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Covas anuncia novos leitos e reforça
importância do isolamento social
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Ademar Gomes, o andradinense
que conquistou São Paulo

A reportagem sobre o an-
dradinense Ademar Gomes,
que deixou a tranquilidade da
cidade natal no inicio dos anos
60 para vencer na maior capi-
tal da América Latina, foram
uma das épicas contadas nas
páginas da Revista Fala!. Ade-
mar posou na icônica Aveni-
da Paulista com uma caixa de
engraxate, a maneira que ga-
nhou a vida nas ruas de An-
dradina na infância e abriu seu
coração para a reportagem
sobre o amor inesquecível que
nutre por Andradina. Pág. 6

De acordo com Covas, as obras no Hospital Brasilândia foram antecipadas e com
isso serão “150 novos leitos de UTI na luta contra o coronavírus”  Pág. 4
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Saúde Pública

  Não é em  São Paulo!  Não
foi o Prefeito Bruno Covas ! Não
foi o  Governador João Doria !Não
foi o Presidente Jair Bolsonaro !
Mas, Prefeitos de  outras Cida-
des  determinaram a ação o Pre-
feIto do Rio de Janeiro, Marcelo
Crivella ,deterrminou a  ação da
COMLURB  de limpeza e  desin-
fecção no entorno do Hospital
Lourenço Jorge, na Barra da Tiju-
ca ,com um caminhão pipa com
água e  detergente neutro . Oito
garis com equipamentos de pro-
teção individual  e pulverizado-
res  lavaram  as calçadas e fizeram
a higienização dos corrimões das
passarelas em frente  do hospital
e dos bancos . É um procedimen-
to de desinfecção que já é adota-
do em vários  paises . Fonte-  Glo-
bo G1 -24-3-20 . Um dia  antes o
Prefeito do  Rio de Janeiro anun-
ciou  como seria o trabalho a ser
executado, e o  Presidente da
COMLURB  Paulo Mangueira dis-
se que iria utiizar 20 caminhões
pipa, dez VANS com moto-bom-
ba , e 30 pulverizadores-fonte -
www.prefeitura.Rio. Outra Prefei-
tura a de Niteroi começou o pro-
cesso de desinfecção da cidade
contra o coronavirus com  a  Tec-
nologia de  Sanitização usada em
cidades chinesas e aplicada em
Ruas do  Municipio  .Icarai é  o
primeiro bairro a  receber a limpe-
za .O produto utizado na limpeza
é o quaternário de amônia de
quinta  geração - o mesmo uiliza-
do  no  combate ao coronavirus
na China .Outra Prefeitura  é  a
da Paia Grande que realiza a
limpeza e  desinfecção  de lo-
cais  estratégicos  da cidade
noticia de23-03-20  do  Globo-
G1 ,  em combate ao coronavi-
rus . São utilizados  produtos
apropriados como cloro, hipo-
clorito  e  um  reagente para
uma maiÉor  higienização e  de-
sinfecção desses  locais . Os
serviços  são  realizados  no
período noturno . A Prefeitura
do Balneário de Rincão como
aconteceu em Criciuma orga-
nizou a  limpeza e  desinfecção
.Jaraguá do Sul também desin-
feta as Ruas da Cidade e mais
de 20 Cidades entraram em
contato com a Prefeitura para
conhecer detalhes da  iniciati-

Onde a prefeitura limpa e desinfecta
as ruas depois da nossa notícias

va em fazer esse trabalho . A bus-
ca é sôbre informações como é
feita a  aplicação e qual produto é
utilizado.A  Prefeitura  de Joinvil-
le vai realizar a desinfecção de ruas
, com higienização de locais onde
há mais  acesso de pessoas . As
autoridades de São Paulo, com
exceção da Praia Grande  nada fa-
zem até agora ,  como já  foi notici-
ado através DO JORNAL SAO-
PALODEFATO NA ÚLTIMA EDI-
ÇÃO , as nossas Ruas estão imun-
das , sujas, os moradores de rua
urinam ,defecam  em locais de
grande concentração de pessoas
, na  frente  de supermercados,
bancos ,comércio , no Centro da
Cidade  , na Praça da Sé   o  núme-
ro de  desocupados é  enorme e  a
sujeira é  vizivel .Há  locais  da
Cidade que nem  água tem. O  sa-
neamento básico é  deficiente  que
causa 300 mil internações por ano
no País causada por diarreias gra-
ves . Dizem que no BRASIL  TEM
48%  SEM COLETA DE ESGOTO
. Mas,agora  É URGENTE
SR.PREFEITO BRUNO COVAS E
GOVERNADOR JOÃO DORIA
vamos determinar que lavem e
desinfetem as Ruas ,PRAÇAS,
LOCAIS DE GRANDE AGLOME-
RAÇÃO NA CIDADE  DE  SÃO
PAULO  que  sempre dizem é a
maior cidade da América do Sul ,
sigam os  exemplos de outros Pre-
feitos acima citados . Como diz o
personagem na Escolinha do Pro-
fessor Raimundo vamos deixar de
churumelas .

Um momento de pande-
mia, onde devemos todos nos
resguardar em nossas casas,
para nos protegermos e prin-
cipalmente protegermos aos
que são mais vulneráveis e
esses IRRESPONSÁVEIS
fazendo “pancadão Carum-
bé”. Esses irresponsáveis não
compreenderam o tamanho da
gravidade da situação do
MUNDO. O problema é que
esses babacas não serão in-
fectados sozinhos, serão po-
tenciais transmissores do res-
tante da população.

A coronavírus colocou
água no chope de muitos,
principalmente os torcedo-
res do futebol. Nada de par-
tidas e caso aconteça algu-
ma aconteça, será com por-
tões fechados. Os craques
jogarão somente pra eles,
nada de torcedores, apu-
pos  elogios e deixando o
sagrado nome de suas
mãezinhas em paz!

Com essa iniciativa, alguns
técnicos que estão na corda
bamba terão suas demissões
adiadas.

Editorial Tia Zulmira

Deu pra entender!
O ‘coronavírus ‘ está com a bola toda!  De uma pra outra

hora, através de sua ação maléfica a turma está com medo de
ser contaminada e de decisão governamental, foi bolada uma lei
colocando a escanteio aperto de mão, abraço, algo mais, beijos
nem pesar, paralisou competições esportivas em muitos países,
aglomerações,  jogos de futebol com portões fechados, fieis ao
participar da santa missa, cumprimentos jamais etc., entre outras
decisões esquisitas. Não dá pra entender! O carnaval, festa
popular com grande participação popular, tanto quanto entre os
componentes dos desfiles como assistência. Sabe-se de desde

dezembro o ‘coronavíris’ estava atuando na China e nenhuma
autoridade se tocou a fim de não ‘estragar’ a festa pagã. Depois
vieram as proibições. Acontece que se estas  calhassem na
data carnavalesca, a ‘chiadeira seria geral’. Nossos governantes
são inteligentes! Moraram na jogada e deixaram terminar o
reinado de momo para alertar o povão sobre o perigo do
‘coronavírus!’  Deu pra entender o fato de a decisão   vir após
carnaval. Nada de ‘estragar a festa; as eleições vem aí..., e
tome proibições!

Tia Zulmira viúva e observadora das negociatas neste amado
Brasil!

A coronavírus está colo-
cando a população em saia
justa. Alguns supermerca-
dos aumentaram os preços
de suas mercadorias, es-
conderam outras, determi-
nados produtos têm unida-
des ao serem adquiridas. Tá
do jeito que o diabo gosta!

Um decreto do prefeito
Bruno Covas deixa a popula-
ção apreensiva: apenas postos
de combustíveis, farmácias,
supermercados e alguns outros
pontos comerciais poderão ter
atividade diária. Com essa ini-
ciativa o povo não esperava!

Com tudo normal, temos
problemas de abastecimen-
to em alguns artigos, imagi-
ne com essas restrições.

Situação do coringão  no
campeonato complicou: o em-
pate com o Ituano será mau
sinal e, ao enfrentar o Palmei-
ras, não sabemos quando, de-
pende do ‘coronavírus!’

Reportagem, Crítica, Elogios,
Sugestões e Reivindicaçãoes.
saopaulodefato@uol.com.br ou
pelo zap: 99374-4534

Crônica Professor Clovis Pereira

Tempo e temperatura!
Conselho Tia Alzira

Em décadas passadas o
clima era controlado pelas
fases da lua; o lavrador
semeava ao consultar a lua
vigente. Para castrar animais
entre outras atividades no
campo, a fase da lua era
importante. Tudo funcionava
dentro dos conformes. Hoje o
serviço de meteorologia
informa as condições do tempo
e temperatura, o lavrador vai
na conversa, um sol
escaldante acontece e as
semente é perdida ou uma
tempestade de granizo acaba
com as pretensões de uma boa
colheita. Deve haver
‘bagunçado’ o tempo e a
temperatura, as milhares de
incursões que os cientistas
promovem, ‘invadindo’ a lua e
fazendo pesquisas mil. E nós,
simples mortais pagamos por
isso! Certo dia um popular
inquirindo um padre, arriscou
as perguntas: ”Seu padre, é

verdade que o mundo foi feito
em sete dias? Atualmente uma
obra  como o Rodoanel demora
décadas, rola propinas; entre
outras maracutaias! Qual é a
diferença? – Simples,
respondeu o padre: naquele
tempo não havia ‘palpiteiros,
propinas etc. Deus ‘trabalhou’
sem ter ninguém para dar
palpites!” Continuando o
popular arriscou outra
pergunta: “Seu padre, é
verdade que o mundo é
redondo? – Sim, caro fiel. O
mundo foi desenvolvido de uma
forma longitudinal; acontece
que os primeiros habitantes
promoviam festas, muita
animação e de tanto sambarem,
com a vibração, o mundo tomou
a forma arredondada e assim
permanece! As explicações do
sacerdote foram aceitas! O
popular aprovou as respostas:
o padre tá certo nas
insinuações.

Clientes aprovando  pesquisa e
desenvolvimento de poção milagrosa!
Ao abrir as portas do aben-

çoado terreiro da vovó Candi-
nha, notei afluência acima do
normal. Clientes que se acoto-
velavam nas dependências do
terreiro. Havia alguns que ti-
nham a petulância de ‘comprar
um lugar’ oferecendo bom di-
nheiro por uma acomodação
numa cadeira. O motivo? Vovó
Candinha em uma entrevista,
declarou que está desenvolven-
do uma poção milagrosa - nada
de vacina - que colocará pra
correr a tal ‘coronavírus!’ Seus
guias africanos também cola-
boram no trabalho. Imaginem:
vovó Candinha é entendida na
arte do sobrenatural, seus gui-
as africanos são ‘pedra noven-
ta’, a poção após desenvolvida
dará ‘um chapéu na coronaví-
rus, colocando-a a nocaute! As
encomendas antecipadas estão
catalogadas e os interessados
receberão pelo Sedex; o preço

inclui as despesas postais!  Um
laboratório de renome ofereceu
uma grana ralada pela fórmu-
la. Vovó Candinha recusou. Os
clientes estão ansiosos pela
pesquisa e confiam no taco da
vovó Candinha. Aguardaremos
a apresentação da poção mila-
grosa; você que está iminência
de haver contraído a ‘corona-
vírus ao viajar pro velho mun-
do, aguarde o lançamento e
recupere a saúde, dando um
‘chute’ na coronavírus através
das pesquisas da vovó e seus
guias!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

Precisa-se de Contato
publicitário:

Entrar contato pelo
Tel: 3981-4612

*É Assim* -  O Presidente Jair
Bolsonaro, é um estadista e o prin-
cipal líder do País, goste ou não, e
no caso do corona vírus, ele como
maior autoridade, não pode causar
o pânico e a histeria na população,
daí seu comportamento em ameni-
zar a pandemia. Diferente da es-
querda que quanto pior melhor e
leva a doença como argumento con-
tra o Governo, jogando o povo con-
tra Bolsonaro, dizendo que falta
responsabilidade e por aí vai, o que
a esquerda não aceita e não quer
entender, que Bolsonaro é o Pre-
sidente eleito democraticamente e
acabou com a festa (roubo) do di-
nheiro público e ele como Presi-
dente, tem a abrigacão de levar
tranquilidade a nação, mesmo em
tempo de guerra, como o que atra-
vessamos agora, esta guerra in-
justa contra um inimigo invisível.
Portanto, é preciso controlar o pâ-
nico e não criar espaço para uma
catástrofe econômica, exatamente
o que a esquerda pretende, nesta
hora que seria preciso a união en-
tre poderes e partidos contra o ini-
migo comum o corona vírus, e é aí
que se aproveitam os contrários ao
Governo, e tentam por como ini-
migo do povo e do Brasil, justamen-
te o Presidente, só faltando a es-
querda endeusar o corona vírus e
o tratando como herói. É necessá-
rio que o povo fique alerta e não se
deixe levar por esta onda de des-
truição que o PT - PSOL - PC do B
- PCB e outros de menor impor-
tância, sem esquecer que no Con-
gresso e Judiciário, também exis-
tem os querem ver o Brasil na pe-
numbra.

*Renovação* -  Está fácil aca-
bar com os políticos, cancele as
eleições, e não estenda o manda-
to. Aí não poderão usar o vírus
como palanque. É tempo de reno-
vação e acabar com os políticos
profissionais, como aqueles que
têm mais de dois mandatos conse-
cutivos, não poderão disputar as
eleições, e os novos podem ter no
máximo uma reeleição e após isso,
devem ficar afastados pelo menos
por quatro anos.

*Carnavírus* -  Algumas ci-
dades, cancelaram o carnaval para
evitar aglomeração e também com-
bater e não deixar proliferar o co-
ronavírus. Em São Paulo, o que fal-
tou, foi coragem do Prefeito Bru-
no Covas (psdb) em tomar esta ati-
tude, e igualmente ao governador
João Dória (psdb),  (sambódromo
super lotado sem falar nos blocos
que levaram milhares e milhares
de pessoas as ruas, inclusive pra-
ticando sexo em plena rua e a luz
do dia). Agora, estão fazendo o ví-
rus de palanque político e toman-
do decisões que podem e vão afetar
a economia do Estado e do País, fe-
chando serviços que na visão de
Dória não são essenciais, porém,
na verdade (todos os serviços são
extremamentes importantes para
a nação). Isto, sem contar com a
quebradeira de pequenas e médias
empresas. Outro problema, é
quem vai pagar as contas daquele
que não pode sair e sem condição
de trabalhar em casa, são os casos
dos autônomos, corretores, vende-
dores. E agora GOVERNADOR?

*Rede* -  Em rede nacional, o
presidente Bolsonaro fez um dis-
curso verdadeiro e iniciou muito
bem, mas, ao longo da fala se com-
plicou e não foi "politicamente cor-
reto", para quem esperava palavras
bonitas num alto e correto portu-
guês, sem erros e todo cheio de
gestos estudados com uma fala
mansa, comuns a políticos que pre-
cisam convencer e ludibriar o povo,
se enganou, daí todo o xingamen-
to a Bolsonaro. Na verdade, o dis-
curso foi em preocupação o que
os estados e TVs estão provocan-
do, uma crise de histeria e pânico,
e com isso provocar um colapso
na economia, e se isto acontecer,
aí sim, o Brasil vai ter sérios pro-
blemas, não só com o coronavírus,
mas, com muitos e graves situações
de toda ordem, como: mais doen-

ças, fome, aumento na criminali-
dade e assim, finalmente o País se
tornará uma Venezuela e é tudo
que a esquerda e uma certa rede
de TV desejam. Portanto, o povo
têm que ter a visão real do que está
acontecendo e o vírus, só veio co-
laborar com a investida e a inten-
ção de proporcionar mais um im-
peachament, nesta terra, em que
tudo é motivo para se derrubar um
Governo. Precisamos ficar alertas
para o real motivo de tanto ata-
ques a um governante. O grande
erro no pronunciamento, foi mini-
mizar o problema e se vangloriar
do aspecto físico e complementar
que prá ele se pegar a doença, não
passará de uma "gripizinha", a
exemplo do que disse um médico
famoso em uma TV, assim, o chefe
de Estado, têm que voltar em mais
uma rede nacional e tentar conser-
tar o estrago que começava a se
recuperar. Ou isto, será o princí-
pio de um caminho para um golpe
branco e a renuncia, ou cassação
e assim, passar o Bastão de Co-
mando ao General Mourão, mas,
nem isso a esquerda quer, e sim
impedir também Mourão e colocar
Maia presidente da Câmara na ca-
deira de Presidente da República.
Lamentável e criminosamente ver-
gonhoso.

*Assembléia* -  O Deputado
Capitão Conte Lopes (pp), fez um
discurso contundente na Assem-
bléia em favor do Presidente Jair
Bolsonaro, Conte criticou políti-
cos e partidos, em que por qual-
quer motivo falam em cassação,
Conte também pediu para que dei-
xem o Presidente trabalhar, já que
está fazendo um bom Governo.
Conte Lopes, não perdeu a opor-
tunidade e cutucou alguns, que se
elegeram as custas do nome de
Bolsonaro. Ele não citou nomes,
mas, todos sabemos quem são:
Deputada Janaína, Alexandre Fro-
ta e outros menos cotados, e tam-
bém não devemos deixar de fora,
como os aproveitadores e igual-
mente traidores o governador
João "promessinha" Dória (psdb)
o governador do Rio de Janeiro
Wilson "mentirinha" Wetsel
(psc), e Romeu Zema (novo) de
Minas.

*Ladrão* -  Em tempos de ca-
lamidade, países desenvolvidos
abaixam o preço. No Brasil, comer-
ciante vira sinônimo de ladrão com
Preços abusivos, e tudo em gran-
de parte por responsabilidade de
João "promessinha" Dória (psdb),
que pretende parar o País com o
fechamento de empresas e comér-
cio, provocando super preço e
deixar a Pátria em estado de caos,
e provocar uma quebradeira de em-
presas e assim, jogar a responsa-
bilidade a Bolsonaro, abrindo ca-
minho para a sua maléfica candi-
datura a presidência. Lamentável
e criminosamente lesa Pátria ver-
gonhoso.

*Corrupção* -  Foi só chegar
esse coronavírus, prá ver como
tem gente que quer a volta da cor-
rupção, dos desvios de dinheiro, a
farra com dinheiro público, inclu-
sive, mandando dinheiro prá
Cuba, Venezuela e tantos outros
países comunistas e, tudo com o
apoio de emissora de televisão, jor-
nal e revista. E tudo feito na cara
do povo e assim, o pior de todos
querendo voltar a presidente e o
segundo pior querendo ser presi-
dente e usando o coronavírus
como cabo eleitoral. Só resta sa-
ber se a população concorda, acre-
ditamos que a maioria são de gen-
te do bem e querem um Brasil me-
lhor. Mas, muitos não concordam
com o Governo que aí está, e que
acabou com dólar na cueca, apar-
tamentos com malas de dinheiro,
lei Rouanet, e empresas públicas,
mantendo a grande imprensa com
verbas de publicidade.

Ari Pereira
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Brás PereiraSão Paulo

Corinthians vira nome de avenida
na Zona Leste de São Paulo

Cidade de São Paulo homenageou o clube do Parque São Jorge e renomeou uma rua
que dá acesso à Arena como Sport Club Corinthians Paulista

Paixão de milhões de paulistanos, o Corinthians
agora também é o nome de avenida na capital
paulista. Nesta quarta-feira, foi publicado no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo a lei que renomeia a
rua Doutor Luiz Ayres para avenida Sport Club
Corinthians Paulista. O logradouro fica próximo ao
estádio do Timão, em Itaquera, na zona leste da
cidade. O projeto de lei foi apresentado pelo vereador
Toninho Paiva, do PL, no ano passado. Depois de
ter sido aprovado na Câmara, o decreto foi assinado
pelo prefeito Bruno Covas nesta semana e publicado
no Diário Oficial. As placas devem ser mudadas nos
próximos dias.   A avenida Sport Club Corinthians Paulista está
localizada entre os distritos de Artur Alvim e Itaquera, em um

dos trechos que dão acesso aos torcedores que
visitam o estádio, sobretudo para aqueles que saem
da região central.  - Fica denominado Avenida
Sport Club Corinthians Paulista o logradouro
conhecido por Rua Existente e Rua Dr. Luiz Ayres,
que tem seu início na Rua Dr. Luiz Ayres, na divisa
dos setores 113 e 143, entre a linha do Metrô e a
Praça Emilio de Freitas, e o término na confluência
do prolongamento da Rua Tomazzo Ferrara com
o prolongamento da Rua Castelo do Piauí, na divisa
dos setores 143 e 114, localizado no setor 143,
quadra 72 e no setor 114, quadras 385 e 386,

situado nos Distritos de Artur Alvim e Itaquera, nas
Subprefeituras da Penha e de Itaquera.

Política Brás Pereira

O pronunciamento do pre-
sidente da República, Jair Bol-
sonaro, foi alvo de críticas de
deputados durante a primeira
sessão virtual do Plenário da
Câmara dos Deputados.

 Em cadeia nacional, nes-
ta terça- feira, Bolsonaro cri-
ticou o tratamento ao corona-
vírus dado pela imprensa e por
governadores. Disse que, se
for contaminado, terá apenas
"uma gripezinha" e cobrou o
fim das medidas restritivas e
a volta à normalidade em de-
fesa da economia.

 O líder do Republicanos,
deputado Jhonatan de Jesus
(Republicanos-RR), foi o pri-
meiro a falar do assunto. Ele
destacou que o coronavírus
"não é uma gripezinha". "Te-
mos de cuidar agora das pes-
soas e depois teremos muito
tempo para cuidar da econo-
mia", afirmou.

 Infectado com o corona-
vírus, o deputado Luis Tibé
(Avante-MG) também criticou
Bolsonaro por minimizar os
efeitos da doença. "O que es-
tou passando enfrentando
esse vírus é tudo menos uma
gripezinha. Precisamos estar
unidos contra o vírus e a fala
do presidente é muito preocu-
pante", afirmou.

 Oposição - O líder da opo-
sição, deputado Alessandro
Molon (PSB-RJ), disse que a
fala do presidente lhe causou
"tristeza e indignação". "Esta-
mos fazendo um esforço para
evitar a disseminação da pan-
demia e a fala do presidente
vai em sentido contrário. É
desastroso", afirmou.

 Para a líder do Psol, Fer-
nanda Melchionna (Psol-RS),

Pronunciamento de Bolsonaro é alvo
de críticas em sessão virtual do Plenário

Bolsonaro desmerece o esfor-
ço da Organização Mundial de
Saúde (OMS) no combate ao
vírus. "Quando o Brasil passa
por uma das piores crises da
História, temos um presidente
que faz apologia ao obscuran-
tismo", disse.

 Unidade - Sem se referir
ao presidente, o deputado Ar-
naldo Jardim (Cidadania-SP)
defendeu que os poderes atu-
em em harmonia. "Temos que
fortalecer a ciência para que
impulsos pessoais não direcio-
nem as políticas públicas", afir-
mou.

 Defesa - O deputado
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
saiu em defesa do presidente
da República. "Temos a cer-
teza de que é impossível ficar
confinado por um longo perío-
do e isso vai ao encontro do
que dizem outros líderes, como
Donald Trump", afirmou.

 O que diz a OMS - A Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS) tem defendido medidas
duras de isolamento social para
que os sistemas de saúde não
entrem em colapso por meio
de picos muito altos de infec-
tados graves.

 Recentemente, a institui-
ção afirmou que não são ape-
nas os idosos e as pessoas com
doenças preexistentes que es-
tão tendo que ser auxiliados por
aparelhos de respiração. A
Sociedade Brasileira de Infec-
tologia também divulgou nota,
afirmando que “ficar em casa”
é a resposta mais adequada
para a maioria das cidades bra-
sileiras neste momento.

Fonte: Agência Câmara de
Notícias



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

Aprendemos que as Leis divinas têm seu
equilíbrio na Lei de Harmonia e diante disso
temos a certeza de que tudo o que nos acontece
é para o nosso melhoramento espiritual e
conseqüentemente, também material.
Percebemos que após catástrofes que derrubam
cidades, estas mesmas localidades se reerguem
mais aperfeiçoadas e desenvolvidas tanto
moralmente como socialmente e até mesmo
cientificamente. Veja Hiroshima e Nagasaki.

Também notamos que o ser humano tende
a buscar respostas para estes acontecimentos
no sobrenatural e até mesmo profeticamente.
É normal adaptar tais ocorrências às profecias
antigas de vários profetas como Nostradamus
e Malaquias e até mesmo nas palavras de Jesus
ou no Apocalipse gerando o medo de Deus ou
das divindades pequenas. Isto nos lembra que
antigamente procurava-se aplacar a ira dos
deuses com sacrifícios sanguinolentos (bois,
ovelhas e até humanos). Acreditavam que com
esta pratica o deus em que criam se daria por
satisfeito e que alem de perdoar os pecados
do ofertante (se o pecado fosse pequeno uma
simples pomba (rolinha) seria o suficiente para
a remissão), ajudaria na colheita ou na vitoria
da guerra entre outros povos e assim por
diante. Este deus na atualidade não existe mais,
porem, muitos insistem em mantê-lo vivo
através dos dízimos, ofertas, promessas e
sacrifícios.  A crença no castigo divino ainda
perdura em algumas mentalidades devido ao
deus abraâmico que na Bíblia exterminou mais
de 2 milhões de pessoas e que ainda teima em
prevalecer entre nós. Na evolução religiosa
iniciamos com adoração e ofertório, passamos
para adoração e petitório e hoje temos
veneração e louvação nos mostrando um novo
paradigma de conceitos não cabendo mais crer

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
 Com a Bolsa de Valores em alta, invista! Invista sobre seus inimigos, sua sogra, nos

políticos atuais que brigam em suas reuniões, quando deveriam trabalhar em prol dos eleitores
que lhes arrumou um rendoso emprego.

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

  O coronavírus está com a bola toda, portanto cuide da sua carcaça, caso tenha vontade de
presenciar os jogos da próxima Copa do Mundo. Nas partidas em que a seleção brasileira
participar, anote quantas vezes que  Neymar cairá; há prêmio em dinheiro para o acertador!

 O signo indica viagem de férias junto a família, incluindo sogra e cunhados marafeiros. A
duração será mínima; apenas alguns dias na cidade de Osasco – SP, viajando num dos confortáveis
trens da CPTM.

  Problemas vários, inclusive na coluna que sustenta o tapume do seu barraco. Escore a
coluna, antes que o barraco vá abaixo e você será focado no programa do Datena, como mais
uma vítima ocasionada pelo temporal.

  O signo aponta alegria! No exame sobre coronavírus, você foi aprovado! Está livre do
terrível mal, porém  de outro mal, não está livre! Sua sogra e cunhados chegados numa cachaça,
virão passar as festividades  do próximo natal em sua casa!

 Consulte seu médico de confiança, caso ele esteja de plantão no posto de saúde - ou de
doença -, se o cabra tá bem de saúde, não ‘procure chifre na cabeça de cavalo’. O médico
receitará um monte de injeções-todas aplicadas na ‘região sul, pelo enfermeiro Bernardão!

  Evite o tal de Stress. Esse indivíduo saiu recentemente do xilindró, está sem grana e ao
encontra-lo, na certeza pedirá grana emprestada e o momento não está propício para emprestar
nada, inclusive  até aperto de mão deve ser evitado, ordem do ‘coronavírus!

  Cuida da   sua  parte espiritual, porque a parte material está no osso! Segundo previsão do
dr.C. Pultura, acerte seus negócios, escolha um local aprazível no cemitério e descanse em paz.
Lembrete de  São Pedro.

 Em recente exame de laboratório geral na carcaça, o aparelho de Raio X nada constatou!
Seus órgãos estavam em recesso devido a presença do ‘coronavírus’, fazendo coro com o
recesso das partidas de futebol. Aguarde retorno do futebol e faça novos exames.

 Objetivo alcançado! Parabéns pela conquista! Será o novo treinador do Coringão, não o
Coringão do Imirim que desapareceu do mapa há anos e sim do Coringão de Itaquera, após a
muitas partidas  partidas sem vencer e a troca de treinadores sempre em voga!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Boa saúde! Não tenha pressa em vencer na vida; tudo acontece de acordo com a providência
divina! Trabalhe e confia1

  Faça exame cardiológico na clínica especializada do dr. K. Brito! Seu coração atualmente
não bate com a frequência correta e sim apanha! Recado de São Pedro.

PANDEMIA 1/2
na divindade através do
medo porque a natureza
caminha de etapa em etapa
para uma ordem das coisas
menos cruel e menos
violenta. Nas primeiras
idades do nosso planeta a
dor era a única escola e o
único incentivo de melhora
para os seres. Depois os
males terríveis como a
peste, a lepra, a fome e a
guerra desaparecem e os
tempos se tornam mais
favoráveis através dos
expurgos que a própria

natureza propicia para um mundo melhor.
No inicio o caminho era único: pela dor;

depois se desdobrou em dois: pela dor ou
pelo amor para em seguida se triplicar em:
pela dor, pelo amor ou pela inteligência ou
razão. Chegará o tempo em que voltará a ser
uno: pelo Amor, porque o Amor é atração
celestial de almas e que como potencia divina
une os mundos, fecunda-os e os governa
porque é Deus presente.

O homem dominou os elementos,
encurtou distancias, conquistou a Terra, aboliu
a escravidão e está eliminando o preconceito.
Tudo evoluiu e evoluirá mais ainda. O
progresso moral é lento porem seguro. As
palavras de Sócrates (só sei que nada sei) nos
mostram que apesar do que já alcançamos
temos muito ainda a alcançar. No ano de 1616
tivemos a revelação do mundo macro através
de Galileu e no ano de 1663 os do mundo
micro; em 1857, Allan Kardec revelou o
mundo Espiritual dando um novo panorama
para a ciência acadêmica com novos conceitos
para serem pesquisados e estabelecidos, novas
leis e novos universos para serem examinados
e entendidos. Em 1996, John Horgan anunciou
o fim da ciência, mas o projeto genoma
apareceu.

No século XX a teoria da relatividade foi
desmentida pela força quântica, provando-nos
que ainda temos muito que entender,
principalmente quanto às pandemias que nos
acometem. Raul Seixas não errou quando
afirmou que somos metamorfoses ambulantes.
Estamos errados? Acreditamos que não!
Vamos ver na continuação desta reflexão;
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Coletores de Lixo registram demonstrações de
carinho em bairros da Zona Norte de São Paulo
Além do lixo bem
ensacado e seguro,

moradores anônimos
deixaram mensagens

de incentivo aos
trabalhadores, que

são essenciais para o
bem estar e a saúde

de todos os
paulistanos

Uma demonstração de respeito e
reconhecimento surpreendeu os pro-
fissionais da Prefeitura de São Paulo,
responsáveis pela coleta de resíduos
domiciliares nas regiões da Casa Ver-
de e do Jaçanã. Na última terça-feira
(24), além do lixo bem ensacado e
seguro, moradores anônimos desses
bairros deixaram mensagens de incen-
tivo aos trabalhadores, que são essen-
ciais para o bem estar e a saúde de
todos os paulistanos. Em um momen-
to em que todos buscam isolamento
para evitar o contágio pelo novo co-

CET altera circulação na Rua Oscar
de Moura Lacerda, na Zona Norte

Via da Casa Verde passará a ter mão única a partir deste sábado (28)
A Companhia de Engenharia de

Tráfego (CET) vai implantar mão
única de direção na Rua Oscar de
Moura Lacerda, no sentido da Rua
Santa Faustina para Rua Sebastião
Ribeiro do Valle, na Casa Verde,
Zona Norte, a partir de sábado (28).
A medida visa melhorar as condições
de segurança de pedestres e fluidez
no trânsito local.

Alternativas -  Os veículos pro-
venientes da Rua Sebastião Ribeiro
do Valle com destino a Rua Santa
Faustina deverão seguir pela Rua
Carolina Bauer.   A engenharia de
campo da CET vai acompanhar as
alterações e orientar motoristas e

usuários sobre as mudanças, visando
manter as condições de segurança e
fluidez do tráfego.   Para informa-
ções de trânsito, ocorrências, recla-
mações, remoções e sugestões, ligue,
acesse o site ou baixe o aplicativo
SP156. O atendimento é 24 horas por
dia. https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/
portal/servicos

Recomendações  - Respeite a
sinalização; - Se necessitar pedir in-
formações, proceda de forma a não
comprometer a fluidez do trânsito; -
Procure utilizar vias alternativas, evi-
tando passar nas imediações das al-
terações.  Você sabia que cuidados
simples podem ser adotados na pre-

venção do COVID-19, também co-
nhecido como coronavírus? A doen-
ça inicialmente se manifesta como um
resfriado comum. Por isso, os cuida-
dos básicos de prevenção à gripe
podem ser adotado, como:  Cobrir a
tosse (se possível não utilizando as
mãos);  Utilize lenços descartáveis e
jogue-os no lixo após o uso;  Cubra
sempre o nariz e a boca ao tossir e
espirrar, se possível, não utilizando as
mãos;  Lave as mãos frequentemen-
te com água e sabão;  Evite aglome-
rações ou locais pouco arejados;

 Evite tocar nos olhos, nariz e
boca;  Não compartilhe objetos de uso
pessoal.

A prefeitura de São Paulo conti-
nua agindo rápido e tomando atitudes
firmes para que possamos gerir a cri-
se do coronavírus de maneira respon-
sável e ágil:   quarta-feira (25), o pre-

De acordo com Covas, as obras no Hospital Brasilândia foram antecipadas
e com isso serão “150 novos leitos de UTI na luta contra o coronavírus”

Covas anuncia novos leitos e reforça
importância do isolamento social

feito Bruno Covas  anunciou a an-
tecipação em dois meses da inau-
guração do Hospital Municipal da
Brasilândia, o que ajudará muito a
nossa região e toda a cidade de São

Paulo.   No último 12/02,  Sandra San-
tana junto com o Secretário Edson
Aparecido e a vereadora  Aline Car-
doso , visitou as obras e discutiiram
também a questão do viário que de-
verá ser implantado nos próximos
dias.   A primeira fase do Hospital
será entregue em abril, com 150 no-
vos leitos de UTI para o enfrenta-
mento da pandemia do coronavírus
na cidade.  Essa é só mais uma das
ações que tomamos para valorizar e
ampliar a rede pública de saúde.
Mais medidas estão sendo discutidas
e, assim que concretizadas, divulga-
remos. O prefeito de São Paulo tam-
bém reforçou o anúncio de 100 no-
vos leitos de observação ao lado do
Hospital Municipal MBoi Mirim, doa-
dos pelas empresas Ambev e Gerdau,
que se somam aos 2 mil leitos anunci-
ados para os hospitais de campanha
do Estádio do Pacaembu e do Parque
do Anhembi. Bruno Covas deu as de-
clarações em coletiva de imprensa ini-
ciada pelo governador de São Paulo,
João Doria, seu colega de partido.

ronavírus, as palavras foram de agra-
decimento. “Obrigada por vocês esta-
rem na rua para nos proteger”, diz o
cartaz colado a um saco de lixo na Casa
Verde. “Deus proteja você e seus fa-
miliares”.  Na divisa com Guarulhos,
o recado lembrou o papel de zelado-
res desses profissionais. “Saúde a vo-
cês e às suas famílias. Somos gratos
por cuidarem de nossas casas.”

O motorista Luciano Duarte foi o
responsável pelo registro do Jaçanã,
feito a pedido de um dos coletores, que
queria mostrar o carinho dos muníci-

pes à esposa. “Há pessoas que se im-
portam como nosso trabalho”, resu-
me, após contar que, em meio à crise
da covid-19, muitos têm aplaudido o
trabalho da coleta. “A gente não pode
parar. Nosso serviço é essencial.”

 O também motorista Igor Lima,
que roda pelas ruas da Casa Verde,
até postou a foto registrada no bairro
em sua rede social. E pediu conscien-
tização. “O importante é saber o pa-
pel de cada um nesse momento. Uns
tem que trabalhar. Outros tem que fi-
car dentro de casa. Vamos colaborar.”

A Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, abre processo seletivo para
260 vagas na área da saúde para
trabalhar por 90 dias no Hospital de
Campanha do Anhembi, que está
sendo construído no centro de
eventos da zona norte da capital. As
inscrições on-line podem ser
realizadas até às 13h desta sexta-
feira, 27 de março, pelo site
www.tinyurl.com/hospitalanhembi.

 “A Prefeitura está fazendo todos
os esforços para promover o
enfrentamento ao coronavírus. Diante

Prefeitura de São Paulo abre seleção para 260 profissionais,
que trabalharão no Hospital de Campanha do Anhembi
Cate irá realizar a pré-seleção on-line para a empresa que
gerenciará unidade voltada aos pacientes do coronavírus

da necessidade de contratação de
profissionais para o Hospital de
Campanha do Anhembi,
disponibilizamos as equipes do Cate
para auxiliar a entidade que irá
gerenciar o equipamento, na seleção
dos profissionais que irão trabalhar
no atendimento às pessoas
infectadas pelo coronavírus”, explica
a secretária de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, Aline
Cardoso.

  As vagas são para os cargos de
farmacêutico, fisioterapeuta,
nutricionista, técnico de farmácia,
técnico em gasoterapia, assistente

social, auxiliar de rouparia,
escriturário, oficial de manutenção e
recepcionista.    Serão exigidos ao
menos seis meses de atuação na área
hospitalar e comprovação de
escolaridade completa nas áreas
técnica e superior e acordo com o
cargo. Para recepcionista,
escriturário e auxiliar de rouparia, o
requisito obrigatório é o ensino médio
completo.    Durante o processo
seletivo será informado o salário,
benefícios e horário de trabalho para
as equipes a serem formadas. Os
candidatos selecionados na primeira
fase passarão por prova e entrevista.
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Brasil Tia Zulmira

O ministro da Economia, Paulo Guedes,
recomendou ao presidente Jair Bolsonaro
que estimulasse o retorno gradativo da
atividade econômica em até duas semanas,
para mitigar os efeitos da pandemia do novo
coronavírus para as contas do país e o
avanço do desemprego. A avaliação de
membros da pasta comandada pelo ministro
é de que a economia do país não suportaria
passar pela crise se a recomendação de
isolamento e estabelecimentos fechados
perdure até depois do dia 7 de abril.

 A data é vista como chave por
integrantes graduados da equipe econômica
para que o país consiga se recuperar, de forma mais rápida, dos impactos econômicos acusados pela pandemia. Em condição de
anonimato, um secretário do alto escalão da pasta resumiu a leitura da equipe: “Às vezes o excesso de remédio é que mata o
paciente”. Contudo afirmou que Guedes respeita as orientações do Ministério da Saúde.

Guedes avisou Bolsonaro que economia
aguenta isolamento só até 7 de abril

 O mundo está passando
por um momento muito delica-
do e precisamos ter calma. A
recomendação da OMS – Or-
ganização Mundial da Saúde é
para não sair de casa, então, é
o momento de tentar encarar
essa situação da melhor for-
ma possível e pensar em to-
das as vezes que queria traba-
lhar de casa ou simplesmente
não sair, e aproveitar para cur-
tir o seu lar. A psicóloga, Aline
Melo, do CAIS - Centro de
Atenção Integral à Saúde – do
São Cristóvão Saúde, dá dicas
abaixo de como lidar com essa
situação e evitar que sentimen-
tos como ansiedade e angús-
tia tomem conta durante a qua-
rentena.

 Fake news estão por toda
a parte nas mídias sociais, pre-
ocupe-se em absorver as in-
formações as quais você sabe
a procedência e a veracidade
da notícia.

 Aproveite esse período
para descansar, focar na sua
alimentação, que deve ser a
mais saudável possível; no seu
sono; na ingestão de água e no
autocuidado – tais pontos po-
dem aumentar, inclusive sua
imunidade.   Se você gosta de
atividade física, tente se exer-
citar de forma responsável em
casa também. Praticar técni-
cas de relaxamento e alonga-
mento aliviam as tensões. A
internet tem plataformas de
vídeos gratuitos que podem
auxiliar na escolha do melhor
exercício físico possível.

 Coloque em dia alguns de-
sejos que você deixaria de lado
por falta de tempo, como: ler
um livro que estava com von-

Bem Estar Marcia Martins de Souza

Quarentena: psicóloga dá dicas para o período de
isolamento social e como lidar com a ansiedade

tade, atualizar-se na sua série
predileta, fazer cursos online,
seja de idioma ou de aprimo-
ramento profissional. Aprovei-
te também para fazer coisas
não tão legais, mas que tomam
tempo, como coisas que não
usamos mais para doar, por
exemplo. Ou arrumar aquele
espaço que está bagunçado e
esquecido devido a rotina cor-
rida.

 Se você mora com outras
pessoas, use esse tempo para
dar mais atenção a elas, con-
versem mais e tentem tirar pro-
veito desse tempo juntos.
Aproveite para fazer chama-
das de vídeo com familiares e
amigos para falar de assuntos
aleatórios, é uma maneira de
manter a proximidade.

 Aprenda a cozinhar um
prato novo ou faça aquela re-
ceita que tanto gosta, enquan-
to ouve sua playlist de música.
Caso tenha filhos ou pet, apro-
veite para dar atenção, brincar,
dar e receber carinho.     Me-
dite. Hoje em dia existem inú-
meros aplicativos e vídeos que
podem auxiliar e estimular esta
prática tão importante para
acalmar nossos pensamentos
e nos proporcionar serenidade
– característica que precisa-
mos fortalecer agora.

  No trabalho home office,
aproveite esse momento para
planejar, pensar em coisas no-
vas, continue produzindo e pen-
sando em soluções no traba-
lho para poder impactar o me-
nos possível o seu dia a dia.
Além disso, se possível, crie
um cantinho na sua casa des-
tinado ao home office. Man-
tenha a sua rotina de antes

como tomar banho antes de
começar o dia, vestir uma rou-
pa confortável, tomar o café
da manhã, entre outros hábi-
tos rotineiros.

 "Por fim, caso sentimen-
tos como ansiedade, angústia,
medo e outros se apresentem,
precisamos ter em mente que
o momento que vivemos é algo
inédito para nós, então, vamos
ter que aprender a lidar com
todas as situações da pande-
mia. Tudo que é novo gera
medo, mas podemos acolher
nossas angústias e usá-las de

maneira positiva, por exemplo:
nos cuidando devidamente, se-
guindo as orientações da Or-
ganização Mundial de Saúde –
OMS e aproveitar da melhor
maneira esse momento em
casa.”, finaliza a psicóloga.

Sobre o Grupo São Cris-
tóvão Saúde -  Administrado
pela Associação de Beneficên-
cia e Filantropia São Cristóvão,
o Grupo São Cristóvão Saúde
é constituído pelas seguintes
Unidades de Negócio: Hospital
e Maternidade Geral, Plano de

Saúde, sete Unidades Ambula-
toriais, Filantropia, Centro de
Atenção Integral à Saúde
(CAIS), Instituto de Ensino e
Pesquisa (IEP) e Hotel Recan-
to São Cristóvão, localizado em
Campos do Jordão. Referência
em saúde, na Zona Leste de
São Paulo, a Instituição com-
pletou 108 anos em dezembro
de 2019. Através da gestão ad-
ministrativa dirigida pelo CEO/
Presidente, Engº Valdir Pereira
Ventura, tem sido promovida
uma grande modernização e
expansão em sua estrutura fí-

sica e tecnológica, investido em
equipamentos, certificações e
profissionais qualificados. Atu-
almente, o Hospital e a Mater-
nidade aumentou a capacidade
de internação passando de 171
para 275 leitos, além das sete
Unidades dos Centros Ambula-
toriais, Centro Laboratorial Amé-
rico Ventura (CLAV) e do Cen-
tro de Atenção Integral à Saúde
que realizam diariamente milha-
res de consultas, proporcionan-
do qualidade assistencial às mais
de 126 mil vidas do Plano de
Saúde.
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A reportagem sobre o andradinen-
se Ademar Gomes, que deixou a tran-
quilidade da cidade natal no inicio dos
anos 60 para vencer na maior capital
da América Latina, foram uma das
épicas contadas nas páginas da Re-
vista Fala!. Ademar posou na icônica
Avenida Paulista com uma caixa de
engraxate, a maneira que ganhou a vida
nas ruas de Andradina na infância e
abriu seu coração para a reportagem
sobre o amor inesquecível que nutre
por Andradina.

 O advogado recebeu a equipe de
reportagem da Revista Fala! em seu
escritório na Avenida Brasil, perto do
parque Ibirapuera. O prédio se des-
taca no cenário luxuoso da via. Tem
colunas gregas e bananeiras lançando
cachos em sua entrada. A recepção
em nada lembra um escritório de ad-
vocacia. Há vida e arte em todos os
cantos. chama a atenção um cheiro de
boa comida no ar.

 Ela vem do refeitório do escritó-
rio, que chega a servir 70 refeições
diariamente e onde, comumente Ade-
mar almoça ao lado de seus colabora-
dores e clientes. Se algum cliente che-
ga perto da hora do almoço logo é
convidado a se servir, uma acolhida
sincera, típica do interior de São Pau-
lo, e mais um toque pessoal do an-
dradinense que por décadas reuniu os
amigos que fez em uma festa de con-
fraternização para falar das memóri-
as e festejar a vida.  Entre as pessoas
que o cercam no dia há uma imensa
familiaridade ao se referirem ao Dr
Ademar. Há sempre um tom pater-
no. A encantadora Olema de Fátima
Gomes, também advogada, é a com-
panheira perfeita e também abriu a
intimidade do lar para essa entrevis-
ta. Eles são casados há mais de 50
anos e da união vieram três meninas
Sandra Regina Gomes, Simone Go-
mes e Luciana Gomes.

O HOMEM E A FAMA -  Um
longo caminho divide a história do
menino andradinense pobre, caboclo
e caipira, como gosta de dizer, ao ad-
vogado de sucesso e dos casos polê-
micos como o de Francisco de Assis
Pereira, o “ Maníaco do Parque”, do

Ademar Gomes, o andradinense que conquistou São Paulo
ciclista David dos Santos de Sousa,
que perdeu o braço direito ao ser atro-
pelado na Avenida Paulista, de Eloá
Cristina, morta pelo namorado em
2008. O escritório “Ademar Gomes
Advogados Associados” foi estabe-
lecido em 1974 em São Paulo, e em
todo esse tempo ele garante que nun-
ca esteve atrás de casos midiáticos,
mas eles “correram” para ele.

 Mesmo que os casos criminais
sejam os seus prediletos, segundo
entrevista ao Grupo Folha, “empre-
sas dizem pagar altos valores pela
consultoria do escritório, que também
atua em áreas como trabalhistas e de
fusões”.

 Seu escritório hoje tem 13 mil
causas ativas sendo que mil são gra-
tuitas, de gente que o procura sem ter
como pagar ou comprometera econo-
mia familiar para contratar seus ser-
viços. Além disso, 100% dos rendi-
mentos do escritório vão para carida-
de. Com atuação em mais de 30 mil
casos, Ademar Gomes diz ter apren-
dido que quanto mais faz pelas pes-
soas, mais casos aparecem a sua por-
ta.  Ele já perdeu a conta de quantos
cursos de direito já pagou a pessoas
que encontrou ao acaso da vida. Atu-
almente ele custeia cerca de 14 men-
salidades de faculdade, a grande mai-
oria em direito e apenas uma de medi-
cina, para um caso que o comoveu.

MEMÓRIAS -  Aos cinco anos,
morador do bairro Pereira Jordão, ele
percorria os pastos nos arredores da
cidade a procura de ossos bovinos que
vendia por quilo por alguns trocados.
Também vivia no matadouro munici-
pal onde podia eventualmente ajudar
os funcionários na limpeza ou qual-
quer outro serviço que era pago com
vísceras de gado, que levava para casa.
“Era uma das bases alimentares da
família e até hoje cultivo o gosto por
uma boa buchada”, lembra.

 O pai era barbeiro, estabelecido
na Avenida Barão do Rio Branco, pró-
ximo à estação ferroviária. Na caixa
de engraxate, ele se garantia de segun-
da a segunda. Ele “vivia na rua” na
luta pelo dinheiro parco antes que ti-
vesse a oportunidade de mudar a sua

história, com amor vindo de todos os
cantos, conforme narrado em sua car-
ta para o amigo Constante Piatto, que
veremos a seguir.

 “O que passei não desejo que
nenhuma criança passe. Cheguei a não
acreditar que um Deus existia, mas
descobri que, primeiro ele me mos-
trou o ‘mundo cão’ para depois me
abençoar com uma vida maravilhosa
e o poder de ajudar outras pessoas.
Hoje digo que Deus existe e ele me
ama”, cita.

 Sair de Andradina não represen-
tava o fim das dificuldades. Ele era
contínuo em uma agencia bancaria e
foi transferido para São Paulo quan-
do tinha 17 anos, mas o emprego não
deu certo. Ele morava na região co-
nhecida como “Cachoeirinha”, extre-
mamente pobre e distante de tudo, o
que obrigava o casal a longas cami-
nhadas.

 “Um dia minha filha mais velha
estava doente e fui pedir um empre-
go a um vizinho que era padeiro. Ele
me adiantou o do remédio e me indi-
cou a um amigo que me levou para
trabalhar nas docas de Santos como
apontador. Era um emprego noturno
que pagava no final do expediente,
assim ninguém em casa passou fome
por seis meses”, lembra.  Formado
em contabilidade, foi trabalhar em
uma empresa que tinha filial em São
Bernardo para onde foi transferido.
Na mesma época passou no vestibu-
lar para o curso de Direito na Uni-
versidade Católica.

“Era tudo caro e difícil. Conse-
gui frequentar por seis meses e tive
que trancar”, lembra.  Passar em uma
faculdade neste período era um ato
heroico. Em São Paulo o curso exis-
tia apenas na Makenzie, PUC, e na
São Francisco.

Quando haviam vestibulares,
chegavam a ter 10 mil candidatos dis-
putando 100 vagas. Mais tarde ele
conseguiu passar no curso em Bra-
gança Paulista, que teve condições de
frequentar por ter conseguido uma
bolsa. Para estudar, todos os dias fa-
zia um trajeto de centenas de km en-
tre a casa e a faculdade.

Fonte: https://www.hojemais.com.br/

Maria Helena
A Força da Mulher!




