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Zeca Pagodinho, que bom!, rendeu-se  aos pedidos dos fãs e vai
fazer uma live eu canal oficial no YT ! #ZecaBrahmaLive
#DiadasMaesBrahmaLive, domingo, às 13h. Em isolamento social
desde do dia 13 de março, quando teve duas apresentações
canceladas, o sambista  irá matar a saudade dos palcos em uma
apresentação de 1h15. Ele irá contar com cinco músicos que manterão
o distanciamento recomendado. No repertório , os grandes sucessos
da carreira do artista.

 O secretário de Vigilância
em Saúde do Ministério da
Saúde, Wanderson de Olivei-
ra, disse que ainda não há in-
formações disponíveis para
afirmar quando, efetivamente,
ocorrerá o pico dos casos de
contaminação e mortes pela
covid-19 nos cinco Estados
mais afetados pela doença no
País: São Paulo, Rio de Janei-
ro, Ceará, Pernambuco e Ama-
zonas.  Questionado sobre o
assunto, Oliveira disse que a
curva de crescimento de ca-
sos aponta que o comporta-
mento do vírus tem variado
entre esses Estados e que a
única informação que pode
garantir hoje é que o período
mais crítico da doença será
conhecido entre maio, junho e
julho.  "Quando nós avaliamos
o número de óbitos, é uma con-
clusão de duas, três semanas
atrás. A situação no Amazo-

nas, Ceará e Pernambuco se-
gue uma tendência de padrão
muito similar, de doenças res-

piratórias nessas regiões", dis-
se Oliveira. "São Paulo e Rio
já apresentam padrões mais

distintos. Não posso dizer
quando seria o pico da pande-
mia", comentou.

 Até março, o Ministério da
Saúde afirmava que o País se
prepara para um pico da do-
ença entre o fim de abril e o
início de maio. O fato é que esse
período chegou e os casos e
mortes estão em franco cresci-
mento. Estados como Maranhão
e Pará, que não figuram entre
os cinco mais afetados, estão
com medidas de fechamento
total (lockdown) em andamen-
to. Os Estados mais afetados
estão ampliando suas medidas
de restrição de circulação de
pessoas.  "Ainda não dá para
dizer quando chegaria o pico da
crise. O isolamento social reduz
a curva de casos. Ainda não sa-
bemos em que data exata isso
ocorrerá. O que posso dizer é
que será entre maio, junho e ju-
lho, não tenho duvida", disse.

Ministério da Saúde afirma que o pico
da covid-19 ocorrerá 'entre maio e julho'

Paraisópolis  capacita 240 socorristas e
cria 60 Bases  de Emergência de

Atendimento Pré Hospitalar
Na última  quarta-feira (06\05\2020), Paraisópolis realizou a for-

matura de  240 socorristas que fez parte da Primeira Brigada de
Emergência de Primeiros Socorros da Comunidade.   A  formação
aconteceu em parceria com a União dos Moradores e do Comércio
de Paraisópolis, o G10 das Favelas, o Grupo Bombeiro Caetano (GBC)
e a Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário (BMJV), que
cedeu as Bolsas de Estudos.. Pag. 6

Zeca Pagodinho
faz live

domingo
 Dia das Mães

Favela entra em campo contra covid-19

Quarentena em
São Paulo é

prorrogada até o
dia 31 de maio

O governador João Doria
(PSDB) anunciou nesta sexta-feira
(8) que a quarentena no Estado de
São Paulo será prorrogada nova-
mente, desta vez até o dia 31 de
maio. O aumento expressivo no
número de casos de covid-19 e
mortes por causa da doença fez com
que os planos de reabertura da eco-
nomia fossem postergados. Pág. 4

Governo de São Paulo
lança aplicativo

‘Poupatempo Digital’

O governador de São Paulo
João Doria anunciou  quarta-fei-
ra o lançamento do Poupatempo
Digital, plataforma que possibi-
lita que o usuário utilize mais de
40 serviços pelo celular. Pág. 5
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Editorial Tia Zulmira

O mar não está pra peixe!
Conselho Tia Alzira

O tal coronavírus está com a corda toda. Conseguiu
parar o mundo! Imagine um mínimo vírus com um
potencial desse; com sua ação arrasadora, prova que

‘tamanho não é documento’, tão pequenino, coloca a população
mundial de ‘saia justa’. Imagine se fosse do tamanho de um
elefante! Os políticos e cardeais da medicina são passados para
trás sem encontrar ‘remédio’ para dar um fim no tal coronavírus.
Muita conversa, ministros sendo trocados e solução final, nada!
Firmas abrindo o bico, ordenados com redução acontecendo,
inclusive para jogadores de futebol e artistas de tevê que sempre
faturavam bem. Realmente, o mar não está pra peixe. Caso o
trabalhador tenha alguma economia guardada, ainda bem; em
contrário, se estiver com um monte de prestações atrasadas,
dê graças ao ‘coronavírus’ e tome umas cachaças para
esquecer a vida boa que levava, até aparecer o ‘coronavírus!

Tia  Zulmira, viúva, aposentada e que tem alguns
‘caraminguás’ pra se sustentar

Há um movimento para o
retorno dos jogos do campeo-
nato paulista e talvez em todo
Brasil! Façamos votos que
seja logo!

Com os jogos e as arrecada-
ções as equipes - algumas com
o pires na mão - estavam com
as finanças operando no verme-
lho, imagine com a competição
parada!

As despesas são enormes,
salário dos craques, dos fun-
cionários e outras despesas e
a grana não aparece, ninguém
aguenta, nem os clubes e fun-
cionários!

Os craques ganham uma
grana ralada e levavam vida na-
babesca à base de vinho, mu-
lher e  canção, carrões, praias,
viagens pelo mundo e de uma
hora pra outra a ‘lagoa secou!

’
O torcedor aguarda ansio-

so o retorno das partidas; os
jogadores, idem! Embora sa-
bendo de que o antigo provér-
bio ainda seja válido: a vida
boa mora no prato raso!

A fase fará para que muitos
que acreditam que o futebol seja
boa profissão, passe a encarar
o futebol como fase rápida e
deve  se precaver!

Há jogadores com a cabe-
ça sobre o pescoço ao notar
as ‘cortinas se fechando’ pa-
ram e, de acordo com sua pre-
venção, vivem folgados!

Outros esbanjam e ao notar
as cortinas se fechando estão
‘sem o cavalo e o arreio’, sen-
do que seus colegas às vezes
fazem movimentos para  ajuda-
los. Pense nisso!

Com o fechamento de ba-
res e restaurantes, o atendi-
mento aos fregueses é feito
através de ‘motoqueiros’, le-
vando a encomenda às casas
dos fregueses.

Os motoqueiros em desaba-
lada velocidade ‘atravessam se-
máforos vermelhos, colocando
sua vida e de transeuntes, a pe-
rigo’. Os responsáveis pelo
trânsito deveriam fiscalizar es-
ses irresponsáveis!

Crônica Professor Clovis Pereira

A força do mal

Um cliente temeroso!
Ao abrir as portas do aben-

çoado terreiro, um cliente esta-
va temeroso, talvez pela saída
do Sérgio Moro do lava jato ou
coisa semelhante. Após colocar
moedas no ‘congá’, foi decla-
rando: “Magnânima guru, vim
ao abençoado terreiro para fa-
zer dois pedidos, um, para o re-
torno do Sérgio Moro e outro
para espantar o tal ‘coronaví-
rus’ que tá fazendo uma ‘des-
graceira’ no mundo!’ Para aten-
de-lo foi convocado o caboclo
Sete Flechas: “Zifio, ouvi seus
pedidos e passo a atende-lo: o
ministro Sérgio Moro não volta-
rá; dois bicudos não se beijam.
Presidente Bolsonaro e Sérgio
Moro são dois bicudos! Quanto
ao ‘coronavírus’ é outro caso
perdido; ele veio a mando do mal
para dar um susto na população
que estava folgada, políticos rou-
bando, a turma esquecendo as
obrigações religiosas, só pen-
sando ‘naquilo e o ‘coronavírus
está dando uma lição!’ Todo
mundo de máscara e que servi-

rá de lição para a turma folgada
que deverá entrar nos trilhos
depois dessa fase, segundo
aponta os búzios! O cliente saiu
satisfeito após ouvir essas ver-
dades!

Tia Alzira, presidente hones-
ta do terreiro da vovó Candinha.

Desde que o mundo foi
construído pelo Supremo Cria-
dor do Universo, começaram os
desentendimentos. De um lado,
as forças do mal comandada
pelo Satanás que era do bem e
depois ‘virou o braço da viola!’
Do outro lado Deus se desen-
tendeu com ele e passou a ser
seu desafeto. Satanás, matrei-
ro, resolveu colocar as ‘mangui-
nhas’ de fora; daí pra frente a
coisa se degringolou! Deus
acerta as coisas e Satanás põe
água no chope. E a contenda
continua séculos após séculos
e anos após anos! Quem leva a
pior são os viventes do planeta
Terra. Deus acerta o passo dos
terráqueos e Satanás bagunça
tudo! E assim caminha a huma-
nidade! Deus, o Supremo Cria-
dor do Universo está ‘passan-
do estreito’ com as iniciativas
do antagonista que, no início do
mundo foi seu servo, segundo
as escrituras e depois aprontou,
sendo demitido... e por vingan-
ça fundou o inferno a fim de in-
fernizar as coisas..., prova evi-
dente é o tal ‘coronavírus que
está bagunçando o coreto! A
solução está demorando para
acontecer!

Antes entre outras façanhas
de Satanás, o ‘encardido,’ tive-
mos a fase da Aids em que
muitos desprevenidos contami-
nados, contaminavam seus par-
ceiros, que ‘batiam com as
dez’embarcando sem a passa-
gem de volta.  A ciência médi-
ca entrou de sola e maneirou a
barra. Depois veio a dengue, em
que um mosquito acertando o
cabra, este passa estreito pra
sair do rolo e em alguns  adqui-
rem a passagem de ida pro
mundo desconhecido. O tradi-
cional sarampo que, na minha

infância era doença combatida
com chá de ‘sabugueiro’ vol-
tou com força total, com o aval
do ‘encardido’. Houveram
umas gripes violentas e outras
doenças de  menor expressão,
tudo com ‘assistência e apoio
da força do mal. Deus ilumi-
nou os cientistas, vacinas foram
desenvolvidas e estas foram
pra escanteio. Ao notar que a
força do bem estava ‘dando
canseira’, Satanás aliou-se ao
‘coronavírus e está ganhando
a partida. Esperou passar o car-
naval, em seguida colocou as
manguinhas de fora. De cara,
liquidou a Quarta-feira de Cin-
zas, Semana Santa, Domingo
de Ramos, Procissão tradicio-
nal da Sexta-feira da Paixão,
Sábado de Aleluia, comemora-
ções do domingo de Páscoa, dia
de Tiradentes,  de São Jorge,
do Trabalho, 1º de maio, o es-
perado  Dia das Mães e outras
datas que pintaram ou pinta-
rem. Os terráqueos ficaram
isolados em casa e usando
máscaras contra o terrível ‘co-
ronavírus’ Os responsáveis pe-
las nações - incluindo o Brasil-
, todos de ‘saia justa’ com a
argúcia do ‘encardido aliado ao
coronavírus’ ao ganharem a
parada, fechando comércio e
indústria, escolas, igrejas etc.,
cassando o mandato de minis-
tros, nada de futebol entre ou-
tras mazelas. La do alto, o Su-
premo Criador do Universo deu
uma ‘sacada’ e exclamou: tá
danado! Tenho que colocar
minha equipe em campo, se-
não, ‘adeus viola!’ A força do
mal tendo à frente o ‘encardi-
do’ está ganhando a parada!
Vamos aguardar a providência
da Providência Divina! Esta-
mos entendidos, amém!

*A serviço de quem?*  Copo-
lla demitido: surge alguém na gran-
de imprensa com opinião própria e
contundente, e logo é demitido,
assim, surge mais um veículo de
comunicação a serviço do mal e que
não respeita opinião, nem liberda-
de de expressão, tudo em nome de
"grana" oficial. Já que não existe
patrocínio, "paulada no Governo".
Lamentável e extremamente vergo-
nhoso.

*Extremos*  Brasil dos extre-
mos, quando Lula, Dilma Temer e
FHC Governavam, todos reclama-
vam e acusavam o Governo pela
corrupção, agora, tem alguém que-
rendo por o País nos trilhos, que-
rem derruba - lo, vai entender.

*Bicudo*  João "tirano" Dória
(psdb), pede a Paulo Guedes que
desembarque do Governo Bolso-
naro, num claro gesto de quebrar a
economia e desestabilizar o Gover-
no, deveria sofrer intervenção em
São Paulo, mas, não diz nada so-
bre seu Governo que está a deriva.

*Sartori*  O Desembargador
Ivan Sartori e ex Presidente do
STJ, em entrevista a Band, disse
que o STF está extrapolando em
sua funções, e que deveria voltar
para a finalidade que foi criado,
defender a constituição, mas,
atualmente a Suprema Côrte, além
de ser representante da lei, quer
Legislar, Executar. O perigo está
na invasão de um poder constituci-
onal a outro, assim, a harmonia
entre os poderes não resiste, o que
poderá gerar uma crise institucio-
nal. Só para lembrar, o Exército é o
guardião da segurança e o respon-
sável pela união dos três poderes.

*Punição*  Carnaval e blocos
de ruas, não teve interferência do
Governador, ao contrário, Dória
incentivou os blocos dizendo que
seria o maior carnaval do Brasil,
deve ser responsabilizado a con-
tribuir com a dissiminacão do co-
ronavírus e sofrer impeachament,
Davi Uip não falou o tratamento
que o curou,  e como médico fal-
tou ao juramento em salvar vidas,
punição cadeia e cassação do di-
ploma de médico.

*Tirania*  O desgovernador
João "tirano" Dória (psdb), com-
prou da Chinas respiradores pela
bagatela de $ 180 mil reais cada,
enquanto o Governador de Minas
Romeu Zema, comprou os mes-
mos respiradores em São Paulo e
pagou $58 mil reais cada um. O
de está o erro e o superfaturamen-
to? Dória com a desculpa da pan-
demia, não precisa fazer licitação
e nem dar satisfação a ninguém,
mas, os deputados podem e devem
fazer alguma coisa e igualmente
o MP. Deveriam pedir o impeacha-
ment de João TRAIDÓRia e res-
ponsabilizar pelas mortes e por
autorizar o carnaval e blocos, con-
tribuindo assim, para a dissemi-
nação do covid 19.

*Credibidade*  A disputa está
acirrada para ver quem tem o me-
nor índice de credibilidade, junto
a população. Veja só nos primei-
ros lugares com índice próximo do
zero, estão: Rede  Globo - STF -
Governo de São Paulo - Imprensa
e como pessoa física, João Dória e
agora Sérgio Moro. Lamentável e
Vergonhoso.

*PF*   Existe muita gente com
a "barba de molho" e preocupado
com as mudanças na Polícia Fe-
deral. Diversas investigações que
estão paradas ou arquivadas, po-
dem ser e devem ser reabertas, e
daí surgir grandes novidades com
nomes importantes que estão e
outros que estiveram em evidên-
cia. E este é um dos motivos de
haver grande interesse na derru-
bada de Bolsonaro, porém ao que
parece e do jeito que as coisas ca-
minham, haverá uma debanda de
fugas do Brasil. Quem viver verá.

*Números*  Muita gente duví-
da dos números de vítimas do co-
vid 19 no Estado de São Paulo. Será
que estão sendo manipulados?

*Quebra*  E o "governador"
João Dória (psdb), esta conseguin-
do quebrar São Paulo. Inúmeras
empresas e comércio fechando as
portas. Será que o isolamento está
funcionando? As falências em
sampa serão intencional? Como
arrecadar impostos sem receita?\’

Ranchos do Gari Devanir Amâncio

Vitrine da limpeza:  coisas simples
que deixam a cidade melhor

Caprichoso, Alexandre Rodrigues de Paula, supervisor da
Sustentare Saneamento - empresa responsável pelo serviço
municipal de limpeza no centro de São Paulo - envolveu garis na
boa imagem do ambiente deles na Praça da Bandeira. Os rancho
ganhou figuras retratando os colaboradores e ficou bonito com
o mini jardim. Coisas simples inspiram a sustentabilidade para
um mundo melhor.

Estou vendendo uma casa no Jardim Vista Alegre,
Rua Albacora, 414, CEP 02878-020. Ela tem 12
cômodos, piso frio em todos, inclusive granito na
sala de jantar e ardósia no quintal da frente e fundos,
garagem para 3 carros populares, portão de
alumínio, escritura. Preço R$ 350 mil, incluindo a
comissão do corretor.

 Descritivo do imóvel: na parte de cima uma sala
de visita, banheiro, dois quartos e dois amplos
corredores, escada em granito para os cômodos de
baixo, com sala de jantar, cozinha, uma sala que pode
funcionar com quarto, ampla área de serviço, escada
para o quintal do fundo, onde há uma cozinha, um
quarto e banheiro. A entrada para é independente
para os dois espaços. O relógio de energia é único.

 Última reforma ocorreu em 1992, quando foram
construídos quatro cômodos. Está desocupado há
5 anos, fui o único morador, onde residi ali durante
46 anos. Precisa de pequenos reparos, até por causa
da ação do tempo, mas nada que passe de R$
1.000,00.

 Meu telefone de contato pelo whatsapp é 99964-
4434 . Alberto Caju

O SOCORRO PRECISA - CONTINUAR

Diante da vulnerabilidade social  do Brasil, que foi
multiplicada com a PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, é
preciso estender  a AJUDA EMERGENCIAL por um ano
para as pessoas se reequilibrarem, ficarem de pé de novo.

Nesse sentido, colabore assinando!  MILHÃO DE
ASSINATURAS!

https://www.change.org/start-a-petition?lang=pt-BR

Ajuda Emergencial

Educador Social - SP
DEVANIR AMÂNCIO
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Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Seu futuro é tão incerto, mas dará certo ao deixar de fumar e de tomar cachaça com limão.

Consulte a vidente vovó Candinha e acerte o passo.

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

  Grandes problemas pintam aos nativos de Áries. Além do ‘coronavírus’ receberá a visita
da sogra acompanhada dos cunhados beberrões!  Sai dessa!

  Estará passando por discordâncias mil! Sem trabalhar devido lei do governo, como pagar
as contas?  Meus credores discordam e ameaçam ‘mandar pro pau. Aguardo.

  Continue mantendo a cabeça em seu respectivo lugar, não em outro lugar que se encontra
no momento. Lugar de cabeça é sobre o pescoço!

  A crise atual o levará à falência. Sua indústria de exportar sorvete pro polo Norte terá
licença cassada!  A exigência de lá de agora em diante será  sorvete quente!

  Cuide de sua alma, porque o corpo já foi! No recente prognóstico do dr. Mão Santa, em
vez de receitar medicamento, lhe receitou um terço! Sai dessa!

  Modifique seus planos; deixe de estourar caixas eletrônicos, assaltar viaturas dos correios,
atinja patamar mais alto. Assalte edifícios, sempre nos últimos andares!

  Você fará uma série de mudanças, sempre prevendo melhores ares! Mudará da penitenciária
de Sorocaba para a penitenciária da cidade de Tremembé e fará novas e atraentes amizades.

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.

  Seu ponto de vista está falhando. Compre um novo em suadas prestações e, de ponto de
vista novo - nada de recondicionado -, poderá acertar as dezenas da sena!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

Após um dia de esfuziante trabalho, descanse carregando pedra!  Recomendação válida do
ortopedista que, carregando pedra, acidentará e o médico terá  um cliente a mais nesse tempo
de trabalho zero!

Ao cumprimentar um político do finado PT, cuidado! Após, conte seus dedos. Observe se
alguns deles não foram roubados. Políticos do finado PT rouba até a vó de são Pedro! Olho no lance!

MÃE É MÃE

 O tema do dia era o “Amor de
Mãe” e queríamos algo diferente por-
que o que se fala deste amor é muito
repetitivo. Pensando no assunto, de
repente, um irmão querido lembrou-
se de um acontecimento em sua vida
de encarnado. Disse-nos ele: “Tinha
eu quinze anos quando, entristecido
com minha mãe por proibir-me de an-
dar com um amigo o qual ela não con-
fiava por que tinha uma vida bagun-
çada, tive a seguinte visão espiritual:
Diabolinho era menino muito peralta.
Travesso ao extremo vivia aprontan-
do das suas e Angelino era seu ami-
guinho de todas as horas que dife-
rentemente dele, vivia praticamente
em bondade constante.A mãe de Dia-
bolinho, Luciferina, não concordava
com esta amizade e vivia implicando
por causa disso: “Não gosto desse
menino (dizia ela) ele vai te desvirtuar
o caminho”. “Se eu te pegar andando
com ele, além de te por de castigo vou
te dar uma bela surra”. Ao voltar em
mim, apavorado porque a cena me
impressionou, nunca mais reclamei
dos “ralhos” de mamãe, já que dedu-
zi, desta experiência, que mãe é tudo
igual, ou seja, mãe é mãe até no infer-
no”.

 A idéia era nos fazer rir e ele con-
seguiu. Após o recreio proporciona-
do, algumas perguntas apareceram
em nosso meio: Por que temos a ne-
cessidade de ser felizes? De onde vi-
emos? Para onde vamos? Qual a fina-
lidade da vida? E da morte? Porque
sofremos? Qual a função da amiza-
de? E outras mais que não vale a pena
relatarmos. Pois bem, a resposta gi-
rou de varias maneiras e sempre de
encontro com o objetivo da Evolu-
ção e quanto à fraternidade a convi-
vência nos ensina que quando nos
encontramos no meio do deserto de
nossa vida um Oasis é sempre bem-
vindo, e que, ademais, o companhei-
rismo salutar é não apenas o desfru-
tar das semelhanças, mas e também
que a vitalidade desse companheiris-
mo seja o respeito pelas diferenças.
Assim o primeiro preceito da amizade
é pedir aos amigos somente aquilo
que é honesto e fazer por eles a mes-
ma coisa.

 Ora, mas qual o motivo das mães
se preocuparem com as amizades que
poderão nos influenciar negativamen-
te ou positivamente no nosso dia a
dia? Buscando esta resposta nossa
mente nos levou aos sincretismos
que conhecemos como, por exemplo,
o deus antigo Serápis (divindade sin-
crética helenístico-egipcia cujo sím-
bolo era uma cruz), foi transformado
em companheiro de Esculápio (deus,
na mitologia greco-romana, da medi-
cina e da cura), onde se misturou a tal
ponto de estes adoradores serem vis-
tos como cristãos porque, além de
terem o mesmo símbolo, a cruz, o titu-
lo “cristo” era a forma grega para a
palavra “karast”, que significa “ungir
o defunto com óleo perfumado” e
Serápis, sendo o karast do submun-
do, isto é, deus dos mortos influen-
ciou de tal modo adaptando o cristão
na crença do julgamento dos mortos,
na recompensa ou na punição dos
defuntos, na trindade divina e no sar-
cófago entre outros e inclusive,nos
dogmas e rituais, mudando totalmen-
te o cristianismo primitivo.

 Ora. Isto nos mostra que a convi-
vência gera a absorção, a assimilação
e a adaptação dos elementos com que
convivemos mudando e influencian-
do radicalmente nosso meio de vida.
Quando a influencia é benéfica só te-
mos a ganhar, mas quando for perni-
ciosa nos perderemos nos labirintos
da inferioridade atrasando, e com
muito sofrimento, a nossa evolução.

 Ai está a preocupação das mães
desejosas de evitar o maior numero
de padecimentos para os

 Filhos.   Se o sincretismo pode
modificar uma religião não poderá
mudar o jovem que ainda está em bus-
cade si mesmo? Acreditamos que sim!

 Rua Manuel Fagundes de Souza 112
(a 300 mts da estação de Trem do Piqueri)

 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

Colégio Cecília
Bernardes

Cassius ClayFamosos

Aos 85 anos, ator Flávio Migliaccio é
encontrado morto em seu sítio

O ator Flávio Migliaccio, de 85 anos,
foi encontrado morto na manhã desta
segunda-feira (4) em um sítio de Rio Bo-
nito (RJ). Ele era natural de São Paulo,
onde nasceu no bairro do Brás, em 26 de
agosto de 1934.

 A informação da morte foi confirma-
da pelo 35º Batalhão de Polícia Militar.
O último trabalho do ator foi como o per-
sonagem Mamede Al Aud, em “Órfãos
da Terra”, da TV Globo, em 2019. Ele tam-
bém atuou em “Êta Mundo Bom!”
(2016), “Passione” (2010), “Caminho das
Índias” (2009) e “América” (2005), entre
outras produções da TV Globo.

 Migliaccio começou na
emissora em 1972, quando ficou
conhecido pelo papel de Xeri-
fe, na novela “O Primeiro
Amor”. O personagem fez tan-
to sucesso que, no mesmo ano,
deu origem ao seriado “Shazan,
Xerife e Companhia”, estrelado
também por Paulo José.

 Popular entre as crianças,
o ator apostou em um novo per-
sonagem: o tio Maneco.

O filme foi vendido para
mais de 30 países e ganhou um
prêmio do cinema infantil na Es-
panha. Sem abandonar a televi-

são, participou de mais de 30 novelas,
incluindo sucessos como ‘O astro’, ‘A
rainha da sucata’ e ‘A próxima vítima’,
além de programas de humor.

 Migliaccio começou a atuar no tea-
tro, nos anos 50, época em que, a convi-
te dele, a irmã Dirce Migliaccio também
deu os primeiros passos como atriz. Os
dois fizeram dezenas de peças juntos no
antigo Teatro de Arena, com o diretor Zé
Renato.

 O ator também tem passagens pela
TV Tupi, onde fez uma participação es-
pecial em “Vila Sésamo”.

BuguéCrônica

QUAL O VALOR DO
DINHEIRO. NADA?

Eu lutei muito para ter dinheiro.
Demorou, mas enfim chegou.
Agora, queria usufruir dele.
Não posso, porque junto com ele, veio a dor.
Meus amigos de infância,
Os que não morreram.
Como eu, estão doentes.
E todos dos remédios, são dependentes.
Sabe por quê? É que a idade chegou.
Dizem que é a idade do condor.
Dói aqui, dói ali... dói em todo lugar.“O tempo, infelizmente, para trás não pode voltar.
Ahh se pudesse... esse maldito dinheiro,
Jamais em minha vida teria sido sempre o primeiro.
Encontro-me agora em um leito de hospital.
Magro, abatido e desenganado pelos médicos.
As contas bancárias são muitas as que tenho. Todas gordas, recheadas...
Então, suplico ao doutor, vende pra mim a vida, a saúde... doutor, por favor!
E ele de pronto me responde: A vida a saúde  são as únicas coisas que dinheiro nenhum no mundo pode comprar.
Então, amigo, só te resta aguardar a morte chegar.
Fica quietinho, que a calma chega... e sua  passagem pelo mundo não vai doer nada...
Nada, nada, nada, nada...

AUTOR: Antônio Miguel - PSEUDÔNIMO: Bugué

Parabéns as Mamães do
Imirim, do Brasil, e do

Mundo, Feliz dia das Mães
a quarentena vai passar e

iremos nos abraçar
Unidos Somos Fortes
sempre com Deus!!

Minha Mamãe, Zilda Arantes
Caetano, sua alma nos deixou,

mas a saudade para sempre
manterá sua memória viva nos

nossos corações.

Bombeiro Caetano, Juscilene Caetano,
Matheus Caetano, Isabella Caetano,

Rafaella Caetano essa é a
 Família Caetano Unidos Somos

Fortes Sempre com Deus?

 No inicio tudo   era proi-
bido, mas aos poucos fo-
mos conquistando nossos
espaços, somos aproxima-
damente 24 milhões de Mu-
lheres

Empreendedoras, esta-
mos em todos os setores,
realmente temos “O Sexto
Sentido” para os negócios,
mesmo no momento atual
estamos nos sobressaindo,
nos adequando a situação
do momento com a pande-
mia  que sobreveio moles-
tar o planeta!

E guerreiras por nature-
za vamos fazendo o que de
melhor sabemos fazer, nos
impondo diante dessa situação compli-
cada porém desistir nunca.

No meu caso sou empresária, pres-
tadora de serviços, envidraçamento de
sacada esquadrias em geral. Para que eu
continue no mercado eu preciso que, aos
poucos, os condomínios permitam pres-
tadores de serviços nos aptos dos cli-
entes, e cabe a nos passarmos seguran-
ça a esses condôminos.

Usando uniformes limpos e higieni-
zados, luvas e mascaras, e os técnicos
aparentando de fato estarem bem de saú-
de. Agindo dessa maneira eu tenho con-

Mulheres empreendedoras ...

seguindo manter meus funcionários tra-
balhando e a empresa aberta, não lite-
ralmente, já que estamos trabalhando
de portas fechadas,  respondemos aos
clientes via whatsAAp e através de e-
mails. Estou muito grata aos Bancos que
realmente estão solidários a todos em-
presários, empreendedores e etc...

Sabemos que esse ano será difícil,
inserto e complicado, mas sabemos tam-
bém que tudo irá passar, então vamos
manter a Fé, o Amor e a

Esperança em dias melhores e prós-
peros para toda a Humanidade!

Silvana VasconcellosEspecial
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PROGRAMA NO AR: "IMPEDIMENTO
DIFERENÇA DE SUSPEIÇÃO"

O momento pola-
rizado nos faz refle-
tir impedimento dife-
re da suspeição? Em
noticias do STF diz
"AS causas de impe-
dimento e suspeição
estão previstas no
CPC - Código de
Processo Civil anteri-
or artigos134 a 138 e
dizem respeito a im-
parcialidade do Juiz
no exercício de sua
função. É dever do
Juiz declarar-se impe-
dido ou suspeito podendo alegar
motivos de foro intimo. O impedi-
mento tem caráter objetivo, enquan-
to que a suspeição tem relação com
o subjetivismo do Juiz. A imparcia-
lidade do Juiz é um dos pressupos-
tos processuais subjetivos do pro-
cesso. No impedimento há presun-
ção absoluta (juris et de jure) de par-
cialidade do Juiz em determinado
processo por ele analisado enquan-
to na suspeição há apenas presun-
ção relativa (juris tantum) . A lei nº
13.105 DE 16/3/2015 criou o novo
CPC e foi publicado em 17/3/2015 -
e no Capítulo II trata dos impedi-
mentos e da suspeição artigos 144 a
148. O CPC dispõe, por exemplo,
que o magistrado está proibido de
exercer suas funções em processo
de que for parte ou neles tenha atu-
ado como Advogado. O juiz será
considerado suspeito por sua parci-
alidade quando for amigo intimo ou
inimigo capital de qualquer das
partes,receber presente antes ou
depois de iniciado o processo, acon-
selhar alguma das partes, sobre a
causa, entre outros.Já no Código de
Processo Penal a suspeição é regu-
lada pelo artigo 254 itens I a VI . No
impedimento artigo 252 a relação
conflituosa do Juiz é diretamente
com o feito, ao passo que na suspei-
ção artigo 254 tal relação é com as
partes.Concluindo que o legislador

teve o cuidado em re-
forçar em ambos os
Códigos de Processo
Civil e Penal mecanis-
mos que assegurem a
garanta de imparciali-
dade e assim garantin-
do aos jurisdicionados
a equidade durante os
atos processuais. -
Fonte Blog da Aurum.
Registre-se em reque-
rimentos apresenta-
dos pela defesa do ex-
presidente Luiz Inácio
Lula da Silva em habe-

as-corpus nos quais apontou a sus-
peição do ex-juiz federal Sérgio
Moro. A manifestação se deu no
âmbito de procedimento em que a
defesa do político aponta como cau-
sa da suposta suspeição o fato de
Moro ter assumido o cargo de Mi-
nistro da Justiça. A DIFERENÇA do
Juiz e o Presidente da República, é
que o primeiro passa e enfrenta exa-
mes e concursos de provas em várias
etapas de sua carreira e o segundo
basta ser eleito pelo povo. Pergunta-
se: o povo sabe escolher quem irá
exercer a chefia da Nação. Então a
Lei nº 1.079/50 regula o crime de res-
ponsabilidade cometido por presi-
dente da República, ministros de
Estados e do Supremo Tribunal Fe-
deral, governadores e secretários de
Estado. O crime de responsabilidade
dos prefeitos e vereadores é regido
pelo Decreto lei nº 201/67. A Consti-
tuição elenca como crimes de respon-
sabilidade os atos do Presidente da
República que atentam contra a pró-
pria Constituição, a existência da
União, o livre exercício, dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Ministé-
rio Público e dos estados, o exercício
dos direitos políticos, individuais e
sociais, a segurança interna do país,
a probidade administrativa, a lei
orçamentária,o cumprimento da Lei
e das decisões judiciais. – Fonte -
SENADO Notícias

Saúde Pública Ari Pereira

Mercadão das Flores faz campanha solidária para Dia das Mães
A campanha

“Amor que Flores-
ce”, lançada pelo
Mercadão das Flo-
res, para o período
do Dia das Mães foi
pensada em parceria
com a Subprefeitura
Lapa com o objetivo
de beneficiar mães de
comunidades da re-
gião. A ação tem iní-
cio nesta semana e
segue até o dia 10 de
maio, data em que se comemora o Dia
das Mães.

A ação consiste em a cada compra
efetuada para uma mãe, outra mãe de
uma comunidade carente será presen-
teada. O objetivo da iniciativa é fazer
com que aumente o acesso às flores,
independente do poder aquisitivo.
“Em uma data tão importante como o
dia das mães e, sobretudo em um perí-
odo como este em que vivemos, fazer

com que um presente tão simbólico
chegue ao maior número de lares nos
dá uma grande satisfação e a certeza
de fazer florescer junto com as flores
os melhores sentidos do ser huma-
no”, explicam os sócios do Merca-
dão das Flores de São Paulo.  Para o
subprefeito da Lapa, Leonardo Ca-
sal Santos, esse é mais um importan-
te parceiro para a região. “Temos
trabalhado intensamente para levar mais

Cassius Clay

Cidadania
MORADORES DA BRASILÂNDIA

RECEBE KITS DE HIGIENE

 A Associação dos Morado-
res Cachoeirinha/Brasilândia
(AMJFA) instituição atuante na
região representada por Henri-
que Deloste  está distribuindo kit
de higiene para comunidade de
baixa renda, para ajudar quem
precisa durante a pandemia do
coronavírus.  Esta é a segunda
remessa que está sendo distri-
buído para os moradores da tra-
vessa Julio Pinheiro área locali-
zada no Jardim Elisa Maria.

É nessas horas que a popu-
lação mais precisa. Está sendo

A Casa Cirúrgica Vieira está localizada na Lapa e há
anos vem trazendo a seus clientes uma grande

variedade em materiais cirúrgicos e Hospitalares.
 Trabalhamos com o que há de melhor no mercado.

Temos uma linha completa de aparelhos Ortopédicos
 Aqui você contará com um amplo ambiente, a maior
variedade de produtos e uma equipe de atedimento

que está sempre pronta a lhe atender, afinal de contas
você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.   98086.8760

Aqui você encontra lindos vasos com
arranjos permanentes....

Um bom presente para homenagear sua mãe!

Prefeitura promove desinfecção nas ruas da V.N. Cachoeirinha

acesso às famílias carentes da nossa
região. Foi a vez da saúde com as imu-
nizações, dos alimentos com a distri-
buição de cestas básicas, frutas, verdu-
ras e legumes, e porque não agora, em
uma data tão importante para a nossa
cultura, presentear também com flores
a nossa região. Todas as mães merecem
e será uma grande forma de em meio a
esta pandemia, dizermos que o quan-
to as amamos”, destaca o subprefei-
to. As compras podem ser efetuadas
pessoalmente no Mercadão das Flo-
res, localizado na Rua Hayden, 105,
na Vila Leopoldina. O atendimento
respeitará os procedimentos e pro-
tocolos de segurança estabelecidos
pelo sistema de saúde. Por outro lado,
uma equipe da Subprefeitura se en-
carregará de distribuir pessoalmente
as flores nas comunidades locais, de
acordo com o número de vendas re-
gistradas. Parte dos buques serão le-
vados por carros da marca Volvo, tam-
bém parceira da ação.

Mercadão das Flores - mO
Mercadão das Flores foi instalado na
região da Lapa no início do ano e de-
vido ao período de quarentena, sua
inauguração teve que ser prorrogada.
Desde o decreto de isolamento soci-
al, as equipes prestam atendimento
remotamente, e as entregas ocorrem
via delivery ou por sistema de drive
thru.  O estabelecimento conta com
350 lojas e abrigará 1.200 empregos
diretos e outros milhares indiretos. O
horário de atendimento é de segunda
a sexta: das 5h às 17h, sábado (09/
05): das 7h às 20h e domingo (10/05):
das 6h às 14h. O local possui estaci-
onamento com manobrista e compor-
tará até 250 vagas com acesso para
carros utilitários e de passeio. Veícu-
los longos deverão ser estacionados
ao lado externo. O espaço abrigará
ainda, praça de alimentação e lojas de
decoração. Entre os pilares do em-
preendimento estão a sustentabilida-
de, a inclusão social e a inovação.

A Prefeitura, por meio das secretarias municipais de
Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e das
Subprefeituras (SMSUB), realizou  quarta-feira (6) a
primeira lavagem e desinfecção de vias públicas no
distrito de Cachoeirinha, na Zona Norte. A atividade -
que será executada até 19 de maio - foi feita na Rua
Koshun Takara, no Jardim Peri, e contou com a
participação dos líderes comunitários da associação local.
No total, cinco pontos de grande circulação de veículos
e pessoas,  e de alto índice de contágio nas comunidades
do entorno, serão contemplados. A iniciativa ainda inclui
a conscientização da população para prevenção e
combate à  covid-19, doença provocada pelo coronavírus.
A ação envolve um caminhão pipa, com água e

desinfetante, e agentes de limpeza com equipamentos de desinfecção contendo seis litros de água com cloro, cedidos pela Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb). O trabalho de limpeza dura cerca de uma hora nas vias, que contam com 500 metros de comprimento.
“O uso das máscaras, agora obrigaório, a conscientização, o isolamento social e a desinfecção das ruas são importantes para prevenir a
doença", afirmou o promotor de eventos Renato Duarte, 39, que participou da ação.

São Paulo Cassius Clay

Quarentena em São Paulo é prorrogada até o dia 31 de maio

O governador João Doria
(PSDB) anunciou nesta sexta-fei-
ra (8) que a quarentena no Esta-
do de São Paulo será prorrogada
novamente, desta vez até o dia

gados.  “Nenhum país do mundo
conseguiu relaxar as medidas de
isolamento social com a curva de
contaminação em alta. Infelizmen-
te, nas últimas semanas houve
um desrespeito à quarentena em
São Paulo e outras partes do Bra-
sil, e o número de casos aumen-
tou dramaticamente”, disse Do-
ria. De acordo com o governador,
os casos de coronavírus na Gran-
de São Paulo aumentou 770% no
mês de abril. Nas cidades do in-
terior e do litoral paulista, o ritmo
de crescimento de diagnósticos
foi de 3.300%.  “Autorizar o re-

laxamento agora seria colocar em
risco milhares de vidas, o sistema
de saúde e, por óbvio, a recupe-
ração econômica. Retomaremos
sim, tão logo possível, na hora
certa, na forma certa, no momen-
to adequado e respeitando a ci-
ência.”  No último balanço do Mi-
nistério da Saúde, o estado de São
Paulo aparece com 39.928 casos
confirmados de covid-19, com taxa
de incidência de 870 para cada 1
milhão de habitantes. Já os óbi-
tos confirmados são 3.206, com
taxa de letalidade de 70 para cada
1 milhão de habitantes.

realizado pela Sabesp, Dip Pes-
soa, Fiat e Nivea em parceria com
a Associação dos Moradores,

Nesta foto destacamos Regi-
naldo Batista da assessoria comu-
nitária da Sabesp, José Ribamar
(parte da Equipe),  Deloste da
Associação e Everton  represen-
tantes da Empresa Dip Pessoa e
por falar na Sabesp vale lembrar
que a Empresa de Saneamento
está com obras de melhorias na
região e os moradores estão sen-
do beneficiados no Projeto Água
Legal.

Para Maiores Informações:
994131453

31 de maio. O aumento expressi-
vo no número de casos de covid-
19 e mortes por causa da doença
fez com que os planos de reaber-
tura da economia fossem poster-



5           www.saopaulodefato.com - 8 A 15 DE MAIO DE 2020

Procon Brás PereiraSão Paulo Cassius Clay

Governo de São Paulo lança
aplicativo ‘Poupatempo Digital’

O governador de São Paulo João
Doria anunciou  quarta-feira o
lançamento do Poupatempo Digital,
plataforma que possibilita que o
usuário utilize mais de 40 serviços
pelo celular.  Com o decreto da
quarentena por conta da pandemia de
coronavírus, todas as unidades físicas

do Detran.SP e Poupatempo foram
fechadas no estado e os serviços
interrompidos.  Além dos serviços já
oferecidos pelo Poupatempo, há
alguns que são exclusivos do
aplicativo, como por exemplo,  a
solicitação de segunda via e
renovação de CNH, Certidão de
Prontuário, Consulta de Pontos,
Licenciamento de veículos (CRLV),
IPVA 2020, acordo da CDHU,
acesso ao Seguro Desemprego,
Carteira de Trabalho, situação das
linhas do Metrô e da CPTM e
Qualidade do Ar. A partir da próxima
semana, estarão disponíveis oito
novos serviços, tais como a Indicação
de Condutor, Autenticidade de
Certidões e consultas e CFC e ECV,
do Detran.SP, entre outros.

 O aplicativo 'Poupatempo Digital'
está disponível para download no
Google Play e na App Store para
sistemas Android e iOS.

Operação conjunta
flagra transporte

clandestino de botijão
de gás em SP

Na última  terça-feira (5), em mais
uma operação conjunta entre a
Fundação Procon-SP e o Departamento
de Operações Policiais Estratégicas,
realizada em São Miguel Paulista, na
zona leste da capital, sob a coordenação
da Secretaria de Defesa do Consumidor,
foram flagrados vários veículos
clandestinos transportando
irregularmente botijão de gás.

Havia suspeita de que estariam
vendendo o botijão acima de R$ 70, o
valor máximo fixado no Estado de São
Paulo pelo Procon-SP, em
entendimento com as revendedoras de
gás. Todos foram autuados e
encaminhados a delegacia para
averiguação de crime previsto na Lei
8.176/91 (distribuição e revenda de
derivados de petróleo em desacordo
com as normas da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) e eventual crime
contra a economia popular.

 “Apesar do entendimento do CADE
[Conselho Administrativo de Defesa
Econômica] contrário ao preço do
botijão de gás a R$ 70 e defender o
livre mercado, o Procon vai continuar
fiscalizando a prática abusiva de sua
venda acima desse valor. Não é
possível, em meio a uma pandemia,
cada um vender ao preço que quiser.
O poder aquisitivo da população caiu,
não existem regras de autorregulação
de mercado e a população está em
desespero. O Estado tem que intervir
sim para evitar práticas abusivas”,
destacou o Secretário de Defesa do
Consumidor, Fernando Capez.

Denúncias -  Segundo o órgão
vinculado à Secretaria da Justiça e
Cidadania do Estado, a elevação
injustificada de preços de itens
considerados essenciais à população
durante a pandemia de COVID-19
(doença causada pelo novo
coronavírus) está em desacordo com
a legislação. De meados de março até
dia 4 de maio, o Procon-SP recebeu,
em suas redes sociais, 552 denúncias
de consumidores que tiveram
problemas com botijão de gás.

 O Procon-SP vem realizando ações
em diversas áreas para a proteção do
consumidor em meio à pandemia,
incluindo as relativas aos botijões de
gás. Em uma delas, realizada no mês
de abril, a dona de casa Darci Silva
destacou os patamares de preço do
produto. “Todo carro que passa tem o
preço de R$ 85 ou R$ 90. Tem gente
que está vendendo até por R$200”,
explicou.

 Considerando a orientação de
manter o isolamento e evitar sair de
casa, o órgão disponibiliza canais de
atendimentos a distância para receber
denúncias, intermediar conflitos e
orientar os consumidores: via internet
(www.procon.sp.gov.br), aplicativo –
disponível para Android e iOS – ou
redes sociais, marcando @proconsp,
indicando o endereço ou site do
estabelecimento.

Ferramenta oferece mais
de 60 serviços públicos

pelo celular,
para que cidadãos

resolvam solicitações
sem sair de casa

Nosso público é 60% feminino, idade entre 25/34 anos (30%) e
34/44 anos (20%).  Assuntos mais lidos no site: 1) variedades,
2) geral, 3) economia, 4) política, 5) esportes, 6) cultura e 7)
beleza e turismo.“60% dos leitores estão no Brasil, 15% nos

“Estados Unidos, 10% Europa, 5% América do Sul, 5%
oriente médio e 5% Ásia.“Grande parte dos leitores do site

proveem de rede social e google.

www.saopaulodefato.com
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Deus criou as
Mães para
enxugar as

nossas lágrimas,
para nos guiar

quando estamos
perdidos e para

nos abraçar
quando

precisamos sentir
o Seu amor.

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

 E-mail: vendas@moveismarino.com.br
 www.moveismarino.com.br
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Maria Helena   - A Força da Mulher!

Na última  quarta-feira
(06\05\2020), Paraisópolis reali-
zou a formatura de  240 socorris-
tas que fez parte da Primeira Bri-
gada de Emergência de Primeiros
Socorros da Comunidade. A  for-
mação aconteceu em parceria com
a União dos Moradores e do Co-
mércio de Paraisópolis, o G10 das
Favelas, o Grupo Bombeiro Cae-
tano (GBC) e a Associação Bom-
beiro Mirim Juvenil Voluntário
(BMJV), que cedeu as Bolsas de
Estudos.  Segunda maior comuni-

dade de São Paulo, Paraisópolis é dividida em seis microrregiões: Centro,
Grotão, Grotinho, Brejo, Prédios e Antonico. Cada região teve 10 equipes,
formando as 60 bases compostas de Brigadistas Equipados com Pranchas
Longas, Kits de Primeiros Socorros Completos, modelo Cipa, e equipamentos
de proteção individual (EPÍ s) . Além disso, a comunidade contratou seis bom-
beiros civis para auxiliarem os moradores nas bases. Os recursos para a compra
e manutenção dos profissionais estão sendo levantados por meio de uma cam-
panha de financiamento coletivo.

Para Gilson Rodrigues, coordenador nacional do G10 das Favelas e líder
comunitário em Paraisópolis, a iniciativa é uma resposta à falta de atendimen-
to do SAMU, que inclusive teve um posto desativado na região.  Em Paraisó-
polis, o SAMU dificilmente chega. A situação ficou pior depois que a base
que atendia a região fechou. A Primeira Brigada de Emergência de Primeiros
Socorros de Paraisópolis é um projeto piloto implantado semelhante ao Res-
gate do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo,  sob a Coordenação
Geral  do veterano  Roberto José Arantes Caetano, tenente do Corpo de
Bombeiros, fundador do Projeto Bombeiro Caetano  e Agente Multiplicador
do Projeto Resgate, desde 1989, sendo um dos 40 Bombeiros Instrutores do
Atendimento Pré Hospitalar do Corpo de Bombeiros do estado.

A nossa Equipe de Brigada de Emergência é uma força auxiliar do Corpo
de Bombeiros. Dependendo da complexidade da emergência, será acionado o
serviço 193 e ficaremos no local prestando o primeiro atendimento de suporte
básico da vida, afirma Caetano. A iniciativa tem como objetivo prestar os
Primeiros Socorros, respeitando os Protocolos de Emergência Vigente no
País, Protocolos internacionais da American Heart Association e Emergency
First Response Califórnia EUA.  O projeto das brigadas de socorristas irá
formar novas turmas nas comunidades do Brasil que compõem a rede do G10
das Favelas. www.bombeirocaetano.com.br  - YouTube
massagem cardíaca no metrô, Instagram bombeirocaetano_ Facebook Rober-
to Arantes Caetano Bombeiro Caetano.

Paraisópolis  capacita 240 socorristas e cria 60 Bases
de Emergência de Atendimento Pré Hospitalar

A CANABELLA, através de
seu diretor Willy Zirr, realizou

recentemente uma doação de 100
litros de álcool Antisséptico

Clicerinado as Santas Casas das
cidades de Salesópolis e Paraibuna

no interior de São Paulo.

LINHA FINA: As bases serão espalhadas nas seis microrregiões da comunidade e serão força auxiliar dos Bombeiros.

 Especialmente desenvolvido e produzido em conformidade com a resolução RDC
350/2020 da ANVISA o Álcool Antisséptico  Antisséptico – Etélico Hidratado 70%
eliminando 99,99% de germes e bactérias – CANABELLA, o Álcool higieniza as mãos,
sem ressecamento da pele aplicando uma pequena quantidade na palma das mãos aroma
mentol corante limão entre outros. Esse produto vem fazendo sucesso nas lojas e
comércios de São Paulo.  A produção e envasamento do Álcool Antisséptico Glicerinado
Etelico Hidratado é produzido por Alambique CANABELLA Ltda. Em Paraibuna – SP.

TENHA TAMBÉM EM SEU COMÉRCIO
 Tels. (11 ) 97020-8021 -  (11) 9930-4336 ou   11 95903-0737  Fábrica – Estrada do Rosário, K 22 –  Bairro Padre José.

Um Feliz Dia para todas as Mães
guerreiras que por amor aos filhos são

capazes de enfrentar o mundo!

Av. Brasil, 367 - Jd. América - São Paulo - Telefax: 55 11 3057-2525
ademargomes@ademargomesadvogados.com.br

Dr.Ademar Gomes

Celebrar o Dia das Mães é reconhecer a
importância das mulheres que doam suas

vidas, com afeto, superação e força, para que
seus filhos e filhas cresçam com dignidade.

Nesta data especial, queremos prestar nossas
homenagens às mães conquistenses.
São trajetórias de luta, de mães que

enfrentam a árdua missão de cuidar e educar.
São exemplos que nos inspiraram a fazer da

nossa terra um lugar melhor para o
crescimento das nossas crianças e para o

cuidado com essas mães guerreiras.

Feliz Dia das Mães!

Ela é um pilar que nos sustenta, é o amor mais puro e incondicional, ela é o sorriso e a palavra que acalmam, que orientam e que
alimentam a paz e a esperança em cada um. Nesse  domingo dia  Maio (10), comemora-se o Dia das Mães, uma data para celebrar e

agradecer todas as mães pela dedicação, amor e carinho que dão aos seus filhos diariamente.

Feliz Dia das Mães!

Editor Chefe: Brás Pereira - HEIN E POR QUÊ?




