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Governo vai antecipar metade do 13º aos
aposentados e pensionistas do INSS

 

Para tentar injetar fôlego à
economia brasileira em um
momento de avanço do novo
coronavírus no país, o gover-
no decidiu antecipar a primeira
metade do 13º de aposentados
do INSS e vai propor a redução
dos juros e a ampliação de mar-
gem e prazo para empréstimos
consignados desses beneficiári-
os. A equipe econômica tam-
bém avalia liberar uma nova
rodada de saque imediato aos
cotistas do FGTS.  As medi-
das foram discutidas no âmbi-
to de um comitê de monitora-
mento instituído pelo Ministério
da Economia para avaliar os
impactos econômicos da pan-
demia no Brasil. O grupo é con-
stituído por representantes das
oito secretarias especiais da
pasta e será coordenado pelo
secretário-executivo, Marcelo
Guaranys.  Segundo o
secretário especial de Previdên-
cia e Trabalho, Bruno Bianco,
a primeira parcela do 13º dos
aposentados e pensionistas do
INSS será paga entre o fim de
março e o início de abril. A ex-

As medidas foram discutidas por um comitê de monitoramento instituído para
avaliar os impactos econômicos do coronavírus no Brasil

pectativa é de que sejam injeta-
dos R$ 23 bilhões na economia
com essa antecipação.  A pasta
também vai propor na semana
que vem ao Conselho Nacional
de Previdência Social (CNPS)
a redução do limite de taxa de
juros para empréstimos consig-
nados em folha de pagamento
dos beneficiários do INSS. Em
outra frente, uma proposta será
enviada ao Congresso Nacional
para ampliar a margem do
salário que pode ser compro-
metida com a parcela do finan-
ciamento. Hoje essa margem é
de 30% em caso de emprésti-
mo e 5% para cartão de crédi-
to. O prazo de pagamento tam-
bém deve aumentar, mas o
secretário não detalhou os no-
vos parâmetros.

 O secretário especial de
Fazenda, Waldery Rodrigues,
admitiu que o grupo estuda uma
nova liberação imediata de parte
do FGTS para os trabal-
hadores. No ano passado, os
cotistas puderam retirar R$ 500
de cada uma de suas contas -
ou até um salário mínimo caso

o saldo estivesse dentro desse
valor. Waldery não disse qual
valor poderá ser liberado, mas
garantiu que a diretriz é preser-
var a sustentabilidade do Fun-
do de Garantia, que serve de
fonte de financiamento para
crédito no setor imobiliário.  O
governo também confirmou
que a prova de vida de bene-
ficiários do INSS será suspen-
sa por 120 dias, como anteci-
pou ao Estadão/Broadcast o
presidente do órgão, Leonardo
Rolim. O procedimento é feito
pelo beneficiário para mostrar
que está vivo e deve continuar
recebendo o benefício.  O
secretário executivo do Min-
istério da Economia informou
que a pasta também trabalha
junto ao Ministério da Saúde
para listar produtos médicos e
hospitalares importados que
terão redução de tarifa para ga-
rantir o abastecimento. O gru-
po de monitoramento também
vai agir para priorizar esses itens
no desembaraço aduaneiro, para
que eles consigam entrar no
País mais rapidamente.

Prefeitura realiza limpeza em
córrego na Casa Verde

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Subprefeitura
Casa Verde, realiza uma ação
de limpeza e manutenção no
córrego Água Preta, na Vila
Nova Cachoeirinha, Zona
Norte da capital,   terça-feira
(11/03).  Os trabalhos garan-
tem a desobstrução do leito do
córrego, melhorando a fluidez
das águas pluviais, mini-
mizando os riscos de alaga-
mentos ou enchentes no
entorno, além prevenir a
proliferação de insetos e
vetores de doenças.

 Portal 156 -  A retirada de
material do córrego (lixo,
detritos, entulho) e corte de
mato pela Prefeitura, limpando
e liberando o fluxo do rio pode
ser solicitada por meio do portal
156.  As ações contam com
uma equipe de trabalhadores
com pequenas ferramentas,

como ancinho, foice, enxada,
enxadão e carrinho de mão e
os materiais retirados do
córrego são levados para
aterro sanitário.  Caso neces-
sário é realizada a remoção de
excesso de terra ou entulho no
fundo do córrego que esteja

prejudicando o fluxo da água
(desassoreamento), com a
utilização de escavadeiras de
pequeno a grande porte e uma
frota de caminhões para
transportar a terra e entulhos
retirados para um aterro
sanitário.

Os trabalhos garantem a desobstrução do leito do córrego,
melhorando a fluidez das águas pluviais

Pais de alunos da rede municipal de SP devem fazer
cadastro para compra do uniforme escolar

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza aos responsáveis pelos estudantes
matriculados na rede o cadastro para a solicitação do uniforme escolar. O pedido on-line  https:/
/pedido-uniforme.sme.prefeitura.sp.gov.br/faz parte do novo processo de compra e distribuição
do uniforme deste ano após a Prefeitura de São Paulo interromper o processo de licitação por
falta de qualidade.  O cadastro deve ser feito por computador ou celular pelo site da Secretaria
Municipal da Educação. É preciso digitar o código da escola on-line, a data de nascimento da
criança, acessar um formulário com dados do aluno e confirmar caso as informações estejam
corretas.  O app vai permitir que os pais de alunos comprem o kit de uniformes com as confecções
credenciadas usando um crédito de R$ 215 fornecido pela prefeitura.  As famílias que não têm
acesso à internet podem realizar o pedido do uniforme na própria secretaria da escola na qual o
estudante está matriculado.

CORONAVÍRUS: saiba como se prevenir
Além da dengue, que
estamos a todo vapor

tentando combater e que já
está quase se tornando

epidêmica no Estado, temos
uma nova doença que vem

crescendo de forma
assustadora no mundo, o
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ESTA Coluna Tem o Mesmo  Comportamento,
na Crítica ou Elogio:   O MERECIMENTO.

 Certa vez o cancioneiro
popular implorava em suas
composições: ”Senhor,
mande chuva pro sertão, meu
gado está morrendo, açudes
secando...” O senhor atendeu
ao pedido do nordestino e
choveu, aliviando a situação
caótica. Gado reagiu, açudes
atingiram nível máximo e a
prece do nordestino foi ouvida.
Agora não se sabe de onde
partiu um pedido sobre a falta
de chuva que mantiveram baix-
os   nossas represas, o racio-
namento de água e as usinas
hidroelétricas estavam na or-
dem do dia. o pedido foi feito

Conselho Tia Alzira

Crônica Professor Clovis Pereira

Se correr, o bicho pega!

Editorial Tia Zulmira

Chuva e mais chuva!

com muita fé e deus mandou
chuva à beça, as represas atin-
giram  níveis excelentes, racio-
namento de água e de energia
elétrica em fuga. Agora o pe-
dido é para que dê uma trégua
na ‘chuvarada’ a fim de colo-
car em condições de uso o
estrago nas rodovias, nas ci-
dades e que volte tudo à nor-
malidade! São os votos da pop-
ulação atingida pelo excesso de
chuva.

 Tia Zulmira, viúva,
aposentada e que não vai
às compras devido ao
‘toró!’

 Os cientistas mundiais estão tentando desenvolv-
er vacinas contra o tal ‘coronavírus.’ Caso consigam,
parabéns!

Vivemos em constantes sobressaltos contra as doenças
contagiosas. Aids, sarampo, dengue, gripes de todos os cal-
ibres  e outras de menos contágio.

Em tempos passados prevaleciam doenças conta-
giosas como venérias e outras menos  letal, agora com
as doenças atuais, olho no lance!

No futebol, o clima frio e chuvoso atual está em outra
fase, ‘quente!’ Coringão não ganha, apenas empate no últi-
mo minuto, técnicos sendo ameaçados de demissão e outros
em ascensão, técnicos nacionais   novos e alguns veteranos
importados!

Carnaval funcionou a contento. No Ibirapuera acon-
teceu dia 1/3 uma comemoração final com excelente
assistência e como sempre, atrapalhando o atrapalhado
trânsito paulista.

Recebi, com muita honra a
presença de um industrial no
terreiro. É privilégio à beça!
Jamais pensava numa visita de
tão grande porte! O industrial
ajoelhou-se frente ao ‘congá’,
orou, deixando alguns dólares
no cofre! Em seguida per-
guntei: ’Qual o motivo de tão
grata presença?’ Ele respon-
deu: “Vim fazer um pedido
neste abençoado terreiro para
que a chuva persista por muitos
meses! Minha indústria de
guarda-chuvas estava indo à
falência; as vendas caíram
mais que as quedas do Ney-
mar durante uma partida de
futebol! Caso as chuvas per-
maneçam mais alguns meses,
as vendas que haviam caídas
retornarão, não haverá dispen-
sa de empregados e poderei
trocar minha Mercedes por

Um industrial no terreiro
da vovó Candinha!

outra mais nova!” Para
atendê-lo foi convocado o cab-
oclo Bernardão, recentemente
contratado.”Zifio, ouvi seu re-
lato. Acontece que as chuvas
torrenciais, se estão favorecen-
do sua indústria - fábrica de
guarda-chuva -, estão causan-
do flagelo à muitas pessoas e
cidades que convive com  chu-
vas violentas! Mortes, ruas in-
vadidas pelas águas barrentas,
carros sendo levados pelas
enxurradas, etc. Quanto a tro-
ca da sua Mercedes por outra
mais nova, negativo! Os búzi-
os acusam que essa troca não
será benéfica! A Mercedes
mais nova vai lhe colocar um
par de chifres danado! A es-
colha é sua!” O cliente saiu des-
olado!

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

O cidadão brasileiro vive em
constantes sobressaltos! In-
flação, políticos ladrões e olha
que logo teremos eleições e
votaremos para aumentar a
raça, surtos de doenças, algu-
mas que havia saída da circu-
lação como o sarampo, doença
dos anos da minha infância,
catapora, varicela etc., agora
volta o sarampo com outra
roupagem, talvez mais sóbrio e
aparece o tal coronavírus para
tirar o sossego da raça. O tal
‘coronavírus está assustando
populações de muitos países e
há possibilidade de chegar ao
Brasil, através de viajantes in-

ternacionais. O Brasil teve out-
ros ‘coronas’ benquistos: Uma
marca de chuveiro elétrico de
preço popular e de bom funci-
onamento, manutenção fácil e
barata e uma fábrica de car-
rocerias metálicas para cam-
inhões.  São ‘coronas’ de óti-
ma procedência, bons produ-
tos, mas esse ‘coronavírus
chinês’não é conveniente.

Os ‘coronas’ brasileiros
são bons produtos.

Neste ‘corona chinês’ se
correr o bicho pega e se pe-
gar, de acordo com a mídia,
muitos cemitérios terão que ser
construídos! Saravá!

Eleições -  Está aberta a es-
tação de compra e venda de leg-
endas partidárias.

Corona vírus -  Alerta geral:
com a contaminação do corona
vírus, os métodos de cumpri-
mentos a partir de agora são: sem
aperto de mãos, sem beijinhos,
sem abraços, isto, apenas para a
proteção de todos. Abraço não
vale, mas, vale o apreço com um
belo sorriso.

Plim plim -  Uma certa emis-
sora de TV dá espaço a quem não
merece, desta vez, o Dr. Dráu-
sio Varela e a Rede Globo, ende-
usaram um transsexual que
matou e estuprou uma criança
de 9 anos, e ocultou o corpo para
apodrecer e sumir e , está preso
e não recebe visitas, assim, a TV
e o médico ficaram com dó do
assassino e expuseram a sua
imagem como a de um santo,
Varela deu um abraço de forte
emoção no assassino pedófilo,
quando quem deveria receber o
abraço de consolo, era a mãe da
criança estuprada e morta. E No
entanto, não disseram uma úni-
ca palavra sobre a Policial Mil-
itar a sargento Thais, que foi at-
ropelada e morta, por um
vagabundo que quis se evadir de
uma blitz e causou a morte da
servidora e que fazia a seg-
urança para dar tranquilidade a
população. Agora, imagine se
fosse ao contrário e a policial
para se defender tivesse matado
o agressor, seria escrachada,
crucificada e rotulada como uma
má policial, já o marginal se tor-
naria uma vítima da sociedade.
Onde estão as feministas, onde
estão os "direitos humanos".
Lamentável e vergonhoso.

Gestor -  Nesta semana acon-
teceu no Complexo Hospitalar do
Mandaqui, eleição para com-
posição do Conselho Gestor,
porém, o pleito foi impugnado
por força de uma decisão ditato-
rial, onde, os gestores atuais per-
cebendo que iriam perder a
eleição para qualquer uma das
chapas, e não sabem que em
uma democracia, existe a al-
ternância de poder, tumultuaram
o local fazendo a realização im-
possível. Infelizmente o atual
Presidente que ocupa o cargo há
pelo menos 14 anos, não quer
lagar a posição e fez de tudo para
conturbar a votação, que aliás,
nem havia começado e ele num
ato anti democrático deu por
encerrado os trabalhos e im-
pugnou o evento. A alegação
não ficou clara, agora será pre-
ciso convocar uma nova reunião
com os candidatos para elabo-
rar nova data e novos métodos
de conduzir o peleja.

 Cassação -  A Procuradoria
Geral do Estado, pretende pedir
a cassação dos diplomas de ele-
itos, do Governador João Dória
e do vice governador Rodrigo
Garcia (dem). Isto, por abuso de
poder econômico.

Ainda o Perigo -  A esquerda
esta cada vez se movimentando
mais para tentar derrubar o Gov-
erno Bolsonaro, e a esperança
reside no jovens que nasceram
a partir do ano de 1995. Pois, eles
foram doutrinados nas escolas ,
onde aprenderam o "quanto pior
melhor" são os semi alfabetiza-
dos úteis de Paulo Freire, da
geração do ensino progressão
continuada, ou seja, não é
necessário saber e nem frequen-
tar aulas, pois, passam de ano
de qualquer maneira sendo proi-
bida a repetência, portanto,
talvez uma intervenção militar
com Bolsonaro comandando e
aplicar com Moral/Cívica e Or-
dem Política, para podermos ter
de volta os bons costumes e a
boa educação, destruídos pelo
PT e seus asseclas. Ou viramos
o jogo agora, ou viramos uma
Venezuela e tal qual os superm-
ercados de alimentos da popu-
lação, serão os depósitos de lixo.

Curiosidade -  A emissora do
plim -plim, de tempos em tem-
pos coloca no ar alguma report-
agem e termina com uma per-
gunta, "quem mandou matar
Mariele". Agora, nunca per-
guntou "quem mandou matar
Bolsonaro, quando do atentado"
e nem "quem mandou matar o
Prefeito de Santo André Celso
Daniel ou o de Campinas Ton-
inho do PT". Curioso não?

Dória -  O desgovernador
João "promessinha" Dória
(psdb), quer matar a saúde, ele
que fechar o FOSP - fundação
que cuida de pessoas com cânc-
er e precisam de próteses.

Niver -  A sala de visitas da
Polícia Militar, completa 140
anos, estamos falando do Corpo
de Bombeiros, criado em 1880,
em função de um grande incên-
dio no Largo de São Francisco.
Porém, foi comemorado com
certa tristeza, pela morte de
dois dos seus heróis na tragé-
dia na baixada santista por
ocasião das chuvas. Os
bombeiros são os únicos que
correm ao encontro do perigo,
(fogo, enchentes, desmorona-
mentos, e todo tipo de tragédia)
enquanto as pessoas fogem de
tudo isso. No deslizamento no
Guarujá, os dois bombeiros não
estavam lá, eles foram prá lá, e
assim, dar as suas vidas para
salvar outras.
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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

Inicio a minha coluna co-
mentando mais um inquérito que
o SBT vai ter que se explicar.
Após a apresentadora Simony
abrir queixa crime e representação
contra Dudu Camargo.

O inquérito foi aberto esta
semana mas o fato aconteceu
durante a transmissão do Car-
naval da Rede TV,onde o âncora
do jornal "Primeiro Impacto"do
SBT apalpou os seios da Simony
ao vivo em Rede Nacional.

Os jornalistas do SBT defen-
dem que ele seja afastado imedi-
atamente do Telejornal Matinal da
emissora. Simony,prestou queixa
na 4ºDelegacia da mulher em São
Paulo,onde a Polícia abriu inquéri-
to e já está investigando o caso
como"Importunação Sexual.

Porém só quem pode manda-
lo embora é "Sílvio Santos" que
está de férias nos Estados Uni-
dos. Entretanto a coluna tem con-
hecimento que esse Dudu que é
fabricado por Sílvio Santos e é
insuportável,um âncora que não
obedece e nem da satisfação a
ninguém.

Fausto Silva,anunciou no seu
programa no último domingo que
o quadro "Show dos Famosos"
a maior audiência do horário es-
tará de volta no próximo dia 5 de
abril ao vivo.

Já estão confirmados no Show:
As cantoras: Margareth Menezes,
Lexa a atriz e cantora Cléo Pires
os cantores: Alexandre Pires e o
tenor Thiago Aracan e ainda a mod-
elo Barbara Fialho.

A estreia da nova progra-
mação da Rede Record TV no úl-
timo final de semana tomou uma
lavada do SBT que ficou com mui-
ta tranquilidade em segundo
lugar. Até porque a estreia do pro-
grama da Sabrina Satto ficou
abaixo da média.

Adriane Galisteu foi contrata-
da pela Record. Ela vai apresen-
tar a edição 2020 do reality-show
"Power  Couple" no lugar do Gugu
que morreu em novembro.A col-
una apurou que não tem nada a
ver com ela esse rerality,mas...os
gênios da TV acham que tem. Faz-
er o que?

Lembrando que já foram
campeões do "Show dos Famo-
sos" no Domingão do Faustão:
Ícaro Silva (2017) Mumuzinho
(2018) Ludmilla e Di  Ferrero
(2019). O grande desafio do
quadro é se caracterizar como
artistas nacionais e internacio-
nais e tentar ser mais fiel possív-
el com a voz.

Frase Final: Acreditar desa-
creditando é o melhor caminho a
seguir.

Ari SilvaMutirão nos Bairros

  Lapa contará com mais de
400 vagas de emprego

Neste sábado, 14 de março, o
bairro Lapa, na região Oeste da
capital, recebe o Mutirão nos
Bairros da Prefeitura de São Paulo.
O evento terá mais de 400 vagas
de emprego em diversas áreas.

 “O Mutirão nos Bairros
facilita o contato dos moradores
com as empresas e promove a
empregabilidade regional. O
fomento ao desenvolvimento local
também está entre as ações dos
órgãos envolvidos nesta
iniciativa”, explica a secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, Aline Cardoso.

 Um dos cargos mais
ofertados no evento é o de
motorista de furgão, com 50 vagas

e salário de R$ 2.057. Para se
candidatar é necessário possuir o
ensino fundamental completo e
seis meses de experiência
comprovados.  Há 50 postos para
operador de telemarketing e o
salário é de R$ 1.016. As
exigências para que o candidato
participe do processo seletivo é o
ensino médio completo e não
precisa ter experiência na área.

 Os candidatos que
apresentarem algum tipo de
deficiência têm à disposição 70
oportunidades exclusivas como
atendente de mesa e servente de
limpeza. É necessário ter o ensino
fundamental completo, não será
exigida experiência - salários

chegam a R$ 1.201.  No local, três
empresas farão processo seletivo
para 23 oportunidades para
cargos como jardineiro, porteiro,
auxiliar contábil e ajudante de
produção – salários de até R$
1.700. Os candidatos
interessados serão entrevistados
pelas equipes de recursos
humanos durante o Mutirão no
Bairro. Para participar os
candidatos devem apresentar
currículo atualizado, laudo
médico para pessoas com
deficiência, RG, CPF, número do
PIS e carteira de trabalho. Os dois
últimos documentos são emitidos
na hora do atendimento com a
apresentação de uma foto atual

3x4 para primeira via. Já para quem
precisa da segunda via do
documento, é necessário levar
também um boletim de ocorrência
ou declaração, caso se trate de
roubo, furto, perda ou extravio.
Durante o evento haverá oficinas
do Programa Elabora sobre
processo seletivo, elaboração de
currículos e dicas gerais sobre
mercado de trabalho.

 Empreendedorismo -
Orientação sobre a melhor forma
de iniciar um negócio ou aprimorar
um já existente também é possível
no Mutirão nos Bairros. A Ade
Sampa – Agência São Paulo de
Desenvolvimento, órgão
vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho, está com equipe no
evento para sanar dúvidas sobre
como se tornar um empreendedor
de sucesso. O público também
poderá conhecer os programas
voltados ao desenvolvimento de
negócios como o Vai Tec ou cursos
como o Fábrica de Negócios, Mais
Mulheres, entre outros.

Serviço: Mutirão nos bairros
– Lapa - Data: 14 de março –
sabádo - Horário: 9h às 15h -
Endereço: Rua Doze de Outubro
com Rua Dr. Cincinato Pomponet
- Documentos necessários para
ser atendido no Cate: RG, CPF,
carteira de trabalho, número do
PIS e laudo médico para pessoas
com deficiência - Evento gratuito



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

 O progresso nos meios de se
comunicar com os Espíritos demonstra-
nos a extensão dos recursos de que
dispõem as potencias invisíveis para
estimular os humanos a buscar o caminho
da ascensão moral e do conhecimento de
seus destinos, e, entre esta naturalidade
de conversas aprendemos que somos
compostos de físico, perispírito e espírito
e que, quando do falecimento o Espirito
mantém seu involucro sutil, ou seja, o
perispírito o acompanhará enquanto sua
evolução dele precisar e em qualquer
mundo em que ele, o Espirito, viva.

 Uma lei similar à de atração e de
imantação, fixa, pois, a sorte das almas
depois da morte. O Espirito impuro, cheio
de fluidos materiais, fica confinado nas
camadas inferiores da atmosfera terrestre
enquanto a alma virtuosa, de involucro
purificado e leve, se atira feliz e
rapidamente como o pensamento para
dominar o céu infinito. Dessa forma, o
“Ser”, juiz de si mesmo, encontra na
própria consciência, e não em outra parte,
o seu prêmio ou o seu castigo.Estes
Espíritos culpados, envolvidos em
densos fluidos, sofrem as leis da afinidade
e são atraídos pela matéria.

 Assim, no espaço encontram-se
imensas legiões indecisas entre o justo e
o injusto, a verdade e o erro, a sombra e a
luz. Imersos no isolamento, na
obscuridade e na tristeza, procuram aqui
e ali, uma simpatia para se assimilar,
formando então, núcleos de mentalidades
e aptidões iguais.Dentro da lei de
afinidade, atraímos e somos atraídos pela
analogia vibratória de nossos
pensamentos que, como força magnética
projeta-se fortemente para formar 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!

NUVEM DE TESTEMUNHAS
fusão intima com outras mentalidades de
acordo com nossas empatias. Ora, como
a alegria e a elevação do Espírito não
resultam do ambiente onde esteja, mas
do estado pessoal do próprio Eu em
relação ao progresso que se fez, imagine
então a comunidade de Espíritos
desviados do bem, de perispírito opaco e
tenebroso, cujas vibrações afetam
nefastamente onde atuam. Assim, estes
estágios permitem a comunhão de idéias,
de sentimentos, de inclinações, de
pensamentos e de aspirações que
aproximam e unem as almas formando
grandes famílias se assim podemos dizer.

 Já descobrimos que convivemos
naturalmente com multidões de
desencarnados ao nosso redor, vivendo
em outras faixas com destaque pela
interação permanente que temos uns com
os outros, através da sintonia do
pensamento, fazendo-nos concordar com
Paulo ao afirmar em Hebreus 12:1 que
vivemos rodeados de nuvens de
testemunhas, referindo-se exatamente às
comunidades espirituais que existem no
espaço com cada qual cumprindo sua
parte e concorrendo para a grande obra
de evolução já que interagimos com eles,
onde toda esta força é alimentada sob o
impulso da grande lei de ação e reação,
cuja afeição move os seres neste vasto
plano energético, cabendo a cada um de
nós, buscarmos a orbita da boa
aventurança traçada pela vontade divina.

O pensar e agir no bem são os
estímulos que ajudam a buscar o caminho
do progresso através das nuvens de
testemunhas do bem. Erramos em nosso
pensamento? Acreditamos que não!
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 O primeiro caso identificado da doença
ocorreu na China em dezembro/2019, e em
janeiro/2020 a OMS (Organização Mundial
de Saúde) declarou Emergência
Internacional devido à velocidade de
propagação do vírus (já são 25 países com
casos confirmados da doença).

DADOS DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE SOBRE O
CORONAVÍRUS:

  171 pessoas infectadas no mundo -
204 casos graves (só na China) - 115
mortes (no total)  No Brasil temos  já temos
11 casos suspeitos em investigação.      Os
sintomas se assemelham a um resfriado
comum (febre, tosse, dificuldade para
respirar), e abaixo compartilhamos
algumas informações importantes sobre
a transmissão e prevenção:

Como se prevenir?
O Ministério da Saúde orienta

cuidados básicos para reduzir o risco
geral de contrair ou transmitir infecções
respiratórias agudas, incluindo o novo
coronavírus. Entre as medidas estão:

Coronavírus: saiba sobre a
doença e como se prevenir!

evitar contato próximo
com pessoas que
sofrem de infecções
respiratórias agudas;
realizar lavagem
frequente das mãos,
especialmente após
contato direto com
pessoas doentes ou
com o meio ambiente;
utilizar lenço
descartável para
higiene nasal; cobrir
nariz e boca quando
espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas
de olhos, nariz e boca; higienizar as mãos
após tossir ou espirrar; não compartilhar
objetos de uso pessoal, como talheres,
pratos, copos ou garrafas; manter os
ambientes bem ventilados; evitar
contato próximo a pessoas que
apresentem sinais ou sintomas da
doença;  Como o coronavírus é
transmitido?

As investigações sobre as formas de
transmissão do novo coronavírus ainda

Nascido e criado na Vila
Brasilândia, Sérgio Rodrigues Gonelli
(12/12/1971), mais conhecido como
"Serginho”, casado, pai de duas filhas
e um filho. Bacharel em
administração e empresário, possui
vasta experiência no terceiro setor
com forte atuação em projetos sociais
na zona norte de São Paulo, e região,
desde 1991. Atuou na ALESP
(Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo) entre 1995 a 2019, no
gabinete do então Deputado Celino
Cardoso. Foi presidente da
Associação dos Moradores e
Proprietários do Distrito de Vila
Brasilândia de 2009 a 2016, onde foi
mantenedor de 2 creches
conveniadas, CEI Arca da Aliança e
CEI Firmando Passos, ambas na
região da Freguesia/Brasilândia.
Atuou por um pequeno período como

Sérgio Rodrigues Gonelli, é o novo Subprefeito
da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia

chefe de gabinete da Subprefeitura
Jaçanã/Tremembé, em junho de 2019,
antes de assumir a chefia de gabinete
da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho. Experiente na gestão
pública, Serginho tem um perfil de

trabalho com foco no diálogo com a
comunidade, organizações sociais,
lideranças, conselhos e a sociedade
civil, pois acredita que a participação
social faz parte da construção de uma
administração mais assertiva com
base sólida e permanente.

 A Enel mandou uma conta de R$
198,58 para a humilde moradia do
leitor Carlos José Costa que reside
em uma área municipal de baixa
renda na rua Flor do Rio, casa 2 no
Jardim Paulistano- Brasilândia, conta
de luz 0015021005, instalação
0124954952. Ele que paga em média
R$ 80,00, aumentaram para R$
116,00 em janeiro e agora em março

Enel manda conta de luz
alta para família de
baixíssima renda na

Brasilândia

mandaram essa conta de R$ 198,58,
na moradia que tem dois adultos e
uma adolescente gente que se
mantém com a maior dificuldade, um
salário minimo. Querem acabar com
os gatos, ligações clandestinas na
rede elétrica mandando contas
absurdas para famílias carente que
não consegue pagar.

Na área de baixa renda situada

no Jd.dos Francos tem muitos
moradores com as contas em atraso
não porque não paga é porque são
altas e o povo não consegue quitar e
vai acumulando.

Cadê os órgãos do governo na
área social, cade a Enel que deveria
resolver o problema com a redução
das contas para familias de baixa
renda?

O Carnaval realizado no CEU Jardim Paulistano no dia 25/02 foi o maior
sucesso, teve participação ativa da comunidade e a presença do grupo de
dança da professora Cida, muita música variada, marcha de carnaval e a
presença da Sanfonica Banda Show, a família, a garotada, o papai e mamãe
ficaram contente.  Foi mais um evento legal realizado pela Gestão/ Núcleo de
Cultura do CEU Jd.Paulistano.

Carnaval com
matine no CEU

Jardim Paulistano
foi o maior sucesso

e contou com a
participação do

Grupo de Dança da
Professora Cida

estão em andamento, mas a disseminação
de pessoa para pessoa, ou seja, a
contaminação por contato, está
ocorrendo.  gotículas de saliva; espirro
tosse; catarro; contato pessoal próximo,
como toque ou aperto de mão; contato
com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido de contato com
a boca, nariz ou olhos. Por quanto tempo
a doença pode ficar incubada? A doença
pode ficar incubada até duas semanas
após o contato com o vírus.
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CMEC-Distrital Nordeste realiza evento de
autoimagem e empoderamento feminino

O Conselho da Mulher Em-
preendedora e Cultura da Distrital
Nordeste da Associação Comercial
de São Paulo realizou nesta quin-
ta-feira (12/03) evento comemora-
tivo ao Dia Internacional da Mul-
her. A iniciativa teve como tema a

autoimagem e o empoderamento
feminino.  O profissional da beleza
Carlos Peixoto destacou o papel da
mulher na sociedade. “Muitas vez-
es acreditamos que o empodera-
mento está em conquistar
destaques e bens materiais, mas ele

realmente está em encontrar a sua
melhor versão”, afirmou.

Peixoto também discorreu so-
bre o estresse do dia a dia e quan-
to ele prejudica na autoimagem da
mulher. “Quantas vezes eu recebo
no meu salão, clientes com queda
de cabelos e vamos observar que
a causa é o estresse diário”.

Programa Mil Mulheres – O
gerente Alessandro Leite e gesto-
ra de Eventos Adriana Nascimen-
to, do SEBRAE Capital Norte,
apresentaram o Programa Mil
Mulheres. “O Mil Mulheres nas-
ceu aqui na Zona Norte e tem o
objetivo de capacitar mil mul-
heres em situação de vulnerabil-
idade social no Estado de São
Paulo”, explicou Alessandro. O
empreendimento oferece 20h de
capacitação em 5 dias consecuti-
vos, totalmente gratuito com cer-
tificado nos temas: gestão, em-
preendedorismo, empoderamen-
to feminino e negócios de impac-
to social. Policial Mulher – O

capitão Leandro Trancozo, co-
mandante da 2ª Cia. do 5º BPM/
M, falou da importância da atu-
ação da policial mulher. Informou
que os índices de violência en-
volvendo mulheres aumentou.
“Muitas mulheres nos pergun-
tam o porquê estão sendo abor-
dadas. Muitas estão com calças
lisas, sem bolso e aparentemente
não oferecem risco à sociedade.
Mas eu posso garantir que mui-
tas vezes o crime está onde
menos se espera”, observou o co-
mandante. Trancozo explicou que
muitas mulheres se envolvem em
crimes principalmente para levar
o sustento para seus filhos.

O encontro contou com a par-
ticipação da fonoaudióloga Vera
Mendes, que realizou uma dinâmi-
ca com os presentes. O Instituto
Embelleze, unidade Vila Maria, fez
atendimento gratuito para as con-
vidadas, entre eles:  penteados,
maquiagem e cuidados com a so-
brancelha. A gerente Camila Bia-
soto agradeceu a parceria com o
CMEC-Distrital Nordeste.

Homenagens -  Foram presta-
das homenagens à líder comu-
nitária Irani Dias (luta por morad-
ia), Adria Giaccheri, presidente do
Rotary Club São Paulo – Vila Guil-
herme e ao SEBRAE Capital Norte.

O evento foi dirigido pela co-
ordenadora Surama Silva e pelo
diretor-superintendente William
Oliva. A coordenadora geral do
CMEC, Claudia Badra, enviou um
vídeo parabenizando pela iniciati-
va. A representante comercial da
ACSP, Priscila Garcia apresentou
os serviços oferecidos pela Asso-
ciação Comercial.

A comemoração teve o apoio
da Furkin SE, Sebrae Capital Norte,
Instituto Embelleze, Polícia Militar
do Estado de São Paulo, Carlos
Peixoto, Vera Mendes, Jornal São
Paulo de Fato e da chef Roseli Ro-
man, que ao final do evento serviu
um requintado coquetel.

Ainda em comemoração ao
Mês da Mulher, a Câmara
Municipal de São Paulo
aprovou na Sessão Plenária no
início do mês, a criação da CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) da Violência contra
a Mulher. O objetivo é
investigar os problemas
relacionados à violência contra
a mulher na cidade de São
Paulo. A vereadora Sandra
Tadeu (DEM) será a presidente
da comissão. “Essa é uma
discussão que deve ser
constante, porque os números
são assustadores. A cada
quatro minutos, uma mulher
sofre violência. E o número de
feminicídio aumentou muito”,
disse Sandra Tadeu

CPI da Mulher

Seja uma Mulher poderosa, não um
corrimão muito menos um tapete..

A Força da Mulher!

Maria Helena


