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Metrô de São Paulo testa luz
ultravioleta para desinfetar vagões

Metrô de São Paulo testa luz ultravioleta para desinfetar vagões.  Epicentro da pandemia do novo coronavírus (Sars-
Cov-2) no Brasil, o Estado de São Paulo já tem 11.568 casos confirmados de contaminação e 853 óbitos pela doença. Os
dados foram divulgados na quinta-feira (16) pelo Ministério da Saúde. A Rádio Bandeirantes apurou que, dependendo do
resultado, a tecnologia será implementada aos poucos. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos não informou o custo
do equipamento, já usado para higienizar hospitais e aeroportos.

O que foi isso, sinto falta da minha rotina, de um dia para outo, sem
a menor explicação tudo ficou incerto, me vi em um filme de ficção
cientifica...em uma guerra biológica onde se fundia também com uma
guerra politica. Vidas sendo ceifadas coletivamente, por um inimigo
invisível em grande Pandemia, de uma vida de rotina para o medo,
incerto e difícil de se processar,

A pergunta feita em silencio, Oh! Meu Deus é o inicio do fim ou um
alerta a toda a humanidade em respeito ao Planeta ou simplesmente a
voz do Criador nós mostrando qual frágil e fortes somos diante de
situações inimagináveis por nós seres humanos. A pergunta é seremos
os mesmo! Vamos seguir em frente como se nada tivesse ocorrido,
aprendemos de fato algo melhor diante dessa grande Pandemia dessa
dor e medo vivido por todos nós, ainda seremos gananciosos,
arrogantes ou seremos mais humanos com o próximo diante da
fragilidade da vida! Silvana Vasconcellos

Olá Planeta terra!
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Editorial Tia Zulmira

O vai e vem dos noticiários
O noticiário mundial, nacional, estadual e

local deixa o povo mais confuso que cego
em meio a um tiroteio. Cada qual é mais
sensacionalista! Mortes são anunciadas aos
montes em todas as partes do planeta! Os
que estão ‘na fila de espera, idem’; aqueles
que estão em idade avançada, embora se
resguardando e tendo boa saúde, cuidam da
carcaça e se previnem usando  máscara,
tomando pouca cachaça e diminuindo o uso
do cigarro; querem habitar mais alguns anos
no planeta Terra! Enquanto isso, os políticos
se reúnem e traçam planos para encontrar o
denominador comum da situação, fazendo
experiências sobre algumas vacinas para dar
fim no tal ‘coronavírus’ que, pelo andar da
carruagem, está ganhando a parada. Alguns
políticos defendem o retorno dos trabalha-
dores e escolares às atividades. Outros co-
locam água no chope; deixa como está pra
ver como fica. Não concordo, nem discor-

Visite nosso site: www.saopaulodefato.com

Saúde Pública Ari Pereira

O Senador Major Olimpio-
PSL - disse  na Tribuna do Sena-
do   “ FUNDO DA VERGONHA “
que devem passar o valor para
ajudar o povo brasileiro , se o
Congreso quiser, ser,de fato ,aju-
dar o País,é só acolher a emenda
dele .Outro,Senador Randolfe
Rodrigues -(Rede-AP)propôs
também a utlização dos recursos
do Fundão Eleitoral e do  Fundo
Especial de Assistência  Finan-
ceira aos Partidos  , o Fundo Par-
tidário .

Os argumentos são os mes-
mos a situaçao de emergência no
combate ao Coronavirus . O Juiz
Federal Itagiba Catta Preta Neto,
da 4º Vara da Justiça Federal do
Distrito Federal, concedeu pedi-
do liminar para bloquear os valo-
res que poderão ser utilizados no
combate aos efeitos da pandemia
do coronairus .Trata-se da quar-
ta decisão recente sobre a utiliza-
ção do Fundo Eleitoralº, determi-
nado pela Lei nº 13.978/2020, e
que seria alocado em Junho para
realização das eleições munici-
pais, seu valor é de cerca de R$ 2
, BILHÕES . Já o Fundo Partidá-
rio, usado para manutenção dos
partidos políticos brasileiro, tem
valor de mais de R$ 1,7 b i -
lhão .Processo nº 1020364-
92.2020.4.01.3400-Ação Popular
(66). Autor-Felipe Torello Teixei-
ra Nogueira , INFORMA   -Advo-
gado  - Felipe Torello Teixeira
Nogueira-  OAB/SP nº371.847-
Réus-1-Presidente da República
Federativa do Brasil; 2- Presiden-
te do Congresso  Nacional - 3-
União Federal . A Advocacia Ge-
ral da União (AGU)  .A Advoca-
cia Geral da União recorreu e os
argumentos sâo os mesmos é
medida de alteraçao legislativa ,
não cabendo a uma decisão com
tal finalidade . O Juiz Federal ,afir-
mou , nesse contexto, a manuten-
ção de fundos partidários e elei-

  FUNDO DA VERGONHA

torais incólumes,a  disposição de
partidos políticos,ainda que no
interesse da cidadania
(art.1º,inciso II) da Constituição se
afigura contrária a moralidade pú-
blica ,aos ,principios da dignida-
de da pessoa humana ( Art.1º ,in-
ciso II ) eainda o propósito de
construção de uma sociedade so-
lidária (art.3º,inciso I) da Consti-
tuição, O Presidente do TRF 1 ,
Carlos Moreira Alves, supendeu
a  decisão do Juiz Federal itagiba
Catta  Preta Neto  , acolhendo o
pedido da AGU .Sobre o principio
da independência dos poderes
confira-se a lição de JOSÉ AFON-
SO DA SILVA “ cabe assnalar que
nem à divisão de funções entre
ÓRGÃOS DO PODER nem sua
independência são absolutas . Há
interferência, que visam ao esta-
belecimento de um sistema de frei-
os e contra pesos .

A busca do equilibrio neces-
sário a realização do bem da cole-
tividade e indispensável para evi-
tar o arbitrio e o desmando de um
detrimento do outro especialmen-
te os Governos . Vamos esperar
outras Ações Populares a respei-
to e  como já se nota a  Liminar é
concedida , suspensa pelo Presi-
ente do TRF e  deve ir para o Su-
premo Tribunal

Em anos anteriores, a
quaresma era época de re-
flexão, confissão, jejum en-
tre outras obrigações entre
os fieis. Mas o tempo se
encarregou de deturpar a
época quaresmal.

O ‘Domingo de Ramos,
Lavapés, Procissão do Senhor
Morto na sexta-feira da Pai-
xão’, neste ano foi por água a
baixo!

O ‘coronavírus’ se en-
carregou de estragar essas
comemorações da religião
católica.  Outras seitas fo-
ram igualmente prejudica-
das. Também o comércio,
indústria e trabalhadores
foram ‘tragados’ pelo vírus
que poucos sabem sua pro-
cedência e milhares sentem
sua ação maléfica.

Segundo um prosador,
“Tudo na vida tem fim”. Aguar-
damos que esse fim aconteça
logo e a situação mundial en-
tre nos eixos!

As igrejas de qualquer
credo estão ‘passando estrei-
to’ com  a proibição das san-
tas missas e cultos sem a pre-
sença dos fieis e com isso não
há ofertas em numerário e as
despesas acontecem. Os ape-
los são constantes em rela-
ção à atuação do coronavírus
que atingiu até as igrejas!

  Coronavírus - Periferia li-
dera número de mortos por
Covid-19 na cidade de São
Paulo. Distrito de Brasilândia,
na zona norte, está à frente de
estatística de óbitos, segundo
balanço da gestão Covas

Covas recomenda por de-
creto que população use
máscara nas ruas em SP.
Orientação é para priorizar
itens caseiros e deixar os
produtos profissionais para
a área de saúde.

Prefeitura de SP já interdi-
tou 71 estabelecimentos por fu-
rarem quarentena. A subprefei-
tura da Sé foi a região em que
mais comércios foram lacrados

Conselho Tia Alzira

Ao abrir o abençoado ter-
reiro, me deparo com uma
multidão de clientes encosta-
dos no muro, próximo ao por-
tão. Pensei: com tudo parado
e sem previsão de uma solu-
ção satisfatória, aonde vamos
arrumar dinheiro para as des-
pesas do terreiro. Os clientes
devem estar sem dinheiro para
as despesas com um ‘trabalho
no terreiro’, mas..., distribui as
senhas. O primeiro cliente foi
atendido pelo Caboclo do Ven-
to, um guia rápido no atendi-
mento. Com poucas palavras
define um ‘enrosco’. “Magnâ-
nima guru, venho ao milagro-
so terreiro a fim de encomen-
dar um trabalho relativo a de-
sativação de um salão de baile
existente na vila em que resi-
do. O barulho é imenso, nin-
guém consegue dormir, liga-
mos pra polícia, os policiais
conseguem parar a bagunça
mas, virando a esquina, volta

Ser ou não ser, eis a questão!

Crônica Professor Clovis Pereira

a barulheira! Por caridade, no-
bre caboclo, dê um fim nessa
situação! – “Zifio, tenho rece-
bido muitas reclamações sobre
esses bailes muito loucos; vou
dar um fim nisso logo! Aguar-
de, mas bico-de-siri! O cliente
saiu satisfeito e aguardou. Re-
almente o baile muito louco
acabou! O coronavírus atacou
o dono do salão e seus familia-
res! Foram todos pra ‘cidade
dos pés juntos e a casa está à
venda!’

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

 ‘Como era verde o meu
vale’ foi título de um livro que
recebi de um aluno. Gostei da
obra e hoje diria: ‘Como era
verde o meu e nosso vale’ em
tempos passados! Tudo funci-
onava tal qual uma máquina
nova, bem lubrificada e produ-
tiva; seu trabalho transforman-
do algo em utensílios diversos
era rendoso de parte a parte.
Progresso à vista, patrões sa-
tisfeitos e operários firmes no
trabalho. Hoje vejo esse vale
um pouco desvirtuado. O tem-
po se encarregou de ‘engripar’
a máquina, os governos - ou

‘Como era verde o
meu vale!’

desgovernos -, nada honestos
se encarregaram da tarefa.
Muitos rombos e roubos nas
finanças da nação, desempre-
go tomando as rédeas da situ-
ação, políticos presos de men-
tirinha etc. No tempo de Jus-
celino, ele pregava: ‘vou fa-
zer o país crescer 50 anos em
apenas 5 anos, aconteceu!’
Hoje noto que o Brasil está
regredindo! Os 50 anos de
progresso anunciado e reali-
zado na gestão de Juscelino
estão sendo minados em 5
anos ou menos! ‘Como era
verde o meu vale!’

*ELE SABE**

Sabe aquele momento
Em que tudo está errado
Sabe aquele lugar
Em que gostaria de estar
Sabe aquela hora
Em que nada dá certo
Sabe quando
Você precisa de um amigo
Sabe quando
Estiver cabisbaixo
Sabe no exato momento
Em que a confiança
Não mais existe
Sabe quando
Você precisa ter fé
E sabe quando ela está abalada
Sabe quando é a hora
De pedir ajuda
Talvez você não saiba
Sabe prá quem
Pedir ajuda
Sabe! Ele sabe
Que você precisa dele
E prá isto, basta ter fé
Basta pedir e clamar seu nome
Sabe aquele cara
Em que há mais
De dois mil anos
Nós o crucificamos
Sabe, ele ainda nos ama
Sabe, basta se ajoelhar
Fechar os olhos
E humildemente orar
Ele vai ver sua grandeza
Na humildade
E te estenderá a mão
Sabe você vai sentir
Sua voz
Dizendo: eu sou Jesus
Vou te amparar e te amar
Hoje e para todo o sempre
Sabe basta ter fé
Este é o único pagamento
Que terás que fazer
Olhe teus olhos, ele olhará teu co-
ração.

*E o tempo não parou*  -
Quantas lembranças daquele

tempo em que não tinhamos sau-
dades

Porém, são lembranças saudá-
veis, saudades gostosas que só
quem passou pelo tempo sabe

O bailinho com músicas român-
ticas, luz negra, magia do momen-
to em que dançávamos de rosto
colado, quase não saia do lugar

 Eramos alegres, tinhamos
tudo e não sabiamos

Bons tempos em que as con-
versas dos "boys" eram sobre aque-
la "mina" especial as conversas das
"minas" eram como aquele "boy"
sussurrou a musica inteira no ou-
vido dela

Pois é! Naqueles idos dos anos
70 quantos namoros se iniciaram
nos bailinhos, quantos deram cer-
to e outros nem tanto

O fim do romance com duas lá-
grimas soltas nos olhos, quando
entre as duas lágrimas acontecia um
beijo, o namoro não terminava

E as viagens a praia, (acam-
pamentos) que diziam (amor de
praia não sobe a serra), ledo en-
gano muitos subiram, inclusive
o meu.

É gente, nossa geração sou-
be viver e soube ser feliz, mas,
apenas hoje nos damos conta
disso

Estamos indo embora, todos
estão na estação esperando o
trem para a última viagem, e va-
mos levar apenas coisas boas e
amor intenso  deixamos um óti-
mo legado, pena que nossos jo-
vens de hoje, não souberam
aproveitar, mataram o amor, a es-
perança e a confiança, e hoje,
sustentam o vício, a briga, a ini-
mizade e a falta de moral e ver-
gonha.

Felizes de nós, que cumpri-
mos nossa missão com galhar-
dia e espalhamos amor, flor e
motor, assim, os anos 60/70/80
ficarão marcados como as dé-
cadas mais felizes e produtivas
de todos os tempos

Recorde sempre o que de
bom passou em sua vida, lem-
bre daquela música que marcou
seu instante, lembre do baili-
nho, da luz negra e do beijo ro-
mântico. Felizes décadas de 60/
70/80/

Rádio Táxi

Willie de Oliveira, a voz prin-
cipal e marcante do grupo Rá-
dio Táxi dos anos 1980, fez uma
live ao vivo nesta segunda feira
que passou. Quem não assistiu,
perdeu um grande show e de
graça, através do Facebook. Ele
promete não parar por aí, na pró-
xima esta coluna irá avisar os
fãs, quem conhece e quem não
conhece, é o caso dos mais jo-
vens que poderão acompanhar
um enorme sucesso dos anos
80 e certamente aprenderão a
gostar. Aguardem. Lembrando,
Willie é da Casa Verde.

*Contradição*

Marco Vinholi Secretário do
Desenvolvimento do Estado de
São Paulo, caiu em contradição
na Band, quando disse que em
31 de janeiro o Governador Dó-
ria havia tomado providências
para combater o coronavírus,
mas, permitiu o carnaval e os
blocos de rua, aglomerando mi-
lhões de pessoas, portanto,
grande parte de responsabilida-
de da disseminação do covid 19,
cabe a João Dória.

*CAIU*

Finalmente caiu Ministro
que desafiava o chefe. Assim,
recomeça o Governo.

*Mudando o Foco*
 Com tantas notícias sobre coronavírus, covid 19 - muita gente

não está aguentando, inclusive eu, basta ligar a TV e lá está o tal
vírus 24 horas por dia. Assim, já estamos pensando ir até o Conse-
lho Regional de Medicina e exigir diploma de especialista em covid
19. E para mudar o tema, vamos amenizar a coluna desta semana.
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Sergio KapustanCultura

Eu Faço Cultura distribui mais de
3 mil livros pelo país

Plataforma digital possui 33 títulos para resgate do público. Basta se cadastrar, escolher e fazer o pedido pelo site

A plataforma digital “Eu
Faço Cultura”, uma das impor-
tantes iniciativas culturais do
país, suspendeu até o dia 30
de abril a distribuição de in-
gressos de espetáculos tea-
trais e das sessões de cinema,
mas continua com o resgate
de livros. A plataforma dispo-
nibilizou 33 títulos e 3.690 li-
vros, com entrega gratuita
para todo o Brasil.

Basta entrar
em www.eufacocultura.com.br e
escolher o que mais gostar.
Lembrando que os resgates
podem ser feitos gratuitamen-
te por idosos,  pessoas com
deficiência, beneficiários do
Bolsa Família e de todos os
programas sociais do gover-
no, estudantes e diretores de
escolas públicas, microempre-
endedores individuais, ONGs
e instituições beneficentes.

Entre os livros disponíveis
na plataforma estão opções in-
fantis, romances, prosa e poe-
sia. No mês de conscientiza-
ção do Autismo, um dos livros
indicados é o Humor Azul – O
Lado Engraçado do Autismo,
de Rodrigo Tratamonte, cartu-
nista e caricaturista, portador

da Síndrome de Asperger (um tipo
de autismo de grau leve).   Para as
crianças de 0 a 3 anos, por exem-
plo, a indicação é o Achou!, com
atividades fundamentais para o de-
senvolvimento do bebê. Para os
maiorzinhos tem “Os Tomattos”,
que traz a história de Tom, um me-
nino muito inteligente da família
dos Tomattos. É um livro interati-
vo sobre alimentação saudável e
sustentabilidade, com páginas
para colorir. Outras sugestões são
“Bicho solto no mundo”, com po-
emas de Araceli Sobreira, e dois li-
vros que falam sobre dinossauros:
a história em quadrinhos “Dino
Vegx” e “A avó dos dinossauros”. 

Agora, se a ideia é uma leitura
mais séria e transformadora para
essa época tão difícil, uma dica para
resgate é o livro “O mundo que ha-
bita em nós: reflexões filosóficas e
literárias para tempos i(n)tensos”.
O primeiro livro de não ficção de
Liliane Prata é uma leitura estimu-
lante que fala da urgência de atra-
vessarmos essa lógica do ódio, de
forma humana e amorosa, sem en-
trar em binarismos e sim olhando
para dentro de nós. O livro convi-
da o leitor a entender, por meio de
deliciosas e precisas reflexões fi-
losóficas, o mundo em que vive-
mos e o que ele muitas vezes pro-

voca no interior de cada um.  Para
quem gosta de romance, é possí-
vel receber em casa os livros
“Maria Altamira”, de Maria José
Silveira, que narra a emocionan-
te trajetória de mãe e filha em ca-
minhos distintos, mas ambas tes-
temunhando miséria, injustiças e
devastação ambiental, e ainda a
“Chama e Cinzas”, segundo ro-
mance da autora de “A sucesso-
ra” Carolina Nabuco. A escritora
faz um retrato da posição da mu-
lher burguesa, agora no final da
primeira metade do século XX,
apresentando os valores e os ta-
bus que orientavam o lugar soci-
al da mulher, mas trazendo tam-
bém uma nova voz feminina que
parece emergir desse contexto. E
essas são apenas algumas op-
ções para você colocar a leitura
em dia nesta quarentena.
Acesse www.eufacocultura.com.br e
saiba mais. 
SOBRE O EU FAÇO CULTURA -

Programa já distribuiu 45.172
produtos físicos (livros, CDs e
DVDs) para mais de 360 cida-
des de todo o país.

Em formato de plataforma di-
gital, o ‘Eu Faço Cultura´ é uma
iniciativa da Federação Nacional
das Associações do Pessoal da
Caixa Econômica Federal/Fenae
(www.fenae.org.br) e das APCE-
Fs (Associação do Pessoal da
Caixa). O programa conta com a
participação de milhares de em-
pregados da ativa e aposentados
da Caixa, que fazem a destinação
do Imposto de Renda, e com o
patrocínio da Caixa Seguradora e
da Wiz. O Programa busca incen-
tivar o mercado cultural no país,
além de valorizar os artistas lo-
cais, proporcionando atividades
culturais ligadas a diversas for-
mas de arte para as pessoas sem
acesso.   Lançado em 2006, há
três anos o “Eu Faço Cultura”
transformou-se em plataforma,
mantendo seu objetivo de demo-
cratizar o acesso à cultura. Está
presente em 26 Estados e no Dis-
trito Federal. “É um projeto de in-
clusão social, que aproxima uma
parte da população hoje afasta-
da do consumo de cultura”, ex-
plica Moacir Carneiro, diretor so-
ciocultural da Fenae.



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
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Prefeitura revitaliza pontos de
descarte irregular na Zona Norte

Endereços na Vila Santa Maria e Jardim Antártica recebiam 17 toneladas/mês de inservíveis

A Prefeitura, por meio da Subpre-
feitura Casa Verde/Cachoeirinha, se-
gue transformando antigos pontos de
descarte irregular de lixo e entulho em
espaços de convivência para a comu-
nidade. Ações de revitalização e ze-
ladoria foram realizadas durante a
primeira semana deste mês em dois
endereços, um deles na Rua César
Penna Ramos, Vila Santa Maria, que
recebeu nova pintura e teve o pas-

seio desobstruído, oferecendo maior
segurança aos pedestres, que eram
obrigados a utilizar a via como forma
de passagem.  Já na Rua Palmas de
São Moisés, Jardim Antártica, 35
pneus oriundos da coleta do descarte
irregular foram reutilizados e trans-
formados em floreiras e bases para
bancos. Juntos, os antigos pontos de
descarte recebiam 17 toneladas/mês
de materiais inservíveis. Os espaços

também receberam placas de cons-
cientização ambiental.

Ao todo, 20 funcionários da equi-
pe de zeladoria desta administração
regional participaram da ação.

 Vale lembrar que o descarte ir-
regular de lixo e entulho é considera-
do crime ambiental, com multa de
multa de até R$ 16.003,53 em caso
de flagrante, conforme prevê a Lei
13.478/02.

Doria prorroga quarentena até
10 de maio em São Paulo

O governo de São Paulo decidiu
prorrogar a quarentena até o dia 10

de maio, como uma das medidas de
enfrentamento à pandemia do novo

coronavírus. Segundo o governador
do Estado, João Doria, a manutenção
da quarentena é para evitar o caos no

sistema de saúde. O isolamento
social começou a vigorar em 24 de

março, foi prorrogado em 8 de abril
e estava previsto até 22 de abril. O
governo estendeu a quarentena por
registrar em São Paulo um número

crescente de pessoas contaminadas e
de morte por covid-19.

 O índice de isolamento social
atual, de 49%, é menor do que a taxa

considerada ideal, de 70%, para
tentar impedir o avanço rápido da

doença.
 Doria disse que a decisão está

baseada em dados científicos. “Aqui
nós não brigamos com a ciência, nós

respeitamos a ciência”, disse.
 Ontem, o Estado registrava 853

mortes por covid-19 e 11.568 casos
confirmados da doença. Há um mês
o Estado registrou a primeira morte.

 “Infelizmente os casos estão em
expansão. AS UTIs e enfermarias
dos hospitais públicos e privados

estão recebendo o número maior a
cada dia e alguns já estão no seu

limite”, disse Doria.

 A AMJFA-Associação dos Moradores Cachoeirinha/
Brasilândia juntamente com a equipe da Sabesp distribuiram
mais de 300 kits com sabonetes na comunidade da rua
Julio Pinheiro no Jardim Elisa Maria, a entrega foi realizada
de porta em porta e numa segunda distribuição os
moradores vão receber álcool gel tudo para ajudar no
combate ao coronavirus. No inicio do ano passado a Sabesp
realizou serviço de obras no Programa Água Legal, que
atendeu os consumidores.

A Ação realizada na comunidade com entrega de kits
com sabonetes foi iniciativa da Sabesp em parceria com
as Empresas Nivea, Dasco Engenharia, Deep Pessoas e a
Associação dos Moradores representada por Henrique
Deloste que vem acompanhando o bom trabalho junto com
a comunidade desdo inicio dos serviços, obras de melhorias
na rede de água.

Envolvidos no excelente trabalho esta Reginaldo
Batista(Assessoria Comunitaria), Ribamar Moraes,
Heverton da Deep, Luis Nardoto e Edson Mantegna da
Dasco Engenharia. ( Henrique Deloste)

Trabalho da Sabesp com Associação dos Moradores beneficia
a comunidade no Jd. Eliza Maria com Kits de Higiene

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Tenha harmonia em casa! Harmonia é relativo ao sossego, paz, picaretas e outras de

ferramentas. Para adquirir harmonia, dirija-se a uma loja especializada em ferramentas, ou
espante seus cunhados manguaceiros, utilizando essas ferramentas sobre eles!

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

  Olhe para as coisas profundas que a vida nos oferece. Sendo ‘furador de poços e fossas’,
olhe com carinho sobre a profundidade e faça um trabalho honesto; o poço deverá fornecer boa
água e a fossa deverá dar a palavra final nos resíduos.

  Tome Atitude antes de tomar Decisão! Quando sua sogra começar com a costumeira
ladainha, tome uma dose de Atitude, marca de cachaça mineira e coloque a velha pra correr!
Depois tome Decisão, um conhaque famoso e durma tranquilo!

  Beneficie seus familiares adquirindo uma tevê para cada um dos integrantes da casa, a fim
de acabar com a discussão sobre a programação; uns querem assistir o Faustão, outros querem
o Silvio Santos, o vovô quer ver o futebol, a empregada  é chegada em modas femininas. Antes
que aconteça um ‘quebra-pau, tome essa providência.

  Reconquiste suas energias! Viaje por esse país maravilhoso, gastando pouco e se divertindo
muito! Na estação ferroviária embarque num dos confortáveis trens da CPTU com destino a
Osasco! Durante a viagem, desvie dos camelôs através de empurrões e terá as energias renovadas.

 Reveja amigos e aproveite para ‘serrar o almoço, cigarro e algum dinheiro emprestado, que
jamais será ressarcido!’ Na próxima ‘investida’ seus amigos não abrirão as portas para você.
Sabem que sua visita não é conveniente. Pense nisso!

  Os laços amorosos entre familiares, antes fortes e sinceros, agora  estão mais fracos que
velha doente em enfermaria e a sinceridade ‘deu no pé!’ Tempos modernos. O correto é carregar
a cruz com categoria.

 O bom-senso recomenda que as relações entre amigos e familiares devem ser revistas.
Adquira revistas nas bancas e deixe de lado as relações citadas, para não criar confusões e
fofocas!

  A situação do   país com índice de desemprego elevado, doenças aparecendo a torto e
direito, o correto é mudar de ares! Procure assimilar ares de serra! Seja marceneiro e viva ao lado
dos ares de serra circular, serrando madeira!

 Seu estado de saúde inspira cuidado. Ao conferir suas diversas radiografias, o dr. Urubulino
Boamorte não encontrou nos filmes seus pulmões, o coração já não bate, apanha e diversos
órgãos estão falidos, tal qual algumas indústrias durante a quarentena.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Saúde ótima, sucesso nos estudos e em tudo que empreender. Continue a ser aquela
pessoa estimada por todos, confie em Deus e bola pra frente!

 Revise suas relações, os freios do ‘carango’, as dívidas e tome uma ducha caprichada,
revisando com essa atitude, algumas partes da carcaça que, ao entrar no busão, o odor ataca
o motorista, fazendo-o  perder a rota! Se cuida, irmão!

Da ética de Aristóteles ao super-homem
de Nietzsche, temos neste entremeio, alguns
filósofos populares que se encarregaram de
divertir os seres humanos com suas histórias
de moralidade simples, mas que nos fazem
pensar sobre a vida. Nós mesmos, vez ou
outra, contamos algumas aventuras de
Nasrudin e quem foi ele? Apenas um Seljúcida
(Império Islâmico Sunita Medieval) ou um
mestre sufi? (Corrente mística do Islã). Suas
histórias contadas no melhor estilo “parábola”
são simples, curtas e cômicas que tem a
capacidade de nos fazer refletir por horas a
respeito das profundas e verdades que
encerram. Não se sabe realmente se ele existiu
ou não, mas o fato é que muitos o consideram
um ser mitológico enquanto outros afirmam
que ele nasceu e morreu na Turquia,
entretanto, várias nações orientais
(Afeganistão, Turquia, Irã, Índia, Etc.)
reivindicam o sábio como sendo seu.

 Nasrudin era um filosofo popular tal qual
Pedro Malasartes, herói preferido da gente
simples que adora suas artes aprontadas quase
sempre contra os mais ricos e poderosos.
Tradicionalmente esperto, escorregadio, cheio
de artimanhas, enganos, seduções e astucias.
É de ver como o homem do povo, simples,
crédulo e humilde adora ouvir suas histórias.
Ele não é criação brasileira apesar de estar
espalhado por todo o Brasil. Como todos os
outros, é personagem Universal, pois
similares a ele existem em, praticamente,
todos os países e em todas as épocas.

  Na Itália tivemos Giovanni Boccaccio,
poeta crítico literário e especializado na obra
de Dante Alighieri. Sua principal obra foi The

Decameron (deca=dez e hemeron=dias, ou
seja, dez dias). O livro é estruturado em cem
contos relatados por um grupo de sete moças
e três rapazes que, para fugir da peste negra,
se abrigam em uma vila isolada de Florença.
As várias histórias ali contadas vão do
erotismo ao trágico, mas todas com sagacidade,
piadas e lições de vida. Todo país tem seu
filosofo popular para entreter o povo com
suas narrativas cômicas ou não, mas de fundo
moral, pois o ser humano necessita destes
“heróis’ para o conhecimento simples do
dialogo fraterno que é o caminho para o
entendimento e esclarecimento da vida no
cotidiano.

 Os países que oferecem a seus cidadãos
uma estabilidade econômica, política e
existencial relativamente alta são as nações
que registram maiores taxas de ateísmo
porque, o ser humano busca nas religiões uma
segurança neste mundo de incertezas e, quando
estas religiões não conseguem responder
racionalmente algumas questões, e ou, quando
elas mostram um deus totalmente
humanizado, aparece o ateísmo propriamente
dito. Daí a proposta de atingir a mente e o
sentimento daqueles que buscam,
inconscientemente ou não, o conhecimento
de si próprios, através de parábolas,
paradoxos, mitos e das histórias de cunho
moral, mesmo que comicamente, para o
aprendizado geral e assim poder dizer, como
Carl Gustav Jung; “Não acredito em Deus
porque sei que Ele Existe”. Ora, se estes relatos
se fazem noticiar sobra a vida,
conseqüentemente também nos fazem refletir
sobre Deus. Correto?
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Política Brás Pereira

Não haverá ‘cavalo de pau’ em quarentena, diz Bolsonaro ao lado de Teich
Em live no Facebook, novo ministro da Saúde apoia o discurso do presidente de que é

preciso levar em conta saúde e economia no combate ao coronavírus
Ao lado de Jair Bolsonaro

na tradicional live de quinta-
feira no Facebook, o novo mi-
nistro da Saúde, Nelson Teich,
procurou novamente, como
havia feito na entrevista à tar-
de logo após ser convidado,
mostrar que está alinhado ao
presidente nas estratégias para
combater o avanço do novo
coronavírus.  Antes de passar
a palavra ao novo titular da
Saúde, Bolsonaro agradeceu
ao ex-ministro Luiz Henrique
Mandetta, mas disse que a “li-
nha dele (Mandetta) era vol-
tada quase que exclusivamen-
te para a questão da vida”,
sem levar em conta os efeitos
do isolamento horizontal na
economia do país. “É impor-
tante, não tem nada mais im-
portante que a vida, mas sa-
bemos que os efeitos colate-
rais de uma quarentena muito
rígida poderiam causar proble-
mas seríssimos para o Brasil,
a ponto de a economia não se
recuperar mais”, disse.  Segun-
do Bolsonaro, as consequên-
cias econômicas da quarente-

na “também levam à
morte”. E reforçou
o que o ministro ha-
via dito à tarde: não
haverá mudanças
bruscas em relação
ao isolamento soci-
al. “Não vai ser um
cavalo de pau que
vamos dar nessa
questão, mas grada-
tivamente o Brasil
vai votar a traba-
lhar”. Ele, no entan-
to, ressaltou que isso
vai depender de go-
vernadores e prefei-
tos, já que o Supre-
mo Tribunal Federal
decidiu na quarta-feira 15 que
estados e municípios têm au-
tonomia para decretar quaren-
tenas.

 Questionado pelo presi-
dente sobre como enxergava
a questão, Teich disse que “a
gente caminhou para uma se-
paração entre saúde e econo-
mia”, ressaltou que não era
assim que via o problema e fez
um discurso que agradou a

Ministério da Saúde”,
afirmou.

Bolsonaro apro-
veitou, dizendo que
muitos não entende-
ram as suas ressal-
vas à quarentena.
“Eu fui muito critica-
do por ter ficado mui-
to preocupado com a
economia”, disse.
“Vamos tomar as
medidas que preci-
sam ser tomadas
com muito cuidado,
com muita responsabi-
lidade”, disse.  E sa-
cou de novo a cloro-

quina, medicamento cuja defesa
não fazia em público desde o dia
9 de abril. Ele vinha se notabili-
zando pela pregação da possibi-
lidade de o remédio ser funda-
mental no tratamento do coro-
navírus, embora isso ainda care-
ça de estudos científicos conclu-
sivos.  “A cloroquina pode dar
certo. Por que eu digo que
pode? Porque não tem com-
provação ainda. Mas pode se
chegar à conclusão de que ela

Bolsonaro. “Um país que cres-
ce economicamente arrasta
com ele o crescimento da saú-
de, da educação. Essa sepa-
ração é irreal. Tudo vai influ-
enciar no tempo de vida, na
qualidade de vida e no bem-
estar. Quando imagino cuidar
da saúde das pessoas, é uma
combinação de muitas coisas”,
afirmou. E completou: “Quan-
do eu discuto emprego, quan-
do eu discuto economia, estou

pensando em pessoas, estou
pensando na sociedade. É di-
fícil às vezes você não poder
dar o mínimo para a sua famí-
lia, sei como isso é difícil para
um pai”, disse, ecoando de
novo um discurso recorrente
de Bolsonaro. “Quando você
começa a separar uma coisa
da outra, você começa a tra-
zer competição para onde de-
veria haver colaboração. Tra-
balhar pela saúde vai além do

é eficaz. O que eu vejo no
Brasil são muitos médicos
aplicando a cloroquina. A clo-
roquina não é uma imposição
minha, não é uma decisão de
quem quer que seja, mas é
algo que pode ser eficaz”,
afirmou.  Questionado pelo
presidente, Teich saiu pela
tangente. Disse que quando
um medicamento ainda está
sendo testado, se criam alguns
critérios, disponibilizando-o
para algumas pessoas, sempre
dependendo de decisão do mé-
dico. “Há algumas indicações
de que ela funciona e outros
colocam alguns questiona-
mentos sobre a eficácia e a to-
xicidade. Esse equilíbrio entre
disponibilizar quando você
acha que pode estar funcionan-
do, em situações críticas em
que as pessoas podem morrer,
você coloca na mão do médi-
co, o médico vai fazer essa es-
colha, vai ter essa responsabi-
lidade”, disse. E no fim ressal-
tou que são necessários “da-
dos mais precisos e mais con-
fiáveis”. fonte: veja.abril

Mundo Ronaldo Cruz

China nega omissão de dados
sobre surto da covid-19

O porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores da
China, Zhao Lijian, disse nes-
ta sexta-feira que nunca hou-
ve um acobertamento do sur-
to do novo coronavírus no
país, reiterando que o gover-
no não permite qualquer omis-
são.  Zhao afirmou a repórte-
res em uma coletiva de im-
prensa diária que a revisão do
número de casos em Wuhan,
onde a epidemia surgiu no fi-
nal de 2019, foi resultado de
uma verificação estatística
para garantir a precisão,

acrescentando que essa revi-
são é uma prática internacio-
nal comum.  Uma autoridade
de saúde de Wuhan revisou em
50% o número de mortes acu-
muladas pela Covid-19, que
subiram para 3.869, retifican-
do o que chamou de relatórios
incorretos, atrasos e omissões.

 Algumas pessoas, incluin-
do o presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, ques-
tionaram abertamente a preci-
são de dados divulgados pela
China em relação à escala da
epidemia no país asiático.

Teich sobre Saúde: “Maior desafio
da minha vida profissional”

Ao ser em-
possado ministro
da Saúde, o on-
cologista Nelson
Teich, afirmou
que chefiar a pas-
ta é “o maior de-
safio da vida pro-
fissional”. Ele
ainda reforçou a
necessidade de
buscas mais in-
formação sobre
o coronavírus.
“Toda a Saúde
tem que estar atenta”, avaliou.
“A gente tem hoje que traba-
lhar esse cenário de tanta in-
certeza, mas existem hoje coi-
sas muito promissoras. Medi-
camentos que estão surgindo

com uma grande
possibilidade. A
esperança é que
a gente consiga
ter uma solução
para o problema
mais rápido do
que a gente ima-
gina”, disse.  A
cerimônia de
posse ocorreu na
manhã desta
sexta-feira (17/
04) no Palácio do
Planalto, menos

de 24 horas horas após a exo-
neração de Luiz Henrique
Mandetta. Teich chegou ao mi-
nistério da Saúde após a queda
de Mandetta, que entrou em
rota de colisão com Bolsonaro.

O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, e o presidente Jair Bolsonaro, durante live no Facebook
Reprodução/Reprodução
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 Os Beatles tiveram John Lennon, os Stones têm Mick Jagger, os Racionais MCs têm Mano Bro-
wn.  Essa foi a importância de Moraes Moreira para o grupo Novos Baianos, que moraram durante
algum tempo em casa na esquina da  Alameda Afonso Schmidt com início da Avenida  Imirim, no início
da década de 70. Moraes Moreira, 72 anos, morreu no dia 13 de abril  em sua casa no Rio de Janeiro.
Gravou mais de 40 discos, oito deles com os Novos Baianos.  Deixou sucessos como: "Preta Pretinha",
" Pombo Correio", "Festa do Interior" e a linda balada "Carro Alegórico" no estilo Blues.

Você sabia que na altura do número 80 da Av. Imirim,
viveram os Novos Baianos na década de 1970?

Abrindo o Baú

Verificando os arquivos para rever memórias e agradecer a Deus por ter passado por estes
privilégios inesquecível. Quando completei 50 anos em 1997, foi agraciado com um festa surpresa
Bar do Masp - Clube dos Artistas ao lado do Edifício Itália promovido pelos amigos: Celeste
Boniatti - jornalista, Silvio Ricardo - Agente de Viagens e Renato Torres - Editor de Turismo e
empresário. Hein e por que?

COSTURA DO BEM!
Uma causa que as costureiras podem abraçar

Gente, o CTN está
convocando voluntários que
queiram ajudar o departamento
social a fazer máscaras de tecido.
O CTN leva o material até você.
Basta pedir pelo WhatsApp  (11)
99766-1919 e agendar dia e
horário para a entrega. Quando
prontas, as máscaras  serão
entregues para proteger da
Covid-19 as famílias carentes que
moram no entorno do Centro de
Tradições Nordestinas. Ah, se
você não sabe fazer uma
máscara, mas quer aprender,
envia mensagem para o mesmo
WhatsApp acima que a
professora  Sueli, da Oficina de
Costura, ensina. Orgulho de fazer
parte desse time competente!

 Telefone: (11) 3981-2996
  Whatsapp: (11) 93482-2813

 E-mail: vendas@moveismarino.com.br
 www.moveismarino.com.br

Maria Helena  - A Força da Mulher!

“A saúde deve vir em primeiro lugar. É
um momento de exceção e temos que
seguir as instruções tanto das
organizações de saúde,  como das
autoridades públicas. Somente assim
podemos combatê-lo efetivamente. É o
momento de ser responsável e ficar em
casa, também é perfeito aproveitar esse
tempo com a sua família que você nem
sempre pode ter”,

Momento de ser responsável
e ficar em casa’




