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Quarentena na cidade de São Paulo deve
ficar mais rígida, diz secretário

Apesar de ter início no dia
11 de maio, o Plano São Paulo
de reabertura da economia deve
demorar para agir na capital pau-
lista. Com o aumento expressi-
vo de casos e óbitos na última
semana, a prefeitura estuda me-
didas de restrição mais rígidas para
conter o avanço do novo corona-
vírus na cidade.  Em entrevista
ao jornal "Bom Dia SP", da TV
Globo, o secretário municipal da

Saúde, Edson Apareci-
do, afirmou  quinta-fei-
ra (30) que uma nova
extensão da quarente-
na é certa no municí-
pio. "Já há uma deci-
são tomada, nós não te-
mos como relaxar as
medidas de isolamento
a partir do dia 10 de
maio. Na capital é ab-
solutamente impossível

ANO XVII - Nº 618 - 1 A 8 DE MAIO DE 2020

Edson Aparecido disse que Bruno Covas já tomou a decisão de que não tem
"como relaxar nas medidas de isolamento". Notificações da doença passaram de 812 por dia para 3.400 na última semana.

fazermos isso“, disse. Aparecido
falou em “fortalecer” medidas
para crescer o patamar de isola-
mento social da cidade, hoje em
48% – o ideal seria chegar em
70%. Uma delas é o bloqueio
de vias de trânsito da cidade,
“sobretudo nas regiões onde a
pressão no sistema de saúde
tem aumentado continuamente.”
O aperto da quarentena na ci-
dade de São Paulo deve ocor-
rer enquanto o número de no-
vos contágios seguir em alta ex-
pressiva.

Na semana passada, o mu-
nicípio viu as notificações de
casos de covid-19 saltarem de
cerca de 800 para mais de 3,4
mil por dia. O pico da doença
segue previsto para maio. A ca-
pital paulista concentra 1.456
das 2.247 registradas no Esta-
do.  Fonte: Metro Jornal

Médica e Sambista supera todas
barreiras e vence o BBB 20!

Thelma, nascida e criada no bairro Limão, na periferia
de São Paulo a médica anestesiologista Thelma, 35 anos,
acredita que os plantões que fez em quatro hospitais
beneficiou nas provas de resistência do BBB20. Outra
atividade de Thelma foi  fundamental no desempenho  no
reality. Ela concilia a atividade de médica com a de passista
da escola de samba Mocidade Alegre. Pág. 3

"Ação em parceria com o clube XI Garotos do Piqueri, onde foram entregues
mais de 250 cestas básicas arrecadadas no bairro do Piqueri. Fico muito

honrado em ter participado desta ação juntamente com o Luciano "XI
Garotos" e o CDC VIla Ursulina no combate ao COVID 19."
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Editorial Tia Zulmira

Até quando?

Ari Pereira

      O clima divergente, coli-
dente, conflitante, discordante,
desigual, tem sido cotidiano em
nosso País, não está fazendo bem
para ninguém, acrescentando ain-
da as divisões de natureza  religi-
osa como se cada uma tivesse um
Deus diferente. Não temos uma
liderança apaziguadora e ai saem
ofensas mútuas, falam até em ga-
binete de ódio, e insiste em enal-
tecer que é CRISTÃO autoritário
TENHO A CANETA NA MÃO.
Paremos então, reflitamos este
País é abençoado por Deus, tudo
o que se planta dá, exemplo na
calçada em frente da Padaria ES-
TRELA POLAR, na Rua Dr. Ce-
sar, tem um abacateiro, pé de café,
olha a riqueza que esta terra tem,
&qu ot;minha terra tem palmeira,
onde canta o Sabiá; As aves, que
aqui gorjeiam, não gorjeiam como
lá, nosso céu tem mais estrelas,
nossas várzeas têm mais flores,
nossos bosques têm mais vida,
nossa vida mais amores. Em cis-
mar, sozinho, á noite. Mais prazer
encontro eu lá. Minha terra tem
palmeiras. Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que volte para lá, Sem que
desfrute os primores, que não
encontro por cá, sem qu inda
aviste as palmeiras, onde canta o
Sabiá. Canção do exílio, Gonçal-
ves Dias - (1843). O que urgente-
mente fazer em primeiro lugar pa-
cificar a nação e entender que
Deus é um só, e convocarmos
para um CULTO ECUMÊNICO
com todos líderes religiosos do
Catolicismo, Espiritismo, Budis-
mo, Umbandistas, Protestantes,
Hinduistas, Islamismo, em um ato
inter-religioso pela Paz. Aliás,
pedi ao recém-criado Instituto
Marco da Paz, como já  ocorreu
em data recente, que assumisse a
organização dessa especial sole-
nidade, que sinalizaria o fim de
uma pandemia irracional. Os si-
nos serão tocados para anunciar
no horário dessa solenidade que
o Brasil está pacificado e unido
para que o seu povo viva melhor.
Trecho da obra de Castro Alves
(1847/1871) um dos últimos gran-
des poetas do Romantismo no
Brasil, Navio Negreiro - item IV -
Existe um povo que a bandeira
empresta, para cobrir tanta infâ-
mia e covardia!... E deixa-a trans-
formar-se nessa festa, em manto
impuro de bacante fria! Meu
Deus! Meu Deus! Mas que ban-
deira é esta, que imprudente na
gávea tripula? Silêncio. Musa...
chora, e chora tanto, que o pavi-
lhão se lave do teu pranto!. Auri-
verde pendão da minha terra, que
a brisa do Brasil beija e balança,
estandarte que a luz do sol en-
cerra, E as promessas divinas da
esperan& ccedil;a... Tu que, da
liberdade após a guerra, foste

hasteado dos heróis na lança an-
tes te houvessem roto na bata-
lha, que servirdes a um povo de
mortalha! Fatalidade atroz que a
mente esmaga! Extingue nesta
hora o brigue imundo, o trilho que
Colombo abriu nas vagas, como
um íris no pélago profundo! Mas
é infâmia desta... Da etérea pla-
ga, levantai-vos, heróis do novo
mundo! Andrada! Arranca este
pendão dos ares! Colombo! Fe-
cha as portas dos teus mares!
Hoje, tenho vergonha de ser Bra-
sileiro, quando vejo: a covardia,
a impunidade, a corrupção e a
escravidão que assolam nossa
rica Pátria Mãe. Tenho vergonha
de ver muitos de nossos gover-
nantes rastejando por dinheiro
sob as rédeas das nações ricas.
Porém tenho orgulho de dizer que
estou disposto a que nossa ban-
deira seja rota na batalha, ou seja,
usada para mim como mortalha,
se for para libertar n ossos fi lhos
e as gerações vindouras dos so-
frimentos da escravidão que nos
assola. Se for para garantir nos-
sa soberania. Se for para alcan-
çar a glória daqueles que deram
as suas vidas em defesa da hon-
ra do altar da liberdade. Não que-
ro que os nossos filhos vivam a
sombra do medo de não ter como
sustentar suas famílias.

Que eles possam viver em paz
e harmonia. Precisamos prover às
gerações vindouras a liberdade
dos grilhões dos poderes públi-
cos, do açoite, do desemprego,
do salário indigno, da morte pela
violência. Precisamos garantir a
nossa independência do desca-
so e desprezo das autoridades.
Garantir que eles possam viver
sem serem extorquidos por taxas
e impostos injustos, e com desti-
nos duvidosos.

Que esta luta seja de todos
nós, brasileiros conscientes, que
tenhamos a sabedoria que nos
impulsione a levar esta grande
nação, usando de temperan&
ccedil;a justiça, coragem e
prudência,a um patamar de qua-
lidade de vida, sempre reconhe-
cida."

Conselho Tia Alzira

Ao abrir  as portas do
abençoado terreiro, noto poucos
clientes em relação às últimas
semanas. Pensei: a turma deve
estar gozando  as delícias de uma
praia, fazendo churrasquinho,
tomando umas geladas..., e nada
de vir ao terreiro! Depois matutei:
ledo engano; as praias estão
proibidas, a situação não está
permitindo gastar com churrasco
e bebida. Está tudo parado! Toca
a campainha, vou atender. É um
cliente! Aleluia, aleluia!
“Magnânima guru, vim ao
abençoado terreiro a fim de fazer
um pedido para que essa situação
perdure por muitos meses!” – O
quê? O povão anda passando
estreito com a paralisação de
tudo, o desemprego chegando
junto, os tubarões aumentando
preços de todas mercadorias, até
ovos que era a mistura da marmita
de muitos está com o preço pela
hora da morte, como ousa fazer

Um cliente desanimado!

um pedido desses? Se é este o seu
intento, nossa obrigação é atende-
lo e para isso foi escalado o
caboclo Zoeira. “Zifio, ouvi seu
pedido e fiquei em parafuso. Uns
querem o fim do tal ‘coronavírus’
e da situação atual. O senhor quer
o prolongamento da situação?
Explique melhor!”  -Amigo
caboclo, o senhor não sabe da
minha vida em relação à minha
sogra. Ela mora na minha casa e
dá canseira. Não sai do meu pé!
Esses dias disse à minha mulher,
sua filha,  que ela deveria  ‘largar
de mim’ e arrumar outro cabra
melhor. A velhota é de fritar
bolinho em geladeira! Com medo
do tal ‘coronavírus’, foi pro
nordeste para casa de outra filha.
Faça um trabalho e indique pro
‘coronavírus seu endereço lá!
Quem sabe será contaminada e
dará sossego em minha vida! O
‘trabalho’ foi acertado e realizado.
O cliente saiu satisfeito!

A situação de inércia no mundo em relação ao ‘corona-
vírus,’ pasma! Muita conversa entre políticos e médicos
sanitaristas pesquisando e ninguém chega ao denominador
comum da questão. Enquanto isso firmas paradas, tubarões
à solta aumentando e  até desaparecendo com alimentos
básicos, povão apavorado, governantes não sabem o que
fazem para tentar controlar a situação. Hospitais emergen-
ciais foram montados e logo habitados; havia carência de
vagas nos hospitais existentes. As notícias sobre a data da
abertura das escolas, firmas, comércios variados são de-
sencontradas. Ninguém sabe e acredita. Enquanto perdura
a situação, alguns viventes circulam ‘mascarados’ para ten-
tar evitar contaminação, outros  não estão nem aí e têm
aqueles que optam pela morte. Até quando vai perdurar a
situação, nem Freud responde!

Tia Zulmira, viúva, aposentada e pede a Deus dias me-
lhores para todos!

O futebol nos parece que vai
voltar. Será com portões fecha-
dos, uma situação que não agra-
da ao torcedor e aos craques pela
falta de incentivo após uma joga-
da  empolgante.

O grito de ‘gol’ saindo da gar-
ganta dos torcedores é incentivo
aos craques, dando ênfase no
transcorrer da partida. Não haven-
do gol, o 0x0  satisfaz o torcedor.

O que interessa no futebol são
também as jogadas infernais de
alguns atletas colocando o adver-
sário irritado, o cartão amarelo
ou vermelho acontece e isso é
aplaudido pelos torcedores.

*Traição*  Atualmente a pa-
lavra mais usada é traição e as
ações e atitudes deixam claro que
na política tudo gira em torno da
traição. A última e talvez a mais
grave seja a do ex - Ministro Sér-
gio Moro, ele superou a todos até
agora, inclusive em relação a Adé-
lio, aquele que esfaqueou o Pre-
sidente Bolsonaro, pois, Adélio
deu a facada pela frente, enquan-
to Moro na traição esfaqueou por
trás, aliás, com relação ao caráter,
Moro se mostrou baixo, quando
ainda Ministro, atacou e fez acu-
sações graves contra o Chefe de
Estado e pior sem apresentar pro-
vas. Em seguida, não mais Minis-
tro, o primeiro ato de Moro, foi
trair a afilhada e deputada Carla
Zambelli (psl), ao entregar um
"print" de suas ligações com a
deputada a pior inimiga de Bolso-
naro, a Rede Globo, coisa que o
ex - Juiz e ex - Ministro dizia a obo-
minar, aí fica a dúvida se é mau
caratismo, traição, ou ainda as
duas. A verdade é que Sergio
Moro causou um grande estrago
e uma decepção maior ainda no
povo brasileiro, sem falar na sua
biografia que ficou manchada
para sempre. E mais: como Minis-
tro da Justiça e Segurança, ele ti-
nha obrigação moral de se esfor-
çar ao máximo, para descobrir os
mandantes da tentativa de morte
contra Bolsonaro.  Lamentável e
extremamente vergonhoso.

*Surpresa*  Com a saída de
Sergio Moro do Governo, a es-
querda festejou como se tivesse
ganhado a Copa do Mundo, o
mais estranho e surpreendente, foi
ver petistas defendendo o ex - Juiz
Sergio Moro, aquele mesmo que
havia mandado para a prisão o
dono deles, LULA. E agora, já era
difícil acreditar na lealdade do PT,
assim, se tornou impossível exis-
tir credibilidade na esquerda fes-
tiva, e ficou provado mais uma vez
que o PT não quer outra coisa que
não seja o Brasil quebrado e tam-
bém a destituição do Presidente,
e assim, a volta da corrupção e do
toma - lá - dá - cá. Lamentável e
extremamente criminoso.

*A Psiquiatria Explica*
Moro leu o discuso de ódio, quan-
do pediu demissão, e não conse-
guia olhar para as câmeras, num
claro gesto de coisa preparada e
de falsidade. O Presidente Jair
Bolsonaro, em seu discurso falou
de improviso e mostrou por diver-
sas vezes sua emoção, sua má-
goa com a traição, num claro ges-
to de verdade e sinceridade, e
olhando direto nos olhos de quem
o assistia, diferente do ex - Juiz,
que se esforçava para denegrir a
imagem de Bolsonaro.

*Campana*  E os hospitais de
"campana" continuam a todo va-
por, e é campana mesmo, pois,
como abutres esperam suas víti-
mas campanando, após, consumi-
rem seus cadáveres vão embora. Ao
invés de hospitais provisórios de-
viam ativar os que estão fechados
como o Sorocabanos na Lapa, Hos-
pital Casa Verde, em Guarulhos o
Santa Terezina e assim, muitos ou-
tros, mas, se reativarem esses e ou-
tros, onde poderão superfaturar? e
além do mais, ficarão permanentes
e é tudo que governadores e pre-
feitos querem evitar. Lamentável e
Vergonhoso.

*Promessa*  E o João Dória
(psdb), quando Prefeito disse que
ia fechar a cracolândia, não cum-
priu, mas, até aí nenhuma novidade
é praxe do Governador João "pro-
messinha" Dória. Inclusive ele se
superou, não fechou a cracolândia,
porém, fechou o comércio e travou
o Estado de São Paulo, a grande
diferença é que a cracolândia é ape-
nas um quarteirão. Como pode?

 Os tubarões estão deitando
e rolando com a desgraça alheia!
Em reportagens transmitidas pela
tevê, muita mercadoria vencida
estava sendo ‘empurrada’ sobre
os infelizes consumidores.

O ‘coronavírus’ é fatal, tal
qual uma mercadoria fora da va-
lidade, principalmente carne e
embutidos. São passaporte para
o mundo desconhecido!

A lguns jogadores chegados
a farra e mordomias, estão ‘pas-
sando estreitos’ com as notícias
de que terão seus salários rebai-
xados e o pagamento ainda po-
derá atrasar!

Senhores POLÍTICOS:
PAREM AGORA, PENSEM E OREM  MUITO!

*Plano de Saúde/ Hospital*
A cada dia está piorando a relação
entre segurados e planos de saú-
de, e tudo por causa da famigera-
da carência. A pessoa adquire um
plano de saúde e acha que está
protegido a partir da assinatura,
ledo engano, nestes tempos de
pandemia, o número de reclama-
ções vem aumentando em função
de hospitais não atenderem casos
durante o período de carência, ca-
racterizando omissão de socorro
e em muitos casos causando fata-
lidade de morte. Mas, o pior é que
não existe no Congresso, um úni-
co Deputado ou Senador que apro-
ve um projeto extinguindo esse
golpe que é a carência, o ideal se-
ria no momento da assinatura, o
plano em questão passar a valer e
cobrir imediatamente caso o segu-
rado ou cliente precisar de uma
emergência. Taí a sugestão caros
senadores e deputados.

*Média* Sobre a permanên-
cia de Sergio Moro no Ministério
da Justiça e sua saída, correu tudo
na mais perfeita ordem, como tem
acontecido nos últimos 50 minis-
tros que ocuparam o cargo. A mé-
dia de tempo no ministério foi de
um ano e seis meses, Moro ficou
um ano e quatro meses, portanto,
quase atingiu a média, mas, a gran-
de imprensa que se julga imparci-
al, falhou mais uma vez pendendo
para um lado e vergonhosamente
abriu espaço sensacionalista para
um fato corriqueiro nos governos
anteriores. No Governo Lula ele
trocou o Ministro da Justiça e tam-
bém o diretor da Polícia Federal,
por não receber informações e
igualmente Dilma fez o mesmo e  a
imprensa "comprada" julgou nor-
mal. E para quem quiser compro-
var, basta pesquisar na internet e
verá o documento do Diário Ofici-
al da União comprovando o fato,
aliás, tem circulado pelas redes
sociais cópia do decreto de exo-
neração de Ministro e diretor da
PF. E assim, a imprensa mostrou
porquê tem perdido credibilidade.
Lamentável.

*Co - autores*  A criminalida-
de só está aumentando em função
da impunidade, se houvesse res-
ponsabilidade de co - autoria dos
deputados federais em todos os
assassinatos de pais de família e
jovens pelas mãos de bandidos,
certamente a história seria outra.
Mas, as leis contribuem e prote-
gem os bandidos, e alguns ele-
mentos da Câmara Federal, não
permitem que sejam aprovadas leis
mais duras, pois, assim, atingiriam
muitos políticos e também quem
pensa entrar na vida "dura e impi-
edosa" das mordomias e possível
corrupção parlamentar. Lamentá-
vel e extremamente criminosa e
vergonhosa.

*Atual* O ex Juiz e ex Minis-
tro e atual traidor Sergio Moro,
não demora e pode ter um progra-
ma de TV. Em sua entrevista de-
missionaria disse que iria procu-
rar emprego e logo em seguida
estava nas telas da emissora do
plim plim divulgando algo que ele
era contrário, ou seja conversas
por telefone entre pessoas. Quan-
do alguém "printa" mensagens ou
bate papos por telefone, o que pre-
tende fazer senão "ferrar" um ou
outros. Isto tem dois nomes, falsi-
dade e mau caráter.

*Epidemia*  O Brasil há anos
sofre com pandemia de políticos
maus caráter, e agora, também de
Ministros de dois poderes. Em São
Paulo, a quarentena pode mudar
para trezentena. Existem muitas
coisas nebulosas entre os núme-
ros de vítimas, covas cavadas em
cemitérios e depois fechadas. Se-
ria um complô para quebrar a eco-
nomia?

Crônica Professor Clovis Pereira

No mato sem cachorro

No mato sem cachorro e
sem chumbo na espingarda era
o jargão popular de tempos
passados. Referia-se a uma
situação difícil de ser contor-

nada; de fato dou meu aval:
estando no mato sem ca-
chorro e sem chumbo na
espingarda, o cabra tá no
‘arroz!’ Hoje a população
mundial está nessa situa-
ção. O ‘coronavírus ‘ co-
loca a população mundial
de saia justa, tal qual o jar-
gão antigo. Nossos políticos
e médicos estão  enrolados
com a situação e com o ter-
rível mal mundial. Tudo pa-
rado, as notícias são desen-

contradas, solução idem, real-
mente estamos no mato sem
cachorro e sem chumbo na es-
pingarda. Aguardamos solu-
ção. Estamos conversados!

SAÚDE PÚBLICA
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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!

DELIVERY no Almeida Bar e
Restaurante o REI do TORRESMO

WHATSAPP: 11 9 7665-4783

VIDA E.T.

Em 2 Reis, 2 e 15 consta: “Vendo-
o, pois, os filhos dos profetas que
estavam defronte em Jericó, disse-
ram: “O Espírito de Elias repousa
sobre Eliseu! ”... “E vieram-lhe ao en-
contro, e se prostraram diante dele
em terra”. Em Malaquias 4:5 lemos:
“Eis que enviarei o profeta Elias an-
tes que venha o grande e terrível dia
do Senhor”. Dois episódios que nos
mostram verdadeiramente a manifes-
tação espiritual de forma mediúnica.

  A Bíblia é cheia de exemplos da
mediunidade em ação e hoje está
mais do que comprovado que ela
existe e que se manifesta através
daqueles que chamamos médiuns, o
que nos faz perguntar sob qual con-
curso de Espíritos Moises, Elias e
Eliseu separaram as águas? Moises
fez jorrar água de uma rocha além de
abrir o mar e Josué atrasou a marcha
do Sol e a pergunta que não quer
calar é: se forem reais estes feitos,
(coisa que não acreditamos que re-
almente aconteceu da forma narra-
da), quem os ajudou a executá-los?
Com certeza não foi Deus, pois a ra-
zão nos diz que Ele é tão imutável
quanto suas leis. Ora, se realmente
ele se submeteu a estes aconteci-
mentos é sinal de que modificou suas
leis tornando-as maleáveis e conse-
qüentemente deixando de ser Deus
porque, comprovadamente a imuta-
bilidade faz parte de seus atributos.
A lógica então nos diz que alguém
invisível auxilia nas empreitadas de
efeitos físicos espirituais, mas quem?

 Conforme nossos estudos todo
efeito físico efetuado pelos Espíri-
tos são feitos por aqueles que têm
pouca evolução moral, ou seja, por
Espíritos mais “terra a terra” mesmo
que tenha a supervisão dos Espíri-
tos superiores o que também prova
que é necessário o concurso de mé-
diuns de efeitos  para tal aconteci-
mento. Os seres altamente evoluídos
se prestam apenas para comunica-
ções de alta moralidade deixando
estes casos, devido à hierarquia es-
piritual, para seus subordinados (di-
gamos assim) ou se preferir, traba-
lhadores braçais.

 Quem estudar o Livro dos Mé-
diuns de Allan Kardec entenderá o
que procuramos explicar.

 Pois bem, continuemos:
  Se existe a pluralidade de vidas,

o que impede que existam vidas na
pluralidade dos mundos? Também o
que impedirá de estes manifestantes
invisíveis habitarem tais mundos? A
própria ciência acadêmica já adota a
possibilidade de vidas extraterres-
tres e é claro com o habitat natural
de cada mundo. Vejamos por exem-
plo a vida marítima que na superfície
existem peixes coloridos de toda es-
pécie e que, na medida em que va-
mos afundando vamos conhecendo
novas criaturas de todo estilo mes-
mo que não deixem de serem peixes,
até aqueles que se movimentam pelo
radar interno já que são cegos.

 André Luiz, através de Chico Xa-
vier no livro “Nosso Lar” nos expli-
ca que esta comunidade espiritual do
mesmo nome tem o formato de uma
estrela de seis pontas com seis mi-
nistérios: Regeneração; Auxilio (Par-
que hospitalar); Comunhão (União
Divina); Esclarecimento (Bosque
das águas);  Elevação e Campo de
Música. São doze ministros para
cada ministério formando setenta e
dois ministros igualmente aos seten-
ta e dois discípulos de Jesus envia-
dos de dois em dois para evangeli-
zar as gentes o que não considera-
mos coincidência. Apesar de não ser
um planeta, não pode isto nos dar
uma idéia de vida em outros orbes?
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

Médica e Sambista supera todas
barreiras e vence o BBB 20!

Thelma,  nascida e criada no bair-
ro Limão, na periferia de São Paulo
a médica anestesiologista Thelma, 35
anos, acredita que os plantões que
fez em quatro hospitais   beneficiou
nas provas de resistência do BBB20.

Cassius ClayEntretenimento

Outra atividade de Thelma foi  fun-
damental no desempenho  no rea-
lity. Ela concilia a atividade de mé-
dica com a de passista da escola
de samba Mocidade Alegre . Des-
de os 20 anos de idade, Thelma fre-
quenta a quadra da agremiação. Ela
já integrou a bateria e também a
comissão de frente da escola do
bairro do Limão, Zona Norte de
São Paulo.

Thelma precisou batalhar mui-
to para realizar seu sonho profissi-
onal. "Vim de família humilde, não
tinha condição de pagar uma fa-
culdade, uma formação. Quis es-
tudar Medicina, e batalhei", disse
A médica cursou faculdade parti-
cular com bolsa de 100%, mas teve
que mudar de cidade para poder
estudar. Thelma disse que, ao en-
trar no reality, foi focar na disputa
do prêmio de R$ 1,5 milhão. "Nas-
ci para vencer na vida, não me

contento com pouco"....  Essa foi a fra-
se dita pela sister pouco antes de entrar
no reality. Ao longo do programa, a
campeã do "Big Brother Brasil 20",
Thelma, compartilhou sua história de
vida com os brothers e com o público.
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Goleiro Bruno lançará em maio
primeiro livro de autobiografia

Está marcado para 25 de
maio o lançamento do primei-
ro livro sobre a trajetória do
goleiro Bruno Fernandes, con-
denado pelo assassinato de
Eliza Samudio, hoje em regi-
me semi-aberto.

 Com o nome de "Supera-
ção, a história de Bruno Fer-
nandes", o primeiro volume da
autobiografia do atleta vai fa-
lar das tentativas de Bruno de
voltar ao futebol e sobre sua
vida atual, após a condenação.

O ex-ídolo do Flamengo
está morando desde o início de
abril em Arraial do Cabo, na
Região dos Lagos, no Rio,
com a mulher, Ingrid, e a filha
caçula, e segue treinando com
a esperança de voltar a jogar
por um time grande.

 O segundo livro da trilo-
gia  vai relembrar a passagem
do goleiro pelos clubes, com
destaque para o Flamengo.

 Somente o terceiro livro
será sobre o crime pelo qual
ele foi condenado. Bruno pro-
mete recontar a versão dele
do assassinato de Eliza, com
riqueza de detalhes e revelan-
do fatos nunca antes expos-
tos.  Segredos do caso Eliza
Samudio, assassinada pelo go-
leiro Bruno.  O ex-goleiro do

Flamengo foi condenado em
2013 a 22 anos de prisão (de-
pois reduzidos para 20 anos e
nove meses) pelo homicídio da
então ex-namorada Eliza.

 Eliza Samudio desapare-
ceu em junho de 2010. Ela pe-
dia pensão para o filho que
teve com o ex-goleiro. Segun-
do a denúncia, Bruno não que-
ria pagar e, por isso, montou
um plano para matá-la com
ajuda de Macarrão.

 O corpo de Eliza nunca foi
encontrado. As principais pro-
vas são o sangue dela encon-
trados em uma Land Rover do
goleiro, então jogador do Fla-
mengo, e objetos dela e do bebê
deixados no sítio do jogador.
Todos os réus negam ter havi-
do crime.

Live de Belo é marcada por
cobrança de dívida com Denílson

A live do cantor Belo, reali-
zada na noite de quarta-feira
(22) foi marcada por uma
hashtag sai justa : #belopagao-
denilson.  Vários seguidores re-
solveram polemizar cobrando o
cantor com relação a dívida
que ele teria com o ex-jogador
Denílson.    O cantor foi lem-
brado da dívida de R$ 5 milhões
que ele tem com o ex-jogador
Denílson. Nos comentários da
transmissão ao vivo, os inter-
nautas cobraram o dinheiro
com diversas mensagens.
"Você vai pagar o Denílson?",
perguntou um internauta. Belo
tem essa dívida milionária com
o comentarista Denílson, da

Band, há 20 anos. Sempre que
pode, Denílson cobra essa dí-
vida publicamente .  Em 2018,
o ex-jogador comprou os di-
reitos do Soweto e acusou o
então vocalista de ter deixado
o grupo sem pagar uma inde-
nização.  A briga corre na Jus-
tiça há anos e Belo chegou a
ter bens bloqueados . Ele e
Denílson estariam negociando
um acordo.  Acontece que
durante a live até um suposto
comentário de Denílson fez a
alegria dos internautas .

 "Só falta pagar o deve",
teria escrito o ex-jogado en-
tre os comentários da apresen-
tação de Belo.

Famosos Marcia Martis

Ferrugem anuncia
nova live beneficente

Os fãs de Ferrugem já po-
dem comemorar: o cantor vai
fazer uma nova live. O anún-
cio acontece logo depois do su-
cesso da primeira transmissão
feita no canal dele no YouTu-
be.  Como na primeira vez, o
objetivo do show é arrecadar
doações para ajudar famílias
afetadas pela covid-19.

 "A primeira live foi linda,
conseguimos arrecadar muitos
alimentos para quem precisa.
[O segundo show] vai ser de-
mais, estou super animado e

ansioso", declarou Ferrugem.
No repertório, o cantor vai

trazer os maiores sucessos do
primeiro DVD da carreira
dele, Prazer, eu sou Ferrugem.

 "Como o álbum foi um su-
cesso e os fãs sempre pedem
para cantar nos shows, então
pensamos: por que não fazer
uma live com a músicas pre-
feridas do público?", explicou.

 A live de Ferrugem será
transmitida no YouTube no pró-
ximo dia 22 de maio a partir
das 20h.

Cidade Solidária entrega mantimentos
a famílias carentes da capital

A Prefeitura de São Paulo e
entidades da sociedade civil, por
meio da ação de voluntariado Ci-
dade Solidária, entregaram nesta
quarta-feira (29) cestas básicas de
alimentos e kits de higiene e lim-
peza a famílias carentes dos dis-
tritos de Guaianases, Itaquera,
Jaçanã-Tremembé, Freguesia-
Brasilândia, Santana-Tucuruvi,
M'Boi Mirim e Capela do Socor-
ro.  As entregas do programa, que
se iniciaram na última sexta-feira
(24), ocorrem diariamente. Somen-
te nesta semana, pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade, de di-
versas regiões da cidade, recebe-
ram oito mil mantimentos. Além
dos distritos acima, moradores da
Sé (Centro); Sapopemba, Cidade
Tiradentes, São Miguel, Itaim
Paulista e São Mateus (Leste);

da cidade, totalizando 100 mil aten-
dimentos por mês.

 As ações do programa dão
continuidade ao trabalho do Mu-
nicípio, que já entregou 46,3 mil
cestas – o correspondente a
578,75 toneladas de alimentos –
recebidas por meio de doação e
parceria, a famílias em situação de
risco e vulnerabilidade social ins-
critas no Serviço de Assistência
Social Básica no Domicílio
(SASF), da Secretaria Municipal de
Assistência Social (SMADS). A
partir dessas iniciativas, o objetivo
da Prefeitura é garantir alimentação
para a população mais vulnerável.

Acesse:www.spcidadesolidaria.org/
ou ligue 156 para saber mais sobre o
Cidade Solidária.

Santo Amaro (Sul); Ipiranga (Su-
deste) e Pirituba-Jaraguá (Norte)
foram contemplados com as doa-
ções.  Até o momento, a Ação Ci-
dade Solidária já recebeu a doa-
ção de 808,4 toneladas de alimen-
tos e mais de 7,6 toneladas de itens
de higiene e limpeza. Com a pers-
pectiva de que a população con-

tinuará contribuindo, seja nos
nove pontos de coleta da cidade
ou doando dinheiro para o Fun-
do do programa, a Prefeitura de
São Paulo vai ampliar, a partir de
maio, o fluxo de entrega de doa-
ções e estima distribuir cinco mil
kits de alimentação, higiene e lim-
peza por dia a famílias carentes

Coronavírus Cassius Clay

Center Norte e Lar Center investem em
armários automatizados e drive-thru

Arezzo, Fast Shop, Hering, Imaginarium, Youcom, Le Lis Blanc, Mob, Stroke, Chocolates Brasil  Cacau
e Kopenhagen são algumas das operações que já aderiram às estratégias dos Shoppings

A partir desta semana, os Sho-
ppings Center Norte e Lar Center
passam a oferecer aos lojistas e
clientes os serviços de
Compre&Retire por meio de armá-
rios inteligentes de autoatendimen-
to e drive-thru. Com a aproxima-
ção do Dia das Mães, as ações têm
como objetivo facilitar a entrega
dos produtos adquiridos por tele-
fone, e-mail e WhatsApp.

 Para operacionalizar  o
Compre&Retire, os empreendimen-
tos firmaram parceria com a empre-
sa InPost, responsável pela insta-
lação de um armário com 63 gave-
tas automatizadas, com três medi-
das diferentes, em uma área reser-
vada do estacionamento do Cen-
ter Norte, próximo à loja Petz. A so-
lução inovadora permite que o lo-
jista deposite no armário a enco-
menda devidamente embalada para
que o cliente retire posteriormente
através da apresentação de um QR
Code. O sistema funciona de se-
gunda-feira a domingo, das 8h às
22h.

 Montado nos estacionamen-
tos do Center Norte e Lar Center, o
drive-thru também opera diaria-
mente, das 11h às 19h. Para aten-
der a demanda dos consumidores
no horário marcado diretamente
com a loja, foram disponibilizadas
algumas vagas com o espaçamen-
to adequado, conforme recomen-
dações das autoridades de saúde.

Vale ressaltar que os clientes vão
receber a bonificação de 1 hora
do estacionamento para a reali-
zação e retirada das compras.

 Guilherme Marini, diretor
executivo dos Shoppings Cen-
ter Norte e Lar Center, reforça
que o Compre&Retire e o drive-
thru são estratégias que dão aos
lojistas novas alternativas de
venda e entrega de encomendas,
de forma rápida, organizada e
sem custos, especialmente para
o Dia das Mães. “As iniciativas
também foram pensadas para
beneficiar os clientes, que ga-
nham em praticidade, conveni-
ência e segurança, uma vez que
as medidas seguem as orienta-
ções dos órgãos competentes
em relação ao distanciamento

social, cuidados com a higieniza-
ção e preservação da saúde”, afir-
ma o executivo.

  Diversas operações de ali-
mentação dos empreendimentos
também seguem funcionando por
delivery, como America, Andia-
mo, Boali, Burger King, Carlo's
Bakery, Chef Peruano, KFC, Ma-
dero, McDonald’s, Olive Garden,
Outback, Pizza Hut, Spoleto, Taco
Bell, The Fifties, Trattoria do Gua-
ppo, Viena e Vivenda do Cama-
rão.

Serviços – Shopping Center
Norte  ·         Compre&Retire: Está
localizado em uma área reservada do
estacionamento (próximo à loja Petz).
O acesso dos veículos deve ser fei-
to pela entrada da Travessa Simis.  ·
Drive-thru: Está localizado em uma

área reservada do estacionamen-
to (próximo ao Bob’s). O acesso
dos veículos deve ser feito pela
entrada da Travessa Simis.  ·
Lojas que estão atendendo por
telefone, WhatsApp e e-mail: ht-
tps://www.centernorte.com.br/lo-
jas-do-center-norte-e-lar-center-
com-atendimento-remoto/  ·
Lojas abertas - Horário de funcio-
namento:  Carrefour - Todos os
dias, das 8h às 21h  Carlo's Bakery
- Todos os dias, das 12h às 20h

Movida - De segunda-feira a
sábado, das 10h às 18h  Petz -
Todos os dias, das 9h às 20h
Querência - De segunda-feira a
sábado, das 10h às 16h

Serviços – Lar Center  ·
Drive-thru: Está localizado em
uma área reservada do estaciona-
mento. O acesso dos veículos
deve ser feito pela entrada da Av.
Otto Baumgart, 500.  ·         Lojas
que estão atendendo por telefo-
ne, WhatsApp e e-mail: https://
www.larcenter.com.br/2020/03/30/
lojas-do-lar-center-e-center-nor-
te-com-atendimento-remoto/

·         Lojas abertas - Horário
de funcionamento:  C&C - De se-
gunda-feira a sábado, das 9h às
18h  Leroy Merlin - De segunda-
feira a sábado, das 9h às 18h  Lus-
tres Yamamura - Funcionará a par-
tir de 4 de maio: De segunda-feira
a sábado, das 11h às 20h
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Geral Brás Pereira

Anvisa aprova realização de testes rápidos de
coronavírus em farmácias e drogarias

A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou  terça-fei-
ra (28) a realização de testes rápidos
de farmácia para diagnóstico de co-
vid-19.  Com a decisão, os testes dei-
xam de ser feitos apenas em hospi-
tais e clínicas.

As farmácias interessadas em fa-
zer o teste devem ter um profissional
qualificado. Os testes devem ser fei-
tos no próprio local e este profissio-
nal de saúde presente vai interpretar
o resultado, analisando também ou-
tros dados do paciente.  O teste rápi-
do é considerado um auxiliar para o

diagnóstico, sem finalidade compro-
batória. Por isso, não vai servir para
a contagem de casos de coronavírus
no país.

A medida foi aprovada pela dire-
toria da agência por unanimidade em
caráter temporário, enquanto dura o
estado de emergência no país. "O
aumento (dos testes) será uma es-
tratégia útil para diminuir a aglomera-
ção de indivíduos (em hospitais) e tam-
bém reduzir a procura dos serviços
médicos em estabelecimento das re-
des públicas”, crê o diretor-presiden-
te da Anvisa, Antonio Barra Torres.

Wuhan, epicentro da covid-19 na
China, não registra novos casos

A cidade chinesa a que se atribui
o início da pandemia de covid-19, não
registrou qualquer novo caso de in-
feção, informaram as autoridades
sanitárias  domingo (26). Os receios
voltam-se agora à possibilidade de
uma segunda onda de infeções, em
meio às novas medidas para conter
o vírus e a reabertura da economia.

 Em toda a China continental fo-

ram notificados
apenas três
novos casos,
revelou a Co-
missão Nacio-
nal de Saúde
na China, refe-
rindo-se às úl-
timas 24 horas.
Em Wuhan, o
epicentro inici-
al da pande-
mia, não se re-
gistrou ne-
nhum novo
caso, a primei-
ra vez que isso
acontece em
vários meses, e

não houve registro de morte. Todos
os pacientes que estavam internados
já tiveram alta.  Mi Feng, porta-voz
da comissão, destacou os "esforços
conjuntos de Wuhan e dos profissio-
nais de saúde de todo o país”.  Dos
três novos casos registrados, dois
foram importados de outros países.m
Desde o início da epidemia, a China
registrou um total de 82.830 infeta-

dos e 4.633 mortos. Até o momento,
77.474 pessoas tiveram alta.  As au-
toridades estão flexibilizando gradu-
almente as regras de isolamento.

Segunda-feira (27), voltaram às
aulas quase 50 mil alunos do último
ano de escolas secundárias de Pe-
quim, o mais importante para o aces-
so à universidade. Outras cidades já
anunciaram datas para a volta à es-
cola.  O receio de uma segunda onda
de infeções não está, no entanto, afas-
tado. Nesse domingo, Pequim anun-
ciou novas regras para “promover um
comportamento civilizado”. Uma de-
las é que as pessoas cubram a boca
e o nariz quando tossem, não comam
em transportes públicos e usem más-
cara na rua quando doentes.

Aos restaurantes, é pedido que
apresentem porções separadas para
almoços familiares, conforme novas
regras que entram em vigor em 1º de
junho.

 Pequim acrescentou agora sete
dias de “observação clínica” para
aqueles que completam 14 dias de
quarentena, o tempo em que se deve
permanecer em casa.

Prefeitura promove ações de zeladoria na
avenida Engenheiro Caetano Álvares

Canteiro central e praças da via da Casa Verde
receberam serviços de varrição, capinação e

roçada manual. Foram recolhidas 12 toneladas
de lixo em toda extensão da avenida

A Prefeitura, por meio da Subprefeitura Casa Verde/Ca-
choeirinha, segue realizando a zeladoria dos principais cor-
redores da região. Na última semana, diversas ações deram
novo visual ao canteiro central e praças da avenida Enge-
nheiro Caetano Álvares, na Casa Verde, Zona Norte.

 As equipes executaram serviços como varrição, capi-
nação e roçada manual, além da remoção de inservíveis
descartados irregularmente. Ao todo, 20 funcionários parti-
ciparam do mutirão e recolheram 12 toneladas de lixo.

 "É muito importante esse trabalho de zeladoria. Essa
ação proporciona mais qualidade de vida à população, além
da preservação do espaço público, mais organizado e boni-
to", afirma o subprefeito Marcelo Costa Del Bosco Amaral.

Setores industriais poderão ser obrigados pelo
governo a fabricar itens de combate ao coronavirus

A Câmara dos Deputados analisa uma
série de propostas que permitem ao go-
verno requisitar a reconversão da indús-
tria para a fabricação de bens essenciais
ao enfrentamento da emergência de saú-
de pública do novo coronavírus.

 Uma dessas propostas é o Projeto
de Lei 2201/20, apresentado pelo depu-
tado Jorge Solla (PT-BA), que permite
ao Poder Público requisitar a reconver-
são parcial ou total de plantas industri-
ais para a fabricação de bens essenciais
ao enfrentamento da emergência de saú-
de do coronavírus, quando houver pos-
sibilidade de desabastecimento desses
produtos no mercado interno.

 Pelo texto, a determinação deverá ser
baseada em estudos sobre a viabilidade
da mudança técnica, indicar a duração
da medida e ser seguida de indenização
ao proprietário, se houver dano.

 Entre os setores cuja produção in-
dustrial poderá ser reconvertida, o pro-
jeto cita: a indústria mecânica e automo-
tiva; a têxtil e de confecções; a de ali-
mentos e bebidas; a química; e a farma-
cêutico. Porém, outros setores poderão
ser incluídos por ato do governo fede-
ral, para a fabricação dos seguintes itens
essenciais: ventilador pulmonar mecâni-
co e seus circuitos; equipamentos de
proteção individual, como máscaras;
desinfetantes e esterilizantes; medica-
mentos; insumos e equipamentos para
testes diagnósticos.

 No caso de recusa da indústria, a
proposta prevê que o Poder Público po-
derá realizar a desapropriação da propri-
edade particular. A recusa em realizar as
ações será considerada crime contra a
ordem econômica, sujeita à pena de re-
clusão de dois a cinco anos e multa.

 Solla cita experiência internacional
nesse sentido. “O presidente dos EUA res-
gatou legislação da época da Guerra da
Coreia, o Ato de Produção de Defesa de
1950, que concede autoridade ampla para
obrigar empresas a atender a necessida-
des industriais”, destacou. “Com funda-
mento nesse ato, determinaram que a mon-
tadora de automóveis General Motors de-
veria mudar sua produção para fabricar o
número de ventiladores pulmonares fixa-
do pela administração federal”, completou.

Plano emergencial - Já o Projeto de
Lei 1759/20 cria o Plano Emergencial de
Reconversão Produtiva, para assegurar
a produção de insumos essenciais que
visem à proteção das equipes de saúde
e da população frente a pandemia de Co-
vid-19. A vigência do plano coincidirá
com o período de decretação de emer-
gência em saúde pública.

 Pelo texto, a União centralizará o pla-
nejamento e a reorganização do setor pro-
dutivo e econômico por meio de um Co-
mitê Gestor do Plano Emergencial de Re-
conversão Produtiva, com 23 membros,
incluindo representantes dos setores
públicos, produtivo, dos trabalhadores e
científico. Esse comitê poderá definir se-
tores prioritários que passarão ao contro-
le da União ou determinar a subvenção
indireta de setores para atender às deman-
das emergenciais.

 O Poder Público será responsável por
assegurar a distribuição preferencial dos
produtos e bens, de forma gratuita e peri-
ódica, nos bairros e assentamentos ocu-
pados por população de baixa renda.

 Apresentado por oito deputados do
Psol, o texto também institui o Fundo Emer-
gencial de Reconversão Produtiva. Para
financiar o fundo, será aberto crédito ex-
traordinário em valor a ser definido pelo
Comitê Gestor do Plano Emergencial de
Reconversão Produtiva. Uma das autoras
do projeto, a deputada Fernanda Melchi-
onna (Psol-RS) apresentou requerimento
de urgência para análise da proposta, o
qual precisa ser aprovado Plenário da Câ-
mara dos Deputados.

 Ela também cita exemplos de ações
semelhantes em outros países. “Na Fran-
ça, Macron pretende que empresas naci-
onais garantam a completa independên-
cia do país em relação a máscaras de pro-
teção até o fim do ano”, disse. “Até mes-
mo o regime israelense de ocupação deci-
diu converter uma fábrica de mísseis para
a produção de respiradores”, acrescentou.

Produção de bens essenciais - Se-
melhante ao PL 1759/20, o Projeto de Lei
2224/20 também permite que o governo
federal determine que o parque industri-
al instalado no País produza bens essen-
ciais prioritários para o bem-estar da po-
pulação - porém, em qualquer situação
de calamidade pública. Isso deverá ser
feito por mensagem do presidente da
República ou por decreto legislativo, com
necessidade de aprovação do Congres-
so Nacional em ambos os casos.

 A ideia do autor da proposta, depu-
tado Alexandre Padilha (PT-SP), é apre-
sentar um plano não só para a atual pan-
demia, mas que “vise regular a totalidade
de ações diante de emergências nacio-
nais”. Outra diferença é que contempla
produção agrícola, para garantir a alimen-
tação das populações mais vulneráveis,
e inclui a saneamento básico, para” as-
segurar condições de habitabilidade, hi-
giene e direitos básicos que influenciam
diretamente no estado de saúde durante
a pandemia”. Fonte:  Agência Câmara

Propostas permitem transformar o parque industrial brasileiro para a fabricação de bens
essenciais ao enfrentamento de emergência de saúde pública“

Rodrigo Félix Leal/
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“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
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 O prefeito Bruno Covas
anunciou nesta semana que irá
aumentar a capacidade de enter-
ros em São Paulo abrindo 15 mil
novas valas em cemitérios da
Capital. Ao mesmo tempo, jor-
nais paulistas estamparam em
primeira pagina em destaque,
fotos aéreas de retroescavadei-

Coronavirus e o terror das
informações sobre valas e enterros

ra abrindo centenas de covas
em cemitérios municipais.

O pronunciamento do pre-
feito e as imagens dos jornais
são impactantes, para que fi-
que em casa e evite contagio,
que irá colapsar a rede de saú-
de pública e os cemitérios mu-
nicipais. Mas ao mesmo tem-

po essas informações aumen-
tam substancialmente o temor
e a apreensão  dos cidadãos. Já
vivemos uma pandemia que nos
obriga ao isolamento, somos
bombardeados diuturnamente
com imagens e noticias de TV
sobre o novo vírus e as estatís-
ticas  de contágio e mortes sem-
pre crescentes.

Portanto, mais uma informa-
ção sobre milhares de covas
sendo abertas e imagens impac-
tantes nos jornais são neste
momento excessivas e desneces-
sarias. Contribuem apenas para
aumentar a apreensão e o temor
da população, mas de forma
substancialmente negativa.

Sabemos todos que as mor-
tes estão aumentando e que não
atingimos o pico da doença. Já
vivemos  em isolamento e com
dificuldades para abastecer
nossas despensas e sair para o
trabalho. Portanto, o prefeito e
os jornais poderiam  poupar a
população paulista de mais es-
ses dados de terror. São notici-
as desnecessárias  que servem
apenas, para incutir pânico  e
terror no cidadão, especialmente
em criança, jovens e idosos.

 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.

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.

  98086.8760

Um bom presente para
homenagear sua mãe!

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

Ademar Gomes - Presidente da Acrimesp (Associação dos Advogados
Criminalistas do Est.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.

Maria Helena
A Força da Mulher!




