
Meio

Águia de Ouro é campeã do Carnaval de
SP; Vai-Vai retorna ao Grupo Especial

ANO XVII - Nº 609 - 29  DE FEVEREIRO DE 2020

A grande vencedora do Carnaval
2020 foi a Águia de Ouro. Com a
produção e infraestrutura sob o
comando da SPTuris, a apuração
aconteceu na tarde de terça-feira, 25 de
fevereiro, no Sambódromo do Anhembi.
Na mesa, o prefeito Bruno Covas, o
secretário de Turismo, Miguel Calderaro,
o presidente da SPTuris, Osvaldo
Arvate, o vereador Milton Leite e o
presidente da Liga das Escolas de Samba
de São Paulo, Paulo Sergio Ferreira.

 Com 269,9 pontos, a Águia foi
seguida da Mancha Verde, com 269,8
pontos. Em terceiro ficou a Mocidade
Alegre (269,7), seguida de Acadêmicos
do Tatuapé (269,7) e em quinto lugar
ficou a Unidos de Vila Maria, com 269,5
pontos. A vencedora do Grupo de
Acesso 1 foi a Vai-Vai, com 270 pontos.

Em segundo lugar ficou a Acadêmicos do
Tucuruvi, com 270. A Morro da Casa Verde
venceu o Grupo de Acesso II.   O desfile das
campeãs do Carnaval SP 2020 é neste sábado
(29), a partir das 22h, com Morro da Casa
Verde, Acadêmicos do Tucuruvi, Vai-Vai,
Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do
Tatuapé, Mocidade Alegre, Mancha Verde e
Águia de Ouro. Ainda há ingressos
disponíveis no site
www.ingressosligasp.com.br  A bilheteria
física do sambódromo do Anhembi
funcionará em horários especiais até o
sábado (29):   Veja a ordem do desfile das
campeãs: 22h00 - Morro da Casa Verde -
22h40 - Acadêmicos do Tucuruvi - 23h30 -
Vai-Vai - 00h20 - Unidos de Vila Maria - 01h20
- Acadêmicos do Tatuapé - 02h20 - Mocidade
Alegre - 03h20 - Mancha Verde - 04h20 -
Águia de Ouro
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Águia de Ouro consagrou-se a grande campeã do Carnaval SP 2020

GRUPO ESPECIAL

Escola e pontuação:
1ª Águia de Ouro – 269,9
2ª Mancha Verde – 269,8
3ª Mocidade Alegre – 269,7
4ª Acadêmicos do Tatuapé – 269,7
5ª Unidos da Vila Maria – 269,5
6ª Dragões da Real – 269,5
7ª Rosas de Ouro – 269,5
8ª Tom Maior – 269,3
9ª Império da Casa Verde – 269,2
10ª Barroca da Zona Sul – 269
11ª Gaviões da Fiel – 268,9
12ª Colorado do Brás – 268,7
13ª X-9 Paulistana – 268,4
14ª Pérola Negra – 267,6

GRUPO DE ACESSO I:

1ª Vai-Vai – 270
2ª Acadêmicos do Tucuruvi – 270
3ª Estrela do 3º Milênio – 269,7
4ª Mocidade Unida da Mooca – 269,6
5ª Camisa Verde e Branco – 269,3
6ª Leandro de Itaquera – 269,3
7ª Nenê de Vila Matilde – 269,7

GRUPO DE ACESSO II:

1ª Morro da Casa Verde – 270
2ª Camisa 12 – 269,9
3ª Dom Bosco de Itaquera – 269,9
4ª Torcida Jovem – 269,7
5ª Uirapuru da Mooca – 269,6
6ª Unidos do Peruche – 269,2
7ª Primeira da Cidade Líder – 269
8ª Imperador do Ipiranga – 268,3
9ª Amizade Zona Leste – 268,3
10ª Unidos de Santa Bárbara – 268,1
11ª Tradição Albertinense – 268,1
12ª Flor de Vila Dalila – 266,8

X-9 Paulistana e Pérola Negra voltam ao Grupo de Acesso 1

Bruno Covas, o secretário de Turismo, Miguel Calderaro, o presidente da
SPTuris, Osvaldo Arvate, o vereador Milton Leite e o presidente da Liga das

Escolas de Samba de São Paulo, Paulo Sergio Ferreira.

Com atrações para todos os gostos, a Prefeitura de São Paulo encerra neste fim de semana (dias
29/02 e 01/03) o maior Carnaval de Rua da história da cidade. A programação contará com 157
desfiles, sendo 83 no sábado (29/02) e 74 no domingo (01/03), incluindo apresentações dos cantores
Bell Marques, Anitta, Daniela Mercury e Preta Gil. Pág. 03

Anitta e Daniela Mercury encerram o maior o
Carnaval de Rua da história da cidade de São Paulo

 Grupo de Acesso sagrou Vai-Vai como campeã campeã.
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ARTIGO J.A. Puppio*

EXPEDIENTE:

Coronavírus e a importância da indústria de
máscara de proteção respiratória no Brasil
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Zéluiz Varricchio

ESTA Coluna Tem o Mesmo  Comportamento,
na Crítica ou Elogio:   O MERECIMENTO.

Movimento -  A sociedade cívil
precisa se mobilizar mais e cobrar
para que o judiciário da esfera
superior, tenha mais
responsabilidade e patriotismo,
pois, no estado que chegou o
judiciário e o legislativo, a situação
tornou - se insuportável. A
Maçonaria que sempre esteve a
frente dos mais altos padrões de
legalidade e amor ao País, convém
vir a público e aos grandes
empresários, Forças Armadas e
demais poderes civis do Brasil, e
formar uma frente contra os
desmandos da Câmara Federal e
Justiça Superior, ou se faz isto
agora e apoiar de um modo mais
decisivo o Governo Federal ou
estaremos a caminho do fim e com
sérios riscos de se tornar uma
Venezuela, com derramamento de
sangue do povo e pobreza extrema
onde o lixo será o mercado de
abastecimento do povo.

Pinocchio -  O Prefeito Bruno
"Pinocchio" Covas (psdb), tirou
das subprefeituras, a operação
tapa - buracos, se a cidade já
parecia um queijo suíço com a
quantidade enorme de buracos,
imagine agora com as chuvas e
sem o serviço, podemos aguardar
uma luta ferrenha entre os bairros
e a lua, só para ver onde é que tem
mais crateras. Lamentável e
criminosamente vergonhoso.

Frota -  O ator pornográfico
Alexandre Frota ex aliado de
Bolsonaro e que traiu o
Presidente, quer ficar nos
holofotes da mídia a qualquer
preço.  O ator agora, quer pedir o
impeachment de Bolsonaro, isto,
é desespero puro, pois, ele sabe
que assim, que terminar o
mandato, não restará a ele, sequer
um lugar na TV. Lamentável e
extremamente vergonhoso.

Papa -  Com as recentes
atitudes do Papa Francisco em
receber e sair em fotos com líderes
de esquerda e comunistas, muitos
Cristãos estão colocando em
dúvida a fé do chefe da igreja
católica. Tudo em função de que
as visitas não são religiosas e
tampouco para receber conselhos
fraternais, e sim política. Assim,
fica a desconfiança que a Igreja
começa a ser manipulada ao prazer

e vontade esquerdista do "Sumo
Pontífice". Lamentável e
extremamente perigoso.

Bolsonaro -  Tanto alarde pelas
declarações do Presidente Jair
Bolsonaro nas redes sociais, e as
reações de autoridades do
Judiciário e legislativo, e também
de partidos políticos foram as mais
diversas e temerosas. Na verdade
o Presidente, estava apenas
pedindo ajuda da população para
poder governar, sem a
interferência da Câmara Federal e
STF, que vem atrapalhando e
cometendo os mais incríveis
desmandos e com o apoio da
esquerda que quer um País em
desordem. Fiquemos atentos.

Ceará -  O Governo do Estado
do Ceará, que é comandado pelo
PT, abandonou a Polícia Militar e
o povo. Assim, o governador
Camilo Sobreira Santana, teve que
pedir socorro  as tropas do
Governo Federal que foram apoiar
a população e dar segurança
aquele Estado. Lamentável.

Lembrança I -  O Complexo
Hospitalar do Mandaqui continua
em obras em vários
departamentos, seus incansáveis
dirigentes querem um atendimento
que superam aos do primeiro
mundo. Quem viver verá.

Lembrança II -  A disputa entre
Câmara Federal e STF, está
acirrada para ver qual das duas é a
instituição com o menor índice de
credibilidade.

Frases vergonhosas -  "Seus
vagabundos vão prá casa" -
Governador Dória aos PMs
aposentados.

Os professores já são bem
pagos em São Paulo" Governador
Dória enquanto tomava um suco
de laranja.

Celulares -  O Brasil está se
tornando um dos maiores
exportadores de telefones
celulares. O grande problema, é
que são aparelhos roubados em
São Paulo, que são enviados a
África, em países como o Senegal,
que não têm nenhum controle
sobre a origem dos objetos.

A doença do coronavírus
tem despertado temor e
atenção da população em todo
o mundo, assim como outras
moléstias infecciosas, que têm
surgido nos últimos tempos
como a gripe H1N1. Na ver-
dade, os pesquisadores calcu-
lam que surjam em média cinco
novas doenças todos os anos
e esse número está crescendo.
Portanto, nas medidas preven-
tivas para enfermidades infec-
ciosas, em muitos casos, o uso
de máscara de proteção pode
ajudar tremendamente e por
isso a indústria de máscaras
para proteção respiratória nun-
ca ficou tão evidente no cen-
ário da saúde mundial.

 Ao contrário dos países
asiáticos, nos quais quando
alguém contrai alguma doença

Editorial Tia Zulmira

respiratória infecciosa imediata-
mente usa sua própria máscara
para não contaminar outras pes-
soas, seja em lugar público ou pri-
vado, no Brasil o hábito ainda não
preocupou todos, mas há uma
perspectiva de crescimento. É uma
questão cultural, que ainda não foi
assimilada integralmente pelos
brasileiros, mas que pode ser es-
tendida com o passar dos anos,
especialmente nesses tempos em
que exigem mais precaução ou
cuidados preventivos com a
saúde.  Para se ter um panorama
do setor, em 1994, o Brasil impor-
tava 90% dos produtos para pro-
teção respiratória, hoje esse núme-
ro foi reduzido para 10%, porque
o País dispõe de empresas cada
vez mais capacitadas tecnica-
mente para a produção e desen-
volvimento destes desta tecnolo-

gia e produtos. E conforme ori-
entação do Governo Federal os
brasileiros devem adquirir sempre
produtos nacionais, por diversas
razões, inclusive econômica para
gerar empregos e conter impor-
tações.  A indústria de máscaras
de proteção respiratória e de eq-
uipamentos de proteção individ-
ual (e de segurança no trabalho)
preocupada com a qualidade de
seus produtos tem se mostrado
muito engajada na luta pelo
avanço da qualidade do setor,
inclusive buscando o aperfeiçoa-
mento das leis e normas do seg-
mento, além de se dedicar ao cum-
primento da atual legislação em
vigor no mundo.

 O problema de doenças infec-
tocontagiosas potencialmente
pandêmicas, como a coronavírus,
é também mais amplo do que se

imagina. Economicamente, enfer-
midades como esta também são
preocupantes e neste ano a epi-
demia puxou a estimativa do
crescimento econômico chinês
para um nível abaixo de 4%. Seg-
undo o Center for Macroeconom-
ics & Development, houve um
dramático comprometimento da
oferta e demanda naquele país em
razão dessa endemia, como tam-
bém uma queda expressiva dos
principais indicadores econômicos
no mundo. A situação do sistema
produtivo dependerá muito do
pico de contaminação e da quaren-
tena nas áreas chinesas afetadas.
Por outro lado, há chances de que
seria também um evento raro mo-
mentâneo, inesperado e impac-
tante, e que só será totalmente
entendido daqui a algum tempo.

 No Brasil, a doença do coro-

navírus pode significar ainda um
aumento de produção e consumo
de produtos de proteção respi-
ratória para a população. Atual-
mente, há diversas linhas e mod-
elos de máscaras no mercado
brasileiro, que podem não atend-
er as normas internacionais cor-
retamente, porque precisam se
apresentar dentro das normas in-
ternacionais. Pessoas com barbas
ou cicatrizes profundas na face
também podem apresentar dificul-
dades de adaptação no uso do
equipamento. Deve-se ainda evi-
tar aquelas máscaras que estão
fora das normas. Especialistas re-
comendam produtos que cum-
pram a norma N95 e PFF2 da As-
sociação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). O selo do In-
metro   também e necessário.  As
máscaras respiratórias faciais fil-

trantes mais apropriadas, segun-
do pesquisas científicas, podem
oferecer até 95% de eficácia na
filtragem de partículas maiores,
ou seja, acima de 0,3 mícron, lem-
brando que o mícron é a milési-
ma parte do milímetro. Elas são
muito indicadas para proteção
contra diversas outras doenças
por transmissão pelo ar, especial-
mente tuberculose, sarampo, va-
ricela, SARS, além de outras.  O
produto é individual, descartáv-
el. Mas vale ressaltar que é pre-
ciso outros cuidados comple-
mentares de segurança para não
contrair ou transmitir doenças in-
fectocontagiosas.

*J.A. Pupilo é empresário e
autor do livro ‘Impossível é o que
não se tentou’

ACABOU A FOLIA
 Para muitos o ANO começa AGORA!

Todos já falamos ou ouvimos
a frase: “No Brasil tudo começa
depois do Carnaval”. Pura ver-
dade, tanto que as empresas fo-
gem do período pré-carnaval para
lançar qualquer produto; em jan-
eiro é um grande tiro no pé, pois
as pessoas saem de férias e não
vão comprar a novidade. Deixam
prá depois do carnaval!

  Sem dúvida, a alegria do Car-
naval foi grande, com enredos es-
petaculares como: “A vitória vem
da luta, a luta vem da força e a
força da união”, “Aparecida, a
Rainha do Brasil. 300 anos de amor
e fé no coração do povo
brasileiro”, “Mãe África conta a
sua história: Do berço sagrado da
humanidade à abençoada terra do
grande Zimbabwe”; “Com as mãos
e a garra de um povo sonhador,
surge o contraste de uma nova
metrópole – Sampa, lugar de son-
hos, oportunidades e esperança”;
“Meu palco é a rua”; “Amor com
amor se paga. Uma história ani-
mal”; “Salvador, cidade da Bahia,
caldeirão de raças, cultura, fé e ale-
gria”; “Paz. O império da nova
era”; “Core e tuba. A ópera de to-
dos os povos, terra de todas as
gentes, Curitiba de todos os son-
hos”; “Convivium. Sente-se à
mesa e saboreie” e “Zé do Brasil,
um nome e muitas histórias”.

  Este tema bastaria para levar
à avenida nossas diferentes per-
sonalidades com toda sua força,
por um ano inteiro contida, numa
viagem através do tempo, relemb-
rando os ‘Zés’ que fizeram história
e que viraram até ditados popu-
lares brasileiros. Mas, agora o
Carnaval – que para alguns parece
defeito e, para outros, encanto –
acabou. “Ved de quán poco valor
Son las cosas tras que andamos Y
corremos…”, dizia Jorge Man-
rique, no século XV. O antropól-

ogo Roberto Da Matta é autor de
interessante análise sobre esse
evento brasileiro, “Carnavais, Ma-
landros e Heróis”.

  Gostamos da ilusão, mas an-
tes de nos prepararmos para o
próximo, precisamos nos lembrar
que com o fim deste carnaval
acabou-se o que era doce,
acabou-se a ilusão outra vez. Não
se trata de moldar o futuro, nem
de fantasiar amanhãs que cantam.
Chegou a hora de deixar de son-
har e a acabar com as inseg-
uranças da crise, do desemprego,
da violência crescente, e da dis-
tância entre o sistema político e
sociedade.   A atmosfera política
decaiu de tal maneira que blo-
queou as saídas. O Carnaval deu
um fôlego, mas agora acabou. É
necessária uma implosão para abr-
ir horizontes nesse início do ano
novo.   Enfim, de volta à vida real,
Infelizmente, as nossas contas e
compromissos não esperam o car-
naval acabar para chegar, princi-
palmente no inicio do ano onde
incide a cobrança de diversos im-
postos, sem contar a renovação
de seguro e material escolar para
quem tem filhos em idade escolar.

  E para quem deixou o ano
começar somente agora depois do
carnaval, é preciso correr atrás do
tempo perdido, seja para con-
seguir um emprego, seja para
estudar para concurso público,
vestibular, enem, etc, etc.   Afinal,
a concorrência “não dorme no
ponto” e é aquela velha história,
enquanto alguns fazem festa e
pensam no hoje como se não ex-
istisse amanhã, muito estão
estudando, trabalhando e se
preparando para as oportunidades
que iram surgir a curto prazo.

Sendo assim, “FELIZ ANO
NOVO!”

Quem jogar bituca de
cigarro na rua poderá ser
multado em R$ 500 na capi-
tal. O PL 499/2019 já passou
pela Comissão de Constitu-
ição e Justiça (CCJ) e aguar-
da parecer da comissão de
Política Urbana, Metropoli-
tana e Meio Ambiente para
seguir em frente. Na sequên-
cia, o texto deverá ser anali-
sado pelas comissões de Ad-
ministração Pública e de Fi-
nanças e Orçamentos para –
finalmente – ser votado pe-
los parlamentares. Ao final
desse processo, se receber
parecer favorável, o PL
seguirá à sanção do prefeito
Bruno Covas.

 Família acusa PM de agredir
folião que morreu durante ar-
rastão em bloco de carnaval na
Zona Norte de SP. Parente con-
tou que viu policiais militares ba-
tendo em estudante de 20 anos
que fugia de arrastão no último
domingo (23) na Freguesia do
Ó. PM nega acusação feita pe-
los parentes e alega que a víti-
ma teve um mal súbito.

O ministro da Saúde, Hen-
rique Mandetta, anunciou na

tarde  quinta-feira (27/02/
2020) que o governo federal
vai antecipar início da cam-
panha de vacinação contra a
gripe. A imunização deverá
começar no dia 23 de março/
20.  Será necessário esperar
que o novo lote de vacinas
para gripe seja concluído e
então oferecido à população –
as vacinas perdem a eficácia
a cada ano.  A vacina não pro-
teja contra o coronavírus (ou
SARS-CoV2), mas evitará
que ocorra uma epidemia de
outros vírus – o que pode con-
fundir a população

Álcool gel, máscaras e ter-
mômetros começam a desapa-
recer de farmácias em SP.

Bairro do Jaraguá tem a
média de 11 assaltos por dia;
só em janeiro foram 366. As
delegacia do Jaraguá, bairro
da Zona Norte da capital, reg-
istraram mais de 350 casos de
assaltos só no primeiro mês
do ano. Tem até a Rua do As-
salto. Moradores se queixam
da falta de segurança. "Não
tem policiamento" - diz.
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Brás PereiraCarnaval 2020

O Bar do Tião,  local onde  amigos se reúnem para  apreciar uma
cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir jogos do seu time de

coração, paquerar e se divertir muito. Aberto de  segunda à sábado, o
Botequim descontraído serve petiscos tradicionais e cachaças

especiais com opções  de lanches e porções.

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

Crônica Walmir Bardo

Eu trabalhei por longos 23
anos na Cia. Antarctica
Paulista IBBC, hoje chamada
Ambev. Naquele tempo, as
cervejarias apostavam no re-
torno de imagem da marca jun-
to às escolas de samba, forte-
mente puxado pela presença
da Kaiser em quase todas as
escolas a partir dos anos 90 e
a centenária marca Antarcti-
ca que tinha a #Supercampeã
#Vai_Vai, além da exploração
do consumo e da marca no
Sambódromo e anteriomente
na Tiradentes. A Brahma, se
confortava com a excluvidade
da marca na transmissão da
TVGlobo. A Escola de Samba
Vai Vai, desde 1982 eu já

Historias do Carnaval de São Paulo - Vai Vai

acompanhava atendendo com
o chopp Antarctica na sua
tradicional Festa do Chopp na
Associação Atlética São Pau-
lo ali no bairro da Luz...!!

Eu ainda muito jovem e na
festa era convidado a sentar à
mesa do Presidente Seu Jam-
bo popularmente conhecido
como seu Chiclé, com direito
a ouvir histórias contadas por
ícones como Geraldo Filme,
Osvaldinho da Cuíca, Mestre
Feijoada e o incrível Plínio
Marcos(eu era fã de carteir-
inha) e todos ladeados a mesa,
fartamente repleta de canecas
de porcelana com um chopp
estupidamente gelado...neste
ano de 82, ao final da festa, seu
Chiclé me convidou a desfilar
pela Vai Vai e assim eu fiz min-
ha estréia na Tiradentes, com
a escola conquistando o titulo
com o enredo "Orun-Ayê... um
eterno amanhecer." Assim, to-
dos os anos lá eu estava na
Bela Vista, participando profis-
sionalmente de suas grandes
festas e comemorações de títu-
los, como os de 82, 86, 87, 88,
96 e 98.  Saudades dos anti-
gos carnavais e imenso orgul-
ho de ter convivido com esses
baluartes da Saracura.

Anitta e Daniela Mercury encerram o maior o Carnaval de Rua da história da cidade de São Paulo
Com atrações para todos os

gostos, a Prefeitura de São Paulo
encerra neste fim de semana (dias
29/02 e 01/03) o maior Carnaval
de Rua da história da cidade. A
programação contará com 157
desfiles, sendo 83 no sábado (29/
02) e 74 no domingo (01/03),
incluindo apresentações dos
cantores Bell Marques, Anitta,
Daniela Mercury e Preta Gil.  No
sábado (29/02), o público poderá
participar de blocos como o Te
Amo Mas Só Como Amigo
(Pinheiros), Charanguinha do
França (Sé), Lua de Mel (Sé),
Desliga e Vem (Pinheiros),
Pequeno Burguês (Santana),
Cowboy (Lapa), 50 Tons de Pinga
(Mooca), entre outras atrações.

 No domingo (01/03), a
apresentação da cantora Anitta
promete arrastar uma multidão de
pessoas a região do Ibirapuera.
Já na região Central, a cantora
Daniela Mercury finaliza as
festividades com o bloco Pipoca
da Rainha.   A ocupação das ruas
da maior cidade do país durante a
celebração do Carnaval de Rua
2020, entre os dias 15 de fevereiro

(pré-carnaval) e 1° de março (pós-
carnaval), projeta um impacto
econômico na capital paulista que
deve ultrapassar os números do
Carnaval de 2019, que
movimentou R$ 2,3 bilhões
(carnaval de rua e Sambódromo),
segundo pesquisa do
Observatório do Turismo da
Prefeitura de São Paulo.

 Saúde -  A cidade de São
Paulo conta 20 postos médicos
montados pela Prefeitura em
estruturas fixas provisórias nas
localidades com grande
concentração de pessoas
(desfiles de blocos), nos dias de
evento. O funcionamento iniciará
duas horas antes do horário
marcado para o evento no local e
será encerrado somente quando
a Polícia Militar der por encerrada
a programação nos locais.

 Cada posto médico contará,
no mínimo, com 10 profissionais:
dois médicos, um enfermeiro e
sete técnicos de enfermagem.

O sistema de atendimento
móvel será composto de 100
ambulâncias em cada dia de
evento, divididas em 30

ambulâncias UTI e 70 ambulâncias
de suporte básico.

 O munícipe, quando estiver
fora da área dos desfiles e
impossibilitado de deslocamento
até uma Unidade de Saúde, deve
ligar ao SAMU-SP-192. Vale
esclarecer que o SAMU tem um
protocolo de atendimento que
orienta o solicitante até a chegada
do recurso de saúde.

 Trânsito -  Agentes da CET
e técnicos da SPTrans vão
monitorar o trânsito e o
transporte público, orientando os
munícipes a respeito de vias
interditadas e rotas alternativas,
desvios de itinerários e pontos
de ônibus desativados.  Ao
longo do fim de semana, as
equipes estarão presentes em
toda a cidade.

A CET irá contar com 496
agentes de trânsito por dia, 476
viaturas e 62 painéis de
mensagens variáveis (PMVs)
para garantir a fluidez do trânsito,
orientar motoristas, pedestres e
ciclistas e implantar mudanças no
trânsito, sempre que necessário.

 A SPTrans irá organizar
desvios em 340 linhas de ônibus
com alterações temporárias em
seus itinerários entre sábado e
domingo. Aproximadamente 690
funcionários da SPTrans estarão
em ação 24 horas por dia, atuando
nas mais diversas frentes de
trabalho.  Nas centrais de
operação da SPTrans e da CET
será feito o monitoramento e
gerenciamento dos sistemas de
trânsito e transporte ao longo de
todo o período de festa. No
período de desfiles serão
utilizados 3.500 cavaletes (por
dia), além de 1.764 faixas e banners
e 11 mil metros de gradis.
Informações sobre interdições,
desvios e trânsito na cidade
durante o carnaval no site da CET:
/www.cetsp.com.br/carnaval

 Limpeza Pública -  A
operação de limpeza do Carnaval
2020 conta com mais de 2.900
agentes de limpeza atuando nas
ruas da cidade.  Pelo segundo ano
consecutivo, a Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana
(Amlurb) enviará 100% dos
resíduos coletados da varrição para
as duas Centrais Mecanizadas de
Triagem da Prefeitura, a fim de
aproveitar o máximo possível de
materiais recicláveis.  Os serviços
de limpeza contam com uma frota
de 320 veículos, 505 contêineres de
mil litros e 1.140 cestos aramados.

 Ônibus Lilás - O ônibus ficará
na Praça da República, entre os dias
29 de fevereiro e 1º de março. Na
unidade móvel, uma psicóloga e
uma assistente social receberão
denúncias de assédio e violência
contra as mulheres, durante os
desfiles dos blocos. A Guarda Civil
Metropolitana (GCM), por meio do
seu programa Guardiã Maria da
Penha, estará presente dando apoio
e fazendo a segurança do Ônibus
Lilás durante os dias de festa.
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Visite-nos: Colégio Cecília Bernardes – Rua Manuel Fagundes de
Souza 112 (a 300 mts da estação de Trem do Piqueri) – CEP 02913-040 /

11-3533.4964 e 11-3991.5983 / Whatsapp 11-98121.6788 / Temos:
infantil (Maternal 1 e 2 / jardim 1 e 2 / Pré) e Fundamental

(1 ao 5) / ibraduch@hotmail.com

As manifestações se multiplicaram
rapidamente e de tal maneira que ocuparam as
mentes de alguns cientistas fazendo-os
pesquisarem o assunto. Foi assim que o Juiz
Edmonds, presidente da Suprema Corte de
Nova York e presidente do Senado, juntamente
com o professor de Química, da Academia
Nacional, foram levados a se pronunciarem
após rigorosos exames, à realidade das atuações
dos Espíritos no plano físico.

 O cientista Roberto Hare, professor da
Universidade de Pensilvânia, estabeleceu
cientificamente a intervenção dos Espíritos
sob o título “Experimental Investigations of
the Spirit Manifestation”. Robert Dale Owen,
cientista e escritor, uniu-se à este movimento
com o “Foot Falis on the Boundary of Another
World”. Sir John Lubbock, da Sociedade Real;
Enrico Lewes, provecto fisiólogo; Huxley,
Wallace, Crookes e outros, após dezoito meses
de estudos, reconheceram em relatórios a
validade destes fenômenos. A. Russel Wallace,
digno êmulo de Darwin, que depois da morte
deste, era o mais eminente da teoria evolutiva,
teve resultados de comprovação colocados na
obra “Miracles and Modern Expirituslism”.
Se levantarmos todos os nomes eminentes que
se renderam às estas manifestações tornando-
se espíritas, encheríamos enciclopédias com
eles, mas, citemos alguns como Victor Hugo,
Lachatre, Lombroso, Edgar Alan Poe e
Flamarion entre muitos existentes por aí. Pois
bem, atualmente tivemos (ou ainda temos?) a
médium do algodão (Ederlazil Munhoz
Cardoso), Edson Barbosa de Souza com os
Espíritos do Dr. Stefani Osvaldo e Dr. Xavier;
Ademar Figueiredo no distrito de
Luzimangues, em Porto Nacional (TO) e
muitos outros espalhados por este mundo

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Além dos múltiplos problemas de saúde que aparecem, o mais grave no momento é

‘coronavírus’ um presente de grego aos habitantes do planeta Terra! Dirija-se ao terreiro da
vovó Candinha para se defender.

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

Comentários entre parentes e amigos versam sobre seu estado de saúde; alegam que São
Pedro está de olho e somente o dr. C. Pultura será a tábua de salvação. Marque uma consulta
depressinha com o renomado médico e boa viagem!

Procure agir com aquela paciência que Deus lhe deu! Nada de palavrões ao ser ‘espremido’
no transporte coletivo ou levar bronca de patrão. Lembre-se de que o desemprego está pegando!

  Não desanime! Enfrente os desafios que aparecerem. Caso seja ‘acertado’ pela epidemia
‘coronavírus’,ria da situação! Uma epidemia internacional é uma honra! Menos um no planeta
para votar em canastrões.

Segundo relato do dr. K.Brito à sua esposa, seu estado de saúde inspira cuidado após
ingerir algumas garrafas da puríssima cerveja ‘Belohorizontina’. Acontece que seu destino ao
tomar a geladinha, será ficará geladinho no IML!

 Cuide da sua carcaça antes que a mão do tempo a acerte. Sendo mulher e ainda atraente,
tome banho, vista-se na moda pois, se descuidar, será mais uma das muitas titias que rolam por
aí! Pense nisso!

  Zele pela sua saúde e posteriormente, para a parte espiritual. Tomando ‘marafo’ encontrado
em despachos de macumba seu destino é o outro mundo, deixando bens-carro e apartamento -
para o próximo que está próximo a tomar lugar no seu colchão.

  Use sua virtuosa mente para melhorar de vida. Contrate alguns coleguinhas e cave um
túnel que os transporte à sala em que está o cofre do banco. Faça a ‘colheita’ e viva feliz!

Faça consulta ocular e deixe de ser ‘galo cego’ ao caminhar pelas ruas. A clínica do dr.
Urubulino Consorte faz exames em suadas prestações e, de acordo com a idade, os preços
variam. Para você que está fazendo hora extra no planeta, o preço é menor.

 Com o decorrer dos anos, diversas partes da carcaça humana vai pro brejo através de
cachaçadas, cigarros duvidosos e churrasquinhos degustados em jogos varzeanos. Como é fã
dessas modernidades, aproveite e faça um seguro de vida para garantir o féretro.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Seu lado positivo é elogiado por todos! Seja sempre você no trabalho, nas lidas sociais e
no trato junto aos seus semelhantes, apenas saiba escolher as amizades e boa sorte!

  Cuidado com o Stress! Stress não é um cabra de confiança, tendo deixado o xilindró a
poucos meses. Caso ele tente te conquistar, aceite meus conselho: cuidado com o Stress!

FOI PARA CHAMAR A ATENÇÃO 1/2
afora como Dr. Fritz e o médium João de Deus.
Você poderá contestar afirmando que muitos
enfiaram os pés pelas mãos, no que
concordamos em gênero número e grau, mas,
com certeza, isto não invalida a realidade das
manifestações espirituais e que apenas mostra
a falha humana independente da mediunidade
ostensiva ou não. Hoje não há mais
necessidade destes artifícios para convencer
a quem quer que seja que os Espíritos existem
e que atuam em nosso meio, pois já se entreve
as consequências do ponto de vista cientifico
e moral, compreendendo-se a importância da
nova Luz que eles trazem à humanidade através
do Evangelho Redivivo. Se conseguimos afetar
a razão e o sentimento para que utilizarmos
aqueles efeitos iniciais? Se a própria logica
nos permite entrarmos em contato atuante
neste plano, deixemos então as atividades
grosseiras do passado e nos preocupemos com
a alta moralidade para o futuro.

Nossas ações são dotadas de sentido e
significado que são construídos através da
vivencia cotidiana e o que mais nos chama a
atenção é a racionalidade da doutrina amorosa
de Jesus através do Espiritismo Cristão.
Assim sendo, para que o impacto das
operações sanguinolentas sem anestesia ou
dos efeitos físicos que ferem os sentidos para
comprovar esta filosofia que está implantando
o Amor e a Fraternidade em nosso meio e que
apresenta o Cristo vivo para nos orientar
dirigir?

Por outro lado, é mais saudável que nos
transformemos através do Amor e da
Inteligência do que pelo impacto grosseiro das
manifestações de outrora. Estamos certos?
Acreditamos que sim!

Ato Solene de Posse Conselho do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - CADES - 2020/2022

A Subprefeitura Freguesia/Brasilândia convida para cerimônia de
posse do Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES. conforme
publicado DOC 22.02.2020, pagina 10, para Entrega do Certificado e
Termo de Posse, no dia 5 de março de 2020 às 17 horas, no Auditório
sito a Av.João Marcelino Branco, 95 - Vila Nova Cachoeirinha. Após
a cerimônia será realizada a Palestra: Estrutura e Funcionamento do
CADES, com a palestrante representante da Secretaria do Verde e
Meio Ambiente.

Ecopontos: Encontre o local mais perto de sua casa

Saiba como funcionam e
onde estão os Ecopontos da

região da Freguesia/
Brasilândia.

O entulho gerado por
construções, demolições e pequenas
reformas em prédios ou residências,
que são jogados de maneira ilegal
em avenidas, ruas e praças, têm
gerado sérios problemas ambientais
para a cidade de São Paulo e para
a população, que está perdendo
espaços de lazer e recreação.  Para
combater este tipo de crime, a
Prefeitura de São Paulo, através da
Secretaria Municipal de Serviços
(SES), está aumentando a oferta de
áreas para deposição regular dos
resíduos da construção e demolição
de pequenos geradores, além de
facilitar e incentivar a reciclagem

desses materiais. Ecopontos são
locais de entrega voluntária de
pequenos volumes de entulho (até 1
m³), grandes objetos (móveis, poda de
árvores etc.) e resíduos recicláveis.
Nos Ecopontos, o munícipe poderá
dispor o material gratuitamente em
caçambas distintas para cada tipo de
resíduo. A intenção da Prefeitura de

Brás PereiraCidadania

Doadora de leite materno fica isenta
da taxa em concurso público

Esse é o Projeto de Lei 111/19 da
deputada federal Renata Abreu
(Podemos-SP), que isenta do
pagamento da taxa de inscrição em
concursos públicos federais as

candidatas que doarem leite materno.
São necessárias pelo menos três
doações nos 12 meses anteriores à
publicação do edital do certame.  A
proposta determina que a isenção só

será concedida mediante
apresentação, na forma prevista em
edital, de documento comprobatório
das doações realizadas, emitido por
banco de leite humano em regular
funcionamento.  “Trata-se de um
projeto que objetiva estimular a
doação de leite materno.
Considerando a atratividade desses
concursos e o fato de muitas
candidatas serem jovens de baixa renda,
a isenção oferecida deverá ser capaz
de sensibilizar novos contingentes de
doadoras” explica a deputada Renata
Abreu.  A atuação dos bancos de leite
humano tem sido de grande eficácia no
combate à desnutrição de bebês,
propiciando a doação de leite materno
aos lactentes que não possam ser
amamentados diretamente ao peito.
Como resultado das ações e campanhas
realizadas com esse propósito, o número
de doadoras de leite tem se mantido
consistentemente superior a 150 mil
mulheres, segundo dados da Rede
Brasileira de Bancos de Leite Humanos.
O PL 111/19 será analisado pelas
comissões de Seguridade Social e
Família, Finanças e Tributação e
Constituição e Justiça e de Cidadania
da Câmara dos Deputados.

São Paulo é aumentar
o número de unidades.
FUNCIONAMENTO:
Segunda à Sábado das
6h às 22h e aos
domingos e feriados
das 6h às 18h. Mais
informações também
podem ser obtidas pelo
telefone 0800-777-
7156.  DESCARTE
ESPECIAL PARA
PNEUS: Endereço:
Rua Manuel Inácio da

Costa s/n (Próximo a R Souza Filho
679) - Freguesia do Ó -  DESCARTE
PARA GRANDES OBJETOS:
Entulho, papel, papelão, madeira,
alumínio, vidro, plástico; Endereço: R.
Souza Filho, 679 - Vila Arcadia -
Endereço: R. Jorge Mamede da Silva
196 - Vila Rica - Endereço: R.
Itaiquara, 237 - Parque Monteiro
Soares
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Depois de 23 anos, a Unidos
do Viradouro voltou a ser campeã
do carnaval carioca. Com o enredo
"Viradouro de alma lavada", sobre
As Ganhadeiras de Itapuã,
vencedor do Estandarte de Ouro
da categoria, a escola arrebatou a
Sapucaí com um desfile luxuoso,
a bateria do Mestre Ciça inspirada
e um samba que pegou na
Avenida. "Oh mãe, ensaboa,
mãe", dizia o trecho que toda o
público do Sambódromo cantou.

A Grande Rio, vice-campeã,
liderou a maior parte da apuração,
mas perdeu três décimos
preciosos em evolução,
penúltimo quesito. As notas

abriram espaço para a virada da agremiação de Niterói, que terminou
com os mesmos 269,6 pontos da tricolor de Duque de Caxias, mas
venceu nos critérios de desempate. Em terceiro lugar ficou a
Mocidade Independente (269,4 pontos), que homenageou Elza
Soares. Completa m o desf ile das campeãs, no próximo sábado,
Beija-Flor, Salgueiro e Mangueira. Estácio de Sá e União da Ilha
foram rebaixadas para a Série A.

O jornalista Brás Pereira, diretor de Redação do São Paulo de
Fato, esteve no Rio de Janeiro na cobertura dos desfiles das escolas
de samba. Acompanhou ao vivo a apuração, quando a Unidos do
Viradouro, após 23 anos, voltou a sentir o gosto doce de campeã do
Carnaval Carioca.

Após 23 anos, Unidos do Viradouro
é campeã do carnaval carioca

DIA INTERNACIONAL DA
MULHER, DIA 8 DE MARÇO

Tão especiais, mas tão subestimadas. As mulheres vêm sofrendo
com opressões e desigualdades desde o início dos tempos, sendo
personagens de uma luta constante em busca de conquistar seus
direitos mais básicos. São inúmeras personalidades famosas, institutos,
programas e organizações que visam a valorização do sexo feminino
nos mais diversos espectros, priorizando e almejando uma sociedade
igualitária, sem preconceitos ou misoginia. Com um histórico tão
pesado, entra-se em contradição sobre o real objetivo do Dia
Internacional da Mulher, dia 8 de março. Será que devemos comemorar
e parabenizar as mulheres que conhecemos ou nos conscientizar e
promover a igualdade entre gêneros?

Saúde e Prevenção - (Coronavírus)

Confirmado o primeiro caso de
coronavírus na cidade de São Paulo,
devemos nos atentar aos cuidados que
devemos ter para nos prevenir. O
Ministério da Saúde preparou uma lista de
cuidados para prevenção e transmissão do
vírus:

 • Cobrir a boca e nariz ao tossir ou
espirrar; • Utilizar lenço descartável para
higiene nasal; • Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca; • Não compartilhar
objetos de uso pessoal; • Limpar
regularmente o ambiente e mantê-lo
ventilado; • Lavar as mãos por pelo menos
20 segundos com água e sabão ou usar
antisséptico de mãos à base de álcool; •
Deslocamentos não devem ser realizados
enquanto a pessoa estiver doente;

• Quem for viajar aos locais com
circulação do vírus deve evitar contato com
pessoas doentes, animais (vivos ou
mortos), e a circulação em mercados de
animais e seus produtos.

Telefones úteis: SAMU (192) - PREFEITURA (156)
 Ou então na unidade básica de saúde mais próxima de sua região.


