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 Redação SP de Fato -
O Governador João Doria
visitou na manhã da quinta-
feira (18) o Hospital de
Campanha de covid-19 da
zona Norte, ativado neste
mês para expandir a capa-
cidade de atendimento dian-
te do aumento das interna-
ções. O serviço possui 50
leitos, somando 20 de UTI
(Unidade de Terapia Inten-
siva) adulto e 30 de enfer-
maria. Começou a receber
os primeiros pacientes na
terça-feira (15) e já registra
100% de ocupação em am-
bos os setores.Página 4

Luís Alberto Alves/Hourpress/
Agência Senado- Morreu na quinta-fei-
ra (18) o senador Major Olímpio
(PSLSP). O senador, de 58 anos, infor-
mou no dia 2 de março ter sido diagnos-
ticado com covid19 e estava desde o
dia 5 na UTI do Hospital São Camilo, em
São Paulo. Nos últimos meses, o sena-
dor fez várias declarações a favor da
vacinação como única forma de acabar
com a doença. Major Olímpio deixa es-
posa e filhos. Página 4 Senador Major Olimpio falando ao SP de Fato

Covid-19 mata senador Major Olimpio

Rede Bom Prato mantém atendimento
na fase emergencial do Plano São Paulo

Redação SP de Fato - A Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da rede de restau-
rantes Bom Prato, mantém a oferta de três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar)
mesmo em cidades que estejam implementando medidas de lockdown . Página 3

Foto: Governo do Estado

Aumenta o número de
reclamações  relacionadas

a  crédito consignado
Agência Brasil - O número de reclamações

relacionadas a crédito consignado aumentou 683%
durante o ano de 2020, na plataforma digital
consumidor.gov.br, administrada pela Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública. Página 5

Hospital de Campanha de
covid-19 é ativado no Imirim
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Editorial

  O coronavírus e seu alia-
do, covid -19 manda pra casa
dos ‘pés juntos’ diariamente,
muitos viventes, alguns até
gente boa; outros, nem tanto.
Padres falecem, embora se-
jam cidadãos de bem, outros
profissionais de vulto nos dei-
xam uma lacuna impreenchí-
vel. Jogadores de futebol, pes-
soas reservadas, desfalcam
seus times e observe: são pes-
soas de bem. Uma pena! To-
dos são cuidadosos, não fre-
quentam baladas,  portam
máscaras e mesmo assim, são
‘acertados pelo covid-19!' É
comum em um comentário es-
portivo a notícia de que o clu-
be X, jogará com time reser-

Não consigo entender!
va devido al-
guns de seus
craques esta-
rem atacados
pelo mal. Mas
não consigo
entender: acre-
dito que o co-
ronavírus seja
parcial! Numa
prisão ou qual-

quer penitenciária da vida, em
que ‘os seminaristas’ não
usam máscaras, há aglomera-
ção, a mídia não comenta so-
bre o número de elementos
contaminados ou mortos! Será
que nas prisões citadas a do-
ença não funciona? Não con-
sigo entender; somente gente
de bem e útil é ‘premiada?’
Estes nos deixam e outros que
fazem peso sobre o planeta,
não são contaminados; pelo
menos é o que ouço através
de comentários de várias fon-
tes informativas Confiram!

Tia Zulmira, viúva, vacina-
da, aposentada e observadora
dos noticiários em que morrem
gente de bem!

Abrindo o Baú Prof. Clovis Pereira

Bolsonaro:
por favor, peça para sair!

A situação do Brasil
é grave. O país está
sentado em cima de

uma bomba prestes a explo-
dir. A taxa de desemprego de

O cidadão brasileiro e,
através dos meios de comuni-
cação –rádio, tevê e impren-
sa, fica a par das famigera-
das e controvertidas leis em
cima do povão! Algumas leis
que são ‘empurradas’ sobre o
povo, não surte efeito deseja-
do e vai pro cesto de lixo.
Outras funcionam, deixando o
cidadão apavorado como au-
mento de impostos, da gasoli-
na, gás de cozinha, carnes
etc., colaborando para que a
vaca vá pro brejo antecipada-
mente. Sobre a compra das
vacinas, havia tantas leis re-
lativas à procedência e ação.
Depois de muitos prós e con-
tras, testes, foram adquiridas.
Depois foi o ‘quiproquó’ de
como seriam aplicadas. Che-
garam ao denominador co-
mum: primeiro os idosos e gra-
dativamente os jovens. Tudo
acertado, ‘pau na máquina’!
Para completar o time, foi de-
cretada a lei de manter parte
do comércio fechado. Os co-
merciantes prejudicados com
vendas baixas, impostos e
afins altos chiaram e com ra-
zão. Falências à vista! Aguar-
damos novas e bem boladas

Nova Leis!

leis de nossos iluminados polí-
ticos! Aguarde para amanhã,
novo aumento no preço da ga-
solina, decretado pelo dr. Pe-
trobras, um dos muitos desgo-
vernantes do país. Aguenta
coração! Será o 6º deste ano,
recorde absoluto conseguido
pelos desgovernantes do Bra-
sil! A inflação desordenada,
será propaganda vitoriosa para
o Lula! Nada de comícios, ho-
rário político e outras mazelas
precisará Lula! Continuem in-
flacionando sobre o povão;
será propaganda para o retor-
no de lula, esperado pelo po-
vão sacrificada!

Palmeiras campeão!
Verdão encaçapou mais
uma taça para sua cole-
ção. Coringão e Santos
nadaram e morreram na
praia!

Inflação corroendo par-
te do minguado salário dos
que ainda estão na ativa.
Gasolina é a vilã do enros-
co. Etanol desenvolvido no
Brasil, entrou na dança in-
flacionária; sobe partidário
à gasolina!

Alguns gêneros pere-
cíveis apresentam, próxi-
mos à data de validade,
alguma baixa no preço e,
ás vezes na prateleira do
supermercado!

Chuvas torrenciais asso-
lam parte do país. Em algu-
mas partes, é benéfica; em
outras acaba com o que ain-
da resta.

O calor quando resol-
ve colocar as manguinhas
de fora, castiga o povão.
Com a proibição de fre-
quentar as praias, aguen-
ta coração!

As autoridades sanitári-
as alegam que reuniões,
multidões e outras aglome-

rações são causadoras do
covid-19. Nas igrejas católi-
cas, os fieis obedecem o pe-
dido de manter distancia-
mento nos assentos.

Nas cadeias, distritos
policiais ou penitenciári-
as, os ‘seminaristas’ ficam
acomodados - ou desaco-
modados -, talvez não
usem a máscara, convi-
vem por alguns anos - al-
guns aproveitam uma das
muitas ‘saidinhas’ e dão
no pé - nem a Receita Fe-
deral os encontram -  e não
há notícia sobre a conta-
minação. Seria o covid-19
partidário dos fora-da-lei?
Nem Freud explica!
Aguarde para amanhã,
novo aumento da gasoli-
na. Estamos a bordo de
um barco furado!

Passeata no Jardim Gua-
rani -  Agentes de Saúde e
Servidores das UBS Jardim
Guarani e Terezinha realiza-
ram passeata de conscienti-
zação sobre a covid-19. Pa-
rabéns pelo bom trabalho,
que inclusive já foi realizado
outras vezes.

 Hospital da Brasilândia -
Leito UTI 100% de ocupa-
ção e 90% ocupação de lei-
tos.

Conselho Tia Alzira

Uma lei foi colocada em
voga: comércio com restrições
de abertura! Pensei: nosso ter-
reiro não é comércio. Vamos
abrir e atender uma série de
necessitados que, e, fila e fé,
estavam à porta. Distribui as
senhas: um ex-candidato a
vereador ‘chumbado na ree-
leição’ tomou a palavra. –
“Magnânima guru, vim ao
abençoado terreiro para enco-
mendar um trabalho. No pró-
ximo ano, me candidatarei ao
posto de vice-Presidente da
República! Quero antecipar o
‘trabalho para rebater algum
intruso ao cargo!’ Se for elei-
to, através da gestão passada,
excelente  por sinal,  como
vereador embora não reeleito,
o terreiro será beneficiado
com nova e moderna constru-
ção, ganhará um carro de luxo
para locomoção dos guias, en-
tre outras vantagens!” Para
atende-lo foi escalado o cabo-
clo Da Hora. “Zifio, pode tirar
o cavalo da chuva! Os búzios
acusam que quando foi verea-
dor, poucas vezes apareceu nas

seções da câmara e, em algu-
mas delas, havia tomado ‘umas
biritas e dormiu durante as se-
ções’. Aconselho-o a desistir da
ideia. Continue catando objetos
recicláveis e boa sorte!” O cli-
ente saiu aborrecido; almejava
um posto mais elevado como
político; aceitou o conselho do
caboclo e de posse do carrinho,
foi para o trabalho!

 Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha

 Atendimento normal

Crônica Professor Clovis Pereira
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inadimplência de condomínio
em todo o #Brasil. Redução
no número de passageiros
também afetou empresas de
ônibus, assim como locação
de automóveis para frotas.
Grosso modo esse é o retrato
atual do #Brasil, com 282.400
mortos pela covid-19 até esta
quarta-feira (17/3) e
11.609.601 casos desta doen-
ça. Para passar um “cala
boca” na grande maioria de
miseráveis”, que aumenta a
cada dia, o governo acenou
com #auxílio emergencial de
no máximo R$ 375!

 Enquanto nos Estados
Unidos, o atual presidente Joe
Biden teve aprovada pelo
Congresso Nacional daquele
país uma ajuda de US$ 2 mil
(R$ 10 mil) destinada aos nor-
te americanos pobres e outras
medidas para aquecer o mer-
cado. Detalhe: a #covid-19 já
matou mais de 600 mil pesso-
as naquele país.

 No Brasil, o que o presi-
dente #Bolsonaro (sem parti-

do) tem feito para evitar que a
nação se atole mais neste la-
maçal? Nada! Apenas jogo de
palavras, como se o brasileiro
fosse idiota e acreditasse em
suas mentiras. O ministro da
Economia, #Paulo Guedes, até
agora não apresentou nenhu-
ma solução para resolver a
crise.  Infelizmente nós esta-
mos parecidos com o navio em
que o comandante perdeu o
controle da nave e está à deri-
va. O absurdo é tão grande,
que no período de 1 ano a pas-
ta da Saúde já teve quatro mi-
nistros! Nunca o Brasil regis-
trou isto.  Neste cenário, de
bom senso, é melhor o presi-
dente #Bolsonaro pedir para
sair. Nós brasileiros, que ama-
mos este país, esperamos que
ele tenha este gesto de gran-
deza. Não merecemos conti-
nuar sofrendo. Chega de con-
tar tantos mortos, de saber que
algum familiar, parente, amigo
ou colega foi levado pela #co-
vid-19, por causa da irrespon-
sabilidade do governo.

13,5% corresponde a aproxi-
madamente 13,4 milhões de
pessoas a procura de trabalho.
É mais gente do que a popula-
ção da cidade de São Paulo, em
torno de 12 milhões.

 Calcula-se que no ano pas-
sado, entre micro e pequenas
empresas, mais de 700 mil fe-
charam as suas portas para
sempre. Entre elas estão ba-
res, restaurantes, lojas de rua
e shoppings. Escritórios de ne-
gócios também faliram, princi-
palmente os que atuavam in-
termediando compra e vendas
de produtos fora da área ali-
mentícia.  Alugueis, tanto em
prédios, galerias ou casas, dei-
xaram de ser pagos, por falta
de dinheiro na conta do inquili-
no. Aumentam os registros de

PANDEMIA provoca queda em
doações e  falta  presença do Fundo Social

Desde o início da Pande-
mia, a Associação Cachoeiri-
nha/Brasilândia realizou 12
ações sociais  junto à comu-
nidade em bairros diferentes
na Brasilândia e divisa da Vila
Nova Cachoeirinha,  porém
na última ação o líder comu-
nitário Henrique Deloste, que
também representa a entida-
de em parceria com o Mar-
quesa, distribuiu em dezembro
mais de 1.000 cestas básicas
e frangos para as famílias As-
sarem no Natal.  A partir de
Janeiro de 2021, as doações
caíram e com o aumento das
dificuldades e o retorno da
maldita covid-19 cresceu a
procura das famílias de baixa

renda por alimentos. Essa é a
realidade,  um problema que
precisa ser resolvido.

Cadê o Fundo Social? Lide-
ranças da Brasilândia querem
saber o que houve com o Fun-
do Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo, que além
de não ter atendido associações
na Campanha do Agasalho, não
atende e não responde os ofíci-
os com reivindicações das en-
tidades em prol da comunida-
de. A ONG João Vitor, repre-
sentada por Manoel Costa e a
AMJFA, enviaram várias soli-
citações e o Fundo Social não
responde. Problema que não
existia na gestão Geraldo Alck-
min. (Alex dos Santos)

Record destaca trabalho
de jovem na Brasilândia
Através da indicação des-

te colunista, a TV Record/Pro-
grama “Hoje em Dia” colocou
no ar  reportagem legal sobre
o “Trabalho Social Voluntário
de Jovens na Comunidade” e
na Brasilândia, o destaque foi
para a jovem Iris Deidamia
Vieira França.

 Para rever a excelente
matéria, basta pegar o link do
Programa Hoje em Dia” que
foi ao ar no dia 18/03/2021.
Que sirva de exemplo para
aqueles que se diz liderança e
só aparece, fica só na carona,
aqueles que não ajudam em
nada. Parabéns do Deloste a
todos amigos e equipe da
Record TV pelo bom trabalho.

Repórter São Paulo estreia
dia 22/03 na TV Brasil

 Fiquem ligados, porque vem aí mais um Programa Jorna-
lismo legal para deixar a gente mais informado e com espaço
para broncas da Comunidade ou seja para o Povão cobrar das
autoridades o que o cidadão tem direito. Falamos do “Repórter
São Paulo” com o quadro “Salve Comunidade” que vai divul-
gar também tudo que for de bom. Portanto fiquem ligados; a
estreia será no dia 22/03 a partir das 12H00 na TV Brasil O
Deloste e a comunidade estão juntos com o Repórter São Paulo
e parabéns a toda equipe e a TV Brasil pela iniciativa.

RUA DO PATIS, 20



Tia ZulmiraEditorialGeral

  Não julgues, para não ser julgado, é profecia de santo Arlindo! Nada de
julgar as ‘peraltices’ do Lula e seus colegas que fizeram excelente  governo -
para eles! Portanto, nada de julgamento sem a devida comprovação das propi-
nas e roubo com dinheiro levado na cueca!

 Bons fluídos através dos guias do terreiro da vovó Candinha, do qual é
benemérito. Será afastado de maus espíritos, inclusive de um espírito de
porco que domina sua sogrinha!

 Para obter ótimos resultados como treinador de futebol profissional,
uma profissão agora dominada pelos treinadores argentinos, ao instruir seus
craques, avise: o gol do inimigo é aquele; terá que chutar em sua direção!

  Visite a capital mineira, Belo Horizonte! Caso não se encante com sua
topografia e seu povo hospitaleiro, encha a cara de cachaça e o horizonte se
tornará belo, ao dormir na calçada!

 O diálogo é essencial para acertar bases! Procure dialogar com um surdo-
mudo e acerte o passo em sua vida, através de um diálogo fluente e amigo!

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

  Leve um papo legal com sua comadre divorciada e ainda aproveitável.
Convide-a para um passeio na Barra da Tijuca e fique a par de sua situação
financeira. Seja invejável, troque de esposa no ato!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Saiba colocar as coisas nos eixos, ao notar que estão fora de órbita. Em
caso de dúvida, consulte com os guias do terreiro da vovó Candinha e acerte o
passo, ou fuja com a mulher de seu sócio mas cuidado! Poderá ser manchete
nos jornais e no Datena. Cuidado moço!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Enfrente os milhares problemas em que está envolvido de frente, de lado

ou de gatinho. O correto é não dar moleza para os problemas! Em caso de
dúvida, peça ajuda a um professor de matemática!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Seja um cabra insistente! Nunca desista de seus ideais! Continue pulan-

do o muro da casa vizinha, quando o maridinho caminhoneiro viaja pro nor-
deste. Tudo combinado e acertado, não dá chabu!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 A vida social, valoriza o cabra! Frequente bons ambientes, dê uma de

ricaço, conquiste as garçonetes disponíveis, tenha carrão importado e diversos
bens móveis e imóveis. Caso seja descoberto que és mentiroso e more debaixo
de viadutos, cai a praça no ato!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Use o bom senso em todas iniciativas. Trabalhe, cuide bem de sua vida,

vida dos outros é dos outros! Com essa iniciativa, vencerá todas as batalhas!
Pense nisso!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Coloque sua ‘massa cinzenta’ para funcionar! No trabalho, segure com

afinco a posição que ocupa. Seja honesto (a) sempre! Nada de fazer parte de
greves e tentar derrubar a firma. Lembre-se de que depende dela para sua
manutenção e dos familiares!

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

DIVISÕES
Jerusalém, Jerusa-

lém, que matas os pro-
fetas e apedrejas os
que te são enviados!
Quanta vez quis ajun-
tar os teus filhos,
como a galinha ajun-
ta os pintinhos debai-
xo das asas! E vós
não quisestes! Eis, ai
vos fica a vossa casa
deserta. Porque vos
digo que não me
tornareis a ver, desde
agora, até que direis: Bendito seja
o que vem em nome do Senhor
(Mateus 23:37-38).

 Não conhecemos nenhuma
religião tão dividida como o cris-
tianismo. Existem mais de mil de-
nominações de igrejas cristãs, e
cada uma querendo ser a dona
da verdade. Todas elas se colo-
cam como a verdadeira Igreja do
Cristo, e percebe-se que se preo-
cupam cada vez mais em angariar
fieis a todo custo, o que nos faz
perguntar se realmente a preocu-
pação é de evangelizar, o que não
parece, pois matam se não fisica-
mente, literalmente, além de ape-
drejarem outros profetas. Não
dizem de coração, ainda, Bendito
o que vem em nome do Senhor!

 A concorrência é tão acirra-
da que as grandes empresas co-
merciais não se igualam a eles nas
artimanhas de persuasão, a não
ser nas mensagens subliminares.
Porque isso? Talvez porque os
seguidores são “aprendizes
orais”, pois preferem aprender
ouvindo os sermões, as prega-
ções e as exortações dos lideres
do que pesquisar, ler, raciocinar,
buscar. É mais fácil aceitar os en-
sinos já que dá muito trabalho
aprender racionalmente. E os
“professores” ensinam como
lhes for melhor para aproveitar o
domínio do publico, e, assim, vão
abrindo igrejas e dividindo ainda
mais o cristianismo.

 Você poderá alegar que se
fossem ruins suas casas não es-
tariam lotadas. Realmente estas
igrejas estão sempre cheias e
nunca afirmamos que elas são
ruins, mas o fato é que se são

entupidas de gente são vazias
em cristandade. É claro que em
toda regra há exceções, mas, não
acreditamos que a maioria segue
o que ensinam e cremos que a
massa dos fieis são acomodados
na religiosidade, portanto, con-
cordamos com as afirmativas de
Jesus, pois são desertos de
fraternidade, amor ao próximo,
perdão às divergências de
ideias. São exclusivistas, sepa-
ratistas, autoritários e orgulho-
sos.       Reafirmamos que entre
eles existem pessoas que bus-
cam a religiosidade por amor a
Deus, mas a grande pluralidade,
ou melhor, a grande maioria são
os que nos referimos acima, pois
se mostram prepotentes, interes-
seiros, vaidosos.  São para es-
tes que servem as palavras ditas
em Miqueias 3:5--8 (“O Senhor
fala assim dos profetas que ex-
traviam o seu povo, os quais,
quando tem acesso para morder
com seus dentes, fazem-se pre-
goeiros da paz, mas àqueles que
nãos lhes põem nada na boca,
declaram-lhes a guerra santa. Por
isso, tereis noite em lugar de vi-
sões, e escuridão em lugar de
prognósticos.. eu porém, com
espírito divino estou cheio de
força, de senso de justiça e de
fortaleza, para lançar em rosto a
Jacó a sua infidelidade e a Israel
o seu pecado.”

 O Cristo deve estar insatis-
feito com tantas divisões porque
a grande verdade é que tanto
ontem, como hoje, vivemos uma
Jerusalém desregrada, desgarra-
da das verdades ensinada pelo
querido mestre Jesus.

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

Medida é válida para
pais ou responsáveis
que atuem nas áreas
da saúde, segurança,
assistência social e
serviço funerário

Prefeitura de SP mantém vagas em creches para
filhos de trabalhadores de áreas essenciais

 Kaidakama

 Redação SP de Fato - A
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social, por meio da rede de
restaurantes Bom Prato, man-
tém a oferta de três refeições
diárias (café da manhã, almo-
ço e jantar) mesmo em cida-
des que estejam implementan-
do medidas de lockdown .
"Nossa prioridade é responder
com celeridade os impactos
ocasionados pela crise sanitá-
ria que estamos enfrentando
há um ano e garantir a segu-
rança alimentar da população

mais vulnerável do Estado",
afirmou a Secretária de Desen-
volvimento Social, Célia Parnes.
O programa Bom Prato, que
celebrou 20 anos em dezembro,
conta com 59 unidades distri-
buídas em território paulista,
oferecendo café da manhã, al-
moço e jantar, em embalagens
descartáveis e com talheres,
para retirada. Atualmente, a
soma de refeições entregues
neste formato chega aos 33 mi-
lhões, sendo mais de 687 mil
gratuitamente para a população

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.

4  www.saopaulodefato.com / 11 96675-1536 19 A 25 DE MARÇO DE 2021 3

  Redação SP de Fato -
A Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação (SME), vai man-
ter abertas as vagas em cre-
ches, durante o período de re-
cesso das escolas, para filhos
de trabalhadores de áreas es-
senciais ao enfrentamento da
Covid-19 na fase de emergên-
cia. O atendimento será reali-
zado para as crianças de 0 a
3 anos, matriculadas na rede
municipal de ensino da cidade
de São Paulo, cujos pais ou
responsáveis atuem nas áre-
as da saúde, segurança, assis-
tência social e serviço fune-

rário que não tenham condi-
ções de manter seus filhos em
casa, evitando a exposição à
possível contaminação.

O suporte será disponibili-
zado em cinco unidades polo,
portanto, a criança não será
atendida no centro educacio-
nal em que frequenta. Haverá

a necessidade de deslocamen-
to, caso a família tenha inte-
resse.  Após a inscrição, será
analisada as possibilidades de
atendimento de acordo com os
endereços indicados e a coor-
denação da Secretaria Muni-
cipal de Educação entrará em
contato por telefone ou e-mail.

Confira o endereço das Unidades Polo

 CEI Jardim Monte Azul - DRE Campo
Limpo - Endereço: Avenida Tomas de

Souza, 874 - Jardim Monte Azul

CEI Monteiro Lobato - DRE Freguesia/
Brasilândia - Endereço: Avenida Dep.

Emílio Carlos, 3694 - Vila Nova
Cachoeirinha

CEI Salesiana Domingos Savio - DRE
Penha - Endereço: Rua Porto da Folha, 57

- Vila Matilde

CEI Sonho Nosso - DRE Pirituba/
Jaraguá - Endereço: Avenida Menotti

Laudísio, 675 - Jardim Cidade Pirituba

CEI Bem TE VI - DRE Santo Amaro -
Endereço: Rua das Bicuíbas, 70 -

Jabaquara

Rede Bom Prato
mantém atendimento

na fase emergencial do
Plano São Paulo

Os restaurantes populares oferecem café
da manhã a R?0,50 (cinquenta centavos) e

almoços e jantares a R$1,00

em situação de rua.  No início
deste mês, o Governador João
Doria prorrogou o serviço de
atendimento aos finais de sema-
na e feriados até 30 de abril,
além do reforço da gratuidade
para pessoas em situação de
rua, devidamente cadastradas
pelos municípios, que também
permanece até essa data.  Os
restaurantes populares ofere-
cem café da manhã a R$ 0,50
(cinquenta centavos) e almoços
e jantares a R$ 1,00 (um real
cada), e seguem atendendo com

horários ampliados, sendo café
da manhã a partir das 7h; al-
moços a partir das 10h30 e jan-
tares das 17h em diante ou en-
quanto durarem as refeições.



Saúde

 Redação SP de Fato - O
Governador João Doria visitou
na manhã da quinta-feira (18)
o Hospital de Campanha de
covid-19 da zona Norte, ativa-
do neste mês para expandir a
capacidade de atendimento di-
ante do aumento das interna-
ções. O serviço possui 50 lei-
tos, somando 20 de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva)
adulto e 30 de enfermaria.
Começou a receber os primei-
ros pacientes na terça-feira
(15) e já registra 100% de ocu-
pação em ambos os setores.
Os pacientes são recebidos a
partir de transferências inter-
mediadas pela Cross (Central
de Regulação e Oferta de Ser-

Este é um dos 12 hospitais“de
campanha anunciados

em“março pelo Governo de SP"
viços de Saúde). A assistência
aos pacientes com quadros res-
piratórios graves é garantida
por meio de equipe multidisci-
plinar completa, contando dia-
riamente com 14 médicos, dois
enfermeiros coordenadores,
seis enfermeiros assistenciais,
30 técnicos de enfermagem, 6
fisioterapeutas e três auxilia-
res administrativos. Para ma-
nutenção do serviço, a Secre-
taria de Estado da Saúde está
investindo R$ 1,1 milhão por
mês, por meio de convênio vi-
gente até julho.

 Este é um dos 12 hospitais
de campanha anunciados em
março pelo Governo de SP
para enfrentar o aumento de

casos e internações nesta se-
gunda onda da pandemia.

A ativação dos leitos ocor-
reu após adaptação estrutural
e assistencial no prédio do Hos-
pital do Homem da Zona Nor-
te, que já possuía 30 leitos de
enfermaria e 10 de UTI. Os no-
vos 10 leitos de UTI que agora
atendem covid-19 foram insta-
lados no centro cirúrgico, após
adaptação do espaço.

 Além do hospital de cam-
panha, o prédio abriga ainda o
Ambulatório de Urologia, que
realiza mensalmente cerca de  mil
consultas e de 120 cirurgias, in-
cluindo casos de câncer de prós-
tata e procedimentos de RTU
(Ressecção transuretral), entre
outros de menor complexidade.

Serviço:  Hospital de cam-
panha na Zona Norte -  Ende-
reço: Rua Diogo Cabrera, Imi-
rim (Zona Norte de São Paulo)

   Redação/Hourpress -
Em época de home Office, o
barulho em excesso pode vir
brinquedos sonoros das crian-
ças e adolescentes, videoga-
mes, guitarras, aviões, carri-
nhos com sirenes, telefones,
dinossauros que rugem, jogos
com explosões e até mesmo da
música em volume alto nas
aparelhagens de som.  O fo-
noaudióloga Marcella Vidal
enfatiza que o barulho, também
pode estar presente no aspira-
dor de pó, liquidificador, seca-
dor de cabelos, furadeira, mar-
telo, obra, reforma, latido de
cachorro. “Os ruídos sonoros
estão cada vez mais presentes
dentro de casa, principalmente

nesta fase em que muitos pais
e filhos permanecem em home
office e aulas virtuais”, disse.

 Ela  se ocorrer perda au-
ditiva, provocada pela exposi-
ção em nível de pressão sono-

ra elevado, o dano pode se es-
tabilizar se a pessoa mudar os
hábitos e evitar situações e am-
bientes com sons abusivos.
“No entanto, é importante lem-
brar que a audição perdida não
pode ser recuperada e que se
não houver uma conscientiza-
ção, o barulho em excesso, ao
longo do tempo, pode causar
prejuízos cada vez maiores à
audição”, destacou.  Marcella
sugere que se preste também no
volume da televisão. “Crianças
e adolescentes, muitas vezes,
aumentam com frequência. De-
pendendo da intensidade, o ruí-
do pode provocar, inclusive,
como primeiro sintoma, o zum-
bido nas orelhas”, finalizou.
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Cuidados com a audição na rotina
do home office e das aulas virtuais
Saiba quais são os perigos e como proteger a audição de sua família do barulho dentro de casa

  Agência Brasil - Para
tentar reduzir os casos de
covid-19 na capital paulista e
impedir um iminente colapso
do sistema de saúde, o pre-
feito de São Paulo, Bruno
Covas, anunciou na quinta-
feira (18) que vai antecipar
cinco feriados municipais. Ele
também mudou o sistema de
rodízio na cidade, que passa a
valer para o período noturno,
seguindo o toque de recolher
estabelecido pelo governo es-
tadual entre as 20h e 5h.https:/
/agenciabrasil.ebc.com.br/

 Foram antecipadas duas
datas deste ano e três do ano
que vem: Corpus Christi (3 de
junho de 2021 e 16 de junho
de 2022), Consciência Negra
(20 de novembro de 2021 e
de 2022); além do feriado de
aniversário da cidade, em 25
de janeiro de 2022.  Os reces-
sos remarcados começam na
próxima sexta-feira (26), e se
estendem ao longo da sema-

Bruno Covas adianta cinco feriados
municipais para tentar frear covid-19

na seguinte, nos dias 29, 30, 31
de março e 1° de abril, emen-
dando com a Sexta-feira San-
ta, em 2 de abril, que é feriado
nacional. O objetivo da mudan-
ça, segundo o prefeito, é “for-
çar a cidade de São Paulo a
parar”.  No ano passado, a pre-
feitura já tinha tomado a mes-
ma medida, antecipando feria-
dos para tentar aumentar o ní-

vel de isolamento na capital.
O prefeito alertou a popu-

lação de que é preciso colabo-
rar e não viajar, nem ir para
festas nesse período, sob ris-
co de o sistema de saúde
colapsar.

“É momento de apertar um
pouco mais a nossa vontade de
confraternizar para poder pensar
no bem coletivo”, disse Covas.

Além da antecipação dos
feriados, o prefeito

também alterou o horário
de rodízio na capital

paulista. Os dias e as
placas não foram altera-
dos. A partir da próxima

segunda-feira (22) e
durante duas semanas, o
rodízio de carros passa
para o período noturno,
das 20h às 5h. Antes, o

rodízio ocorria entre 7h e
10h e entre 17h e 20h.
 O objetivo da medida é
evitar que as pessoas

saiam para festas: “Vamos
mudar o horário de rodízio
para valer entre as 20h e
5h, horário do toque de
restrição do governo de

São Paulo. Vamos somar
esforços para que pessoas

deixem de circular no
horário noturno".

Rodízio noturno

Política

  Redação - O governador
João Doria (PSDB) criticou o
anúncio de antecipação de feri-
ados em São Paulo, capital, fei-
to pelo prefeito paulistano Bru-
no Covas (PSDB).  Doria de-
clarou que Covas anunciou os
feriados sem diálogo com pre-

Doria e Covas se desentendem sobre
medidas de contenção do coronavírus

feitos da região metro-
politana e sem avisar as
prefeituras do litoral, que
temem que a população
da capital lotem as prai-
as.  “As prefeituras têm
autonomia para suas de-
cisões, mas há certas
decisões que o bom sen-
so recomenda que se-
jam compartilhadas pre-
viamente com o gover-
no, dado o fato de que a
decisão de uma cidade,

muitas vezes, implica em impac-
to nas cidades vizinhas. Faltou
aí um pouco de bom senso da
prefeitura de São Paulo”, disse
o governador.  A declaração de
João Doria foi feita durante vi-
sita ao Instituto Butantan na
manhã desta sexta-feira (19).

Covid-19 mata senador
Major Olimpio

Já do leito do hospital, ele
defendeu os direitos dos

servidores públicos,
durante a sessão que

discutia a PEC 186/2019

Luís Alberto Alves/Hour-
press/ Agência Senado- Mor-
reu nesta quinta-feira (18) o
senador Major Olímpio (PSL-
SP). O senador, de 58 anos, in-
formou no dia 2 de março ter
sido diagnosticado com covid-
19 e estava desde o dia 5 na UTI
do Hospital São Camilo, em São
Paulo. Nos últimos meses, o
senador fez várias declarações
a favor da vacinação como úni-
ca forma de acabar com a do-
ença. Major Olímpio deixa es-
posa e filhos.  A notícia da morte
do senador foi divulgada pela
assessoria por meio do Twitter:

 “Com muita dor no cora-
ção, comunicamos a morte ce-
rebral do grande pai, irmão e
amigo, Senador Major Olimpio.
Por lei a família terá que aguar-
dar 12 horas para confirmação
do óbito e está verificando quais
órgãos serão doados. Obriga-
do por tudo que fez por nós,
pelo nosso Brasil”, diz o post.
Natural de Presidente Vences-
lau (SP), Sérgio Olímpio Go-
mes foi eleito senador em 2018.
A principal pauta ao longo de
seus mandatos foi a segurança
pública. O senador era a favor
de penas mais duras para cri-
minosos e da ampliação do
acesso a armas para os cida-
dãos.  Candidato à Presidência
do Senado no início de 2021,
ele defendeu a criação da Co-
missão de Segurança Pública,
antes de abrir mão da candida-
tura em favor da senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS). A cri-

ação da comissão (PRS 39/
2017) foi aprovada no dia 10
de março, sem o voto do sena-
dor, que já estava hospitaliza-
do.  Seu último pronunciamen-
to foi feito no dia 3 de março.
Já do leito do hospital, ele de-
fendeu os direitos dos servido-
res públicos, durante a sessão
que discutia a PEC Emergenci-
al (PEC 186/2019). Com a res-
piração ofegante, o senador, lí-
der do PSL, se manifestou con-
tra os dispositivos relacionados
ao congelamento de salários
dos servidores.

 Carreira - Nascido em
1962, ele ingressou na Acade-
mia de Polícia Militar do Barro
Branco em 1978 e exerceu
suas funções na Polícia Militar
de São Paulo até 2007, quan-
do iniciou o primeiro mandato
como deputado estadual. Ree-
leito, ocupou uma vaga na As-
sembleia de São Paulo até
2015, quando tomou posse
como deputado federal. Nas
eleições de 2018 foi eleito se-
nador, cargo no qual tomou
posse em 2019.   Além de po-
licial e político, Major Olímpio
era bacharel em ciências jurí-
dicas e sociais, jornalista, pro-
fessor de educação física, téc-
nico em defesa pessoal e ins-
trutor de tiro. Também foi au-
tor de livros como Reaja! Pre-
pare-se para o Confronto –
Técnica Israelense de Comba-
te, de 1997, e Insegurança Pú-
blica e Privada, lançado em
2002.  Covid-19  - No dia 2 de
março, o senador informou pe-
las redes sociais ter sido diag-
nosticado com covid-19, mas
afirmou que, apesar do resul-
tado do exame, estava bem,
com sintomas leves e em iso-
lamento domiciliar.

Senador Major Olimpio falando ao SP de Fato

Hospital de Campanha na zona Norte recebe 50 leitos, incluindo 20 de UTI

Outra medida é o rodízio de carros noturno a partir do dia 22



Nestes dias de con-
finamento, leio aqui e ali
referências ao Armage-
dom. Esta é uma palavra
que está no Novo Tes-
tamento e significa o lu-
gar onde acontecerá a
batalha final entre as for-
ças do Bem e do Mal.
Tem origem na expres-
são hebraica har megiddo, que
significa “monte de Megido”,
um local situado aproximada-
mente a 30 km ao sul de Nazaré.
Neste monte ou colina aconte-
ceram várias batalhas relevan-
tes para o povo judeu. Eu esti-
ve lá duas vezes, a primeira na
companhia de um chaver fran-
cês com o qual eu fazia meu cur-
so no Ulpan Akiva; depois, vol-
tei lá com o Boris Blinder e o
Nahum Fassa. Nahum achava
que uma grande e terrível bata-
lha de Israel contra a Siria po-
deria um dia  se desenrolar por
lá. Hoje, é um dos mais impor-
tantes sítios arqueológicos do
mundo. Lá, o faraó Neco matou
o rei Josias, que depois foi trans-
portado e sepultado em Jerusa-
lém.

Então, vejamos – e me des-
culpem o tema, mas ele está pre-
sente, por exemplo, nos melho-
res textos das mídias americana
e europeia.

Na Bíblia cristã, versão de
King James traduzida pelo João
Ferreira de Almeida, a palavra
Armagedom só aparece uma
vez, em Apocalipse 16:16: “En-
tão os três espíritos os reuni-
ram no lugar que, em hebraico,
é chamado Armagedom.” O
novo testamento sugere que
neste lugar acontecerá o con-
flito final entre Deus e os espí-
ritos malignos. Alguns autores
afirmam que na Torá a passa-
gem em Jeremias 46:10** tam-
bém é uma referência ao Arma-
gedom, e por isso acreditam que
esse local fica perto do rio Eu-
frates. Olhem no mapa e tirem
suas conclusões. Muitas vezes
a palavra armagedom está rela-
cionada com o fim dos tempos,
através de uma última batalha
de destruição total. Também
costuma ser usada para descre-
ver um grande e importante
conflito. Por esse motivo, esta
palavra é bastante comum em
vários filmes e seriados da TV e
no Netflix.

• Apocalipse 16  - “E ouvi,
vinda do templo, uma grande
voz, que dizia aos sete anjos:
Ide, e derramai sobre a terra as
sete taças da ira de Deus.  E foi
o primeiro, e derramou a sua taça
sobre a terra, e fez-se uma cha-
ga má e maligna nos homens
que tinham o sinal da besta e
que adoravam a sua imagem.

E o segundo anjo derramou
a sua taça no mar, que se tor-
nou em sangue como de um
morto, e morreu no mar toda a
alma vivente. E o terceiro anjo
derramou a sua taça nos rios e
nas fontes das águas, e se tor-
naram em sangue. E ouvi o anjo
das águas, que dizia: Justo és
tu, ó Senhor, que és, e que eras,
e hás de ser, porque julgaste es-
tas coisas. Visto como derrama-
ram o sangue dos santos e dos

profetas, também tu
lhes deste o sangue a
beber; porque disto
são merecedores. E
ouvi outro do altar, que
dizia: Na verdade, ó Se-
nhor Deus Todo-Pode-
roso, verdadeiros e jus-
tos são os teus juízos.
E o quarto anjo derra-

mou a sua taça sobre o sol, e
foi-lhe permitido que abrasasse
os homens com fogo. E os ho-
mens foram abrasados com gran-
des calores, e blasfemaram o
nome de Deus, que tem poder
sobre estas pragas; e não se ar-
rependeram para lhe darem gló-
ria.  E o quinto anjo derramou a
sua taça sobre o trono da bes-
ta, e o seu reino se fez tenebro-
so; e eles mordiam as suas lín-
guas de dor. E por causa das
suas dores, e por causa das suas
chagas, blasfemaram do Deus
do céu; e não se arrependeram
das suas obras. E o sexto anjo
derramou a sua taça sobre o
grande rio Eufrates; e a sua água
secou-se, para que se preparas-
se o caminho dos reis do orien-
te.

 E da boca do dragão, e da
boca da besta, e da boca do fal-
so profeta vi sair três espíritos
mundos, semelhantes a rãs.

 Porque são espíritos de de-
mônios, que fazem prodígios; os
quais vão ao encontro dos reis
da terra e de todo o mundo, para
os congregar para a batalha, na-
quele grande dia do Deus Todo-
Poderoso.  Eis que venho como
ladrão. Bem-aventurado aquele
que vigia, e guarda as suas rou-
pas, para que não ande nu, e
não se vejam as suas vergo-
nhas. E os congregaram no lu-
gar que em hebraico se chama
Armagedom. E o sétimo anjo
derramou a sua taça no ar, e saiu
grande voz do templo do céu,
do trono, dizendo: Está feito.  E
houve vozes, e trovões, e relâm-
pagos, e houve um grande ter-
remoto, como nunca houve des-
de que há homens sobre a ter-
ra; tal foi este tão grande terre-
moto.  E a grande cidade fen-
deu-se em três partes, e as cida-
des das nações caíram; e da
grande Babilônia se lembrou
Deus, para lhe dar o cálice do
vinho da indignação da sua ira.
E toda a ilha fugiu; e os montes
não se acharam. E sobre os ho-
mens caiu do céu uma grande
saraiva, pedras do peso de um
talento; e os homens blasfema-
ram de Deus por causa da praga
da saraiva; porque a sua praga
era mui grande”. Isso mais pare-
ce roteiro de uma grande série ci-
nematográfica, tipo Oliver Stone.
O que vocês acham?

 ** Porque este dia é o dia do
Senhor DEUS dos Exércitos, dia
de vingança para ele se vingar
dos seus adversários; e a espada
devorará, e fartar-se-á, e embria-
gar-se-á com o sangue deles;
porque o Senhor DEUS dos Exér-
citos tem um sacrifício na terra do
norte, junto ao rio Eufrates.
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Armagedom, o Apocalipse já?
Economia

Agência Brasil - O nú-
mero de reclamações relaci-
onadas a crédito consignado
aumentou 683% durante o ano
de 2020, na plataforma digital
consumidor.gov.br, administra-
da pela Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon), do
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública.  Foi o maior
salto percentual, muito além
dos 427% verificados no se-
tor de viagens, turismo e hos-
pedagem – bastante afetado
pela pandemia da covid-19.
Considerando todos os seto-
res, a plataforma recebeu
53% mais queixas que em
2019.  Segundo o diretor do
Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, Pedro
Queiroz, ao longo do ano pas-
sado foram registradas cerca
de 71 mil reclamações de

Aumenta o número de reclamações
relacionadas a crédito consignado

assalariados, aposentados e
pensionistas que fizeram um
empréstimo a ser pago em
prestações descontadas dire-
tamente de seus vencimentos,
além de outras 17 mil especí-
ficas de servidores públicos.

 “Somadas as duas moda-
lidades, o total de reclama-
ções, de aproximadamente 88

mil, fazem com que este seja
o segundo tema mais reclama-
do na plataforma”, declarou
Queiroz, hoje (15), durante
apresentação do boletim Con-
sumidor em Números, que
apresenta um balanço anual
das reclamações registradas
nas duas principais bases de
dados públicos sobre o tema,

a consumidor.gov.br e o Siste-
ma Nacional de Informações
de Defesa do Consumidor
(Sindec). O tema mais recla-
mado na plataforma é cartão
de crédito e débito. Ainda du-
rante o evento, a secretária
Nacional do Consumidor, Juli-
ana Domingues, destacou que
as reclamações envolvendo o
empréstimo consignado preo-
cupam a pasta, que, além de
monitorar as empresas que
fornecem esta modalidade de
crédito, vem oferecendo, por
meio da Escola Nacional de
Defesa do Consumidor, cursos
gratuitos sobre educação fi-
nanceira como forma de ins-
truir as pessoas a evitarem o
superendividamento. Segundo
ela, o número de matrículas
para cursos à distância cres-
ceu 42% no ano passado.

As reclamações do setor cresceram 683% em 2019

Luís Alberto Alves/
Hourpress/Agência Câma-
ra - O Projeto de Lei 3605/20
reduz a taxa de juros cobrada
de micro e pequenas empre-
sas em financiamentos com
base na Taxa de Longo Prazo
(TLP) durante a pandemia de
Covid-19 no País. O texto está
sendo analisado pela Câmara
dos Deputados.  A proposta
estabelece que a TLP, quando
aplicada à concessão de finan-
ciamentos a micro e pequenas
empresas, deverá ter os valo-
res reduzidos, no mínimo, à
metade enquanto durarem os
efeitos sociais e econômicos
da emergência de saúde pú-
blica reconhecida pela Lei
13.797/20.  O projeto prevê
ainda taxas distintas para di-
ferentes prazos e modalidades,
conforme regulamento a ser
editado pelo Poder Executivo.
O texto considera micro e pe-
quenas as empresas com sede
no País que tenham auferido,
no ano-calendário de 2019,
receita bruta igual ou inferior
a R$ 4,8 milhões.

Contrapartida - Como
contrapartida das empresas, o
projeto exige a manutenção do
nível de empregos e de salári-
os e proíbe: recompras de
ações; aumentos salariais e
bônus e benefícios adicionais
a seus executivos e dirigentes;
uso de recursos para opera-
ções de tesouraria; distribui-
ção de dividendos e juros so-

Projeto reduz, na pandemia, juros
para micro e pequenas empresas

em financiamentos de longo prazo
Como contrapartida a proposta exige a

manutenção de empregos, salários e preços

bre capital próprio.  A propos-
ta também exige a manuten-
ção de preços de bens e servi-
ços ofertados pela instituição,
ressalvados os aumentos jus-
tificados decorrentes de eleva-
ção nos custos.  Segundos os
autores, deputado Eduardo
Costa (PTB-PA) e outros sete
parlamentares, o objetivo é re-
duzir os impactos da pandemia
em pequenos negócios e esti-
mular a retomada da atividade
econômica.

"Uma forma de promover
a retomada pode vir com a re-
dução de juros vinculados a
políticas públicas de crédito. É
o caso dos financiamentos do
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES), que se tornam fun-
damentais em momentos em
que bancos privados, em face
da crescente incerteza, freiam
seus empréstimos e preferem
manter sua liquidez”, diz o tex-
to que acompanha a proposta.
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Hoje inicio a minha coluna
com o processo que a ex-apre-
sentadora do SBT Rachel
Sheherazade move contra a
emissora. Ela pede na Justiça
comprovação de vínculo empre-
gatício no canal.

Além disso, ela quer o paga-
mento de todos os direitos tra-
balhistas que acumulou duran-
te quase 11 anos que exercia sua
função na emissora. No SBT,
Rachel trabalhou como pessoa
jurídica.

Enquanto era contratada fi-
cou à frente do Telejornal SBT
Brasil. A ação tramita na 3º
Vara do Trabalho de Osasco,
onde fica a sede da emissora.
Sheherazade disse que não abri-
rá mão dos seus direitos.

O advogado que cuida do
caso pela parte da jornalista é o
Dr: André Froes de Aguillar, que
pede na Justiça, a favor da sua
cliente, vínculo empregatício
com o SBT, durante o tempo em
que ela trabalhou.

Para Froes, o que o SBT fez
trata-se de uma fraude trabalhis-
ta contra quem trabalhou duran-
te 11 anos na emissora e com
muita responsabilidade sem se
ausentar um dia de suas funções.

Rachel  deixou o SBT em setem-
bro do ano passado, demitida por
Sílvio Santos, após emitir opiniões
contrárias ao presidente Jair Bolso-
naro, até porque ela nunca cumpria
as determinações do patrão.

Na mesma situação e com o
mesmo advogado, está o jornalis-
ta Hermano Herning que pede R$
20 milhões de indenização pelos
mesmos motivos alegados por
Rachel Sheherazade.

O corpo jurídico do SBT vai
recorrer sob a alegação que exis-
te um vínculo contratual que de-
nomina onde os funcionários se-
jam de qualquer função traba-
lham com o regime P.J (Pessoa
Jurídica.

A bem da verdade, a coluna
apurou que todos os apresenta-
dores da emissora já estão há al-
gum tempo trabalhando nesse
novo regime entre eles: Ratinho,
Raul Gil, Eliana, Celso Portiolli
entre outros. Compete agora ao
juiz do Trabalho aceitar essa ale-
gação ou não.

Joyce
Silva, 23
anos, é
modelo

internacional
e ganhou o

título de Miss
Simpatia São

Paulo 467
anos. Ela é

outra joia da
Sport Models,

de Renato
Cury
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Joyce Silva, outro diamante da
Sport Models

Gaab, filho de Rodriguinho,
lança clipe da romântica "Tudo ou
Nada"   Single faz parte de "Hora
do Show", recém-lançado álbum
do artista, já disponível nas prin-
cipais plataformas de música. O
cantor Gaab vem mostrando que
o talento para música vai além da
herança de família. Filho do can-
tor Rodriguinho (ex-Travessos),
ele é reconhecido por ser um ar-
tista multifacetado: é cantor, com-
positor e excelente músico.

Gaab, filho de Rodriguinho, lança
clipe da romântica "Tudo ou Nada"

 Parte do re-
cente álbum –
“Hora do
Show”, lançado
pela Som Livre.
Com direção ge-
ral de Russ The
Boy e Michelle
Alveia, o clipe
traz um tom me-
lancólico, pouco

visto nas canções de Gaab e,
como em toda grande história de
amor, as coisas nunca acontecem
como planejado. No vídeo, a ideia
de estar em outra dimensão, mas
ao mesmo tempo continuar viven-
do a vida.

 “Em Tudo ou Nada, quis fa-
zer um processo diferente, e pro-
duzi um vídeo mesclando partes
do roteiro com cenas de clipes e
filmes, o que ajudou muito a dei-
xar todos em sintonia com a ideia
de produto final do clipe,”  reve-
lou Russ

 Uma das maiores bandas de rock do Brasil retorna à casa que lhe
rendeu o seu maior single, “Só Os Loucos Sabem”, presente no álbum
de 2010 “Camisa 10 Joga Bola Até Na Chuva”, lançado pela Sony
Music. A assinatura do contrato foi realizada na segunda-feira (15)
entre o filho do Chorão, Xande Abrão, e o presidente da gravadora no
Brasil, Paulo Junqueiro, ao lado das equipes de Marketing, A&R e
Jurídico, em videoconferência. A parceria prevê diversos lançamentos,
incluindo material inédito.

Charlie Brown Jr assina
com a Sony Music

 Frase Final:  A Vida é como
 uma peça no teatro, se você não

souber interpretar
bem, quando as cortinas se

fecharem não haverá aplausos.

Faleceu o Juca do
bar, do Danúbio,

do futebol
e do povo“

 “Juca, filho de portugueses, nascido e cria-
do na Freguesia do Ó, Zona Noroeste de SP,
faleceu. Ganhador de diversos prêmios por cau-
sa do seu excelente trabalho. Ele era a essên-
cia da alegria para a família, futebol de várzea,
a comunidade. Imensa perda. Mas as pessoas
que amamos nunca morrem, apenas partem
antes de nós”, família GDR Danúbio de luto.




