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FECHAMENTO
DA PASSAGEM DA

UBS

CAUSA TRANSTORNO
AOS ALUNOS DA

EMEI

REGENTE FEIJÓ

A nova direção da UBS Cambuci, sob a administração do Dr.
Guilherme Wanderley Ribeiro, numa atitude unilateral fechou
a passagem que os alunos e professores da EMEI Regente
Feijó usavam para chegar ao Teatro Nair Belo que faz parte
da Escola. Veja na página 3.
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Opinião

CPI e o Soluço

A Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado
Federal para investigar o papel do governo na compra
de vacinas, acabou mostrando uma série de erros
e uma possível tentativa de vantagem financeira
para pessoas do governo. Os desmembramentos com
as informações de cada investigado ou testemunho
criaram uma nova situação que prorrogou o
fim da CPI por mais de 90 dias.
Contradições entre depoentes sobre o caso Covaxin
e o envolvimento de membros do Ministério da Saúde,
intermediários e o Pastor Amilton Gomes de Paula, têm
mostrado que um grande esquema de propina
se desenhava na tentativa de compra de vacinas.
No momento que mais de 530 mil brasileiros perderam
a vida por incompetência do governo, essas descobertas
da CPI caracterizam um escândalo sem precedentes.
Pode comprovar que as vidas perdidas poderiam
ser evitadas aos milhares e o que aconteceu no Brasil
foi um genocídio. As consequências podem ser
muito duras para os envolvidos.
Enquanto acontece toda essa movimentação que coloca o
Governo Bolsonaro em uma situação delicada, o Presidente
é acometido por uma crise de soluço causado por um
problema de saúde. Está em São Paulo hospitalizado.
Apesar de todos os problemas causados pelo Presidente
Jair Bolsonaro ao povo brasileiro, torcemos para sua
pronta recuperação para que responda por todos os erros
cometidos em sua gestão. Sempre com muita saúde.
Muita coisa pode acontecer nos próximos dias. A CPI vem
descortinando problemas que aconteciam há tempos.

Manifestação dia 24 de julho
No próximo dia 24 de julho, a partir das 16h00, acontece
mais uma manifestação contra o governo Bolsonaro.
Espera-se que esse encontro reúna uma multidão na
Avenida Paulista maior que as outras anteriores.

Charge

E-mail: noticiasaclimacao@
Fotos: Celio Silva
Impressão: Mar mar Gráfica e Editora

Tiragem: 15 mil exemplares semanais
Circulação: Aclimação,Cambuci,
Jardim da Glória, Paraíso, Vila
Monumento, Vila Mariana e Liberdade.

Não nos responsabilizamos pelo teor de artigos assinados, podendo ou não
concordar com eles, e nem pelo conteúdo dos anúncios publicitários.

De olho em Brasília

O raposão das Alagoas

O

senador Renan
Calheiros (MDB-AL) é
um daqueles políticos que se
encaixam na mesma categoria de Lula e Jair Bolsonaro:
ou se ama ou se odeia.
Por razões diversas dos
principais líderes políticos brasileiros, Calheiros
desperta paixões extremadas, e por vez antagônicas, por sua longa carreira
pública, permeada por
êxitos, mas também com
suspeições das mais diversas.
O alagoano começou
a ficar conhecido nacionalmente durante a gestão do
presidente Fernando Collor
de Mello, no início da década
de 1990, quando chegou
a ser líder de governo na
Câmara dos Deputados. Mas
logo rompeu com o presidente e aderiu à oposição
durante o primeiro processo,

bem sucedido, de impeachment contra um presidente
da República.
Te v e u m a a t u a ç ã o
discreta nos anos do presidente FHC, mas ganhou
maior protagonismo nos
tempos dos gover nos
petistas, principalmente
nos de Lula.
N o iníci o d e 2019,
quando perdeu a eleição para a presidência
do Senado para o novato
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
muitos apostavam que a
carreira política de Calheiros
iria ladeira abaixo, passando
o bastão em definitivo ao seu
filho, que conseguiu elegê-lo
para governador em 2014 e
reelegê-lo em 2018.
Mas eis que nesse ano, o
raposão das Alagoas voltou
à ribalta da macropolítica,
atuando como relator da já

célebre CPI da pandemia.
Com bala na agulha e sangue
nos olhos, o veterano senador percebeu que estava no
lugar certo, na hora certa. E
tem aproveitado muito bem
essa oportunidade.
Ao lado do presidente
da Comissão, Omar Aziz
(PSD-AM) e do vice Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), Renan
forma uma trindade que
é a espinha dorsal de uma
investigação parlamentar
que pode mudar os rumos
desse país.
Na semana passada,
numa das sessões que têm
atraído a atenção nacional,
o relator foi categórico ao
dizer que o presidente Jair
Bolsonaro participou da
compra superfaturada da
Covaxin, a polêmica vacina
indiana que sequer ainda
têm eficácia comprovada.

Segundo destacou, ele
acredita ter elementos que
indicam não apenas que o
Bolsonaro foi informado de
possíveis irregularidades na
compra do imunizante, mas
que participou diretamente
da negociação com a Índia.
Tanto é que o presidente
brasileiro teria ligado diretamente para o 1º ministro indiano para agilizar a
negociação da vacina. “O
presidente da República
apenas não sabia da negociação e da bandalheira
pela conversa dos irmãos
Miranda, ele tinha participado. É muito pior”, disse o
senador alagoano.
Aguardemos os próximos capítulos.
Rogério Itokazu
(Esse artigo também
publicado no site
www.deolhoembrasilia.com)
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Fechamento de acesso da EMEI
pela UBS causa revolta

A

nova direção da UBS Cambuci,
sob a administração do Dr.
Guilherme Wanderley Ribeiro,
numa atitude unilateral fechou
a passagem que os alunos e
professores da EMEI Regente Feijó
usavam para chegar ao Teatro Nair
Belo que faz parte da Escola. Hoje a
UBS é gerida pelo IABAS (Instituto
de Atenção Básica e Avançada à
Saúde).
Para entender essa história
vamos voltar 70 anos atrás. O
terreno da Prefeitura que tem
instalada a EMEI, a UBS e o
Balneário tiveram sua primeira
obra realizada no início dos anos
50 do século passado.
Em Projeto arquitetônico de
Mário de Andrada, a EMEI Regente
Feijó, conhecida como Parquinho,
foi uma das escolas construídas na
cidade para atender crianças com
idade pré escolar.
Como não havia um Posto de
Saúde no bairro, um espaço de 4
salas foi cedido pela Escola para a
Secretaria de Saúde e se construísse
o Posto de Saúde do Cambuci na

segunda metade dos anos 50. O
projeto previa o atendimento de 7
mil pessoas por mês. A EMEI, além
das salas de aula, da administração,
do refeitório, tinha 2 quadras poliesportivas, um campo de futebol e o
Anfiteatro Nair Belo. A piscina de
salto, que fica ao lado da UBS, foi
construída em 1960 pelo Prefeito
Ademar de Barros.
No início dos anos 70 a Prefeitura
de São Paulo decidiu construir
Centros Esportivos pela cidade.
Como o terreno do “Parquinho” era
muito grande, a parte que ficava
com frente para a Avenida Lins de
Vasconcelos que tem 5 salas e a
administração, o refeitório (Galpão),
a piscina de salto, a quadra e o
campo que ficavam ao lado da Lins,
ficaram com a Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer. O Campo de
Futebol e a quadra viraram a piscina
Feijão. Essa obra foi inaugurada
em 1974 com o nome de Centro
Educacional e Esportivo Rubens
Pecce Lordello que ficou conhecido
como Balneário do Cambuci.
Na gestão da ex-prefeita Luiza

Erundina, houve um esforço para
que as 3 unidades das 3 Secretarias,
Educação, Saúde e Esporte trabalhassem de forma integrada. Foi
o embrião da ideia dos CEUs que
foram construídos na gestão da
ex-prefeita Marta Suplicy. Essa
integração também aconteceu
fortemente nessa época com
compartilhamento de espaço e
uma obra de reforma do Posto
de Saúde.
Entretanto, o crescimento da
demanda exigia uma ampliação de
espaço do “Postinho”. Nem banheiro
adaptado tinha e as pessoas ficavam
aglomeradas na sala de espera.
Foi nessa época que esse
Jornal começou a publicar matérias sobre esse problema e cobrar
da Prefeitura a construção de
uma Unida de Saúde maior para
a população.
Rapidamente o Conselho Gestor
começou a agir e o ex-vereador

Dalton Silvano se juntou a essa luta
com bastante força. Especulou-se a
construção da UBS em outro local.
Foram anos de conversas e
articulações até que se chegou a
uma solução que era a construção
da UBS na quadra esportiva do
Parquinho. A obra foi iniciada na
gestão do ex-prefeito Fernando
Haddad e concluída da gestão
do prefeito Bruno Covas em seu
primeiro mandato.
O espaço onde era o Postinho
voltou para o Parquinho que fez
uma nova quadra esportiva. Ficou
evidente que a integração dos 3
equipamentos atendia com qualidade e harmoniosamente toda a
comunidade.
Nos últimos dias, o Dr.
Guilherme do IABAS que desconhece a história de luta e a tradição
do bom convívio entre os 3 espaços, fechou a passagem da escola
para o Anfiteatro com a alegação

do “perigo sanitário”. Isso obriga
as professoras caminharem pela
calçada com as crianças de 4 e 5
anos para o outro espaço da escola.
Um verdadeiro absurdo.
Uma manifestação aconteceu
hoje às 10h00 com as seguintes
reivindicações:
- Fora IABAS da UBS Cambuci
- Pela imediata desobstrução
da passagem das crianças da EMEI
para o Anfiteatro
- Pelo fim da perseguição aos
trabalhadores da UBS Cambuci
- Abertura da agenda para
marcação de consultas já
Essa manifestação tem o apoio
do Sindsep, usuários e lideranças
do Bairro.
Nós do Jornal exigimos que
a passagem das crianças seja
reaberta e as consultas comecem
a ser agendadas imediatamente.
Roberto Casseb

A COVID-19 mata,
não importa a idade.

Use máscara
corretamente.

Lave sempre as mãos com água
e sabão ou use álcool em gel.

Evite aglomerações, mantenha
o distanciamento social

e, preferencialmente,
não saia de casa.

Protegendo-se, você também protege quem você mais ama.
Baixe o app e-saúdeSP
e receba todas
as orientações.

prefeitura.sp.gov.br/coronavirus

4

Sexta 16/07 a 22/07 de 2021

Serviço

Distribuidora Paulista
tem 48 anos na região

U

ma das mais tradicionais empresas da região,
a D is t r i b u i d o r a Pau lis t a é
pioneira no ramo de Produtos
D esc ar t áveis , M ateriais de
Limpeza e Utilidades de Cozinha.
Fundada e dirigida pelo Sr.
Oscar, a Distribuidora tem hoje
um leque enorme de produtos
de ótima qualidade que atende
tanto o atacado como o varejo.
Possui mais de mil ofertas para Restaurantes, Hotéis,
Prédios/Condomínios, Bares e
Comércio em geral com produtos
de uso profissional ou doméstico.

Outro pioneirismo da
Distribuidora Paulista é a entrega
domiciliar. Trata-se de uma das
primeiras empresas a realizar esse
serviço oferecendo conforto e
segurança para os clientes.
Quem não conhece vale a
pena visitar ou consultar. O endereço é Rua Tamandaré do 77 a
99 na Liberdade. Telefones e
WhatsApp 3209-7011/969546214/96952-5044/96952-4920.
E-mail: dispaulista@ig.com.br
e sita: www.distribuidorapaulista.com.br . Estacionamento
gratuito.

LC Ortopédicos
A

evolução da ciência médica
tem trazido uma série de
melhoras à saúde das pessoas há
vários anos. Novos medicamentos,
tecnologias e tratamentos pós
cirúrgicos ou traumáticos fazem
parte desse conjunto que contribui na recuperação e melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
Um dos recursos que se desenvolveu muito nas duas últimas décadas em favor dos pacientes são os
produtos ortopédicos. Modelador
Cirúrgico, Aparelho de Pressão, Meia
de Compressão, Bota Imobilizadora,
Calçado Ortopédico, Palmilha,

Órtese, entre outros, são exemplos
de peças que ajudam na recuperação mais rápida de pacientes.
Aliada a novas técnicas de
fisioterapia esses equipamentos
também reduzem as dores e os
desconfortos normais em processos
após intervenções médicas.
A busca por esse conforto que
acelera o processo de volta à vida
normal fez que profissionais de
saúde construíssem alternativas de
atendimento profissional. É nesse
quadro que surgiram lojas especializadas que ajudam a melhorar a vida
das pessoas.

Uma dessas lojas é a LC
Ortopédicos. Localizada na Avenida
Lins de Vasconcelos, 351, tem mais
de 18 anos de experiência no ramo.
Até recentemente funcionava
dentro do Hospital Cruz Azul, mas
a procura por esse serviço cresceu
muito e a loja mudou-se para a
frente do Hospital.
Para a região foi um ganho
importante. Fica próximo e o atendimento é altamente profissional.
LC Ortopédicos fica na Avenida
Lins de Vasconcelos, 351 em frente
ao Hospital Cruz Azul. Fone 26491176 e WhatsApp 93902-9197.
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Praça Polidoro
tem tentativa de assalto

N

a sexta feira passada dia 09 de
julho mais uma tentativa de
furto aconteceu na Praça General
Polidoro. Dessa vez 2 assaltantes
tentaram levar uma moto de um
dos seguranças da Câmara de
Comércio Brasil e China.
A moto estava estacionada

na frente da casa quando um dos
seguranças percebeu a chegada
de 2 estranhos. Rapidamente deu
o alarme e conseguiram imobilizar
os homens.
A polícia foi chamada e os
marginais foram levados para
delegacia.
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Moradores reclamam

de sujeira e vandalismo na Passarela Frederico Maia

O

leitor Nick Salewski enviou
várias fotos e reclamação da
sujeira, vandalismo e abandono
da Passarela Frederico Maia.
O Sr. Nick relatou que periodicamente a Subprefeitura da Sé
realiza limpeza no local, mas a
sujeira volta rapidamente.
Vivemos um momento muito
difícil na cidade. O aumento de
moradores de rua, tem causado
problemas sanitários permanentes. Espaços públicos tornam-se
banheiros, lixeiras e dormitórios.
É uma realidade triste.
A s consequências desse
quadro é o perigo e desconforto
dos cidadãos que sofrem ao
passar nesses locais. A Passarela,
além de passar pelo “suja e
limpa”, tem peças subtraídas, o
que prejudica perigosamente

a passagem dos pedestres. O
risco de um acidente é grande.
E ss a é uma das p r in cip ais

preocupações do leitor.
Encaminharemos a reclamação à Subprefeitura.
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Logosofia

Faltam 5 dias

para o fim de semana

A

semana mal começa e já
ouvimos alguém dizer: Faltam
tantos dias para o fim de semana!
Quando finalmente chega o
sábado, já se começa a ficar deprimido, pensando que o descanso
logo vai acabar.
Um amigo que viajou a Detroit,
nos E.U.A. ao ver escrito em cartazes escritos TGIF, espalhados pelos
escritórios, quis saber o que significava e disseram-lhe: “Thank God,
It’s Friday”.
Ouvimos que “o importante é
a viagem e não o destino final”,
ou então, “que o melhor da
festa é esperar por ela”, mas na
prática, vivemos ansiosos pelo
fim de semana, ou pelo feriado
prolongado, ou pelas férias, ou
por algo indefinido que não
sabemos bem o que é.
Outro amigo me disse que ao
viajar de carro, vai parando em
tudo que é restaurante de beira
de estrada. Espairece, toma um
café, come alguma coisa, depois
segue, num estado interno mais
adequado para viajar em família
e até para enfrentar os desafios de
dirigir com atenção e segurança.
R AU M S O L , c r i a d o r d a
Logosofia, nos ensina em seu
livro Biognose, pág. 25: “a pressa

e a ansiedade são maus amigos”.
“Vivemos esperando dias
melhores” nos diz a música, vivemos na expectativa de que um
dia, quem sabe, vamos encontrar
a merecida recompensa pelo que
fizemos, pelo que, segundo a nossa
avaliação, merecemos. Ansiamos
esse dia, não vemos a hora, contamos os minutos e quando chega,
dizemos: “Passou tão rápido!” ou
“Não era tudo aquilo!”.
Às vezes me pergunto: Como
fazer para que os dias futuros
sejam melhores? Arrumar um
armário, uma gaveta? Ajudar a
alguém com aquilo que eu sei,
com uma palavra amiga? Estudar
para aprender algo novo, algo
que seja útil? Ler algum livro ou
revista de meu interesse, que me
estimule?
Cada um há de encontrar
estímulos naquilo que mais lhe
agradar fazer para melhorar a
própria vida. Uma vez encontrado,
mãos-a-obra!
Caso queira aproveitar essa
oportunidade, conhecer os cursos
e participar das palestras “online”
entre em contato com a Fundação
Escola de Logosofia, pelo e-mail
contato@logosofia.net.br ou
inscreva-se para nossas palestras

Toques do Cuca

Imóveis
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Projeto Aquário no

Major Arcy
O
Ativista Maurício Moura,
após matéria da edição
passada, mandou mensagem
agradecendo a visibilidade
que este Jornal deu ao projeto
de embelezamento do Colégio
Estadual Major Arcy.
O trabalho voluntário ajuda
a humanizar a cidade e agrega
a comunidade em prol de um
bem comum. O Projeto Aquário
nos muros da escola trazem

alegria e o sentimento de apropriação de todos por um bem
público.

IMÓVEIS - VENDA

OPORTUNIDADES

SERVIÇOS

APTO. DUPLEX

COMPRO ANTIGUIDADES

Classificado

PAGO À VISTA. Cristais, Porcelanas, Pratarias, Tapetes Persas etc...
Monica: (11) 99912-6103.

89 m² - R. Dr. José de Queiroz Aranha,
165 - Cond. Guapira. A 100 metros do
metrô Ana Rosa. 2 dorms. amplos +
1 opcional, sala, copa, coz., 2 banhs.
e sacada fechada c/ vidro em um dos
quartos. Valor R$ 800 mil. Tel. p/
contato: 11 97625-3970. Falar c/ Nice.

PROFISSIONAIS OFERECEM

IMÓVEIS COMERCIAIS
QUARTOS E VAGAS
ALUGA-SE QUARTO

IMÓVEIS - LOCAÇÃO
ALUGA-SE CASA

Boa moradia, c/ ambiente tranquilo.
Quarto, coz., banh. e internet. Próx.
Largo do Cambuci, serve bem p/ 1
ou 2 pessoas. R$ 600,00 por mês.
Tel.:(11) 97436-5937.

Quarto mobiliado para moças. Falar
com WALKIRIA somente no Watts.
9-7537-7410.

EMPREGO
PET SHOP CONTRATA

Homens • Recreador e Banhista • C/
experiência • Freelancer • Contato:
vagaspetrecreadores@gmail.com
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Beleza

Barbearia Completa no Studio Ensō
distribuídas pelo cabelo.
Descoloração Global – para
atingir o tom platinado (ou o mais
próximo disso) em todo o cabelo.
Tonalização de Barba – com
cobertura parcial de fios brancos,
para um efeito super natural,
com duração de 15 a 20 dias.
Penteado – para uma
ocasião especial, com várias
possibilidades de estilização.
Permanente ou Progressiva
– para respectivamente cachear
ou alisar os f ios através de
processo químico.

V

ocê sabia que no Ensō o
público masculino conta
com um espaço exclusivo e dedicado, um amplo mix de serviços
e até produtos de Home Care
da linha 1922 da Keune à sua
disposição?
Conheça alguns
dos procedimentos da
Barbearia do Ensō
Barba – desde a versão
simples para aparar ou modelar, já com toalha quente, até a
Barboterapia em 7 passos, um
verdadeiro ritual.

Corte de cabelo – na
tesoura, f ade ou moicano.
Somos especialistas também
em cabelo oriental. Se quiser,
acrescente uma esfoliação facial
simples com vapor de ozônio ou
uma completa com adição de
Black Mask.
Botox Capilar - tratamento
estético que tira o Frizz e reduz
o volume dos cabelos com
naturalidade.
Detox Capilar com produtos
Keune para tratamento do couro
cabeludo oleoso.
Mechas – com touca ou
papel, para efeito de luzes

Os clientes têm também
acesso a ser viços estéticos
avulsos como limpeza de pele,
depilação com cera, design de
sobrancelhas, drenagem linfática, manicure e pedicure.
Além de pacotes perso nalizados (Day Spa ou Plano
de Emagrecimento), cardá pio de massagens (técnicas
variadas), e todas as opções
de terapias alternativas para a
saúde e bem-estar: Acupuntura,
Auriculoterapia, Reiki, Barras de
Access e Quiropraxia.

Isso tudo, cercado dos cuidados com a Biossegurança que o
Ensō assegura a todos os seus
clientes.
Para saber mais detalhes e
imagens sobre a Barbearia, visite
nosso site: www.studioenso.
com.br

O Studio Ensō fica na Rua José
do Patrocínio, 25 – Aclimação.
Agende seu horário pelo WhatsApp
(11) 98992-4878 ou pelo nosso App,
disponível para Android ou iOS.
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