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São Paulo vai instalar 2 mil leitos
no Pacaembu e no Anhembi

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou nesta sexta-feira
(20) que a prefeitura vai instalar 2 mil leitos de baixa complexidade
no estádio do Pacaembu e no Anhembi para atender pacientes com
suspeita de infecção pelo novo coronavírus.  "Nesses espaços nós
poderemos fazer o acompanhamento da população que não se
encontra numa situação de alto risco, mas precisa de uma atenção
do poder público", disse Covas durante agenda no Hospital de
Parelheiros.   Dos 2 mil leitos, 200 serão implementados no estádio
do Pacaembu, que será adaptado para receber os pacientes. Os
outros 1,8 mil serão instalados no complexo do Anhembi, segundo
nota da Prefeitura.  "Vamos adaptar esses dois espaços, um deles
cedido pelo novo concessionário do Pacaembu, que estará pronto
em duas semanas. Já as 1.800 vagas no Anhembi estarão prontas
em até três semanas", disse.

 Segundo a nota, esses leitos serão disponibilizados para pessoas
que estão sendo atendidas em UBS (Unidade Básica de Saúde) e
em hospitais, e novas estruturas como essas também poderão ser
montadas em outras regiões da cidade, caso seja necessário.

Como proteger sua saúde mental
em tempos de coronavírus?

Estado faz acordo com supermercados para
oferta de álcool em gel a preço de custo

O Governador João Doria
anunciou nesta quinta-feira
(19) um acordo com supermer-
cados para oferta de álcool em
gel a preço de custo em todas
as regiões do Estado. O pro-
duto é um dos principais itens
recomendados por autorida-
des de saúde para prevenção
e combate ao novo
coronavírus.nA partir de 23 de
março, os supermercados ven-
derão o produto com margem
zero. Nenhum valor adicional”,
afirmou Doria. “Isso certa-
mente vai impor uma redução
no preço para o consumidor”,

acrescentou o Governador.  A
medida ainda não abrange o
álcool em gel vendido em far-
mácias, mesmo aquelas que
funcionam dentro de supermer-
cados. A decisão foi viabiliza-
da por um comitê executivo
sob coordenação da Secretá-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patricia Ellen, e for-
mado por representantes do
Estado e empresários. O setor
supermercadista foi represen-
tado pela Associação Paulista
de Supermercados (Apas).

 Valor  - Segundo o Gover-
nador, o preço promocional

deve começar a valer a partir
da próxima segunda-feira (23).
Os lojistas se comprometeram
a praticar no varejo o valor que
os produtores cobrarem no
atacado pelo álcool em gel.

 Doria também afirmou que
o acordo foi facilitado por uma
decisão do Ministério da Saú-
de. A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) per-
mitiu alteração nos protocolos
de produção do álcool em gel
para aumentá-la na escala exi-
gida pela pandemia.  “Ao Mi-
nistério da Saúde e à Anvisa,
os nossos cumprimentos por
terem entendido o caráter
emergencial em que estamos
neste momento. O Ministro
Luiz Henrique Mandetta tem
sido correto nas relações com
o Governo de São Paulo”, dis-
se o Governador.  A procura
pelo álcool em gel em São Pau-
lo aumentou a ponto de provo-
car desabastecimento em pra-
ticamente todas as regiões do
Estado. Especialistas em saú-
de recomendam o uso fre-
quente do produto para higie-
ne das mãos e também de ob-
jetos, móveis e superfícies que
possam ter sido contaminados
pelo coronavírus.

Como seres humanos nós nos organizamos em sociedade através da interação social, estamos habituados a isso, faz parte da nossa rotina e dia a dia, portanto é natural que o isolamento social possa
trazer algum desconforto, o que pode ocasionar algumas respostas físicas e emocionais que podem afetar tanto nosso sistema imunológico, quanto nosso equilíbrio emocional. Pág. 3
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Produto é um dos principais itens de higiene para prevenção ao
novo coronavírus; medida vale a partir do dia 23 de março
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Dória (e seu descontrole)  -
Governador João promessinha
Dória (psdb), e o Senador Major
Olímpio, quase chegam as vias
de fato. Dória estava em visita
ao (CAOS) OPS: CAO - Centro
de Apoio Operacional, e está
provocando tudo e a todos e a
cada dia angariando mais desa-
fetos, vários oficiais da PM fo-
ram para a reserva em decor-
rência de não concordarem com
as atitudes do Governador, as-
sim, Dória corre o risco de ter
como seguranças, meia duzia de
policiais, isto, contando com os
policiais civis, que segundo Dó-
ria ganham um ótimo salário.
O que esperar de um governa-
dor que não têm sequer o res-
peito de seus comandados. La-
mentável e criminosamente ver-
gonhoso.

Subprefeituras -  Atualmen-
te a maioria das subprefeituras,
estão com problemas de adminis-
tração, existem casos até de sub
prefeitos que estão excercendo
o cargo sem estarem nomeados,
pois aguardam "briga política"
entre vereadores e deputados
que querem o controle de subs.
Portanto, a melhor política, seria
a de (porteira fechada), ou seja: o
sub prefeito escolhido, teria a
possibilidade de escolher a sua
equipe de colaboradores, coisa
que não acontece atualmente,
pois os principais cargos, são
loteados entre políticos, causan-
do assim, embaraços, constran-
gimento e até quebra de hierar-
quia nos gabinetes. Lamentável
e vergonhoso.

6 anos -  A Operação da Polí-
cia Federal a Lava Jato, comple-
ta seis anos e colocou muita
gente grauda na cadeia, mas, a
nossa Justiça que não tem cre-
dibilidade nenhuma, vive provan-
do sua baixa confiança na popu-
lação, e assim, vai colocando em
liberdade ladrões, corruptos e
todos os tipos de criminosos, in-
clusive condenados em segun-
da instância. Em função disso, o
Congresso ao lado do STF, deci-
diram que os envolvidos na cri-
minalidade, sejam presos so-
mente depois de julgado e tran-
sitado em terceira instância,
claro está que isto favorece os
magnatas e políticos prá la de
corruptos. Lamentável e crimi-
nosamente vergonhoso.

Entrave -  O grande e único
entrave no Governo de Jair Bol-
sonaro, são as constantes inter-
ferências dos filhos do Presi-
dente. Os rebentos vivem se
"metendo" em todos os assun-
tos que envolvem ministros, ad-
ministração, Câmara Federal,
Senado e até na vida particular.
É preciso colocar os "herdeiros"
nos seus devidos lugares, ou
então, contratar de vez e assim,
dar autorização oficial para
constranger o Governo e seu
dirigente.

Janaína -  A Deputada Jana-
ína Paschoal, faz discurso con-
tra a Rede Globo, Dr. Dráusio
Varela e a imprensa esquerdis-
ta que quer destruir o Brasil.

Isto no caso do transexual Suzy,
estuprador e assassino sangui-
nário, que a Globo quis endeu-
sar como coitadinho e vítima do
sistema, quando na verdade até
parentes do assassino tarado,
testemunharam contra ela, afir-
mando que Suzy é perigoso e
que talvez, tenha praticado ou-
tros atentados. É lamentável a
falta de responsabilidade da
emissora do plim plim. E finali-
zando, será verdadeira a fala
desta deputada que também deve
trair Bolsonaro, o Brasil e seus
eleitores.

Deuses -  O Ministro do STF
Marco Aurélio, expediu ofício
em que proíbe pessoas comum
de se dirigirem a ele. O deus
Marco Aurélio, sentiu -se ofen-
dido quando um reles mortal
enviou convite a ele para que
participasse de um evento ho-
menageando um Ministro do
STE. Marco Aurélio alega que a
liturgia do judiciário foi quebra-
da e que membros do cerimonial
não devem se dirigir a Ministros
do Supremo. Assim, o Olimpo,
,(lugar onde vivem os deuses)
foi contaminado com o ser hu-
mano comum. Aliás, o STF deci-
diu que o pobre não deve ter
remédios de alto custo de gra-
ça, mas, lá na Suprema Côrte,
continua no cardápio, vinhos
importados, lagostas, viagens
ao exterior etc. Cadê o Exérci-
to???

Arrependimento -  A recí-
proca é verdadeira! João pro-
messinha Dória (psdb), diz que
se arrependeu de ter votado em
Bolsonaro, mal sabe ele que em
conversas de bares, quartéis,
festas, hospitais, delegacias,
churrascos, confraternizacão e
até reuniões familiares e etc.
Dizem que também se arrepen-
deram de ter depositado o voto
em Dória. A maioria que votou
no Governador, se arrependeu.

Batendo -  Desde que existe
a imprensa, nunca se "bateu"
tanto em um Presidente como
agora, e isto, porque o Brasil
está mudando e para melhor.
Atualmente quem deseja a que-
da de Jair Bolsonaro, são: Glo-
bo, PT, a esquerda em geral, Al-
columbre, o chileno Rodrigo
Maia, Toffoli. Eles não aceitam
a derrota e quem não pensa
como a esquerda, são errados e
taxados de tudo, desde homo-
fóbicos a preconceituosos, e
não  se conformam que as urnas
deram a vitória a Bolsonaro, eles
não respeitam nada e ninguém
porém, exigem respeito, admira-
ção, adoração do povo, e se re-
moem quando o Presidente é
aclamado pelas ruas, pois, não
possuem o mesmo carisma e
nem a aceitação do público.

Gravíssimo -  A pandemia do
corona vírus, esta causando
graves problemas em todos os
setores da cidade, ainda assim,
ao que parece o Governo Esta-
dual e Municipal estão masca-
rando e omitindo números de
infectados e de vítimas fatais.

Coronavirus está na ordem do dia! Nem políticos ladrões
que roubam à vontade e transportam dinheiro numa reforçada
cueca conseguem quebrar o tabu dessa epidemia! Nos
noticiários que vemos pela tevê, ouvimos no tradicional rádio
e lemos através de jornais e revistas, nenhum outro assunto
desperta atenção. Inflação, quedas da bolsa, mochila, da falta
de vergonha,  desemprego, buracos  atacando vorazmente as
ex-ruas asfaltadas em que as administrações regionais ou
subprefeituras fazem vistas grossas conseguem dobrar a

Coronavírus jogando com as
quarentas cartas do baralho!

categoria da coronavírus! Ela  está com a bola toda! Alguns
viventes prevenidos são vistos portando vistosa máscara à
conselho da medicina, como preventivo contra o terrível  mal,
que  é  associado e  amigo dos cemitérios disponíveis! Saravá!
Pelo visto, coronavírus está com a bola toda; deveria ‘premiar’
alguns políticos embrulhões e uma leva de ladrões e criminosos,
deixando em paz, cidadãos de fé e irmãos camaradas!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e com fé nos guias do terreiro
da vovó Candinha!

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro, notei uma mul-
tidão de clientes, alguns dor-
miram ao relento à espera de
atendimento. Notei diversas
garrafas térmicas com café,
fragmentos de bolos e pães,
tendo alguns clientes sorvidos
cachaça e refrigerante; há gos-
to pra tudo! Distribui as se-
nhas. Muitos clientes posta-
ram-se frente ao ‘congá’ pe-
dindo proteção contra uma sé-
rie de doenças que estão le-
vando parentes e amigos para
o outro lado do mistério: sa-
rampo, dengue, coronavírus e
outras que não mandam reca-
do, agem!! Uma cliente bem
vestida e ‘arrastando’ idioma
português-italiano’ fez um pe-
dido: “Magnânima guru vim ao
abençoado terreiro para fazer
um pedido que trará benefício
a mim e  a diversos habitantes
do planeta. –Exponha seu pon-

 No terreiro da vovó Candinha,
coronavírus não terá vez!

to de vista, solicitei. – É para
que vovó Candinha descubra
uma fórmula e colocando em
produção, uma poção milagro-
sa para colocar a ‘coronavírus
a escanteio!  Para atende-la foi
escalado o caboclo do
Vento.”Zifia, ouvi seu relato.
Vovó Candinha colocou na or-
dem do dia esse pedido que
partiu de uma chinesa que teve
sua família dizimada pela epi-
demia que, a partir da China,
se encontra no menor vilarejo
do planeta! E arrasando tudo!
Aja cemitérios! Retorne no pró-
ximo mês que teremos novida-
des a respeito do seu pedido!
A cliente saiu satisfeita. En-
quanto a medicina patina, vovó
Candinha sairá na frente!
Aguardem!”

Tia Alzira, presidente do
abençoado terreiro da vovó
Candinha.

O cidadão brasileiro vive em
constantes sobressaltos. Ao
votar pensando que o candida-
to escolhido vai funcionar em
prol da comunidade, engana-
se! Um ‘promessão’ ganha es-
calando ministros nada hones-
tos para ajuda-lo nas tramoias
e propinas. O eleitor nota o erro
cometido e promete que na pró-
xima eleição escolherá melhor
aquele que será beneficiado
com seu valoroso voto e nova-
mente ‘dá com os burros

Sobressaltos!
n’água! O Juiz Sergio Moro
coloca o ‘promessão’ e seus
asseclas em julgamento. São
julgados e condenados! Quan-
do o cidadão brasileiro pensa
que os ‘ditos cujos’ estejam pre-
sos, estes circulam folgados pe-
los cinco cantos do mundo! Caso
fosse um operário - idêntico a
um serviçal que roubou um pote
de margarina -, este foi conde-
nado!. .. E ainda falam em jus-
tiça! Se  existir, será na base de
dois pesos e duas medidas!

Coronavírus na ordem
do dia. Vovó Candinha re-
cebeu pedido de uma clien-
te para que a milagrosa
vovó desenvolva uma fór-
mula medicinal que  comba-
ta o mal. Vovó Candinha
estuda o pedido e atenderá
a consulente.

Caso a fórmula seja válida -
vovó Candinha garante -, as ven-
das serão volumosos, devido à
coronavírus atingir mundialmen-
te, com os direitos autorais o ter-
reiro será reformado, ampliado
e novos guias contratados.

Há movimento para que
vovó Candinha seja candi-
data a Presidente da Repú-
blica, Governadora de um
estado ou qualquer outra

mamata. Vovó descarta essa
notícia.”- Meu interesse é
a honestidade e politica não
faz minha praia!”

No futebol, as equipes bra-
sileiras estão vencendo equipes
dos gringos, enquanto que o co-
ringão está devagar, quase pa-
rando. Troca de técnico como
se troca de cueca e perde feio!

As demais equipes fatu-
ram seus adversários e com
isso, a dança dos técnicos
cessou, por hora, entendam.

Caso um time perca duas
partidas seguidas, o técnico é
convidado a pegar o boné, en-
quanto isso, os técnicos desem-
pregados ficam de sobreaviso!
Vaga temporária à vista!
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Saúde Pública Ari Silva

 As notícias veiculadas é que
devemos adotar práticas e
medidas de higiene chegando até
em orientar para que não
circulemos pelas Ruas, não
compareçamos em reuniões,
aglomerações, evitemos os
cumprimentos de apertos de mão,
beijos, abraços que nos
distanciemos uns dos outros por
um mínimo de 2,00 mts. Usar o
álcool gel, lavar as mãos mais
vezes e mais demoradamente.
Quando for ao banheiro usar papel
toalha para abrir e fechar a porta.
Os Teatros, Cinemas, shows estão
com atividades suspensas. Os
Campeonatos Esportivos já estão
sem a presença dos Públicos e
devem ser suspensos. A
Associaç& atilde;o Comercial de
São Paulo suspendeu todos os
eventos e reuniões até
cancelando alguns sem previsão
para agendamentos. Porém, as
autoridades não estão
preocupadas com a limpeza e
higiene das Ruas, a Cidade está
SUJA, LIXOS acumulados e
moradores de RUA aumentando
cada dia mais. Só no centro do
bairro de Santana vários são os
espaços ocupados por moradores
de Rua, como um senhor que deixa
um carrinho de lixo na esquina da
Rua Dr. Cesar com a Rua
Voluntários da Pátria, ao lado da
loja das Casas Pernambucanas, na
faixa de pedestre, com perigo para
os pedestres e veículo, essa
pessoa nota-se suja e sem
qualquer higiene, fica sentado na
calçada o dia todo. Em frente da
agência do Banco do Brasil, na
Rua Voluntários da Pátria, fica
todo dia, uma senhora, com várias
crianças que urinam, defecam alí,
pedindo esmolas. Em frente da
ag&ec irc;ncia do Banco Itaú na
Rua Voluntários da Pátria, também
ficam meninas com crianças
pedindo esmolas sem condições

de higiene. Em frente
do Supermercado
Pão de Açúcar
também ficam
mocinhas gravidas e
pós-parto com
recém-nascido que
alí é alimentado pela
mama e outras
crianças em
c o n d i ç õ e s
inadequadas para
um ser humano. Na
Rua Dr. Cesar em
frente da Padaria e
Confeitaria Estrela
Polar Ltda., depois
das 24h, quando o
movimento de
pedestres e veículos
não existe, os ratos
saem de vários
pontos, o que é
visível. Dizem os
especialistas que a
criança pode contrair
o vírus e repassar

como o morcego. Na Rua Dr. Cesar,
40 ficam sacos de lixos que são
abertos por moradores de Rua, e
espalham o resíduo que alí ficam
até altas horas da noite pois o
caminhão dos Lixeiros só vem r
etirar m uito tarde. A Prefeitura de
São Paulo, gestão Bruno Covas
não está tomando as providências
necessárias, a Sub Prefeitura não
tem se mostrado eficiente para
atender essas necessidades
urgentes. Com relação ao lixo, o
exemplo, é o adotado em Los
Angeles, Estados Unidos, que
conseguiu limpar as Ruas, 82% a
partir de aplicativo. lá o Governo
adotou uma nova forma de
controla os resíduos urbanos
abandonados nas Ruas, que veio
mostrando ser um modelo de
administração sustentável
inteligente. A partir de algumas
ferramentas elaboradas pelo
dispositivo GEOHUB que oferece
ferramentas que ajudam a mapear
os endereços exatos de depósitos
de lixo, cidadãos podem informar
a localização onde se amontoa lixo
na Rua, com estes dados é
possível classificá-los de acordo
com o tipo de resíduo, com
informações detalhad as em um
mapa da cidade. Os funcionários
responsáveis pelas limpezas a
partir dos pontos negros;
indicados no dispositivo podem
realizar a coleta do lixo. A cidade
antes de usar o GEOHUB sofria
com acumulo de resíduos com
restos de móveis, resíduos de
construção, pneus e outros lixos
em algumas áreas da cidade.
Segundo o governo local após um
ANO DE USO da tecnologia a
cidade conseguiu diminuir 82%de
RUAS SUJAS. E aí Administração
BRUNO COVAS VAMOS
DETERMINAR A LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DAS RUAS DA
CIDADE DE SÃO PAULO.

 RUAS LIMPAS E HIGEANIZADAS
PARA COMBATER O CORONAVIRUS
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Inicio a minha coluna
comentando as novas me-
didas tomadas pelos dire-
tores das grandes emisso-
ras de São Paulo. Tudo em
decorrência da pandemia
do coronavírus que vem
crescendo no país.

Pela primeira vez na his-
tória da Globo em mais de 40
anos,o Brasil vai ficar sem
uma de suas principais "Insti-
tuições" a novela das nove.
Sem capítulos de "Amor de
Mãe" em razão de não ter
havido gravações.

Na última segunda-feira
a emissora carioca decidiu
que "Amor de Mãe" a no-
vela de Manuela Dias terá
um"Fim de Temporada"e
saíra do ar. Por um tempo
indeterminado os telespec-
tadores ficaram sem essa
atração.

O mesmo deverá aconte-
cer com a novela das
sete"Salve-se Quem Puder"
que também terá suas grava-
ções interrompidas em medi-
da preventiva para impedir a
propagação do novo corona-
vírus.

Prevista para terminar
daqui duas semanas "Éra-
mos Seis" vai até o fim, mas
a estreia de sua sbstituta
"Nos Tempos Do Impera-
dor" deverá ser adiada. A

Globo tomou todas as pro-
vidências cabíveis para não
haver problemas.....

Assim será também com
Shelton Mello a regra deverá
ser seguida na história da no-
vela "Novo Mundo" que terá
suas gravações paralisadas. A
coluna entende que foi uma
medida drástica da
Globo,porém necessária.

Já o SBT,por ordem de
Sílvio Santos terá seus pro-
gramas sem platéia ,inclu-
sive Raul Gil de 80 anos e
Carlos Alberto de Nobréga
de 80,terão que ficar afas-
tado por fazerem parte do
grupo de risco.

Já a Bandeirantes,Rede TV
entre outras ainda não tomaram
uma decisão  a respeito,mas
deverão  seguir os mesmos
caminho,cancelar seus progra-
mas de auditório e,mudar a gra-
de de programação.

Saindo um pouco do as-
sunto do coronavírus,a juí-
za da primeira vara de São
Paulo ordenou que as prin-
cipais operadoras: Vivo, Oi,
Tim e Claro, tirem do ar a
Rede Brasil  de Televisão.
Motivo: Deve R$
500.000,00 ao Ecad.

Frase Final: Só O Amor
Constrói

Ari SilvaSaúde de Fato

Como proteger sua saúde mental
em tempos de coronavírus?

Como seres humanos nós
nos organizamos em sociedade
através da interação social,
estamos habituados a isso, faz
parte da nossa rotina e dia a
dia, portanto é natural que o
isolamento social possa trazer
algum desconforto, o que pode
ocasionar algumas respostas
físicas e emocionais que
podem afetar tanto nosso
sistema imunológico, quanto
nosso equilíbrio emocional.

Mas então, como lidar com
isso? Segundo a psicóloga Ana
F. Winter, temos algumas
estratégias para tentar manter
a nossa saúde mental o mais
equilibrada possível, diminuindo
as reações de estresse e
ansiedade. “Estamos passando
por algo completamente novo,
temos que nos isolar, mudar
completamente nossa rotina,
parar atividades, é claro que
isso afeta nossa saúde mental,

mas temos como cuidar disso”,
analisa.  A primeira coisa a ser
feita, de acordo com a
psicóloga, é tentar diminuir a
quantidade de informações
desnecessárias, já que isso
pode gerar um quadro de
ansiedade. Procure se
informar uma vez ao dia, o
excesso de informações pode
ativar um estado de alerta
exagerado, o que prejudica a
capacidade do corpo de

relaxamento. Tente pensar no
isolamento como algo bom,
algo feito para o bem comum,
em breve sua rotina voltará ao
normal.  Tente manter sua
agenda de tarefas diárias.
Para muitos, o home office é
uma novidade, o que pode
acabar sendo uma experiência
nada prazerosa. Ainda que
temporária, essa medida pode
desorganizar seu dia a dia e
trazer um sentimento de
insegurança e angústia. “A
melhor opção nesse caso é
tentar manter ao máximo a
rotina, mesmo estando em casa.
Organize seu tempo, tire o pijama,
faça seu trabalho, mas não
esqueça da pausa para o almoço,
café, para respirar e jamais abra
mão do seu tempo livre e é claro,
descanse!”, complementa Ana.
Para finalizar, a psicóloga alerta
sobre o ócio. Evite ficar sem fazer
nada, se o trabalho foi suspenso,
procure alternativas como
atividades manuais, atividades
físicas que possam ser feitas em
casa, leitura, jogos etc. Busque
atividades que distraiam a sua
mente para evitar o desanimo,
a tristeza e a solidão. Utilize a
tecnologia a seu favor, ela é
uma ótima ferramenta hoje em
dia, mantenha-se conectado
com a vida, os amigos, sem
exageros. A solidão faz parte
do nosso estado emocional,
mas em excesso ela pode
produzir tristeza e potencializar
traços depressivos inerentes a
cada ser humano.



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

A igreja, fundamentando-se nos
casos de obsessão e nas manifestações
de Espíritos frívolos e mistificadores,
julgaram dever atribuir aos demônios
todos os fenômenos do Espiritismo
condenando-os como trevosos.
Recordamos que o catolicismo acolheu
do mesmo modo todas as grandes
descobertas, todos os progressos
evidentes que assinalaram o caminho
dos séculos. Resumindo, diremos que
não houve conquista cientifica que não
fosse tida, pela igreja e por aqueles que
a ela se afeiçoaram por ignorância ou
por interesse, como obra diabólica.

 A indiferença por estas
manifestações não nos privou apenas
do conhecimento do futuro no além
tumulo, mas e também, do aprendizado
do mundo Espiritual, com sua
constituição fluídica e o intercambio
que nos traz a relação com o mundo
invisível, onde permutaria os
aprendizados importantes para a
evolução humana, mas que, em seu
tempo devido, apareceu entre nós.

 As manifestações físicas que
chocaram os sentidos para nos chamar
a atenção da existência do mundo
espiritual foram substituídas por apelos
à inteligência, ao sentimento e à razão,
cujo progresso nos meios de
comunicação entre os dois mundos nos
permitiu saber de suas condições
espirituais, nos dando inclusive,
combinações de movimentar e
estimular a busca do caminho
progressivo intelectual, moral e social,
cujas recomendações para atingir tal
objetivo nos são reveladas por este meio
de barganha. Tanto no mundo físico
como no moral, tudo se encadeia se
une e se concatena. Do mais simples
ao mais complexo a regência é da lei
pela qual todo efeito deriva de uma

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
 A chave do sucesso é  de ter os pés no chão! Portanto, ande descalço que, segundo os

místicos, pés no chão dão sorte, até você pisar num cocô de cachorro. Depois...

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

Continue sendo aquela pessoa amável, mas cuidado para ao ser amável, não sejas confundido
(a) com garotos e garotas alegres que pululam por aí!

  Movimentações no seu astral. Seus palpites  na sena tem acertado, empata  empre, porém
você não joga, deixa de fazer aposta e continuará acertando e não levando a grana!

 Fique de bituca nos amigos de trabalho. Muitos querem puxar seu tapete devido  inr à
praia com a mulher do gerente, aquela ex-miss de um grande clube carioca. Sortudo! Cavalo
velho, capim novo é a receita!

 Mostre profundidade em seus conhecimentos aos seus clientes. Como excelente poceiro
e entendido em escavar fossas negras, a profundidade é fator para que o trabalho seja consumado
e pago!

  Tenha boas atitudes! Deixe de tirar mordas existentes nos chapéus de pedintes e de roubar
merenda de escolares. Deixe de copiar determinados políticos atuais, alguns cassados e outros na fila!

  Organize seu calendário, que no momento está mais bagunçado que panela de feijoada!
Desempregado há anos, continue nessa fase e requeira férias ou aposentadoria por tempo de
desemprego!

  Coloque em dia seu poder de inovar! Desenvolva uma firma para revenda de celulares
roubados. A fonte deverá ser à saída das estações do Metrô em que até deficiente visual é visto
portando e conferindo fotos em celular!

  Seja um cabra cuidadoso! Ao saltar para o quintal do vizinho quando o dito cujo não esteja
presente, mas sua ‘gata’ sim, use tênis macio para não fazer barulho e despertar o sono do
‘bacuri’ que está dormindo e poderá atrapalhar!

  Comunicação é palavra de ordem e de sucesso em todos os empreendimentos! De posse
do celular, comunique-se com seus coleguinhas sobre o próximo assalto a realizar com sucesso
e também ao seu advogado sobre a soltura do xilindró.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Seja previdente quanto às amizades. Confie desconfiando. Conselhos é outra coisa a ser
discutida. Analise alguns e tome a iniciativa de aceitar ou não.

Sua saúde depende da atitude recente. Ao enfrentar um churrasco na casa do vizinho, não
desconfiou do sabor da carne servida, esta era do cachorro de estimação do anfitrião recentemente
atropelado!

RMÃOS, EIS NOSSA MISSÃO!
causa já que toda causa gera um efeito
correspondente, nos ensinando que
sendo assim, o destino é consequência
de nossos atos e de nossas livres
resoluções, o que nos leva à
reencarnação para explicar todo
acontecimento de bom ou de ruim no
mundo, e, sem “manchar” os atributos
que um Deus deve ter.

 Todo ser traz em si mesmo, na
consciência e na razão, os rudimentos
da Lei Moral que foi deturpada pelos
sacerdotes interessados em poder
temporal, e, Jesus, antevendo este
desvio de caminho, anunciou que
enviaria outro consolador para
restabelecer a rota para o encontro com
Deus. É o Espiritismo que hoje, através
das vozes simultâneas que vem do Céu,
e isto só ele consegue mediante os
Espíritos que se manifestam aos quatro
cantos do mundo, mostrar a Verdade
que liberta. A moral Espirita, totalmente
cristã e que tem Jesus como seu
coordenador, é que dá a força à
inteligência humana, ao sentimento
justo da Moral Evangélica que higieniza
nossa Alma. Com semelhante ideal,
quem poderá travar o avanço
indestrutível do Progresso, da Fé e da
Justiça? Pois esta é a missão desta
doutrina de Paz e Fraternidade.

 Ora, se nos dizemos espiritas, a
nossa missão é amar o nosso próximo
esclarecer as almas unificando-as para
a família universal, onde a irmandade
fraterna deverá prevalecer no meio
destes peregrinos siderais em busca do
progresso moral, mas sem desmerecer
qualquer outro conceito religioso, isto
é, sem nenhum tipo de preconceito,
pois sabemos que existem razoes para
a existência destas diversas religiões
que estão no mundo. Será que seremos
compreendidos? Tomara que sim!
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 Sandra Santana deixa a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia mais o bom trabalho
realizado continua na administração do novo subprefeito Sergio Gonelli

No dia  11/03, encerramos mais um ciclo de
prestação de serviços à população. Depois de 14
meses frente à Subprefeitura Freguesia-Brasilân-
dia, apresentei à mais de 200 lideranças, parte do
trabalho que realizamos. O mais importante de
tudo, foi  ter feito nosso trabalho em parceria com
a comunidade. Obrigado prefeito Bruno Covas
pela confiança estaremos juntos nesta caminha-
da sempre! Não posso deixar de agradecer tam-
bém ao deputado Celino Cardoso e a vereadora
Aline Cardoso pelo aprendizado da vida pública.

Ao querido amigo Sergio Rodrigues Gonelli que
assume como Subprefeito em meu lugar, me co-
loco à total disposição para ajudá-lo a cuidar des-
ta região tão querida por todos nós. Que o Senhor
o capacite com sabedoria, amor, discernimento e
paciência para entregar o seu melhor à nossa co-
munidade disse Sandra Santana.

Lideranças se reúnem com a CET na Brasilândia para cobrar
melhorias solicitadas e reiterar pedido para o Jardim Paulistano

Lideranças da Brasilândia se reu-
niram no dia 14/03 com a Superin-
tendência  da CET Companhia de
Engenharia e Trafego-Engenheiro

Antonio Tadeu e Luiz Carlos da Ge-
rencia de Eventos onde a Pauta foi
sobre melhorias na sinalização e tran-
sito em Vias Publicas do bairro de-

mandas que serão encaminhadas a
pedido do Conseg Brasilândia  cuja
o Presidente é Wilemes Lima, Con-
seg Vila Amália representado por
Lourdes de Freitas e Associação Be-
neficente Unidos do Jardim Guarani
- Claudia Souto de Melo. A reunião
com a CET foi marcada por Henri-
que Deloste e Alex dos
Santos(Marcio) que no mesmo dia ja
teve a confirmação do atendimento
de uma solicitação feita anteriormen-
te.  Deloste encerrou a reunião rei-
terando uma solicitação de melhori-
as para o trefego de veículos na Rua
Alto Tocantis e Padre Achilles Sil-
vestre no Jardim Paulistano oficio
nº0075/2020 em nome da Associa-
ção Brasilândia/Cachoeirinha.

Ele tem 21 anos reside no Jardim Vista Alegre-Brasi-
lândia e  se destaca cada vez mais nos meios artísticos
graças ao seu talento, falamos do Cantor de Funk MC
Herbinho/Herbert Correia Felipe.

Herbinho esta a 3 anos na carreira e ja se apresentou
nos maiores e melhores evento ao ar livre entre eles Ani-
versario da Brasilândia, Dia Municipal do Show na Praça
evento oficializado e anual da Av.Inajar de Souza, Aniver-
sario da Cachoeirinha e Perus entre outros.

MC Herbinho Rumo ao Sucesso

Na próxima segunda-feira (23)
começa a vacinação contra a gripe
(influenza) em todo o município de São
Paulo, inicialmente para idosos e pro-
fissionais da saúde. Gradativamente,
ela será disponibilizada para os seguin-
tes grupos: crianças de seis meses a
cinco anos de idade (cinco anos, 11
meses e 29 dias), gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias após o parto) e pro-
fessores das escolas públicas e pri-
vadas, assim como povos indígenas,
grupos portadores de doenças crôni-
cas não transmissíveis e outras con-
dições clínicas especiais. Adolescen-
tes e jovens de 12 a 21 anos de idade
sob medidas socioeducativas, popu-
lação privada de liberdade, funcioná-
rios do sistema prisional e forças de
segurança e salvamento também po-
derão ser vacinados.

 A influenza é uma doença infec-
ciosa febril aguda, com maior risco
de complicações em alguns grupos
vulneráveis, que pode evoluir para
formas mais graves, como a Síndro-
me Respiratória Aguda Grave
(SRAG) e até a morte. Por este mo-
tivo, a vacina será oferecida inicial-
mente para idosos e profissionais da
saúde e será disponibilizada gradati-
vamente para os demais grupos de
maior vulnerabilidade.  Para que to-
dos os idosos possam ser atendidos,
visto que a orientação é que perma-
neçam em casa devido ao coronaví-
rus, serão montadas salas apenas
para a vacinação de campanha, em

local reservado na UBS, para que as
pessoas que forem se vacinar contra
a influenza não tenham contato com
os demais pacientes.

 "A campanha tem início segun-
da-feira e vai até dia 22 de maio.
Teremos 468 Unidades Básicas de
Saúde abertas na cidade para fazer
a vacinação. Essas UBSs vão funci-
onar de maneira especial, devido ao
surto de coronavírus. Teremos aco-
lhimento, recepção, uma rápida ava-
liação médica e, por fim, a pessoa
será vacinada. Os idosos entrarão por
uma porta e sairão por outra. Nas

unidades que têm espaço externo,
montaremos tendas para fazer a imu-
nização. A Secretaria Municipal de
Saúde também irá até instituições de
longa permanência, como asilos e
casas de repouso, para vacinar esse
público", declarou o secretário muni-
cipal de Saúde, Edson Aparecido.

 De acordo com Aparecido, esco-
las também serão utilizadas para a
campanha, assim como os grandes
conjuntos habitacionais, para que o
trânsito de pessoas seja reduzido nas
unidades. "Serão 20 mil profissionais
de saúde e 2 mil estagiários de Medi-
cina envolvidos nesse processo. A
ideia é realizar a vacinação de forma
muito rápida. As pessoas deverão
chegar, se vacinar e retornar para
suas casas", enfatizou o secretário.

 Os profissionais que farão parte
da campanha darão orientações so-
bre precauções e, principalmente,
identificarão sintomáticos respirató-
rios, que receberão máscara cirúrgi-
ca e terão atendimento prioritário
durante a vacinação.

 Em 9 de maio, será realizado o
dia "D" de mobilização nacional de
vacinação contra a Influenza. A cam-
panha está prevista para seguir até o
dia 22 de maio.

 A vacinação da Influenza não
protege contra o coronavírus, mas vai
auxiliar os profissionais de saúde no
diagnóstico para a Covid 19, ao des-
cartarem os vários tipos de gripe na
triagem da população vacinada.

Campanha de vacinação contra a
Influenza começa na próxima semana
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 A modelo Stephany Queiroz, 25 anos,
olhos castanhos escuro, cabelo preto,
moradora de Praia Grande é a nova pérola da
Sport Models. Isso aconteceu no último
domingo quando ela recebeu a faixa do
presidente Renato Cury em festa com glamour
de fantasias do Carnaval Paulistano 2020 no
belissimo salão Cultural dos Correios de São
Paulo.  Organização: Maurício Coutinho.

A Pérola da Sport Models“




