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Os movimentos sociais e
centrais sindicais que organi-
zaram os protestos realizados
em todo o País, no último sá-
bado, 29, marcaram uma nova
manifestação contra o presi-
dente Jair Bolsonaro para o
dia 19 de junho. O ato deve
novamente pedir o impeach-
ment do presidente, o retorno
do auxílio emergencial en-
quanto durar a pandemia e a
vacinação em massa contra o
coronavírus. Dezenas de mi-
lhares de pessoas foram às
ruas em mais de 200 cidades
do Brasil e do interior. Mes-
mo usando máscaras e bus-
cando seguir recomendações

de distanciamento social, hou-
ve aglomeração entre os ma-
nifestantes.

O objetivo de convocar
essa nova mobilização é criar
um ambiente para o impeach-
ment do Bolsonaro", disse o
coordenador do Movimento
dos Trabalhadores Sem Teto
Guilherme Boulos (PSOL), ex-
candidato a prefeito de São
Paulo e liderança da esquer-
da. "As manifestações do últi-
mo sábado (29) já mudaram o
clima político e novas manifes-
tações expressam a definição
dos movimentos sociais de não
esperar até 2022 passivamen-
te com o País no caos e na tra-

gédia." A definição pela data
para daqui a três semanas se
deu para permitir aos organi-
zadores angariar mais partici-
pantes nos protestos. Boulos
disse contar com uma "parti-
cipação expressiva" da popu-
lação, a exemplo do que ocor-
reu na semana passada. A or-
ganização inclui centrais sin-
dicais, partidos como o PSOL
e as frentes Brasil Popular e
Povo Sem Medo.““Ao comen-
tar a eventual aglomeração de
pessoas nas ruas diante de
uma possível terceira onda de
covid-19, que já começa a to-
mar forma no País, segundo
alguns especialistas, Boulos
afirmou que "com os protoco-
los que nós adotamos, foi pos-
sível fazer as manifestações".
"A gente espera que seja nes-
se cenário para o dia 19".

Os protestos de domingo,
30, ocorreram de forma pací-
fica, a exceção de Recife
(PE), onde a repressão prati-
cada pela Polícia Militar resul-
tou em duas pessoas com fe-
rimentos graves nos olhos
Nesta terça-feira, 1º, o gover-
nador do Estado, Paulo Câma-
ra (PT), exonerou o coman-
dante da PM pernambucana,
depois de ter afastado, antes,
o comandante da tropa que
atacou os manifestantes com
bombas e balas de borracha.

Movimentos sociais e centrais sindicais
convocam novo protesto para 19 de junho

Dia de Santo Antonio na Paróquia de Lausanne
Foi por volta de 70 anos

atrás, em meados de 1930, que
neste mesmo local, onde ago-
ra nos achamos, num terreno
cedido pela família Simões, foi
construída uma capela dedica-
da a Santo Antônio. E foi ao
redor desta capela, com o
crescimento dos descendentes
de famílias, tais como Simões,
Colombani, Gabriel e tantas
outras, que teve início o bairro
do Lauzane. Pág. 3

São Cristóvão Saúde investe em
equipamentos médico-hospitalares

Para proporcionar
resultados cada vez mais
assertivos, o Grupo
investe em atualizações no
segmento health desde o
início de 2021 e apresenta
tecnologia e inovação no
atendimento aos seus
beneficiários. Pág. 5

Center Norte promove campanha Comprou
Ganhou em  comemoração ao Dia dos Namorados

Para celebrar este Dia dos Namo-
rados, o Center Norte realizará uma
ação especial Comprou – Ganhou em
parceria com a Havanna. De 3 a 20
de junho, a cada R$ 280,00 em com-
pras nas lojas participantes*, os clien-
tes ganharão uma caixa com dois al-
fajores da tradicional marca.Pág. 3

Setor de Planejamento da SPTrans não
atende a população na Brasilândia

O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, anunciou as
datas das provas do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) de 2021. Pelo Twitter,
ele informou que as provas
serão aplicadas nos dias 21 e

O Prefeito Ricardo Nunes e a Secretaria Municipal de Transportes bem que deveriam
fazer umas mudanças na área de planejamento da SPTrans, que não atende as reivindicações
da população que mais necessita de melhorias nos bairros de fundão, na Brasilândia, uma
região com 400 mil habitantes, que falta muitas melhorias devido ao descaso do próprio poder
publico e administradores ruins que só enrolam e não atendem a comunidade. Pág. 4

28 de novembro, para as ver-
sões impressa e digital.

 "Conforme eu já havia
anunciado dias atrás, o Enem
2021 acontecerá e será apli-
cado neste ano.  As provas se-
rão aplicadas nos dias 21 e 28

de novembro, para as versões
impressa e digital. É isso mes-
mo! A mesma prova, nas mes-
mas datas, para as duas moda-
lidades", postou o ministro na
rede social.  Realizado anual-
mente, o Enem é o maior exa-
me para ingresso no ensino su-
perior do país, contando com
milhões de inscrições em todo
o território nacional. As notas
do Enem podem ser usadas
para participar de programas
como o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), o Programa
Universidade para Todos
(ProUni) e o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies).
Agência Brasil

BRONCA DO LEITOR

Enem 2021 está marcado
para  21 e 28 de novembro

(Foto: Luis Pedruco)
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Abrindo o Baú

Conselho Tia Alzira

Professor Clovis Pereira

Os comentários recentes
prevalecem por muito tempo.
Os comentaristas, repórteres,
conselheiros etc. não têm as-
sunto novo e ‘malham os de
sempre: frio, inflação, covid-
19,20 etc. Sobre vacinas e ca-
lendários dos que serão ainda
vacinados, locais disponíveis e
vacinas idem, confundem até
o imortal Confúcio! A mídia
reporta muitos aviões descar-
regando vacinas das mais es-
tranhas origens e o grito geral
é que faltam vacinas! Em al-
gumas cidades - segundo noti-
ciários -, as vacinas não aten-
deram às necessidades. Enten-

Crônica Professor Clovis

dam se for possível; as notíci-
as são mais ‘atravessadas’ que
a vida no outro mundo! Ao li-
gar a tevê, tentando um pro-
grama atrativo (sic), o que apa-
rece na telinha são propagan-
da sobre colchões, remédios
miraculosos para qualquer tipo
de mal, inflação galopante e
aumento semanais de combus-
tíveis!

No Brasil há laboratórios
em franca produção e há falta
de vacinas. Até nessa parte o
covid-19, ganha a parada e a
mim me parece que em outros
países, o problema não existe!
Só no nosso!

Comentando...

www.saopaulodefato.com

Frio e inflação

Cruzes! Ao abrir as portas
do abençoado terreiro da vovó
Candinha para praticar o bem
e a caridade, eis que aparece
um cliente ‘desparafusado’,
que foi dizendo: ”Magnânima
guru, vim ao terreiro por indi-
cação de um político ‘não sei
o ‘apito que ele toca’, se é de-
putado, senador, vereador e
outros enganadores, o que
peço é um trabalho para, na
próxima eleição, seja eleito
para qualquer dessas engana-
ções. Mentiroso já sou; falta
um cargo na política para com-
pletar o time!” Para atender
o cliente maluco, foi escalado
o caboclo Zé Arruela: “Zifio,

Um cliente maluco!

ouvi seu pedido e infelizmente
nada posso fazer! Recebo,
mesmo antes das eleições mi-
lhares de pedidos idênticos!
São mentirosos de caderneta
que almejam uma teta pra
mamar! Analise alguns políti-
cos que não foram nada ho-
nestos e estão de olho na pró-
xima eleição. Embora ricos,
querem voltar e ‘engordar a
sua conta bancária’. Infeliz-
mente, você não terá vez! Con-
tinue recolhendo recicláveis e
boa sorte! Retorne. Aguarde
outras eleições, talvez consiga
seu intento!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

Frio e inflação perseguem
os ainda viventes. Aqueles
que ‘embarcaram’ pela ação
do frio ou covid-20, (fazendo
muitas vítimas, passou a ser
inflacionado, nada de covid-
19), estão acertando contas
com são Pedro. Caso foram
gente boa, mãos limpas e co-
ração puro, que serão poucos,
entrarão no Reino Celeste;
em contrário, os nós cegos,

alguns políticos, ladrões as-
saltantes, criminosos, terão
outro destino; aqui jogaram
com as 40 cartas do baralho!
No outro mundo verão o que
é bom pra tosse! O ‘capiro-
to’ os esperam. Portanto,
além do frio, a inflação tam-
bém deverá ir para junto aos
citados! Amém!

Tia Zulmira, entendida
nas coisas do outro mundo.

São Paulo FC, campeão
paulista! Palmeiras não su-
portou o vendaval sampau-
lino e caiu! Coringão de téc-
nico novo. Veremos quantos
meses o técnico Sylvinho vai
permanecer no posto.

Teve início o campeonato
paulista de futebol. Venceram
as equipes que marcaram gols,
perderam as equipes que mar-
caram menos ou nenhum ten-
to. Deu a lógica!

Mudanças nas leis de
trânsito da capital: veloci-
dades alteradas, fábrica de
multas em franca atividade
para tentar conter a sanha
dos apressadinhos.

Falar sobre inflação, é
‘chover no molhado!’ Quanto
mais o povão reclama, mais os
‘tubarões’ remarcam seus pro-
dutos. Será que a situação du-
rará muito tempo?

Nossos políticos em
nada fazem para dar um bre-
que na inflação; bons orde-
nados, carros novos, gaso-
lina e motoristas à disposi-
ção, burro na sombra!

Enquanto isso, combustí-
veis sobem de preço semanal-
mente, herança de Sarney, gás
de cozinha acompanha o cor-
tejo. Até quando? Em tempo:
leite das crianças e derivados
com preços às nuvens! Aguen-
ta coração!

No próximo ano, novas
eleições. Mais enganado-
res tentarão reeleição. Es-
peramos que alguns eleito-
res os mandem pro espaço.
Que aja renovação! Se no
futebol importamos técni-
cos, deveremos importar
políticos! Talvez sejam ho-
nestos e trabalhem em be-
nefício da população!

Cerca de 1,8 milhão de con-
tribuintes já podem saber se ca-
íram na malha fina do Imposto
de Renda. A Receita Federal
liberou a consulta ao extrato da
declaração de 2021.  O extra-
to pode ser conferido no Cen-
tro de Atendimento Virtual (e-
CAC) da Receita Federal.
Para ter acesso ao site, o con-
tribuinte deve informar ou o
certificado digital (se tiver um),
ou o login no Portal Gov.br ou
digitar número do CPF/CNPJ,
o código de acesso e a senha.
Quem não tiver o código de
acesso, ou tiver o código ven-
cido, precisa digitar os núme-
ros dos recibos das duas últi-
mas declarações entregues à
Receita e gerar um novo códi-
go. Quem está declarando pela
primeira vez precisa informar
apenas o número do recibo
deste ano.  Na última segun-
da-feira (31), horas antes do fim
do encerramento do prazo de
entrega da Declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Física
2021, o supervisor do Progra-
ma do Imposto de Renda, José
Carlos Fonseca, disse que a
Receita esperava que cerca de
1,8 milhão de declarações, das
34.168.166 enviadas, fossem
retidas na malha fina. Segun-
do Fonseca, o total deve cair
pela metade e ficar em 900 mil
até o pagamento do último lote
de restituição, no fim de setem-
bro, por causa do envio de de-

clarações retificadoras.
 Fonseca ressalta que a au-

torregularização, em que o con-
tribuinte confere o extrato, ve-
rifica as pendências e envia
uma declaração retificadora
com a correção de dados erra-
dos ou imprecisos, tem aumen-
tado ano a ano. Se feito antes
do pagamento do último lote de
restituição, o procedimento evi-
ta que o contribuinte receba in-
timação da Receita Federal ou
seja investigado pelo Fisco.

Como conferir - Para
conferir o extrato, o contribu-
inte deve acessar o link “Meu
Imposto de Renda”, no lado
esquerdo da tela, na página de
abertura do e-CAC. Em se-
guida, aparece uma linha do
tempo com as últimas decla-
rações entregues. Basta veri-
ficar a declaração de 2021
para conferir se o documento
caiu na malha fina. Quem não
tem problemas na declaração
verá a mensagem “Em fila de
restituição”, bastando esperar
os próximos lotes.  Quem já
tiver recebido a restituição
verá a mensagem “Processa-
da”. Neste ano, a Receita pa-
gará cinco lotes de restituição.
O primeiro foi depositado no
último dia 31. Os demais pa-
gamentos ocorrerão em 30 de
junho, 30 de julho, 31 de agos-
to e 30 de setembro. Fonte:
Agência Brasil

Cerca de 1,8 mi de contribuintes podem
saber se caíram na malha fina

Economia Diego Adel

Editorial

Chegamos ao mês de junho
e as promessas que fizemos
em janeiro já praticamente não
valem mais. Uns queriam re-
encontrar os amigos, abraçar
e beijar. Já outros viraram o
ano acreditando que poderiam
voltar a ter um convívio nor-
mal com avós e pais que tanto
amam. Empresários planeja-
ram a retomada. Os desempre-
gados buscaram novas opor-
tunidades para recolocação e
procuraram empreender. Mas
o ano parece mesmo não es-
tar para decisões importantes;
isso, claro, fruto de incertezas
políticas  e falta de vacinação.

Enquanto debatem sobre

MAIS MEIO ANO PARA O SACO
  Desabafo do leitor.

um remédio que deixou de ser
recomendado a mais de um
ano. Durante o tempo que per-
dem preocupados com bula A
ou B, brasileiros deixam de
realizar seus sonhos. Isso é
sério. Deve ser levado em con-
sideração.  A vacinação é a
única saída para acabar com
qualquer desculpa de manter
restrições, assim como a rea-
lização de eventos seguros,
como o futebol, devem conti-
nuar acontecendo sem politi-
zação. Esse é o tema. Sem po-
litização para melhor conse-
guirmos evoluir e aproveitar o
resto do ano em paz. Pelo
menos em paz!

Internacional Brás Pereira

Reino Unido não tem mortes por covid pela 1ª vez desde julho
O Reino Unido não registrou nenhuma nova morte por co-

vid-19  terça-feira, 1, pela primeira vez desde julho do ano pas-
sado, informaram autoridades britânicas. Nos últimos sete dias,
43 óbitos relacionados à doença foram notificados às autorida-
des, uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao registro
anterior. O anúncio vem em meio a uma acelerada campanha
de vacinação no país.  O país de 66 milhões de habitantes já

aplicou ao menos uma dose de vacina em 74,9% de sua popula-
ção adulta. Quase metade, 48,9%, já recebeu a segunda dose e
está, portanto, totalmente imunizada.

O país enfrenta, no entanto, um cenário preocupante, de-
sencadeado pela chegada da variante indiana, hoje responsável
pela maioria dos novos casos na região. Na útima  terça-feira, o
país registrou 3.165 novas infecções.



  Caso os assuntos familiares estiverem confusos, use a razão! De posse
de um ‘38’ coloque a  turma em fila indiana e aquele que mais confusão estiver
fazendo, ameace-o dizendo: se continuar perturbando, embarcará sem a pas-
sagem de volta.

 De olho vivo nos caminhos a trilhar! Cuidado com novas e velhas amiza-
des, estas são como mulheres que dando o cano, te levará ao desengano!

 Caso esteja sentindo a saúde abalada e o convênio visa apenas dinheiro e
nada de atendimento ao conveniado, recorra aos guias do terreiro da vovó
Candinha! Atendimento positivo e preço convidativo!

  Outro aviso: cuidado com a Prudência! Essa sirigaita tem levado muitos
velhotes assanhados no bico! A prudência contra a Prudência é fator de ser
vivaldino. Portanto, cuidado com a tal Prudência!

 Com a estabilidade financeira em dia, aproveite a vida. Curta uma praia
com vinho, mulheres e canção! Seu médico ao analisar suas recentes radiogra-
fias te aconselha: curta a vida que a sua vida  é curta!

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

 Cuidado com o Stress! Esse cabra dá nó em pingo d’água e leva o cabra
pro outro mundo! É primo do covid-20, outro mensageiro do além-túmulo!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Descubra o horizonte! Vá à Belo Horizonte e junto a torcida do ‘galo’,
festeje mais um campeonato no ‘papo!’, Aliás, galo e papo são farinha do
mesmo saco!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Mudança rápida no setor em que ocupa na cela 24 da penitenciária de

Sorocaba! Por motivo de ordem técnica, será transferido para a penitenciária
da Papuda, em Brasília! Boa viagem e que fique por lá!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 Seu caso amoroso corre perigo! Zezinho Bilu-bilu está apaixonado por um

piloto de fórmula-2 e você perderá o carinho e afago de Bili-bilu!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Quem não se comunica, se estrumbica, dizia o velho ‘Chacrinha’. Você,

nobre  capricorniano não se comunica, se esconde dos credores e da polícia,
vendendo algo nada recomendável: tóxico adulterado!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Reveja velhas amizades, aquelas do tempo em que o rio Tietê era córrego

sem poluição! Hoje as velhas amizades foram pra cova, o Tietê está com
covid-21 há tempos, portanto fique na sua!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Nada de esperar melhoria de vida com os nossos políticos atuais. Eles estão

com o burro na sombra, bem empregados através dos votos dos descamisados e
você está na lona e pagando imposto até pra morrer! Pense nisso!
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Destaque Cassius Clay

Foi por volta de 70 anos
atrás, em meados de 1930, que
neste mesmo local, onde ago-
ra nos achamos, num terreno
cedido pela família Simões, foi
construída uma capela dedica-
da a Santo Antônio. E foi ao
redor desta capela, com o cres-
cimento dos descendentes de
famílias, tais como Simões,
Colombani, Gabriel e tantas
outras, que teve início o bairro
do Lauzane. Capela, campo de
futebol e armazém eram o nú-
cleo de diversão dos jovens da
época, quando quermesses,
procissões, jogos e piqueniques
alegravam a vida de crianças,
jovens e adultos, naquele bair-
ro provinciano de então. Foi
quando, por volta de 1950, o
povo se mobilizou e, através de
festas, quermesses, leilões e
de um movimento chamado
peditório, quando crianças,
músicos e adultos iam, de casa
em casa, pedindo prendas, que
se iniciou a arrecadação de
fundo e a construção da  Pa-

Dia de Santo Antonio na Paróquia de Lausanne

róquia, nos moldes da que
existe atualmente. O dia de
Santo Antônio, 13 de junho, é
comemorado com missa com
benção dos pães e, após as
missas, este ano só teremos
bolos. Nos anos anteriores ti-
nham barracas com produtos
alimentícios diversos. Horári-
os das missas: 8hs – Padre

Gabriel (presencial) – 10hs –
Dom Jorge  (presencial e onli-
ne) – 15hs – Diácono Francis-
co fará celebração da palavra
(presencial) e às 19hs – Padre
Wanderley Dansiger Xavier,
EP (presencial e online).

Segundo nos relatou o em-
presário Américo Calandrie-
llo.... que é um devoto assíduo

de Santo Antônio, há mais de
50 anos nunca deixou de par-
ticipar desta celebração do
santo milagroso. Assim como
ele, muitos gostariam também
de dar seu testemunho de
agradecimento.

   Salve, Santo Antônio –
Rogai por nós.

 Paróquia Santo Antônio
de Lauzane – Rua Cons.
Moreira de Barros, 221 –
Mais informações na secre-
taria – Tel.: 2256.7334.

Hoje inicio a minha co-
luna comentando a trajetó-
ria do rabino paulistano Ray
Sany, que comanda o seu
programa "Ray Sany Live
Show", que vai ao ar todas
às terças-feiras pela CNU,
nos canais 11 da Net e 10
da Vivo.

O programa pode ser visto
no Brasil inteiro através da TV
Com Brasil, canal 28 da
SKY,01 e 03 da Claro e 238
da Vivo entre outros. Ray Sany
é de um bom humor e alegria
a toda prova, partículas que  lhe
faz conquistar a simpatia prin-
cipalmente dos jovens.

Irreverente e de alto as-
tral, Ray Sany cria conteú-
do para suas plataformas
digitais, sempre de manei-
ra motivacional e humora-
da. Atualmente seu públi-
co atinge todas as faixas
etárias .

A forte presença nas prin-
cipais redes sociais, abriu no-
vas oportunidades ao Rabino
Ray Sany, que ganhou outros
públicos, sendo chamado para
conceder várias entrevistas à
imprensa.

Carismático e talentoso
seus programas de TV tem
uma grande repercussão
semanalmente onde o
"Ray Sany Live Show" , já
se tornou mania para os
nossos telespectadores
que é realizado em parce-
ria com o clube Hebraica,
onde traz personalidades
das mais diversas áreas

para falar de as-
suntos sérios mas
com muito bom
humor, durante o
quadro " Café com
Ray Sany".

Além de viajar
por todo o Brasil e
exterior com pales-
tras motivacionais, o
Rabino Ray Sany
Sonnenreich, acaba
de lançar seu pri-

meiro livro com o título "Já
Pensou Nisso ?", que é um
compilado de 100 mensagens
motivacionais divididas em ca-
pítulos escolhidas criteriosa-
mente pelo Rabino.

A intenção do autor é
proporcionar aos leitores
doses diárias de ânimo e in-
centivo. Super ilustrado e
de leitura agradável, o livro
teve contribuições de gran-
des nomes: O apresentador
Danilo Gentilli, arte da capa
e desenhos, prefácio: Ge-
raldo Rufino; recomenda-
ções dos jornalistas: Luís
Ernesto Lacombe, Marcão
do Povo, Alberto Danon
além do Presidente do Con-
selho da Sociedade Benefi-
cente Israelita Albert Eins-
tain, Claudio Lottenberg.

Ray Sany é um dos homens
mais inteligentes da nossa Te-
levisão Brasileira e seu livro
motivacional retrata de um
modo geral uma grande ajuda
para aqueles que necessitam
de uma mensagem de otimis-
mo, além de que Rabino Ray
Sany é um dos grandes cará-
ter da nossa sociedade com
seu otimismo e sinceridade.

Vale a pena acompanhar
sua trajetória onde só
aprendemos com as suas
experiências e o livro "Já
Pensou Nisso ?" avaliza o
valor de um bom conteúdo
pelos textos inteligentes
nele encontrados.

Frase Final:  O Caminho da vitória
depende da nossa capacidade

 CARVÃO SÃO ROQUE
TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

Respondeu-lhes Jesus: “Em
verdade, em verdade te digo: nin-
guém, se não nascer de novo,
pode ver o reino de Deus” (João
3:3).   Alguns pegam este versículo
para ensinar sobre a reencarnação.
Outros ensinam que o significado
do renascer é que o homem velho
deve tornar-se novo intimamente
através da renovação pela palavra
de Deus. Quem está certo? Com
quem está a razão? Isso não é o
mesmo que pegar um copo com
agua pela metade  e perguntar se
ele está meio cheio ou meio vazio?

 Polêmicas à parte, os dois es-
tão certos. No sentido exato o nas-
cer de novo significa o nascer de-
pois de morrer, o renascer é no sim-
bólico (Jesus ensinou tudo de um
modo simbólico através das pará-
bolas) todo aquele que se renova,
se transforma, literalmente nasce
de novo. Mas, o que importa se
Ele se referiu à reencarnação ou à
renovação? A grande verdade é
que todos nós precisamos tanto
de um como de outro para ver o
reino de Deus. Bem, respeitemos
os que não acreditam na reencar-
nação, pois se ela for verdadeira,
realmente não deixará de existir,
queiramos ou não, acreditemos
nela ou não.   O fato é que vive-
mos uma vida corrida, sem tempo
de pararmos para pensar no rumo
que estamos dando a ela e, como
consequência nos irritamos no
transito, com o motorista do ôni-
bus, com o cobrador ou com al-
guns passageiros, com nosso vi-
zinho, no trabalho, em casa, com
os amigos e por ai vai. Também
buscamos os prazeres do mundo
sem medir as relutâncias que o
mundo nos reserva, mas, o que

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

rio 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!

fazer? Estamos no mundo e somos
humanos, não é mesmo?

  Cobiçamos as coisas alheias;
mentimos por vaidade, por malda-
de e por prazer; menosprezamos
os menos esclarecidos e os me-
nos afortunados; buscamos altos
postos e grandes títulos sem nos
preocuparmos com nossa hones-
tidade; somos fanaticamente am-
biciosos e orgulhosos; zombamos
da vida, de tudo e de todos; so-
mos péssimos patrões e emprega-
dos mal agradecidos; somos
prostitutos e sensuais; escanda-
losamente avaros, egoístas, inte-
resseiros e maus, mas, e dai? Os
sãos não precisam de medico. Foi
para nós que o Cristo veio. Para
nos sarar de nossas imperfeições.
Para nos mostrar que nossa vida
terrena ruim, nossos vícios e nos-
sa maldade tem cura.    A nossa
desculpa é que a carne é fraca, mas
se ela for fraca é porque o Espirito
também o é. O que é o corpo sem o
Espírito? E é nesse sentido que
precisamos nos reformar intima-
mente. Em verdade, nosso intimo
precisa desta reforma urgentemen-
te.   Nosso Espirito não foi criado
imperfeito, pois Deus não o criaria
dessa forma já que a Perfeição Ab-
soluta não pode criar algo que tam-
bém não seja perfeito. Nós é que o
transformamos no que ai está. Per-
guntamos se perseverança não
seria outro nome da Fé porque por
sorte temos a chance de melhorar-
mos, de evoluirmos, de eliminar o
homem velho e transformá-lo em
homem novo.    Enquanto isto não
acontece, tanto ontem como hoje,
temos a necessidade de nascer de
novo, de um jeito ou de outro.

NOVO NASCIMENTO

Para celebrar este Dia dos
Namorados, o Center Norte
realizará uma ação especial
Comprou – Ganhou em par-
ceria com a Havanna. De 3 a
20 de junho, a cada R$ 280,00
em compras nas lojas partici-
pantes*, os clientes ganharão
uma caixa com dois alfajores
da tradicional marca. A pro-
moção vale para compras pre-
senciais e online mediante à
apresentação das notas fis-
cais. Para participar, os con-
sumidores deverão cadastrar
os cupons das compras atra-
vés do aplicativo do Shopping,
disponível para download gra-
tuito nos sistemas Android e
iOS, por WhatsApp (11)
94232-7782 ou nos iPads lo-
calizados na praça de eventos,
seguindo todas as medidas pre-
ventivas. A retirada do brinde
poderá ser feita diretamente
pelo cliente em uma máquina,
instalada na alça da praça de
eventos, de forma prática e
rápida e sem nenhum contato
com outras pessoas, ou no
Balcão de Trocas, com todos
os cuidados necessários, por
meio da apresentação do QR-
Code recebido após o lança-
mento das notas fiscais.

Quem realizar o cadastro
via app do Center Norte será
beneficiado com um voucher
que garante a gratuidade do

Center Norte promove campanha
Comprou – Ganhou em

comemoração ao Dia dos Namorados
estacionamento nas três
primeiras horas. Vale
ressaltar que há limita-
ção de um brinde por
CPF e que a promoção
é válida de 3 a 20 de ju-
nho ou enquanto dura-
rem os estoques.

O Center Norte reú-
ne 300 lojas de variados
segmentos com opções
de presentes para todos
os estilos de namorados.
“A promoção Comprou
– Ganhou está alinhada
às ações estratégicas

que visam ajudar nossos lojis-
tas a incrementarem suas ven-
das para a data. Estamos oti-
mistas em relação ao movi-
mento e ao desempenho das
vendas neste Dia dos Namo-
rados, inclusive por meio dos
canais de atendimento online,
com entrega por delivery e re-
tirada via drive-thru”, afirma
Guilherme Marini, diretor exe-
cutivo do empreendimento.

 A fim de zelar pelo bem-
estar de todos – clientes, cola-
boradores, lojistas e prestado-
res de serviço -, o Center Nor-
te mantém protocolos rígidos
de combate à Covid-19.

Serviço:   Promoção Com-
prou – Ganhou Dia dos Namo-
rados Center Norte -  Quan-
do: De 3 a 20 de junho de 2021
ou enquanto durarem os esto-
ques -  Horário de funciona-
mento do Center Norte: Lojas
e Quiosques – De segunda-fei-
ra a sábado, das 10h às 21h, e
aos domingos e feriados, das 14h
às 20h, sendo opcional a abertu-
ra a partir das 12h. Alimentação
– Todos os dias, das 11h às 21h.
Drive-thru e Clique&Retire (lo-
ckers): Estão localizados em uma
área reservada do estaciona-
mento (próximo ao Bob’s) e fun-
cionam diariamente, das 8h às
21h.  Endereço: Travessa Casal-
buono, 120 – Vila Guilherme –
São Paulo/SP

Shopping Cassius Clay

O Bar do Tião é um local onde os amigos se reúnem
para apreciar uma cerveja bem gelada, conversar, rir,
assistir aos jogos do seu time de coração, paquerar e
se divertir muito.  Estamos abertos de segunda a
sábado.  O Bar traz além das saborosas porções,
diversos atrativos especiais. Dispomos de um vasto
acervo de cachaças nacionais e importadas.  Sinta-se
à vontade com seus amigos e familiáres. Aproveite todo
conforto e agilidade dos nossos serviços. A conquista
de nossos clientes está relacionada a grande qualidade
que oferecemos em nossos serviços.

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

SEDE ZERO

Empresário Américo Calandriello
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Tels:   99374-4534
 96676-1536 96133-1503

Cassius

 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.

Bairro a Bairro Hugo Pereira

Rua Galdino da Silva, Vila Brasilândia ganha nova iluminação,
agora em Led: Mais segurança para os moradores

No último  sábado, 29 de
maio, foi realizada a troca das
lâmpadas comuns por lâmpa-
das de LED nos postes da rua
Raulino Galdino da Silva, na
Vila Brasilândia, zona noroes-
te da capital. A ação, realizada
pela Coordenadoria de Gestão
da Rede Municipal de Ilumina-
ção Pública - ILUME, órgão

da Prefeitura de São Paulo,
foi viabilizada através do man-
dato do vereador Paulo Fran-
ge, que recebeu em março
deste ano abaixo-assinado dos
moradores com mais de du-
zentas assinaturas. O local
era escuro e a iluminação
muito precária, ocasionando
sensação de insegurança aos

moradores e usuários da via.
Sensibilizado, Frange encami-
nhou ofício ao órgão solicitan-
do providências.

A reivindicação foi pronta-
mente atendida. "Além de eco-
nômica e durável, a nova ilu-
minação vai garantir mais se-
gurança e conforto à popula-
ção", afirma o vereador.

Continuam as reivindicações da população na Brasilândia,
enquanto não atendem às solicitações continuam.

1º)   Na Av.General Penha
Brasil, altura dos nº2225 e 2397,
no Jardim dos Francos, os pon-

tos de parada de ônibus conti-
nuam sem cobertura. Toda
hora tem pessoas aguardando

transporte nos pontos e, nos
horários de pico, fica o maior
movimento, ainda mais quando
chove ou faz sol forte, sendo
um sofrimento para os mora-
dores, principalmente idosos.
Então fica nova cobrança para
que a SMT/SPTrans resolva o
problema.   2º)  No Rodoanel
que passa pela Av. Inajar de
Souza com a Av.Arquiteto Ro-
berto Aflalo no Jardim Peri, a
População solicita uma abertu-
ra de acesso pelo menos a saí-
da para carros de passeio, rei-
vindicação que já encaminha-
mos para o Governo do Esta-
do, mas não obtivemos respos-
ta. Sendo assim, se tiver algu-
ma autoridade ou parlamentar
que se preocupa de fato em me-
lhorar a região, por favor se
manifeste e nos reforce o pedi-
do.  3º)  Para atender melhor a
demanda, a Comunidade soli-
cita que a linha Cachoeirinha/
Pinheiros tenha seu itinerário
um pouco mais ampliado até o
final da Av.Inajar de Souza com
a Av.Arquiteto Roberto Aflalo
sem sair da mesma Avenida.

Abuso e falta de respeito ao Consumidor
A  Autoridade que defende

os erros da Enel contra o Ci-
dadão não merece respeito e
nem credibilidade. Desde o iní-
cio da pandemia que essa
Empresa pratica abuso contra
o consumidor. Como morador
do bairro, Liderança e Associ-
ação dos Moradores na Bra-
silândia, estamos de olho nas
irregularidades cometidas e
acompanhando tudo.  Dona
Josefa, que reside na rua An-
tenor de Oliveira, é uma das
vítimas de abuso da Enel que
além de cobrar dela contas al-
tíssimas da média, quebrou dois

acordo que a consumidora fez
só para não ficar no escuro, já
que nunca consumiu a quanti-
dade de energia que eles ale-

gam. Estamos orientando a
Comunidade a entrar na justi-
ça contra essa Enel se perce-
ber que está tendo abuso

Mais uma Ação deve ser realizada na Bra-
silândia em prol da Comunidade. Será a 17º
Ação Social organizada por Henrique Delos-
te em parcerias com empresas e ajuda de
amigos. A decisão foi tomada depois de uma
nova conversa com alguns empresários da
área de Supermercados e Sacolões  e ami-
gos. Liderança que faz mostra.

Gente que faz,
ação contínua

O Prefeito Ricar-
do Nunes e a Secre-
taria Municipal de
Transportes bem que
deveriam fazer umas
mudanças na área de
planejamento da SP-
Trans, que não aten-
de as reivindicações
da população que
mais necessita de
melhorias nos bairros
de fundão, na Brasi-
lândia, uma região
com 400 mil habitan-
tes, que falta muitas
melhorias devido ao
descaso do próprio
poder publico e admi-
nistradores ruins que
só enrolam e não
atendem a comunidade.

Ter nível superior com di-
ploma e ganhar bom salario
para sentar em cadeiras e fi-
car só indeferindo documen-
tos é muito fácil.  Esse é o
papel de muitos incompeten-
tes no serviço publico que não
resolve nada e, assim, o cida-
dão vai ficando sem benefi-
cio que é seu direito e as me-
lhorias não acontecem.

Através de abaixo assina-
do, a Comunidade na Brasi-
lândia esta reivindicando que
a linha Cachoeirinha/Pinheiro
seja estendida pela mesma
Avenida ate o final da Inajar

Bronca do Leitor Marcia Martins

Setor de Planejamento da SPTrans não
atende a população na Brasilândia

de Souza com a Av. Arquiteto
Roberto Aflalo, para atender
uma demanda direta e maior,
mas ficam criando dificuldades
e não dão uma resposta satis-
fatória que justifica de fato o
indeferimento. Aliás, nesse
caso, desde a implantação da
linha já deveria atender o tre-
cho mais para dentro do bair-
ro sem sair da mesma via.
Excluíram a comunidade.

Esses pedidos estão sendo
feitos por mais de uma Asso-
ciação do bairro e acompanha-
do pela Assessoria Comunitá-
ria, a mesma área de planeja-
mento também nega resolver
sobre a implantação de uma

linha Brasilândia/Ca-
choeirinha, a única que
não tem, e com a im-
plantação do Hospital
da Brasilândia a ne-
cessidade, ficou ainda
maior para beneficiar
quem reside na Ca-
choeirinha e faz trata-
mento no Hospital.
Estamos solicitando
que a TV Globo/Bom
dia São Paulo faça o
trajeto, fale com os
moradores, mostrem o
que dá para atender e
melhora a vida das
pessoas.

SECRETARIO NÃO ATENDE:

Já foi solicitado audiência
através de protocolo mais O
Secretario de Transportes
Levi dos Santos Oliveira
(SMT) agora da Administra-
ção do  Prefeito Ricardo Nu-
nes não atende a comunida-
de e parece empurrar para
Assessoria Comunitária que
não consegue resolver.

 É assim que tratam a po-
pulação dos bairros que mais
necessitam de benfeitorias,
vamos continuar cobrando os
nossos direitos que não são
atendidos

Quem completou 42 anos
foi a colega Elisangela Pedro-
so de Freitas, filha da Lour-
des de Freitas do Conseg Vila
Amália. Saúde, força, paz,
sucesso no seus objetivos e
muita felicidade, felicitações
do amigo Deloste e toda equi-
pe deste jornal.

Que o seu novo ano físico
e espiritual te traga muito
crescimento e aprendizado!

Aniversariante do Mês!

RUA DO PATIS, 20
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Geral Brás Pereira

As estações Tamanduateí,
Sacomã, Trianon-Masp e Su-
maré, da Linha 2-Verde do
Metrô, ficarão iluminadas na
cor vermelha até o dia 30, em
alusão ao Junho Vermelho, que
é o mês da doação de sangue.
O objetivo é incentivar o espí-
rito de solidariedade para a
doação de sangue, conscienti-
zando a população de que é um
ato que salva vidas.

 Nesse ano a campanha é
ainda mais necessária, consi-

Estações do Metrô SP celebram o Junho
Vermelho, mês da doação de sangue

derando os efeitos da pande-
mia do vírus da COVID-19,
que preconiza o isolamento so-
cial, dificultando ainda mais a
doação de sangue espontânea.
Essa iniciativa faz parte das
ações de duas campanhas para
doação de sangue, que estão
no ar pelo Metrô Social, pela
Associação Brasileira de Lin-
foma e Leucemia - ABRALE
e pela Associação Brasileira de
Hematologia, Hemoterapia e
Terapia Celular - ABHH.

 O deputado Roberto de Lu-
cena participou de uma reunião
com o governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), na ter-
ça-feira (1), no Palácio dos Ban-
deirantes, em São Paulo.

 Na ocasião, também estive-
ram presentes o secretário de
Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, o ex-secretário-
chefe da Casa Civil, Cauê Ma-
cris, a deputada Renata Abreu e
os prefeitos do Podemos no
estado.  “Durante a reunião
com o governador de São Pau-

Em reunião com João Doria e
prefeitos do Podemos, Lucena pede
melhorias para municípios da Região

Contribuintes em atraso com IPTU 2021 já
podem realizar pagamento sem multas

Os contribuintes paulistanos
com parcelas do IPTU 2021 ven-
cidas até 30 de abril e que não
tenham sido pagas já podem re-
alizar a quitação dos débitos com
anistia das multas e juros. A ini-
ciativa da Prefeitura de São Paulo
busca auxiliar os cidadãos im-
pactados pelas dificuldades eco-
nômicas resultantes da pandemia
da Covid-19.

 A anistia permite que os con-
tribuintes possam pagar as par-
celas por seu valor original,
acrescidas apenas de correção
monetária nos termos da lei, até
30 de novembro de 2021. As
parcelas que permaneçam não
pagas depois desta data terão sua
anistia cancelada, ou seja, todas
as multas e juros voltarão a inci-
dir normalmente, como se a anis-
tia não houvesse acontecido.
Para realizar o pagamento sem
multas e juros o contribuinte deve
emitir a 2ª Via do IPTU na pági-
na oficial da Prefeitura, acessan-
do o link https://
iptu.prefeitura.sp.gov.br/. Em
caso de dúvida, sempre acesse
as páginas relacionadas ao IPTU
paulistano pelo site oficial da
Secretaria Municipal da Fazen-
da de São Paulo
(www.prefeitura.sp.gov.br/fa-
zenda).  PPI 2021 – Em 26 de
maio foi sancionada a Lei nº
17.557/2021, que instituiu o Pro-

grama de Parcelamento
Incentivado de 2021
(PPI 2021). Ela permiti-
rá aos contribuintes pau-
listanos a regularização de
débitos com o município
com descontos significa-
tivos de juros e multas –
podem ser incluídos dé-
bitos atrasados de IPTU
e ISS, entre outros, in-
clusive os inscritos em
Dívida Ativa. Os prazos para
adesão ao PPI 2021 ainda serão
definidos pela administração
municipal.

 O PPI 2021 permitirá a re-
gularização de débitos decorren-
tes de créditos tributários e não
tributários, constituídos ou não,
inclusive os inscritos em Dívida
Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em
razão de*fatos geradores ocor-
ridos até 31 de dezembro de
2020*. Não poderão ser incluí-
dos no PPI 2021 os débitos re-
ferentes à obrigações de nature-
za contratual, infrações à legis-
lação ambiental e saldos de par-
celamentos em andamento ad-
ministrados pela Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda, exceto os
débitos tributários remanescen-
tes de parcelamentos em anda-
mento, celebrados na conformi-
dade do art. 1º da Lei nº 14.256/
2006.  Descontos – Os contri-
buintes que aderirem ao PPI po-

derão pagar os débitos em par-
cela única ou em até 120 parce-
las mensais, corrigidas pela taxa
Selic. Em relação aos débitos tri-
butários, o PPI 2021 prevê a re-
dução de 85% do valor dos ju-
ros de mora e de 75% da multa,
na hipótese de pagamento em
parcela única; e redução de 60%
do valor dos juros de mora e de
50% da multa no pagamento
parcelado.  Quanto aos débitos
não tributários, o pagamento em
parcela única garante 85% de
redução do valor dos encargos
moratórios incidentes sobre o
débito principal, e 60% de redu-
ção no caso de pagamento par-
celado.  Os valores mínimos es-
tabelecidos para cada parcela são
de R$ 50 para pessoas físicas e
R$ 300 para pessoas jurídicas.
A formalização do pedido de in-
gresso no PPI 2021 implica o
reconhecimento dos débitos nele
incluídos.

Prezando pela segurança e
cuidado com o paciente e, em um
momento no qual o país enfren-
ta o maior pico já registrado de
atendimento durante a pande-
mia, o Grupo São Cristóvão Saú-
de, focado na excelência da pres-
tação de serviços assistenciais,
têm investido, desde o início de
2021, em diversos equipamen-
tos médico-hospitalares.  De
acordo com a Engenharia Clíni-
ca da instituição, a finalidade é
proporcionar mais saúde e qua-
lidade de vida aos beneficiários,
além de trazer completa inovação
no seu parque tecnológico. Os
equipamentos são:  - Monitor Mul-
tiparâmetro Adulto: foram 47 uni-
dades adquiridas e oferecem to-
tal desempenho, sendo uma fer-
ramenta flexível para diversas
áreas assistenciais. Os monito-
res foram destinados ao Pronto-
Socorro Adulto, além das três
UTIs e Centro Cirúrgico. Os be-
nefícios incluem as opções de
relatórios de alarmes para me-
lhor gerenciamento e cuidado
instantâneo em casos de arrit-
mia, pressão arterial alta/baixa e
desprendimento da derivação de
eletrocardiograma.  - Monitor Mul-
tiparâmetro Infantil: os 16 apare-
lhos designados para a ala pe-
diátrica (Pronto-Socorro, Interna-
ção e UTI Infantil) possuem,
além de todas as funcionalida-
des do módulo adulto, acessóri-
os específicos para pacientes in-
fantis e neonatais. O objetivo é
auxiliar na demanda cotidiana
dos pacientes pediátricos.  -
Central de Monitoramento: essa
tecnologia possibilita maior fle-
xibilidade e segurança para a
equipe assistencial, já que pos-
sui o controle dos pacientes para
um acompanhamento mais pre-
ciso, trazendo os relatórios simul-
taneamente, além de integrar os

São Cristóvão Saúde investe em equipamentos médico-hospitalares
monitores multiparâmetros. As
quatro centrais de monitora-
mento foram instaladas nas
UTIs (adulto e infantil) e Centro
Cirúrgico. Esta tecnologia per-
mite ao time de enfermagem e
corpo clínico a visualização de
todos os leitos em uma única
tela no posto assistencial, com
gestão dos alarmes, ajustes de
todos os parâmetros desta tela.
- Módulo de Capnografia: essa
inovação auxilia na análise de
gases (CO2) dos pacientes in-
ternados, ajudando tanto no su-
porte clínico quanto assistenci-
al. Os quatro módulos foram di-
recionados para as UTIs.  - Ven-
tilador Pulmonar: foram adquiri-
dos 19 ventiladores pulmona-
res, que possuem sistema de
ventilação acionado por turbina
incorporada, com tempo de res-
posta rápido e entrega contínua
de alto fluxo de oxigênio, além
de ampla variedade de modos
de ventilação. Eles atendem aos
processos assistenciais volta-
dos a pacientes com COVID-19,
bem como a pacientes que ne-
cessitam de equipamentos para
ajudar no sistema respiratório.
- Ventilador Pulmonar Não Inva-
sivo: possui ventilação invasiva
e não invasiva para variedade de
pacientes não dependentes. Os
cinco modelos adquiridos são
apropriados para crianças pe-
quenas (acima de 13 kg) e adul-
tos com patologias, como doen-
ça neuromuscular, síndrome de
hipoventilação por obesidade e
doença pulmonar obstrutiva crô-
nica, sendo usado na Fisiotera-
pia Interna do São Cristóvão
Saúde. Os Ventiladores Não In-
vasivos acodem pacientes com
COVID-19 que não se encon-
tram em estado grave.  - Ventila-
dor Pulmonar de Transporte Mo-
delo Oxymag: ele auxilia no

transporte de pacientes intra-
hospitalar e extra-hospitalar que
necessitam de ventilação, já que
possui bateria com autonomia
de até seis horas, garantindo
mais segurança na mobilização
dos pacientes do Pronto-Socor-
ro Infantil, não sendo necessá-
rio a retirada de equipamentos
que auxiliam nas questões res-
piratórias.  - Ventilador Pulmo-
nar de Transporte Modelo
Oxylog: trata-se de um ventila-
dor de transporte e emergência,
ciclado no tempo (transição da
fase inspiratória para a expira-
tória), com controle de volume e
pressão para pacientes que ca-
recem de ventilação mecânica
controlada ou assistida. Os três
ventiladores foram destinados
às UTIs e Centro Cirúrgico, aju-
dando no processo de intuba-
ção correta e desempenho de
ventilação constante.  - Ventila-
dor Pulmonar de Alta Frequên-
cia: o modelo 3100A é destina-
do, exclusivamente, para ajudar

na ventilação e tratamento de in-
suficiências respiratórias graves
e barotrauma em pacientes neo-
natais e pediátricos. As condi-
ções específicas do paciente
tratadas pelo aparelho são di-
versas, como: insucesso na
ventilação convencional, síndro-
me do desconforto respiratório
(SDR), insuficiência respiratória
causada por enfisema intersti-
cial pulmonar ou síndrome de
escape de ar. O Ventilador Pul-
monar de Alta Frequência foi
destinado à Fisioterapia Interna
da Instituição.  - Laser Terapêu-
tico: os dois aparelhos sem fio
foram adquiridos para a área de
Fisioterapia Interna, cujo objeti-
vo principal é atuar na cicatriza-
ção de feridas, além de alívio da
dor e de processos inflamatóri-
os.  - Monitor de Sinais Vitais: o
modelo Carescape V100 é um
monitor "2 em 1", utilizado tanto
para verificações rápidas quan-
to para monitorização contínua,
trazendo agilidade no processo

de triagem dos pacientes com
aferição dos parâmetros de: sa-
turação de oxigênio, temperatu-
ra e pressão arterial, além do
carro de transporte que possibi-
lita mais agilidade na mobiliza-
ção do equipamento dentro dos
leitos.  A Instituição investiu em
24 unidades, distribuídas nos
andares de Internação, UAR -
Unidade de Apoio Respiratório e
Maternidade.  - Foco Cirúrgico: A
iluminação certa no ato cirúrgico
é essencial para o sucesso do
procedimento. Pensando nisso,
o Grupo São Cristóvão incorpo-
rou dois novos focos para a es-
trutura. A tecnologia LED de ilu-
minação cirúrgica fornece luz fria
com cores naturais e contraste
rico por milhares de horas de
operação sem preocupações,
trazendo maior segurança duran-
te as cirurgias.  Segundo o Pre-
sidente/CEO do Grupo São Cris-
tóvão Saúde, Engº Valdir Pereira
Ventura, os investimentos tecno-
lógicos foram executados para
atender aos públicos adulto e
infantil, suprindo a alta deman-
da assistencial, tanto de pacien-
tes com COVID-19, quanto aos
que necessitam de outros cui-
dados especiais.  "O cenário
apresentado em nosso território
nacional é, de fato, preocupante.

Dessa forma, trabalhamos
fortemente na busca contínua da
excelência dos serviços ofereci-
dos aos nossos pacientes, fa-
zendo o uso de equipamentos
high tech, que proporcionam re-
sultados mais precisos para
uma melhor tomada de decisão
clínica.  Apesar do panorama
atual, nossas atualizações no
segmento health não param, de
modo a atender cada vez mais e
melhor, cumprindo sempre com
nossa missão Institucional", fi-
naliza o presidente do Grupo.

Sobre o Grupo
São Cristóvão Saúde

Administrado pela Associa-
ção de Beneficência e Filantro-
pia São Cristóvão, o Grupo São
Cristóvão Saúde é constituído
pelas seguintes Unidades de
Negócio: Hospital e Maternida-
de Geral, Plano de Saúde, oito
Unidades Ambulatoriais, Filan-
tropia, Centro de Atenção Inte-
gral à Saúde (CAIS), Instituto de
Ensino e Pesquisa (IEP) e Hotel
Recanto São Cristóvão, localiza-
do em Campos do Jordão. Refe-
rência em saúde, na Zona Leste
de São Paulo, a Instituição com-
pletou 109 anos em dezembro de
2020. Através da gestão adminis-
trativa dirigida pelo CEO/Presi-
dente, Engº Valdir Pereira Ventu-
ra, tem sido promovida uma gran-
de modernização e expansão em
sua estrutura física e tecnológi-
ca, investido em equipamentos,
certificações e profissionais qua-
lificados. Atualmente, o Hospi-
tal e a Maternidade aumentou a
capacidade de internação pas-
sando de 171 para 275 leitos, além
das oito Unidades dos Centros
Ambulatoriais, Centro Laborato-
rial Américo Ventura (CLAV) e do
Centro de Atenção Integral à Saú-
de que realizam diariamente milha-
res de consultas, proporcionan-
do qualidade assistencial às mais
de 160 mil vidas do Plano de Saú-
de.  O atual Presidente/ CEO do
Grupo São Cristóvão Saúde, Engº
Valdir Pereira Ventura, é também
o Vice-Presidente da ACSP - As-
sociação Comercial de São Pau-
lo e o 1º Diretor Financeiro da
FEHOSP- Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes
do Estado de São Paulo.

lo, me manifestei contra a ins-
talação da Praça de Pedágio na
rodovia Mogi Dutra, solicitei a
conclusão das obras do Hospi-
tal da Mulher, em Guarulhos, a
implantação de um hospital ve-
terinário regional em Suzano, a
canalização do Ribeirão Arara-
quara e obras de contenção de
enchentes em Santa Isabel,
além de pedir recursos para
melhoria das estradas vicinais
e o empenho para a vacinação
em massa da população da re-
gião", disse Lucena.

Ministro das Comunicações garante
5G a partir de julho de 2022

O Ministro das Comunicações, Fábio Fa-
ria, afirmou que o país terá internet 5G ainda
na metade do ano que vem, apesar de atra-
sos no leilão. O anúncio aconteceu durante
entrevista coletiva no Palácio do Planalto.  A
confirmação aconteceu no evento em que
Faria anunciou uma comitiva liderada por ele,
que irá viajar no próximo dia 6 de junho para
os Estados Unidos para tratar da
implementação da tecnologia 5G, a quinta
geração de comunicação móvel no Brasil.

 A missão oficial aos EUA visita as cida-
des de Washington e Nova Iorque e tem como
objetivo conhecer as redes privativas de 5G
e promover o diálogo com potenciais investi-
dores em telecomunicações. (A Tarde)
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Judá e Tamar  capítulo
estranho da Bíblia

A narrativa da Torá  é “des-
critiva”. Nós não estamos ou-
vindo uma história que está nos
dizendo como devemos agir,
em vez disso, estamos ouvin-
do uma história nos dizendo
sobre o que realmente aconte-
ceu e revelando como Deus
agiu em relação às personagens
da história. Às vezes, temos
um relato detalhado da justiça
ou misericórdia de Deus; às
vezes temos a visão de longo
prazo que requer capítulos in-
teiros antes que a imagem apa-
reça. Tenha em mente, no en-
tanto, que Deus é o herói da
história da Bíblia. É a história
de como Deus está redimindo
para si um povo; livrando-os do
seu pecado e santificando-os
para si mesmo. O incrível é que
Deus muitas vezes redime al-
gumas pessoas muito miserá-
veis. Judá é um desses. A his-
tória de Judá e Tamar em Gê-
nesis 38 pode ser uma das his-
tórias mais estranhas de toda a
Torá. À primeira vista, é igual-
mente ofensiva e impossível de
ser explicada, mas, numa ins-
peção mais minuciosa, produz
muitos insights úteis sobre o
caráter de Deus, a natureza do
pecado e a esperança de nossa
redenção. A história se desen-
rola em cenas ou etapas distin-
ta:  Inicialmente nos familiari-
zamos com a personagem prin-
cipal, humanamente falando,
nessa narrativa incomum. Judá
é o quarto filho nascido de Lia,
a esposa não amada de Jacó. O
que ele aprendeu quando crian-
ça, antes que seu pai Jacó se
convertesse no Jaboque, um
afluente do Rio Jordão com
aproximadamente 100 quilôme-
tros de extensão. O vau de Ja-
boque ficou conhecido na Bí-
blia  por ter sido o local onde
Jacó lutou e venceu o anjo, vi-
rou Israel e foi abençoado por
Deus. Hoje em dia está na
Cisjordânia, em árabe  é cha-
mado de Nahr Ez-Zarpa, rio
azul. Judá tinha visto seu pai ser
disputado entre suas esposas;
ele viu sua mãe e sua irmã Ra-
chel manipularem seu pai com
sedução sexual. Ou seja, Judá
cresceu em uma família muito
disfuncional.

Nos seus últimos 17 anos,
ele viu seu meio-irmão José
sendo o favorito entre todos os
seus irmãos. Tão grande é o
seu desprezo por seu irmão que
ele conspira com seus irmãos
para matá-lo quando eles o
veem no campo. É apenas a
voz de seu irmão mais velho,
Rubem, que os impede, eles
então o jogam em um  poço
seco. Judá é um homem mau.
Olhando para os campos, ele
viu um grupo de traficantes de
escravos indo para o Egito, e
assim ele  puxou José para fora
do poço e o vendeu por 20 si-
clos de prata. Claramente, Judá
é um homem mau. O escritor
Thomas Mann não teve nenhu-
ma duvida a esse respeito, es-
creveu sobre isso. Então, para
cobrir sua culpa, os irmãos
matam uma cabra e mergulham
o manto de José no sangue e o
apresentam ao pai com a per-
gunta: Por favor, identifique o
dono deste manto. Com essa
mentira, um casaco de muitas
cores coberto de sangue, Judá
e seus irmãos partem o cora-
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ção de seu pai. Judá é um ho-
mem mau. Com uma cananéia,
não sabemos o seu nome, sa-
bemos que era a filha de Shua,
tem três filhos, Er, Onan e She-
lah. A maçã não cai longe da
árvore. Eles têm uma cruel,
perversa, convivência entre ir-
mãos; a Torá simplesmente
nos diz que eles eram maus.
Nessa altura da história entra
uma bela jovem cananéia. Seu
nome é Tamar. É Judá quem
organiza o seu casamento em
nome de seu filho Er. Mas Er
logo morreu e a deixou viúva
sem filhos.

Em Canaã, sem segurança
social, sem assistência social,
sem redes de segurança, sem
lares de acolhimento ou casas
de repouso para idosos, uma
viúva dependia de seus filhos
para apoiá-la e cuidar dela na
velhice. Bom, lá como cá en-
tre os judeus., os códigos  de-
terminam que o próximo irmão
na fila deverá levá-la como sua
própria esposa e garantir que
ela tenha filhos para que a li-
nha de seu irmão continue.
Então Onan é chamado para
cumprir esse dever.

Mas Onan imagina que, se
Tamar tiver um filho, isso re-
duzirá sua fortuna. Com Er
fora do caminho, Onan deve
herdar a parte da herança des-
tinada aos primogênitos - me-
tade de tudo que seu pai pos-
sui - não a parte que viria a ele
se Er tivesse vivido. Mas se Ta-
mar tiver um filho, esse filho
será considerado o filho de Er,
não de Onan, e assim o primo-
gênito de Tamar estará na fila
para herdar uma parte maior.

Confuso, mas é a lei. Então
nós temos este triste episódio
na Bíblia. Onan sabia que a des-
cendência não seria dele. En-
tão, sempre que ele entrava na
esposa de seu irmão, ele des-
perdiçava o sêmen no chão,
para não dar descendentes a
seu irmão. (Gn 38: 9)

Onan estava disposto a tra-
tar Tamar como um objeto de
prazer - mas não como uma
pessoa a quem a justiça é devi-
da. Onan, portanto,  está opri-
mindo sua cunhada. Ela está le-
galmente ligada a ele e a sua
família. Ela não tem nenhum
recurso para ir a outro lugar -
mas em vez de lhe dar uma
esperança e um futuro, ele sim-
plesmente usa e abusa dela e a
deixa sem filhos.

Deus vê isso. Deus lida com
isso. Deus mata Onan porque
ele é mau.

E agora um filho permane-
ce para Judá - e ele não tem
herdeiros de Tamar. Seus filhos
estão mortos por causa de sua
própria maldade - mas Judá
começa a olhar para Tamar
como se ela fosse a causa.

Então ele a envia para o pai
dela e esperar até que seu filho
mais novo tenha idade sufici-
ente para se casar. E então Ta-
mar é convidada a colocar sua
vida em espera. Ela ainda é li-
gada à família de Judá - ela é
agora considerada a esposa
casada de Shelah - mas ela
deve esperar, vai viver na casa
de seu pai.

E o tempo passa.
Judá não envia seu filho

para Tamar. Ela foi esquecida
- deixada de lado, ligada a um
homem que nunca dará filhos
a ela. Então chega a notícia de
que a esposa de Judá morreu;

ele completa seu tempo de luto
e planeja ir  até Timnah para
tosquiar ovelhas.

Em Canaã, o corte de ove-
lhas era um tempo famoso para
a devassidão. Não seria útil para
a sua santificação pessoal co-
nhecer os detalhes dos rituais
cananitas. Mas basta dizer que
os cananeus adoravam seus
ídolos por meio de prostitutas
de culto.

Então Tamar deixa de lado
a roupa de sua viúvez, coloca
o véu de uma prostituta e sen-
ta-se ao lado da estrada espe-
rando por seu sogro.

Há intenção aqui. Ela não
está simplesmente sendo pros-
tituta para qualquer homem -
ela está à espreita de Judá.  Fi-
nalmente, Judá vê a bonita
mulher e lhe faz uma proposta.
Ele lhe pagará uma cabra por
seus serviços - e em penhor ele
lhe dá um “selo pessoal” - não
é muito diferente de entregar
seu cartão de crédito ou identi-
dade. Estes são itens exclusi-
vos que identificam um propri-
etário específico.

A ação está feita. Tamar fica
grávida de seu sogro e Judá
está confuso a respeito do que
foi feito com seu selo.

Ele envia a Tamar o animal
prometido através de seu ami-
go Hiram que descobre não
haver nenhuma prostituta na
aldeia. Judá não se envergonha
de seu pecado, tem vergonha
de ter se aproveitado e deixado
escapar uma prostituta com
pertences tão importantes. Mas
ele não vai se expor ao ridícu-
lo, tornando o fato conhecido
por toda a comunidade. Três
meses se passam. E a notícia
chega a Judá de que Tamar,
com quem se prostituiu está
grávida. A fúria de Judá não é
contra Tamar como a viúva de
seus dois primeiros filhos. Sua
alegação contra ela - a acusa-
ção que está sendo levantada,
é que ela cometeu adultério
contra Shelah - seu filho mais
novo, a quem ela agora está
prometida.

Sua ira é que o nome de sua
família foi levado a desrespeito
e desonra. As pessoas estarão
falando pelas costas. Ele vai ser
motivo de chacota.

Então ele toma uma decisão:
“Tragam-na para fora e dei-

xem-na ser queimada.”
A multidão se reúne, empi-

lha a madeira. O moinho de
rumores está se agitando. Mas
antes de Tamar sair para sua
última caminhada até o fogo,
ela envia a Judá seus pertences:

“Por favor, identifique a
quem pertence esses itens. Por
este homem estou grávida”.

E nesse momento algo
muda. Judá é culpado. Mas ele
finalmente vê, seus olhos estão
abertos e ele finalmente reco-
nhece sua própria culpa.

Ele é culpado de privar Ta-
mar da justiça, mantendo seu

filho longe dela. Ele é culpado
de engravidar sua nora.

Ele é culpado de hipocrisia
grosseira - pois estava pronto
para matá-la pelos próprios pe-
cados de que era culpado.

E isso não é apenas um sen-
timento de constrangimento
público. Isso é arrependimen-
to genuíno que vai direto ao
coração. Ela vai ser a mãe de
meninos gêmeos - ambos con-
tados como os filhos e herdei-
ros de Judá - mas ele nunca
mais colocará sua mão sobre
Tamar.

Judá não apenas se arrepen-
de, seu arrependimento é real,
seu coração é convertido. O im-
placável e impiedoso Judá está
longe de ser encontrado.

. Judá e Tamar, da escola
de Rembrandt.

Tamar é o nome de uma
personagem do Antigo Testa-
mento da Bíblia, mencionada
como, nora de Judá, filho de
Jacó. Etimologicamente, Tamar
significa permanecer ereto.
Traduz-se também como pal-
meira, tamareira. Na narrativa
Bíblica Tamar casou-se com
Er, primeiro filho de Judá, mas
Deus fez com que seu marido
morresse devido ao seu próprio
mal proceder, deixando Tamar
viúva. Ela foi então dada como
esposa a Onã, o qual também
agia mal e se recusava a dar fi-
lhos a Tamar, pelo que Deus

João Venino

também o entregou à morte e
Tamar continuou sendo uma vi-
úva sem filhos.

Judá procrastinou em dá-la
ao seu terceiro filho que era ain-
da bem mais jovem do que seus
irmãos. Assim, Tamar ocultou
sua identidade e se disfarçou de
prostituta para conseguir que o
próprio sogro tivesse relações
sexuais com ela, astutamente fi-
cando com o anel de chancela,
o cordão e a vara dele como
garantia. Quando Judá soube
que Tamar estava grávida, pri-
meiro ordenou que ela fosse ape-
drejada e, depois, queimada. Po-
rém, ao saber que, por meio das

manobras dela para conseguir
um herdeiro ele se tornara o
pai da criança, Judá exclamou:
“Ela é mais justa do que eu.”

No difícil parto que se se-
guiu, Tamar teve gêmeos: Pe-
rez e Zerá. A Torá cuida ao
mesmo tempo, nesse capítulo
do Gênesis, da história de José
e seus irmãos. Mas no nosso
caso, ficamos apenas aqui,
nessa avenrtura digna, por
exemplo, nas peças e nos es-
critos do Nelson Rodrigues, a
vida como ela é... Fico deven-
do ao Marc Bertrand o seu óti-
mo comentário sobre esse epi-
sódio da Torá.

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com
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Agora você terá  acesso  ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Exposição Mauricio Coutinho

Estação Paulista da Linha 4-Amarela de Metrô recebe a
exposição Diversidade de Gênero: Cidadania e Respeito

No mês em que se celebra
a diversidade de gênero, a Vi-
aQuatro, concessionária res-
ponsável pela operação e ma-
nutenção da Linha 4-Amare-
la, traz ilustrações em forma
de cartum pop de personagens
que fazem parte da história na
luta pela garantia dos direitos
da população LGBTQIA+.

 Intitulada “Diversidade de
Gênero - Cidadania & Respei-
to”, a exposição, que conta
com curadoria de Maurício
Coutinho, produção de Mara
Porto, revisão de J.Ivo Brasil
e print da Flippaper, apresenta
ao público desde a comemo-
ração de 20 anos da Lei
10.948/2001, que criminaliza a
homofobia e transfobia, até as
conquistas como o direito à
união estável e ao uso do nome
social, o direito à doação de
sangue por homossexuais, en-
tre outras.

 Nas telas, em meio a vári-
os retratados, estão Leão
Lobo, jornalista, ator, um dos
maiores defensores da causa
LGBTQIA+, criador do bor-
dão “Dignidade Já”; Salete
Campari, ator transformista;
Lili Vargas, com 71 anos, elei-
ta Embaixatriz das Trans; Al-
berto Silva, diretor da Casa
Florescer de acolhimento de
transexuais e travestis e Silvet-
ty Montilla, ator, humorista e
considerada a maior drag que-
en do país. Os nomes foram
selecionados por conta de seu

engajamento na luta pela co-
munidade LGBTQIA+. O ar-
tista Luciano Meskita fez uma
reinterpretação das imagens,
criando “cartuns pop” para
homenagear as pessoas cita-
das.   Importante ressaltar que
essa mostra cultural teve a
consultoria da Dra. Iolanda

Aparecida Mendonça, advo-
gada especializada na questão
LGBTQia+, com atuação na
área do direito de Família há
mais de 30 anos e destaque
atual para a área de Suces-
sões, a área criminal, e nos úl-
timos 15 anos, o Direito Ho-
moafetivo, com aprofunda-

mento das Pós graduações
em Direito Civil, Direito Pe-
nal e Direito de Família e Su-
cessões.  Junho é o mês mun-
dialmente conhecido como o
momento de celebrar a luta
contra a discriminação e pres-
sionar o poder público a ga-
rantir direitos de cidadania dos

gays, lésbicas, travestis e tran-
sexuais – em 28 de junho é
lembrada a Rebelião de Sto-
newall, ocorrida em 1969 em
Nova York. Naquela data, a
comunidade se posicionou
contra uma série de invasões
da polícia ao bar Stonewall,
frequentado predominante-

mente por homossexuais, que
eram presos e sofriam repre-
sálias por parte das autorida-
des.  Para Juliana Alcides, Ge-
rente de Comunicação e Sus-
tentabilidade da ViaQuatro, o
tema pede muita atenção, pois
a comunidade ainda é alvo de
violência e discriminação. “A
mostra busca dar visibilidade
a essas importantes conquis-
tas e sensibilizar a todos para
o respeito à diversidade”, afir-
ma.   Em breve a exposição
estará também disponível nas
páginas oficiais da concessio-
nária no Facebook (https://
www.facebook.com/ViaQua-
troSP).

Sobre a ViaQuatro: A
ViaQuatro é a concessionária
responsável pela operação e
manutenção da Linha 4-Ama-
rela de metrô de São Paulo e o
primeiro contrato de PPP (Par-
ceria Público-Privada) assina-
do no país. Na América Lati-
na, a Linha 4-Amarela é pio-
neira no uso do sistema driver-
less, operação automática sem
a presença de condutor dentro
do trem, que permite a super-
visão permanente de velocida-
de, conferindo mais segurança
e precisão à operação.

Serviço: Mostra Cultural
“Diversidade de Gênero – Ci-
dadania & Respeito” – Linha
4-Amarela Estação Paulista –
de 3 a 30 de junho

Hugo Pereira

Para o torcedor corintiano,
a preocupação será constan-
te neste ano de 2021. Perder
duas vezes seguidas para o
Atlético - Go é mais que um
sinal de alerta para uma equi-
pe que consegue unir um pés-
simo futebol e resultados ter-
ríveis. Isso acontece desde o
Paulistão, mesmo com a che-
gada à semifinal. O time nun-
ca iludiu o torcedor e nem a
imprensa.

Parte disse é por conta do
que tem acontecido na políti-
ca do clube. O mesmo grupo
político impera desde 2007 e ,

mesmo com glórias e conquis-
tas, podemos dizer que, no ge-
ral, a gestão pode ter destruí-
do o clube.

A dívida impagável do es-
tádio, um time de dar pena de
qualquer torcedor e uma falta
de planejamento que leva o
time ser um dos principais can-
didatos ao rebaixamento em
2021. O pior é que não há ne-
nhum tipo de prognóstico de
melhora, ainda mais com vári-
os meses de salários atrasados
e uma pandemia que parece
não ter fim.

Preocupante!

O CORINTHIANS PRECISA
SER FUNDADO NOVAMENTE

VESTIBULAR GRATUÍTO

96542-8940 - ANTONIO

 Dizer que a Rede Globo
só pensa em seus próprios in-
teresses e que todo discurso
de preocupação com vidas é
tudo papo para boi dormir, se
torna desnecessário à medida
que sabemos o histórico da
referida emissora. Porém, o
chilique dado em forma de li-
nha editorial e a pauta esco-
lhida para dar vazão a tal as-
sunto, choca e chega a ser
desumano. No início da sema-
na, quando o Brasil aceitou o
convite da Conmebol para se-
diar a Copa América de 2020/
21, várias foram as opiniões
completamente descabíeis so-
bre o tema, deixando explícito
e para quem quiser ver o de-
sespero da maior empresa de
comunicação do Brasil, res-

Julius Kleiman

COMO DIRIAM: ENFIM, A HIPOCRISIA
ponsável pela maior arrecada-
ção publicitária do mercado e
dona da programação mais
valiosa se tratando de rentabi-
lidade.

 "Vai ser a Copa Macabra",
disse Casagrande, símbolo éti-
co e detentor das opiniões mais
didáticas e inteligentes do atu-
al mercado esportivo. Certa-
mente você se lembra quando
o apresentador Ivan Moré per-
guntou a ele quais as chances
do Corinthians perder o Brasi-
leirão de 2017 .   Não obstan-
te, Luís Roberto, um dos prin-
cipais narradores da casa e
dono de um talento e profissi-
onalismo incrível, deixou-se
levar por paixões políticas e,
infelizmente , se mostrou tão
hipócrita como a empresa em
que trabalha. "É um tapa na
cara dos brasileiros", disse ele
em tom exaltado. Antes, já ti-
nha demostrado que realmen-
te a cara de pau é uma coisa
sem limite algum, dizendo so-
bre a Copa América: É mais
uma competição de caça ni-
queis (... ) teve sua relevância
há dois anos ( quando a globo
transmitiu). Os integracionis-
tas vão fazer carreata", com-
pletou unindo um fato comple-
tamente diferente do outro na
mesma frase.  Luís Roberto
trabalha com futebol e Casa-
grande é "comentarista" do
mesmo esporte. Ambos são
contra a realização de um even-
to dentro dos protocolos e se-
guro, como já se mostraram as
competições esportivas em
geral.  Porém, semanalmente
estão em transmissões da
Copa do Brasil, do Brasileirão
e, PASMEM, estão na emis-
sora que transmite na próxima
sexta a Seleção Brasileira nas
Eliminatórias, praticamente ou
até pior do que uma competi-
ção em um país só.  Eu tiraria
o chapéu se ambos fossem
contra o futebol acontecer nes-
te momento terrível que vive-
mos caso eles se negassem a
trabalhar. Pois, como todo bra-
sileiro de bem, a coerência de
pensamento deve ser o carro
chefe de qualquer conquista.
Viva a hipocrisia.



Tia ZulmiraEditorial

11 96676-1536  www.saopaulodefato.com /3 A 10 DE  JUNHO DE 20218

Ademar Gomes é presidente do Conselho da
Acrimesp - Associação dos Advogados

Criminalista do Estado de São Paulo

É cantor, compositor e con-
trabaixista.  Tem composições
gravadas por vários artistas
nacionais .Estudou Harmonia
e orquestração com o Maes-
tro Edmundo Villani Cortes.
Também estudou canto lírico
com Eduardo Panizza e  Ma-
ria Lucia Cunha Waldow. No
contrabaixo acústico, Djalma
Carvalho foi seu professor e
assim como Daniel Salinas.  É
autodidata em contrabaixo elé-
trico.

Luiz Alfedo também é  for-
mado em canto popular pela
Emesp ( Escola de  Música  do
Estado de São Paulo ) e em
composição e regência pela
Faculdade Livre de Musica (
IMER ).Recebeu Diploma de
Honra ao Mérito pela mesma
Faculdade e, também, pela
Ordem dos Músicos de São
Paulo, por serviços prestados
. Trabalhou nas melhores ca-
sas noturnas de São Paulo, tais
como: São Paulo Hilton Hotel,
Catedral do Samba, Terraço
Itália, Hotel Macsud Plaza,
entre outras. Excursionou para
vários países da Ásia, Europa
e pelas  Américas, integrando
conjuntos musicais. Atuou
como side man para vários

Luiz Alfredo Xavier  faz história na
música e leva seu talento ao mundo

cantores. São eles: Angela
Maria, Caubi Peixoto, Altemar
Dutra,  Jamelão, Nelson Gon-
çalves, Dalva de Oliveira, Ori-
ginais do Samba, Pery Ribei-
ro, Joelma, Agostinho dos
Santos,etc. Luiz também foi ar-
ranjador musical  das mais im-

da Nenê de Vila Matilde, Sil-
via Poeta da Vai-Vai). É tam-
bém parceiro de Zé Keti, Jor-
ge Costa, autor de Triste Ma-
drugada. Trabalhou como
regente e professor de canto
coral na cidade de Guarulhos
a partir da implantação dos
CEUs ( Centros Educacionais
Unificados ) de 2010 à 2015.

Foi regente / diretor musi-
cal do CORAL UIRAPURU
(   grupo pertencente à entida-
de SGI, ), BRASIL SOKA
GAKKAI INTERNACIO-
NAL  durante quinze anos.
Trabalhou, em seguida, no Ins-
tituto “ A VILA “, também em
Guarulhos, de 2015 à 2018.
Está  lançando  CD autoral
voltado para musica regional (
caipira ) com repertório  de
parceria a outros compositores,
tais como Gentil Kiil, Roberto
Antunes, Álvaro Loreto, José
Bispo e Célia do Amaral e ou-
tros autores amigos, tais como
Ademir Rodrigues, Maracaí,
Guilherme Meyer e Paulo de
Mesquita.

portantes editoras musicais
brasileiras. A exemplo de
Irmãos Vitale, Bruno Quaino,
Rca Jaguaré,Latino e    Ban-
deirantes. Fez arranjos musi-
cais para discos de Dom e
Ravel, Grupo Malícia, Mr.
Gimba      Jorginho Nunes,
Grupo Aboli-Samba, Grupos
Nascentes da Paz   e   Sam-
bacanas. Lançou em 2015 lin-
do  CD solo com composições
autorais, em cujo repertório
constam parcerias  com Antonio
Guilherme de Oliveira, B. Lobo,
Carlos Mendes e José Bispo (
nosso querido      e saudoso  Ja-
melão ).

Tem composições em parce-
ria com grandes autores vincula-
dos às escolas de samba paulis-
tanas (B. Lobo, da Peruche,
Mestre Talismã da Camisa
Verde e Branco, Bom Cabelo

A linda Kimberly
Garcia  faz trabalhos
incríveis como mode-
lo e fz parte do time da
agência Dom Maior e
Sport Models. Recen-
temente foi agraciada
com o prêmio Top da
Sport Models 2021,
num luxuoso  Hotel
Sorocaba Park . Rena-
to Cury fez a entrega.
Nós do São Paulo de
Fato parabenizamos a
linda modelo pela con-
quista.

O auge da beleza

Lamentamos, com
imenso pesar a perda
do Comandante da Po-
lícia Militar e presiden-
te da Associação dos
Oficiais da polícia Mi-
litar do Estado de São
Paulo, Antônio Chiari,
ocorrido na madruga-
da desta quinta, 03.
Agradecemos pelo
heroísmo de um guer-
reiro que dava sua vida
em prol de outro e de-
dicou anos para a so-
ciedade. Que Deus
conforte os familiares.

NOTA DE
 FALECIMENTO




