteúdo
de qualidade ao nosso público e
aos nossos patrocinadores.

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube
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Desfile beneficente para o Instituto Brasil+Social, em
prol do  Projeto Driblando a fome foi um sucesso.

Ocorrido com todo proto-
colo de segurança, como uso
de máscara e outras restri-
ções, o desfile que visava
contribuir com causas sociais
teve um grande êxito e con-
tou com a satisfação de to-
dos os organizadores.   As
modelos que participaram re-
ceberam certificado e o des-
file aconteceu no último dia 6

de junho , domingo, no hotel
Dan In Planalto, que fica na
Av. Casper Líbero, 115, no
Centro.  A realização contou
com a brilhante diretora  Nilsa
Nakamura, também com
Roberto Wilson , a estilista
Valdenice Cosmo da Silva e
proprietária da Cosmo Con-
fecção, além da participação
do fotógrafo Akira Nakamura.

 Visando manter o nível de
excelência no atendimento aos
seus beneficiários, bem como
ampliar a oferta de produtos e

Profissionais chegam para reforçar o time que já é referência
Ronaldo Pontes Martins é o
novo Diretor Comercial do Pla-
no de Saúde São Cristóvão,
com vasta experiência como
executivo no Setor de Saúde,
Seguro de Saúde e Gestão Co-
mercial. Conduziu projetos de
destaque no que tange a inser-
ção de novos produtos, ampli-
ação de carteira e fidelização
de clientes, construindo sua
carreira em grandes institui-
ções do âmbito health, como
Amil, Grupo Notre Dame In-
termédica e Medial Saúde.

 A missão do novo Diretor
é implementar as diretrizes e
estratégias comerciais nas áre-
as sob sua responsabilidade, a
fim de consolidar a expansão
de nosso mercado em regiões
pré-definidas, em conformida-
de com o planejamento estra-
tégico.   Para a gerência de De-
senvolvimento de Produtos, o
Grupo contratou Vanessa de
Carvalho Arruda do Amaral. A
profissional, com Doutorado
em Saúde Pública, Mestrado

serviços ao mercado, O Gru-
po São Cristóvão Saúde anun-
cia a chegada de novos exe-
cutivos para compor o time de

profissionais da Instituição.
As áreas contempladas

abrangem o setor Comercial e
a Tecnologia da Informação.

em “Gestão em Negócios da
Saúde” e MBA em “Gestão
de Planos de Saúde”, também
atuou em grandes empresas do
ramo, como UnitedHealth
Group, Qualicorp e Vivest. Sua
missão é pesquisar, criar e lan-
çar novos produtos, gerir o por-
tfólio de produto, envolvendo
acompanhamento e análise de
resultados, ações táticas, de-
senvolvimento de materiais de
suporte e monitoramento de
mercado, visando o fortaleci-
mento da imagem da marca,
aumento de share e lucrativi-
dade.  Já em Tecnologia da In-
formação, o Grupo contratou
Patricia Hatae como Gerente
de TI. A executiva possui ex-
tensa experiência de merca-
do e know how técnico, atu-
ando ao longo de sua trajetó-
ria em diversas instituições
voltadas à saúde, como Hos-
pital Geral de Pedreiras, Hos-
pital Nipo Brasileiro, Hospital
Santa Catarina, Grupo Onco-
clínicas e Ameplan Saúde. Sua

responsabilidade será produ-
zir informações por meio dos
ERPs e sistemas implantados,
conduzir projetos com méto-
dos ágeis e nas práticas De-
vOps, para automação de flu-
xos de trabalho.

 Para o Presidente/ CEO
do Grupo, Engº Valdir Pereira
Ventura, é uma alegria contar
com profissionais tão qualifi-
cados:   “O São Cristóvão
Saúde fica muito feliz em co-
municar a contratação desses
profissionais de alta perfor-
mance e com expertise em
suas áreas de atuação. Nos-
so objetivo é crescer de ma-
neira constante, para atender
cada vez mais e melhor nos-
sos colaboradores, beneficiá-
rios e prospects, tendo como
líderes executivos extrema-
mente qualificados. Parabeni-
zo os novos profissionais da
Instituição e desejo a cada um
sucesso nessa nova jornada”,
pontua o presidente.

Feliz o homem
que tem a chance
de encontrar sua
eterna namorada

Ademar Gomes é presidente do Conselho da Acrimesp
 Associação dos Advogados Criminalista do Estado de São Paulo

Ademar  Gomes e  Fá tima  Gomes

Instituição contrata executivos renomados
para a equipe São Cristóvão Saúde

 Vinda do Paraná, Tainá che-
gou em São Paulo para realizar
seus sonhos em 2009. Natural de
Maringá, começou a tocar violão
aos 7 anos de idade e já mostra-
va muito talento e despontava
como um prodígio musical, uma
vez já sabia cantar e mostrava le-
var jeito para a coisa. Nessa épo-
ca, estudou nas melhores esco-
las de música, a Belas Artes,
onde aprendeu a desenvolver
seus talentos. Já em São Paulo,
em 2014, a menina teve uma du-
pla sertaneja e se apresentou em
diversos programas de TV. O mais
famoso deles foi o de Raul Gil.
Mas a dupla se desfez por moti-
vos pessoais, mas ela manteve o
sonho de ser uma grande artista
vivo dentro de si e nunca desis-
tiu da carreira.

Em 2019 lançou seu primeiro
clipe, intitulado "Na fazenda" e
ganhou bastante destaque. Além
disso, a menina ainda lançaria
mais sucessos. Além disso, parti-
cipou de outros eventos bacanas,
como a cavalgada sertaneja, o
clube da montanha , quintal da
costela, Villa Country, ação cul-
tural projeto todos os ritmos e
mais. O talento da música também
participou de diversos programas
de TV, como Cidinha Veiga, TV
Aparecida, Terra Viva, Programa
da Eliane Camargo e muitos ou-
tros, onde ganhou ainda mais
destaque. Tainá é a prova de que
o talento brota no brasileiro e com
muita força de vontade é possí-
vel alcançar as metas necessári-
as para o sucesso.

Conheça Tainá Fabricia Rubio Gomes, a guerreira paranaense

MODELANDO

A linda Tamiris Gonçalves nos presenteia com sua
beleza todos os dias em rede social. Além de estar
participando do concurso Musa do Brasileirão, tam-
bém está no concurso  MUSA DA SELEÇAO DA
SPORT MODELS. Basta seguir em suas redes soci-
ais e acompanhar o seu belo trabalho.




