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Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o comando
da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi questionado so-
bre a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que "ninguém
pode obrigar ninguém a tomar vacina". Representantes da enti-
dade evitaram citar o brasileiro nominalmente, mas reforçaram
a importância da vacinação e garantiram que um imunizador
para o coronavírus não será aprovado sem passar por todas as
etapas clínicas necessárias. "Vacinas salvam vidas", pontuou a
cientista-chefe do órgão, Soumya Swaminathan.

A pediatra indiana acrescentou que espera resultados de al-
gumas pesquisas no fim deste ano. "Falando de forma realista,
a segunda metade de 2021 é quando podemos começar a ver a
doses sendo distribuídas para os países, para que comecem a
imunizar suas populações", afirmou.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
assegurou que não endossará vacina que não tenha segurança e
eficácia comprovadas. Ele criticou o movimento antivacina e
destacou a importância da vacinação em massa para a
erradicação da varíola e o combate ao ebola. "Todos nós espe-
ramos ter uma notícia positiva sobre vacina ainda este ano",
ressaltou, acrescentando que a prioridade inicial será a vacina-
ção de profissionais de saúde e grupos de risco. Tedros comen-
tou ainda que há evidência de que corticoides podem ajudar no
tratamento de pacientes de coronavírus entubados, embora te-
nham potencial efeito negativo em pessoas com a versão mode-
rada da doença. "A OMS, portanto, recomenda o uso de
corticoides apenas em pacientes que estejam severamente ou
criticamente doentes", explicou. Fonte: Agência Estado

OMS garante que não aprovará
vacinas sem segurança comprovada

Jair Bolsonaro. Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Ele criticou o movimento
antivacina e destacou a

importância da vacinação
em massa para a

erradicação da varíola e o
combate ao ebola
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TÁ CONTADO
Zé Luiz Varricchio

Esta coluna tem o mesmo
comportamento,  na crítica ou

elogio: o Merecimento.

*Anticorrupção*
 Existe no Congresso um

projeto de lei,  que ataca a
corrupção, aumenta a pena ao
político corrupto, faz uma sele-
ção para Ministros do Supremo,
e diminuí o fôro privilegiado de
55 mil para 16 pessoas, que se-
riam o Presidente - vice e mi-
nistros.  Mas, este projeto não
caminha, pois, vai na contra
mão dos Senadores e deputados
federais, a grande maioria des-
tes elementos, não votariam
contra eles mesmos.

*Milagre*
 Veja o que uma eleição

(campanha política) consegue
fazer, bastou chegar a época
eleitoreira e lá vem o médico
(Dráusio) dizer prá você ser
mesário voluntário, já que não
há o menor perigo. Até parece
que o poder da eleição acabou
com o vírus, os números de ví-
timas caíram vertiginosamente,
se o custo de uma campanha não
fosse astronômico, bem que po-
deria ter mais, assim, ficaríamos
livres de epidemia e pandemia.

*Dignidade*
 A Ministra Damares Alves

do Ministério da Mulher, no-
meou como diretora do Depar-
tamento de Promoção da Dig-

nidade da Mulher, Terezinha Ne-
ves, pessoa da mais alta compe-
tência, conservadora e  é PRÓ-
VIDA. Terezinha Neves tem os
melhores requisitos para desem-
penhar com sucesso essa impor-
tante missão.

*Perigo a Vista*
 Em novembro deixa o STF o

Ministro Celso de Melo e forças
de esquerdas estão planejando
para que o Presidente Jair
Bolsonaro, não indique o novo
Ministro, pois, assim, ele teria um
aliado na Suprema Côrte e isto, é
tudo que a esquerda não quer.
Portanto, o Brasil tem que se unir
com Bolsonaro e não permitir este
"golpe" inclusive com o risco
também de "derrubar" o Gover-
no. Atenção Forças Armadas.

*Promessinha*

João Dória (coronadória), as
policias de São Paulo, serão as
mais bem pagas do Brasil, (isto
em campanha). Atualmente a
Polícia Cívil e Polícia Militar,
são as penúltimas com o pior
salário do país, correndo um sé-
rio risco de, no ano que vem pas-
sar a ser o menor salário entre
todas as polícias brasileiras. Por-
tanto, esta foi mais uma promes-
sa dentre tantas, que caiu no va-

zio, e muitas outras terão o mes-
mo destino. O dito cujo que pa-
trocinou a quebradeira de co-
mércio e indústria, ainda quer
destruir a saúde do funcionalis-
mo, aumentando a contribuição
ao HSPE e terceirizar o atendi-
mento. Lamentável e
esquerdistamente vergonhoso.

*Lava Jato*
 O principal integrante da

força tarefa da lava jato, Delton
Dallagnol, pediu afastamento
do comando da operação, (for-
ças ocultas)? Um dia após o pe-
dido, Procuradores da lava jato
em São Paulo, pediram demis-
são em massa. Tudo está muito
estranho e o Governo tem que
tomar pé da situação ou será o
fim da punição e o recomeço da
corrupção. O alvo principal da
lava jato em São Paulo, é o ex
governador José Serra. Fique-
mos atentos.

*Maia*
 O Presidente da Câmara

Federal o chileno Rodrigo Maia
(dem), está magoadinho, pois,
o Ministro Paulo Guedes proi-
biu que conteúdos das reuniões
ministeriais, cheguem até Maia.
"Ô tadinho dele"

Educação! Está mais que provado que ela é fundamen-
tal pra  conseguir viver em crescimento e justiça! Por
isso, acredito que a construção de uma ETEC na Vila
Nova Cachoeirinha será fundamental para os jovens
da região! Incentivaremos a juventude da região a
estudar e facilitaríamos e muito a vida dos nossos

jovens. Nada melhor que estudar, trabalhar e resolver
as coisas perto de casa! ETEC na Cachoeirinha!

#paulocahim
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Editorial

 Os jornais de bairro foram vítimas da ação des-
truidora do coronavírus, deixando de circular por
vários meses. Recentemente alguns ‘ressuscitaram’
e  foram editados, para gáudio de seus leitores, de-
pois da ex-quarentena decretada  pelos políticos que,
na realidade, uma quarentena ‘centenária’, quaren-
tena de turco! Alguns editores ainda permanecem
sem rodar seus jornais. Logo voltarão à ativa. Se-
gundo os jornaleiros, a procura sobre jornais de bair-
ro é vasta; os moradores dos bairros desejam ficar a
par das atividades dos prefeitos regionais, se estão
sendo trabalhadores ou dormindo eternamente em
berço esplêndido, como outros que ocuparam posto
idêntico!

Comemoração da data da Independência Brasi-
leira foi ‘engolida’ pela ação do coronavírus que
além de todas as proezas, conseguiu mandar às fa-
vas uma data importante. Com tantas realizações,
caso o corona vírus fosse Presidente da República,
nosso Brasil seria outro. O coronavírus realiza pro-
ezas e não manda recado; realiza! confiram!

Ressurreição
Tia Zulmira

 Aparecida libera comércio e
turismo a partir deste sábado (05)
-  Teleférico, balsa e mirantes da
cidade do interior de SP irão rea-
brir com capacidade limitada.

No amado Brasil, as coisas
acontecem, a mídia comenta,
em alguns casos é verdade, em
outros, não dá pra acreditar.
Políticos embrulhões temos aos
montes! É um entra e sai de
ministros que demonstram in-
capacidade para o cargo.

Um ponto discutível focali-
za o padre Robson. O religioso
está sendo alvo de investigação.

 No futebol, a dança dos téc-
nicos é impressionante. Alguns
adormecem no cargo e no ou-
tro dia tá na rua.

Outros dão ao luxo de ser
convidado a deixar o clube e aten-
der proposta vultosa de um clube
internacional, caso de Jesus, que
deixou o Flamengo e foi traba-
lhar em Portugal.

 O técnico Cuca repassou
muitos clubes paulistas e agora
está no Santos FC. No São Pau-
lo e coringão, os técnicos estão
na corda bamba!

 Inflação à toda! Os técnicos
em economia alegam que está
tudo sob controle. Acontece que
eles não fazem compra; recebem
tudo em casa e a preços módicos
ou talvez..., sei lá! Feijão, arroz,
óleo comestível, leite.

PM vai usar megafone para
espantar aglomeração nas prai-
as de SP no feriadão - Governo
diz que 20 mil PMs estarão nas
estradas, cidades do litoral e es-
tâncias no feriado de 7 de Se-
tembro

Carros alugados para fiscali-
zação de saúde ficam parados em
São Paulo, Veículos de unidade
do centro da capital da Covisa
estão em estacionamento desde
mudança na coordenadoria, diz
funcionária; gestão Covas redis-
tribuição

Crônica
Professor Clovis Pereira

Abri as portas do abençoado
terreiro. Poucos clientes. O frio
espanta. À medida da passagem
das horas, foram aparecendo, se-
nhas entregues, todos mascara-
dos, antes, esse tipo de máscara
era usado por ladrões assaltantes;
agora virou moda. Se resolve, não
garanto contra o covid 19, 20 etc.,
mas para os ladrões não serem
identificados, funciona! O pri-
meiro a ser atendido foi um polí-
tico ainda no ‘poleiro’ e candida-
to à reeleição. “Magnânima guru,
vim ao abençoado terreiro para
pedir sua proteção! Desejo ser
reeleito, gostei de nada fazer e
receber uma grana ralada, com

Um político medroso!

direito a carro e gasolina a rodo!”
Para atender tal folgado, foi es-
calado o caboclo 8 flechas. “Zi-
fio, ouvi seu pedido e. jogando
os búzios, veremos a resposta.
Chii! Os búzios se negam a ‘res-
ponder’ e pela posição no centro
da mesa, a coisa tá feia pro seu
lado! O senhor vai perder feio,
segundo minha visão, foi mais
um enganador e promessão, vai
levar chumbo grosso! Terá que
voltar a trabalhar como catador
de recicláveis! Adeus vida boa,
propinas e outras mamatas!” O
político saiu apavorado e man-
dou reformar seu carrinho para
voltar a trabalhar!

A situação política brasileira
está mais enrolada que palha de
aço! Presidente Bolsonaro sem
‘papas’ na língua diz alguns dis-
parates, políticos no  poleiro en-
tram em recesso visando reelei-
ção e não se espantem caso os
vejam em algum terreiro de ma-
cumba, pedindo proteção aos gui-
as. Antes, nada  disso era neces-
sário; o político apresentava ser-
viço, ouvia contribuintes que le-
vavam a eles, problemas da ci-
dade, eram atendidos e a coisa
funcionava, após o dedicado po-
lítico inspecionar a área em ques-
tão.

Não era necessário apelar
para o sobrenatural. Hoje, as coi-
sas são outras.  O modernismo
nos traz facilidade e os políticos
aproveitam. Uma reclamação
com base levada ao conhecimen-
to de um político, aquele telefo-
ne que constava no ‘santinho’
distribuído nos comícios e colo-
cados aos montes na caixa

Crônica
Professor Clovis Pereira

Palha de aço!

coletora residencial, é desativado
após eleito. Encontrar a ‘peça’,
outra aventura. Com essas e ou-
tras, o político ‘enrola’, caso seja
reeleito, mais 4 anos de vacas
gordas! Mínimos são os políti-
cos de qualquer ‘enganação’ que
atendem algum pedido com

base, apontado pelo sofrido elei-
tor. Caso algum político haja
atendido pedido de algum elei-
tor, este merece reeleição.

Confiram: dos 55 vereadores
atuais, caso alguns pretendam re-
eleição, acredito que poucos con-
seguirão, uns 5 no máximo!



BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita)
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Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  Faça regime para reforçar a carcaça.  Manda ver carnes bovinas gor-

durosas para engordar e melhorar o visual. Num concurso de ‘esqueléticos’,
do jeito que você está, mais magro que um grilo, a taça será sua!

Treine com afinco para ganhar a posição de centro-avante do coringão.
O Jô está perdendo gols e a hora é essa. Excelente momento para curtir a
praia ao lado de uma viúva virgem!

 Êxito nas investidas contra caixas eletrônicos! Acertando um recheado,
fará a mala. Por isso deve fazer o ‘serviço’ sozinho; nada de repartir a grana.

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 está com diversos pontos fracos espalhados pelo esqueleto! Sua mu-
lher garantiu isso a uma fofoqueira da vila e foi aconselhada a frequentar os
bailes no clube  ‘cordão do bola preta’ para retirar as ‘teias de aranha da aranha!’

 Desemprego à vista! Com o covid-19,20,21 causando falências adoi-
dadas, a firma em que você engana ‘está abrindo o bico’ e, na lista dos
demitidos, seu nome é o primeiro.

  Sua carcaça merece tratamento especial. Caso o médico do posto
de saúde, dr. J.Mortelenta desistir de cuidar de você, faça uma consul-
ta com os guias africanos do terreiro da vovó Candinha. Caso os guias
tirarem o corpo fora..., adeus mundo ingrato!

Bom desempenho no trabalho! O assalto a joalheria foi um sucesso,
seus colegas elogiaram a sua maestria ao escolher apenas relógios de 1ª
linha, venda garantida e preço compensador. Parabéns!

 Abandone essa de se alimentar com frangos recolhidos nas encruzi-
lhadas  de sexta-feira. Com essa atitude, logo será convocado para o
time do Pedrão, deixará viúva ainda queimando óleo 30 e um aparta-
mento para seu rival na peça, o Bernardão!

  Cuide de sua saúde! De tanto ‘escalar muros para realizar assaltos’,
suas pernas estão pifando, portanto deixe de pular muros altos, escale
apenas muros baixinhos!

 Seja um cabra relaxado! Relaxe seus músculos, caso ainda os tenham
devido sua permanência de 30 anos na penitenciária, não há músculos
que resistam!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

  Saúde ótima! Ao arriscar na sena abocanhará uma grana ralada.
Nada de viajar pro estrangeiro; reforme sua mansão e continue fazendo
sua ‘fezinha’ nas dezenas que poderá repetir a dose!

  Cuidado com as dores, especialmente, as dores de cotovelo! Essa
dor coloca o cabra com os dois pés na cova, quando for pego na praia com
a mulher do gerente da firma! Dê descanso pra ‘gata’: o gerente tá cisma-
do e comprou um ‘trezoitão’. Te cuida!

TELEVENDAS: 94725.1186  - BETO
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e os Bastidores da TV
Inicio a minha coluna co-

mentando a evolução da TV
paga nesses tempos de pande-
mia. Ao contrário da TV aber-
ta o crescimento foi além da
expectativa.

A coluna analisou que a dois
anos anteriores esse seguimen-
to vinha caindo e trazendo gran-
des prejuízos as suas respecti-
vas operadoras.

Mas desde julho deste ano
ganhou um respiro. Nesse mês
apenas 17.697 romperam seus

contratos com as operadoras segundo uma pesquisa da coluna.

Há de se avaliar que em plena pandemia do coronavírus, com crise
econômica e desemprego em alta esse índice mostra um crescimento
que não acontecia desde 1918.

Segundo dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunica-
ções) o mercado de TV por assinatura fechou no mês de julho com
15.162.616 novos assinantes,além daqueles que não cancelaram os
seus contratos.

Ana Maria Braga já se recuperou do quadro de pneumonia consta-
tada a semana passada. A cozinheira mais conhecida do Brasil a sema-
na que vem estará de volta á TV.

A Record TV passou por total reforma a sede de " A Fazenda "
para se adequar ás medidas de segurança contra o Covid 19.Falta
ainda alguns reparos para a estreia a semana que vem.

Morreu na última quarta-feira aos 72 anos José Barbosa filho mais
velho de Chacrinha (1917-1988). O empresário estava internado em
decorrência do coronavírus em um hospital no Rio de Janeiro. Sua mãe
dona Florinda completa 100 anos a semana que vem.

Rolando Boldrin, que comanda o "Sr Brasil" na TV Cultura
vem reprisando seus programas todas as segundas feiras. Sua pro-
gramação muito bem cuidada, mostra os grandes talentos da mú-
sica-raiz e seus compositores brasileiros.

Neste domingo a partir das 15h30 estreia na Ràdio Fm Imprensa
102,5 a equipe de esportes denominada DNA Esportivo com Moacir
Mainardi,Jota Sampaio e este colunista. São Paulo x Fluminense é o
jogo da estreia.

Frase Final:  Quem Ama de Verdade Cuida .
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O anúncio de luto na batida
seca e solitária do tambor, toca
mais uma vez na despedida do
sambista Lourival Almeida Cam-
pos, ex-diretor Geral e de Carna-
val até 2019, da tradicional Esco-
la de samba Vai- Vai , onde teve
papel de grande destaque não só
para a Escola como também para
o mundo do samba. Lourival fale-
ce nesta terça-feira (01), vítima de
uma pneumonia, no hospital
Heliópolis, onde esteve internado
há uma semana.

 Nascido  na região do Bixiga,
vê os alicerces da Escola de Sam-
ba de coração crescer, devido à par-
ticipação de sua família  na fun-
dação da Escola. É irmão de outro
militante do samba, presidente da
FENASAMBA, Kaxitu Ricardo
Campos.  Em janeiro de 2019, o
sambista em entrevista ao Site
Sintonia de Bambas, não escondia
o Orgulho que tinha de sua comu-
nidade da Bela Vista :   “ Sempre

Silêncio, é mais um sambista que partiu…
vação. Dificilmente, você verá na
Vai Vai um integrante contratado.
Os segmentos são produzidos inter-
namente. Ao falar de tradição temos
uma preocupação muito grande em
preservar estas raízes, esta identi-
dade de ser uma Escola de Samba
fundada no Centro da Cidade, e uma
Escola de Samba de origem de ma-
triz africana“.  Outro ponto de or-
gulho para Lourival era a ala das
crianças “… temos uma ala das cri-
anças que já tem 50 anos (2018),
comandada pela Dona Cleuci. Esta
ala tem a idade que muitas Escolas
não tem de existência.”  Advogado
de profissão, Lourival foi professor
do curso de jurados da UESP –
União das Escolas de Samba
Paulistana e diretor jurídico na Liga
Independente das Escolas de Sam-
ba de São Paulo. E em 2020 parti-
cipou do projeto de Carnaval da
Escola de Samba Primeira da Ci-
dade Líder. Valdir Sena - Sintonia
de Bambas

tive muito orgulho  da Vai Vai. É
uma entidade carnavalesca que
mantêm suas portas abertas à co-
munidade nascida e criada dentro
da agremiação… A marca muito
forte da Vai Vai é que ela não é ape-

nas desfile de Escola de Samba, a
Vai Vai é uma Escola de Samba
de verdade. Tudo que a gente faz
deságua no desfile, mas não so-
mos só isso. Quando a gente fala
de raiz, a gente fala desta preser-

 Como já falamos em outras con-
versas, a duvida sobre interpretar as
leis mosaicas corresponde às inter-
pretações dos Evangelhos na atuali-
dade com respeito á reencarnação.
Em Lucas 30:33, Mateus 22:28 e
Marcos 22:23 demonstra esse tipo de
duvida (os Saduceus, que não acre-
ditavam na ressurreição, pergunta-
ram a Jesus: "Mestre, Moises disse
que se morrer alguém não tendo fi-
lhos, casará o seu irmão com a mu-
lher dele e suscitará descendência a
seu irmão. Ora, houve entre nós sete
irmãos, e o primeiro, tendo casado,
morreu e, não tendo descendência,
deixou sua mulher a seu irmão. Da
mesma sorte, o segundo, e o tercei-
ro, até o sétimo; por fim, depois de
todos, morreu também a mulher. Por-
tanto, na ressurreição de qual dos
sete será á a mulher, visto que todos
a possuíram?) e em Mateus 14:2,
com relação a Jesus, disse Herodes:
Este é João Batista que ressuscitou
dos mortos e que por isso , nele ope-
ram forças maravilhosas. E no mes-
mo Mateus 11:14 Jesus afirma que
João Batista era Elias (afirmam al-
guns, para reforçar a crença na res-
surreição, que João Batista veio "no"
espirito de Elias, isto é, sobre a pro-
teção de Elias. Ora, não é o que os
textos dizem, pois se João veio com
Elias o protegendo é sinal de que o
espirito não fica dormindo até o dia
do juízo, e que, muito pelo contra-
rio, ele é totalmente ativo).

 Os estudos do mundo espiritual
demonstram que há legiões de almas
benfazejas e protetoras que sofreram
pelo bem, pela verdade e pela justi-
ça e que "esvoaçando" sobre a hu-
manidade procuram guia-la pela sen-
do do seu destino e de Espíritos
trevosos que fazem de tudo para bur-
lar a evolução humana. São tão mal-
dosos que chegam a serem confun-
didos com demônios, diabos e
luciferinos. Mais para além dos aca-
nhados horizontes da Terra, há uma
completa hierarquia de seres invisí-
veis que se distende, na Luz ou na
Treva, que confirma a lendária esca-
da de Jacó, mostrando as inteligên-

RESSUREIÇÃO OU REENCARNAÇÃO (DE NOVO)
cias e as congregações, cujas cons-
ciências superiores até as poderosas
entidades depositárias das forças
divinas (veja Hebreus 12:1) nos
acompanhando na escalada
evolutiva. O dogma material subs-
tituiu a pura doutrina de Jesus, mas
o mundo invisível, tão combatido
pelas igrejas tradicionais e relegada
às sombras, vem agora manifestar-
se por estas mesmas igrejas
conclamando a humanidade à
religar-se a Deus não só pelo senti-
mento, mas também pela razão con-
forme nos relata Atos 2:17 (quando
os tempos forem vindos, espalharei
meu Espírito sobre toda a carne e os
jovens terão visões e os velhos te-
rão sonhos). Através da mediunidade
a descoberta desse mundo trará o
sentimento para o coração humano
e a inteligência para encarar a fé face
a face, porque os três mundos (na-
tural humano e divino) se unirão à
moral, ciência e religião.

 A unidade de Deus, a imortali-
dade da Alma e a fraternidade hu-
mana se consolidam com a crença
na reencarnação. As religiões
dogmáticas conduzem ao arbítrio e
ao despotismo, o materialismo arras-
ta à anarquia e o nada à decadência
e ao relaxamento. Somente a reen-
carnação responde satisfatoriamen-
te aos revezes que a vida nos dá, pois
ela está assentada na lei de Ação e
Reação, dando a cada um conforme
suas obras.

Não saber de onde viemos é
aceitável porque o inicio se perde
no rodamoinho do tempo, mas não
saber o que somos, porque vivemos
e para onde vamos é, além de tene-
broso, matar a Esperança e a vonta-
de de viver. Ressuscitar subenten-
de-se a volta do corpo depois de de-
composto o que é contrario às Leis
imutáveis da Natureza a não ser a
volta em Espirito e isso é
materialização; Ressurreição signi-
fica o ressurgir do ser de volta à vida
o que também é contrario às essas
mesmas leis a não ser que ressurja
em outro corpo e isto é reencarna-
ção. Correto? Ou não?

Summy  Domapa

Áries - 21 de Março a 19 de Abril
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Projeto de Lei Miguel Tortorelli

AMJFA/Associação dos Moradores
na Cachoeirinha/Brasilândia também
representada por Henrique Deloste já
realizou 9º Ações Social em bairros di-
ferentes na Brasilândia, trabalho Soci-
al/Comunitário contra a fome e no com-
bate a Covid-19 com distribuição de
cestas básica, kits de higiene com álco-
ol em gel, máscaras e orientação sobre
Coronavírus beneficiando famílias ca-
rentes e pessoas que tiveram a renda
comprometida por causa da Pandemia.

VILA RICA: A Prefeitura deixou o
canteiro na Rua Puxinana altura do nº
47 na Vila Rica nos trinques. No ano
passado fizeram uma boa reforma no

Ação Social no Jardim Peri foi iniciativa do jogador Gabriel de
Jesus e o Samba do Gordão também mostra ação.

O jogador Gabriel de Jesus fez Ação
Social nota 10 para os moradores do
Jardim Peri com a doação de 1.370 ces-
tas básicas. A distribuição dos alimen-
tos atendeu as necessidades, principal-
mente de famílias de baixa renda, pes-
soas que tiveram sua renda comprome-
tida com a Pandemia da Covid-19. A
distribuição dos alimentos para as li-

deranças do bairro foram feitas pelos comer-
ciantes Ismaly Carlos (Mercado Sorriso) e
Rodolfo Gaúcho, uma das entregas foi feita
na Esfiharia do Erick. Parabéns Gabriel de
Jesus e a todos os envolvidos no importante
trabalho nesta época em que os mais caren-
tes precisam devido a Pandemia.

LIVE DO PAGODE NA
PANDEMIA: O Excelente Grupo Sam-

ba do Gordão do Jardim Peri também
colocou uma Live no ar onde além da
rapaziada mostrar o bom trabalho, está
recebendo doações que será destinada
para as famílias de baixa renda, segun-
do um dos organizadores Ismaly Carlos
mais de uma tonelada de alimentos já
foram arrecadadas. A Live é realizada
por Ismaly - Sorriso e Danilo.

Autoridades e Parlamentares precisam trazer
melhorias para os bairros que mais precisa.
Moradores do outro  da Brasilândia

solicitam a transferência do Pronto So-
corro 21 de Junho (PS Freguesia do Ó)
para dentro da comunidade e a suges-
tão é seja removido para o final da Av.
Inajar de Souza com a Av. Arquiteto
Roberto Aflalo no Jardim dos Francos
onde  existente grande espaço próximo
às obras do Rodoanel. A Freguesia do
Ó já é bem atendida pelo PS do Hospi-
tal Penteado onde recentemente foi
inaugurado quase ao lado o Hospital da

Brasilândia, onde mais precisa que é
dentro da comunidade parece que ficam
excluindo não leva nada de melhorias.

 OUTRO PEDIDO: Outra reivindi-
cação é a transferência do final da linha
209P-1 Cachoeirinha/Pinheiros para a
Av. Inajar de Souza com a Av. Arquiteto
Roberto Aflalo ou que o percurso seja
aumentado em mais 3 km e 200 metros
de forma que atenda o Jardim dos Fran-
cos e vale lembrar que espaço existe jun-
to às obras do Rodoanel.

Curtas & Rapidinhas
Henrique Deloste

local onde foi colocado brinquedos para
as crianças e aparelhos de ginásticas,
só falta a Iluminação Pública para ficar
legal e garantir mais a segurança já que
durante à noite o espaço é escuro.

CET/CADE O ATENDIMENTO?
Estamos aguardando que a CET Com-
panhia de Engenharia e Tráfego colo-
que as placas de restrição de estaciona-
mento na Rua Juvenal Lira no Jardim
Elisa Maria, faixa de pedestres na Rua
Laudelino Antônio de Brito em frente
ao nº 123/14B e que tal atender uma
solicitação antiga de sinalização para a
travessa Vancouver e José da Cunha

Pontes altura do nº 351 no Jardim
Guarani. Cobramos em nome da Asso-
ciação dos Moradores.

LADEIRA ROSA: Estamos solici-
tando a instalação de pelo menos 3 pos-
tes com luminárias na área externa da
UBS e AMA Jardim Ladeira Rosa à Rua
José da Costa Gavião, 150 na
Brasilândia, é um problema antigo, a
solicitação foi reiterada pela Associação
dos Moradores que enviou um segundo
documento para a Ilume pedindo
melhorias também em um trecho na via
pública junto a entrada da UBS.

  O Projeto de Lei 399/2015 (PL 399/
2015), na sua versão atual, tem como ob-
jetivo claro a Liberação da Maconha no
Brasil.   Esse Projeto de Lei foi apresenta-
do inicialmente, em 2015, na Câmara dos
Deputados, e previa apenas a regulamen-
tação de medicamentos à base de Cannabis
no Brasil.   No entanto, há cerca de duas
semanas, o Deputado Federal Paulo
Teixeira (PT/SP), apresentou ao Presiden-
te da Câmara dos Deputados, um
Substitutivo a esse Projeto de Lei, que o
modificou completamente.

 Esse Substitutivo, então, se for apro-
vado, na sua versão atual, trará uma série
de problemas para toda a sociedade brasi-
leira.   Por exemplo, esse Substitutivo pas-
sa a permitir o Plantio em larga escala da
Maconha no Brasil, o que levaria à total
impossibilidade de fiscalização desse pro-
cesso, aumentando muito a oferta de Ma-
conha para nossa população, de maneira
completamente descontrolada. O Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública, inclu-
sive, publicou nesta semana uma Nota Téc-
nica alertando para a impossibilidade de
fiscalização apropriada sobre a circulação
de Maconha no país, caso o PL 399/2015
seja aprovado. O Ministério da Agricultu-
ra também se manifestou de maneira con-
trária ao Projeto de Lei.

 Esse Substitutivo permite também a
produção, industrialização e
comercialização de produtos à base de Ma-
conha, não apenas para fins medicinais, ou
seja, totalmente diferente daquilo que era
previsto no Projeto de Lei original.   O do-
cumento ainda possibilita o "uso medici-
nal irrestrito" de derivados da cannabis. Na
verdade, essa é uma enorme brecha para
que esses produtos possam ser comprados
por usuários recreativos de Maconha, bas-
tando que para isso estejam munidos de
receita médica. Ou seja, haveria uma enor-
me facilitação do acesso aos derivados da
Maconha para uso entorpecente no Brasil.

 Desse modo, fica absolutamente cla-
ro que o Substitutivo do Projeto de Lei, que
é vergonhoso, apresentado agora pelo De-
putado Federal Paulo Teixeira, não tem
qualquer interesse em facilitar o acesso de
pacientes a medicamentos no Brasil. O que
ele busca, na verdade, é liberar a Maconha
no Brasil para fins entorpecentes.

 Aliás, vale a pena dizer que, no que
diz respeito ao uso terapêutico de deriva-
dos de cannabis, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou
recentemente duas Resoluções que regu-
lamentam a importação, produção no país,
registro, venda prescrição médica e uso
terapêutico de produtos à base de Cannabis
no Brasil, como previa, inclusive, o Proje-
to de Lei 399, na sua versão inicial. Po-
rém, a ANVISA, em uma decisão absolu-
tamente técnica, não aprovou o plantio da
Maconha em nosso país, justamente por
conta de todos os riscos envolvidos nisso.
Aliás, a ANVISA publicou Nota Técnica,
também nesta semana, que não dá suporte
ao PL 399/2015.

 Desse modo, hoje no Brasil, não há
qualquer necessidade de uma Lei Federal
para regular o acesso de pacientes a medi-
camentos derivados de Cannabis. Além
disso, o Governo Federal está trabalhando
para oferecer de maneira gratuita medica-
mentos à base de Cannabis, buscando
incorporá-los no SUS.  Logo, é absoluta-
mente inaceitável e desprezível que os de-
fensores desse Projeto de Lei escondam-
se atrás da dor e sofrimento de verdadeiros
dramas pessoais e familiares para defen-
der a sua aprovação. Não se pode explorar
os problemas alheios para buscar enganar
a sociedade, vendendo mentiras para libe-
rar a Maconha no país.

 Assim, o texto apresentado pelo De-
putado Federal Paulo Teixeira é um verda-
deiro “Cavalo de Troia”. O PL 399/2015
coloca-se, em tese, como preocupado em

Não ao PL 399/2015 – Projeto de Lei “Cavalo de
Troia” que Propõe a Liberação da Maconha no Brasil

ofertar medicamentos à base de cannabis
para a população brasileira, porém, o que
faz, na verdade, é liberar a Maconha em
nosso país.   O que causa espanto também,
além de todas essas modificações no Pro-
jeto de Lei original, é a velocidade com a
qual o Deputado Paulo Teixeira e o Presi-
dente da Câmara Rodrigo Maia querem
imprimir nesse processo de votação. O
relator do Substitutivo não apresentou ain-
da parecer dentro da Comissão, o que im-
plica também que nenhum texto foi discu-
tido, votado ou aprovado. Mesmo assim,
estão querendo agilizar a votação e empur-
rar goela abaixo da sociedade brasileira
esse Projeto de Lei, como que se buscas-
sem esconder da população brasileira to-
dos os riscos envolvidos em uma possível
aprovação desse documento.  Isso aconte-
ce, enquanto pautas de grande importân-
cia e relevância para toda a sociedade bra-
sileira têm sido esquecidas pelo Presiden-
te da Câmara. Há, inclusive, um compro-
misso dele em pautar para votação em re-
gime de urgência, em plena epidemia,
quando a sociedade brasileira está total-
mente focada nas questões relacionadas aos
problemas sanitários advindos dela, e quan-
do o Congresso Nacional está funcionado
de maneira precária.

 Há duas frentes que estão trabalhando
de maneira mais forte para aprovação des-
se Projeto de Lei. A primeira delas é uma
frente ideológica que busca liberar a Ma-
conha no Brasil como droga de uso entor-
pecente. Essa frente é formada em sua
maioria por grupos de esquerda dentro do
Congresso Nacional. Já a segunda frente é
formada pelos grupos que querem explo-
rar um Mercado da Maconha que nasceria
da aprovação desse Projeto de Lei. Aqui,
acho que vale a pena dizer que o problema
não reside na criação de um novo mercado
produtivo no Brasil, mas sim na criação de
um mercado que vai produzir e
comercializar produtos que facilitarão que
pessoas tenham acesso à Maconha no país.
Nos países que facilitaram de alguma ma-
neira o acesso da população à Maconha,
houve aumento do consumo da droga e de-
pendência química, bem como outros tan-
tos problemas decorrentes dessa situação.
Nesses lugares, têm ocorrido aumento do
narcotráfico, da violência (principalmente
crimes violentos como homicídio), aumen-
to do encarceramento, incremento de aci-
dentes do trânsito, aumento de quadros
psicóticos e de intoxicações de crianças
pelo uso inadvertido de Maconha.

 Devido a isso, tem ocorrido um levan-
te contra a aprovação do PL 399/2015.
Nesta semana, mais de 1.300 entidades,
que trabalham na área de dependência quí-
mica, entregaram aos Ministros Onyx
Lorenzoni e Damares Alves, bem como a
Deputados Federais e Senadores, em uma
reunião ocorrida no Ministério da Cidada-
nia, um Manifesto contra o PL 399/2015.
Várias Frentes Parlamentares do Congres-
so Nacional também se posicionaram con-
tra a aprovação deste malfadado Projeto de
Lei. O Conselho Nacional de Políticas so-
bre Drogas (CONAD) também aprovou
Moção de Repúdio contra o Projeto. Enti-
dades científicas, como a Associação Bra-
sileira de Psiquiatria (ABP) e Associação
Brasileira de Estudos do Álcool e Drogas
(ABEAD) publicaram Notas em contrário
ao PL 399/2015. Entidades religiosas,
como a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) também estão contra. O
Governo Federal também está trabalhan-
do contra a aprovação deste Projeto, que,
sem dúvida alguma, vai piorar ainda mais
o cenário das drogas no país.

 Precisamos continuar na luta contra a
aprovação do PL 399/2015. Ajude a levan-
tar a #PL399 Não nas redes sociais, cobre
o seu Deputado Federal e sigamos em fren-
te na construção de uma sociedade efetiva-
mente protegida contra as drogas.

  Quirino Cordeiro – Médico Psiquiatra; Secretário Nacional
de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania
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Projeto destina R$ 3 bilhões para ações de apoio a
Trabalhadores de Festas Juninas e Carnaval

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

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

LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CAMAS HOSPITALARES
MANUTENÇÃO DE  CADEIRAS DE RODAS GERAL!

Política Nacional
Luís Alberto Alves

Recursos servirão para pagamento de auxílio
emergencial; manutenção de espaços

artísticos; subsídios a empresas do setor
O Projeto de Lei 4219/20 de-

termina que a União entregará
R$ 3 bilhões aos estados, ao Dis-
trito Federal e aos municípios
para serem aplicados em ações
emergenciais de apoio ao setor
cultural e de serviços ligados di-
retamente aos festejos de Carna-
val e de São João.  O texto, que
tramita na Câmara dos Deputa-
dos, é do deputado Bacelar
(Pode-BA). Os recursos poderão
ser usados no pagamento de sub-
sídios, prêmios, aquisição de
produtos, entre outros fins pre-
vistos na proposta.  Também po-
derão ser usados no pagamento
de auxílio emergencial às pesso-
as que trabalham nas duas fes-
tas populares (três parcelas de
R$ 600). A mulher chefe de fa-
mília terá direito a três parcelas
de R$ 1.200.  O projeto foi ins-
pirado na Lei Aldir Blanc, que
entrou em vigor recentemente, e
que destinou R$ 3 bilhões para

o setor cultural brasileiro. A lei
permite o uso dos recursos em fes-
tas juninas e Carnaval, mas o de-
putado Bacelar alega que os va-
lores serão pequenos diante de
toda a demanda do setor cultural.
A saída, para ele, é uma lei espe-
cífica para estas duas festas, que
possuem grande importância eco-
nômica para o País. “Este projeto
procura sinalizar para a indústria
carnavalesca, para as bandas de
forró, os produtores musicais,
compositores e produtores de fo-
gos de artifícios que o Estado bra-
sileiro valoriza a cultura e a arte
por eles produzida”, diz Bacelar.

Divisão - Pelo projeto, os R$
3 bilhões serão divididos meio a
meio entre estados e municípios.
A parcela individual vai depen-
der do tamanho da população e
do respectivo fundo de participa-
ção (FPE ou FPM). O repasse será
feito pelo governo federal aos fun-
dos culturais dos entes federados.

Histórias de Clube
Joana era o tipo de mulher

vaidosa. Sempre impecável,
com roupas vistosas, algumas
bijuterias que pareciam jóias e
uma confiança extravasante.
Mas em compensação, seu gê-
nio…

 Joana tinha um grupo de
amigas que se encontravam no
clube e viviam jogando conver-
sa fora. Foi exatamente numa
dessas vezes, na beira da pisci-
na, que aconteceu a história.
Estavam em três mulheres,
cheias de histórias sobre os fi-
lhos, os maridos, as compras e
- claro - as empregadas.

 Marly contou que sua em-
pregada, recém chegada do in-
terior, não conseguia diferenci-
ar o barulho da campainha do
telefone. Bastava o telefone to-
car e lá ia a moça atender … a
porta. Ou então alguém tocava
a campainha e ela esbravejava
no telefone: alôôôô. Paula con-
tava das dificuldades com o
marido - era só trabalho e TV.
Nada de sair para jantar, nada
de trazer flores, nada de roman-
ce. Entrava em casa, dava um
beijo insosso de boa noite, li-
gava a TV e ficava horas assis-
tindo futebol, luta, basquete e
qualquer outra “porcaria” de
esporte.

 “Ontem à noite”, disse ela,
“foi o máximo”. “Ele chegou,
tirou os sapatos e meia, jogou

no meio da sala, deitou no sofá
em frente à TV e me pediu: Pau-
la, por favor me traga uma cer-
veja, antes que comece. Eu trou-
xe e ele, menos de dois minu-
tos, pediu de novo: Paula, me
traga uns amendoins salgados
para acompanhar a cerveja, an-
tes que comece. E eu, boba, trou-
xe”.

 Meninas, logo ele pediu uns
queijinhos com torrada, “antes
que comece” e eu, de novo, trou-
xe. Aí ele disse que acabou a cer-
veja, para eu trazer mais uma
“antes que comece”. Nesta hora
eu estourei e gritei:

 - “Você chega em casa, joga
sapato e meia no meio da sala,
fica pedindo uma coisa atrás da
outra, só assiste esporte - eu não
aguento mais”.

 E o que ele disse? pergun-
taram as duas.

 - Ele disse: “pronto, já co-
meçou”.

 Todas riram. Resolveram ir
tomar um café e, enquanto anda-
vam ao lado da piscina viram um
homem totalmente nu, com um
jornal na cara. Marly olhou para
as partes expostas e disse: não é
meu marido. Paula também ob-
servou e disse: não é meu marido
e nem qualquer amigo dele. Foi
aí que Joana arrematou:

- “Xiii. Nem sócio do clube
ele é”.

 A proposta de Bacelar permi-
te ainda que os bancos públicos
federais criem linha de crédito es-
pecífica para os trabalhadores e
para as microempresas que atu-
am no Carnaval e em festas
juninas.  O empréstimo será pago

36 meses, com as parcelas men-
sais reajustadas pela taxa Selic
(atualmente em 2% ao ano).   A
primeira prestação começará a ser
paga 180 dias após o fim do esta-
do de calamidade pública decor-
rente da pandemia de Covid-19

Saúde
          Pública

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

de São Paulo E-mail:pereiraari2917@gmail.com
Tel: (011) 9.51164243

     Muitas pessoas têm direi-
to a receber de volta, o que pa-
garam a mais do ITCMD - Im-
posto sobre transmissão causa
mortis e doações, e não sabem.
A nossa intenção é a de alertar e
esclarecer, o que vem sendo de-
cidido na  Justiça de São Paulo,
até como Utilidade Pública, gra-
ças ao  espaço noticiado neste
veículo, jornal São Paulo de
Fato, que é o único a divulgar
como missão jornalística. Vamos
dar um exemplo, em 2019 fale-
ceu a Esposa do Fulano de Tal,
o casal tinha 3 (três) imóveis ur-
banos, cujo total foi avaliado por
um valor venal de referência que
a Secretaria da Fazenda do Es-
tado de São Paulo utiliza, o que
resultou em um imposto de R$
26.377,53. Fazendo os cálculos
com base no valor venal do IPTU
esse contribuinte tem direito a
receber R$ 10.222,67 (dez mil
duzentos e vinte e dois reais e
sessenta e sete centavos) que a
Justiça tem decidido que terá que
ser restituído com correção. O
caminho então é o  de ingressar
com pedido no Tribunal' de Jus-
tiça de São Paulo para que ela
determine que a Secretaria da

Tem dinheiro para receber? Nós sabemos como!

Fazenda do Estado de São Pau-
lo, devolva o que cobrou a mais.
Ora, se não reclamar é evidente
que o Governo não vai rever o
que cobrou a mais. Assim aquele
tradicional brocado: ''O DIREI-

TO NÃO SOCORRE AOS QUE
DORMEM", em latim (DORMI-
ENTIBUS NON SUCURRIT
JUS) está sempre presente em
nossa vida, e tem um prazo de
prescrição de 5 (cinco) anos para

reclamar o que é seu direito. POR
outro lado, digamos que você te-
nha que providenciar o Inventá-
rio de BENS pelo falecimento de
um Parente, e terá que pagar o
ITCMD - Imposto sobre a trans-
missão causa mortis e doações,
também terá que ingressar com
ação na Justiça para pagar valor
menor desse tributo, porque a
Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, cobrará de 30 a
40%  a mais pelo critério que
adota, que é ilegal como tem sido
decidido no Tribunal de Justiça
de São Paulo. Assim que ofere-
cemos uma assessoria especi-
alizada, para orientar  tanto na
teoria como na prática para as
questões que envolvem os
Inventários,doações, separações
e/ou escrituras de venda e com-
pra de bens imóveis, por estar-
mos acompanhando as decisões
judiciais que tem beneficiado a
todos contribuintes e condenan-
do a Fazenda Pública. Portanto,
não percam tempo, estamos aqui
para assessorar todos contribuin-
tes lesados .

 PENSAMENTO: TUDO COMO
DEUS QUER HARMONIA,

AMOR,  A VERDADE, A JUSTIÇA.

Crônica
 Marcos L Susskind

O prefeito de São Paulo, Bru-
no Covas (PSDB), anunciou nes-
ta sexta-feira (4) que o fecha-
mento total do Hospital de Cam-
panha do Anhembi, na Zona
Norte de São Paulo acontecerá
até a próxima quinta-feira (10).
A maior parte dos leitos já havia
sido desativada no dia 1º de

São Paulo
Brás Pereira

Hospital de campanha do Anhembi será desativado em SP
Covas informou que, no

momento, há 38  pessoas internadas.
No total, passaram pela estrutura
6.650 pessoas e foram realizados

80 mil  exames

agosto.   A previsão era que o con-
trato fosse prorrogado até final de
setembro, mas o prefeito afirmou
que a queda de novas internações
por coronavírus na capital
paulista permitiu a antecipação
da desativação.  "Hoje com os
números que a cidade tem, e a
própria taxa de ocupação do Hos-
pital de Campanha do Anhembi,
a cidade tem a tranquilidade de
que vai poder desativar sem ter a
necessidade de voltar a utilizar
aqueles leitos. Até porque, en-
quanto os 2 hospitais de campa-
nha passaram a funcionar, o do
Pacaembu e o do Anhembi, a ci-

dade pôde também entregar 8
hospitais permanentes. Então,
com todos os leitos permanentes
que foram criados, nós temos
hoje a tranquilidade de poder
anunciar a desativação. Desde
ontem o hospital deixou de rece-
ber novos pacientes e nossa ex-
pectativa é que o fechamento fi-
nal ocorra no dia 10 de setem-
bro", disse o prefeito.

 A estrutura temporária do
Hospital do Anhembi foi inaugu-
rada no dia 11 de abril para aten-
der exclusivamente pacientes de
baixa e média complexidade da
Covid-19. O espaço foi projeta-

do para a capacidade total de
1.800 leitos, mas apenas 870 che-
garam a ser credenciados. O pico
de ocupações foi no dia 15 de
maio, quando teve 601 pacientes.

O investimento da prefeitura
foi de R$ 7,5 milhões para a re-
forma, com custo mensal de ma-
nutenção de R$ 28 milhões. No
dia 1º de agosto, parte dos leitos
foi desativada e apenas 310 esta-
vam operando, sendo 294 de en-
fermaria e 16 de estabilização.

 "Desde agosto nós reduzimos
essa quantidade de leitos, baixan-
do de 870 para 310 leitos. O que
fez com que o custo mensal caís-

se de R$ 28 milhões para R$ 9
milhões. Desde o dia primeiro de
setembro nós de novo reduzimos
a quantidade de leitos, passamos
a atuar com 150. Estamos hoje
com 38 pessoas internadas lá. Ao
todo foram 6.350 pessoas que
passaram pelo Hospital Munici-
pal de Campanha do Anhembi.
Mais de 80 mil exames realiza-
dos naquele espaço", afirmou
Covas.  O hospital era adminis-
trado por duas associações, o Ins-
tituto de Atenção Básica e Avan-
çada à Saúde (Iabas) e a Associ-
ação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina (SPDM).
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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

(11) 94764-7240  HUGOALEX@SAOJOAO.NET
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Fui ao CDC Pedra Branca para atender o chamado do Alex Rus-
so, vistoriamos com os engenheiros da Subprefeitura da Casa Verde/
Cachoeirinha todo o espaço, que necessita de reparos, além de aten-
der a principal demanda que é a cobertura da quadra.  A Subprefeitura
dará continuidade no pedido da comunidade, que poderá contar com
este equipamento e como disse o Alex, "a comunidade sai ganhando
com tudo isso".

Acompanhamento de trabalho COHAB Paulistano

Pude acompanhar de perto o excelente trabalho realizado pela lí-
der Lidiane Felicidade em prol da COHAB Paulistano. Poder apoiar e
levar melhorias à essas regiões é muito gratificante.

Vereador Toninho Paiva faz vistorias e revistas
nas obras de conservações em escolas na ZL!

De olho nas obras de con-
servação e preparação para
o novo momento nas escolas
estaduais e municipais, o ve-
reador Toninho Paiva (PL),
acompanhado do subprefeito
da Penha, Thiago Della Volpi
e comitiva fizeram várias vis-
torias em escolas na região
da Zona Leste.  Entre as es-
colas visitadas, a Escola Es-
tadual Maria Aparecida de
Castro Masiero, na Vila Ré,
que passa por obras de con-
servação e pintura do muro.

Melhorias para o CDC Pedra Branca
LEANDRO GIMENEZ SP

Além do vereador e
subprefeito, a vistoria tam-
bém contou com a presença
do vice diretor da escola
Rodrigo Lázaro.       Segundo
o vereador Toninho Paiva,
embora o ensino a distância
ainda continua predominan-
do, sem as presenças dos alu-
nos devido a pandemia da
Covid -19, o impulso para a
volta as aulas presencias vem
crescendo. “E as escolas pre-
cisam de estar preparadas e
equipadas para quando isso
acontecer”, disse o vereador.

A modelo Letícia Sindice, 21
anos, altura de 1,66, cabelos pre-
to, sonha ser  uma digital
influencer reconhecida. Partici-
pou de concursos e foi eleita 3ª
Princesa da Brás Pereira Banda
Show em 2019 e 7ª Musa da Se-
leção 2019. Ela é modelo da

Agência Literal Models Litoral  do empresário Barrichelo e também
da Sport Models do empresário Renato Cury. E promete em 2021
brilhar nas passarelas paulistanas. Hein e por quê?

Mais um modelo de sucesso do Litoral!


