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Novo ministro defende sistema de cotas
para ‘igualar oportunidades’ no País

 Como integrante do Poder Legislativo
municipal, o vereador tem como função
principal representar os interesses da po-
pulação perante o poder público. Crian-
do, extinguindo e alterando leis com efei-
tos exclusivos para os municípios a que
eles pertencem.  Eles discutem e votam
matérias que envolvem impostos munici-
pais, educação municipal, linhas de ôni-
bus e saneamento, entre outros temas da
cidade, propondo projetos que estejam de
acordo com os interesses e o bem-estar do
povo.  Outra função ligada ao cargo de
vereador que é fundamental, trata-se da
fiscalização das ações do Poder Executi-
vo municipal – ou seja, das ações do pre-
feito. O ato de fiscalizar torna mais equi-
libradas as ações do Poder Executivo.

Um vereador dialoga com a comunidade
e representa os interesses da população.

O que faz um vereador?

O novo ministro da Educa-
ção, Carlos Alberto Decotelli,
defende o sistema de cotas para
igualar oportunidades. Para
ele, no entanto, não importa a
origem ou a cor da pele.

 Um dia após ser anuncia-
do, ele foi entrevistado na Rá-
dio Bandeirantes. Negro e com
sólida formação intelectual que
inclui pós-doutorado na Ale-
manha, Decotelli diz que é pre-
ciso saber conviver com o di-
ferente.  Algo que, na avalia-
ção do ministro, os Estados
Unidos não souberam fazer e
acabaram criando “uma
pandemia racial mundial” após

Carlos Decotelli adiantou que vai
atuar no MEC priorizando 'gestão, integração e diálogo'

a morte de George Floyd. Ele
revelou já ter percebido ao lon-
go da vida sinais de preconcei-
to, mas nunca se sentiu um
George Floyd. Na entrevista à
Rádio Bandeirantes, Decotelli
adiantou que vai atuar no MEC
priorizando “gestão, integração
e diálogo”.  “Eu não tenho
competência pra ser ideológi-
co. Sou técnico”. O ministro
disse ainda que não conhece
Olavo de Carvalho, embora
respeite as opiniões do escritor,
considerado alguém que influ-
encia membros do governo no
campo ideológico. Fonte:
diariodopoder.com.br

Respeito e dignidade
para as mulheres

Os casos de violência contra a mulher, infelizmente, aumen-
tam a cada dia, e a principal porta de entrada para a busca de
apoio é o serviço público de saúde. No entanto, para o atendi-
mento especializado há somente duas unidades na cidade de São
Paulo: O IML – Instituto Médico Legal – e o Hospital Pérola
Byington – ambos na região central da cidade. Pág. 3

Bolsonaro diz que vai
pagar auxílio emergencial

por mais 3 meses
Valores não estão definidos, mas devem ser anunciados nos
próximos dias.  Expectativa é de que serão pagos mais R$

1.200 diluídos nas 3 parcelas. Pág. 5
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Editorial Tia Zulmira

EXPEDIENTE:

Dia  mundial do meio ambiente!
Ambiente é adjetivo e subs-

tantivo masculino relativo a cír-
culo social, algo que nos rodeia
etc. Dia 5 de junho foi o ‘Dia
Mundial do Meio Ambiente’.
Eu, modéstia à parte, não come-
morei e não comemoro essa
data. Se ambiente representa um
espaço relativo, dou meu aval:
não comemoro essa data! Pode

Conselhos Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro, pensei: com a
abertura de algumas lojas, os
clientes não serão muitos hoje,
no abençoado terreiro. Ledo
engano! Muitos se acotovela-
vam para receber as senhas e
serem atendidos em seus pedi-
dos pelos guias africanos con-
tratados pelo terreiro da vovó
Candinha! O primeiro a ser
atendido era um senhor barbu-
do que disse: “Magnânima guru,
vim ao abençoado terreiro para
que desenrole a minha enrolada
vida! Eu era um comerciante na
capital, mas com essa paralisa-
ção devido à ação do terrível
coronavírus, com o fechamento
do comércio, sem vendas e com
muitas dívidas vencendo, im-
postos, empregados e um mon-
te de outras contas, fiquei na
pior! Quero uma consulta sobre
o que devo fazer para não mor-

Um ex-comerciante se queixa!
rer de fome. Meu comércio
foi pro brejo, estou falido!
Paguei o que devia e agora
preciso de uma solução: me
ajude!” Para atende-lo foi es-
calado o caboclo Zoeira.
“Zifio, ouvi seu clamor. Igual
a você temos milhões! Mui-
tos mais ‘quebrados que ar-
roz de terceira!’ Para sua so-
brevivência, aconselho: Faça
um carrinho e vá catar
recicláveis para vender. O
preço está razoável para
latinhas, papelão, ferro e ou-
tros bagulhos! Mas seja es-
perto; acorde cedo e faça a
colheita antes do caminhão do
lixo passar, senão, ficará na
saudade! O cliente saiu cha-
teado: de comerciante, agora
foi graduado a catador de
recicláveis!

Tia Alzira, presidente do
abençoado terreiro.

ser data mundial ou qualquer
coisa que valha! O motivo? Eu
moro num meio ambiente!

De um cômodo grande, o
português dono do barraco, di-
vidiu o ambiente em e aluguei
a metade do  ambiente, portan-
to, um meio ambiente! Se o
ambiente fosse total, vá lá, mas
meio ambiente é dose!

E tem alguns doidos que co-
memoram o ‘Dia do Meio Am-
biente!’

O meio ambiente em que re-
sido, mal cabe a cama e o fo-
gão, ainda tenho dois cachorros,
uma gaiola com 3 pardais e
quando chega algum parente
para serrar o almoço, temos que
‘engolir a gariróba’ debaixo de

uma bananeira. Por essas e ou-
tras, não adoto essa comemo-
ração sobre o meio ambiente!
O ambiente deve de ser total!
Nada de meio ambiente!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada que reside num meio am-
biente!

Esta coluna tem o mesmo comportamento,
na crítica ou elogio: o Merecimento.

Saúde Pública Ari Pereira

 Voltar a falar do Imposto
sobre Transmissão causa mor-
tis e doação de quaisquer bens
ou direitos - ITCMD é muito
atual, diante da pandemia que
tem causado muitos óbitos e
que irão acelerar muitas trans-
missões de direitos e doações de
quaisquer bens ou direitos. Sa-

Dr. Ari Pereira - Advogado e Diretor
Plena da Associação Comercial de

São Paulo
E-mail:pereiraari2917@gmail.com

IMUNIDADE DO ITCMD
bemos que o Fisco é voraz e
cada vez quer arrecadar mais
e não tem o mínimo interesse
de diminuir as  suas despe-
sas. Vemos os gastos dos Go-
vernos na construção de hos-
pitais de campanha e aquisi-
ção de equipamentos que são
gastos sem qualquer critério
e não são usados como espe-
rados quem vai pagar tudo
isso é o Povo, as Empresas,
sempre o contribuinte, Pesso-
as Físicas e Jurídicas. Então
temos que planejar como ire-
mos conduzir a nossa vida e
como seremos tributados, é
aquela figura do LEÃO que
quer se alimentar dos nossos
rendimentos, hoje essa preo-
cupação tem que ser orienta-
da por especialistas, assim é
o ITCMD que tributa doa-
ções em vida, e outros direi-
tos. O tema IMUNIDADE
em relação ao ITCMD res-
salte-se que as imunidades tri-
butárias são hipóteses cons-
titucionais de não incidência

de impostos. Melhor classifi-
cando o ITCMD que é de com-
petência da Fazenda Estadual
e o ITR IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITO-
RIAL RURAL é da Receita
Federal e não em legislações
infra constitucional. O ART.
150, VI,  da Constituição Fe-
deral prevê a imunidade de al-
guns impostos e veda instituir
impostos sobre: b - templos de
qualquer culto ( IGREJAS, Ca-
tólicas, Evangélicas, etc.); c - pa-
trimônio, renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas
fundações; d - entidades sindicais
dos trabalhadores, das institui-
ções de educação e assistência so-
cial, sem fins lucrativos, atendi-
dos os requisitos de lei. - Pará-
grafo 4º - às vedações expressas
no inciso VI, alíneas b e c, com-
preendem somente o patrimônio,
a renda e os serviços relaciona-
dos com as finalidades das enti-
dades neles mencionadas. O art.
14 da CTN, dispõe sobre os re-
quisitos que as entidades nele re-

feridas devem observar, confor-
me itens I a III, parágrafos 1º e
2º. Portanto, caso um imóvel do-
ado possua como finalidade o ob-
jeto da sociedade - preenchendo
os requisitos da Lei, é possível
suscitar essa imunidade tributá-
ria ligando o imóvel a ser doado
com a finalidade da ASSOCIA-
ÇÃO (assistência social). Está
em moda o uso das entidades sem
fins lucrativos que invadiram a
Saúde Pública, como IABAS -
Instituto de Atenção Básica e
Avançada a Saúde, Associação
Saúde da Família, e outras que
estão imunes de tributos.  A pri-
meira está envolvida no Rio de
Janeiro em desvio nos Hospitais
de Campanha e equipamentos e
não tem fins lucrativos. Outros
exemplos existem nas Fundações
com nomes de Ex-Presidentes
como LULA e Fernando Henri-
que. Infelizmente muitos utilizam
desses artifícios legais para ob-
terem a imunidade dos tributos.

Pensamento:
Tudo como Deus quer”.

Capengando
Capengando é uma expressão

mineira que define situação de
penúria. É proferida quando al-
guém comenta: -fulano está ‘ca-
pengando, andando devagar
igual galo velho’. Outro comen-
ta: capenga é o ex-jogador de
futebol do nosso time de futebol;
antes, vigoroso, corria mais que
o vento, hoje anda passo a pas-
so, logo será ‘convidado’ por são
Pedro... . O coronavírus fez o
impossível: tornou  ‘capenga’
parte da população mundial!
Entrando de sola mundialmente,

transformou em ‘capenga’
muitos viventes e levou pra
‘cidade dos pés juntos’ gran-
de parte da população. No
Brasil - mais precisamente -
fez estrago! Comércio e in-
dústrias fechados, povão
usando máscaras, o desem-
prego aumentou, a grana de-
sapareceu para muitos, en-
fim, o povo anda capengan-
do. As autoridades discutem,
enquanto isso o coronavírus
vai marcando pontos. Até
quando, nem Freud responde!

Crônica Professort Clovis Pereira

Comércio foi autorizado a
abrir as portas, com reservas: a
entrada de fregueses deverá ser
controlada, à medida que sai um
freguês, outro entra. É conferida
a temperatura do cabra e o ál-
cool-gel entra em ação.

O futebol carioca está
acontecendo, com reservas: a
partida desenrola sem a pre-
sença dos torcedores. Em ou-
tros estados há prenúncio de
volta com força total.

Com a atuação nefasta do
coronavírus, a mídia foi conta-
minada! Nada se comenta so-
bre o desemprego, preço da car-
ne, da gasolina, do gás de cozi-
nha, assuntos que ocupavam
manchetes, hoje esquecidas!

Manifestações pró e con-
tra o Presidente Bolsonaro
acontecem. Os manifestantes
– alguns – deveriam protes-
tar contra seus familiares que
dão canseira e deixar o Pre-
sidente governar. Se gover-
nar a casa, às vezes de  ape-
nas quatro paredes dá can-
seira, imagine governar uma
nação. Pense nisso!

Outra lei, bolada pelos
‘tecnocratas políticos
paulistas’ sobre a lotação no
transporte coletivo que não
deverá conduzir passageiro em
pé.  No momento notamos que
foi outra lei ‘furada’; o trans-
porte coletivo é visto com lo-
tação mínima, nos diversos
horários. Esquisito.

*142*  As redes sociais se
transformaram no desabafo do
povo contrário a baderna, cor-
rupção, partidos de esquerda e
vem em defesa do Governo Fe-
deral, mostrando um patriotis-
mo nunca visto, e isto, está pre-
ocupando esquerdopatas e
aqueles que querem o quanto
pior melhor. Assim, é comum
todos os dias durante horas a
fio, pessoas e grupos se mani-
festando, pedindo que Bolsona-
ro intervenha de forma defini-
tiva e busque auxílio e legalida-
de no artigo 142 da constitui-
ção, e isso, é o que o STF, e par-
te do Congresso temem. Desta
forma está havendo uma dita-
dura patrocinada pelo STF
onde os Ministros tomaram o
lugar de "deuses" e estão no
Olimpo, rasgando a Carta
Magna, na qual juraram defen-
der. Lamentável e extremamen-
te perigoso e vergonhoso.

*OPINIÃO*  Caro leitor,
amigos de todos os segmentos,
não se deixem enganar por infor-
mações de parte da grande im-
prensa, são para manipular a
massa de manobra, leia - se povo.
Faço parte da imprensa e como
jornalista/radialista, me recuso a
fazer o joguete sujo das esquer-
das e transformar o Brasil num
curral e o povo seus animais. Há
mais de trinta anos, certos órgãos
de imprensa perderam sua fun-
ção primordial que é informar
com verdade e imparcialidade,
assim, se  "venderam" e o poder
econômico esquerdista invadiu e
aparelhou grandes redações,
transformando os veículos em
meros instrumentos de mentira e
enganação. Poucos são os que não
se entregaram e mantém o jura-
mento de defender e informar a
sociedade com realidade e serie-
dade, mostrando os abusos de
décadas de roubo e corrupção.
Atualmente existe um Governo
eleito democraticamente, mas,
que tirou a velha politica do toma
- lá - dá - cá e sem denuncia de
desvio de qualquer natureza, isto,
contrariou, forças poderosas do
parlamento, empresarios deso-
nestos e judiciário corrompido, e
juntos estão orquestrando planos
para desestabilizar, derrubar e
tomar o poder. (durante uma en-
trevista o líder esquerdista e pre-
sidiário Zé Dirceu, foi enfático ao
dizer "vamos tomar o poder e isso
não quer dizer que será pelo voto"
logo, os cidadãos de bem, Forças
Armadas e sociedade, inclusive
maçons tem que ficar em cons-
tante alerta, para que nosso País
não desande e se transforme
numa Venezuela. Só para lem-
brar, a esquerda comunista usa
sempre o mesmo "chavão" que é
a palavra DEMOCRACIA,  mas,
que defende uma ditadura do pro-
letariado de esquerda, onde o
povo é obrigado a viver sob medo
constante caso haja oposição o
paredão é a forma de castigo. Veja
exemplos de Venezuela e Cuba,
que vive uma ditadura esquerdista
há 61 anos de extrema pobreza,
sofrimento, sem desenvolvimen-
to. Luxo, riqueza e mordomias,
apenas para os governantes.

*Hidrocloroquina*  O Pre-
feito que recebeu o mandato no
colo, foi vítima segundo se co-
menta, do coronadória ops....
coronavírus, também informa-
ções dão conta que Brunovírus
ops..Bruno Covas teria tomado
o tal remédio o hidrocloroqui-
na, para combater a doença, tal
qual fez assessor de  Dória o
médico Davi Uip, que relutou
meses em divulgar o tratamen-

to, diferente do extraordinário
médico cardiologista Roberto
Kalil, que logo divulgou o uso do
medicamento. Assim, imagine o
número de pessoas que poderi-
am ter sido salvas.

*Itanhaém*  Em tempos de
pandemia, ainda existem lugares
onde se pode passar momentos
agradáveis. Na acolhedora cida-
de de Itanhaém, existe um pes-
queiro prá lá de aconchegante, O
TILAPÃO, no Jardim Coronel e
com distanciamento de seguran-
ça, lá tem pesque - pague e pesca
esportiva e um atraente restauran-
te, tudo no mais próximo ambi-
ente interiorano, onde crianças
podem "curtir" os micos - leões
nas árvores próximas aos tanques.
Após a pandemia, todos poderão
descontrair um agradável fim de
semana com a família. Mario e
Cleusa proprietários receberão
com carinho e um sorriso a todos.
Assim que possível, não perca a
oportunidade.

*Lesa Pátria*  A empresa
responsável pela distribuição de
energia elétrica em São Paulo,
está aproveitando o momento de
pandemia, e vem lesando o pú-
blico consumidor de uma forma
cruel e impiedosa. A ENEL vem
medindo o consumo por média,
porém, a média só favorece a
Cia de eletricidade, o Governo
do Estado devia indicia - la por
crime de lesa - Pátria, mas, com
este desgovernador, o mais pro-
vável é que ele ainda brinde a
população com mais aumento.
Lamentável e criminosamente
vergonhoso.

*Pragas*   O mundo está tris-
te, o ar pesado e sombrio, seria o
prenúncio dos fins dos tempos,
estamos passando e revivendo as
7 pragas do Egito. Primeira coro-
navírus, segunda a nuvem de ga-
fanhotos e talvez nuvem de areia
que pode chegar na América do
Sul e que se aproxima do Brasil.
Tenho receio de pensar quais se-
rão as outras cinco, o ser humano
destruiu o planeta e agora ele pró-
prio quer se recuperar, a doença,
um vírus chamado homem, o re-
médio por demais amargo, exter-
mínio da maioria viral, será que
os vírus sobreviventes aprende-
rão? Quem viver verá.

*Rachadinha*  E assim, sal-
vou - se o Brasil e Queiroz vai
responder sozinho por um es-
quema que existe há anos em
98% dos gabinetes de todas as
Câmaras Municipais, de todas
as Assembléias Estaduais, da
Câmara Federal e do Senado.
Existe um certo partido, que
além da "rachadinha", tem
ainda 10% retido dos salários
de comissionados, a título de
doação partidária, sem menci-
onar os trilhões desviados de
toda sorte. Eita Brasil sem juí-
zo e sem Justiça e, quando sur-
ge um Presidente querendo
acertar e por o País nos trilhos,
os mamadores de sempre fazem
lobby para derrubar o Gover-
no e levar de volta o Brasil para
o lamaçal.

*Band*  A emissora do Mo-
rumbi deve iniciar uma limpa
(censura) no seu quadro de jor-
nalistas, e todos favoráveis e que
defendem o Governo Bolsonaro
terão seus contratos cancelados.
A grande imprensa de amores
com a esquerda e de joelhos para
o criador, transmissor e distribui-
dor da covid 19, o partido comu-
nista chinês, inclue aí alguns Go-
vernadores como coronadória.

Para anunciar ligue:
9.6676-1536  - 99374-4534
96133-1503  - 3981-4612
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 Inicio a minha coluna
comentando que a Globo
venceu a primeira fase da
batalha judicial que abriu
contra a Fifa e terá a chan-
ce de renegociar o valor pe-
los direitos de transmissão.

Direitos esses de transmis-
são de eventos ,como a Copa
do Mundo 2022 e outros
eventos que a emissora tem
os direitos. No Tribunal Ar-
bitral da Suíça,sede da enti-
dade máxima do futebol,será
a decisão.

Porém na última segun-
da-feira,a Justiça do Rio de
Janeiro determinou que a
Globo não precisa pagar
uma parcela de U$$ 90 mi-
lhões do acordo,que vence-
ria no dia 30 deste mês.

Com liminar concedida aqui
no Brasil, a Fifa ainda fica proi-
bida de executar uma carta-
fiança,emitida pelo Banco Itaú
para assegurar o pagamento. Se
a decisão não for acatada a
multa será de 1 milhão por dia.

A Globo entrou com a
ação com a justificativa  de
que o valor dos direitos "Tor-
nou-se desequilibrado e one-
roso demais" sobre tudo após
a pandemia de Covid 19, que
afetou contratos de publici-
dade e cancelou competições.

É público e notório que a
pandemia  do Coronavírus pre-
judicou muito principalmente
o futebol que aconteceriam este
ano. Entretanto a emissora quer
renegociar o valor para um pre-
ço mais razoável.

Mas, se não for possível
a emissora cogita até lutar
pelo encerramento do con-
trato, caso não chegue a um
acordo. Essa decisão mais
radical tiraria  da Globo
todos seus direitos de trans-
missão.

Inclusive ela estaria fora
da Copa do Mundo do Qua-
tar, Mundial de Clubes e
competições de Seleções de
Base. Abrindo com isso uma
grande oportunidade para seu
concorrentes transmitirem
esses eventos.

Mas  a Juíza Maria Cris-
tina de Brito Lima, da 6º Vara
Empresarial do Rio de
Janeiro,entendeu que o paga-
mento da Globo deve ficar
suspenso atá a decisão final

da Côrte Suíça.

Frase Final: A injustiça
é o pior castigo que um ser
humano pode receber.
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Especial Valdir Sena

Artigo Vereador Ricardo Teixeira

Respeito e dignidade para as mulheres
Os casos de violên-

cia contra a mulher, in-
felizmente, aumentam
a cada dia, e a princi-
pal porta de entrada
para a busca de apoio
é o serviço público de
saúde. No entanto,
para o atendimento es-
pecializado há somen-
te duas unidades na ci-
dade de São Paulo: O
IML – Instituto Médi-
co Legal – e o Hospi-
tal Pérola Byington –
ambos na região cen-
tral da cidade.  Agora

imagine uma mulher que mora no extremo da capital, no momen-
to de pedir ajuda, ter de andar três horas – muitas vezes – para
chegar ao hospital e, ainda pegar uma fila imensa. Além da vio-

lência doméstica, há uma violência muito maior: a psicológica.
A mulher, totalmente frágil, acaba desistindo do atendimento e
da denúncia, e isso piora ainda mais seu estado de abandono.

 Por esse motivo, criamos o Projeto de Lei 66/2020, para
que tenhamos, pelo menos, dois ou três hospitais, com equipe
especializada, próximos à residência das mulheres – ou do local
do crime – para que possam ser atendidas com dignidade, rapi-
dez e respeito.

 Essa ideia surgiu após uma conversa com a Guarda Muni-
cipal Maria de Lourdes, da Corregedoria da Guarda, que, acos-
tumada a atender mulheres vítimas de maus tratos, nos alertou
para os problemas no sistema.

 O projeto de lei engloba adolescentes e crianças vítimas,
também. Não podemos esquecer que muitos menores sofrem
com abusos sexuais, domésticos e físicos e não têm um local
adequado para serem acolhidos com total atenção.

 As vítimas não merecem passar por mais momentos de an-
gústia e sofrimento. É necessária uma ação do Governo para
que diminua essa dor e a amargura e essas pessoas sejam trata-
das de forma íntegra, honrada e decente.

 Desde a morte de George
Floyd nos EUA que as manifesta-
ções sobre o racismo está na pau-
ta do dia em todo mundo. No Bra-
sil não poderia ser diferente, já que
o racismo, convive no território
brasileiro há séculos. A tão sonha-
da abolição e a igualdade dos di-
reitos continua sendo ilusão.

 “O Movimento Negro é a so-
lidariedade que há dentro das fa-
velas, são os terreiros, são as es-
colas de samba”, ressalta o filóso-
fo, jurista, intelectual e professor
Silvio Almeida. Na noite da últi-
ma segunda feira (22 de junho), ele
foi o centro das atenções no Pro-
grama Roda Viva da TV Cultura.
O Professor Silvio Almeida é um

O racismo na pauta do dia!
dos maiores pensadores con-
temporâneos, além de ser uma
das maiores lideranças negras
do Brasil, é também presidente
do Instituto Luiz Gama. Autor
de obras sobre filosofia, racis-
mo e consciência de classe -
entre elas “Racismo Estrutu-
ral”, que aborda como o racis-
mo se faz presente na estrutu-
ra social, política e econômica
da sociedade brasileira. Além
de ser docente na UPM, Al-
meida é professor visitante da
Universidade de Duke, nos Es-

tados Unidos, e também da Funda-
ção Getulio Vargas.  Silvio Almei-
da disse que o racismo estrutural
está no nosso dia a dia desde as pe-
quenas coisas do cotidiano e na con-
vivência social e econômica do ci-
dadão negro. “Temos que contrapor
sobre isso a todo momento e exerci-
tando a liderança para reverter a si-
tuação racista.” Segundo ele, o dis-
curso é uma prática. E sem os bran-
cos não é possível superar o racis-
mo.  Para muitos o racismo é um
grande negócio! "O que me leva a
pensar o que esse momento signifi-
ca e a figura que hoje preside a Fun-
dação Palmares [Sergio Camargo],
como esse governo está alinhado a
um projeto de destruição do Brasil",
analisa. "E não só no tecido social

brasileiro, o que tem de mais pu-
jante, mas uma destruição das ins-
tituições que foram equilibradas so-
bre esse pacto, que é profundamen-
te questionável e que fazia que no
Br asil nós não tivéssemos visto de
maneira tão evidente laivos de su-
premacia branca". Para Almeida, a
força da supremacia branca no Bra-
sil é uma novidade e que vem en-
raizada em um discurso econômi-
co, justamente em um período de
pandemia do coronavírus. "Isso é
muito violento, num momento em
que estamos vivendo uma pandemia
em que há um projeto de retração
dos investimentos públicos em saú-
de e educação, em que se defende
contra todas as evidências a ma-
nutenção de um teto de gastos que,
sem precedentes em outros lugares
do mundo, onde é necessário o in-
vestimento público, nós sabemos
que esse discurso da supremacia
branca vem afinado com ce rto dis-
curso econômico que seduz muita
gente", diz. Negro é política. Segun-
do Silvio, parte da pauta dos parti-
dos progressistas na redemocratiza-
ção no Brasil após o período de Di-
tadura Militar (1964-1985) foi de-
senvolvida com papel fundamental
dos negros, como o Movimento
Sem Terra e o Movimento Sem Teto.
"Esse movimento social, que se en-

caixa na base dos partidos políticos,
é também uma expressão muito for-
te do movimento negro, porque o
que sustenta a questão racial é tam-
bém a demanda dos negros por saú-
de, moradia, educação, emprego",
opina. O escritor acredita que há
uma dificuldade grande dentro do
processo interno político de aceitar
líderes negros e pautas raciais. “Tem
gente chorando por uma estátua.
Mas é incapaz de chorar pela morte
de um negro”  Durante a entrevista,
Silvio de Almeida lembrou do seu
pai, jogador de futebol Barbosinha
– goleiro do Corinthians – dos ensi-
namentos deixados por ele e das
manifestações racistas no futebol
nos vários estádios pelo mundo.
Vale ressaltar que entrevista do pro-
fessor Silvio Almeida foi uma ver-
dadeira aula sobre o preconceito ra-
cial no programa Roda Viva pelos
bancada de jornalistas: Vera Maga-
lhães TV Cultura; Thiago Amparo,
professor de direito da FGV-SP e
colunista do jornal Folha de
S.Paulo; Paulo Cruz, professor de
filosofia e colunista da Gazeta do
Povo; Paula Miraglia, antropóloga
e diretora geral do Nexo Jornal;
Flavia Lima, ombudsman do jornal
Folha de S.Paulo; e Joyce Ribeiro,
apresentadora do Jornal da Tarde da
TV Cultura.

Juíza Maria Cristina de
Brito Lima, da 6º Vara

Empresaria
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2020, UM ANO MUITO LOUCO
Crônica Valdir Medori

Se lembra da fogueira...se
lembra dos balões...se lembra
dos luares dos sertões...

Já diziam os versos desta
linda  canção de Chico Buarque
que remonta o tempo dos fes-
tejos de um São João na minha
feliz infância, adolescência e
juventude.  Eu venho de uma
época de galos nos quintais e
cercas de bambú que dividiam
lotes entre os vizinhos. A roti-
na da minha infância incluia
coleta de ovos no galinheiro e
levar o cavalo do vizinho
carroceiro chamado Dito Man-
co para o pasto no morro do
Jorge e depois pegar água do
poço com a corda no sarrilho e
caçamba. No inverno e duran-
te os festejos juninos, a noite
de São João era a mais espera-
da pela garotada que ao anoi-
tecer já punhava lenha para
acender a fogueira. Um vizinho
trazia pipoca e outro a batata
doce. Depois chegavam os ba-
lões para soltar após as
bombinhas e morteiros que fa-
ziam ir aos ares latinhas de ex-
trato de tomate para delírio da

garotada entre latidos de cães
assustados pelo barulho.

Com a brasa ardente vinha
a diversao de pular a fogueira
ou pisar correndo pelo carvão
em chama espalhado numa
rua ainda de terra e sem ilu-
minação.  Passado esta fase
infantil...chegou a adolescên-
cia e juventude das paqueras
nas quermesses da igreja São
Roque do bairro Imirim.

No serviço de alto falante
as mais tocadas eram as mú-
sicas de Elton John ou Johnny
Rivers, normalmente ofereci-
da a alguém como prova de
amor ou amizade.

Participávamos da quadri-
lha, tinha a cadeia onde al-
guém pagava para prender um
outro que também pagava
para poder sair.  Haviam bar-
racas de pesca, do coelhinho
na casinha numerada, o salão
do bingo com o povo concen-
trado nas bolinhas do globo,
sem contar os frangos assados
e vinhos sorteados e aberto por
nós ali na hora...o quentão, o
churrasco, as fichas e as pren-

Crônica Walmir Bardo

- Olha, seu roteiro está muito
bom. Gostei. Só que tem
algumas partes confusas...
- O quê, por exemplo?
- A parte da peste eu adorei.
Você tira todo mundo da zona
de conforto, ficou bem legal e
tem essa Besta que induz as
pessoas a se contaminarem
voluntariamente. A minha
dúvida é a seguinte: essa Besta
é besta por que é um ser do
capeta ou por que é uma
pessoa burra? Entende minha
dúvida? A palavra tem dois
significados...
- Sim, ele é um misto das duas
coisas, compreende? É um
satanás, mas é um jumento.
- Ok. E esse pessoal que segue
ele também é um misto dos
dois?
- Não, esses são só burros
mesmo.
- Entendi... Bom, a parte das
milícias achei Ok... Ah, adorei
os militares reformados
saudosistas. São ótimos
deviam aparecer mais.
- É, eles fazem a linha cômica.
Fazem uma apariçãozinha pra
ajudar a Besta, mas ferram
mais.
- Fantástico... Aqui a gente
tem uma questão: se passa em
2020, certo?
- Exatamente.
- Você acha que cabe uma
praga de gafanhotos nessa
época?
- Por que não? O inseto está
extinto, por acaso?
- Não, não é isso... Acho tão
bíblico, tão ficcional...
- Que nada, isso mexe com a
imaginação da galera. O povo

se amarra num Deus puto que
manda praga.
- Tá, e qual a função deles na
trama? Acabar com os pés de
alface?
- Isso... Mas, estou pensando
em aprofundar um pouco, de
repente, os gafanhotos devoram
todos os pastos e acabam com
as criações de gado. No more
Churrasco!
- Trágico, não?
- Estou amadurecendo essa
ideia.
- Nuvem de poeira que vem do
Saara? Pra quê?
- Só pra sujar aa roupas do
varal, mesmo... As imagens
vão ficar ótimas.
- Ok. Bom, nessas referências
as pragas do Egito, o filho da
Besta não é morto, ele é
investigado pela Polícia
Federal? Não entendi direito
essa parte...
- É, isso eu admito que está
meio confuso. Vou ver se
resolvo melhor essa trama.
- Esse personagem Queiroz,
você conseguiu resolver legal
mas, e essa mulher dele, ela
existe, não existe?...
- Essa é a parte misteriosa da
trama. Talvez eu deixe ela pro
segundo filme.
- Segundo!?!...  Bom, ok.
Temos um terror nonsense,
então?
- É. Uma espécie de horror e
comédia... Um Terrir.
- Taí, gostei. E o título vai ser
esse mesmo?
- Não sei, estou entre “2020 um
ano muito louco” ou “2020 o
pior ano das nossas vidas”
- Gosto mais do primeiro...

das adquiridas.  Ahhh...mas o
que me atraía por demais era o
corrêio elegante, e neste caso,
réu confesso, enviava e rece-
bia muitos bilhetinhos. E mar-
cava com uma garota na late-
ral da igreja...com outra o des-
tino era atrás da barraca da pes-
ca e com outra no escurinho nos
fundos do salão do bingo bene-
ficente. É verdade que as vezes
falhava o meu esquema e eu to-
mava alguns flagrantes
dedurado pelas amigas das con-
quistas da noite...ou por algum
olhar indignado de outra preten-
dente.

 O fato é que ao final da quer-
messe, eu e alguns amigos ficá-
vamos a frente da igreja ao lado
do carrinho do pipoqueiro, com-
putando as conquistas, os fler-
tes, beijos e abraços...

 No bairro havia um circuito
de quermesses da região...da São
Roque ao consolata...do
Meirelles ao Salesiano... fazía-
mos uma tour junina de todos
os santos...Pois afinal, éramos
santos também... de pau oco...!!!

Viva São João & Festas Juninas
das escolas e igrejas do bairro.

www.saojoao.net
(11) 94764-7240  HUGOALEX@SAOJOAO.NET

Ser a melhor distribuição de carvão e produtos para churrasco no mercado.
Atender atacadistas, supermercados e distribuidores com produtos de qualidade

e preços competitivos. Tornado-se assim a melhor opção no segmento!

SEU CHURRASCO MERECE MAIS QUALIDADE
CHURRASCO BOM É COM CARVÃO  SÃO JOÃO

ZACARIAS
 Zacarias é um irmão que parti-

cipou de nossa comunidade por lon-
go período cuja marca registrada
que nos grifou foi sua luta (no bom
sentido), ou se preferir, combateu
com bom combate o comercio reli-
gioso, ato que ele assimilava ao
“cego guia de cegos que não entram
no Reino e não deixam ninguém
entrar” dito por Jesus. No dia de sua
despedida porque iria reencarnar,
pediu-nos que orássemos por ele
para que, na carne, respeitasse o li-
vre arbítrio de cada um da mesma
maneira que respeitou na erratici-
dade. Isso porque, uma vez encar-
nado, com certeza sofreria as impo-
sições da materialidade que pode-
ria sobrepujar seu Espírito ainda em
busca do aperfeiçoamento. Na mi-
tologia grega existe Érebo que é a
personificação do mal e que foi apri-
sionado no Tártaro, assim chamado
o inferno grego. No passado longín-
quo queria esta personalidade liber-
tar, sozinho, os titãs aprisionados
pelos olimpianos logo após a Tita-
nomaquia, guerra entre Titãs, lide-
rados por Cronos, contra os deuses
Olímpicos que tinham Zeus à fren-
te, mas que, entretanto, caindo na
emboscada armada pela própria
irmã, foi aprisionado no Tártaro e
Zacarias via a reencarnação como
armadilha da carne onde poderia ser
traído pelo ímpeto, ou melhor, fa-
natismo de combater veementemen-
te o comércio religioso no mundo.
Este tipo de negociação não é novi-
dade, desde que o mundo é mundo
o forte sempre dominou o fraco, o
inteligente sempre manipulou o in-
cauto e aquele que sabe sempre
manobrou o que não sabe. Infeliz-
mente esta inversão de valores ain-
da existe, pois é comentado, atual-
mente, em vosso meio que “em ter-
ra de cego quem tem um olho é rei”
confirmando o que estamos afirman-
do.   Pois bem, conta-nos a vida que
numa época em que os “homens
santos”, assim denominados os an-
darilhos que viviam da caridade
alheia e que em troca ensinavam os
valores divinos e que mesmo atua-
vam como juízes em disputas de
todo gênero entre familiares e até
entre os povos vizinhos. É evidente
que no meio destes existiam os “fal-
sos profetas” que para viverem lau-
tamente e preguiçosamente à custa
do próximo, ludibriavam os cren-
tes simples de inteligência ou aco-
modados na vida e mesmo os inte-

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341, no muro do cemité-

rio 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.saopaulodefato.com

resseiros que transferiam responsa-
bilidades para que os líderes religi-
osos intercedessem por eles junto
às divindades. Hoje também não ve-
mos diferenças, pois existem aque-
les que se autodenominam profetas,
apóstolos, bispos, missionários e
outros adjetivos que os mostram e
os colocam como os verdadeiros
salvadores da pátria. Longe de nós
está a intenção de expor negativa-
mente a imagem destes que se co-
locam à frente dos seguidores que
se deixam enganar. Deixamos a car-
go de cada um as consequências que
serão cobradas pela própria vida.
Continuando então, um destes “ho-
mens santos” encontrou guarida na
casa de uma senhora generosa onde
foi muito bem tratado durantes mui-
tos dias, mas como tudo em exces-
so gera desconfiança, a caridosa
mulher, sentindo-se à mercê de um
aproveitador, resolveu testá-lo em
sua santidade. Contratou então, uma
linda e formosa dançaria que vivia
da exploração de seu corpo magni-
fico que, através dos favores de sua
sensualidade se sustentava. Por três
dias esta dama bailou completamen-
te nua e com movimentos libidino-
sos perante o homem que não se
moveu de seu lugar de meditação.
Ao relatar o ocorrido à senhora, en-
fatizando inclusive que fez de tudo
para seduzi-lo, mas que o homem
nem se dignou a olhá-la ou dirigir-
lhe a palavra. A senhora, após pa-
gar-lhe pelo trabalho, pegou uma
vassoura e expulsou o intruso a vas-
souradas. A dançarina, estupefata
olhou para a senhora como se esti-
vesse perguntando o motivo da sur-
ra e ouviu a seguinte resposta: “ele
não disse nada? Nenhuma palavra?
Não se preocupou com seu estilo de
vida?”,... e diante do silencio que
tudo fala, ela continuou para que
todos aqueles que para ali haviam
acorrido, seja por curiosidade ou
simplesmente para fofocar, o se-
guinte: “somente permanecer em
oração não é de utilidade para o
mundo. O verdadeiro iluminado ori-
enta sem ofender todo aquele que é
desviado do  bom caminho. Portan-
to, o agir pelo bem e não somente
evitar o mal é marca registrada do
verdadeiro homem santo”.

 Desejamos de todo coração que
Zacarias consiga levar esta nova
encarnação em direção a Jesus nos-
so guia e modelo a ser seguido.
PAZ E LUZ!

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Simplifique tudo em sua rotina. Ao comprar gêneros alimentícios, peça

apenas 200 G, carne, 1 bife, linguiça, dois gomos, cachaça, uma dose e reparta
para dois dias, café, açúcar, papel higiênico, dispense! Com essa simplificação,
seu velório será concorrido!

O ariano normalmente vive com a alma abalada, devido frequentar ‘bala-
da’, daí ter a alma abalada. Para dar um chute na situação, consulte no terreiro
da vovó Candinha e dê um fim na alma abalada!

 Com a pressão intestinal que anda dando canseira, faça uma consulta com
o dr. Urubulino Mortelenta. Sua pressão intestinal vai pra casa do chapéu. Dr.
Urubulino é especialista no problema, tendo cursado veterinária em Madrid!

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

 Você recebe de seus amigos e parentes solicitação para higienizar-se,
tomar banho pelo menos uma vez por mês e trocar a roupa ensebada, cortar
esse cabelo emaranhado e cheio de piolhos. Se toca, mano! Deixe de con-
correr com os gambás!

 Ao dialogar com as pessoas de fino trato, meça as palavras! Falando em
gíria nunca será entendido. Para medir as palavras, adquira uma trena!

  Percebendo que deu um fora ao deixar de pagar parte de uma despesa
que, junto aos colegas tomaram uma biritas adoidadas, retroceda e meta a
mão no bolso e pague! Deixe de ser ‘serrote’. Chega de encher o saco da
turma ao pedir cigarro aceso!

 A sua vida vai transformar de água pra vinho! Não fique na teoria quanto
ao seu namoro com aquela velhota com 80 anos! Com essa idade, logo ela
‘apita na curva’ e você fica bonito, dono daquela vila de barracos que herdará.
Venda tudo e se case com uma boneca de 20 anos!

  Conselhos é caso de pensar ao receber!  Se conselho fosse coisa acertada,
seria vendido e não dado a esmo, como acontece. Lhe darei um conselho: não
aceite conselho de ninguém; erre sozinho!

 Com base nas investigações, nada de votar na próxima eleição! Para arru-
mar emprego bom para os promessões, mande-os pedir voto pro bispo da sua
diocese; não tendo diocese, mande o candidato trapalhão ir ‘praquele lugar!’

 Ao avistar um assalto numa das muitas ruas da capital, entre em contato
com os ‘malacos’ assaltantes e se apresente com advogado prometendo defen-
de-los caso sejam encanados. Exija a metade da grana roubada e dê no pé; não
dê endereço!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

 Notícias nebulosas como as atuais sobre a ação mortífera do ‘coronavírus’
não devem ser lidas, lidando com essas notícias, você deixará de lidar com
outras coisas melhores! Xô coronavírus!

 Não perca tempo dialogando com surdo-mudo. Tenha diálogo com pessoas
que ouvem e falam corretamente nosso idioma! O difícil é encontrar quem con-
trola nosso idioma! Se você mora numa ‘muquifo’, será jogo bruto algum letrado!

Summy  Domapa
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 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.

CASA CIRÚRGICA VIEIRA
VENDAS DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS EM GERAL

Aqui você contará com um amplo ambiente, a maior variedade de produtos e uma equipe de atedimento
que está sempre pronta a lhe atender, afinal de contas você é o nosso maior patrimônio. Visite-nos.

LOJA 1 - Rua Monteiro de Melo, 232 - Lapa - SP - Tels: 3801-4115 / 3675-0929
LOJA 2 - Rua Monteiro de Melo, 184 - Lapa  - SP - Tels: 3864-5540 / 3673-1953
LoJA 3 - AV. Parada Pinto, 569  - V.N.Cachoeirinha - SP - Tels: 3805-0126 / 9.6383-9255
LOJA 4 - AV. Paula Ferreira, 1580 - Vila Bonilha - Pirituba - SP - Tels: 3384-9904 / 3384-9907
LOJA 5 - Rua Monteiro de Melo, 230 - Lapa - SP - Tels: 2872-0144 / 9.6702-0626

Procon Brás PereiraEconomia Brás Pereira

Bolsonaro diz que vai pagar auxílio emergencial por mais 3 meses
Valores não estão definidos, mas devem ser anunciados nos próximos dias.

Expectativa é de que serão pagos mais R$ 1.200 diluídos nas 3 parcelas

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou   quinta-feira (25)
que o benefício do auxílio
emergencial deve ser estendi-
do por mais três meses e que
os valores ainda não foram de-
finidos.  "Os números não es-
tão definidos ainda, mas a gen-
te vai prorrogar por mais três
meses", afirmou Bolsonaro em
sua live semanal nas redes so-
ciais, ao lado do ministro da
Economia, Paulo Guedes.  A
expectativa é de que devem ser
pagos mais R$ 1.200, de for-
ma gradual, em parcelas que
podem ser de R$ 500, R$ 400

e R$ 300, mas que estes valo-
res ainda serão confirmados e
anunciados em breve.  O pre-
sidente também afirmou ainda
que espera que a economia vol-
te a funcionar no país e apelou
para que governadores e pre-
feitos abram suas cidades e re-
tomem a normalidade para ace-
lerar este processo.    Já o mi-
nistro Paulo Guedes confirmou
que a terceira parcela do auxí-
lio emergencial deve começar
a ser pago já neste sábado (27).
Bolsonaro argumentou que no
momento atual os estados tem
sobra de leitos para combate a

covid-19, mas sem citar núme-
ros, e que isto não justificaria
manter as restrições sociais, e
reafirmou que pessoas saúda-
veis não devem ter grandes pro-
blemas com a doença, mas
quem tem comobirdades, pode
ter risco de morrer.  "Eu não
sei se já peguei, fiz dois testes
que deram negativos, não senti
nada, posso fazer outro teste
pra ver se tenho anticorpos.
Mas eu acho que já peguei",
afirmou o presidente durante a
transmissão, lamentando breve-
mente as mortes em decorrên-
cia da doença. Fonte: R7

LOCAÇÃO DE
CADEIRA DE

RODAS E CAMAS
HOSPITALARES

MANUTENÇÃO DE
CADEIRAS DE

RODAS GERAL!

Notas de Fato Diego Adel dos Santos

O Tribunal de Contas das União (TCU) apresentou,   quarta-
feira (24), um relatório que aponta falhas na administração e
na política de comunicação do governo federal no combate à
pandemia do novo coronavírus (covid-19). As informações
foram publicadas pela Reuters.  De acordo com o documento,
após obter respostas dos representantes do Centro de
Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão
e Monitoramento dos Impactos da covid-19 (CCOP) sobre
informações pedidas, o TCU observou a ausência de uma
diretriz estratégica para combater a proliferação do vírus, além
da falta de um tratamento mais adequado, “como denota a
saída de dois ministros da Saúde num intervalo de um mês,
durante a maior pandemia deste século” frisou.  Segundo a
publicação, entre as fragilidades do governo que o documento
apontou, está a falta de critérios para dar prioridade às regiões
que mais necessitam da construção de hospitais de campanha.
Com isso, o TCU avalia que essa falha pode levar ao surgimento
de planos estratégicos locais de Estados e municípios, que
“podem estabelecer cursos de ação não socialmente ótimos,
como o superdimensionamento nas compras de equipamentos
para combate à covid-19, a construção de hospitais de
campanha sem dados demográficos e sanitários que a embase
e o decretamento do isolamento social além ou aquém do
estritamente necessário”.

A região da Vila Maria e Vila Guilherme  recebeu ,
tratamento de desinfecção com hipoclorito de sódio, em dose
recomendada pela ANVISA . Produto não é tóxico para
animais , aves ou humanos . Tem alta eficiência contra vírus
e bactérias, inclusive coronavírus.  Os tratores percorrem
em média 300 km de vias de maior densidade humana , e
são tratadas as UBS , Hospitais, Delegacias, praças e
parques , terminais de ônibus e ponto de ônibus .  Tudo isso
, sem custo pra o município, com patrocínio da FARMA
CONDE . Empresa investiu pesado na área social e faz um
trabalho em São Paulo e cidades do interior!! São parceiros.
Agradeço o especial carinho que tem dedicado a nossa
cidade. Agradecimento ao Presidente Mario Muniz , e aí
Subprefeito Joel , pelo apoio e coordenação dos trabalhos,
inclusive junto a supervisão de saúde !

STF proíbe corte salarial de servidores com redução
proporcional de carga horária e veta redução de repasse do
Executivo a outros poderes para enfrentar crise financeira.
Resumindo, na hora do aperto, não pode reduzir os salários
dos servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário - que já
não podem ser demitidos - mas pode reduzir o salário de todos
os outros trabalhadores, cujos impostos pagam os salários dos
servidores. Decisão do STF foi do mais puro corporativismo e
mais uma vez dividiu a sociedade em quem paga a conta -
setor privado - e quem é intocável e mantém privilégios, mesmo
na crise - setor público.

Além da pandemia que assola o mundo a meses, e tira a
vida de milhares de pessoas, agora o governo brasileiro
ainda precisa se preocupar com uma praga que está
chegando perto da nossa fronteira aos poucos.  Os
gafanhotos já estão a alguns dias fazendo um grande estrago
em países vizinhos ao Brasil e está chegando cada vez mais
perto do nosso território, esses insetos já estão desde o ultimo
fim de semana na Argentina e vem em nossa direção.  O
governo brasileiro já está se preparando a alguns dias já
que temos em nosso país grandes plantações e lavouras que
podem ser atingidas por esse inseto que irá acarretar em
um prejuízo imenso para a economia que já não se encontra
em boas condições.

Presidente fez uma live ao lado do ministro Paulo Guedes - Foto: Reprodução
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Roberto Arantes Caetano

A QUARENTENA
CONTINUA.

SE PRECISAR SAIR,
USE MÁSCARA

“Unidos Pela Vida”, tema da Semana
que começa segunda-feira, em Brasília

“Unidos Pela Vida” foi o tema
da 22ª Semana Nacional de
Políticas sobre Drogas, que
começou segunda-feira, em
Brasília, reunindo especialis-

Ministro da Justiça, doutor
André Mendonça

Ministro da Cidadania,
Onyx Lorenzoni

Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção ás
Drogas, psiquiatra Quirino Cordeiro Júnior

tas em Prevenção, Tratamento
e de combate ao uso de drogas
no Brasil. Este ano, a Semana
Nacional de Políticas Sobre Dro-
gas foi iniciada com a Primeira

Reunião Anual do Conselho Na-
cional de Políticas Sobre Drogas
(Conad).Participaram o ministro
da Justiça e Segurança Pública,
doutor André Mendonça, presi-

dente do Conselho, e o minis-
tro da Cidadania, Onyx Loren-
zoni. O governo do presidente
Jair Bolsonaro ampliou o com-
bate às drogas, aprovando a
Nova Política Nacional sobre
Drogas e a Nova Lei de Dro-
gas”, destaca o Secretário Na-
cional de Cuidados e Preven-
ção às Drogas, psiquiatra Qui-
rino Cordeiro Júnior.
 “O Governo Federal tem in-
tensificado suas ações na pre-
venção ao uso de drogas por
meio de campanhas educati-
vas, atuação em escolas, na
proteção de crianças carentes
e fortalecimento das famílias.
  Para efetivação dessas ações,
o Governo tem firmado parce-
rias com entidades da socieda-
de civil que trabalham com o
tema, com o objetivo de envol-
ver cada vez mais toda a soci-
edade na prevenção ao uso de
drogas.”  No Diário  A progra-
mação foi transmitida, ao vivo,
pelo canal do Ministério da Ci-
dadania no Youtube.

Leandro de Itaquera faz live com
 intérpretes convidados neste domingo (28)

Ainda não é seguro juntar
os amigos pra curtir uma festa.
Enquanto isso, a gente mata a
saudade do calendário do Car-
naval com as transmissões ao
vivo. Neste domingo (28), é a
vez da Leandro de Itaquera reu-
nir seu time para relembrar
grandes sambas da escola.

 A partir das 15h, os intér-
pretes oficiais do Leão, Toninho

Penteado e
Hudson Luiz, co-
mandam a Live da
Leandro. E a pro-
gramação não
para por aí. Ainda
tem os intérpretes
Celsinho Mody,
da Acadêmicos do
Tatuapé, Carlos
Jr., da Império de
Casa Verde,
André Ricardo, da
Unidos de Santa
Bárbara, e
Juninho Branco
que agora é uma
das vozes princi-
pais do Morro da

Casa Verde, junto com Vaguinho. A transmissão ainda prevê a
participação de grupos de pagode.   A Live da Leandro será
transmitida pelo canal do Mais Carnaval no YouTube.


