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Valor máximo do novo Auxílio
Emergencial será de R$ 375

 Luís Alberto Alves/ Hourpress/Agência Câmara - Segundo o governo, para este ano o
auxílio será de R$ 175 a R$ 375 por quatro meses (março a junho). Para a família monoparental
dirigida por mulher, o valor será de R$ 375; para um casal, R$ 250; e para o homem sozinho, de
R$ 175. O deputado Renildo Calheiros, (PC do B/PE), alegou que a PEC Emergencial, com
valor máximo de R$ 44 bilhões, impede que o Congresso Nacional aumente o valor do Auxílio
Emergencial, que em 2020 foi de R$ 600. Pág. 5

Conheça o livro que inspirou
o programa Big Brother
 O que muitos não sabem é que o forma-

to do programa teve inspiração no livro 1984,
de George Orwell, lançado em 1949. O livro
narra a história de um funcionário público que
vive durante uma ditadura, onde existe as
teletelas que vigiam a população durante todo
o tempo, sendo nas ruas, no trabalho e até
dentro de casa. Pág 6

Hospital São José, no Imirim, é
um dos hospitais de campanha
anunciados pelo governo de SP

 O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (8) a implantação, entre 20 e 31
de março, de 11 hospitais de campanha em diferentes regiões do Estado. Com a expansão, o
Estado de São Paulo passará a ter 15 hospitais de campanha. No total serão abertos 140
novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 140 de enfermaria nos serviços
ambulatoriais que passarão por adequações para abrigar os pacientes com quadros graves
provocados pelo novo coronavírus. Pág 4

 Do dia 15 a
30 de março,

toque de
recolher, das

20h às 5h.

RUA DO PATIS, 20

Pág. 4
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Editorial

O desgoverno de Sarney,
‘foi um tiro no pé’ contra seus
eleitores e demais viventes. De
cara, tentou tabelar gêneros de
1ª necessidade e se deu mal.
Não sabia de que os tubarões
têm condições de ‘esconder
mercadorias’ e causar desa-
bastecimento. Resultado: mui-

 Voltamos à era Sarney!
tos produtos desapareceram!
A gasolina subia de preço se-
manalmente.  Nos postos de
combustíveis às sextas-feiras
havia fila para abastecer an-
tes do novo aumento. Acaban-
do o malfadado tabelamento,
os gêneros ‘escondidos’ pelos
tubarões voltavam; agora com
preço majorados! Os combus-
tíveis mantiveram a rotina: su-
biam semanalmente. Passa-
dos alguns anos, agora na era
Bolsonaro, os combustíveis
voltaram a subir de preço
como na era Sarney! Corona-
vírus atacando, firmas abrin-
do o bico, vacina sendo apli-
cada morosamente, escolas
fechadas, era Bolsonaro está
ganhando pontos negativos e
os filósofos propagam : ‘dias
melhores virão’, apenas não
garantem quando!

Abrindo o Baú Prof. Clovis Pereira

CONVÉM VOCÊ SABER
Reportagem, Crítica, Elogios, Sugestões e Reivindicações

HENRIQUE DELOSTE -  CEL: 997727-8502 - HDELOSTE@GMAIL.COM

Lula embola meio de campo

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, anunciou hoje
(12) a suspensão das aulas pre-
senciais da rede pública muni-
cipal e nas escolas particulares
a partir da próxima quarta-fei-
ra (17) até o dia 1º de abril. Com
o feriado prolongado da Páscoa,
na prática os estudantes só de-
verão voltar à sala de aula no
dia 5 de abril, depois do domin-
go de Páscoa (4 de abril).

No futebol, venceram as equi-
pes mais estruturadas. As demais
marcaram passo. Coringão levou
ralo do Flamengo e queda de téc-
nicos vão acontecer.

Os técnicos são os menos
culpado; os craques  é que
amolecem o jogo e o técnico
leva a fama.

Palmeiras se recuperou da
participação no Catar, derrotan-
do o Fortaleza. Nos demais jo-
gos, prevaleceu a lógica.

Aguardem novo aumento
nos preços dos combustíveis!
A Petrobras é quem  governa
o país e dita cátedras. Os po-
líticos são ‘vaquinhas de pre-

sépio’ não estão nem aí com
a inflação partindo da alta de-
senfreada dos combustíveis

 Dia Internacional da Mulher
foi comemorado com reservas.
Houve restrições sobre funcio-
namento de várias firmas co-
merciais e a data foi mais uma
vítima do coronavírus!

No futebol, o Palmeiras
levou outra taça e o coringão
venceu a Ponte Preta.

Cemitério da Vila Formosa
passa uma semana sem água na
área de velórios.Caixas d'água
da maior necrópole da América
Latina passaram por manuten-
ção; sindicato fala em duas se-
manas sem água.

Prefeitura de São Paulo
isenta taxistas de taxas de re-
novação de alvará. Decreto
também concede permissão
para que veículos com mais
de 10 anos sigam em circula-
ção  ex-senador Roberto Re-
quião e o prof. Dr. André
Martin (Geopolítica da USP).
Não perca. É na próxima sex-
ta-feira (12/3), às 16h.

  O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva não vai deixar de
ser candidato nas eleições de
2022. E o seu maior cabo eleitoral
será o atual chefe da Nação, Jair
Bolsonaro (Sem Partido). É bem
provável, caso não haja nenhu-
ma surpresa de última hora, que
o petista seja vitorioso.  Contra
fatos não há argumentos. A ex-
trema-direita já começou a espa-
lhar na internet que a volta de
Lula jogará o Brasil no caos.
Mentira!  O País, atualmente, se
encontra no abismo ou alguém
duvida disto?

Empresas quebrando, desem-
prego em alta, covid-19 ceifando
vidas velozmente. Só cego para
não enxergar esta triste situação.
Lula não é santo. Como se diz no
linguajar popular: “ em bordel não
existe mulher virgem”. Esta mes-

ma máxima é aplicada à
política brasileira, mais
cheias de ratos do que
de gatos. O Congresso
Nacional que deveria ser
a Casa das Leis, é usado
por muitos como balcão
de negócios...ilícitos.

 Os leigos passaram
a jogar pedras na deci-
são do ministro Edson
Fachin, do STF (Supre-
mo Tribunal Federal),
tornando nulas as con-
denações impostas pelo
juiz federal Sergio Moro
e sua turma. Como disse
Jesus Cristo no livro do Novo Tes-
tamento, na Bíblia: “Nada há de
oculto que não seja revelado, nem
secreto que não seja descoberto”.
Até estudantes dos primeiros
anos de Direito perceberam que o

julgamento de Lula era repleto de
irregularidades jurídicas. Foram
esses detalhes que levaram o STF
a tornar nulas as sentenças, que
mereceu comentários ácidos do

ministro Gilmar Mendes, conheci-
dos por passar as mãos na cabeças
de políticos não-petistas, caso de
parlamentares corruptos do PSDB,
por exemplo.

Em Vila Nova Cachoeirinha motoristas não
respeitam vagas de carga e descarga

O Motorista Emerson Feli-
ciano de Andrade solicita à
CET/Secretaria de Mobilidade
e Transportes que tome provi-
dèncias para que os trabalha-
dores que precisam fazer en-
tregas na Avenida Parada Pin-
to, altura do nº149 próximo ao
Largo do Japonês, não conti-
nuem sendo prejudicados com
multas no horário de serviço,
pois quando não é a CET mul-
tando é a Polícia Militar. Se-
gundo Emerson, a vaga de
Carga e Descarga com espa-
ço insuficiente está sempre

ocupada por veículos que não
realizam o trabalho de trans-
porte. Eles sim deveriam ser
multados e até removidos.

 NOTA DA REDAÇÃO:
Esse assunto foi discutido no
dia 1 de março, em reunião com
o subcomandante do 9ºBata-
lhão de Polícia Militar Major
PM Marcelo Reco, juntamen-
te com representantes dos
Consegs Vila Amália/Cachoei-
rinha e Água Fria. A Associa-
ção já encaminhou oficio para
a SMT/CET

 A solicitação dos morado-
res da Brasilândia é para que
a Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes,
através do secretário Levi dos
Santos Oliveira, determine que
o setor competente providen-
cie com urgência a colocação
de cobertura no ponto de ôni-
bus, da Rua Parapuã, altura do
nº2073. Aliás, essa é uma rei-
vindicação antiga cobrada in-

clusive pelo Conseg Brasilân-
dia na gestão do falecido Wi-
llames Lima.  No ponto final
da linha Ana Rosa e na Aveni-
da Eliseo Teixeira Leite com a
Rua Padre Aquiles Silvestre e
na Aparecida do Taboado os
pontos também não tèm cober-
tura com assento para os usu-
ários, leitores estão enviando
email para o jornal. Vamos re-
solver?

Pontos de ônibus sem
coberturas na Brasilândia

Destaque na foto para Fernando Gouveia, chefe de gabinete
da vereadora Sandra Santana. O registro ocorreu durante visita
ao Jardim Paulistano, onde Gouveia foi recepcionado por lide-
ranças e o professor Rafael Gouveia.

Visita ao Jardim Paulistano

Seu objetivo
é orientar sobre a
prevenção de do-
enças, solucionar
os possíveis ca-
sos de agravos e
direcionar os mais
graves para ní-
veis de atendi-
mento superiores
em complexidade.
A atenção básica
funciona, portan-
to, como um filtro
capaz de organi-
zar o fluxo dos
serviços nas re-
des de saúde,
dos mais simples
aos mais comple-
xos. A atenção
básica também
envolve outras
iniciativas, como:
as Equipes de
Consultórios de
Rua, que atendem
pessoas em situação de rua; o
Programa Melhor em Casa, de
atendimento domiciliar; o Progra-
ma Brasil Sorridente, de saúde
bucal; o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS),
que busca alternativas para me-

Saúde Pública

Você conhece a Rede de atenção Básica?

lhorar as condições de saúde de
suas comunidades etc.

Encontre um Estabelecimento
de Saúde da Rede SUS do Muni-
cípio de São Paulo aqui - http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/
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 Boas amizades na sua agenda. Seus coleguinhas das recentes férias na
penitenciária farão um convite para novas avançadas contra os indefesos
caixas eletrônicos. Tope a parada e boa sorte!

  Otimismo voltará a reinar em seu lar. Sua sogra encrenqueira mudou-se
para o estado de Tocantins e se alojou numa tribo indígena! Junto levou seus
cunhados manguaceiros! O cacique está de olho na velha, ainda aproveitável.

 Tranquilidade e  sabedoria é o que falta pros taurinos. Tranquilidade
jamais terá devido ser vizinho de um terreiro de macumba, com ‘trabalhos’
noturnos; sabedoria, jamais! Casou com uma viúva de 80 anos! Fazer o que
com uma peça dessa?

 O equilíbrio emocional está ao seu lado! Ao se equilibrar num trapézio
numa demonstração no espetáculo circense, desequilibrou e caiu nos braços de
uma assistente ex-miss, conversa vai, conversa vem e ganhou a ‘boneca’.
Equilíbrio positivo!

  Como excelente locutor comentarista, terá facilidade de, em contato com
um político da ativa, arrumar uma ‘mamata’ de funcionário público que nada
faz e muito ganha.

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

  Sua atividade profissional lhe trará emoções inolvidáveis. Como médico,
fará o parte de uma cliente e cinco lindo pimpolhos nascem! O marido ao saber da
notícia, sumiu para o estado do Acre; nem a Receita Federal conseguiu localizá-lo!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Carcaça em bom estado; apenas o covid-19 ameaça te levar pro buraco,
sem a passagem de volta. Faça uma visita ao terreiro da vovó Candinha e
mande o covid-19 pra casa do chapéu!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Coronavírus pegando firme, desemprego, carnes com preços nas alturas,

Corinthians ‘jogando bolinha de gude’, gasolina com aumentos diários e batiza-
da, bombas duvidosas, marcando acima da medida, morando junto com a sogra,
seu time está completo.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Tenha apenas pensamentos positivos! Nada de sonhar com catástrofes!

Sonhe que acertou na sena, sozinho, nenhum malaco veio te sequestrar, casou-
se com uma garota da tevê e, de presente, ganhou uma BMW!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Use sua criatividade! Invente, produza e coloque no mercado ‘pente para

careca!’. A inovação terá sucesso, junto, de presente a cada freguês, será ofer-
tado um chapéu e, de acordo com o freguês, o chapéu constará com alojamento
para os chifres do cabra.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Novas e sinceras amizades pintarão em sua vida. Mas cuidado! Caso

cisme de alguma não sincera, dê o passaporte para esse ou essa amizade.

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Nada de participar de conflitos. Quando notar entrevero entre malan-

dros, puxe o carro depressinha! Numa dessa, uma bala antes perdida, o encon-
trará e sairá no programa do Datena!

Horóscopo

BANCA NOVA LUZ!
(A Banca do Livro Espírita)

 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,
no muro do cemitério da Freguesia do Ó

 Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e
Ibraduch@hotmail.com

Conheça nossos pensamentos:
www.bancanovaluz.blogspot.com.br

 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

 AS SEMENTES

Saiu o semeador a semear a
sua semente, e a lança-la à terra,
parte caiu junto ao caminho, e foi
pisada, e as comeram as aves do
céu; e outra caiu sobre as pedras
e secou depois de nascida, por-
que não tinha umidade; e outra
caiu entre os espinhos  logo os
espinhos, que nasceram com ela,
a sufocaram; e outra caiu em boa
terra e depois de nascer, deu fru-
to centuplicado. Dito isto, come-
çou a dizer em alta voz: quem tem
ouvidos para ouvir, ouça. (Lucas
8:4-8).   Temos ai quatro situa-
ções para as sementes: Junto ao
caminho, sobre as pedras, entre
os espinhos e em boa terra. É
ensinado que as sementes repre-
sentam a palavra divina e no nos-
so entender é a religiosidade. A
primeira não se perdeu de todo,
pois serviu de alimento para os
pássaros; a segunda, coitada,
nasceu seca, pois não encontrou
nutriente (agua) para se desen-
volver; a terceira sufocou por não
aguentar os espinhos (da vida?)
e suas pontas; a última frutificou
a vontade já que tinha tudo para
viver. Pensando bem, podemos
dizer que nenhuma se perdeu to-
talmente porque, de um jeito ou
de outro, todas serviram de nu-
trição para a terra e outros seres
que delas se serviram, pois, sa-
bemos que nada se perde na na-
tureza.     Da mesma forma é a

religiosidade das varias religiões
que existem no mundo. Apesar
de termos nelas as quatro situa-
ções, nenhuma se perde, pois
sempre servirá de guloseima para
alguém. Também os religiosos
das religiões se enquadram nes-
te contexto porque, de uma for-
ma ou de outra, a semente é
semeada e ela servirá, um dia,
para alimento deles, mas, o me-
lhor de tudo é encontrar terra boa
para centuplicar os frutos, e esta
boa terra é, sem duvida, a religi-
osidade de cada um independen-
te da religião escolhida.

 Voltemos à parábola: ensina
ela que a semente lançada é a
palavra do Reino de Deus e que
as quatro situações são aqueles
que as escutam. É evidente que
os humanos se colocam nestas
situações, ou melhor, condições,
porque ouvem a palavra, mas
sua religiosidade é pisada pelos
prazeres mundanos que o mun-
do oferece, donde nascem as
pedras de seus caminhos, cujas
situações se transformam em
espinhos que os espetam inci-
tando-os a evoluírem para
minimizarem os sofrimentos e
assim, transformarem-se em boa
terra.   Quanto tempo durará essa
transformação? Depende de
cada um!   Se nos preocupamos
com nossa religiosidade (a pala-
vra ouvida, estudada, assimila-
da e vivida), este tempo será cur-
to e talvez nem precisemos da
dor para atingir nosso objetivo,
mas, tanto ontem como hoje,
nossa preocupação é viver a vida
terrena sem nos preocuparmos
com a vida espiritual. É normal
vermos tanto nos seguidores
como nos seguidos, o egoísmo,
a vaidade, a prepotência, a par-
cialidade, o exclusivismo, a fal-
sidade, a avareza e demais ins-
tintos, sentimentos, sensações
e emoções que nos distanciam
cada vez mais da terra fértil do
amor ao próximo ensinado por
todos os grandes mestres de to-
das as religiões.

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

 Redação/Hourpress -
Embora tenham alcançado sig-
nificativas conquistas, inclusive
no que diz respeito à carreira e
finanças, muitas mulheres ain-
da não despertaram para uma
questão considerada funda-
mental para a sua independên-
cia e crescimento financeiro: o
planejamento de proteção pes-
soal. A afirmação é de Thiago
Sena, especialista em planeja-
mento de proteção pessoal e
membro do MDRT, internacio-
nal, que congrega cerca de 1%
dos melhores profissionais do
mercado mundial em proteção
por meio de seguros pessoais
(fonte: Revista Apólice).

 “As mulheres estão em
busca da sua independência fi-
nanceira, querendo seu cresci-
mento pessoal e profissional.
Para isso, é de extrema  impor-
tância que tenham bom plane-

Mulheres devem investir em
proteção pessoal, diz especialista

como diabetes, AVC, infarto,
entre outras; sem contar a so-
brecarga de afazeres no lar e
criação dos filhos, comandada
por grande parte das mulheres
brasileiras.   O especialista
afirma que as mulheres que
não se planejam financeira-
mente estão mais sujeitas a en-
frentarem dificuldades finan-
ceiras.

 “Quando a mulher prote-
ge toda a estrutura que está
construindo consegue garantir
mais solidez em suas finanças.
O quanto antes puder se pla-
nejar, melhor.

Aliás, para as mulheres que
são mães, recomendo que in-
cluam no planejamento famili-
ar um plano de proteção para
os filhos desde a adolescência.
Primeiro, para gerar cultura;
segundo, porque os custos são
baixíssimos nessa faixa etária”,
finalizou o especialista.
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jamento de proteção de tudo
o que estão construindo”, ori-
enta o profissional.  Thiago
alerta que, no geral, as mulhe-
res ainda são mais vulneráveis
às finanças, do que os ho-
mens, salvo algumas exceções

em que ganham salários supe-
riores ao público masculino,
porém, aliadas à grande corri-
da pelo seu espaço no merca-
do de trabalho, estão as doen-
ças a que estão mais suscetí-
veis a serem acometidas,

Ministério da Mulher registrou em 2020 cerca de 350
mil denúncias de violência aos Direitos Humanos

Redação SP de Fato -
Quase 10 mil atendimentos e
mil denúncias de violações de
Direitos Humanos por dia.
Esses são os números regis-
trados pelo Disque 100 e o Li-
gue 180 em 2020, quando qua-
se 350 mil denúncias relacio-
nadas aos direitos humanos
chegaram pelos canais do Mi-
nistério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos
(MMFDH). Cerca de 3,5 mi-

lhões de atendimentos foram
realizados pelos serviços no
ano passado.  Os dados estão
nos painéis interativos com in-
formações sobre o primeiro e
segundo semestre do ano pas-
sado. As informações foram
publicadas e apresentadas em
coletiva de imprensa no domin-
go (7).  Ao todo, as denúncias
resultaram em 1,4 milhão de
violações de Direitos Huma-
nos, isto é, qualquer fato que

atente ou viole os direitos de
uma pessoa. Uma denúncia
pode contar com várias viola-
ções, como maus tratos, tráfi-
co de pessoas ou exploração
sexual, por exemplo.  A minis-
tra Damares Alves, titular do
MMFDH, lembra que, com a
pandemia causada pelo coro-
navírus, a Pasta trabalhou para
aumentar as possibilidades de

a população ter acesso ao Dis-
que 100 e ao Ligue 180.  “Hoje,
a população possui um núme-
ro de WhatsApp para entrar
em contato com esse ministé-
rio, com os nossos canais. Es-
tamos aqui para ajudar vocês.
Acabou para os agressores de
idosos, de mulheres, de crian-
ças, e todos que mais precisam
nesse país”, enfatizou.
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Redaçao SP de Fato - O grupo que concentra a maior parcela
das denúncias são as mulheres. A violência contra mulher e domés-
tica contra a mulher somaram mais de 105 mil denúncias em 2020. Já
a violência contra crianças e adolescentes está logo atrás com mais
de 95 mil denúncias registradas. As violências contra pessoas ido-
sas somaram quase 88 mil registros.  O Disque 100 e o Ligue 180 são
serviços gratuitos para denúncias de violações de direitos huma-
nos e de violência contra a mulher, respectivamente. Qualquer pes-
soa pode fazer uma denúncia pelos serviços, que funcionam 24h
por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Além de cadastrar
e encaminhar os casos aos órgãos competentes, a Ouvidoria recebe
reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos ser-
viços de atendimento.

R. Monjolo, 386 - Freguesia do Ó
  Tel.: 3999 5213  www.bardotiao.com.br

O Bar do Tião,  local onde  amigos se reúnem para  apreciar uma cerveja bem
gelada, conversar, rir, assistir jogos do seu time de coração, paquerar e se divertir

muito. Aberto de  segunda à sábado, o Botequim descontraído serve petiscos
tradicionais e cachaças  especiais com opções  de lanches e porções.

Mulheres é o grupo mais vulnerável
nesta escala de violência
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Saúde

Como vacinação contra a covid-19 impacta a relação de trabalho

Redação SP de Fato –
Segundo a advogada
Alessandra Cobo até agora,
não há legislação específica
que obrigue o trabalhador a se
vacinar. “Portanto, ainda não
é possível afirmar com base
em um dispositivo legal espe-
cífico que a recusa implica em
rescisão do contrato de traba-
lho, ou em instauração de pro-
cedimento administrativo”, dis-
se.  O Ministério Público do
Trabalho (MPT) emitiu Guia
Técnico Interno em 28 de ja-
neiro deste ano, orientando o
empregador a dispensar por
justa causa o empregado que
se recusar a tomar a vacina
contra a covid-19 sob o funda-
mento de a proteção coletiva
oferecida pela vacina se  so-

Ministério Público recomenda
demissão por justa causa quem

se recusar a tomar a vacina
brepõe aos interesses particu-
lares. “O referido Órgão cha-
ma a atenção para os empre-
gadores conscientizarem, bem
como negociarem com  os seus
empregados a fim de que não
ocorra desligamentos por esse
motivo”, enfatizou.  Porém, ela
ressalta que há diversas dis-
cussões a respeito do tema.
Há quem afirme a possibilida-
de de enquadrar a recusa ao
imunizante em violação aos
deveres dos trabalhadores,
tanto da CLT (Consolidação
das Leis Trabalhistas), quanto
do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado.
Como prevê o artigo 158 da
CLT, por exemplo, o emprega-
do deve observar as normas
de segurança e medicina do
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trabalho, bem como utilizar os
equipamentos de proteção in-
dividual fornecidos pela empre-
sa.  “Portanto, se a vacinação
contra a covid-19 for equipa-
rada pela jurisprudência a um

Redação SP de Fato – É
público e notório que entre os
mais afetados pela COVID-
19 estão os trabalhadores da
saúde. A categoria é submeti-
da a jornadas desgastantes,
bem como ao real perigo de
contágio.  Os trabalhadores da
saúde estão sujeitos à conta-
minação no ambiente laboral
– isso engloba os profissionais
do laboratório que realizam

exames de sangue diaria-
mente de pacientes com covid-
19. Dessa forma, a realidade
enfrentada pelos profissionais
da saúde foi e está sendo de-
safiadora.  A todos os profis-
sionais, e em especial para os
que pertencem ao grupo de
risco da covid-19, a vacinação
chegou para dar segurança.

EPI (Equipamento de Proteção
Individual), a recusa poderia
configurar violação ao artigo
158, II e § único, “b” da CLT,
com as implicações daí decor-
rentes”, enumerou.

Dura realidade de trabalho
na área da Saúde

Ante toda a turbulência e mis-
são em salvar vidas, os tra-
balhadores precisam e mere-
cem ter as próprias vidas em
segurança. “É sabido que os
profissionais que foram afas-
tados receberam o imunizante
e continuam atuando
telemedicina, por exemplo”,
disse a advogada.

Luís Alberto Alves - O
Governador João Doria anun-
ciou na quinta-feira (11) a ado-
ção de uma fase emergencial
de enfrentamento à pandemia.
A partir da próxima segunda-
feira (15), medidas mais duras
de restrição entram em vigor e
se estendem até o dia 30 para
frear o aumento de novos ca-
sos, internações e mortes pelo
coronavírus e conter a sobre-
carga em hospitais de todo o
estado.  A partir do dia 15, o
Governo do Estado determina
toque de recolher nos 645 mu-
nicípios todos os dias, entre 20h
e 5h. Também fica vetado o
acesso a parques e praias.
Haverá proibição completa a
qualquer tipo de aglomeração,
e o uso de máscaras deve ser
intensificado em qualquer am-
biente interno ou externo de
acesso público.  As escolas da

Governo de SP aumenta restrição para
tentar conter avanço da covid-19

rede estadual só ficarão aber-
tas para merenda de alunos
carentes e distribuição de ma-
teriais mediante agendamento
prévio. Os recessos de abril e
outubro serão antecipados para
o período entre 15 e 28 de mar-
ço. A Secretaria da Educação

também vai indicar que a me-
dida seja adotada nas escolas
municipais e particulares.

 A restrição completa proí-
be retirada presencial de pro-
dutos em restaurantes e lan-
chonetes, proíbe atendimento
presencial em lojas de materi-

al de construção e veta cele-
brações religiosas coletivas e
atividades esportivas em gru-
po. Lojas e restaurantes só
poderão fazer entregas pelo
sistema em que o consumidor
recebe o produto dentro de seu
veículo (drive thru), entre 5h e
20h, ou por serviços de entre-
ga na residência (delivery) por
telefone ou aplicativo de inter-
net. Não haverá nenhuma res-
trição ao funcionamento de
supermercados.  O teletraba-
lho será obrigatório para todas
as atividades administrativas
não essenciais. A imposição
vale tanto para órgãos públi-
cos como escritórios particu-
lares e serviços de call center.
Todas as medidas da fase
emergencial visam reduzir a
circulação de ao menos 4 mi-
lhões de pessoas por meio das
restrições adicionais.

O Governador João Doria
anunciou nesta segunda-feira (8)
a implantação, entre 20 e 31 de
março, de 11 hospitais de campa-
nha em diferentes regiões do Es-
tado. Com a expansão, o Estado
de São Paulo passará a ter 15 hos-
pitais de campanha. No total se-
rão abertos 140 novos leitos de
UTI (Unidade de Terapia Intensi-
va) e 140 de enfermaria nos servi-
ços ambulatoriais que passarão
por adequações para abrigar os
pacientes com quadros graves
provocados pelo novo coronaví-
rus.  “Esse conjunto de medidas
vai reforçar o sistema de saúde e
garantir o atendimento a todos.
São medidas necessárias enquan-
to não temos a quantidade de va-
cinas necessárias para imunizar
todos os brasileiros”, disse o Go-
vernador João Doria. A medida
mobiliza nove AMEs (Ambulató-
rios Médicos de Especialidades),
uma unidade da Rede Lucy Mon-
toro e uma unidade hospitalar.  “Na
semana passada tivemos o prazer
de anunciar 500 leitos a mais no
Estado de São Paulo, que serão
implantados até o final de março.
Estamos ampliando o número de
hospitais de atendimento, frente
à condição clínica grave que a
pandemia se manifesta. Serão
mais 280 leitos para atender essa
crescente demanda”, explicou o

Secretário de Saúde do Estado,
Jean Gorinchteyn.  O Hospital de
Campanha da Zona Norte conta-
rá com prédio reservado exclusi-
vamente para COVID-19, com a
absorção dos pacientes urológi-
cos do hospital São José pelo
Hospital Geral da Vila Nova Ca-
choeirinha. A Grande São Paulo
contará ainda com leitos de UTI
e enfermaria no AME de Santo
André.

 No litoral, processo similar
acontecerá com o AME de San-

tos. No interior, passarão a aco-
lher pacientes os AMEs de Bo-
tucatu, Tupã, Ourinhos, Itapeti-
ninga, Barretos, Campinas e An-
dradina, além da Unidade Lucy
Montoro de Fernandópolis.

 Os outros quatro hospitais
de campanha previamente insta-
lados pelo Governo de São Pau-
lo somam mais 65 leitos de enfer-
maria e 59 de UTI. Incluem o de
Heliópolis, reativado em feverei-
ro no AME Barradas; o do AME
de Franca; e os hospitais de cam-

panha de Bebedouro e de Bauru,
no prédio da USP.

 O Secretário de Saúde lem-
brou que o Estado tem 8.427 paci-
entes internados em leitos de UTI.
“A taxa de ocupação de leitos de
UTI chega a 80%, e temos que
lembrar que no dia 22 de feverei-
ro, o Estado de São Paulo tinha
66% de taxa de ocupação. A Gran-
de São Paulo está com 81,2% de
taxa de ocupação, quando no dia
22, há duas semanas, tínhamos
68,8%”, destacou.
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Restrições na circulação de cerca de 4 milhões de pessoas valem
a partir de segunda (15) para frear mortes e sobrecarga em hospitais

Governo de SP vai  implantar 11 novos hospitais de
campanha; um deles é o São José, no Imirim
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Quem ele pensa que  é, o Graf Potocki?
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Economia

Lembro bem de dona Rachel
tirando sarro de algum patrício
metido a besta: quem ele pensa
que é, o Graf Potocki ? Eu levei
muitos anos pra enten-
der a expressão e o
nome, afinal de contas,
quem era esse tal de
Graf Potocki ? Claro,
um dia, finalmente, tro-
pecei num texto, acho
que do Jacó Guinsburg,
no qual a expressão es-
tava lá, com todos os efes e er-
res, tal qual minha mãe a pro-
nunciava: quem ele pensa que é,
o Graf Potocki ?

Fui pesquisar e descobri a
história dramática desse conde
polonês, que se converteu ao
judaísmo e pagou com a vida,
numa fogueira, em Vilna, no sé-
culo 18. O Conde Valentine Po-
tocki , essa lendária persona-
gem da nobreza polonesa, re-
nunciou ao catolicismo e se tor-
nou um judeu religioso. De
acordo com a nossa tradição ele
tornou-se um sábio talmúdico,
discípulo reconhecido e prote-
gido pelo Gaon de Vilna,
Eliyahu Ben Shlomo Zalman
(1720- 1797)). Há muitas ver-
sões sobre a sua história.  Na
Lituânia, Polônia e na Rússia,
ele era e é conhecido como o
Ger Tzedek (prosélito perfeito).
As fontes judaicas dizem que
ele foi queimado vivo por or-
dem da igreja católica de Vilna
em 24 de maio de1749 (7 Si-
van 5509). Avraham e Zarem-
ba Há registros de que o jovem
Potocki e um amigo íntimo,
Zaremba, deixaram a Polônia
natal para estudar em Paris,
onde conheceram um velho ju-
deu de quem ganharam um
grande número de textos hebrai-
cos. Esse senhor seria Me-
nahem Man ben Aryeh Löb de
Visun, que seguiu Potocki no
sacrifício. Ele foi torturado e
executado em Vilna, aos 70
anos, um mês após a morte do
conde. Menahem foi o profes-
sor dos dois poloneses. Em seis
meses eles adquiriram conhe-
cimento da linguagem bíblica e
sentiram-se atraídos pelo juda-
ísmo. Viajaram a Amsterdam,
um dos poucos lugares na Eu-
ropa em que um cristão podia
livremente abandonar sua reli-
gião e converteram-se ao juda-
ísmo. Potocki assumiu o novo

nome, Abraham ben Abraham.
Potocki viveu um tempo na Ale-
manha, depois regressou à Po-
lônia e foi curtir a sua nova exis-

tência judaica no povoa-
do de Ilye, na Grande Vi-
lna, onde sua origem
cristã era desconhecida.
Mas acabou sendo reco-
nhecido pelas autorida-
des da Igreja, preso e
condenado à morte.  Ao
ser informado, o Gaon de
Vilna mandou-lhe uma

mensagem oferecendo resgatá-
lo fazendo uso de alguma ma-
gia cabalística, mas ele recusou,
preferindo morrer   kiddush Ha-
shem  Abraham consultou o
Gaon sobre qual oração ele de-
veria proferir momentos antes
de entregar a alma a Deus. O
Gaon teria respondido:  Kadesh
es Shimcha  (quem santifica
Seu Nome em público) e envia-
do um sheliach para ouvir a reza
e; Consta que a família de Po-
tocki, especialmente sua mãe,
fez de tudo para recupera-lo à
fé cristã. Tudo inútil. O conde
foi queimado vivo depois de um
longo período na prisão, no se-
gundo dia de Shavuot. Leiser
Zhiskes, um judeu religioso,
mas imberbe, conseguiu salvar
algumas cinzas que depois fo-
ram sepultadas no cemitério ju-
daico. Ou seja, o pessoal da
Chevra Kadisha de São Paulo
deveria entender que é possível,
sim, enterrar cinzas no campo
santo. Uma carta do rei polo-
nês concedendo o perdão a Po-
tocki chegou muito tarde para
salvar a sua vida. Mas a história
também tem um final feliz: o
amigo de Potocki, Zaremba, re-
gressou à Polônia alguns anos
antes de Potocki, casou com a
filha de um grande nobre e teve
um filho. Ele manteve sua pro-
messa de judeu-novo. Viajou
com a família para Amsterdam,
onde, após a circuncisão de seu
filho e a  conversão da mulher,
emigraram todos para a Pales-
tina. Ufa, essa é a história do
Graf Potocki e da saga de Za-
remba. Onde anda o Steven Spi-
elberg que ainda não colocou
essa história numa super pro-
dução cinematográfica ?

HENRIQUE VELTMAN
é jornalista.

hbveltman@gmail.com

 Pai. É assim que chama-
mos aquele quem nos cria.
Pai também é aquele que
adota, acolhe e ama... Pai é
a forma com que chamamos
Deus, o Rei dos reis, Rei dos
Céus, ou ainda O Grande
Arquiteto do Universo. Pai
também é como chamamos,
com reconhecimento pater-
nal, aqueles poucos irmãos
de caminhada que ama os
irmãos desta passagem. E
neste 07 de março de 2021,
o Pai Celestial recolheu um
de seus filhos, José Carlos
Gutierrez, um verdadeiro pai
para muitos de nós, certa-
mente para centenas de pes-
soas. A notícia mais triste
pela qual fui incumbido de
escrever é também a que
mais honra as mãos deste
simples redator, ainda trêmu-
lo, pela missão deste infor-
me. Aos parceiros, colabo-
radores, amigos, familiares e
irmãos... Muito obrigado por
terem permitido a Gutierrez
fazer parte de suas vidas.

José Carlos Gutierrez, fi-
lho de José Gutierrez Alber-
tuz e Maria Therezinha Pe-
res Gutierrez, nascido em
Jaú / SP, deixa família, incon-
táveis gotas de amor e lições
de vida; estudou no Macken-
zie, FGV e USP. Foi jorna-
lista, radialista, advogado e
escritor com dezenas de
ações sociais beneméritas,
boa parte delas na Zona Les-
te, por onde atuou na Rede
de Jornais Leste. Publicou 5
obras literárias publicadas:
"A ponta do iceberg"; "A vol-
ta às origens", "Simplesmen-
te Maria e José", "Brasil, sal-
ve-se quem puder" e "O im-
portante é viver", um título
que certamente passa a men-
sagem que Gutierrez nos
deixa nesta linda passagem.

+ JOSÉ CARLOS GU-
TIERREZ (1946 - 2021)-

 O Importante é Viver

Agência Brasil – O
IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Am-
plo), que mede a inflação ofi-
cial, ficou em 0,86% em fe-
vereiro deste ano, taxa supe-
rior ao 0,25% registrado em
janeiro deste ano e em feve-
reiro do ano passado. Essa é
a maior alta para o mês des-
de 2016 (0,90%).  Segundo
dados divulgados na quinta-
feira (11) pelo IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e
Estatística), o IPCA acumula

Inflação oficial fica em 0,86% em fevereiro
Preço dos combustíveis influenciou alta do mês

taxas de inflação de 1,11% no
ano e de 5,2% em 12 meses.
O principal responsável pela
alta da inflação em fevereiro
foi o grupo transportes, que
registrou variação de 2,28% no
mês, puxada principalmente
pela gasolina (7,11%). Esse
combustível, sozinho, respon-
deu por quase metade da in-
flação em fevereiro.

 “Temos tido aumentos no
preço da gasolina, que são da-
dos nas refinarias, mas uma
parte deles acaba sendo repas-

sada ao consumidor final. No
início de fevereiro, por exem-
plo, tivemos um aumento de
8%, e depois de mais de 10%.
Esses aumentos subsequentes
no preço do  combustível ex-
plicam essa alta”, disse o ge-
rente da pesquisa, Pedro Kis-
lanov.  Também foram obser-
vadas altas de preços no eta-
nol (8,06%), óleo diesel
(5,40%), gás veicular (0,69%),
automóveis novos (0,55%),
veículos usados (0,71%), pneus
(1,26%) e ônibus urbano
(0,33%).  Outro grupo que con-
tribuiu para a inflação do mês
foi Educação, com alta de
2,48%, devido aos reajustes
que costumam ocorrer no iní-
cio do ano.  Também registra-
ram inflação os grupos saúde
e cuidados pessoais (0,62%),
alimentação e bebidas (0,27%)
habitação (0,40%), artigos de
residência (0,66%), vestuário
(0,38%) e despesas pessoais
(0,17%). Comunicação, com
queda de preços de 0,13%, foi
o único grupo a apresentar
deflação.

   Redação SP de Fato -
A CEO da The Soul Factor,
Erica Castelo, que passou mais
de 15 anos entrevistando exe-
cutivos de sucesso, descobriu
neste trabalho para uma em-
presa americana de conteúdo,
sob forma de seminários para
altos executivos, a selecionar
talentos transformadores para
outros negócios desafiantes.
“Esse olhar investigativo e
comportamental sobre o uni-
verso executivo vem me
acompanhando ao longo des-
sa jornada. Ao longo desses
últimos como headhunter, en-
trevistando centenas de execu-
tivos globais mensalmente, ou-
vindo suas histórias e motiva-
ções, percebi algo curioso: exis-
tem muitos pontos em comum
sobre o que os leva a buscar
novos desafios”, argumentou.
Ela calculou que o custo de
substituição de único funcioná-
rio pode ser até duas vezes
mais maior que o salário anu-
al. “Porém, existem muitos

outros custos ainda maiores
que não se registram direta-
mente na planilha financeira:
perder suas melhores pessoas
significa perder vencedores

Descuido” faz empresas
perderem excelentes funcionários

comprovados, inovadores cons-
tantes e os solucionadores de pro-
blemas mais eficazes”, disse.

Erica enfatiza que internamen-
te, esse fato prejudica a moral da

equipe, pode significar a perda de
relacionamento com clientes e,
dependendo do cenário de saída,
pode ameaçar sua marca ou le-
var a um processo judicial.

Luís Alberto Alves/
Hourpress/Agência Câ-
mara de Notícias - A Câ-
mara dos Deputados rejeitou
destaque do PDT e mante-
ve no texto da PEC Emer-
gencial (PEC 186/19) o va-
lor máximo de R$ 44 bilhões
para pagamento do auxílio
emergencial em 2021, com
exclusão desses valores do
teto de gastos e da meta de
resultado primário deste ano
(estimada em déficit de R$
247 bilhões). O partido pre-
tendia retirar esse limite para
o pagamento do auxílio. Fo-
ram 345 votos contra e 144
votos a favor do destaque.
Em seguida, a Câmara re-
jeitou destaque semelhante
do PCdoB. Com 337 votos
contrários e 151 a favordo
destaque. Diferentemente
do destaque do PDT, este
pretendia apenas excluir o
valor máximo, sem mexer no
dispositivo que permite o uso

Câmara aprova e valor máximo do novo
Auxílio Emergencial será de R$ 375

Segundo o governo, para 2021 o auxílio será
de R$ 175 a R$ 375 por quatro meses

desse dinheiro fora do teto
de gastos e da meta de re-
sultado primário deste ano.
"Não tem cabimento colocar-
mos uma camisa de força no
governo. Se o governo pre-
cisar gastar mais, já estará
autorizado pelo Congresso",
argumentou o líder do
PCdoB, deputado Renildo
Calheiros (PC do B/PE). Se-
gundo ele, o limite também
impede que o Congresso au-
mente o valor do auxílio. "Se
o auxílio crescer um pouco
além dos R$ 250, o dinheiro
não será suficiente. Teríamos
de diminuir o número de pes-
soas beneficiadas", ponde-
rou.  Segundo o governo,
para este ano o auxílio será
de R$ 175 a R$ 375 por qua-
tro meses (março a junho).
Para a família monoparental
dirigida por mulher, o valor
será de R$ 375; para um ca-
sal, R$ 250; e para o homem
sozinho, de R$ 175.

Comunicado de
Falecimento de

José Carlos
Gutierrez“

O custo de substituição de único funcionário pode ser até
 duas vezes mais maior que o salário anual

Texto da Acácia,
filha do Guierrez
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Hoje inicio a minha coluna
comentando a batalha judicial
entre a humorista Dani Calabre-
sa e Marcius Melhem travada na
Justiça na esfera civil e também
criminal já há alguns meses.
Dani, alega no processo criminal
(divulgação de segredo) e (impor-
tunação de tranquilidade) após o
ex-chefe de humor da Globo ex-
por mensagens trocadas entre os
dois no Whatsapp.

A ação corre em segredo de
Justiça e foi protocolada em São
Paulo. Como Marcius mora no Rio
de Janeiro. o juizado paulista en-
viou pedido para que o ator seja
intimado na sua cidade de origem.

Seu depoimento deve aconte-
cer no 4º Juizado Especial Cri-
minal do Leblon, na capital flu-
minense. O crime de divulgação
de segredo consta no artigo 153
do Código Penal e determina a
pena de detenção de um a seis
meses.

O ator Francisco Cuoco, 87
anos, usou suas redes sociais
para agradecer o recebimento da
segunda dose da vacina contra o
coronavírus em São Paulo. Agra-
deceu os cientistas e se mostrou
muito feliz com o episódio.

Um dos principais nomes da música,
o cantor Zé Vaqueiro animou o público
com participação no Programa do Rati-
nho, no SBT, na quarta-feira (10). A pre-
sença do cantor foi no quadro “Boteco
do Ratinho”, que reúne os principais
cantores da atualidade em um bate papo
descontraído. A transmissão aconteceu
a partir das 22h45.  No repertório, o can-
tor deu voz a grandes hits que compõem
o seu repertório como o megasucesso
"Letícia", com mais de 200 milhões de
views, além do atual single “Volta Comi-
go BB”, que já soma mais de 7 milhões
de visualizações.

Zé Vaqueiro participa do Boteco do Ratinho
Lourival Ribeiro

Todas as sextas-feiras, a par-
tir das 23h00, pela Rede CNT de
Televisão, programa "Qual Via-
gem" com a apresentação deste
colunista. O programa pode ser
sintonizado pela SKY canal 14 e
27.1 TV Aberta.

A Prefeitura Municipal do
Guarujá cobrou R$ 2 milhões do
apresentador Sílvio Santos ine-
rente ao IPTU ( Imposto Predial e
Territorial Urbano) do Hotel Sofi-
tel Jequitimar.

Assim que soube, Sílvio or-
denou o pagamento imediato da
dívida. O homem do baú enviou um
comunicado através de sua Asses-
soria de Imprensa afirmando que
não sabia da situação e determi-
nou a quitação imediata do débito.

José Luiz Datena poderá ter
mais programa na Band. A emis-
sora estuda um Talk Shor com o
apresentador. Sempre é bom lem-
brar que em outras tentativas com
o apresentador não deu certo, mas
os gênios da emissora insistem.

Frase Final :
“Use Máscara e Álcool em Gel.

Vamos nos cuidar”.

 O sucesso do programa Big
Brother é indiscutível, sendo um
dos realities de destaque nas te-
levisões de quase todo o mun-
do. Aqui no Brasil, o triunfo do
Big Brother Brasil é enorme tam-
bém, alcançado índices invejá-
veis na audiência.

 O que muitos não sabem é
que o formato do programa teve
inspiração no livro 1984, de Ge-
orge Orwell, lançado em 1949. O

Conheça o livro que inspirou
o programa Big Brother

livro narra a história de
um funcionário públi-
co que vive durante
uma ditadura, onde
existe as teletelas que
vigiam a população
durante todo o tempo,
sendo nas ruas, no
trabalho e até dentro
de casa. Outra referên-
cia a obra de Orwell, é
que o soberano do tal
sistema político se
chama Grande Irmão.

O livro é considerado um dos clás-
sicos do autor e essencial para
trazer à tona reflexões sobre regi-
mes autoritários.

 O título é destaque no Skee-
lo, maior app de e-books do País
e pode ser acessado por seus as-
sinantes pelas plataformas An-
droid e iOS, nas lojas Google Play
e App Store, ou pelo site
www.skeelo.app.

Victoria Pyetra, com 1,56 metro de altura e 58 quilos, ficou
em segundo lugar como Princesa de São Paulo 467 anos. Os
cabelos cacheados cor de mel e olhos castanhos compõem os
requisitos de beleza desta jovem que traz a vitória em seu nome.
Ela é modelo da Sport Models, produção de Renato Cury

 Com voz doce e forte presen-
ça de palco, a cantora e composi-

Martha Galdos mistura ritmos
sul-americanos em seis shows online

tora peruana oferece aos internau-
tas do Brasil e do mundo uma rara
oportunidade de transitar pela
música latina contemporânea,
com generosas pitadas de Jazz,
World Music e, claro, música bra-
sileira raiz.  Entre os meses de fe-
vereiro e março, Martha Galdos
apresenta o show COLORES em
seis shows transmitidos na Inter-
net. A artista, que traz na veia a
ancestralidade herdada do pai, o
pintor Enrique Galdos Rivas.

 O espetáculo é parte da pro-
gramação do ProAC Expresso
LAB da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa de São Paulo
(Lei Aldir Blanc). A transmissão
acontecerá no Espaço Coletivo,
localizado no bairro de Santa Ce-
cília, Centro de SP.

Victoria Pyetra, outra pérola
de princesa de São Paulo




