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Uma parceria entre a
Subprefeitura Casa Verde/

Cachoeirinha e o Grupo
Farma Conde permitiu a
pulverização de diversas

vias da região de Casa
Verde, Cachoeirinha e

Bairro do Limão na última
quarta-feira (27). A ação é

uma forma de combate à
proliferação da Covid-19

(Coronavírus).
Sete tratores realizaram

o trabalho através de pulve-
rizadores de grande porte,
cada um com capacidade

reservatória entre 600 litros
e 4 mil litros.

As áreas menores e de
acesso limitado foram

pulverizadas por 13 profissi-
onais com equipamentos de

costas, cada um com capaci-
dade de 20 litros.

A matéria-prima da
pulverização é o hipoclorito

de sódio, produto ampla-
mente utilizado como

desinfetante e que não
oferece toxidade para o ser

humano e para animais.
Não houve custos para a

administração pública. Todo
o material, mão de obra e

equipamentos foram doados
pela empresa parceira.

  O antigo Hospital Soroca-
bana, na Lapa (zona oeste), fe-
chado desde 2011, voltará a ter
leitos em funcionamento, segun-
do disse o prefeito Bruno Covas
(PSDB), na última quinta-feira
(29).  Atualmente o Hospital So-
rocabana abriga uma AMA, um
Hospital Dia e um Centro Es-
pecializado de Reabilitação. São
dois andares ocupados e outros
cinco ociosos no local.

 Em 2018, o prédio chegou
a ser vendido em um leilão do
TRT (Tribunal Regional do Tra-
balho) para que dívidas traba-
lhistas fossem pagas. A venda,
porém, acabou anulada, pois o
estado, que detém parte do ter-

Hospital Sorocabana será
reaberto para o Covid-19

reno, não foi notificado na oca-
sião.  Ao menos desde 2019, mo-
vimentos sociais se uniram para
formar um coletivo que luta pela
reabertura do hospital. Um im-
bróglio jurídico, no entanto, im-
pede que ele seja reativado.  Em
2016, o prédio que pertencia ao
estado, foi cedido à prefeitura por
20 anos. Desde então, apenas os
três serviços municipais de saú-
de foram instalados.  Segundo a
prefeitura, o Sorocabana terá 60
leitos de enfermaria para tratar
pacientes com Covid-19. O an-
dar térreo vai se somar à AMA,
que já é administrada pelo mu-
nicípio.    Com informações do
Agora SP por Tayguara Ribeiro

Uma parceria em prol da Saúde e no combate a COVID-19

Sabe aquele mercadinho, mer-
cearia, açougue, farmácia, lojinha
e comércio em geral que fica bem
pertinho da sua casa...!!!

 Agora na quarentena ele está
precisando muito ter você como
freguês.  Comprando no peque-
no comércio local você evita sair
de carro e fica distante da aglo-
meração que existe nas grandes
redes de supermercados.  Proteja
sua família do Covid-19.

Apoio: SACI - Sociedade dos
Amigos Colaboradores do Bair-
ro Imirim e Jornal São Paulo.

Veja quais são as vantagens de consumir das micro e pequenas
empresas da região em que você mora.

.

Unidade, que estava fechada
 desde 2011, já sedia uma AMA

Valorize o comércio do seu Bairro
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Editorial Tia Zulmira

EXPEDIENTE:

Ao abrir as portas do abençoado terreiro, ao distribuir as senhas, um eleitor consciente ao
escolher candidato para votar, veio ao abençoado terreiro da vovó Candinha para uma con
sulta:-“Magnânima guru venho consultar para dirimir uma dúvida: deverei votar na próxima

eleição? Estou decepcionado com os governantes atuais; há possibilidade de, através dos votos consci-
entes colocar os políticos atuais, governador, prefeito, vereadores colocar esses ‘enganadores’ na marca
do pênalti?”   Para atender essa consulta atualíssima e com base - os eleitores não suportam tanta
demagogia -, foi escalado o caboclo Sete Flechas. “Zifio, sua consulta é legal; os políticos atuais estão
enrolados tal qual palha de aço! Quando não roubam, nada fazem; apenas leis esdrúxulas são válidas

para eles: observe de que houve uma mudança no rodízio de veículos na capital que vigorou apenas um
dia! As dedicadas ‘mamães’ desses políticos foram lembradas com palavras de baixo calão; no outro dia
o rodízio voltou ao normal. Votar atualmente é bobagem. Fique em casa. Os candidatos atuais são mais
fracos que café em casa de pobre. A eles interessam o ordenado pago em dia e o ‘trabalho (sic)’ de
poucas horas semanais. Um médico, um professor e outros profissionais que estudaram, ganha menos
e trabalha muitas horas durante o mês! Alguns políticos são menos cultos que os citados e através de
ordenado e propinas, ‘lavam a égua’. Portanto não vá na onda; no dia da eleição, vá pescar! O cliente
seguirá os sábios conselhos do caboclo Sete Flechas!

Eleitor consciente, o consulente  do  dia!

Crônica Professor Clovis Pereira

*Tecnologia*  Curioso como o ser humano não passa também de um
simples ser vivente e que não sabe de quase nada, porém, acha que tem
tudo e que somos adiantados tecnologicamente. Ledo engano, um sim-
ples vírus, onde é possível extermina - lo da nossa pele, apenas lavando
com água e sabão. Mas, se o danado entrar em nosso corpo, a coisa "pega"
a nossa inteligência ou tecnologia, ainda não descobriu como acabar com
um ser tão diminuto e "insignificante", temos antídotos para venenos de
qualquer tipo de cobras, vacinas para gripe, mas, estamos apanhando feio
deste tal coronavírus. Será que um dia ainda viramos o jogo? Torcemos
para que esse dia chegue breve. Quem viver verá.

*Cívico*  Na manifestação desta semana na Avenida Paulista, os par-
ticipantes tiveram uma agradável surpresa. Os policiais militares de ser-
viço no local, num ato de respeito e civismo, prestaram continência a
população e a Bandeira do Brasil. Assim, os policiais mostraram ao povo
que estão do lado da Pátria e do bem, num gesto claro que apoiam a
verdade, a democracia e a decência. Parabéns a Polícia Militar e ao Co-
mando, que respeitam a Constituição e eventualmente não cumprirão or-
dens absurdas, como aconteceu no Ceará, em que policiais não permiti-
ram que carros particulares demonstrassem patriotismo, obrigando o con-
dutor a retirar a Bandeira brasileira ostentada com galhardia por verda-
deiros patriotas. A Policia Militar de São Paulo, demonstrou assim, um
espetacular exemplo ao Brasil.

*Coronadória*  Dória foi eleito  porque "grudou" no nome de
Bolsonaro, usando camisetas com os dizeres (Bolsodoria), assim, ele con-
seguiu ludibriar todo o Estado e na primeira oportunidade, apunhalou o
Presidente pelas costas, numa atitude pior que a do Adélio. Em função
disto, sua confiança e credibilidade começou a ruir, veio a pandemia e
enterrou de vez as prevenções políticas do indivíduo. Hoje o próprio
coronavírus tem mais confiabilidade, credibilidade e apreço que este Go-
vernador. Lamentável e extremamente engraçada a comparação entre Dória
e coronavírus. Pois, o vírus você sabe como vai atacar e te prejudicar, já o
governador......

*STF*  Coisas do Brasil, a Constituição permite e da outorizacão para
a liberdade de expressão, porém, esta liberdade não está ao alcance de
todos. Na história do mundo, até Jesus foi criticado e crucificado, mas,
membros do STF não podem sofrer criticas, acaso eles são infalíveis não
erram, são a perfeição encarnada? O mais curioso, é que são eles os res-
ponsáveis pela garantia da Constituição e a liberdade de expressão e cir-
culação, o direito de ir e vir e ter opiniões. Lamentável e vergonhoso.

*Qualquer*  Se uma reunião secreta de QUALQUER Governo e Mi-
nistros de QUALQUER País do mundo, fosse colocada a público por
QUALQUER  Ministro de QUALQUER dos poderes constituídos, a pu-
nição, seria QUALQUER coisa assim, muito dura e severa. E qual o motivo
da pena, envolve Segurança Nacional e Alta Traição. Tá opinado.

*Vírus*  De tempos em tempos, o Brasil convive com certos tipos de
vírus que aparecem ninguém sabe de onde e como. Agora além deste
coronavírus, temos também o coronadória e o brunovírus, (fizeram faixas
de um metro de distância para segurança nos terminais de ônibus. Já den-
tro do coletivo, a distância era de dez centímetros ou menos), por conta do
rodízio de 24 horas, com isto, quanto foi a dissiminacão do vírus? a dife-
rença de o primeiro sabemos como evitar e o que fazer até que surja a
vacina. Já o vírus político, só temem as urnas e detestam os votos e, é
possível acabar com eles a cada quatro anos e assim, nos livrar da praga.

*Críticas*  "Quem não quer ser criticado, satirizado, fique em casa e
não vá para a vida pública, isto é censura prévia, e quem gosta de censura
é tirano e ditador". Sessão do STF  no qual o Relator foi Alexandre de
Moraes, e acompanhado pelos demais ministros. Quando a Presidente
era Carmem Lucia.

*Audiência*  O vira casaca José Luiz Datena, após começar a criticar
o Presidente Jair Bolsonaro (ninguém sabe bem ao certo o motivo), per-
deu muitos de seus espectadores e quem agradece: a Rede Record com o
Cidade Alerta apresentado por Luiz Bacci, a Rede TV com o apresentador
revelação Sikêra Jr. que já estava ameaçando o programa sanguinário da
Band. Com a queda de prestígio de Datena, a audiência também vem
desabando ladeira abaixo. Não demora e o  "jornalístico" do Morumbi,
não passará de uma triste lembrança. Quem viver verá.

Nossos dirigentes - nação, es-
tado e cidade a mim me parece des-
conhecer a real situação do momen-
to. Nosso Presidente Bolsonaro faz
discursos, demite ministros, prome-
te melhorias e tudo continua como
dantes. O governador Doria acon-
selha ao povão manter-se em casa,
sem analisar que, mantendo-se em
casa e sem trabalhar, como fica? O
prefeito Bruno a mim me parece
mal assessorado devido algumas
declarações e aprovar a mudança
de rodízio e se foi com seu aval tal
atitude. Felizmente o resultado foi
confuso, a mídia caiu em cima e

derrubou tal mudan-
ça. E a Câmara de Ve-
readores? São 55 elei-
tos e ninguém se ma-
nifesta a favor do po-
vão. As eleições vem
aí; os promessões de
plantão têm como
‘bengala’ na zona nor-
te o prolongamento da
avenida Cruzeiro do
Sul até ao Mandaqui,
o Campo de Marte
transferido para outro
lugar, as comemora-
ções que acontecem
na avenida Santos Du-
mont que congestio-
nam o trânsito local

serão abolidas. Há lugares mais
apropriados como o Anhembi.
Se eleitos com o efeito dessas
‘bengalas’, terão mais quatro
anos  ‘de vacas gordas’. Acon-
tece que os poucos eleitores na
ativa saberão rechaçar esses pro-
messões de caderneta. A cada
eleição na zona norte da capi-
tal, são mandados às favas di-
versos políticos que nunca dis-
seram a que veio! Chumbo ne-
les! Atualmente, os munícipes
estão no mato sem cachorro.
Comprove! Os políticos que ten-
tarem reeleição, idem!

No mato sem cachorro!

Várias datas cívicas e religiosas foram ‘ajuntadas’ e foi decre-
tado ‘feriados prolongados’. O povão acostumado com tantas pa-
ralisações, recebeu e não entendeu o princípio desses feriados.

Há proibição quanto ao uso das praias e muitas cidades não aco-
lhem visitantes. Pelo andar da carruagem, o povão se sentirá
‘enclausurado’ tal qual religiosas num convento.

O futebol deverá acontecer segundo informes. Como um time
se manterá sem as rendas e com despesas enormes. Há movimento
para corte de salário de jogadores, comissão técnica e demais cola-
boradores.

A profissão que enriqueceu e deu boa vida a muitos, verdadeira
‘vaca leiteira’ parece que está sentindo a ação destruidora causada pelo
coronavírus!

Minha finada avó materna dizia: ’não há mal que sempre dure,
nem bem que não tenha fim’. A profecia da velhinha tem base.

Em anos passados, o povão reclamava da situação, desemprego
etc. Agora não reclama; convive com tudo, quietinho!

Outra ‘raça’ castigada são os árbitros de futebol. Entrevistados
por um  matutino, se queixaram da falta de trabalho com a parali-
sação das partidas de futebol. Sem a renda sobre as arbitragens, a
crise monetária aconteceu. Muitos dependem desse trabalho.
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SEDE PERFEITOS

Em suas atividades de curas, os
curados ouviam as exortações “Teus
pecados foram perdoados e Vai e não
peques mais” mostrando-nos clara-
mente que nossos sofrimentos físi-
cos e ou morais são de origem espi-
ritual. Acreditamos que nem todos
os que foram curados pelo Cristo
continuaram sãos, porque, nós, após
conseguirmos nosso expurgo, diga-
mos assim, temos a tendência de
cometermos os mesmos erros, e, con-
seqüentemente, adquirirmos os mes-
mos problemas anteriores. Vejamos
como exemplo a parábola dos dez
leprosos (Lucas 17: 11 a 19) que fo-
ram curados, mas que apenas um
voltou para agradecer comprovando
o que afirmamos logo atrás.

 O “sede perfeitos” que encon-
tramos em Mateus 5:48 tem o mes-
mo efeito do “vai e não peques mais”
porque a busca dessa perfeição con-
siste em não cometermos os mesmos
deslizes e assim nos elevarmos es-
piritualmente para atingirmos o es-
tado que não mais nos trará inquie-
tações dolorosas, pois que, aprende-
remos na prática que o ciúmes é do-
ença na (e não da) alma possessiva
já que ele é, também, uma amoral
que devemos combater em nós. Ou-
tro item que compreenderemos é que
a saudade significa esperança de re-
encontro quando não movida pelo
remorso.  Jesus não nos quer perfei-
tos da noite para o dia. Já afirma-
mos isso varias vezes porque Ele
conhece nossas limitações e por isso
suas admoestações são para que bus-
quemos nosso aperfeiçoamento sem-
pre, independente da igreja que es-
colhermos para nos auxiliar nesta
empreitada. Sim, porque a função da

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
 Demostre carinho com as pessoas de sua relação, principalmente

pela vizinha do ap/37, uma garota ‘caridosa’ que a todos acolhe quando
o maridinho viaja!

Seja maleável em todos os momentos da vida, caso queira fazer
parte entre os viventes. Sendo rebelde e encrenqueiro, logo receberá
o passaporte para a outra vida

  Tenha o lugar certo para realizar suas compras, nada de ficar
‘rodando’ à procura de promoções. Compre à vista, pague em grana
limpa e peça abatimento. Os comerciantes concordam e seja feliz!

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

  Ao ser ridicularizado por outros viventes, não desanime. Vá
em frente e peça a todos os santos um milagre: que o carro dos seus
inimigos abracem um poste de iluminação!

  Palavras doces fazem mal aos diabéticos! A eles dirija pala-
vras salgadas como bacalhoada, feijoada, vaca atolada e outras
palavras predominantes ao sal.

 Numa festa de casamento  em que rola chope e salgadinhos,
procure uma posição adequada para encher o bucho. No momento,
as festas estão racionadas e, aparecendo alguma, a hora é essa!

  O início de uma caminhada começa com o primeiro passo!
Caminhe a partir do segundo passo; o primeiro poderá ‘acertar’ um
monte de dejeto, caso caminhe pela av. Rio Branco, nas proximida-
des da cracolândia!

 Tudo no momento está certo! O rodízio de veículos retornou
de onde não deveria ser mudado, sua sogra foi pro norte para fugir
do coronavírus, quer felicidade maior?

  O momento vale tudo! Circular com máscara, assistir tevê com
programas  velhos, ouvir falácias de políticos safados e notar que os
vereadores das câmaras estão na sua; folgados!

 Tenha um ponto de apoio ao circular de busão pelas ruas esburacadas
da cidade! Se não apoiar, cairá, quebrará os óculos e sujará o terno,
único para ir à missa. Como as missas estão suspensas, fique sujo!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Idealize seus planos; nada de seguir opinião dos outros. Saiba
errar sozinho (a). Se opinião e palpite funcionassem, seriam
comercializadas!

 Comece a se realizar: tome uma ducha, troque a roupa ensebada,
corte o cabelo e a barba e, sendo mulher, olhe no espelho e combata
as rugas. Em contrário onde se encontre, a turma sai de perto!

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

religião é justamente nos religar com
o divino, mas não camufladamente
e sim verdadeiramente porque não
conseguiremos enganar nossa cons-
ciência. Veja que quando os nossos
pensamentos menos dignos nos le-
vam a cometer certos desatinos, cul-
pamos nosso corpo, nossos olhos
nossa língua e nunca nossa alma,
pois dizemos que a carne é fraca. Isto
seria o mesmo que culpar um auto-
móvel que estamos dirigindo em uma
ação menos digna e culparmos a
maquina pelos desvios do condutor.

Ora, muitos relacionam as doen-
ças que torturam o nosso corpo aos
diabos da vida e sendo todas elas por
nossa culpa e por nossa irresponsa-
bilidade, esquecendo-se que se cui-
dássemos melhor deste veiculo que
utilizamos para nosso aperfeiçoa-
mento, ele nos ajudaria a carregar
nossa existência com mais serenida-
de.  Aprendemos que quem reclama
o tempo inteiro não tem tempo de
ser feliz como sendo outro item que
costumamos mascarar, pois muitas
vezes é necessário, e quase sempre,
o risco de perder para se aprender a
valorizar o que se tem já que os la-
ços do coração valem mais do que
os laços do sangue, pois cada qual
julga o próximo de acordo com as
próprias fraquezas que carrega den-
tro de si.  Então, quando nos revol-
tarmos com os problemas (dificulda-
des) que nos aparecem, não tiramos
proveito do aprendizado que tería-
mos de obter com estes acontecimen-
tos e assim, demorarmos mais tem-
po para alcançarmos o que Jesus nos
propõe para nosso aperfeiçoamento.
Erramos neste conceito? Acredita-
mos que não!

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!

Os últimos momentos do ano de
2019 e a entrada do ano de 2020 fo-
ram marcados por um alerta vindo
da China, inaugurando um período
de incertezas crescentes. Os países
da Europa foram os primeiros a re-
ceberem o objeto da crise chinesa,
ou seja, um vírus, hoje conhecido
como Covid-19. Entretanto, o referi-
do vírus ganhou proporções globais
e logo chegou ao Brasil. Nós não
imaginávamos (talvez por falta de
transparência de nosso governo ou

simplesmente pelo desconheci-
mento cientifico em relação ao refe-
rido vírus) sues efeitos. Enquanto
comemorávamos e planejávamos o
novo ano, havia um inimigo nos es-
preitando.

Com a entrada de 2020 e a che-
gada do vírus ao Brasil, vidas foram
ceifadas, comércios dos mais varia-
dos portes econômicos foram encer-
rados, um possível colapso econômi-
co começou ganhar forma e o terror
foi instaurado na população e, ain-
da, inaugurou o que pode ser a mai-
or crise mundial do presente século.
Ademais, rapidamente a mídia se
engajou em noticiar seus efeitos.
Mortes começaram a serem noticia-
das com frequência assustadora; a
cada dia o número de infectados se
revelava muito maior e o medo pe-
rambulava entre nós pois essa doen-
ça é objeto do desconhecimento da
medicina e da ciência. Em pouco
tempo o Brasil registrou uma queda
do mercado de trabalho suficiente
para que milhares de brasileiros per-
dessem seus empregos. A quarente-
na, que já permanece por pouco mais
de sessenta dias, trouxe sofrimento
às inúmeras classes trabalhistas. As
pessoas tiveram que explorar a cria-
tividade, mudar planos e adaptarem-
se, de alguma forma, objetivando a
garantia do sustento. Conosco, pro-
fissionais da música, não foi diferen-
te. Devido ao isolamento social pres-
crito pela Organização Mundial da
Saúde e Ministério da Saúde de nos-
so país, bares, restaurantes, teatros,
cinemas e casas de show foram fe-
chados. Consequentemente, músicos
e outros artistas tiveram que parar,
abruptamente, suas atividades; o re-
sultado foi que ficamos sem nosso
sustento. A internet, neste momento,
tem sido nossa única saída financei-
ra. Quem poderia imaginar que os

shows e festivais pudessem aconte-
cer nas varandas dos prédios e nas
redes sociais, tendo como suporte de
divulgação a internet? Os calorosos
e motivadores aplausos passaram a
ser os milhares de recadinhos nos
murais de nossas redes sociais de-
monstrando, assim, os  evidentes
desafios que estamos enfrentando.
Talvez o mais difícil desafio seja
(pelos menos para professores de
música) ministrar aulas online.

Há 17 anos ministro aulas de
viola caipira e nunca enfrentei uma
situação parecida com a do presen-
te momento, sendo a internet o ins-
trumento pelo qual sou capaz de or-
denar minha sobrevivência. Outros-
sim, as dificuldades não param pois,
embora a tecnologia seja o instru-
mento do momento, há resistência
entre os alunos que não acham efe-
tivo o ensino ministrado remotamen-
te e, existem aqueles que não sabem
lidar com os meios digitais. A des-
valorização de nosso trabalho con-
cretiza-se pois que outros ainda
acham que não temos trabalho ao
disponibilizarmos o material remo-
tamente. As mudanças são muitas e
uma coisa é certa: sairemos mais
fortes e preparados para o futuro e
suas possíveis incertezas. Por cau-
sa das respectivas incertezas, uma
lição é importante: devemos viver
um dia de cada vez e esperar que
sejam sempre melhores. A tristeza
tem me acompanhado na medida em
que vejo o estado atual do mundo,
isto é, famílias quebradas pela mor-
te de entes queridos, cidadãos de-
sempregados por decorrência da
pandemia, outros não tendo o míni-
mo de estrutura para subsistência e
até passando fome. Contudo, tenho
refletido a fim de aproveitar esse
momento para crescer, me tornar
uma pessoa melhor e fazer a dife-
rença no mundo. A longitude com
que temos de nos manter das pesso-
as me aguça a saudade; saudade da
família, dos alunos, dos amigos e
dos fãs. Meu consolo, no entanto, é
que esse momento vai passar e ve-
rei o mundo com os olhos de quem
pôde aproveitar o momento para
crescer. Lutar pela vida é uma esco-
la, portanto, escolho continuar lutan-
do através da música, de minhas
aulas, por minhas crenças e pelas
pessoas e coisas que amo.

Música Fabiola Mirella

O músico em meio à pandemia
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 HÁBITO  DE XINGAR  E  FALAR  PALAVRÕES
NÃO AGRADAM A DEUS

Todas as religiões tem o mesmo objeti-
vo de não aceitar o hábito de xingar e falar
palavrões que está invadindo todo o nosso
dia a dia, como se o desrespeito fosse de-
monstração de poder,autoridade , moral,
cultura social e familiar, e os ensinamen-
tos de Deus não podem ser desprezados .
Com a divulgação da reunião ministerial
do Governo Federal a Folha de São Paulo,
publicou que pelo menos 41 palavrões fo-
ram proferidos e o Presidente da Repúbli-
ca foi o recordista com 33 palavras de bai-
xo calão para atacar adversários e também
impor respeito aos auxiliares. O LEMA
'’Brasil acima de tudo e DEUS acima de
todos" está agradando ao nosso Pai diante
de todo esse clima de ira, xingamentos,
discórdias? A Bíblia diz que xingar não é
bom. Devemos tomar cuidado com o que
falamos. porque palavras insensatas podem
ter muitos efeitos negativos.Tiago 3:1-12-
Fala sobre o poder que a língua tem para
causar problemas, precisamos ter cuidado
porque as nossas palavras podem nos le-
var a pecar ou levar outros a pecar (muitas
vezes contra quem pecou).É por isso que a
Bíblia nos aconselha a pensar antes de falar, para evitar muita con-
fusão (Provérbios 21:23). Xingamento é insultar outra pessoa e hu-
milhar para ferir. Em muitos casos vem com palavrões. Você já pa-
rou para pensar no significado dos palavrões? Quando alguém lança
um palavrão contra outra pessoa está dizendo que isso aconteça ou
que vê essa pessoa assim. Da mesma forma, se a pessoa xinga outra,
chamando de prostituta está dizendo para o mundo que essa pessoa é
prostituta, lançando duvidas contra seu caráter. Além de ferir a
pessoa,pode destruir sua reputação.

A Bíblia diz que o cristão deve deixar de lado as calúnias e a
palavras torpes, porque não são boas. A sua boca fala do que está
cheio o coração (Lucas 6:45). Por isso, precisamos encher nossas
mentes de coisas boas e agradáveis a Deus,que serão refletivas no
nosso falar .E quando nos iramos com alguém, devemos refrear a
língua em vez de xingar. Se não tenho nada de bom para dizer, é
melhor ficar calado. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês,
mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessi-
dade, para que conceda graças aos que ouvem." Não entristeçam o
Espírito Santo de Deus", com o qual vocês foram selados para o dia
da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria
e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassi-
vos uns para outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os
perdoou em Cristo. (EFÉSIOS 4;29-32) - Fonte - Respostas Bíblicas
- E O ESPIRITISMO o que nos ensina sobre o habito de falar pala-
vrões? Jesus nos ensina que a boca fala daquilo que está cheio no
coração - Mateus 12:34 e essa é uma grande verdade, pois no Espiri-
tismo sabemos que somos responsáveis por todas as nossas ações, e

Saúde Pública Ari Pereira

BRIGADA DE EMERGÊNCIA PRIMEIROS
SOCORROS PARAISÓPOLIS

A favela de Paraisópolis, a segunda maior de São
Paulo, passa a contar com 240 brigadistas para ajudar a
socorrer casos de emergência dentro da comunidade.
São moradores que fizeram o curso de socorrista orga-
nizado pela associação comunitária. O tenente do cor-
po de bombeiros, Roberto Caetano, coordenou a
capacitação.  Para dar cobertura aos quase 45 mil mora-
dores, os socorristas se dividem em 60 bases de emergên-
cia espalhadas pela favela. Garagens e casas que guardam
as pranchas longas, usadas para o transporte de pacientes,
kits de primeiros socorros e equipamentos de proteção in-
dividual. Fiama do Nascimento resolveu ser socorrista
porque sabe que, na região, a ajuda pode demorar a che-
gar. Ela explica o que vai fazer na hora da urgência.

 Condições precárias de moradia dificultam isolamen-
to vertical nas periferias:   A formação dos brigadistas vem
reforçar uma série de iniciativas da comunidade para com-
bater a pandemia. Paraisópolis está pagando pelos servi-
ços de três ambulâncias particulares, vai contratar 12 bom-

Para dar cobertura a quase 45 mil moradores, socorristas se dividem
em 60 bases de emergência espalhadas pela favela

RESGATANDO VIDAS AJUDANDO O BRASIL
WWW.BOMBEIROCAETANO.COM.BR

beiros civis para ajudar os socorristas, e transformou duas
escolas da região em casas de isolamento, para afastar
pessoas com sintomas de gripe de perto das famílias, que
costumam viver em casas de dois ou três cômodos.  O
líder comunitário Gilson Rodrigues explica que a favela
precisou se organizar para dar conta das demandas que
as políticas públicas não costumam alcançar.O número
de casos de Covid-19 confirmados em Paraisópolis mais
que dobrou em uma semana. Eram 38 na semana passa-
da. Chegou a 80 nesta semana. O balanço leva em conta
apenas o atendimento feito pelas ambulâncias.  Condição
socioeconômica do bairro é determinante para isolamen-
to, diz pesquisa da UFC ::   Os custos das iniciativas estão
sendo pagos por empresários locais, moradores e por fi-
nanciamento coletivo. Quem quiser colaborar pode en-
trar no site esolidar.com, escrever Paraisópolis no campo
de busca e escolher um entre três projetos que estão sendo
tocados pela comunidade para o combate ao coronavírus,
incluindo a apoio aos brigadistas. Fonte: BrasilFato

Jesus também aborda a Lei de Ação e Rea-
ção na  passagem "não pode uma arvore dar
maus fruto, e nem uma má arvore dar bom
fruto - Mateus 7:18. - Lemos na codificação
espírita que a qualidade da linguagem é um
valioso indicio para medirmos o nível evo-
lutivo dos indivíduos. Veja - Reconhecemos
a superioridade ou a inferioridade dos espí-
ritos pela linguagem de que usam: os bons
só aconselham o Bem e só dizem coisas pro-
veitosas, tudo neles confirma sua elevação.
Os maus enganam e todas as suas palavras
trazem o cunho da imperfeição e da
ignorância.Os diferentes graus por que pas-
sam os Espíritos se acham indicados na es-
cala espiritual.O estudo dessa classificação
é indispensável para se apreciar a natureza
dos Espíritos que se manifestam ,assim como
suas boas e má qualidades. O LIVRO DOS
MEDIUNS - 1º parte - Cap.  IV - TEM 49 -
TÓPICO 10. O ESPIRITISMO também en-
sina que os palavrões ATRAI OBSESSORES
- E O QUE É OBSESSOR- Segundo o Espi-
ritismo obsessor, é um espírito que se ocupa
temporariamente de causar transtornos e

prejudicar a vida das pessoas desde que estas se encontrem em sinto-
nia com o obsessor. WIKIPEDIIA. fonte - O CATOLICISMO os as
ensinam alguns trechos da Sagrada Escritura como; Lc. 6:45: O Ho-
mem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem
mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boa fala daquilo
que o coração está cheio. As seguintes citações bíblicas são claras,
simples e diretas: Ef. 5,3-4: Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor
Jesus Cristo,que do alto do céu nos abençoou com toda a benção espi-
ritual em Cristo, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para
sermos santos e irrepreensíveis, diante de seus olhos. Col. 4,6: - QUE
as vossas conversas sejam sempre amáveis,temperadas com sal,e sabe
responder a cada um devidamente. Ep 4,29: Nenhuma palavra má
saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre
que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Col. 3,8: Agora, porém,
deixai de lado todas estas coisas:   IRA, ANIMOSIDADE, MALEDI-
CÊNCIA, MALDADE, PALAVRAS TORPES DA VOSSA BOCA.
(Ef. 4,23-24): Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e re-
vestidos do homem novo criado à imagem de Deus, em verdadeira
justiça e santidade. Mt. 12,36-37-Eu vos digo,no dia do Juízo os ho-
mens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido.E
por tuas palavras que será justificado ou condenado. Mahtama Gandi
diz "o fraco jamais perdoa;o perdão é uma das características do forte
".

As religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo
ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes,
desde que alcancemos o mesmo objetivo e ainda  “OLHO POR OLHO
E O MUNDO ACABARÁ CEGO".

A noite e a bohemia...a boa
música e aquela birita de bar em
bar, as festas e o encontro notur-
no com os amigos possuem um
brilho tão inebriante que as ve-
zes queremos que o tempo esque-
ça de seus minutos a seguir, para
que possamos aproveitar ao má-
ximo a agradável resenha, o pró-
ximo copo, a última canção da
noite e até o contemplar do raiar
de um novo dia.  E nosso querido
Paulo Inglês nos permitia com
sua lente fotográfica  registrar e
parar o tempo...com a imagem
dos incríveis e bons momentos.

 Eu tenho a impressão que
raramente o dia conseguia con-
templar e ilumina-lo, ou á luz do
sol registrar a sombra do seu cor-
po caminhando pelas ruas e deli-
neando ao chão, os contornos do
seu inseparável chapéu e  câme-
ra fotográfica ao peito, próxima
do coração.

] Mas a noite sim...ela con-
seguia conviver com sua presen-
ça através de luzes, cores, brilhos,
flashes, sorrisos e sonhos.

 Pois bem...ontem, a noite
paulistana ficou  muito triste e
não conseguiu ter coragem de se
despedir do Paulo Inglês. Ironi-
camente ela deixou para "o dia"
fazer o último adeus...e acho até
que lhe faltou coragem para isso,

preferindo guardar em sua pe-
numbra os flashes da Kodak da-
quele que escolhia os  registros
das boas festas. Aliás, neste que-
sito ele era um expert com seu
faro notívago de quem casou-se
com a noite (sic) e decidiu com
ela os melhores lugares para se
curtir.

 O Paulo Inglês, o Brother na
intimidade de alguns...registrava
já no início dos anos 70 todas as
festas do Aristocrata, o magistral
clube da sociedade negra paulis-
tana e por lá, através do seu in-
termediário domínio inglês, era
uma espécie de relações sociais
do clube ciceroneando artistas
internacionais como Ray Char-
les, Billy Paul, Ella Fritzgerald,
Aretha franklin, Tina Turner,
Lisa Minelli, Cassius Clay, Mi-
les Davis, James Brown, Steve
wonder, entre outros.

Quem o conheceu de verda-
de na noite terá sempre a contar
uma história marcante e repleta
de aventuras de algum lugar, e
para nós ficará sempre eterniza-
da feito registro como lembrança
fotográfica.  Aqui vou me despe-
dindo deste bom malandro das
antigas com nosso peculiar cum-
primento a cada encontro: - Hello
Paul brother... how are you  - I'm
fine ... I want a Hi fi drink - Yes...
Luto na noite...e noite em luto.

Adeus ao Paulo Inglês

Walmir BardoCrônica

Bombeiro Caetano Tenente do Corpo de Bombeiros Presidente Fundador da GBC
Grupo Bombeiro Caetano e BMJV Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário e

Bombeiro Ariel Diretor Executivo da GBC e Presidente Executivo da BMJV

 Douglas quem escolheu o
veículo para o trabalho
Social e o Marketing na
Paraisópolis  temos 240
Brigadistas, 60 bases de

APH com prancha e Kit de
Primeiros Socorros CIPA
EPI, 3 Ambulâncias      1

UTI, 1 Ambulatório,
3 motos e 2 Veículos da

Volvo no apoio da
Comunidade.

 As conquistas nas nossas
vidas, acontecem no tempo

de Deus!
 “Unidos Somos Fortes

sempre com Deus”

“A Volvo fabricante de veículos também entra na ação solidária, para
ajudar no combate ao COVID 19.

Bombeiro Caetano
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Procon Brás PereiraTecnologia Brás Pereira

Álcool em gel pode danificar a tela do seu  celular.
Confira dicas de limpeza

Os cuidados básicos que
todos devem tomar para evi-
tar a contaminação do novo
coronavírus vão além do uso
do álcool em gel nas mãos e o
isolamento social. O aparelho
celular, que nos acompanha
com frequência ao supermerca-
do, por exemplo, não deve ter a
higiene negligenciada por ser
uma superfície passível de con-
taminação.  Para ajudar a con-
ter os riscos, a Yesfurbe, plata-
forma de compra e venda de
smartphones refabricados, com-
partilhou informações sobre a
melhor maneira de desinfetar o
objeto sem diminuir sua vida útil.

1. Realize a limpeza com
o aparelho desligado - A ori-
entação mais importante tam-
bém está relacionada à sua se-
gurança. De acordo com espe-
cialistas da empresa, a umida-
de dos produtos usados para a
limpeza pode se infiltrar no
celular e percorrer circuitos
eletrônicos causando grandes
danos, que podem ser
irreversíveis.

2. Use álcool isopropílico
70% e não o álcool em gel -
O álcool isopropílico com con-
centração de 70% tem maior
efeito bactericida. Não é reco-
mendável submergir ou jogar

diretamente o produto no apa-
relho. O ideal é aplicar com um
pano apropriado. Além disso,
o álcool gel - embora seja efi-
caz contra o vírus - pode dani-
ficar a tela ou lentes da câmera
do celular, exigindo muito mais
cuidado em sua aplicação.

3. Use somente panos cujo
tecido nao solte fios -
Microfibra é o material mais
recomendado para evitar
acúmulo de fiapos nos plugs ou
na tela do celular.  4. Higienize
as capinhas - Além do apare-
lho, é importante nunca esque-
cer dos objetos que fazem o
mesmo percurso que ele pelas

suas mãos e rosto. Se as
capinhas forem de plástico,
silicone ou material semelhan-
te, basta lavar com água e sa-
bão e deixar secar. Outros ma-
teriais que nãos sejam os cita-
dos acima, como couro, por
exemplo, devem ser limpos
com produtos específicos.

 5. Repita os passos diari-
amente -   Os especialistas ain-
da alerta que a higiene deve ser
refeita diariamente e, apesar de
o indicado ser não entregar o
celular na mão de outra pes-
soa, caso isso ocorra, o proce-
dimento deve ser imediatamen-
te repetido.Fonte: IG

Dia mundial de combate ao fumo, 31 de maio

 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

 Diante ao combate a Covid-
19, os desafios são muitos. En-
tre eles, os das ações solidárias!
Nos cenários do futebol varzea-
no muitos times vem cumprindo
atos de muita grandeza em arre-
cadar recursos para a compra de
cestas básicas, higiene e alimen-
tos variados para distribuir as
famílias carentes moradores nas
mais diversas comunidades da
cidade.  Na semana passada, o
Negritude FC (time de tradição
na várzea paulistana) fez o de-
safio a ONG Esperança em Pre-
to e Branco para a distribuição
de bolachas e biscoitos para as

ONG Esperança em
Preto e Branco & Negritude FC

crianças que moram na favela da
Barroca, comunidade localizada
entre os bairros de Artur Alvim e
Vila Nhocuné.  Desafio pronta-
mente aceito pela ONG Esperan-
ça em Preto e Branco e no últi-
mo sábado, 23 de maio, direto-
res das duas entidades distribuí-
ram cerca 1.700 pacotes de bola-
chas e biscoitos para mais de 550
crianças daquela localidade.
“Muito obrigado Dodô e Jair por
aceitarem esse desafio! Um sor-
riso de uma criança não tem pre-
ço”, disse emocionado o presi-
dente do Negritude FC José Ro-
berto de Andrade.  Dodô e Jair
são os responsáveis pela ONG
Esperança em Preto e Branco,
que nessa missão de combate aos
males causados pela Covid-19
tem aceitado os desafios a soli-
dariedade em atender a popula-
ção carente e fazer uma corrente
do bem, nesse momento tão difí-
cil para humanidade.     Vale lem-
brar, que nesse período de tanta
dificuldade, o Negritude FC já
participou das ações solidárias,
juntamente com outros times de
futebol da região, na distribuição
cestas básicas para 580 famílias,
produtos de higienes e mais de
150 frangos (com apoio da
CUFA) as mães moradoras nas
favelas do entorno da Cohab 1.
O Negritude FC também entre-
ga as famílias carentes 20 cestas
básicas que vieram da Ação So-
cial da Super Copa Pioneer, que
arrecadou através de live solidá-
ria, mais 20 toneladas de cestas
básicas.

  “A Solidariedade respeita o
próximo e aprende com o outro”
#ongpretoebraco #cufabrasil #ma-
esdafavela / #cufacoronavirus /
#quarentenaresponsável / #fique-
emcasasepuder #negritudefc.

Apoio Jornal Calhau Varzea-
no / Blog Pique da Varzea / Por-
tal Sintonia de Bambas.

OS DESAFIOS SOLIDÁRIOS:
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Muitas risadas,
breves e alegres
prosas, gozações e
momentos engraça-
dos! Assim eram os
encontros com o
brother mister Pau-
lo Inglês. Persona-
gem impar nas noi-
tes de bohemia
paulistana, festas e
bares noturnos,
além de ser uma fi-
gura “carimbada”
em todos carnavais
nos camarotes do
sambódromo do
Anhembi com sua
máquina fotográfi-
ca a tira colo, cha-
péu inglês e os vá-
rios crachás de im-
prensa no peito.

 Diga-se de pas-
sagem, um dos tradicionais per-
sonagens da ala da velha guar-
da de jornalistas e cronistas que
cobrem o Carnaval de São Pau-
lo. Em meio ao tempo de pan-
demia e o “furacão” Covid-19,
o jornalista Paulo Roberto dos
Santos, o “Paulo Inglês”, fale-
ceu à noite de 27 de maio. E é
mais um amigo que se vai sem
se despedir e sem a gente pres-
tar a última homenagem.

 Dono de um estilo caracte-
rístico e inconfundível, Paulo In-
glês foi celebridade típica nos

encontros, festas e vários bailes
da raça negra de São Paulo. No
Aristocrata Clube (tradicional
clube de elite da sociedade negra
paulista) desde a década dos anos
70. Por lá, através do seu inter-
mediário domínio do idioma in-
glês, era uma espécie de relações
sociais do clube ciceroneando
artistas internacionais como Ray
Charles, Billy Paul, Ela Fritzge-
rald, Aretha Franklin, Tina Tur-
ner, James Brown, Steve Wonder,
boxador  Cassius Clay entre ou-
tros.  Além de muitos artistas
brasileiros como Wilson Simonal,

Jorge Bem Jor, Au-
gustinho dos Santos,
Zé Keti, Noite Ilustra-
da e outros.

 As noites da bo-
hemia paulistana,
perdeu o seu princi-
pal fotografo. Não se-
rão as mesmas, pois
ficou mais pobre sem
a marca tradicional
do brother mister
Paulo Inglês! Porém,
como sugerem muitos
jornalistas da antiga e
personagens de desta-
ques da negritude
paulistana e do cená-
rio dos redutos das es-
colas de samba, a
vida e a trajetória do
Paulo Inglês merece
um livro para perma-
necer na memória.  A

última vez em que nos falamos,
foi após a apuração das notas
das escolas de samba do Gru-
po de Acesso 1 do Carnaval
2020: “Ainda bem que os pre-
tos já tem o seu lugar de volta
no Carnaval de 2021”, disse
Paulo Inglês em tom de come-
moração depois da vitória da
escola de samba Vai Vai como
campeã do Grupo de Acesso.
Valeu Brother! Vá com Deus e
até lá.   Valdir Sena – Jornalis-
ta, Radialista e Cronista de
Carnaval.

VALEU BROTHER MISTER
PAULO INGLÊS! SIGA EM PAZ

 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.

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.

Publicação 1, Limpeza na
região da subprefeitura: Estive
presente na ação de limpeza e na
região da subprefeitura Casa Ver-
de / Cachoeirinha, no combate ao
COVID-19, sigo acompanhando
as ações da prefeitura na cidade
de São Paulo.

Publicação 2, Pintura da
quadra cohab paulistano: Acom-
panhei a finalização da pintura da
quadra esportiva na Cohab Pau-
listino, onde pude contribuir com
as tintas para pintura da quadra e
grafites da parede feitos pelos
próprios moradores da comuni-
dade.

Publicação 3: Praça José
Gomes vieira: A subprefeitura
Casa Verde / Cachoeirinha, aten-
deu nossa solicitação de limpeza
e revitalização da praça José Go-
mes Vieira no Jardim Lidiane.

A Força da Mulher!

O cigarro é responsável por 80% das
mortes por câncer de pulmão e por Doença

Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);
40% dos óbitos por doenças coronárias;

24% dos falecimentos por doença cérebro-
vascular; e 30% de todas as mortes por

câncer.

Maria Helena

O Homem que Trabalha
o Povo Reconhece

Layane Lopes:
Miss de Beleza natural

em homenagem aos
187 anos do Imirim

Olhos verdes,
corpo estrutural es-
belto, cabelos pretos
e longos, charme e
beleza natural são
algumas das quali-
dades da estudante
Layane Lopes, 20
anos, coroada a
Miss Imirim de
2020. Eleita, pela co-
missão de apoiado-
res do Grêmio Re-
creativo e Cultural
do Imirim Brás Pe-
reira Banda Show
Tradição Paulistana
e da Agência Sport
Models do empresá-
rio Renato Cury.

  Layane é a re-
presentante da bele-
za em homenagem
aos 187 Anos do
bairro do Imirim.

Limpeza na Região da Subprefeitura Casa Verde / Cachoeirinha

Pintura da Quadra - Cohab Paulistano

Limpeza e Revitalização Praça José Gomes Vieira

Manifestação de
pesar pelo

falecimento de
Gilberto Dimenstein

A Prefeitura de São Paulo la-
menta profundamente o faleci-
mento do jornalista Gilberto
Dimenstein e se solidariza com
a família e amigos. Nos diferen-
tes veículos de comunicação
onde passou, em especial na Fo-
lha de S.Paulo, onde trabalhou
por 28 anos, ele defendeu a li-
berdade de imprensa, as mino-
rias, os mais vulneráveis e, es-
pecialmente, a Cidade de São
Paulo, ao criar o Catraca Livre,
com seu jornalismo dedicado.


