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Hospital de campanha no Pacaembu
recebe doentes na segunda

A Prefeitura de São
Paulo concluiu nesta
quarta-feira a montagem
do HM Camp (Hospital
Municipal de Campa-
nha), que funcionará no
estádio do Pacaembu
(zona oeste).  A expec-
tativa é de que os paci-
entes contaminados pela
covid-19 comecem a ser
transferidos para o local
a partir da próxima se-
gunda-feira. A instalações foram entregues ao Instituto Social do Hospital Albert Einstein, que fará
gestão do espaço e já está treinando os funcionários e equipando a unidade.   O hospital de campa-
nha tem 200 leitos e receberá pacientes em casos considerados de baixa e média complexidade

Sabesp amplia ação para bairros de SP
e vai distribuir 2.400 caixas-d’água

A Sabesp ampliou a distribuição de caixas-d’água para mais
bairros de São Paulo, além de Paraisópolis, e deu início na última
sexta-feira (27) à entrega dos reservatórios. Desde então, já
foram distribuídas 487 caixas para Paraisópolis, Jd. Monte Azul
e Jd. Grajaú (zona sul). As regiões norte e leste da capital
também foram beneficiadas, com entregas na Freguesia do Ó,
Pirituba e São Mateus.  As doações continuam nesta semana e
têm como objetivo prevenir que as pessoas fiquem sem água
em momentos nos quais sejam necessários reparos
emergenciais ou manutenções preventivas na rede de
abastecimento.  Ao todo, 2.400 caixas-d’água – o dobro do
inicialmente previsto – estão sendo doadas à Sabesp pelas
empresas Tigre e Wavin no Brasil, detentora da marca Amanco
Wavin, e começaram a chegar na última sexta-feira (27) à
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Mapeamento -  Ao longo da semana passada, a Sabesp
fez o trabalho de mapeamento dos imóveis que precisam do

reservatório interno e organizou a logística de recebimento das
caixas e distribuição à população. Com o dobro de caixas
disponíveis, a companhia passou a mapear outras regiões em
que moradores estejam sem reservação interna.

 A ação ocorre para reduzir o impacto da pandemia da
COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus) na rotina
dos cidadãos e teve início em Paraisópolis em razão de sua
característica topográfica. Trata-se de um bairro altamente
adensado com partes altas, onde a água pode demorar mais
tempo a chegar até os imóveis. Paraisópolis é a segunda maior
comunidade de São Paulo, com 100 mil moradores.

 A distribuição de caixas-d’água é uma medida que já foi
adotada anteriormente pela Sabesp para ajudar moradores a se
adaptarem à regra da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), segundo a qual os domicílios devem ter caixa-
d’água que seja capaz de suprir o abastecimento dos moradores
por ao menos 24 horas.

Terminais em SP têm demarcações na
plataforma, mas ônibus enche

Alguns terminais de ônibus de São Paulo já receberam pintura no chão que indica a distância
mínima que as pessoas devem manter entre elas por causa do coronavírus. No entanto, a medida
implantada pela SPTrans, na quarta (1°) começou com falhas. Pág. 3
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Saúde Pública

   A Juíza Federal Frana Eliza-
beth Mendes na Titularidade Ple-
na da 26º Vara Federal do Rio de
Janeiro, na Ação Popular nº
5019082-59.2020.4.02.5101 - RJ,
Autor - Sergio Antunes Lima Ju-
nior, Réus -1-União - Advocacia
Geral da União; 2 - Presidência da
República Federativa do Brasil; 3
- Presidente do Congresso Naci-
onal, DEFERIU em parte a liminar
para determinar ao Exmo. Sr. Pre-
sidente da República, bem como
ao Sr. Exmo. Presidente do Con-
gresso Nacional que no prazo de
96 horas, portanto até 31 de mar-
ço de 2020, deliberem de forma
definitiva, acerca da alocação dos
recursos destinados ao Fundo
Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC
para as medidas de
combate ao Coronaví-
rus, sob pena de caso
expirado, o Juízo de-
termine diretamente a
medida. 27-02-20-O
CONGRESSO E PLA-
NALTO DEVEM DE-
CIDIR SOBRE USO
DE FUNDO ELEITO-
RAL CONTRA A CO-
VID 19 até 31 de mar-
ço de 2020. Fonte - Revista Con-
sultor Jurídico - ESSE FUNDO
equivale a R$ 2 Bilhões de reais, e
esse dinheiro sai do nosso bolso.
Já o fundo partidário entregou R$
437 milhões aos partidos políticos
no primeiro semestre de 2019. Che-
ga de privilégios, precisamos que
esse dinheiro seja devidamente uti-
lizado em benefício do povo brasi-
leiro. Já existem projetos que pe-
dem para que esse valor seja des-
tinado à saúde. O que se pede é

LIMINAR PARA DETERMINAR O USO DO
FUNDO ELEITORAL CONTRA A COVID 19!

correr e cobrar um posicionamento
do TSE junto aos partidos! Fonte
abaixo assinado de Roberta Grabet.
Como JÁ ERA esperado da Deci-
são cabe Recurso, a Advocacia
Geral da União recorreu e o Presi-
dente do TRF - Tribunal Regional
Federal da 2º Região RJ e ES - Rio
de Janeiro e Espírito Santo Desem-
bargador Federal Reis Friede, sus-
pendeu a Decisão da Juíza da 26º
Vara Federal do Rio de Janeiro aci-
ma e destacou que não seria cabí-
vel a JUSTIÇA determinar o uso
dos recursos do FEFC, já que a de-
terminação de verbas orçamentári-
as é atribuição privativa do Execu-
tivo e Legislativo com base no prin-
cípio da separação dos poderes e
no risco de grave lesão à ordem pú-

blica - Fonte Revista
Consultor Jurídico. Pois
bem, essa Decisão tam-
bém deverá ser levada as
Cortes. Superiores. Mas,
a pressão da sociedade é
muito importante, não é
provocar acirramentos,
xingamentos, medidas
truculentas, mas, Ações
Populares devem ser pro-
movidas em outras Regi-
ões com o mesmo objeti-

vo já que sem essas ações os nos-
sos Representantes farão ouvidos
de quem tem surdez .Propor até o
adiamento já das eleições previs-
tas para este ano é medida mais do
que necessário para que não tenha-
mos gastos com campanhas, uso
das máquinas eleitorais e ocupa-
rem espaços gratuitos em veículos
de imprensa. Estamos em situação
de emergência e os nossos Repre-
sentantes devem abrir mão dos
seus privilégios.

Editorial Tia Zulmira

Coronavírus com a corda toda!
Os países, inclusive o Brasil

estavam em franco progresso em
todos os pontos. Indústrias várias
funcionando a contento, exportação
e importação a todo vapor,
mormente o Brasil que exporta
carnes bovina, suína e de aves para
muitos países e importa material
eletrônico da China e iguarias da
Itália, Espanha e de outros países. Mas a vida boa mora no
prato raso! O coronavírus entrou em cena e bagunçou o

coreto! Um minúsculo vírus colocou
a nocaute e balançou o mundo! Toas
as nações sentiram o golpe e se
cuidam da melhor maneira. Enquanto
não descobrem uma vacina contra o
mal, a população mundial rebola para
tentar se livrar do mal. Outros menos
previdentes, ‘embarcam solenemente
para a cidade dos pés juntos!’

Tia Zulmira, viúva, aposentada e apela para diversos santos
para sobre as águas se manter!

Crônica Professor Clovis Pereira

Pandemia

*Renovação*  Está fácil aca-
bar com os políticos, cancele as
eleições, e não estenda o mandato.
Aí não poderão usar o vírus como
palanque. É tempo de renovação e
acabar com os políticos profissio-
nais, como aqueles que têm mais
de dois mandatos consecutivos,
não poderão disputar as eleições,
e os novos podem ter no máximo
uma reeleição e após isso, devem
ficar afastados pelo menos por qua-
tro anos.

*Carnavírus*  Algumas cida-
des, cancelaram o carnaval para
evitar aglomeração e também com-
bater e não deixar proliferar o co-
ronavírus. Em São Paulo, o que fal-
tou, foi coragem do Prefeito Bruno
Covas (psdb) em tomar esta atitu-
de, e igualmente ao governador
João Dória (psdb),  (sambódromo
super lotado sem falar nos blocos
que levaram milhares e milhares
de pessoas as ruas, inclusive pra-
ticando sexo em plena rua e a luz
do dia). Agora, estão fazendo o ví-
rus de palanque político e tomando
decisões que podem e vão afetar a
economia do Estado e do País, fe-
chando serviços que na visão de Dó-
ria não são essenciais, porém, na
verdade (todos os serviços são ex-
tremamentes importantes para a
nação). Isto, sem contar com a que-
bradeira de pequenas e médias em-
presas. Outro problema, é quem vai
pagar as contas daquele que não
pode sair e sem condição de traba-
lhar em casa, são os casos dos au-
tônomos, corretores, vendedores.
E agora GOVERNADOR?

*Assembléia*  O Deputado Ca-
pitão Conte Lopes (pp), fez um dis-
curso contundente na Assembléia
em favor do Presidente Jair Bolso-
naro, Conte criticou políticos e par-
tidos, em que por qualquer motivo
falam em cassação, Conte também
pediu para que deixem o Presiden-
te trabalhar, já que está fazendo um
bom Governo. Conte Lopes, não
perdeu a oportunidade e cutucou
alguns, que se elegeram as custas
do nome de Bolsonaro. Ele não ci-
tou nomes, mas, todos sabemos
quem são: Deputada Janaína, Ale-
xandre Frota e outros menos cota-
dos, e também não devemos deixar
de fora, como os aproveitadores e
igualmente traidores o governador
João "promessinha" Dória (psdb)
o governador do Rio de Janeiro Wil-
son "mentirinha" Wetsel (psc), e
Romeu Zema (novo) de Minas.

*Ladrão*  Em tempos de cala-
midade, países desenvolvidos abai-
xam o preço. No Brasil, comerci-
ante vira sinônimo de ladrão com
Preços abusivos, e tudo em grande
parte por responsabilidade de João
"promessinha" Dória (psdb), que
pretende parar o País com o fecha-
mento de empresas e comércio,
provocando super preço e deixar a
Pátria em estado de caos, e provo-

car uma quebradeira de empresas
e assim, jogar a responsabilidade
a Bolsonaro, abrindo caminho para
a sua maléfica candidatura a pre-
sidência. Lamentável e criminosa-
mente lesa Pátria vergonhoso.

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

*Sem credibilidade*  Infeliz-
mente temos que reconhecer e dar
a mão a palmatória, pois, a impren-
sa está chegando ao nível do STF -
Supremo Tribunal Federal, em
termos de credibilidade, ou seja,
próximo do zero. Lamentavelmen-
te esta é a realidade de uma insti-
tuição que um dia jurou falar a
verdade doa a quem doer e, não é o
que estamos vendo atualmente,
nunca se viu em lugar nenhum do
mundo, a imprensa jogar  o povo
contra um governo, seja ele de es-
querda ou direita, apenas para
desfrutar das benesses de um go-
verno corrupto, como ocorria num
passado recente. Lamentável e
vergonhoso.

*Vereadores*
 A Câmara Municipal de São

Paulo (vereadores), protege cor-
ruptos com emenda em projeto do
Executivo. Onde o funcionário
público que for pego praticando
corrupção, antes de ser demitido,
tera como apelar em um órgão e
assim, protelar o processo. Sabe-
mos que um processo no Brasil,
pode levar anos sem que o indiví-
duo seja punido, incluindo aí, os
vereadores. Legislando em causa
própria?

*SUB*
 A subprefeitura de Casa Ver-

de/Limão/Cachoeirinha, tem novo
subprefeito, é Marcelo Del Bos-
co, que foi vereador em Santos e
também candidato a Prefeito de lá,
pelo extinto PPS agora cidadania.
E conhece a região norte, como
conhece a lua, ou seja nada. Ain-
da assim, torcemos para que faça
uma boa administração.

Ari Pereira

Precisa-se de Contato publicitário:
Entrar contato pelo Tel: 3981-4612

Ao distribuir as senhas para os
clientes afoitos devido haver boa-
to de que o terreiro deveria perma-
necer fechado, tal qual outros es-
tabelecimentos comerciais, um fis-
cal nos informou que, de acordo
com o regulamento, não deve ha-
ver aglomerações. Reuni os clien-
tes explicando.

Eles entenderam e ficaram pró-
ximos ao abençoado terreiro, vin-
do um de cada vez e após o aten-
dimento, de acordo com o núme-
ro, outro cliente será atendido. O
primeiro foi um comerciante quei-
xoso devido seu estabelecimento
permanecer fechado. “Magnânima
guru, com essa epidemia grassan-
do, as autoridades decretaram fe-
chamento de vários estabeleci-
mentos comerciais! Como farei
com as mercadorias próximas ao
vencimento, pagar ordenado dos

colaboradores, impostos mil, pelo
andar da carruagem, irei à falên-
cia!” Para atendê-lo foi convoca-
da a cabocla Jurema:” Zifio, essa
epidemia veio para entortar a boca
da égua; as autoridades sanitári-
as em conjunto com os governan-
tes resolveram decretar fechamen-
to de diversos comércios, deixan-
do apenas farmácias e supermer-
cados para atendimento e ‘confi-
nando’ os moradores para ficarem
em casa, usar máscaras, manter
distância dos demais e lavar as
mãos constantemente!

Temos que seguir essas nor-
mas, senão!” O cliente aceitou as
explicações da cabocla Jurema e
saiu resmungando: sou casado de
novo, como poderei ficar distante
da ‘peça?’ E lavar as mãos cons-
tantemente, com o preço da água?
Vou tentar!

Futebol  parado, Pacaembu
transformado em hospital para
atender ‘premiados com corona-
vírus’ povão apavorado, noticiá-
rios nada esperançosos, esses
são o que esperam os viventes.

Os comerciantes também
‘passam estreitos!’ Previam ven-
das astronômicas idênticas às de
final do ano e o tiro está saindo
pela culatra!

Ovos de Páscoa, colombas,
chocolates variados, bebidas es-
tão dando adeus às pretensões de
lucros dos ‘tubarões!’

As comemorações reli-
giosas católicas da Sema-
na Santa serão prejudica-
das, inclusive as santas mis-
sas são celebradas apenas
pelo sacerdote e ministros!
Os fieis acompanham pelas
emissoras de rádio e tevê!

Sinal dos tempos!

Outros credos estão no mes-
mo barco. Uma pena!

As despesas de clubes de fu-
tebol, - alguns devendo aos cra-
ques, funcionários e fornecedo-
res -, templos religiosos e o po-
vão, sentem no orçamento a situ-
ação econômica atual.

Com tudo transcorrendo nor-
mal, a situação econômica dava
mostras de que alguns viventes
estavam ‘apertados’, imagine
agora!

Conselho Tia Alzira

 ‘Quem está na garupa não
governa o cavalo é uma filosofia
antiga, relativa à reclamação’. No
momento existe a crise mundial
da tal ‘coronavírus’. As autorida-
des sanitárias, governantes, po-
pulação estão mais confusas que
cego em tiroteio. A mídia noticia
a mesma coisa em todos os mei-
os de comunicação, o cidadão
fica apavorado, o comércio fecha-
do, fala-se em desabastecimento,
os comerciantes preveem enca-
lhe dos produtos da época - ovos
de Páscoa, bacalhau entre outros,

esperam que decretem o retorno
das atividades comerciais, a fim
de faturar para saldar compromis-
sos assumidos, impostos e pagar
empregados etc. Entre os gover-
nantes, estes trocam ‘farpas’ nada
é resolvido. Alguns cidadãos re-
solvem morrer, alguns pela epide-
mia, outros pelo tempo vivido,
complicando a já complicada situ-
ação. E.., não adianta reclamar!
“Quem está na garupa não gover-
na o cavalo!” A filosofia mineira é
válida! É dar tempo ao tempo que
o tempo dará tempo a tudo!

Quem está na garupa,
não governa o cavalo!
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Brás PereiraEconomia

Governo prorroga prazo de entrega
da declaração do IR por dois meses

Cerca de 32 milhões de pessoas físicas ganharam mais dois
meses para entregarem a declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física. O prazo, que acabaria em 30 de abril, foi
estendido para 30 de junho, anunciou há pouco o secretário da
Receita Federal, José Barroso Tostes Neto.

 Segundo o secretário, apesar de a entrega das declarações
neste ano estar em ritmo superior ao do mesmo período do ano
passado, a Receita concordou em prorrogar o prazo depois de
ouvir relatos de contribuintes confinados em casa com
dificuldades em obter documentos na empresa ou de conseguir
recibos com clínicas médicas para deduzirem gastos.

 “O ritmo de entrega continua bom. Até ontem, tínhamos
recebido 8,8 milhões de declarações, 400 mil a mais que no
mesmo período do ano passado. Isso representa 27% do
esperado. Porém decidimos pela prorrogação por demanda de
contribuintes confinados em casa, mas que relatam a falta de
documentos ou documentos que estão na empresa, no escritório
ou na clínica. Eles estão com dificuldade momentânea de obter
todos os documentos necessários”, explicou.

 Sobre a possibilidade de rever o cronograma de restituição
para quem já entregou a declaração, o secretário disse que ainda
vai reavaliar a medida. Neste ano, a Receita tinha reduzido, de
sete para cinco, o número de lotes de restituição e antecipado o
primeiro lote de 15 de junho para 30 de maio.

 Tostes também anunciou a total desoneração, por 90 dias,
de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre operações
de crédito. A medida terá como objetivo baratear as linhas
emergenciais de crédito já anunciadas pelo governo. Segundo
ele, o governo deixará de arrecadar R$ 7 bilhões com a
desoneração.  A última medida anunciada pelo secretário foi o
adiamento das contribuições de abril e de maio para o Programa
de Integração Social (PIS), o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e da contribuição patronal para a
Previdência Social, paga pelos empregadores. As parcelas só
serão pagas de agosto a outubro, permitindo a injeção de R$ 80
bilhões na economia.

Brás PereiraTransporte

Alguns terminais de ônibus de São Paulo já receberam pintura no
chão que indica a distância mínima que as pessoas devem manter
entre elas por causa do coronavírus. No entanto, a medida implantada
pela SPTrans, na quarta (1°) começou com falhas.  Em algumas filas, as
pessoas não seguiram a recomendação de ficar separadas e nenhum
funcionário da SPTrans, responsável pelos ônibus da capital paulista,
orientava os passageiros. Esse foi o caso da fila da linha 4313-10
Terminal Cidade Tiradentes/Terminal Parque Dom Pedro).  Outro
problema da iniciativa promovida pela Prefeitura de São Paulo, gestão
Bruno Covas (PSDB), é que a medida não resolve a superlotação dos
ônibus, de acordo com passageiros ouvidos pela reportagem.

 “Eu passo dez minutos nessa fila e uma hora dentro do ônibus
lotado. De que adianta separar as pessoas se no ônibus junta tudo de
novo?”, questiona a balconista de supermercado Vilma Santana, 40
anos. Ela mora em Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista, e

precisa embarcar todos os dias na linha 407L-10 – Barro Branco/Metrô
Guilhermina-Esperança para ir até o trabalho, em Guaianases.

 Os terminais Pq. Dom Pedro, Santo Amaro, Tiradentes, Jd. Ângela,
Bandeira e Grajaú foram os primeiros a receber as marcações de filas.
Segundo a SPTrans, a previsão é de que todos os 31 terminais
municipais recebam a pintura.

 NÃO RESOLVE - Para Sergio Ejzenberg, engenheiro de transporte
e mestre pela Escola Politécnica da USP, pintar uma faixa para separar
as filas nos terminais não resolve o problema se a frota for reduzida.

 “Não tem sentido reduzir, se fizer isso irá manter o mesmo volume
de ocupação nos ônibus”, explica o especialista. “Antes da pandemia
eram 8 pessoas por metro quadrado, agora temos que ter 1 pessoa por
metro quadrado. Com menos ônibus não será possível chegar neste
número”, diz o especialista.

 Fonte: Agora S. Paulo / Foto: Rivaldo Gomes, Folhapress

Terminais em SP têm demarcações na plataforma, mas ônibus enche

Cassius ClayFutebol de Fato

Empresário de Cavani revela sondagens de Palmeiras, Flamengo e Internacional
Edinson Cavani pode ser uma das grandes atrações do futebol brasileiro no

segundo semestre. De acordo com o empresário do jogador, Walter Guglielmone,
Palmeiras, Flamengo e Internacional sondaram recentemente o jogador, que tem
contrato só até o meio deste ano com o Paris Saint-Germain e a tendência é que ele
deixe o clube francês.  “Para ser honesto, tudo pode acontecer, pois existem muitos
clubes interessados em Edinson. Recebemos sondagens da América do Sul com
Flamengo, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors, contou
Guglielmone, em entrevista ao jornal italiano Tuttosport. Ele ainda negou que tivesse
conversas com o Napoli, da Itália, clube em que Cavani atuou entre 2010 e 2013.

 O Flamengo chegou a sondar o jogador quando ainda não tinha assegurado

a permanência de Gabriel. Além de renovar com o atacante, o clube carioca ainda
contratou Pedro. No caso do Palmeiras, o clube já teve conversar com o empresário
há alguns meses, mas o time alviverde garante não ter nada relacionado ao atacante
uruguaio.  Para defender um clube brasileiro, Cavani teria que reduzir drasticamente
seu salário ou o time disposto a contratá-lo precisaria fazer uma grande engenharia
financeira. O atacante de 33 anos recebe algo em torno de 10 milhões de euros (R$
57,18 milhões) por temporada. Daria cerca de R$ 4,76 milhões de salários mensais.
No momento, Cavani passa a quarentena do coronavírus em sua fazenda, localizada
na cidade de Salto, no interior do Uruguai. O jogador fez 14 jogos nesta temporada
e anotou quatro gols, dando mais quatro assistências.  Fonte: Diário do Grande
ABC (com Estadão) / Foto: Reprodução



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

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Para safar-se do coronavírus, evite o tal de Sedentarismo! Sedentarismo é um cabra da

peste que desanima até criança quando ganha ovo de páscoa. Dê um chute no tal Sedentarismo
e mande-o pra China, de onde é originário!

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

 Mostre seu talento na área cultural! Encoste num futuro candidato a qualquer ‘marmelada’
na próxima eleição, apresentando um monte de mentiras e caso seja eleito, ‘lave a égua’ dando
uma banana pros eleitores!

 Cuida da saúde. Coronavírus está com a corda toda, levando ‘pro buraco um monte de
premiados’. Consulte tia Alzira, presidente do terreiro da vovó Candinha sobre a fórmula
milagrosa que a vovó está bolando.

 No recente exame de laboratório, o médico, dr. C. Pultura torceu o nariz ao confrontar com
resultados negativos constatados. Pelo seu cálculo, pediu novo exame e, caso seja  igual ao
recente, pedirá um testamento sobre seus bens, para evitar enguiço como acontece com muitos
artistas de tevê, a exemplo do Gugu Liberato .

  Sua vida profissional corre perigo! Estourando caixas eletrônicos a ‘colheita é farta’,
porém seus coleguinhas não são confiáveis; ‘encanando um’ ele entregará a raça inteira e numa
dessas, sobrará para você.

  Verifique todas as pressões que sua carcaça ainda possui, inclusive uma pressão íntima
que, ao ser exalada, até imagem sagrada de santos nas igrejas, torcem o nariz. Outras pressões
também estão dilatadas devido uso constante, segundo relatório do dr. Bernardão, o terrível!

   Fique de bituca em assuntos amorosos! Segundo informe de Zezinho -bilu-bilu você está
perdendo gás e logo será ‘chifrado’ pela esposa e por ele! Portanto, olho no lance!

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

 Combata o Desânimo. Ele deixa qualquer vivente na pior! Desânimo  é um cabra  que
coloca pra correr as oportunidades que a vida nos oferece, inclusive férias numa ilha deserta
com a mulher do patrão.

  Deixe de tomar ‘marafo’, aquela cachaça de péssima qualidade que você recolhe às sextas-
feiras nas encruzilhadas da vida! O aviso parte do seu estômago, cansado de suportar um
produto de má qualidade.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Cuidado com o desgaste emocional na sua família! Além desse desgaste, há outros com as
mesmas proporções como desgaste de gás, água, luz e papel higiênico!

 Momento para conferir suas amizades, caso ainda as tenham! Se não tiver, visite a
‘cracolândia’ e faça novas e excelentes amizades com seus dignos moradores. Pense nisso!

PANDEMIA 2/2
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Polícia encontra casa que fabricava álcool
em gel falsificado na zona norte de SP

 A polícia fechou uma fábrica
clandestina de álcool em gel
falsificado que funcionava em uma
casa no Jaraguá, na zona norte de
São Paulo, na tarde  quarta-feira (1º).

No local foram apreendidos 375
frascos com álcool em gel, além de
produtos para fabricação do material
ilegal. Um homem foi preso em
flagrante. Segundo o delegado titular
da Dise (Delegacia de Investigações
Sobre Entorpecentes) de Osasco, na
Grande SP, Igor Alves Guedes de
Oliveira, policiais receberam
informação de imóvel que serviria
como fábrica para álcool em gel
falsificado na cidade.

Chegando ao local, os
investigadores encontraram apenas
uma caixa com 25 frascos, de 500
ml cada, de álcool em gel. O dono da
casa, segundo a polícia, disse que
comprou o material para a família
fazer uso em razão da pandemia de
coronavírus. “Depois, ele nos indicou
o endereço da pessoa que havia
vendido o produto para ele, na zona

norte de São Paulo”, conta o
delegado. Os policiais foram ao
endereço indicado e encontraram
uma casa que servia como fábrica
de álcool em gel falsificado. Além dos
375 frascos com o produto, a polícia
apreendeu 11 galões, de 50 litros cada,
com material usado na fabricação do
gel ilegal. Na residência ainda havia

embalagens de xampu, que também
era falsificado no local.

Um homem de 33 anos que estava
na casa foi preso em flagrante e
levado à Dise de Osasco, onde teria
confessado a falsificação, segundo a
polícia. Ele já havia sido indiciado
anteriormente pelo crime de
falsificação.

Museu do Futebol promove conversas online
com idosos para combater a solidão

O time do educativo do Museu do
Futebol, na capital, acaba de ser
escalado para uma missão diferente:
o grupo ficará disponível para
conversar com idosos por telefone ou
videochamada, ajudando-os a
combater a solidão e o tédio impostos
pela pandemia de coronavírus,
causador da doença COVID-19.

 Vale destacar que a letalidade da
enfermidade é maior entre quem tem
mais de 60 anos, o que torna ainda
mais restrito o isolamento social desse
grupo. As conversas do projeto
Revivendo Memórias #EmCasa
acontecerão de terça a sexta-feira,
em dois horários: das 10h às 11h e
das 15 às 16h.

 Às terças e quintas-feiras, serão
feitos atendimentos individuais; às
quartas e sextas-feiras, serão

atendidas casas de repouso e
entidades sociais que atendam
outros grupos fragilizados, como
pessoas com deficiência e pessoas
em situação de vulnerabilidade. Os
educadores buscarão trabalhar a
memória afetiva dos participantes a
partir do futebol e de outros
assuntos, como músicas, novelas e
filmes.

Parceria -  O equipamento
cultural já realiza, em parceria com
o Hospital das Clínicas, o
atendimento a pessoas com a
Doença de Alzheimer. Com o
surgimento do coronavírus e a
necessidade de isolamento social, a
instituição resolveu abrir a iniciativa
para um público mais amplo,
trocando as visitas presenciais pelas
conversas a distância – até porque

o museu também está
temporariamente fechado, como
parte dos esforços de conter a
propagação da doença.

 Os agendamentos devem feitos
preferencialmente pelo e-mail
agendamento@museudofutebol.org.br.
O solicitante – que pode ser o próprio
idoso ou o cuidador – deve indicar o
dia e horário de preferência e qual o
meio de comunicação que deseja
(telefone, Skype, Hangout ou outra
ferramenta). No caso de entidades,
devem ser informados também o
perfil do público atendido e quantas
pessoas participarão da atividade.

 O museu entrará em contato para
fazer as confirmações. Se não for
possível enviar e-mail, os
agendamentos também poderão ser
feitos pelo telefone (11) 99113-0226,
de segunda a sexta-feira, das 9h às
12h. A iniciativa faz parte da
campanha #culturaemcasa, da
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado, a quem pertence
o equipamento cultural.

Serviço: Museu do Futebol na
internet  Visita virtual Google Street
View: https://url.gratis/Is0pb -

Google Art & Culture: https://
www.museudofutebol.org.br/pagina/
exposicoes-virtuais

Banco de dados do Centro de
Referência do Futebol Brasileiro:
http://dados.museudofutebol.org.br/

Medium: https://medium.com/
museu-do-futebol YouTube: https://
w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
museudofutebolspaulo/

“O equilíbrio da Natureza na separação
do trigo e do joio?” Pandemia é quando uma
epidemia de origem infecciosa sai do controle
e afeta grandes quantidades populacionais
como um continente ou até mesmo o planeta
inteiro e atualmente o coronavirus (COVID-
19) está dominando a mente das pessoas, mas
ele não é único e não será o ultimo a assolar a
multidão. Em 1580, na Ásia, em 6 meses a
gripe espalhou-se pela Europa, África,
America do Norte, e Reino Unido, matando
em torno de 10% da população das áreas
afetadas pela doença, posteriormente, no ano
de 1729 afetou a Rússia  tornando-se em
pandemia em 1732 quando tomou o mundo
inteiro exterminando 500 mil pessoas em 36
meses. Outros casos ocorreram na China
(1781) infectando a Europa em 8 meses e em
1830, também pela China, passando pela Ásia,
Europa e Américas infectando 25% da
população local. Após estas ocorrências, elas
começaram a ter nomes próprios como
veremos abaixo:

(1889) GRIPE RUSSA: Atacou a Europa
chegando a Salvador por navios se alastrando
até o Rio de Janeiro;

(1918) GRIPE ESPANHOLA: Transitou
por todo o planeta contaminando 50% da
população mundial. 40 milhões de pessoas
morreram;

(1957) GRIPE ASIÁTICA: Da China
para Austrália, Índia, Europa, África e Estados
Unidos, 80 % dos povos foram afetados em
apenas 10 meses;

(1968) GRIPE HONG KONG: Já nasceu
causando grande impacto na guerra do Vietnã
(infectou 500 mil) sendo levada para os
Estados Unidos e se espalhando rapidamente
para o mundo inteiro.

Não foi só a gripe que gerou pandemias,
o Cólera foi causa de 8 pandemias: (1816) da
Índia para a China, Republica do Azerbaijão,
Cazaquistão, Turcomenistão, e Rússia; em

1832  na Europa (Estados Unidos, Canadá e
Inglaterra); em 1852 na Rússia com mais de
um milhão de óbitos; entre 1863 a 1875 a
população européia e africana foram afetadas,
em 1866 a America do Norte, em 1892 a
Alemanha com 8 mil mortes, 1899 a Rússia e
também um pouco da Europa, e, em 1961 a
1966 da indonésia para Bangladesh, Índia e
Estados Unidos. Por falta de saneamento
básico, no século XVIII, a Peste Negra assolou
a Europa exterminando 25 milhões de pessoas,
ou seja, 1/3 da população de 75 milhões. A
Varíola e o Sarampo, entre 1500 e 1530, no
México e Peru teve mais de 2 milhões de
mortes e o HIV, desde 1982 atingiu mais de
20 milhões e isto sem falarmos no Ebola, Zika,
Dengue, Chikungunya que podem resultar em
pandemia. Apenas para confirmar o que
afirmamos sobre a tendência humana de buscar
respostas nos lugares extra-naturais, aqui está
um exemplo das profecias de Nostradamus na
Profecia de 1555 onde diz: “E no ano de gêmeos
(2020), surgirá uma rainha (coroa-corona), desde
o oriente (china), que estenderá sua praga (vírus),
vinda dos seres da noite (morcegos), à terra das
sete colinas (Itália), transformando o pó (morte),
aos homens do crepúsculo (anciões), para
culminar na sombra da ruína (fim da economia
mundial)”.

Como se percebe este planeta de provas e
expiações sempre terá em seu currículo
maremotos, terremotos, vulcões, tufões, vírus e
muitas outras atividades que aparecerão para
verticalizar o globo e seus habitantes,
transformando-o através dos cataclismos,
catástrofes, epidemias e pandemias em um
planeta regenerativo, ou seja, onde não mais
haverá o famoso choro e ranger de dentes tão
temidos pela população ainda em caráter
evolutivo que deve suportar tais martírios. Tu
crês? Nós sim, pois sabemos que Deus é Amor
pleno e que por isso  o melhor está por vir!

Governo de SP vai apertar o cerco contra
preços abusivos do botijão de gás

 
O Procon.SP e o Dope (Depar-

tamento de Operações Policiais Es-
tratégicas) vão atuar conjuntamente
no combate, identificação e punição
à prática de preços abusivos de boti-
jões de gás. A ação é mais uma me-
dida de enfrentamento à crise cau-
sada pelo impacto econômico da pan-
demia do coronavírus. O Governa-
dor João Doria fez o anúncio nesta
quarta-feira (1º) e destacou que os
abusos não serão tolerados.

  “O Procon São Paulo está auto-
rizado a agir, de acordo com a lei, para
proteger o interesse público, especi-
almente da população de baixa ren-
da”, disse Doria.

 O Diretor Geral do Procon-SP,
Fernando Capez, informou que, em
casos mais extremos, o valor chegou
a R$ 130. Ele informou que, para
coibir tais práticas, o Procon-SP con-
tará com o apoio das viaturas do
Dope.

 Os policiais do departamento que
estiverem em patrulhamento farão
abordagem de fornecedores de boti-
jões de gás, caso identifiquem aglo-
meração de pessoas ou preços abu-
sivos. As equipes do Procon-SP se-
rão acionadas para aplicação das
sanções previstas na legislação.  Os
fornecedores que forem flagrados
realizando vendas a preços abusivos
serão multados e conduzidos às de-
legacias de polícia para que respon-
dam por crime contra a economia
popular. “Não há risco de desabas-
tecimento de botijões de gás. Não há
nenhuma justificativa para que as
pessoas se aglomerem nos pontos de

venda e paguem mais caro”, afirmou
Capez.

 Em diálogo com o Sindicato de
Fornecedores de Gás, o órgão esta-
dual confirmou que não houve qual-
quer alteração nos custos que pudes-
se justificar a elevação dos preços
cobrados dos consumidores.

Denúncias -  Apenas no perío-
do da quarentena, já foram registra-
das mais de 120 denúncias online
contra preços abusivos do botijão de
gás, nas redes sociais, aplicativo e site
do Procon-SP.

 Considerando a orientação de
manter o isolamento e evitar sair de
casa, o Procon-SP disponibiliza ca-
nais de atendimentos à distância para
receber denúncias, intermediar con-
flitos e orientar os consumidores: via
internet (www.procon.sp.gov.br),
aplicativo – disponível para Android

e iOS – ou via redes sociais, mar-
cando @proconsp, indicando o ende-
reço ou site do estabelecimento.
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Geral Marcia Martins

AHPAS - Associação Helena Piccardi de Andrade e Silva, organização que presta este serviço
gratuitamente há 20 anos, corre o risco de fechar por conta da pandemia do coronavírus

CRIANÇAS E JOVENS EM TRATAMENTO DE CÂNCER
 PODEM PERDER TRANSPORTE GRATUITO PARA OS HOSPITAIS

O pequeno Gabriel, de três
anos, tem de enfrentar, sema-
nalmente, a distância de 22 km
de sua casa na Vila Ré (zona les-
te de São Paulo) até o Hospital
das Clínicas (região central),
para realizar os procedimentos
médicos decorrentes do trata-
mento contra uma leucemia.
Este grande trajeto, que costu-
ma levar cerca de 2 horas de du-
ração, só pode ser realizada por
conta do auxílio da AHPAS -
Associação Helena Piccardi de
Andrade e Silva – organização
que há 20 anos oferece trans-
porte gratuito e apoio sociofa-
miliar a crianças e adolescen-
tes em tratamento de câncer.

   Porém, por conta da pan-
demia de coronavírus (Covid-
19), a AHPAS vive atualmente
uma situação dramática, que
pode culminar com o fechamen-
to de suas portas e o encerra-
mento de um trabalho tão im-
portante junto às crianças e
adolescentes em tratamento
contra o câncer. Especialmente
neste período em que a popu-
lação deve permanecer em qua-
rentena, o transporte individu-

al e seguro de pacientes é ainda
mais importante.  Atualmente a
AHPAS passa por uma grave di-
minuição em suas fontes de re-
cursos, dificultando o auxílio das
mais de 40 crianças e adolescen-
tes atendidos. Dos três pilares
que sustentam o trabalho da ins-
tituição - o bazar, eventos e con-
tribuições voluntárias - , dois de-
les estão comprometidos, devido
à necessidade de quarentena da
população, para evitar a dissemi-
nação do vírus.

 O bazar, principal fonte de re-
cursos da organização, precisou
ser suspenso com o fechamento
do comércio na cidade, assim
como os eventos beneficentes
foram cancelados para se evitar
as aglomerações de pessoas.
Além disso, grande parte do qua-
dro de voluntariados da organi-
zação integra o grupo de risco,
estando impossibilitado de con-
tinuar o trabalho em sua sede.

 Para o funcionamento da
AHPAS, restaram apenas as doa-
ções de voluntários (tanto de pes-
soas físicas quanto jurídicas). “No
momento, conseguimos reservas
suficientes apenas para a manu-

tenção dos próximos três ou qua-
tro meses de atividades. Mesmo
fazendo cortes de gastos, rene-
gociando aluguéis e, infelizmen-
te, cortando parte da nossa equi-
pe”, enfatiza Celso Rodrigues,
presidente da AHPAS.

 FINANCIAMENTO COLE-
TIVO - Com o objetivo de arrecadar
fundos neste momento extremo, a
AHPAS colocou no ar uma campa-
nha de financiamento coletivo, que
pode ser acessada diretamente no
link https://www.vakinha.com.br/
vaquinha/ahpas-juntos-vamos-
mais-longe. Até o momento já fo-
ram arrecadados R$ 2.550,00, da
meta de R$ 80.000,00.   “Diante das
dificuldades de se transitar em São
Paulo, é grande a chance de, infeliz-
mente, as famílias desistirem do
tratamento”, explica Tatiana Pic-
cardi, cofundadora da AHPAS.
Ela ressalta ainda que “às vezes
os pacientes são crianças muito
doentes, amputadas, portadores
de sondas, ou cadeirantes, em
que é quase impossível de se
deslocar via transporte público
pela cidade. Para isso, o auxílio
da AHPAS é extremamente impor-
tante”.

 AHPAS - Criada há 20 anos
por Tatiana Piccardi e Luiz Maurí-
cio de Andrade da Silva, a AHPAS -
Associação Helena Piccardi de An-
drade e Silva (www.ahpas.org.br)
oferece transporte gratuito, confor-
tável, especializado e regular duran-
te o tratamento dos pacientes, além
de apoio sociofamiliar com uma sé-
rie de outros programas.

 A AHPAS conta com um corpo
de quase 100 pessoas trabalhando
voluntariamente e uma equipe en-
xuta de 15 funcionários. Com seus
07 veículos, conduzidos por mo-
toristas profissionais devidamen-
te treinados, a organização alcan-
çou recentemente a marca de 1,8
milhão de quilômetros rodados e
84 mil atendimentos realizados em
prol da criança e do adolescente
com câncer, moradores da perife-
ria da cidade, que buscam o trata-
mento nos hospitais especializa-
dos em oncologia infantil em São
Paulo, como GRAACC, Hospital
Infantil Darcy Vargas, ITACI, San-
ta Casa de Misericórdia de São
Paulo e Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas.

Em tramitação: Proposta prevê instalação de
brinquedos adaptados em áreas públicas

De autoria dos vereadores Edir Sales (PSD) e Ota (PSB),
o PL (Projeto de Lei) 498/2016 determina a instalação, nas
áreas públicas destinadas ao lazer na cidade de São Paulo, de
equipamentos adaptados para recreação de crianças com
deficiência física.

 O objetivo principal é a inclusão de pessoas, principalmente
crianças com necessidades especiais, proporcionando aos
deficientes físicos acessibilidade ao lazer e recreação.

 Na justificativa do projeto, os vereadores explicaram quem
os brinquedos adaptados proporcionam inúmeros benefícios,
estimulando o desempenho psicomotor, a inserção e além da
interação com a comunidade local.  “Criar estímulos para a

prática de educação física e o esporte adaptado à pessoa
com deficiência e a atividade física; enquanto fenômeno
social, de integração e inclusão efetivas na ressignificação
da concepção de Educação Física Especial. A proposta visa
estimular ainda, a integração do deficiente físico com o meio
social em seu entorno”.

 O PL segue em tramitação na Câmara Municipal.
Acompanhe outros projetos em tramitação da vereadora Edir
Sales e do vereador Ota. Nos links, você também poderá
obter os canais de comunicação dos parlamentares e participar
diretamente dos mandatos por meio de propostas, sugestões
ou recebendo informativos pelo formulário Fale com o
Vereador.
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Maria Helena
A Força da Mulher!

É com imensurável tristeza
e pesar que recebemos a
notícia do falecimento do
Emérito Jurista Dr. Luiz Flavio
Gomes, perda inenarrável
para o  mundo jurídico. As
palavras são incapazes de
traduzir neste momento o
sentimento de perda deste
grandioso jurista que ocupou
o cargos de delegado, juiz,
promotor, professor, advogado
e deputado fe3deral.
Dedicando-searduamente
para o fortyalecimento da
justiça, da democracia e da
educação. Ao eterno
Professor, semeador de

conhecimento e valores inesstimáveis, os sinceros
agradecimentos e homenagem do Escritório Ademar Gomes
Advogados. ADEMAR GOMES ADVOGADOS

Nota de Pesar Após sofrer caso de racismo, Maju Coutinho
pensa em processar ex-diretor da Band

Rodrigo Branco, ex-diretor
da Band, e queridinho de fa-
mosos como Preta Gil, Adria-
ne Galisteu, Luiz Bacci, entre
outros, será processado por
Maria Júlia Coutinho, a Maju,
jornalista e apresentadora do
‘Jornal Hoje’, da TV Globo,
após um caso explicito de ras-
cismo na rede social.

 Por meio de uma live no
Instagram, o empresário parti-
cipou de uma conversa com a
influenciadora digital Ju de
Paulla e falou que Maju Couti-
nho é péssima e horrível. “Eu
assisti hoje e ela fala tudo er-
rado. Ela só está lá por causa
da cor”, afirmou ele, que con-
tinuou: “Ela não tem uma car-
reira, ela nunca foi repórter de

campo, ela fala tudo errado e eu
como diretor de TV, vou te falar,
ela lê o TP errado.”

 Segundo a coluna de Fábia
Oliveira, do jornal O Dia, Maju já
teria acionado os seus advogados
para avaliar a possibilidade de
processar Branco.   Além de fa-
lar da jornalista, Rodrigo também
disse que “torcer por Thelma é ra-
cismo”, e que sua torcida existe
apenas porque “ela é negra coita-
da”. Os administradores das redes
sociais de Thelma Assis, partici-
pante do ‘BBB 20’, já se manifes-
taram avisando que vão tomar
medidas cabíveis em defesa da sis-
ter.  Indignados com as falas de
racismo de Rodrigo Branco, a conta
dele foi denunciada e saiu do ar na
tarde  do dia(31). (Isto é)




