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Periferia lidera as mortes por coronavírus na cidade de
São Paulo, e as mulheres adultas são as mais infectadas

Passado um mês da primeira morte notificada em decorrência do coronavírus, São Paulo mostra um mapa manchado pelo avanço da doença,
com óbitos registrados em todas as regiões do município, em especial, nas periferias. De acordo com a Secretaria da Saúde Municipal, é longe
do centro que estão os maiores números de óbitos suspeitos e confirmados da covid-19. Até este sábado, 18, das 686 mortes ocorridas na
cidade, ao menos 51 foram no distrito de Brasilândia, na zona norte, e 48, no de Sapopemba, na zona sudeste, seguidos por São Mateus e Cidade
Tiradentes, ambos na zona leste e com 36 óbitos respectivamente (veja o mapa pagina 5).

Obturadores/flickr.com

Anitta promete live com músicas antigas
se Babu e Mari ficarem no BBB 20

Anitta usou as redes sociais   segunda-feira (20) para declarar
sua torcida por Babu e Mari no último paredão formado no Big
Brother Brasil 20, deixando claro que quer a saída de Manu. A
cantora prometeu que fará uma live com hits antigos, se os brothers
ficarem na casa.

 “Vou jogar uma responsa para vocês. Se o Babu e a Mari ficarem,
eu faço uma live e canto as antigas na live”, disse a cantora nos
Stories. A funkeira já afirmou inclusive que quer os dois na final.

 Em tempos de quarentena por conta do novo coronavírus,
Anitta é uma das artistas brasileiras que ainda não fez live. Ela
participou do ‘One World Together At Home’, que aconteceu no
sábado e reuniu artistas de todo o mundo. Porém, ela foi apenas
apresentadora. (Isto é)
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Editorial Tia Zulmira

Políticos ‘Embananados!’

Visite nosso site: www.saopaulodefato.com

Saúde Pública Ari Pereira

A cidade maravilhosa, mais
uma vez  é palco de escândalos
politico administrativo que des-
respeita o Cristo Redentor e o seu
povo. Dia 09/04/20 o Jornal Cor-
reio da Manhã , por Claudio Mag-
navita, noticiou que o Governo
do Estado do Rio de Janeiro reti-
rou do Portal da Transparência os
contratos firmados pela Secreta-
ria da Saúde e o IABAS Instituto
de Atenção Básica e Avançada à
Saúde no valor de R$ 850 milhões.
Só após denuncia do Blog do jor-
nalista Ruben Berta é escandalo-
sa são mais de 400  milhões de
dolares . Números compatíveis
aos escandalos do PT na Petro-
brás . É muito dinheiro em qual-
quer parte do mundo. Foram reti-
rados não apenas os documen-
tos mas de outras Onze . A maté-
ria questiona ,”cadê o  MP ; cadê
o Tribunal de Contas ; cadê a Alerj
. Pergunta - Por que tanta omissão
dos órgãos fiscalizadores ?

E ainda cadê o Jornal O Glo-
boO  e o jornal O DIA que não
publicam uma linha sobre isso ?
Cadê a  criação da força tarefa
para colocar a  lupa antecipada
nesses malfeitores ?

A omissão de parte da midia
carioca beira a  conveniência .
Essa IABAS -Instituto de Aten-
ção Básica e Avançada à Saúde
que cresceu  nos braços do PT e
do relacionamento do seu  presi-
dente com o ex-presidiário  Cândi-
do Vacarezza consegue um contra-
to bilionário, sem concorrência,sem
contrato emergencial ,apenas ,por-
que a Casa Civil , inseriu no Decre-
to , que beneficia a contratação di-
reta da organização social (OSs).

Ao permitir isso, o governa-
dor Wilson Witzel, rasga toda a
sua historia de magistrado e per-
mite um artimanha que até mes-
mo o seu colega, o ex-governa-
dor Sergio  Cabral, não teve cora-
gem de fazer .́È uma vergonha!

Se for encontrada irregulari-
dade será um clima de guerra em
meio a uma pandêmia .

O Jornalista Ruben  Berta  em
seu Blog demonstrou em 16/4/20
como a gestão está jogando fora
o dinheiro da Saúde no Estado
do Rio de Janeiro- Se há algum
tipo de intenção obscura, mas é
possivel afirmar,caberá as autori-
dades apurar.

Mas há algo que já parece
evidente  a falta de uma de uma
gestão eficiente tem grande pre-
juízos aos cofres públicos.Os va-
lores nem estão entre os mais
vultuosos,” mas a compra de uma
solução de glicose 5% ,um soro
bastante comum é um exemplo “ :
no dia 29/3/20 ,o então subsecre-
tário executivo de saúde, Gabriel
Neves , assinou um contrato com
a empresa Lexmel Distribuidora
Eirelli, para a  compra de 408 mil
frascos desse liquido . “ O valor
total foi de R$ 2.429.300,00 “.

Agora,vejam só , pouco me-
nos de uma semana depois, no
dia 2 de abril de 2020, a mesma
subsecretaria executiva de saúde,
resolveu que tinha que comprar
mais do mesmo produto.  Numa
leva de 240 mil unidades menor
que a anterior até 24% mais bara-
tos. Essa compra, com a  Soga-
max Distribuidora totaliza R$
1.210.000,00 .Sómente, neste
exemplo, se a primeira compra ti-
vesse sido praticada com os prin-
cipios da segunda, teriam sido
poupados R$ 372.000,00 dos con-
tribuintes .  A diferença é mostra-
da no preço unitário do produto.
Exemplo: glicose 5% soluções
estéril e apirogênica -sistema fe-
chado 100ml-preço unitário R$

5,1300 marca  Frenesius. A outra
compra a marca Halex Istar preço
unitário R$ 3,90.-dobro do preços
dos Hospitais de Campanha -
Não bastassem a falta de trans-
parência e de um processo públi-
co de seleção, os hospitais de
campanha do governo estadual
irão custar, proporcionalmente,
quase o “dobro “ ,por exemplo,
do que a unidade que está sendo
montado no Rio Centro. Ao con-
trário do estado, o Municipio de-
cidiu que não uma organização
Social, mas aempresa pública de
saúde (Rio Saúde) ficará respon-
sável pelo Hospital que está sen-
do montado no Rio Centro. O con-
trato é de R$ 151,2 milhões por seis
meses para a de implementação de
500 leitos.  Ou,seja,o valor mensal
ficou em R$ 25,2 milhões .

Para efeito de comparação,a
gestão Witzel pagará por mês o
equivalente a pouco mais de R$
9,9 milhôes por cada 100 leitos .
A gestão Crivella pagará cerca de
R$ 5 milhões mensais por cada
100 leitos. O Estado vai desem-
bolsar proporcionalmente quase
o dobro do Municipio.”(  A rapo-
sa cuidando do galinheiro “ me-
táfora perfeita para a situação em
que se nomeia alguém para um
cargo-ou nele é mantido em ins-
tituição em que a raposa atua em
posiçao importante,ou,seja ,fun-
ção de confiança.Professor Ari
Riboldi-autor de óbras “O Bode
expiatório e a CPI  das palavras
(***)”. É a materia continua  o
processo de contratação foi con-
duzido pelo subsecretário execu-
tivo de saúde o advogado Gabri-
el Neves que ja foi afastado pelo
governador que determinou que
se apure as denuncias .

A Folha de S.Paulo noticiou
responsável por Hospital de
Campanha em RJ e SP tem histó-
rico de má gestão . Leitos especi-
ais contra o coronavirus serão ge-
ridos pela organização social IA-
BAS , impedida de atuar na capital
fluminense .A IABAS- Instituto de
Atenção Básica e Saúde vem
atuando desde abril de 2016 na
gestão do Prefeito Haddad ( PT )
na capital paulista quando pas-
sou a  gerir o Pronto Socorro Mu-
nicipal Dr. Lauro Ribas Braga  em
Santana e aumentou os seus ten-
táculos  na atual gestão Bruno
Covas ( PSDB ) .

 Vamos trazer o jornalista Ru-
ben Berta para investigar em São
Paulo os contratos permitidos na
Lei Federal 13979/2020 que  dis-
pensa de licitação a aquisição de
bens, serviços, inclusive de en-
genharia e insumos destinados
ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância
internacional . Será que o Correio
da Manhã  trará  muitas noticias
de raposas  cuidando do gali-
nheiro  em São Paulo . .

Conselho Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha entre muitos clientes, um
se destacou avançando na
frente dos outros, derrubando
cadeiras, uma garrafa de café
e frascos de álcool-gel, bradan-
do: “Magnânima guru, soube
que vovó Candinha desenvol-
veu uma poção milagrosa que
colocará o ‘coronavírus pra
escanteio; vim fazer a consulta
e quero a proteção de um guia!”
Para atende-lo foi escalado o
caboclo Osório: “Zifio, de fato
a vovó Candinha  juntamente
com seus guias desenvolveram
uma fórmula milagrosa que
manda o coronavírus pra cu-
cuia.  Caso se interesse sobre
a forma de adquirir a formula
milagrosa , será simples!” –

Um cliente esperançoso!

Crônica Professor Clovis Pereira

Oba! Como faço para adquirir?
Será através de exames médi-
cos, regimes, caminhadas? Per-
guntou o cliente. – Não, respon-
deu o caboclo Osório. A fórmu-
la é grátis, está dentro de si e
fácil de encontrar! Creia em
Deus, ande correto em suas
ações, respeite o próximo, mes-
mo o próximo não estando pró-
ximo, faça o bem sem olhar a
quem, cumpra seus deveres de
cristão; esta é a receita. O cli-
ente saiu satisfeito e realmente
acha que parte da humanidade
não cumpre seus deveres, a
consulta foi válida e segui-la é
a poção milagrosa desenvolvi-
da pela vovó Candinha!

Tia Alzira, presidente do terreiro
da vovó Candinha.Tia Alzira, presi-
dente do terreiro da vovó Candinha.

Coronavírus derruba um ministro!

O ‘coronavírus’ está colocando os políticos de saia justa! Nos debates
sobre a crise, muita balela, ninguém se entende, solução sobre o terrível mal
não aparece; aparece sim, noticias desencontradas sobre o número de mor-
tos que variam de uma para outra fonte. Para complicar, os comentaristas
dão vazão para os mortos de outros países, subestimando os nossos! Os
noticiaristas, estes se preocupam sobre determinado ministro anunciando
que o Presidente Bolsonaro pretende colocá-lo na marca do pênalti. En-
quanto isso alguns políticos - segundo noticiários - estão contaminados, au-
mentando o bando de ‘premiados’. A quarentena se desenvolve, o povão
fica ‘enclausurado’, o comércio, apenas alguns estabelecimentos funcio-
nam e o povão  tem que se virar mais que charuto em boca de bêbado para
se manter. Bancos, apenas algumas agências abrem, fila pra todo lugar e
álcool-gel na turma! Os políticos se reúnem e o coronavírus  está ganhando
a parada. Com essas e outras, sobrou para o ministro Mandeta; o Presiden-
te Bolsonaro cassou seu mandato! Mais um ponto positivo para o ‘corona-
vírus que está com a bola toda e nós, sentimos esse ponto negativo:estamos
perdendo para o ‘coronavírus!’ Até quando? Só Deus sabe!

Comércio em parte fechado,
o cidadão fica sem opção de
compra, aulas suspensas, tudo
isso causam preocupações.

Antes, o desemprego era o
vilão. Hoje está esquecido pela
ação do coronavírus que, sem
previsão de deixar a população em
paz, dá as cartas!

Futebol com promessa de
voltar para dar alegria aos
desportistas. A notícia vem do sul
do país. Por aqui, sem previsão.

A par de um comércio
inflacionado pela situação atual  -
inflação ditada pelos tubarões e
atravessadores -, uma surpresa: a
queda dos preços dos
combustíveis! Aleluia!

Igrejas católicas e de outras
seitas fechadas. Esquisito! Nessa
hora deveriam os governantes
incentivarem os fieis a orar,
pedindo a Deus uma solução;
somente ELE poderá solucionar
o problema.

  Realmente o ‘coronavírus’
está com a corda toda. Sua
ação maléfica mundial, tem
mandado pro outro lado do mis-
tério muitos habitantes do pla-
neta Terra! Os noticiários nos
dão conta do problemas e pro-
vidências são tomadas tais
como: fechamento do comér-
cio, aulas suspensas, viagens
idem, praias nem pensar, con-
finamento da população em
casa, higienizar as mãos após
toda atividade, não comparti-
lhar objetos de  uso e por aí vai.
Enquanto o ‘coronavírus’ ganha
a parada, a inflação acontece,
o trabalho desaparece, as dívi-
das acumulam e, se antes o de-
semprego e inflação aconteci-

am, agora a coisa piorou! Ve-
remos se, com a substituição do
ministro Mandetta a situação
melhora.  O correto é fé em
Deus e aguardar dias melho-
res, amém!

O Poder da Palavra*
 O Papa Grogório VI fez uma afirmação que Maria Madalena era

uma prostituta arrependida e passou a seguir Jesus. Em 1969, essa
afirmação, foi retirada pelo Papa Paulo VI, mas, o estrago já estava
feito, no entanto estudiosos confirmam que Maria Madalena além,
de seguidora era a preferida de Jesus. O Papa Gregório VI só havia
feito essa afirmação, (documentada em livros de registros no
Vaticano) para que mulheres não tivessem poder e destaques na
Igreja. Com apenas uma "canetada" o mundo pôde conhecer o
poder da palavra.

*Carrapatos*
 Os carrapatos estão saindo das matas como as do Horto

Florestal, e invadindo as cidades. São Paulo, já está infestada do
bichos indesejáveis, além é claro, dos já tradicionais como João
TRAIDORia, Bruno "sem máscara" Covas ambos do psdb e outros
menos cotados. E para combater também esta epidemia, (carrapatos)
o poder público que não atuou há anos quando começou no Horto,
agora, ao que tudo indica, vai fazer menos ainda.

*Jardins*
 Só mesmo a pandemia para por tanta polícia nas ruas, isso na

região dos Jardins, a cada quarteirão era possível ver  três ou quatro
viaturas (coincidentemente, onde mora o desgovernador) João
TRAIDÓRia (psdb). Curioso não! O Senador Major Olímpio, está
coberto de razão quando faz críticas severas a Dória.

*Credibidade*
 A disputa está acirrada para ver quem tem o menor índice de

credibilidade, junto a população. Veja só nos primeiros lugares com
índice próximo do zero, estão: Rede  Globo - STF - Governo de São
Paulo - e como pessoa física, João Dória. Lamentável e Vergonhoso.

*Simples Assim*
 A China é esquerda comunista, o vírus é chinês, portanto, é

fácil ver o que está acontecendo, o Brasil está sendo atacado e
quebrado pela esquerda, que se aproveitou do momento e trama a
derrubada do Presidente, assim, poderá continuar a roubalheira,
compras sem licitações, direitos suprimidos e o povo feito
cordeirinho. Rodrigo Maia o Presidente da Câmara, é apenas um
objeto nas mãos dos comunistas, logo que não precisarem mais
dele, será descartado e posto na lata de lixo. A dominação de um
país, começa pelos seus parlamentares em seguida o judiciário e
por fim o golpe. O direito a propriedade, a liberdade de todo tipo
estará com a mordaça fortemente ajustada, onde o povo será a
abastecido com ração e terá ainda assim, que se dobrar a vontade
do comunismo, caso contrário o futuro é o paredão.

*Contradição*
 O Governador João Dória (psdb), pede que todos fiquem em

casa e não saiam por qualquer motivo, porém, libera a circulação de
ônibus, a pergunta: já que é para ficar em casa, os coletivos vão
"pegar" quem? Aliás, o povo já começa a desacreditar nos números
da covid 19, basta andar pelas avenidas e há um grande número de
pessoas sem máscara, igualmente nos ônibus, a proporção é de 30
sem a máscara para um usando o "enfeite".

*Ladrões*
 As grandes redes de supermercados e também mercados de

médio porte, estão aproveitando a pandemia, e tem roubado o
consumidor na maior cara lavada. Diferente de países desenvolvidos,
que abaixaram os preços para oferecer solidariedade a população,
aqui no Brasil, comerciante virou sinônimo de ladrão e da pior
espécie, pois, aproveita de uma doença para lucrar no desespero
do povo. Mal sabem que ele próprio, pode se tornar vítima da doença,
torcemos para que isto não aconteça - SQN. A fiscalização tem que
ser enérgica e aplicar multas pesadas e até fechar o estabelecimento
e também apreensão das mercadorias para doações.

 *Campana*
 O Governo do Estado gastou milhões para implantar hospitais

de campana, quando deveria reenaugurar hospitais prontos e com
equipamentos, são os casos dos hospitais do Sorocabanos na Lapa
e Hospital da Casa Verde, no bairro do mesmo nome, mas, assim,
não poderia haver superfaturamento e seriam hospitais
permanentes, coisa que o Governador rejeita. Lamentável e
criminosamente vergonhoso.

Álcool em gel pode ajudar a
combater o coronavírus, mas não
substitui água e sabão.  Como
avanço do coronavírus no Brasil,
é fundamental reforçar um hábito
básico de higiene: lavar
frequentemente as mãos com
água e sabão. Mas quando não
for possível, o álcool gel é, sim,
um produto que substituir essa
higienização. Mas sendo um
produto adequado para esses
cuidados, é preciso usar da forma
correta. Isso é o que nos explica a
médica pneumologista da Escola
Nacional de Saúde Pública (Ensp/
Fiocruz), Patrícia Canto Ribeiro.

Socorristas do Samu de SP
reclamam de máscaras finas.
Funcionários dizem que material
não protege contra uma possível
contaminação por coronavírus.

Líder em mortes, Brasilândia
tem rua cheia e comércio aberto.
No distrito da zona norte da
capital paulista, aglomeração
ocorre principalmente na área
mais carente

Governo do Rio de Janeiro entrega 400 milhões
de dolares  sem licitação para a IABAS!

Não é Samba Enredo
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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

 Destes filósofos populares que
mencionamos no inicio de nossa reflexão,
ficaremos com Nasrudin, mesmo porque,
Boccaccio é de natureza libidinosa e
Pedro Malasartes pouco é conhecido no
nosso meio. Assim, segue abaixo quatro
historietas deste Sufí que iluminou nossa
mente por varias vezes.

  Conta-se que nosso personagem
compadecido com a pobreza do irmão
Josué em sua clausura, colocava
diariamente algumas moedas debaixo de
sua porta e reparou que, quanto mais
dava mais dinheiro ganhava. Nasrudin
lembrou-se de que o irmão Haná era o
mestre dos mestres e pensou: -“Se sou
bem recompensado ao dar para o
discípulo, imagine então quanto ganharei
se apoiar seu mestre”, portanto cobriu
de presentes Haná, mas para sua
surpresa a partir daí sua vida começou a
piorar e quase perdeu tudo. Intrigado,
procurou Ezequiel, o mestre dos mestres
e contou o ocorrido e a resposta foi: -“É
muito simples. Enquanto você dava sem
pensar em quem recebia e sem querer
nada em troca, Deus também fazia o
mesmo, mas quando o interesse egoístico
entrou em sua alma e fez você procurar
as pessoas ilustres para sua doação,
Deus também passou a fazer o mesmo.

 Doutra feita, numa de suas reuniões
de estudos, o ancião Samuel levantou-
se e por ser muito idoso, foi com
dificuldade pegar água para servir aos
presentes, mas ninguém aceitou a água
alegando que não eram dignos de tanto
sacrifício. Apenas Nasrudin ofereceu-se
para receber a água e pediu a Samuel que
lhe enchesse o copo até a borda.
Mediante a “tremedeira” do ancião e
indignação com altercações dos

restantes, nosso Mulá respondeu: -
Vocês se acharam perfeitos demais e não
tiveram a humildade de receber a dádiva
da água e nosso querido irmão não teve
a alegria de dividir tal benção!”

 Contam também que numa de suas
aulas um aluno foi pego roubando e
todos pediram a sua expulsão. Nasrudin
não fez absolutamente nada e na semana
seguinte o aluno roubou novamente.
Irritados, os outros exigiram por escrito
que o ladrão fosse punido com a
expulsão e nosso filosofo respondeu:
“Como vocês são sábios. Conhecem a
diferença do certo e do errado e podem
estudar em qualquer outro lugar, mas, este
nosso irmão, que não sabe distinguir uma
coisa da outra, só tem a mim para ensiná-
lo, então, continuarei fazendo isso.”

 Todos virão o ladrão chorar
sentidamente e depois deste episodio ele
nunca mais roubou.

  Para finalizar e desejando que você
tire ótimos proveitos destas historietas
diremos que nosso personagem central
da tradição Sufí, marcou um encontro com
um importante filósofo de sua aldeia, mas
terminou distraindo-se com outra coisa e
não chegou na hora marcada. O filosofo,
depois de esperar um pouco, escreveu
na porta da casa de Nasrudin a palavra
IRRESPONSAVEL indo-se embora logo
em seguida. Horas depois nosso homem
popular apareceu na casa deste
“pensador”, o qual já foi dizendo em altas
vozes: “Então, você se esqueceu do
nosso compromisso”. E Nasrudin
respondeu: “Sim! Esqueci e peço
desculpas, mas ao chegar em casa, vi que
você escreveu seu nome no portão e vim
imediatamente para me desculpar.”

SABEDORIA POPULAR 2/2Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Evite confusão e de se estressar. Caso encontre um cadáver dando sopa no rio Tietê, avise

a polícia e dê o fora. Estando estressado, tome uma cachaça e durma!

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

Seja confiante! Caso lhe ofereçam um medicamento contra o ’coronavírus’, adquira alguns
frascos e tome todos de uma vez! Caso não surta efeito, uma dor de barriga acontecerá: haja
papel higiênico!

  Não toque em assuntos familiares que dá rolo. Assunto familiar é bomba! Toque apenas
seu vilão e a sua vida e tá bom demais.

  O meio social é mais confuso que a vida no outro mundo. Muita conversa e ninguém sabe
de nada! Quando alguém tocar no assunto, mande-o ‘pentear macaco!’

 Caso algum chato lhe pedir conselho sobre a infidelidade da esposa, sendo uma boneca
nova e com pouco uso adote-a. O que não serve pra um, cai bem na mão de outro.

 Esqueça seus compromissos, dívidas vencidas a vencer, deixando-as envelhecer e dívida
velha não se paga! Entre na folia! Nada de viver aborrecido, pensativo e desempregado. Tome
umas cachadas arretadas e bola pra frente.

 Não gaste grana, além de suas condições. Com essas crises de ‘coronavírus rondando por
aí, reserve finanças para as despesas fúnebres de seus parentes contaminados.

 Monte um escritório com a finalidade de resolver problemas de aposentadoria fajuta e
grilagem de terrenos. Pegue o valor da entrada nessas malandragens e mude de endereço.

  Descanse a mente. Não entre em fria! Caso algum chato venha lhe pedir conselho sobre
como empregar o dinheiro adquirido numa explosão de caixa eletrônico, isso cansará sua mente
e o colocará como participante do rolo. Olho no lance!

  Cultura e viagem em seus projetos! Cultura de uma erva tóxica dará lucro até a casa cair e
viagem num trem da CPTM até Carapicuíba é outro pepino; será espremido no vagão e sua
carteira ´roubada por um malaco!’

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Com ritmo mental acentuado, vencerá todas as paradas que pintarem, inclusive parada
cardíaca e Parada do dia Sete de Setembro, entre outras paradas que pintarem!

  Briga no meio profissional, ao repartir a grana resultante de um assalto ao carro-forte,
que se tornou fraco, frente aos fuzis apontados. A coleta foi boa mas aconteceu briga entre
alguns dos cinco malacos e, sendo cinco, eliminando quatro o que restar ficará numa boa!

Caro Jorge,
Me permita e peço-lhe que

entenda trata-lo assim com tan-
ta intimidade. É que após lon-
gos anos de devoção e fideli-
dade ao amigo, vou pedindo li-
cença ao início desta prosa em
forma de oração, dispensando
as formalidades, pois o respei-
to por ti está acima do meu pró-
prio entendimento...!!

Este ano lamentavelmente
não será possível realizar aque-
la sua tradicional  Festa que
anualmente organizamos ao fi-
nal do mês de abril. “E sabe-
mos que pela sua natureza
guerreira, espírito de luta e li-
derança, aliado a outros seres
de luz e sob o comando do Pai
Maior, devem estar travando
duras batalhas contra as forças
malignas.

É fato que a humanidade
abriu um enorme portal para
que este inimigo invisível pudes-
se surgir em nosso plano terre-
no.

Os humanos governantes
deste planeta estão perdidos e
sem saber qual decisão tomar.

Muitas vidas estão sendo
abreviadas nesta viagem pas-
sageira no plano astral terreno
e como costumo dizer, partin-
do antes da data combinada da
viagem de retorno.

Trago-lhe aqui nesta rese-
nha, toda a boa vibraçao do
nosso povo do samba que tá
tudo guardado em suas
residências...alguns que não
aguentam mais ficar em casa,
outros que precisam sair para
trabalhar mesmo correndo ris-
co.

É...meu caro guerreiro, as
coisas por aqui estão difíceis
para todos, e para muitos já fal-
tando feijão nosso de cada
dia...Sim, vc. sabe que tem um
povo bastante humanizado e de
bom coração ajudando...e as-
sim vamos aliviando os ais e
aflições...e se ajeitando uns aos
outros até o fim dos combates.

É fato né...meu amigo
Jorge...que esta tragédia já vi-
nha sendo anunciada...!!!

Uma boa  parte das novas
gerações que vem chegando
neste planeta estão crescendo
sem referências e ensinamen-
tos dos valores morais que nor-
teiam a humanidade e nenhum
aprendizado do exercício da
fé...e deste atributo é claro que
você entende por demais e
sabe o que estou falando.

Sem #Fé, não há caminho
e nem esperança...!!

 É por isso que desalmados
tem assumido o poder.““Bom,
vou parando por aqui porque
sei que você está lida, nas
batalhas...mas como sempre
rondas permanentemente, re-
solvi lhe chamar para este mi-
nuto de prosa contigo...!!

Quando tudo passar, vamos
fazer uma boa feijoada e bora
beber uma cerveja juntos que
eu sei que vc. estará é com
muita sede...!!

Um forte abraço deste seu
fiel escudeiro...!!

Conversando com Jorge
da Capadócia...!!!“

Crônica

Walmir Bardo
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Prefeitura finaliza requalificação do
Calçadão do Jardim Iracema

Área já recebeu palco para pequenas apresentações e playground, entre outras melhorias,
para a população desfrutar quando a pandemia de covid-19 chegar ao fim

A Prefeitura, por meio da Subprefeitura
Freguesia do Ó/Brasilândia, conclui, até o
fim deste mês, a requalificação do Calçadão
do Iracema, na Rua dos Morgados, Jardim
Iracema.  Foram instalados no local
equipamentos de ginástica, mobiliário
urbano e playground. Também foram
construídos uma quadra poliesportiva,
palco para pequenas apresentações
culturais, com acessibilidade para
cadeirantes, e uma baia para o ponto de
ônibus. O plantio de árvores finalizará a
revitalização.  "A requalificação do
Calçadão do Iracema proporcionará o
acesso dos moradores à cultura e ao
entretenimento, quando a pandemia de
covid-19 chegar ao fim. É um espaço

democrático, inclusivo, sustentável,
gratuito e de qualidade na região”, afirma
o subprefeito Sérgio Gonelli.

Subprefeituras -  Desde 2002, com a
aprovação da lei 13.399, a cidade de São
Paulo passou a contar  com as
Subprefeituras.  As 32 Subprefeituras são
“pequenos municípios” e têm o papel de
receber pedidos e reclamações da
população, e solucionar os problemas
apontados, criando um canal mais
próximo da administração municipal com
a população de cada região. Elas cuidam
da manutenção do sistema viário, da rede
de drenagem, limpeza urbana, vigilância
sanitária e epidemiológica, entre outras
responsabilidades.

EDSON LOPES JR / SECOM

Subprefeito Sérgio Gonelli.

Diante da pandemia do coronavírus, Brasilândia
tem distribuição de cestas orgânicas

A pandemia do Covid-19, o novo co-
ronavírus, já passou da marca dos dois
milhões de infectados pelo mundo. No
Brasil, o epicentro da doença é a cidade
de São Paulo que, por sua vez, tem o dis-
trito da Brasilândia, na Zona Norte, com
o maior número de óbitos em decorrência
da doença na capital. São 54 mortes, se-
gundo o último boletim epidemiológico
divulgado pela Prefeitura, no dia 17 de
abril.  Realizando ações diretas no territó-
rio, a Preto Império, que tem uma longa
história de atuação no distrito, se soma
às centenas de ações que visam reduzir
ou sanar os efeitos negativos do corona-
vírus nas periferias e favelas brasileiras,
e na Brasilândia.  Cestas de alimentos or-
gânicos estão sendo distribuídas para
mais de 100 famílias que foram mapeadas
pelo coletivo em parceria com as agentes
comunitárias de saúde do distrito, que
acompanham diretamente e rotineiramente
as famílias.   “A distribuição de alimentos
mais saudáveis é estratégica e uma forma

de transformar a cultu-
ra alimentar da Brasi-
lândia. A quebrada
deve ter oportunidades
de se alimentar melhor,
principalmente em tem-
pos como esses”, diz
Dimas Reis, cofunda-
dor da Preto Império.

 Os alimentos orgâ-
nicos chegam por meio
de uma parceria com a
Pertim.org (https://
www.pertim.org/), que
compra os alimentos
de pequenos produto-
res que perderam com-
pradores diante da
pandemia.    Para man-
ter a distribuição das

cestas, que precisam de um trabalho de
logística e transporte organizado, bem
como dar continuidade ao mapeamento
destas famílias, a Preto Império está com
uma campanha de financiamento coleti-
vo aberta na plataforma Benfeitoria.
Nela, a cada um R$ 1 captado, o Fundo
Colaborativo Enfrente contribui com mais
R$ 2, até que o valor de R$30.000 seja
alcançado. A proposta é chegar a mais
de 120 famílias, impactando assim, cerca
de 700 pessoas.

Mercado de trabalho -  Com mais de
280 mil habitantes, a maioria negra, e 43
subdistritos, a Brasilândia tem a 5ª pior
taxa de emprego formal da cidade. O bair-
ro também tem uma tradicional eferves-
cência cultural autônoma com artistas e
mobilizadores que, há anos, amenizam os
efeitos da ausência de aparelhos cultu-
rais públicos no território.

 Por isso, a maior parte da verba arre-
cadada consiste em um repasse de recur-

so para trabalhadores autônomos da cul-
tura e da saúde. Mais de 30 trabalhado-
res receberão, por dois meses, um auxílio
de R$ 300, o que permitirá impactar cerca
de 170 pessoas.

 Uma vez que as políticas de isola-
mento sejam interrompidas, os trabalha-
dores e trabalhadoras realizarão ativida-
des na sede da Preto Império, como forma
de realimentar redes e contatos no territó-
rio, amenizando os impactos da pandemia.
Uma terceira cota do dinheiro arrecadado
será destinada a arcar com os custos de
manutenção do espaço localizado no sub-
distrito da Vila Teresinha que, diante do
isolamento, está com as atividades inter-
rompidas.

 A Preto Império -  Depois de 10 anos
como coletivo Guardiões Griô, a Preto Im-
pério surge com foco em viabilizar sonhos
das populações negras e periféricas com-
binando geração de renda e retorno soci-
oambiental, além de fomentar o desenvol-
vimento local atuando nos eixos de cultu-
ra, saúde e bem-estar, formação e comuni-
cação.

 Nestes dois últimos anos concentra-
mos nossas forças em criar iniciativas que
possibilitassem contribuir sistematicamen-
te uma melhora do bairro e da condição de
vida de seus moradores.  Iniciamos os aten-
dimentos no nosso Espaço Terapêutico
Ìpesã, oferecendo atendimentos de cui-
dado e autocuidado por meio da massote-
rapia, buscando alinhar e mobilizar tera-
peutas negros e negras para e do territó-
rio. Recebemos diversos parceiros para
atividades culturais para diversas faixas
etárias, além de agir ativamente na mobili-
zação comunitária no bairro.

Prefeitura revitaliza área utilizada para
descarte de lixo na Brasilândia

A Prefeitura de São Paulo, por meio
da Subprefeitura Freguesia do Ó/
Brasilândia, realizou esta semana a
revitalização de uma área próxima ao
córrego do Urubu, na altura do nº 726 da
Rua Monte Alegre do Sul , localizada no
Jardim Brasília, divisa da Brasilândia com
Pirituba.  O local, onde antes da pandemia
de covid-19, doença provocada pelo
coronavírus, ocorria grande circulação de
pessoas e principalmente de crianças, por
conta de uma quadra poliesportiva e uma
escola estadual, era utilizado para descarte
irregular de lixo.  Após o término da ação,
foi realizado plantio de mudas.  "Além de
revitalizar a área e proporcionar aos
moradores um espaço de convívio limpo, o
objetivo é incentivar, fomentar, conscientizar
e engajar as lideranças comunitárias de
cada região da Brasilândia em parceria
com a gestão pública, na implantação
efetiva de políticas públicas sobre
conscientização e descarte do lixo, além
da preservação do espaço público",

explicou o subprefeito da região Sérgio
Gonelli.  Subprefeituras  -  Desde 2002,
com a aprovação da lei 13.399, a cidade
de São Paulo passou a contar com as
Subprefeituras.  As 32 Subprefeituras
são “pequenos municípios” e têm o
papel de receber pedidos e reclamações

da população, e solucionar os problemas
apontados, criando um canal mais
próximo da administração municipal com
a população de cada região. Elas cuidam
da manutenção do sistema viário, da rede
de drenagem, limpeza urbana, vigilância
sanitária e epidemiológica, entre outras
responsabilidades.

Chegou ao conhecimento do
@proconsp que criminosos estão
utilizando o nome de autoridades da
instituição com a finalidade de pedir
dinheiro a empresas. O @proconsp
alerta que nenhum de seus
representantes - funcionários,
diretores ou terceirizados - entra em
contato com empresas por telefone
para solicitar valores, informações,
benefícios ou tratar de assuntos de
fiscalização e infrações ao Código de
Defesa do Consumidor.

 As formas de comunicação com
os fornecedores são sempre oficiais
e institucionais. Os contatos são feitos

Procon-SP alerta
Criminosos estão usando o nome do

@proconsp para pedir dinheiro às vítimas

por publicações no Diário Oficial do
Estado e envios de ofício devidamente
assinados e identificados.

 O @proconsp orienta que as
empresas, seja por meio de seus
executivos, funcionários ou SACs,
não forneçam valores ou informações
a nenhum suposto representante da
instituição e que denunciem o caso.
No site há um espaço específico
destinado aos fornecedores http://
www.procon.sp.gov.br /espaco-
fornecedor.  O @proconsp já está
adotando providências e a situação
já foi comunicada à Polícia Civil do
Estado de São Paulo.
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Bairro a Bairro Brás Pereira

Periferia lidera as mortes por coronavírus na cidade de
São Paulo, e as mulheres adultas são as mais infectadas

Passado um mês da primeira morte
notificada em decorrência do coronaví-
rus, São Paulo mostra um mapa mancha-
do pelo avanço da doença, com óbitos
registrados em todas as regiões do muni-
cípio, em especial, nas periferias. De acor-
do com a Secretaria da Saúde Municipal,
é longe do centro que estão os maiores
números de óbitos suspeitos e confirma-
dos da covid-19. Até este sábado, 18, das
686 mortes ocorridas na cidade, ao me-
nos 51 foram no distrito de Brasilândia,
na zona norte, e 48, no de Sapopemba, na
zona sudeste, seguidos por São Mateus
e Cidade Tiradentes, ambos na zona les-
te e com 36 óbitos respectivamente (veja
o mapa abaixo).

O Brasil inteiro registra ao menos
2.347 mortes neste sábado, com 36.599
casos confirmados da doença.

É nas franjas dessa megalópole que,
ao que parece, se concentram também a
maior parte das mortes suspeitas de co-
ronavírus, de acordo com o mapa apre-
sentado pela prefeitura nesta sexta. A
imagem sobre cada região mostra o total
de casos sobre um círculo de duas cores,
mais escura para as confirmações e mais
claras, as suspeitas.

Analisando a imagem, é possível per-
ceber que as cores apontam para mais
suspeitas nos bairros periféricos e mais
confirmações na região mais central, em-
bora a prefeitura não tenha apresentado
números com esse recorte.

“A testagem é menos rápida depen-
dendo do seu CEP”, afirma Paulo Saldi-
va, patologista e professor da Faculdade
de Medicina da USP.

“Por isso as suspeitas aparecem em
maior quantidade nas periferias”. De acor-
do com a prefeitura, do total de testes
enviados desde o início da pandemia para
análise ao Instituo Adolfo Lutz, o princi-
pal laboratório público de análises da
covid-19, somente 32% tiveram seu re-
sultado liberado, e desses, 16% deram
positivo. Ou seja, há atualmente cerca de
15.000 testes aguardando alguma etapa
final para liberação do resultado. Outro
recorte social do coronavírus no epicen-
tro da pandemia no Brasil mostra que tan-
to entre os casos confirmados (9.428 até
sábado, 18), quanto entre os suspeitos
(cerca de 35.000), as mulheres de 30 a 39
são a maioria, seguidas pelas de 40 a 49
anos. Para Saldiva, é possível que no Bra-
sil o nível social seja mais importante que
a faixa etária quando se trata de infecta-
dos e mortos pelo coronavírus. “Não dá
para ter certeza ainda, mas os dados es-
tão mostrando que os vulneráveis não
são só os idosos”, afirma. “

No Brasil e em outros países da Amé-
rica Latina, assim como na África, essa
história vai ter uma tintura diferente da-
quela da Europa”. Nesta semana, a médi-
ca Margareth Dalcolmo, pesquisadora da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), tam-

Passado um mês da primeira morte notificada pela covid-19, capital
tem mais de 70% dos testes aguardando liberação. Nas franjas da
cidade, falta desde informação até sabonete, diz líder comunitário

bém afirmou ao EL PAÍS que vê, no Bra-
sil, tendência de “rejuvenescimento” do
vírus em relação aos países por causa da
distribuição etária. Levantamento feito
pelo jornal com secretarias dos Estados
em situação de emergência ?quando a
incidência de casos é maior que a média
nacional— mostrou o maior percentual
de hospitalizados entre os menores de
60 anos. Isso porque, de acordo com ele,
são muitos os fatores que compõem a
vulnerabilidade e a imensa maioria deles
está presente no cotidiano dos morado-
res das periferias.

“Quem mora longe, não só trabalha
por mais horas, como também perde mais
tempo no deslocamento, dorme menos,
come errado, não se exercita”, diz. “Só
isso já cria uma vulnerabilidade intrínse-
ca. É como se a pessoa perdesse o direi-
to de adoecer”.  Ele lembra que a capaci-
dade de fazer o isolamento social na pe-
riferia é menor também, devido às condi-
ções de moradia. Henrique Deloste, líder
comunitário e membro da Associação de
Moradores na Brasilândia/Cachoerinha,
região que lidera o número de óbitos,
afirma que na comunidade, quem pode,
está cumprindo o isolamento. “Você per-
cebe que as pessoas querem cumprir [o
isolamento], mas uma parte das pessoas
que está saindo nas ruas está saindo por
dificuldade, porque precisa trabalhar”,
diz. “Pode ser que com a ajuda do Go-
verno melhore um pouco, mas eu duvi-
do. As pessoas estão preocupadas por-
que a ajuda é só por três meses. E depois
disso?”

Ele relata que a região ainda registra
alguns pancadões, embora esse tipo de
festa tenha diminuído. “Estamos tentan-
do convencer os jovens...”, diz. Mas o
maior problema, de acordo com ele, é a
falta de informação por parte da popula-
ção. “O que não tenho visto é ação, ori-
entação. Não tem nenhuma campanha

específica. O que mais me perguntam
quando eu entro na favela é sobre esse
assunto, sobre os sintomas”, afirma.

“Graças a Deus vocês trou-
xeram sabonete”

O governador de São Paulo João
Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira
a prorrogação da quarentena para 10 de
maio, como forma de evitar o “colapso
nos hospitais públicos e particulares”.
A capital, no entanto, já tem a maior par-
te dos seus grandes hospitais com mais
de 70% de ocupação dos leitos de UTI.
O hospital Emílio Ribas anunciou no meio
da semana que já tinha todos os seus 30
leitos de terapia intensiva lotados e que
pretendia abrir 20 novos leitos. Já dentre
os leitos de UTI pertencentes ao municí-
pio, 53% já estão ocupados e, até a quin-
ta-feira 16, haviam 161 leitos vagos nos
hospitais municipais da cidade. Cons-
truir novos leitos, de acordo com Saldi-
va, é uma medida paliativa. “Isso é o que
tem para agora”, diz.

Mas, ao mesmo tempo em que hos-
pitais de campanha são inaugurados pela
cidade – já são dois funcionando e um
em fase de construção – servidores da
saúde estão sendo afastados por causa
da doença.

 Até 15 de abril, 223 servidores da rede
hospitalar do município estavam afasta-
dos após confirmarem a covid-19 e seis
haviam morrido. Ainda 775 estavam afas-
tados por síndrome gripal. Para o líder
comunitário Henrique Deloste, a falta de
leitos é uma das carências da periferia,
mas não a única. “Fomos entregar sabo-
netes nesta semana para a comunidade
e uma pessoa que nos recebeu disse ‘gra-
ças a Deus vocês trouxeram sabonete.
Não temos dinheiro nem para o leite’.
Falta tudo aqui”. Fonte:  brasil.elpais.com

Tabela mostra os casos confirmados e suspeitos da doença, por sexo,
 no município de São Paulo. Fonte: Secretaria da Saúde

Distribuição dos exames para COVID-19 de residentes no MSP realizados pelo
Instituto Adolfo Lutz. Fonte: Secretaria da Saúde

Defesa Civil presta apoio
a moradores após

incêndio na Zona Norte
Um incêndio atingiu dez residências na Brasilândia, Zona Norte, na última

segunda-feira (20). O bombeiros extinguiram as chamas e a equipe Pirituba/
Jaraguá da Defesa Civil foi acionada para prestar apoio aos moradores.

 Enquanto esperava o esfriamento do local, a assistência social realizou a
entrega de colchões, kits de limpeza e cestas básicas para as dez famílias
desabrigadas. A Polícia Militar também participou da ação.

Mundo Brás Pereira

Quanto tempo demora
para fazer uma vacina?

Cientistas do mundo todo estão
correndo para criar uma vacina con-
tra a Covid-19. Muitas já começaram
os testes em humanos, mas a versão
definitiva ainda deve demorar meses
para ser aplicada em você. E isso,
por incrível que pareça, será um dos
maiores triunfos da história das vaci-
nas.

 A vacina contra o SARS-Cov-2
pode ficar pronta em 2021, se tornan-
do a mais rápida a ser desenvolvida
na história. Até agora, o sarampo se-
gura o recorde: o vírus causador da
doença foi identificado em 1953, en-
quanto a vacina foi aprovada em 1963,
apenas dez anos depois. Descobrir o

vírus e criar uma vacina em menos
de dois anos, como pode acontecer
com o coronavírus, vai além de tudo
que a ciência já viu.

 O gráfico abaixo mostra quanto
tempo levou para chegar na imuniza-
ção contra as principais doenças da
história. Leia no sentido horário. As
barras começam na data da desco-
berta do micróbio que causa a doen-
ça e terminam no ano de aprovação
da vacina pela Food and Drug Admi-
nistration (FDA), órgão sanitário re-
gulatório dos Estados Unidos. As bar-
ras brancas representam doenças que
ainda não possuem vacina. (Super
Interessante)
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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’

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

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

 Promovendo o crescen-
te exercício da solidarieda-
de, o consagrado carnava-
lesco Hernane Siqueira, per-
nambucano, que já passou
pela Imperatriz Leopoldinen-
se, Acadêmicos do Tatuapé,
Império de Casa Verde, Uni-
dos do Peruche, Leandro de
Itaquera, Camisa Verde e
Branco, Vai-Vai, dentre ou-
tras agremiações, no início
da vigência da quarentena
recebeu, via aplicativo Mes-
senger, uma solicitação de
uma menina pedindo a sua
colaboração na entrega de
cestas básicas a pessoas
carentes na Vila Gustavo,
bairro da zona norte da ci-
dade de São Paulo. Além de parti-
cipar, Hernane resolveu ampliar a
pequena ação filantrópica e reali-
zou uma “live” convidando seus
amigos e simpatizantes a aderirem
a mais este ato de filantropia.

 O resultado positivo desper-
tou a necessidade de ele criar uma
campanha mais efetiva, com a par-
ticipação de um leque ainda maior
de amigos de sua Comunidade.
Como é ligado ao segmento do
Carnaval, entrou em contato com
algumas costureiras dos barracões
e ateliês, que estavam desempre-
gadas e sem perspectivas nesta
quarentena, para produção de
máscaras protetoras ao COVID-19.
Conseguiu amigos que apadrinha-
ram a causa, ajudando na compra
de materiais para confecção e das
próprias máscaras e em dois dias
produziram 100 máscaras, todas
entregues na Comunidade de Guai-
anases.  Passado tal procedimen-
to, o Presidente da escola de sam-
ba Império de Casa Verde, Alexan-
dre Furtado, doou tecidos sufici-
entes para atingir a meta de 30.000
máscaras, que foi integralmente
cumprida com a distribuição em vá-
rias regiões carentes da cidade de
São Paulo.

 A ampliação da campanha
“Ação Voluntária e Solidária” -
Após este início de sucesso, par-
tiu-se para a meta de 150 mil más-
caras, através da “Ação Voluntá-
ria e Solidária”, com a participação
- de forma benemérita - de profissi-
onais de marketing, que desenvol-
veram rapidamente uma campanha
publicitária, que contempla todos

Ação Voluntária e Solidária: Seja um Padrinho da
confecção e doação de máscaras contra o COVID-19

os itens básicos de uma ação mer-
cadológica, incluindo:  - a criação
de logomarca e flyers educativos
com informações sobre o COVID-
19 para as diversas mídias soci-
ais; - a criação de um mascote para
entretenimento de crianças e ido-
sos produzido por André Diniz,
quando da entrega de máscaras; -
abertura e compartilhamentos de
espaços no Facebook e Instagram
e - a produção de “lives” diárias
com artistas e personalidades
num movimento de “Amigos do
Bem e do Samba”, destacando-
se o cantor Dudu Nobre, drag
Queen Silvetty Montilla, Camila
Silva, Rainha do Carnaval do Rio
de Janeiro, Kaxitu Ricardo Cam-
pos, Presidente da FENASAM-
BA, carnavales-
cos Babu Ener-
gia, Felipe Mila-
nes, Fábio Gou-
veia e Márcyo de
Oliveira, Mestres
de Bateria, Marce-
lo Santos, Ronal-
do Izidoro, Elen,
Dó, Geléia, Ciça,
Serrinha Raíz,
Glaucio Duque,
Bolinha, Pirapoti-
quara e Papagaio,
enredista Felipe
Diniz, estilista Li
Bombom, Rober-
to Garcia, diretor
do bloco 50 Tons
de Pinga, Paula
Penteado, Porta-
bandeira da Vai-
Vai, Yáskara Man-

zini, artista da dança e do
Carnaval paulistano, Mes-
tre Nelson Capoeira e di-
versos intérpretes do Car-
naval de SP, tais como Er-
nesto Teixeira, Adeilton Al-
meida, Daniel Collete, Bru-
no Ribas, Leo Reis e Fer-
nandinho SP.

Necessidade de novos
“Padrinhos”

 “Para dar continuidade
nessa busca de atender
mais e mais pessoas, afir-
ma Hernane Siqueira, no
presente momento, neces-
sitamos da participação de
“Padrinhos” da Ação Vo-
luntária e Solidária, que co-
laborem adquirindo másca-

ras, proporcionando um rendi-
mento para nossas costureiras e
podendo gerar um maior número
de pessoas atendidas prontamen-
te”, conclui.  Importante ressaltar
que o “Padrinho” da Ação Volun-
tária e Solidária também pode doar
material para confecção – dentre
tecidos e elásticos – a partir da
metragem de uma bobina, o que
proporciona a confecção de 1.000
máscaras.

Para apoiar a campanha e tor-
nar-se um “Padrinho” basta en-
trar em contato com uma das co-
ordenadoras, Sidneia, pelo fone/
whatsApp: 11.95415.2390 ou
com Hernane Siqueira pelo fone/
whatsApp: 11.94226.5289.

Hernane Siqueira durante a doação de
máscaras na periferia de São Paulo (1) (1)

 A União de Clubes da Cohab
1 e Simpatizantes distribuíram cer-
ca de 580 cestas básicas (produ-
tos alimentícios não perecíveis e
de higiene) para famílias carentes
moradores nas comunidades da
Cohab 1 e região do bairro de Ar-
tur Alvim.  A ação solidária aten-
de as pessoas mais necessitadas,
neste período de combate a CO-
VID-19. Fazem parte de campanha
os times de futebol varzeanos:
Barroca, Santa Rita, Negritude,
Sem Opção, AA Parque Paineiras,

Solidariedade sem impedimentos!

AS ESTICADAS DO BRÁS PEREIRA

ESFUCO, Recreativo SOBRAH-
MA, Meninos do Morro, Onze
FC, GEMA, Unidos Anchieta,
Comando da Madrugada Cohab
1 e Grêmio Padre José Anchieta.
A entrega das cestas, no sábado
18 de abril, na arena do CDC Al-
vorada, em Artur Alvim, contou
com representantes da CUFA
(Central Única das Favelas), do
subprefeito Thiago Della Vop da
Subprefeitura da Penha, lideres
comunitários e de todos times de
futebol varzeanos da região.

Uma nova etapa da ação social em
prol dos mais necessitados e, para
amenizar os impactos causados
pelo combate a pandemia COVID-
19, já estão sendo planejados pe-
los integrantes da União de Clu-
bes da Cohab 1 e Simpatizantes.

 “A Solidariedade respeita o
próximo e aprende com o outro”
#cufabrasil #maesdafavela / #cu-
facoronavirus / #quarentenares-
ponsável / #fiqueemcasasepuder

   Apoio Jornal Calhau Varzeano / Blog
Pique da Varzea / Portal Sintonia de Bambas.

HEIN E POR
QUÊ?

  Abram alas pra nossa Zona Norte,
pois quem acaba de assumir o cargo de
Supervisor de Cultura da Sub-prefeitura da
Casa Verde é o nosso querido  Luizão
Perna. “Músico, cantor e percussionista
renomado, possui uma legião de seguidores
por onde se apresenta com um repertório
de alta qualidade. E os caminhos da música
ele herdou geneticamente do seu pai...O
Seu Zé Domingos, 85 anos, um lendário
seresteiro da noite paulistana.“O Luizão é
também produtor cultural com grande
experiência na organização de
eventos.“Temos certeza que seu vasto
conhecimento sobre as necessidades
culturais da região, poderá muito bem
nortear as expectativas da Sub-Prefeitura
Casa Verde.“Parabéns Luizão
Perna...Sucesso em suas realizações.

São os votos do Jornal São Paulo de
Fato. HEIN E POR QUÊ?.

Novidade cultural na Sub-Casa Verde

Que gritam insis-
tentemente nas redes
sociais e grandes Ave-
nidas querendo se fa-
zer ouvir, mal sabem
eles que enquanto gri-
tam nada lhe serão fei-
to, porque sabem que
esses gritos são vál-
vulas de escape e po-
dem gritar a vontade
que está tudo bem... O
problema será quando
não ouvirem mais gri-
tos e panelaços ai nes-
se imenso silêncio que
se farão ouvir. Ouvir
em termos o nosso
Brasil trás em si imen-

sas raízes de vergonha e corrupção entrelaçados em
suas entranhas como um câncer um tumor imenso que
já se alastrou por todo o teu corpo e vai sobrevivendo
dessas raízes cancerígenas a Grande Rede da corrupção
impenetrável da vergonha! Silvana Vasconcellos

Parabéns a todos os Tiradentes
dessa grande nação chamado Brasil!
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