
 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.

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.
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Guardiões da cidade:
 a corrente do bem durante a pandemia
A Organização Mundial da Saú-

de (OMS) considera o corona vírus
(Covid-19) uma pandemia. A doen-
ça, que teve seu primeiro caso na
província de Wuhan, na China, se
disseminou pelo mundo. Eventos e
atividades esportivas foram cancela-
dos, cidades vazias e medo mostram
o tamanho da doença que veio para
mudar o comportamento mundial.

 A pandemia no Brasil teve iní-
cio em fevereiro, após a confirma-
ção de um homem de 61 anos que
havia retornado da Itália. Desde en-
tão, o vírus vem se espalhando por
todo o país, causando milhares de
mortes.

 A economia brasileira que já não
estava em boa situação vem apresen-
tando números cada vez mais preo-
cupantes.

 Segundo David Beasley, diretor
executivo da agência de assistência
alimentar da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), o Programa
Mundial de Alimentação, afirma que
a pandemia do novo corona vírus está
causando fome generalizada “de pro-
porções bíblicas” por todo mundo.

 As medidas de isolamento são
a única forma de conter a dissemi-
nação do vírus, mas geraram grande
impacto nas regiões periféricas da
cidade de São Paulo. Com a parali-
sação de vários setores, houve um
aumento significativo das famílias
em situação de vulnerabilidade, a
fome se espalhou pela periferia mui-
to mais rápido do que o corona vírus
e as medidas do Estado não estão
suprindo as demandas da população.

 Em uma situação adversa que
vem mudando a rotina do mundo, a
pandemia causada pelo novo corona
vírus provocou o surgimento de uma
grande corrente de solidariedade na
capital paulista.  As iniciativas de
apoio vêm se multiplicando na cida-
de, o objetivo desses grupos que re-
alizam ações sociais é arrecadar do-

ações de alimentos, roupas e produ-
tos de higiene para distribuição em
locais de vulnerabilidade. O São
Paulo de Fato conversou com três
lideranças comunitárias da cidade de
São Paulo, a fim de entendermos um
pouco mais sobre os problemas en-
frentados em tempos de pandemia.

Marcelo Rodrigues (Fofão)
- (foto - 2)  Marcelo da Silva Rodri-
gues, mais conhecido como Fofão,
promove eventos culturais e sociais
desde a juventude. Após o início da
pandemia, acelerou as ações e tem
contado com o apoio dos grupos
Quilombaque, Salve Kebrada, Casa
da Árvore, Atitude Punk, Ocupa Pi-
nheirinho, Sótão Studio & Pub, Ca-
sarão Arte Livre, C.R.I.S.T.O., Es-
paço Comun, Sarau da Brasa, Tea-
tro na Laje, Banda Indaìz, além de
Jefferson Gonçalves, a artesã Andrea
G. Bello e a artista plástica Nany
Dias.  Uma especial atenção tem
sido dada aos indígenas Guarani, no
Pico do Jaraguá. Mais de 400 das
600 famílias da aldeia já foram be-
neficiadas com as doações. “Neste
momento, a solidariedade é o que
todos deveriam fazer, independente-
mente de sua classe social ou  movi-
mento. É preciso estender a mão ao
próximo e ajudar de verdade, em vez
de ficar acomodado”, afirmou.

“Quem faz o bem só tem a ganhar;
perder, não perde nada”, assegurou.
Interessados em colaborar devem
entrar em contato pelo telefone (11)
99752-6132. Doações podem ser
entregues no Espaço Cultural Liber-
tário – E.C.L. Fofão Rockbar (Estra-
da das Taipas, 3.827, Jardim Alvi-
na) ou na Rua Petia, 06, no Jardim
Donária.

  Fernando Rodrigo de Carva-
lho (Negotinho Rima) - (foto - 3) -
Nascido e criado na Vila Flavia (zona
leste da capital paulista), Negotinho
iniciou seus trabalhos sócio-culturais
em 1998. É MC, articulador cultu-
ral e professor de capoeira, formado
pelo mestre lampião.

 Em 2007, junto ao Grupo OPNI,
fundou o Espaço São Mateus em
Movimento, que atualmente é um
ponto de cultura, uma rede de cole-
tivos e agentes culturais.  Com o iní-
cio da pandemia, as demandas do
Movimento multiplicaram e foi ini-
ciado um grande trabalho de distri-
buição de cestas básicas, produtos de
higiene e outros serviços para a co-
munidade.  “Está difícil para muita
gente, quem está nessa missão não
pode deixar a distância falar mais
que a necessidade. Esse é o nosso
trabalho e tenho certeza que dias
melhores estão por vir”.  Interessa-

dos em colaborar devem entrar em
contato pelo telefone (11) 95875-
4922. Doações podem ser entregues
no Espaço São Mateus (R. Cônego
José Maria Fernandes, 127c - Cida-
de São Mateus)

 Beto Corunha (Ato Verde) -
Foto 4 -  Morador da Vila Gustavo
(zona norte da capital paulista) há
alguns anos, Beto desenvolve inter-
venções ambientais, artísticas e cul-
turais pela cidade, criou a ONG Ato
Verde que tem como objetivo pro-
mover projetos socioambientais nas
regiões periféricas e atualmente faz
mestrado na PUC-SP onde estuda
Ciências Sociais e Urbanismo.  Com
o início da pandemia, aumentou os
esforços e vem identificando regiões
de alta vulnerabilidade, buscando
doações e parceiros com o objetivo
de apoio a pessoas carentes, “se sou-
bermos de alguém ou comunidade
que precisa de alimentos seja cesta
básica ou marmitas, vamos lá e le-
vamos”.

“O problema da sociedade mo-
derna é o individualismo e precisa-
mos remar contra essa grande onda
que tenta nos distanciar. Como já
dizia Chico Science, o medo da ori-
gem ao mal, o homem coletivo sente
a necessidade de lutar e estou vendo
esses homens surgirem na cidade”.

Alesp aprova antecipação de feriado
de 9 de julho para segunda

 Após mais de 13 horas do iní-
cio das discussões, a Alesp
(Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo) aprovou, na ma-
drugada desta sexta-feira (22), a
antecipação do feriado da Revo-
lução Constitucionalista de 9 de
julho para segunda-feira (25).

 A proposta, enviada pelo go-
verno estadual como Projeto de
Lei, começou a ser debatida às
14h30 da quinta (21) e, na vota-
ção final, às 3h30, teve 47 votos
favoráveis e cinco contrários. O
texto deve ser sancionado pelo
governador João Doria (PSDB) e
publicado na próxima edição do
Diário Oficial.

O objetivo da antecipação do

feriado é incentivar
o isolamento social
como forma de com-
bate à pandemia do
novo coronavírus.
Como a ideia foi
apresentada como
um projeto de lei,
precisou passar por
toda a tramitação na
Casa, o que fez com
que sua aprovação
fosse demorada.  Na
cidade de São Pau-
lo, a Câmara Muni-
cipal aprovou a an-
tecipação de dois fe-

riados – Corpus Christi e Cons-
ciência Negra –, além de um pon-
to facultativo. Um artigo sobre a
mudança foi colocado em um PL
que já estava pronto para vota-
ção no plenário, o que acelerou o
processo.  Com isso, os
paulistanos agora terão seis dias
de “superferiado”, que começou
na quarta-feira (20) e segue até a
segunda. Na quarta, a capital re-
gistrou índice de isolamento so-
cial de 51%. A cidade tem 44.516
casos confirmados de covid-19,
com 3.186 óbitos confirmados.
Outras 3.485 mortes aguardam
resultados de testes e 151.965 pa-
cientes são suspeitos para a do-
ença.
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Editorial Tia Zulmira

Façanhas do coronavirus!

Conselho Tia Alzira

Nossos políticos atuais
Nossos políticos atuais – Pre-

sidente da República, Governado-
res, Deputados de toda espécie,
vereadores entre outros ‘promes-
sões’, estão ‘embananados’ com a
ação devastadora do coronavíus.
As pesquisas médicas também es-
tão perdendo pontos para o vírus
que teve início na China e migrou
pro mundo inteiro. Nos noticiári-
os falados, escritos, televisionados
ninguém consegue solução. Ape-
nas decretam o uso de máscara
protetora, nada de circular por aí
e pra completar o time, novo rodí-
zio veicular foi colocado na ordem
do dia, colocando pra escanteio o
rodízio normal. Agora o veículo
obedecerá o número final da pla-
ca - impar ou par - do mês. Acon-
tece que no início do ano, o pro-

Mal*  Tecnologia a serviço do
mal, cuidado está havendo uma "pes-
quisa" pelas redes sociais, onde a per-
gunta é: em quem você votaria se a
eleição fosse hoje? Em seguida apa-
rece vários nomes, e todos são com-
putados, com exceção do nome de
Bolsonaro, é uma "pesquisa" mani-
pulada onde é gravado somente o
nome de interesse dos criadores da
enquete. Caso receba em seu celular,
não responda, apague, não seja mais
um manipulado. Lamentável e cri-
minosamente vergonhoso.

*HQC/AZT*  A maioria absoluta
da comunidade científica, defende o uso
do HQC e AZT e um anti coagulante
para combater o coronavírus. E também
o excesso de cuidados na higienização,
podem inibir o corpo na criação de an-
ticorpus, abrindo assim, uma porta para
entrada de outros vírus.

*Substimamos*  A suprema in-
teligência mundial é mesmo da
China, o resto do mundo, substi-
mou o oriente e deu no que deu, os
chineses criaram o vírus espalha-
ram no mundo e agora vendem
respiradores e máscaras e o Bra-
sil paga caro para isso, e logo vão
vender a vacina. Assim, começa a
dominação do planeta, já estão
comprando diversas empresas no
Brasil e, não demora estaremos co-
mendo de "pauzinhos" e brigan-
do por um bife de rato.

*Difícil*  Está extremamente di-
fícil para o Governo do Presidente
Jair Bolsonaro trabalhar, já que o PT
aparelhou todas as instituições do Es-
tado com esquerdista/comunistas, in-
clusive na Polícia Federal. E para cor-
tar este mal, serão necessários vári-
os anos para conscientizar a popula-
ção e "desdoutrinar" professores e
alunos, que hoje usam cabrestos a
favor da destruição da nação, ou en-
tão, que se faça uso da força. E é exa-
tamente que o povo espera para a
volta da Ordem Social e Política e
da Educação Moral e Cívica.

*Comunismo*  No Estado do
Ceará governado pelo PT, está acon-
tecendo algo inacreditável, o comu-
nismo do Governador anti patriota,
está mandando tirar a Bandeira do
Brasil, que estiverem em carros cir-
culando pela cidade. Será que nem
assim, o Exército tomará providên-
cias? O vídeo mostrando este ato di-
tatorial, está circulando pelas redes
sociais, e pior, a polícia que é força
auxiliar do Exército, está cumprin-
do está ordem absurda. Lamentá-
vel e extremamente vergonhoso e
criminoso.

*Protestos*  A coisa tá com-
plicando para alguns governado-
res, pedágios sendo fechados a
população se revoltando, e exigin-
do uma ação enérgica pelas for-
ças de segurança. O povo está a
míngua e não pode suportar tanta
humilhação e desvios. Outra, uma
série de investigações por órgãos
estrangeiros estão ocorrendo no
País, e tudo pode acontecer, pon-
do "na forca" autoridades e ex au-
toridades que conspiram contra o
Governo eleito legitimamente.
Quem viver verá!

*Covid*  O multivírus o co-
vid 19, é prá lá de funcional,
pois, ele é responsável por todo
tipo de morte, desde tiroteio
com a polícia, entre ladrões,
atropelamentos, quedas de edi-
fícios e até suicídios, isto, sem
contar com as antigas "causas
mortis" como câncer, infarto,
infecção generalizada e por aí
vai. Isto facilitou o serviço mé-
dico de confecção de atestados
de óbitos, não demora e será
possível comprar em papelari-
as ou farmácias,  já vem im-
presso e assinado, só bastando
o sêlo e firma reconhecida.

*Rejeição*  Governo do Es-
tado agora diz que o vírus fica no
ar e dispersa pela ação do vento.
Assim, se o entendimento estiver
certo, você ficando em casa com
as grades fechadas ele não entra.
E onde fica a sugestão de deixar
locais ventilados para maior se-
gurança. Lembrando: a rejeição
de João Dória chega a 98%. Está
ganhando do STF, do congresso,
imprensa e até do próprio coro-
navírus.

*Mau Caráter*  O ex pre-
sidente e presidiário Lula, mais
uma vez provou o seu descon-
trole e desconhecimento de ho-
nestidade, Lula veio a público
e disse " ainda bem que apare-
ceu este vírus" e responsabili-
zou o Estado pela pandemia. (O
PT quer proibir a distribuição
pelo Governo do hidroxicloro-
quina, e entrou com petição no
STF) inacreditável isso.  Mas,
não disse nada quando em seu
desgoverno, apareceu H1N1,
dengue, febre amarela e outras
doenças. Afirmou ele que era
uma gripizinha e assim, fez es-
cola, com Dória e Dráusio, ali-
ás, todos com o mesmo caráter
e credibilidade zero. Aliás, Dó-
ria levou um enérgico puxão de
orelha do Presidente Bolsona-
ro durante reunião por vídeo
conferência.

EXPEDIENTE:

O frio está chegando, o coro-
navírus está radicado! Daqui al-
guns meses muda a estação do
ano e o frio desaparece. Deveria
levar a tiracolo o coronavírus!

O novo rodízio veicular não
atinge as motocicletas que escapam
de multa, não são observada pelos
radares e transitam em velocidade
perigosa nas ruas e avenidas e são
isentas de rodízio!

As datas cívicas e religiosas
dos meses de março, abril, maio
foram ‘tragadas’ pela ação do
coronavírus.

prietário do veículo paga o IPVA
relativo ao ano inteiro e agora
como fica? Se contabilizar, alguns
meses apenas o veículo rodará;
será que haverá devolução da gra-
na, relativa aos doze meses pagos
e não utilizados na totalidade? O
proprietário do veículo sente-se
lesado! Nossas autoridades cita-
das no início deveriam repensar
e, para o próximo ano fazer um
balanço da situação e dar uma
compensação em relação ao ex-
posto. Aumentar o IPVA anual-
mente, nossas autoridades enten-
dem; deverão entender também a
situação atual, em que paga um
ano e utiliza menos de doze me-
ses! Caso o ano fosse maior que
12 meses, creio que haveria au-
mento! Pense nisso!

O coronavírus mete medo em todas as partes do mundo! Por onde passou, mandou muitos viventes pro outro mundo! Gente que nunca havia
morrido foram escalados para o time  ‘dos pés juntos!’ ’Desembarcando’ no Brasil, chegou uns dias antes do carnaval e, usando de inteligência,
deixou passar os folguedos de momo para entrar com o jogo bruto. Foi atacando devagarinho até que a turma notasse sua ação devastadora. Notando,
iniciaram as pesquisas e tentaram brecar a ação do visitante nada gentil, cuja fama era propagada no mundo; no Brasil, fez e continuou fazendo
vítimas fechando indústrias, escolas, comércio e tudo que via pela frente. As autoridades governamentais e sanitaristas ficaram às tontas com a ação
devastadora do vírus. O povão passa estreito com tantas recomendações em relação ao vírus, todos circulando mascarados, menos determinados
jogadores de futebol; estes são mascarados de caderneta! Resumindo: Tá todo mundo assustado com o poderio do pequeno vírus! Se fosse grandão,
a coisa que está pior, ainda seria mais que pior! Tia Zulmira, viúva, aposentada e que se esconde do perigoso vírus!

No mês de j unho, as festas ju-
ninas também serão colocadas na
marca do pênalti pela ação nefasta
do vírus que, pequenino, tem po-
derio de um elefante!

O preço dos combustíveis ti-
veram redução; acredito que logo
virá aumento para compensar
essa baixa. O filme é antigo!

Estações do metrô e da CPTM
vão fechar uma hora mais cedo aos
sábados. Fechamento será à meia-
noite, já a partir deste dia 23, por
causa na queda no número de pas-
sageiros, segundo o governo Doria

Crônica Professor Clovis

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha,
notei uma frequência impar! Pen-
sei: rodízio de veículos, ‘comér-
cio metendo a faca nas mingua-
das economias dos assalariados’
datas cívicas e religiosas indo pro
vinagre e o povão no momento
apenas confia nos conselhos dos
guias africanos do abençoado ter-
reiro! Ainda bem!  Distribui as
senhas. O primeiro felizardo após
colocar algumas moedas no
‘congá’, fez o  pedido. “Magnâ-
nima guru, venho ao abençoado
terreiro para solicitar um mila-
gre: que esse ‘coronavírus’ desa-
pareça daqui antes que muitos
cidadãos desapareçam do plane-
ta! O tal ‘coronavírus está ma-
tando mais que a guerra na
Coréia! As estatísticas diárias da
mídia informam que, em alguns
lugares do planeta, a turma está
sendo enterrada três em cada
cova. Isso é demais!” Para desen-
rolar o nó, foi escalado a cabocla

Um ‘trabalho’ contra o coronavirus!
Jurema. “Zifio, a coisa tá feia, a
coisa tá preta; ‘quem não for fi-
lho de Deus, tá na unha do cape-
ta!’ Mas farei o pedido: se o ca-
bra tiver boa folha corrida com
Deus, ELE livrará o premiado da
unha do capeta; caso tenha sido
nó cego, aí ‘entorta a boca da
égua’. – Tá danado! O cabra meu
amigo que está nas garras do
‘coronavírus’, deverá ‘bater com
as dez’ e pelo andar da carrua-
gem deverá ser enterrado  não
com três numa cova e sim junto
a uns dez, sua folha corrida ao
ser apresentada no céu, vai fazer
tremer até a lua! - Nesse caso, não
há o que fazer, o ‘coronavírus’
desafia os sanitaristas do mundo
inteiro, alegou a cabocla Jurema.
O cliente saiu tristonho e excla-
mou: pelo que conheço na firma,
alguns colegas serão enterrados
junto a uns vinte. Dez será pou-
co! A folha corrida deles é mais
suja que poleiro de pato e o
‘coronavírus’ desafia a turma!
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APELO À MULHER (NUNCA É TARDE
PARA FALAR COM ELA) 2/2

Dói em nossa alma ver a mulher
que desde tempos imemoriais é su-
blime, quase divina e gênio, fada
protetora do Lar e da Família com
suas profundas intuições, percepções
sutis e adivinhações misteriosas de-
vido às suas sensibilidades espiritu-
ais. Ela é a personificação do belo e
da energia por suportar os revezes
da vida sem sucumbir aos valores
efêmeros que aparecem para desviá-
la do caminho que Deus lhe propôs.

Temos saudades daquela que, in-
teligentemente, fazia com que pen-
sássemos que éramos nós os man-
dantes no lar, mas e que na verdade,
fazíamos tudo o que elas nos pedi-
am. Como era bom quando chegáva-
mos atribulados do trabalho e éra-
mos recebidos com amor, cujo om-
bro amigo desfazia toda e qualquer
mágoa ou energia negativa, nos for-
talecendo para mais um dia de labu-
ta. As gratidões por ver nossos filhos
encaminhados asseadamente para o
crescimento físico e espiritual por
aquelas que conceberam nossa pro-
le era-nos visível nas lagrimas em
nossos olhos. Alias só elas podem
fazer isso já que o homem gera e é a
mulher que concebe. Por experiên-
cia própria podemos afirmar que em
toda aglomeração religiosa 90% dos
participantes são mulheres e que em
todas as reuniões de auxilio aos so-
fredores das quais participamos,
90% das obsessões eram feitas por
homens. Talvez seja o que fez Vic-
tor Hugo escrever a sua famosa com-
paração entre o homem e a mulher
que diz: “O homem é a mais elevada
das criaturas; A mulher é o mais su-
blime dos ideais”.

“O homem é o cérebro; A mu-
lher é o coração. O cérebro fabrica a

Gastronomia

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  As cartas da cartomante indicam uma mudança em sua vida. Mudará da pe-

nitenciária de Tremembé – SP para a penitenciária de Sorocaba, onde cumprirá o
restante dos 3º anos de xilindró!

Aumente sua rede de contato e as lentes de contato para seus óculos. Seu
sócio, além da sociedade na firma, está  ‘associando’ a sua mulher, ex-miss de um
time  carioca. Olho no lance.

   Ande junto a um segurança! Após acertar a milhar do jogo do bicho, terá
que contratar um segurança, devido a ação dos parentes e amigos querer ganha
emprestada e que nunca pagarão.

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

  Não faça planos e investimentos nessa crise de coronavírus. Espere a água
clarear para investir contra sua sogra, antes que ela  ‘invista’ em você! Investida
de sogra é fogo! Tenho  dito!

 O bom funcionamento biliar em que ostenta no momento, foi devido deixar
de tomar ‘marafo’ obtido nas encruzilhadas de sexta-feira. ‘Marafo ataca os
rins, fígado, coração e toda a carcaça. Portanto...

  O que não é pouco, será muito caso saiba enfrentar a vida. Pouca miséria
será prejudicial; muita, mais prejudicial ainda! Deixe de pensar em miséria e
tente a sorte na mega-sena. Poderá acertar e adeus miséria!

 Nada de raciocínio perigoso e outras coisas perigosas! Ao saltar o muro para
levar um papo com a vizinha após a meia-noite, observe se o cachorro está na
corrente, senão o ‘chifrudo’ acorda e estraga a ‘festança!’

 Normalmente, as coisas acontecem sem que a gente espera. Aconteceu isso
com um amigo do seu signo: ele estava  junto a uns malacos que havia estourado
um caixa eletrônico. Como estava com dor de barriga, procurou um cantinho
para descarregar as mágoas. A polícia chegou, foi encanado, enquanto que os
outros fugiram. Maldita dor de barriga, exclamou!

  A hora certa de tomar Providência é agora! Com esse frio, uma dose de
Providência, famosa cachaça mineira, cai bem, o rango desce e a zonzeira na
cabeça sobe!

  Procure andar com boas companhias, nada de nó cego! A companhia da
vizinha do ap/37 funciona. Tente e saia numa boa, enquanto o seu marido está
em excursão pro polo norte!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

   A vida e cor-de-rosa para os nascidos deste signo. Para os nascidos em outros
signos, a vida é descorada, sem brilho e chata! Vida cor-de-rosa não é pra todos!

  As coisas misteriosas, almas do outro mundo, assombrações e outras mumunhas
serão desvendadas fazendo uma consulta no terreiro da vovó Candinha! Deixe de so-
frer: vovó Candinha garante o sucesso! Vá até lá, antes que seja tarde e o bicho pega!

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO
www.saoroque.com.br

luz;O coração, o AMOR. A luz fe-
cunda, o amor ressuscita”.

“O homem é forte pela razão; A
mulher é invencível pelas lágrimas.
A razão convence, as lágrimas como-
vem”. “O homem é capaz de todos
os heroísmos. A mulher, de todos os
martírios. O heroísmo enobrece, o
martírio sublima”.

“O homem é um código; A mu-
lher é um Evangelho. O código cor-
rige; o Evangelho aperfeiçoa”.

“O homem é um templo; a mu-
lher é o sacrário. Ante o templo nos
descobrimos; Ante o sacrário nos ajo-
elhamos”. “O homem pensa; a mu-
lher sonha. Pensar é ter, no crânio,
uma larva; Sonhar é ter, na fronte,
uma auréola”. “O homem é um oce-
ano; a mulher é um lago. O oceano
tem a pérola que adorna; O lago, a
poesia que deslumbra”. “O homem
é a águia que voa; A mulher é o rou-
xinol que canta. Voar é dominar o
espaço; Cantar é conquistar a alma”.

“Enfim, o homem está colocado
onde termina a terra; A mulher, onde
começa o céu”

 Veja que a linha do horizonte é
a mesma, mas quanta distancia exis-
te entre uma e outra, o que noz faz
pedir ao Senhor da Vida: Dá-nos de
volta a nossa companheira de todas
as horas, precisamos dela como ne-
cessitamos do ar que respiramos e
dizemos a vós Mulheres que o nos-
so desejo veemente é que vocês se
libertem do jugo machista dos ho-
mens que não sabem valorizar o que
eles têm, mas também desejamos
vocês do nosso lado para que o nos-
so Sol volte a brilhar nos mostrando
o caminho da felicidade;

Por favor, pensem nisso. Eis nos-
so apelo!

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita) / Visite-nos: Av.
Itaberaba em frente ao 341, no muro do cemitério da Freguesia do Ó /
Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e Ibraduch@hotmail.com
/ Conheça nossos pensamentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br /
Leia notícias jornalísticas: www.spdefato.com.br e Lembre-se: EM

CADA DIA SEMPRE HÁ UMA NOVA LUZ!

Silvana VasconcellosCrônica

No momento tão
difícil e inserto, onde
temos tudo para ser-
mos solidários, ao in-
vés disso, aumenta a
possibilidade de gol-
pes. Quando pensa-
mos que estão sendo
solidários com a popu-
lação, na verdade es-
tão roubando descara-
damente. E não param
por ai, tem os corrup-
tos oportunistas.. .
Compras de respira-
dores e matérias hos-
pitalares, sem licita-
ções ou licitações frau-
dulentas, a ocasião faz
o ladrão, não é esse o
ditado? Devido à ur-
gência dos materiais
porque esperar a lici-

tação ou comparar preços? Vamos logo superfaturar, esse é o lema de muitos corruptos que pensam em se
dar bem em cima de situações como essa vivida hoje no mundo. Com tudo isso relatado fica difícil crer na
humanidade. Eu me pergunto por que é tão difícil fazer o bem, ser honesto. Porque essa ambição na
maioria das vezes não é uma coisa boa, a ganancia pelo dinheiro e poder os fazem assim, loucos insensí-
veis, insaciáveis e corruptos. Silvana Vasconcellos

O Brasil das oportunidades ilícitas!
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AMOR VACINA CONTRA ÓDIO
A OMD -

O R GA N IZ A -
ÇÃO MUNDI-
AL DE DEUS,
desde o início a
criação o nosso
PAI  deu a todos
de graça A VA-
CINA DO
AMOR que é a
mais eficaz para
combater os ma-
les do vírus do
ÓDIO que  infes-
tam os seres hu-
manos no Plane-
ta impedindo o
seu desenvolvimento interrom-
pendo e  prejudicando na missão
que tem na vida. Respeitando-se
mutuamente para que possam vi-
ver em  harmonia na construção
de uma sociedade igualitária. Ai
vão alguns dos ensinamentos da
Bíblia sobre o Amor? "Aquele que
não ama não conhece a
Deus,porque Deus é Amor" C1.
Jó.4.8. O que é Amor? Quando as
pessoas pensam do Amor, é fácil
pensar em benign o.

O Amo r não inveja. O Amor
não se vangloria não se ensober-
bece, ele não se porta com inde-
cência, não busca os seus própri-
os interesses, não se irrita, não
suspeita mal. Não se alegra com
a injustiça, mas se regozija com a
verdade, suporta todas as coisas,
acredita todas as coisas, espera
todas as coisas, tudo suporta. “O
Amor jamais acaba” 1.Cor.13.4.8.
- Ninguém tem maior amor do que
este, de dar à sua vida pelos seus
amigos" Jó. 15.13 - Mas, eu vos
digo,amai a vossos inimigos, ben-
dizei os que vos maldizem,fazei
bem aos que vos odeiam e orai
pelos que vos perseguem,para que
sejais filho do Pai que está nos
céus Mateus - 5.44.45 - Se alguém
disser, Amo a Deus!

 E odeia a seu irmão, é um
mentiroso.Pois como aquele que
não ama a seu irmão, a quem
vê,pode amar a Deus, a quem não
vê? E temos este mandamento
dele qu e aquele que ama a Deus,
ama também a seu
irmão"1.Jó.4.20.2 1- MAS, TRÊS
ensinamentos permanece: a fé, a
esperança e o amor "1.Cor.13.13
- Sigo a Cristo, e acredito que o
amor vence o ódio-frase contida
nos adesivos distribuídos no ato
organizado pelo "Coletivo Cristão

"em 18/10/no Rio de
janeiro, reflete a pos-
tura de Cristo ao
apoio aos candidatos
fascistas nas Igrejas
Evangélicas. Mahat-
ma Gandhi deixou
lições de vida "O
fraco jamais perdoa:
o perdão é uma das
características do
forte." - Aprenda
através da experiên-
cia amarga a supre-
ma lição: controlar a
minha ira e torná-la
como calor que é

convertido em energia. Nossa ira
controlada pode ser convertida
numa força capaz de mover o mun-
do. - As religiões são caminhos di-
ferentes convergindo para o mes-
mo ponto. Que importância f az se
se guimos por caminhos diferen-
tes, desde que alcancemos o mes-
mo objetivo? Olho por olho, e o
mundo acabará cego . O Médico
Venezuelano (1913-2014) JACIN-
TO CONVIT que dedicou sua vida
a cura da lepra, doença que asso-
lou o seu País, nos anos 1930 e a
pesquisa sobre o câncer de mama.
deixou o legado de que "o Amor
cura, o ódio mata: nunca odeie,
ame e você verá que a vida flui
como água cristalina" E o que é o
ódio, no dicionário online de por-
tuguês – substantivo masculino -
Sentimento de profunda inimiza-
de – A versão instintiva direciona-
da a, - Antipatia, repugnância. -
Paixão que conduz ao mal que se
faz ou se deseja a outrem. Ira con-
tida, rancor violento e dourado.-
Sentimento de repulsão, horror. -
A fonte mais moderna de ódio são
as redes sociais na Internet. Sem
dúvida, nem tudo é ódio nelas, mas
o grau de anonimat o e o senso de
impunidade de que essas redes po-
dem proporcionar faz com que
muita gente perca a inibição para
a desqualificação, o insulto e a
ameaça. É assim acontece infeliz-
mente, em muitas ocasiões em que
os conteúdos das mensagens inci-
tando ao ódio a pessoas concretas
ou ao confrontar posições .ideoló-
gicas ou militâncias radicais em
terrenos como a política ou o es-
porte, especialmente o futebol. –
fonte - El pais - matéria 16.10.17.
Concluindo que essa é a realidade
no momento em que muitos utili-
zam o gabinete do ódio.

Saúde Pública Ari Pereira

"A subprefeitura atendeu nossa solicitação de limpeza e capinação da praça ao lado do cemitério cachoeirinha. O local é
frequentado moradores de rua e usuários de entorpecentes que não respeitam jogando lixo na área pública, necessitando assim de
uma limpeza semanalmente."

Limpeza e capinação da praça ao
lado do Cemitério Cachoeirinha

Bairro a Bairro Brás Pereira

A democracia brasileira com-
pletou 35 anos e já atingiu um
nível de amadurecimento sufici-
ente para desenvolver ações e
mudanças necessárias ao seu
crescimento como nação. Porém,
o grau de dificuldade para este
"up grade" é muito imenso face
há décadas de atraso que temos
na educação e formação cultural
do nosso povo. E para que pos-
samos quebrar este paradigma de
nação sub-desenvolvida, torna-se
necessário entender um pouco de
nossa história, quem somos nós
brasileiros e qual a origem de
nossa formação como individuo
e como ocorreu esta enorme di-
ferença entre as classes sociais.  As
terras pertenciam aos silvícolas
que por aqui já habitavam há mi-
lhares de anos e chegaram atra-
vés de migrações asiáticas pelo
Ártico e estreito de Bering até a
América do Norte, depois central
e por fim América do Sul.

Aqui no Brasil, existiam uma
infinidade de tribos e o 1°conta-
to com homens brancos ocorre
com os Tupi Guaranis que habi-
tavam toda orla brasileira. É fato
reconhecido que as primeiras
embarcações de portugueses
eram formadas por inúmeros
homens brancos, ladrões, piratas,
criminosos condenados nas mas-
morras e ato fortuito, nada lhe
restavam a não ser embarcar em
aventuras libertárias prestando
serviços braçais.

 Temos então uma análise de
perfil do 1° homem branco euro-
peu no Brasil criando aqui uma
matriz inicial: Cor Branca, de má
conduta, desvio de caráter, la-

Perfil étnico do povo brasileiro, o DNA de sua
personalidade, a história e comportamento

drão, assassinos e aventureiros.
 Descoberto o Brasil há 500

anos, as embarcações foram re-
cebidas com ingênua curiosida-
de dos povos Tupi, que inocente-
mente e de imediato permitem a
extração de uma riqueza em sua
terra e que não possuíam juízo
de valor, como é o caso do Pau
Brasil e pedras preciosas na che-
gada dos bandeirantes.

 Assim formamos uma segun-
da análise racial, neste
caso...selvagem, simples, dóceis
e com sentido comunitário e pa-
cífico. É o caso inicial dos Tupis
que viviam a beira mar, através
de pesca e pequenas roças de
milho e mandioca. Uma certa
preguiça provocada pela maresia
os acompanhava também. Vale
lembrar que este perfil não se
aplica aos índios sertões adentro
e de outras tribos. Quanto mais
distante da orla, mais guerreiro,
selvagem e dotados de técnicas
de guerrilha.  Esta convivência
inicial com os Tupis Guaranis
logo foi transformada em opres-
são, escravidão, massacre, estu-
pro, e os cruzamentos com mu-
lheres indígenas geram a primei-
ra mistura de raças, dando ori-
gem ao mameluco.  Décadas de-
pois, chegam ao continente os
negros escravizados, mais fortes
e valentes. Incansáveis trabalha-
dores, revoltados com a chibata
opressora, vivem na pele o sofri-
mento da agressão  e carregando
em seu instinto o sonho da liber-
dade.  Assim, foi criada a tríade
racial e com os seus cruzamen-
tos que formam o DNA inicial do
homem brasileiro: Cor parda

predominante de
cruzamentos, esta-
tura mediana, tra-
balhador por força
do braço genético
do negro, e gentil e
pacífico pela con-
dição genética ini-
cial do Tupi
Guarani. Pela ma-
triz Branca herda-
mos a desbravura,
a luta, a aventura e
o conceito de con-
vivência familiar e
matriarcal, cordia-
lidade e regras de
sócio convivência,
separatismo con-
forme o conteúdo
da posse individu-
al ou familiar.

 Esta tríade ra-
cial neste processo
construtivo, igual-
mente contribui na

construção da cultura e religio-
sidade que trazemos até os dias
atuais, e que resultou inclusive no
surgimento do sincretismo reli-
gioso em alguns casos, como
ocorreu entre o cristianismo e as
divindades africanas. Assim é a
minha humilde análise histórico
observatória do nosso povo.  Ain-
da no panorama histórico, os por-
tugueses agora proprietários des-
ta imensa fazenda Terra Brasilis
dos trópicos além-mar trataram
de colonizar, povoar e saquear
todas as suas riquezas.

Assim, face a imensidão de
terras, loteou suas divisas doan-
do áreas capitaneadas por alguém
ligado a coroa portuguesa e dis-
posto a colonizar, investir e ex-
trair as riquezas, com direito a
transmissões  hereditárias.  É
exatamente neste contexto que
até hoje é  formado o topo da pi-
râmide sócio econômica no Bra-
sil, com a distribuição de terras
em 14 partes, com suas riquezas
divididas por quem está exclusi-
vamente convivendo no poder e
faz seu banquete com a coroa por-
tuguesa. Abaixo deste topo pira-
midal, somente a plebe de escra-
vos e índios. Com o aumento  da
povoação européia e branca, che-
gando em navios, Naus e fraga-
tas,  vai surgindo a uma nova es-
tirpe ou classe dominante, que
rapidamente vai agregando ri-
quezas, ficando na base os negros
escravos, índios sobreviventes, e
funcionários brancos, mulatos e
cafuzos libertos dispostos a
intermediar as relações com os
escravos, denominados Capitães
do Mato. Todo este comporta-
mento de classe distribuído su-

cessivo por longos 400 anos, ar-
raigado as  piores barbaridades,
espúrias atrocidades e perversi-
dades semelhantes ao período
A.C. e pela idade média. Tive-
mos sim a independência como
nação, mas o jugo europeu con-
tinuou dominante e a escravidão
no Brasil foi a última a ser
abolida nas 3 Américas constitu-
ídas. O fim do escravagismo joga
o negro e o índio na vala comum
da sociedade formada e a eles
agora sem valor algum, não é
dado nenhum direito a não ser
viver das migalhas agora substi-
tuídas pelo  alimento que era ser-
vido aos porcos. Ao negro, vol-
tar para casa era impossível, não
lhe restando alternativa a não ser
trabalhar por dinheiro a quem o
escravizou por séculos e assistin-
do a chegada de novos povos eu-
ropeus (portugueses, italianos,
espanhóis, asiáticos e alemães) e
com direito a receber um pedaço
de terra pagos com o trabalho e
benefícios ruralistas. Neste sen-
tido, ocorre o crescimento e for-
talecimento da classe média di-
visória e que mantém e preserva
os mandatários do topo  por his-
tóricas heranças, na gangorra que
impulsiona a vez de quem pode-
rá estar no cume do poder.  A re-
tórica argumentação acima des-
crita representa a visão de como
eu vejo o nosso Brasil e seus in-
divíduos, independente de qual-
quer viés politicamente ideológi-
co, seja de esquerda ou de direi-
ta. Aliás, nem perco tempo com
essas roupagens, mas apenas o
meu olhar social.  A educação
jamais será levada a um indiví-
duo se ele não decidir procura-
la, pois não há interesse do po-
der dominante na formação de
seres pensantes na base desta pi-
râmide.   A classe média inter-
mediária tem seu olhos voltados
e avante para o alto,. Quando
olha pelo retrovisor, é para ver
se alguém está tentando ultrapas-
sar-lhe.  Quanto àqueles que es-
tão no topo, apenas olham para
baixo, analisam seus horizontes,
os r iscos calculados, a
insurgência de classes e o gran-
de controle do gado brasileiro,
marcado e feliz.

 E a imensa fazenda Terra
Brasilis continuará produzindo ri-
quezas e sem a parte que lhe cabe
neste latifúndio...!!!

Somente para poucos meus ca-
ros amigos...para poucos.?

 "A mais terrível de nossas he-
ranças no Brasil é esta de levar
sempre conosco a cicatriz de um
torturador impressa na alma(de
quem está na base) e pronta a ex-
plodir na brutalidade racista e
classista.” Darcy Ribeiro.

Crônica Walmir Bardo



5           www.saopaulodefato.com -   22 A 29 DE MAIO DE 2020

Procon Brás PereiraAconteceu Brás Pereira

ACRIMESP ENCAMINHOU AO MINISTRO DA SAÚDE SUGESTÃO
PARA INCENTIVO À PRODUÇÃO DE RESPIRADORES

Excelentíssimo Ministro,
Sabemos todos das dificulda-

des que o País e a população bra-
sileira vêm enfrentando com a
pandemia da Covid-19. A corri-
da para ampliar no País a oferta
de respiradores, vitais para paci-
entes contaminados pelo novo
coronavírus, tem levado o gover-
no brasileiro a desenvolver esfor-
ços e juntar forças para minimi-
zar a falta do equipamento, cuja
demanda disparou no mundo.
Sabemos também que governos
estaduais e prefeituras estão en-
contrando dificuldades para im-
portar equipamentos chineses.
Isso porque, desde o início do mês
de abril, autoridades da China
exigem que todos os pedidos se-
jam centralizados e feitos pelo
Governo Federal.   A centraliza-
ção é importante, para haja um
controle mais rígido e seguro nos
processos de importação. Mas,
mesmo assim, as dificuldades
continuam grandes e os preços
cada vez mais exorbitantes. Isso
porque o governo chinês vem dan-
do prioridade para relação diplo-
mática e para países com situa-
ção mais grave, como os Estados
Unidos, por exemplo. A corrida
para ampliar no País a oferta de
respiradores tem levado empresas
de variados setores a juntarem for-
ças para minimizar a falta do
equipamento. O Brasil tem qua-
tro fábricas de respiradores que,
juntas, em tempos normais, pro-
duzem cerca de 10 mil unidades

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

  www.moveismarino.com.br

REPRESENTANTES
PARA  VÁRIAS
REGIÕES DE
SÃO PAULO

Varejo e Atacado

www.saojoao.net(11) 94764-7240

por ano.  A fabricação levaria de
60 a 90 dias, segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria de Ar-
tigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de
Laboratórios (ABIMO). É eviden-
te que nenhum país tem capaci-
dade produtiva instalada de res-
piradores capaz de fazer frente a
essa demanda avassaladora.

Mas, mesmo com esse esfor-
ço, a capacidade instalada e o tem-
po de fabricação por parte dessas
indústrias especializadas, não tem
sido suficientes para suprir as ne-
cessidades do Sistema Único de
Saúde. A alternativa, evidente-
mente, é incentivar outras indús-
trias, de outros ramos de ativida-
des, a se juntarem a esse esforço.
Boa parte da planta industrial ins-
talada no Brasil está inativa ou
com produção reduzida, devido
principalmente à redução da de-
manda imposta pela quarentena
e isolamento. A proposta, certa-
mente, não é restringir a enco-
menda e aquisição dos suprimen-
tos da China, mas uma medida
para tentar evitar o colapso do
sistema de saúde no País. Hoje,
algumas indústrias já se dedicam
a essa tarefa, especialmente no
conserto e manutenção de equi-
pamentos já existentes na rede
pública. Paralelamente, alguns
institutos e universidades tam-
bém têm se dedicado no desen-
volvimento de projetos e protóti-
pos de respiradores, a custo bem
inferior aos importados. Em am-
bos os casos, porém, a importa-
ção de peças e insumos ainda é
necessária, pois não há produção

nacional. O que propomos a esse
Ministério é o desenvolvimento
de uma ação especial, que incen-
tive as indústrias brasileiras que
se encontram ociosas a iniciarem
a produção coordenada de pro-
dução de respiradores, inclusive
aproveitando estudos e projetos
desenvolvidos por institutos e
universidades. Se hoje existem
algumas inciativas por parte de
algumas indústrias, são iniciati-
vas isoladas. Falta, portanto, uma
coordenação centralizada, que so-
mente o Ministério da Saúde po-
derá encetar. Essa, sr. Ministro, é
uma ação que contribuirá decisi-
vamente para reduzir ou mesmo
evitar o colapso do sistema de saú-
de, terá menor custo e evitará au-
mento nas mortes de nossa sofrida
população.   Na certeza de que V.
Exa. saberá apreciar com dedica-
ção essa proposta, e assim estará
prestando mais um grande avanço
para minimizar a falta desse então
precioso equipamento.

Cordialmente, Ademar Go-
mes - Presidente do Conselho da
Acrimesp (Associação dos Advo-
gados Criminalistas do Estado de
São Paulo). Fonte: abimo.org.br

Dia 11/5, o advogado andradinense Ademar Gomes, presidente
do Conselho da Acrimesp (Associação dos Advogados

Criminalistas do Estado de São Paulo, encaminhou ao  ministro
da Saúde, dr. Nelson Teich, correspondência com sugestão de
incentivo às indústrias brasileiras que se encontram ociosas a

iniciarem a produção coordenada de respiradores para assistir
pacientes infectados com a Covid-19.

Veja o teor da
correspondência
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Parabéns,
Bairro da

Casa Verde!
Pelos seus

107 anos de
Progresso

Vereador Milton Leite e Paulo Cahim

Parabéns Bairro da Casa Verde !
Temos orgulho de fazer

parte desta história.

PARABENIZO O BAIRRO DA
CASA VERDE PELOS 107 ANOS

BOMBEIRO CAETANO  A GBC e a BMJV
www.bombeirocaetano.com.br

Maria Helena
parabeniza o

Bairro da Casa
Verde pelos

seus 107 anos e
se orgulha em

fazer parte
dessa história

Parabéns, Doutor Quirino!!

Homenagem de:  Miguel Torto-
relli, Presidente da Federação de
Amor-Exigente;  Regina Tortorelli,
Coordenadora Regional Paulistana
Norte da Federação de Amor-Exi-
gente;.  Izilda Alves, Consultora da
Federação de Amor-Exigente.

Telefonemas. Mensagens se
multiplicando no WhatsApp. Famí-
lia, amigos e líderes de Norte a Sul
do País comemorando, hoje, o ani-
versário do psiquiatra Quirino Cor-
deiro Júnior, referência no Brasil na
luta contra as drogas. Médico que
escolheu ser psiquiatra para “ajudar
pessoas que apresentam transtornos
mentais”. No seu currículo, o retra-
to de sua persistente dedicação a essa
delicada missão: recuperar, cultivan-
do esperança e renovando vidas, com
sabedoria e solidariedade ao unir,
novamente, famílias.  Secretário
Nacional de Cuidados e Prevenção
às Drogas, do Ministério da Cidada-
nia, foi de 2017 a 2019 o Coordena-
dor-Geral de Saúde Mental, Álcool
e Outras Drogas do Ministério da
Saúde. Foi professor e exerceu car-
gos de direção em renomados cen-
tros psiquiátricos. Uma carreira que
começou aos 17 anos, quando iniciou
o curso de Medicina na Universida-
de de São Paulo,seguido de residên-
cia e doutorado em Psiquiatria, além
de especialização em Bioética e Me-
dicina Legal.

 Além de pôr ordem no caos da
Saúde Mental no Brasil, o doutor
Quirino atende diariamente,líderes
de todo o País, que buscam orienta-
ção e parcerias. Inúmeras reuniões
marcam o seu dia, que se prolonga
até oito, nove da noite na SENA-
PRED. Agora, em tempos de pande-
mia, reuniões on- line com sua equi-
pe, com representantes de comuni-
dades terapêuticas, associações an-
tidrogas , políticos e secretários de
saúde de todo o Brasil.

 O doutor Quirino conquistou o
apoio de mães, pais, avós e tios por-
que tem garantido com suas impor-
tantes ações na SENAPRED, a po-
sição do governo federal :”ser con-
tra a liberação das drogas no Bra-
sil”. Valorizou e investiu na Federa-
ção de Amor-Exigente, na Pastoral
da Sobriedade, na Fazenda da Espe-
rança e na Cruz Azul do Brasil, que
mantêm grupos que orientam fami-
liares na recuperação de filhos e pa-

rentes. E homenageou em Brasília
os grupos Alcoólicos Anônimos,
Narcóticos Anônimos Al-Anon e
Nar-anon, com o reconhecimento ao
trabalho desenvolvido no apoio ao
tratamento e no atendimento a de-
pendentes químicos e a suas famí-
lias.  Comunidades terapêuticas têm
sido credenciadas pela SENAPRED
para acolhimento de dependentes de
droga. O mapa está no site do Mi-
nistério da Cidadania. Em
fevereiro,criou , com Edu Cabral,
Claudia Gonçalves Leite, Joaquina
Mercês, Lívia Lopes e toda a equi-
pe SENAPRED, o FÓRUM PER-
MANENTE DE LUTA CONTR AS
DROGAS , reunindo em Brasília li-
deranças antidrogas de Norte a Sul
do País,  artistas ,atletas, especia-
listas, políticos , representantes de
famílias, unindo diferentes setores
da sociedade brasileira “para defen-
der e manter políticas públicas efe-
tivas contra o narcotráfico e na de-
fesa da assistência aos dependentes
químicos e a seus familiares”.

Quirino e Equipe

Quirino no Forum

Marchas da Familia Droga Tô Fora

Praça Dalva Aparecida dos Santos ficou beleza
Dalva Aparecida dos San-

tos, era a esposa do Jornalista
Brás Pereira. Que recebeu uma
homenagem através do Lean-
dro Gimenez e o vereador
Claudinho de Souza, que por
Lei 16.443/2016 denominou a
Praça Dalva Aparecida dos
Santos Pereira o local era um
terreno abandonado é conhe-
cido como ponto de “viciado”
e descarte de lixo. Nessa se-
mana através da solicitação
encaminhada para a subprefei-
tura de Casa Verde/ Cachoei-
rinha foi implantada o progra-
ma Revitaliza, devolvendo
vida e beleza para a praça,
alem disso instalamos equipa-
mentos de ginástica ATI para
utilização dos moradores da
região.

Bras Pereira e seu filho José
André dos Santos Jr.  na Praça

Dalva Aparecida dos Santos.

O abraço é um
gesto de carinho
entre duas pessoas
ou mais. Seu sig-
nificado pode vari-
ar de acordo com
cada cultura, e
através dele pode-
mos cumprimentar
e expressar senti-
mentos de amor,
saudade e carinho.
A data surgiu após
o australiano Juan
Mann iniciar em
2004 a “Free Hugs
Campaign” (Cam-
panha Gratuita de
Abraços), que con-
sistia em distribuir
abraços gratuitos,
pelas ruas de Syd-
ney para despertar
a atenção das pes-

soas da importância de um abraço. A ação foi amplamente
divulgada na internet e o movimento ficou conhecido mundial-
mente, ganhando milhares de adeptos. De forma voluntária e
coletiva, as pessoas vão às ruas no dia 22 de maio para abraçar
pessoas, independente da raça, etnia ou sexo.—  sentindo-se
amado com Jacy Maluf.

Dia 22 de Maio “Dia do Abraço”

Regina Tortorelli, Miguel Tortorelli e Izilda Alves

A Força da Mulher!


