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Coronavírus: Prefeitura prorroga
quarentena na capital até 22 de abril
Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (6) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo

do Estado, o prefeito Bruno Covas anunciou que o município de São Paulo seguirá em quarentena até o dia 22 de
abril. A prorrogação em todo o estado de São Paulo foi anunciada pelo governador João Doria, após reunião com
15 médicos do Centro de Contingência do coronavírus, que apontaram que o contágio já chegou a cem cidades
paulistas e mais de 400 hospitais públicos e privados. Pág. 5

A Capela Nossa Senhora da Glória – hoje chamada de Igreja Nossa
Senhora de Fátima –, fundada em 1905, foi uma das construções res-
ponsáveis pelo crescimento e desenvolvimento da região. O Hospital
São José, reaberto em 2008, é outro símbolo do bairro.

 O Imirim não possui grandes shoppings em suas imediações, mas
os moradores não enfrentam dificuldades para fazer compras, pois o
bairro é bem servido em comércio de rua. Pág. 6

Bairro do Imirim, na zona norte,
completa 187 anos de Progresso

 Telefone: (11) 3981-2996 -  Whatsapp: (11) 93482-2813
 E-mail: vendas@moveismarino.com.br

 www.moveismarino.com.br

Cuidado com receitas caseiras para
combater o novo coronavírus

Higienizar
corretamente as
mãos é uma das
formas mais im-
portantes de
prevenção à
COVID-19, do-
ença provocada
pelo novo coro-
navírus. O uso
de água e sabão
é eficiente mas,
na falta deles,
profissionais

da saúde recomendam também o uso de álcool gel 70%. Quem recorrer
a essa alternativa deve tomar cuidados para não comprar produtos de
origem duvidosa e não devem recorrer a soluções caseiras. Pág. 4

Casa Verde/Cachoeirinha
tem novo Subprefeito

Marcelo Costa Del Bosco Amaral tem 48 anos, é graduado
em Administração de Empresas e tem vasta experiência na
gestão pública. Foi Secretário Adjunto de Assistência e
Desenvolvimento Social da Cidade de São Paulo. Ocupou o
cargo de Assessor especial do Gabinete do Prefeito Bruno
Covas. Também foi Assessor parlamentar na Câmara dos
Deputados, em Brasília. Marcelo Del Bosco foi Vereador por
três mandatos em Santos/SP, município em que também
exerceu o cargo de Secretário de Defesa da Cidadania. Foi
Assessor das Secretarias de Educação e Assuntos
Metropolitanos, onde coordenou o “Pacto Metropolitano pela
Infância”, em parceria com a UNICEF.

Líderes comunitários relatam mortes
suspeitas por coronavírus em São Paulo

São Paulo já tem relatos de mortes suspeitas por coronavírus em
comunidades, como Paraisópolis e Heliópolis, além da região de
Brasilândia e Freguesia do Ó. Com falta de água, de itens de proteção,
pouco espaço e perda de emprego, moradores enfrentam dificuldade
para se isolar, e lideranças comunitárias buscam alternativas. Pág. 4
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“A data da Páscoa não pode
ser transferida e deve ser

celebrada com intenso
júbilo a cada ano,

independente do momento
que estamos atravessando.

Se aproveitarmos bem, pode
ser, para cada um a melhor

Páscoa já vivida.”

“A data da Páscoa não pode
ser transferida e deve ser

celebrada com intenso
júbilo a cada ano,

independente do momento
que estamos atravessando.

Se aproveitarmos bem, pode
ser, para cada um a melhor

Páscoa já vivida.”
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Editorial Tia Zulmira

FIQUE EM CASA!
Os governantes solicitam aos sofridos viventes para que fiquem em casa, devido a fúria do ‘coronavírus que não deixa barato;

acertando o cabra, este ‘comerá capim pela raiz!’ Há cemitérios em que foram abertas centenas de covas à espera dos ‘premia-
dos’. Cruzes! Os governantes não ficam em casa; são os primeiros a saírem de casa, pegar o carrão, avião, lancha, patins, motos
de grande cilindradas, aquelas preferidas pelos ladrões quando em suas investidas contra transeuntes e policiais, desaparecem do
mapa! Outros populares não ficam em casa devido a presença da sogra que incomoda com tudo, enche qualquer saco ouvindo e
vendo novelas pela tevê. As novelas são ‘estreladas’ através de lindas ‘bonecas’ verdadeiros colírios para os olhos mas, ao mirar
na sogra chata, ficar em casa é de doer! Saia de casa e viva a vida, desvie do coronavírus e boa sorte!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e livre de sogra!

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

99374-4534 - 96676-1536
Email:saopaulodefato@uol.com.br

Futebol parado! Sendo
uma das atrações em que o
vivente aprecia, a vida não
tem embalo!

Alguns preferem morrer
que suportar tal situação de
calmaria e notícias nada
convincentes

 Muitos clubes de
futebol atuando, ainda
estavam carregados de
dívidas, alguns com salários
atrasados.

Mirando na situação, o que
estava ruim passou pra pior.
Redução de salários dos atletas
está na ordem do dia em vários
clubes.

A vida boa mora no prato
raso, afirmava minha
saudosa vovó.

Alguns jogadores ‘fanfarrões’,
outros que adquiriram  carros

Conselho Tia Alzira

Nunca havia atendido ne-
nhum infante. As dedicadas
mães vem ao terreiro a fim de
descobrir por onde anda o
maridinho arteiro está escon-
dido, qual a próxima doença
que está a caminho após - de-
cretar, se decretar - a extre-
ma-unção ao ‘ coronavírus’,
caso aconteça! O infante orou
frente ao  congá, depositou

algumas moedas no cofre e fez
o pedido:

”Magnânima guru, vim ao
abençoado terreiro para solici-
tar uma benção e fazer um
pedido: que o coronavírus per-
maneça para que tenhamos
férias até ao ano 2022,  nos
deliciando  com os jogos da
Copa do Mundo!” Para aten-
de-lo foi escalado o caboclo
Oxum. “Zifio, ouvi suas quei-
xas e, jogando os búzios tive
as respostas; a benção será
dada, o coronavírus será hós-
pede mundial por algum tempo
e as férias acompanharão a du-
ração do terrível mal. Portan-
to, olho no lance!”

 O infante saiu pensativo,
reclamando  sobre as pesqui-
sas médicas: se os médicos
descobrir vacina positiva, o mal
será dizimado e terei que vol-
tar ao estudo!

Um infante no terreiro!

Crônica Professor Clovis Pereira

 Lendo jornais e
revistas, ouvindo rádio,
vendo tevê, os noticiári-
os são idênticos:
políticos trocando
insultos, demissões à
vista entre esses
promessões, não há
previsão da abertura
total do comércio e
indústria, trabalhadores
parados, despesas
acontecendo, aviso
para ficar em casa,
grana desaparecendo
do bolso, cartão de
crédito com a corda
toda, enfim, nada de
positivo acontece. No
final da ‘fritada’ poderá
voltar à normalidade.
No retorno ao trabalho,
o ordenado vai demorar
para acontecer, as
contas de tudo atacam
e o trabalhador que
sempre viveu apertado,
sentirá mais um
arrocho! São coisas
que a vida nos oferece!

Noticiários

importados terão que mudar de
vida, sabendo que o futebol acaba
logo, se tentar a carreira de
treinador será um ‘furo n’água.
Pense nisso!

Covas diz que mantém
cobrança de IPTU durante
crise do coronavírus em
São Paulo. Prefeito afirma
que sem dinheiro do
imposto não dá para ajudar
população.

Doria suspende cobrança e
corte de água para população
pobre de SP.Medida valerá até
junho e faz parte do
enfrentamento à pandemia do
coronavírus.

Polícia encontra casa
que fabricava álcool em gel
falsificado na zona norte de
SP. Na residência do
Jaraguá foram encontrados
375 frascos com o produto
clandestino

Visite nosso site: www.saopaulodefato.com

Contradição*  O Governo
do Estado, está convocando
profissionais da saúde e se
cadastrar para a frente de
trabalho contra o coronaví-
rus. Muitos destes trabalha-
dores estão desempregados e
batem de porta em porta
atrás de emprego e nada con-
seguem, agora, João TRAI-
DORia quer eles colocando
suas vidas em riscos, e os que
ficarem vivos (já que não tem
equipamentos para o traba-
lho) e assim, que passar esta
fase, eles poderão voltar para
o olho da rua. Lamentável e
criminosamente vergonhoso.

*Coronavírus*  Só para lem-
brar mais uma vez da "pande-
mia" a China sabia do vírus,
apenas não informou o resto do
mundo, e quando foi descober-
ta, não aceitou ajuda, portanto,
é a grande responsável pela atual
situação.

*Coronavírus herói*  E
não é que esse tal coronaví-
rus se tornou um herói na
medicina, basta dar umas
voltas pelos hospitais e ver
que todos estão quase vazi-
os, logo, é de se imaginar quê
este novo vírus, acabou com
todas as doenças. Hospitais
vazios, UPAs igualmente,
UBSs sem movimento, e até
o comércio não pode vender
nada, estão fechados, portan-
to, os grandes responsáveis
por todos os males e patolo-
gia, são mesmos os estabele-
cimentos fechados.

*Ecovias*   A empresa que
administra o sistema Anchieta /
Imigrantes, para não sofrer um
processo movido pelo Ministé-
rio Público, fez um acordo de
650 milhões, onde devolve ao
público, verbas de licitação frau-
dulentas. Assim, 450 milhões
vão para recuperação e manu-
tenção das rodovias, 150 mi-
lhões em desconto nos pedági-
os e 50 milhões em multa. Po-
rém, ninguém dá ponto sem nó,
desta maneira os descontos nos
pedágios, vão vigorar no perío-
do noturno, entre as 21,00 hs e
5,00 da manhã, já que nestes
horários o movimento é peque-
no. Logo, esta caracterizado
mais um golpe na população que
continuará pagando um pedágio
extorsivo no principal período
de trânsito. Lamentável e ver-
gonhoso.

*Coronavírus II*  Com o
comércio fechado e as contas
abertas, que vai se responsa-
bilizar pelos pagamentos de
despesas fixas como: água,
luz e demais impostos? O
único caminho é acionar a
Justiça pedindo liminar para
ter o direito de trabalhar e
contar com a sorte de cair nas
mãos de um Juiz com bom
senso e determinação.

*Arrecadação*  Com o co-
mércio fechado, cai a arreca-
dação do ICMS, logo o Gover-
no não vai ter como pagar o

funcionalismo público. Como
Dória vai se virar, terá que es-
tender o chapéu a Bolsonaro, e
pedir desculpas pelas trapalha-
das no Estado, ainda assim, a
responsabilidade por tudo de
ruim que acontecer a São Pau-
lo, terá dois culpados, João
"oportunista"Dória (psdb) e Bru-
no "sem mascara" Covas
(psdb). Lamentável e vergonho-
so.

*UIP*  O médico e infec-
tologista Davi Uip, fiel escu-
deiro do desgovernador João
TRAIDÓRia (psdb), se viu em
maus lençóis no programa do
Datena. O jornalista pergun-
tou se ele UIP tinha usado o
medicamento.....ele se recu-
sou a responder, dando a en-
tender que sim, então temos
que supor que a cura do covid
19 é mesmo a combinação dos
tais remédios, já amplamen-
te divulgado. Agora, diferen-
te do médico  David Uip orde-
nança de João TRAIDORia, o
cardiologista Dr. Roberto ka-
lil Filho, afirmou que fez uso
dos medicamentos hidroxiclo-
roquina e azitromicina, e com-
pletou não me sentiria confor-
tável se não divulgasse que
usei.

*Oportunismo*  O Governa-
dor João "oportunista" TRAI-
DORia (psdb), disse que foi ele
quem mandou o médico Davi
Uip, pedir ao Ministério da Saú-
de, que liberasse o uso do medi-
camento contra o covid 19 na
maior cara de pau. Outra, o in-
fectologista Davi Uip, disse que
vai acionar a Justiça, contra
quem invadiu sua privacidade e
publicou nas redes sociais uma
receita de sua autoria. Este é o
Governo, que continua mais per-
dido que cego em tiroteiro.

*Dória*  Últimas medidas
do Governador João "promes-
sinha" Dória (psdb), sobre
socorrer o povo de São Paulo,
nenhuma, a não ser de man-
ter fechado o comércio, e nada
de uma palavra sobre reduzir
ou prorrogar contas públicas
como: luz, água, IPVA, IPTU,
ICMS, grandes salários de
políticos, e sequer levou algu-
ma esperança para pequenos
empresários e comerciantes
etc. Lamentável e extrema-
mente criminosamente ver-
gonhoso.

*Cracolândia*  A prefeitura
de São Paulo, fez uma ação na
cracolândia para combater o
coronavírus, tirou os usuários de
uma rua e colocou na mais pró-
xima. Até o momento não há
registro de alguém contamina-
do, mas, com esta ação é pro-
vável que o Governo consiga
contaminar alguns ou todos o
desgovernador quando Prefeito
prometeu acabar com a craco-
lândia, mais uma promessa va-
zia, assim, o Prefeito Bruno Co-
vas esta cumprindo a promessa
de seu antecessor, acabou num
ponto, e mudou para outro. La-
mentável e vergonhoso.
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Mercadão de São Paulo continua aberto
e adota medidas contra contaminação

O Mercado Municipal de São Paulo continua funcionando
em meio à pandemia de coronavírus. Localizado na região
central, o Mercadão também oferece serviço de delivery para
quem prefere não sair de casa. Açougues, peixarias e empórios
do Mercadão seguem abertos de terça a sábado, das 8h às
16h, porém bares e restaurantes estão fechados. O serviço de
atacado também continua funcionando, das 20h às 3h. De
acordo com José Carlos Freitas, presidente da Renome, foram
adotadas várias medidas para evitar a contaminação pelo
coronavírus (Covid-19), como a disponibilização de produtos
para a higienização das mãos em todas as entradas e a
intensificação da limpeza do local, com especial ênfase nos
banheiros, corrimãos, maçanetas e elevadores.

Receita Tereza Moura

Após sucesso de Jorge e Mateus,
Zé Neto e Cristiano anunciam live

Famoso Diego Adel

Após o sucesso da trans-
missão de Jorge e Mateus,
neste sábado (12), mais uma
dupla sertaneja anunciou que
fará uma live para animar o
público durante o isolamento
social contra a pandemia do
coronavírus.  b“Tá chegando
o dia moçada! A nossa live
vem com tudo. Um dia pra
vocês curtirem o melhor de Zé
Neto e Cristiano. Um passeio

inesquecível por esses 10 anos
de carreira. Estamos de olhos
nas músicas que vcs estão pe-
dindo pra gente cantar e acre-
dite, vamos cantar”, informou
a dupla em uma publicação, se-
gunda-feira (6), no Instagram.

 A transmissão de Zé Néto
e Cristiano será realizada nes-
te domingo (12), a partir das
18h, no canal oficial da dupla
no Youtube.

A TV Globo reserva grandes
emoções para o domingo de
páscoa, dia 12 de abril.  Sem
partidas atuais de futebol por
causa do isolamento social, a
emissora carioca irá reprisar a
final da Copa do Mundo de 2002,
quando o Brasil ganhou o penta.
A partidas contra a Alemanha
vai ao ar antes do Domingão do
Faustão.  Segundo a emissora,
em contato com a Coluna do Leo
Dias, o público poderá
acompanhar ainda um pré-jogo
especial e inédito com
apresentação de Cléber
Machado e Casagrande.

Futebol de Fato Cassius Clay

TV Globo vai reprisar final
da Copa do Mundo de 2002

Saúde Marcia Martins

Em meio à pandemia, como
higienizar as compras do mercado?

Com o avanço dos casos
de coronavírus no país, é fato
que a rotina dos brasileiros foi
alterada. Entre as mudanças
de hábito, estão as idas ao
mercado – que já não são mais
as mesmas. Além de fazer
compras em uma frequência
menor, é preciso redobrar a
atenção em relação à higieni-
zação.

 Ao chegar das compras, é
preciso lavar bem as mãos, ti-
rar as roupas e sapato e, tão
importante quanto, higienizar
tudo o que foi comprado.
Como o vírus se mantem ati-
vo em superfícies, é preciso
garantir a limpeza das frutas,
legumes, verduras e produtos
industrializados.

Higienização das com-
pras - Assim que chegar do
mercado é importante desin-
fetar todas as embalagens de
produtos comprados, indepen-
dente de serem ou não alimen-
tos. Para isso, Ana Luisa fala

que basta limpar todas as su-
perfícies com álcool 70% ou
água e sabão. Se for o caso,
também pode descartar as
embalagens em lixos lacrados.

 Descontaminação de
frutas, legumes e vegetais
- Frutas, legumes e vegetais
merecem uma atenção espe-
cial na hora da higienização. A
orientação da profissional é le-
var em água morna com uma
escovinha ajudando a retirar a
sujeira visível a olho nu.

 Em seguida, mergulhe os
alimentos com a casca em uma
bacia com 1 litro de água e 1
colher de bicarbonato de sólio
ou de água sanitária. Deixe de
molho durante 15 minutos.
Para finalizar, lave em água
corrente.  É importante refor-
çar que isso deve ser feito em
todos os alimentos, mesmo que
você vá descartar as cascas
na hora do preparo. “É preci-
so higienizar e depois de tirar
a casca, lavar em água corren-
te”, explica Ana Luisa.

BACALHAU DE FORNO

INGREDIENTES: 1 cebola média cortada em rodelas, 2 batatas
médias cozidas e cortadas em rodelas (400 g), 500 g de bacalhau
dessalgado, aferventado e cortado em lascas, 1 pimentão amarelo
médio cortado em rodelas, 2 tomates maduros grandes, em rodelas,
meia xícara (chá) de azeitonas verdes, sem caroço (50 g), 4 colheres
(sopa) de Azeite ,  1 sachê de Tempero,  2 ovos cozidos e cortados em
rodelas. MODO DE PREPARO:  Em um refratário grande, untado,
coloque a cebola, a batata, o bacalhau, o pimentão, o tomate e a
azeitona, em camadas. Regue com o  Azeite   previamente misturado
ao Tempero . Cubra com papel alumínio e leve ao forno médio (180
graus), preaquecido, por 20 minutos.  Retire do forno, decore com as
rodelas de ovo e sirva em seguida. DICA - para dessalgar o bacalhau,
deixe-o de molho coberto com água na geladeira por 48 horas, trocando
a água 3 vezes ao dia.



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
  A lua passando próxima a marte, causará um rebu danado! Ela verá um político colocando

propina na cueca, sem a cueca! Será capa de revista esse flagrante! A lua é fofoqueira e espalhará
o acontecido!

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

  Cuidado para não cometer erros! Não siga a caderneta de alguns políticos atuais que erram
mais que a vó de são Pedro! Prometem muito e realizam pouco em favor da comunidade.
Acertam apenas para eles, gordas propinas!

  Determinados problemas podem causar polêmica na sua vida sentimental. Como motorista
particular de um industrial, nada de levar a madame ao cabeleireiro e depois curtir uma praia
com a ‘boneca’.

  Aumente sua proteção em relação aos assaltos nas esquinas da vida. Leve sua sogra no
banco traseiro e, ao ser assaltado, diga: não tenho dinheiro, leve a minha sogra como fruto do
assalto. Os malacos saem em disparada!

 O leonino terá problemas a resolver: desempregado e tentando driblar o ‘coronavírus’ foi
admitido como enfermeiro num hospital em que o terrível mal está sendo tratado e escalado
para tomar a vacina em experiência. Continuo desempregado, disse.

  No trabalho, alguns colegas tramam puxar seu tapete. Para se livrar, solicite ao patrão a
troca do tapete por um piso decorado, mais prático para limpar e não corre risco de ser
‘puxado’. Seus coleguinhas terão que bolar nova trama para coloca-lo na rua!

  Tente mudar de vida, não da vida material para a espiritual. Cruzes! Mude de vida
respirando no planeta Terra e curtindo lindas garotas, verdadeiros ‘colírios para os olhos!’
Nada de vida espiritual; deixe essa para a turma premiada com ‘coronavírus!’

  O astro-rei sol fará mudanças em sua vida. Com o calor, terá que tomar banho diariamente
- o que não acontecia há tempos – e adquirir roupa adequada à estação. Como desempregado e
duro, continue na sua e mande o astro-rei às favas.

  Será tentado pela tal de Depressão. Depressão é o nome daquela ‘piranha’ que faz ponto
na praça do Correio e portadora de muitos vírus, a escolher. Saia fora da Depressão caso queira
assistir os jogos da próxima Copa do Mundo!

 Mostre sua capacidade, entenda, a capacidade! Não mostre outra coisa senão será encanado
e enquadrado como estuprador! Portanto, olho no lance ao mostrar a capacidade.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

Com a inteligência possuidora, terá portas abertas em todas as iniciativas. Saúde ótima,
futuro brilhante e diferenciado das pessoas nada criativas. Bola pra frente! Nunca peça nada a
Deus; agradeça! ELE abrirá sempre novos caminhos!

 Resolva seus problemas na categoria! Adquira um livro sobre matemática e tenha a
resolução dos problemas escolares que tiram seu sono.
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Cuidado com receitas caseiras para
combater o novo coronavírus

Entendemos que estas nossas conversas
devem ser consideradas como um cadinho que
depura nossos diálogos, cujos embates e
conflitos devem aprimorar nossos
sentimentos e raciocínios que ascendem a luz
do Amor em nossa existência fraterna. Este é
o motivo de continuarmos com o assunto da
renovação do nosso orbe. Não consideramos
tais atitudes como atritos de idéias e sim como
conquista de entendimento conforme
orientação de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21
(Examinai tudo, retende o que é bom...), para
juntos anotarmos as lições que Deus nos
propicia como troca de experiências.

 Enquanto somos dominados pela matéria
colocamos nossa suprema felicidade nãos
mãos dela. Os povos guerreiros receberão no
Paraíso as honrarias tributadas à bravura; os
povos caçadores a abundancia da caça; os
povos sensuais aos prazeres da
voluptuosidade.

Nos domínios da materialidade o homem
só pode compreender imperfeitamente a
Espiritualidade. Diante disso, naqueles que
se preocupam com a vida após a morte e que
acreditam na transição planetária, mesmo de
maneira quase imperfeita, imaginam-na como
um acontecimento brusco no tipo “pá pum”
e não é nada disso porque já está confirmado
que a natureza não dá saltos, então podemos
afirmar sem medo de errar que a renovação do
planeta se dá gradativamente, aos poucos e
quando menos esperarmos, já que virá de
surpresa como todos os acontecimentos
anteriores.  É evidente que da mesma maneira
que hoje existem aparelhos detectadores que
nos alertam de alguns cataclismos na Terra,
também haverá sensitivos que sentirão a
proximidade de tais ocorrências da separação
do trigo e do joio nesta seara bendita. Portanto,

atentemos que as multiplicidades das
desencarnações coletivas fazem parte do
expurgo planetário e que também nas maiorias
das grandes catástrofes, pandemias e etc. há a
separação de almas sendo feita. Não foi à toa
que o Cristo nos diz para não nos
preocuparmos com o dia de amanha porque
basta a cada dia o seu cuidado (algumas
traduções usam a palavra “mau” no lugar de
“cuidado” mudando totalmente o sentido do
texto) e também não é a toa que nos ensinam
a viver um dia de cada vez, fazendo em cada
hora ou minuto, o nosso melhor no bem
comum. Para tanto, o farol das palavras de
Jesus é o guia máximo para se trilhar o caminho
evangélico da união e amor ao próximo sem
distinção, para que, através deste Amor sincero
se possa alcançar o desejo de nosso Criador,
o qual não quer que nenhum de nós se perca
nos abismos inferiores da Espiritualidade.

 Não se deve esquecer que o expurgo a
que nós nos referimos não se dá apenas entre
os encarnados.  O mundo Espiritual também
está sujeito à essa metamorfose, pois os
Espíritos, conforme suas imantações, estando
encarnados ou não, serão levados para os
mundos de suas afinidades fazendo jus às leis
divinas do progresso que desenvolverá em nós
o sentido que nos mostrará o porto seguro
onde devemos aportar a nossa Alma sedenta
de Luz. Dessa maneira, não veremos nosso
sofrimento como castigo divino e não
entenderemos as leis divinas como punitivas,
mas como processo de regeneração,
purificação e burilamento de nossa alma para
refletir a Luz interior que Deus tem colocado
no âmago de cada ser humano para iluminar
nossos próprios passos e atingirmos a
angelitude a nós proposta pelo nosso Criador
e Deus. Tu Crês? Nós sim!

Produtos de origem duvidosa podem não ter eficácia; higienização com água e sabão é prática eficiente para prevenção
Higienizar corretamen-

te as mãos é uma das for-
mas mais importantes de
prevenção à COVID-19,
doença provocada pelo
novo coronavírus. O uso
de água e sabão é eficien-
te mas, na falta deles, pro-
fissionais da saúde reco-
mendam também o uso de
álcool gel 70%. Quem re-
correr a essa alternativa
deve tomar cuidados para não com-
prar produtos de origem duvidosa e
não devem recorrer a soluções ca-
seiras.

 “O uso do álcool em gel só é
necessário quando estamos em lo-
cais onde não é possível lavar as
mãos. Nesta situação, ele cumpre a
mesma função do sabão de exter-
minar vírus e bactérias presentes na
pele”, afirma o professor de quími-
ca da Escola Técnica Estadual
(Etec) Trajano Camargo, de Limei-
ra, Edivaldo Luis de Souza.

 O professor alerta, no entanto,
para o risco de soluções caseiras que
estão sendo divulgadas na internet.
“Esta receita mais comum que en-

contramos em redes sociais [com
mistura de componentes] não garan-
te a ação de germicida”, explica Sou-
za.  O álcool gel 70% é o mais reco-
mendado porque tem um efeito mais
prolongado como antisséptico. O pro-
duto com concentração abaixo de
70% tem mais água e pode não eli-
minar o vírus. Já a fórmula superior
a 70% é agressiva à pele, pode pro-
vocar ressecamento, além de evapo-
rar mais rapidamente, o que pode ter
comprometer a ação germicida.

 Para evitar os riscos de usar ál-
cool em gel com uma concentração
abaixo ou superior ao recomendado
(70%), Souza explica que o consumi-
dor deve verificar se no rótulo do pro-

duto constam o registro jun-
to à Anvisa, as informações
sobre o fabricante, laudos
técnicos, a identificação do
órgão responsável pelos tes-
tes físico-químicos e sua
compatibilidade com a far-
macopeia brasileira.

 Fatores de risco dos
antisépticos e detergen-
tes falsificados -  O con-
sumidor tem de estar aten-

to não só à qualidade do álcool gel,
mas também a dos detergentes. O
professor lembra que a concentração
de matérias-primas diferente da que
é indicado pela Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) com-
prometem a ação dos detergentes no
combate aos vírus e bactérias.

 Entre elas estão a pureza da água
para diluição, os locais de estocagem
do produto, as embalagens suscetí-
veis a vazamentos, as contaminações
químicas cruzadas, as contaminações
biológicas causadas pelo contato com
as mãos ou com o ambiente e os pro-
cessos de produção que nem sempre
seguem as boas práticas de manipu-
lação desses produtos.

Valor abusivo do botijão de
gás é investigado em SP

Durante o isolamento, o consumo de gás
de cozinha entre as famílias cresceu. E o preço
também. Em São Paulo, o Procon tem
intensificado as fiscalizações impedir que o
preço ultrapasse os R$ 70, valor praticado
antes da pandemia de coronavírus.  A Polícia
Civil por meio do Dope estará circulando por
São Paulo, juntamente com os fiscais do
Procon-SP.  Denúncias: Apenas no período da
quarentena, já foram registradas 194
denúncias online contra preços abusivos do
botijão de gás, nas redes sociais, aplicativo e
site do Procon.

Líderes comunitários relatam mortes
suspeitas por coronavírus em São Paulo

São Paulo já tem relatos de mortes
suspeitas por coronavírus em
comunidades, como Paraisópolis e
Heliópolis, além da região de Brasilândia
e Freguesia do Ó. Com falta de água, de
itens de proteção, pouco espaço e perda
de emprego, moradores enfrentam
dificuldade para se isolar, e lideranças
comunitárias buscam alternativas.

 Segundo o líder comunitário de
Heliópolis José Marcelo da Silva, a
comunidade já registrou a morte de uma
pessoa com teste positivo para covid-
19. "Ele tinha um paredão de som,
daqueles carros de som alto, e morava
aqui. Faleceu esta semana", diz Silva.

Em sua visão, a principal dificuldade
dos moradores para enfrentar o avanço
do novo coronavírus é a falta de
infraestrutura. "Como você vai manter
uma família com oito pessoas em uma
casa de cinco metros quadrados? Com
idoso, com criança, tudo junto?",
questiona.  Em Paraisópolis, o líder
comunitário e coordenador nacional da
organização G10 das Favelas Gilson
Rodrigues afirma que a comunidade já
conta com 15 casos confirmados do novo
coronavírus, além de mortes suspeitas, e
diz que as recomendações do Ministério

da Saúde não se encaixam com a realidade
do local.  "A favela não tem condição de
fazer quarentena. As famílias muitas vezes
moram em cômodos pequenos, sem
ventilação, e falta água. Álcool em gel e
máscara são artigos de luxo na favela.
Nossos moradores têm continuado nas
ruas, acham que é uma doença de ricos",
afirma Rodrigues.

 Para driblar a situação, membros da
comunidade criaram uma rede de
solidariedade, organizada pelo chamado
"comitê da favela", e diversas ações foram
postas em prática. Moradores
voluntários, por exemplo, assumiram a
função de presidentes de ruas,
responsáveis, entre outras coisas, por
chamar atendimento médico quando
necessário. A associação de moradores
também contratou três ambulâncias para
a região, que começaram a atuar há 16
dias.  Segundo o proprietário da empresa
que presta o serviço de ambulância,
Diego Cabral, sete mortes já ocorreram
desde então, sendo quatro delas com
sintomas de insuficiência respiratória. A
mais recente ocorreu na quarta-feira, 8. A
vítima, um motorista de ônibus em torno
dos 45 anos, está sendo investigada por
suspeita de coronavírus, relata Cabral.

 Na região da Brasilândia e da
Freguesia do Ó, quase 20 óbitos
aguardam resultado de teste para a covid-
19. A informação é do líder comunitário e
representante da associação de
moradores na Cachoeirinha e Brasilândia,
Henrique Desloste.  "Além disso, tem
famílias de baixa renda, com crianças,
passando fome na região por conta das
dificuldades do coronavírus. Esse é um
dos motivos que faz as pessoas saírem
de suas casas em busca do pão de cada
dia, de continuar trabalhando para pagar
suas contas", afirma Desloste.
Questionada sobre a existência de óbitos
por coronavírus nessas regiões, a
Secretaria Estadual de Saúde afirmou não
ter mapeamento de casos e óbitos por
bairro, apenas por município.

 Já a Secretaria Municipal de Saúde
retornou com um documento atualizado
no dia 31 de março sobre a situação da
epidemia na cidade. Nele, não há registro
de óbitos por bairro ou região, mas uma
relação de óbitos por hospitais indica que
o Hospital Geral de Vila Nova
Cachoeirinha São Paulo, que atende a
região de Brasilândia, entre outras, já
conta com uma morte confirmada por
coronavírus. Fonte: Msn

Vista parcial do Bairro da Brasilândia

 EXPURGO PLANETÁRIO
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Geral Marcia Martins

Coronavírus: Prefeitura prorroga quarentena na capital até 22 de abril
Cidade seguirá decreto estadual, com o objetivo de evitar mortes e o colapso do sistema de saúde
Durante coletiva de im-

prensa realizada nesta segun-
da-feira (6) no Palácio dos
Bandeirantes, sede do gover-
no do Estado, o prefeito Bru-
no Covas anunciou que o mu-
nicípio de São Paulo seguirá
em quarentena até o dia 22 de
abril. A prorrogação em todo
o estado de São Paulo foi anun-
ciada pelo governador João
Doria, após reunião com 15
médicos do Centro de Contin-
gência do coronavírus, que
apontaram que o contágio já
chegou a cem cidades paulis-
tas e mais de 400 hospitais
públicos e privados.

 “Da mesma forma que fa-
lam os cientistas, professores,
médicos e especialistas, os téc-
nicos da Vigilância Sanitária do
Município de São Paulo, da
Secretaria Municipal de Saú-
de, têm o mesmo entendimen-

to. Um relatório pro-
duzido por eles neste
final de semana mos-
tra que, sem as medi-
das restritivas, a cur-
va [de casos confir-
mados] teria sido
muito mais íngreme
do que já foi até ago-
ra e que nós, infeliz-
mente, ainda não
atingimos o pico da
doença aqui na cida-
de de São Paulo, afir-
mou o prefeito Bruno
Covas.   As projeções
apontam que prolon-
gar o distanciamento
social pode evitar
mais de 160 mil mortes em
todo o Estado. Por isso, a re-
comendação continua sendo
para que as pessoas fiquem em
suas casas. Os serviços con-
siderados essenciais continu-

constitucional, não é
uma deliberação que
pode ou não ser se-
guida”, afirmou o
governador João
Doria.

 “Nenhuma
aglomeração de ne-
nhuma espécie em
nenhuma cidade (do
estado) de São Pau-
lo será admitida. As
Guardas Municipais
ou Metropolitanas
deverão agir e, se
necessário, recorrer
à Polícia Militar
para que imediata-
mente possa haver

a dissipação de qualquer mo-
vimento ou aglomeração de
pessoas. Esta é uma delibera-
ção que deverá ser rigorosa-
mente seguida pela população
do estado de São Paulo na de-

fesa de suas vidas e de seus
familiares”, acrescentou Do-
ria.

 A decisão também segue
orientação da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde), da
Opas (Organização Pan-ame-
ricana de Saúde), do Ministé-
rio da Saúde e do Centro de
Contingência do coronavírus
de São Paulo, formado por epi-
demiologistas, cientistas, pes-
quisadores, infectologistas e
virologistas sob a coordenação
do médico David Uip.

 “Eu posso dizer a vocês
que não é fácil ficar isolado. É
de extremo sofrimento, mas é
absolutamente fundamental.
Eu tive que me reinventar e ti-
rar um David novo, segura-
mente mais humilde e saben-
do os limites da vida”, disse
David Uip, que se recuperou
do Covid-19.

INSS define regras para antecipar
pagamento de auxílio-doença

Trabalhadores afastados do
emprego por doenças poderão
receber um salário mínimo mensal
(R$ 1.045) antecipado enquanto
não ocorrer a perícia médica. A
medida para o auxílio-doença, que
vale enquanto ocorrer a pandemia
provocada pelo novo coronaví-
rus, foi regulamentada por uma
portaria do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) publicada hoje
no Diário Oficial da União.  A porta-
ria regulamenta a Lei 13.982, sanci-
onada no último dia (2) pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Embora se tra-
te da mesma legislação que insti-
tuiu a renda básica emergencial para
trabalhadores autônomos, a lei tam-
bém estabeleceu a antecipação de
um salário mínimo para quem esti-
ver na fila do auxílio-doença.  Se-
gundo a lei, os requerentes do
auxílio-doença poderão receber
um salário mínimo por mês anteci-
pado por até 90 dias ou até a rea-
lização de perícia médica federal,
o que ocorrer primeiro. Posterior-
mente, o valor será descontado
quando o benefício for liberado.

 Para evitar aglomerações nas
agências do INSS, que estão fun-
cionando com plantões reduzi-
dos apenas para casos essenci-
ais durante a pandemia, os tra-
balhadores poderão pedir o au-
xílio-doença apenas apresentan-
do o atestado médico, sem a ne-
cessidade de perícia médica pre-
sencial. O documento pode ser
fotografado e enviado por meio

do Portal Meu INSS ou pelo apli-
cativo de mesmo nome.

 A perícia será feita de forma
eletrônica, com o médico perito
federal analisando a validade do
atestado e definindo a liberação
do auxílio. Segundo o INSS, todo
o processo pode ser feito pela in-
ternet, sem a necessidade de des-
locamento até uma agência do
órgão.  Parâmetros - A portaria

publicada hoje define os parâme-
tros de análise do atestado médi-
co. O documento deve estar legí-
vel e sem rasuras; conter a assi-
natura do profissional emitente e
carimbo de identificação, com re-
gistro do conselho de classe; tra-
zer o Código Internacional de
Doenças (CID), com informações
sobre a doença, e conter tempo
de repouso necessário.

 Depois de 90 dias, caso o tra-
balhador necessite prorrogar a
antecipação do auxílio-doença,
deverá apresentar um novo ates-
tado médico.  A portaria definiu
três casos em que o segurado terá
de fazer a perícia médica presen-
cial depois do fim da pandemia,
mesmo tendo o benefício libera-
do: quando o período de afasta-
mento da atividade, incluídas as
prorrogações, ultrapassar o prazo
máximo de três meses; conversão
da antecipação em concessão de-
finitiva do auxílio-doença e nega-
ção da antecipação quando o ates-
tado enviado pela internet não aten-
der aos requisitos exigidos

Acidente entre dois ônibus deixa
13 feridos na Freguesia do Ó

Um acidente envolvendo dois ônibus do transporte
coletivo em São Paulo deixou 13 pessoas feridas, no final
da madrugada de quinta-feira, 09 de abril de 2020.  Segundo
informações do Corpo de Bombeiros, o acidente na Rua
Parapuã na altura do número 600 aconteceu por volta das
05h49, foi atendido por 10 viaturas e também por
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU). Das 13 vítimas 6 foram levadas pelo
SAMU e 7 por ambulâncias dos Bombeiros, sendo duas
vítimas com fraturas. Todos feridos estão sendo atendidos
em hospitais da região.  A rua segue interditada para
trabalho da perícia e remoção dos veículos.

am em funcionamento, como
nos primeiros 15 dias da qua-
rentena.  “A prorrogação da
quarentena será feita por mais
15 dias, até o dia 22 de abril,
em todo o estado e pelas ra-

zões que foram largamente ex-
postas por cientistas, médicos
e especialistas. Prefeitas e pre-
feitos terão o dever e a obri-
gação de seguir a orientação
do Governo do Estado. Isto é
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Maria Helena
A Força da Mulher!

“Na chegada de mais uma
Páscoa, que Deus, em Jesus

Cristo, nos inspire a não
ficarmos apenas nos

chocolates, no “coelhinho”,
mas a pensarmos no real
significado deste tempo

[…]. Que isso nos inspire a
estendermos nossa mão em

solidariedade.”

Bairro Imirim completa 187 anos
no dia 13 de maio, O nome do bairro
originou-se da junção de duas pala-
vras tupis: “y”, que significa "rio", e
mirim, que significa "pequeno". Por-
tanto, "Imirim" significa "rio peque-
no", sendo uma referência ao córrego
homônimo que banha o bairro (hoje,
subterraneamente).  O bairro na sua
maior parte, pertence ao distrito da
Casa Verde, mas também possui ter-
ritórios em Santana, Mandaqui e Ca-
choeirinha.  No começo do século, o
local era coberto por matas e alguns
índios persistiam em viver pelas ime-
diações, por esse motivo, o bairro
ficou conhecido até a década de 1950
como "Terra dos Índios".

 Em 1833, duas primeiras famí-
lias se instalaram na região, foram os

Rocchi que tinham grandes fazen-
das que abrangiam parte das en-
costas da Serra da Cantareira e se
estendiam até o rio Jundiaí. Eles
plantavam eucaliptos, café, cana e
frutas, além de criarem gado leitei-
ro.  Na época não havia perspecti-
vas de desenvolvimento urbano
para a região, passando a ser a par-
tir do final do século (1893) quan-
do de uma das antigas fazendas sur-
giu à chamada Vila Roque.

 Quando o bairro veio a se cha-
mar Imirim até a década de cin-
qüenta a região era praticamente
uma área rural.

 Em 1905 chegaram ao bairro
os padres beneditinos, Benedito
Zeferino Rosalém e o Constantino
Dalbedio, sendo que este último foi

o grande idealizador e construtor da Igreja
de Nossa Senhora de Fátima do Imirim e
após os imigrantes portugueses nas dé-
cadas de 60 e 70.  O fato marcante para o
desenvolvimento da região foi a inaugu-
ração do Cemitério de Santana (Chora
Menino) que se tornou ainda mais co-
nhecido através da linha de ônibus Imi-
rim-Itaim da CMTC, hoje extinta que
ligava a Zona Norte à Zona Sul.

 Neste século houve a chegada de
muitos imigrantes japoneses e lituanos
por conta da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945). A comunidade lituana se
concentrou na parte central do bairro, ao
sul do Córrego Imirim, que, hoje, corre
sob a Avenida Engenheiro Caetano Ál-
vares.

 A comunidade armênia veio para o
bairro após crises sociais em seu país,
como o genocídio armênio pelos turcos
otomanos no começo do século XX.  O
Imirim limita-se ao norte com Vila Nova
Cachoeirinha, a oeste com Casa Verde e
Sítio do Mandaqui, a leste com Lauzane
Paulista, Santa Terezinha e ao sul com
os bairros de Santana e Chora Menino.

 O bairro começa aproximadamente
no trecho inicial da Avenida Imirim, após
o Cemitério Chora Menino e termina na
mesma avenida antes do Cemitério de
Vila Nova Cachoeirinha.

Bairro do Imirim, na zona norte, completa 187 anos

 Dia 9 de abril é um dia es-
pecial você já sabe, 0 que
talvez ainda não saiba é o
quanto significa para todos.
Que não só na data de hoje
mais todos os dias de sua vida
DEUS possa está iluminando
seus passos na sua luta e na
caminhada como parlamentar.

Que o tempo seja sempre
o seu melhor parceiro, trazen-
do serenidade, equilíbrio e sa-
bedoria que lhe darão a recei-
ta ideal de como viver a vida,
aproveitando o melhor que ela
tem a oferecer. Tenho uma
grande admiração pelo seu jei-
to de ser. Poucas pessoas con-
seguem manter a vontade de
vencer tendo humildade e pre-
ocupação com o próximo.

Deve ser por tudo isso que
possui tantas vitórias e con-
quistado tantas coisas ao lon-
go da sua vida pública. O man-
dato que o povo de São Paulo
lhe entregou é apenas mais
uma de suas conquistas, mui-
tas outras ainda virão porque
você sabe como conquistar o
afeto e admiração das pesso-
as. Que Deus abençoe seus
passos e te dê de presente a
realização de seus sonhos,

O homem que trabalha
o povo reconhece

porque são eles que mantêm
seus amigos e correligionári-
os fortes para continuar lutan-
do. Feliz Aniversário meu ir-
mão! Desejo que possa estar
se sentindo muito bem por
comemorar mais um ano de
vida, afinal, significa que con-
seguiu ultrapassar mais uma

etapa, e que certamente está
caminhando em direção à feli-
cidade e muitas vitórias.

Parabéns pelo seu dia Ve-
reador Claudinho de Souza!
Muita saúde, amor, paz, fé,
esperança, alegrias e prospe-
ridade!

Feliz Aniversário!

Vereador Claudinho de Souza e Jornalista Brás Pereira
A ressurreição de Cristo
é mais uma prova de que o
amor e a vida são eternos.

Feliz Páscoa!




