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 Redação SP de Fato - O Governador João Doria anun-
ciou nesta sexta-feira (26) que o Instituto Butantan, ligado ao
Governo do Estado de São Paulo, iniciou o desenvolvimento
e a produção-piloto da primeira vacina brasileira contra o novo
coronavírus. A expectativa é que os ensaios clínicos de fases
1 e 2 em humanos com o novo imunizante comecem já em
abril, após autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária). Página 4

Redação SP de Fato - O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou na sexta-feira (19)
a suspensão da operação descida aos finais de semana no Sistema AnchietaImigrantes (SAI),
quando mais faixas das rodovias ficam disponíveis ao tráfego de veículos em direção à Baixa-
da Santista e às cidades do Litoral Sul. Página 3

Suspensa operação descida no
Sistema Anchieta-Imigrantes

Feriado prolongado

Na quarta-feira (24), o
macabro placar da
covid-19  marcou 300
mil vidas perdidas em
13 meses de pandemia.
Para se ter ideia deste
número, é como se um
avião jogasse uma
bomba sobre a região
de Sapopemba, Zona
Leste de SP, com 50
bairros e matasse todos
os seus habitantes.  Ou
este mesmo avião
repetisse o bombardeio
em cima dos bairros de
Parada de Taipas,Zona
Noroeste, e Jardim
Miriam, Zona Sul,
dizimando todos os seus
moradores. Ou um
míssil sumisse do mapa
da Grande SP, a cidade
de Suzano com os seus
300 mil habitantes ou
inundasse de bombas e
exterminasse todos os
moradores das cidades
de Mairiporã, Itanhaém
e Caieiras. Editorial:
Página 2

300 mil vidas perdidas!

Conselheiro da Distrital Lapa  homenageia
duas grandes personalidades

Ê importante a presença de profissionais que servem como bússola
para que a esperança não seja dissolvida igual fumaça no ar. Página 6

Butantan vai fabricar primeira
vacina 100% brasileira
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 Política é só trapaça, boa
ação não há quem faça, valor
não se tem mais...!” Vivemos
momentos de incerteza com
crises as mais variadas, des-
necessário comentar! Nos
meios de comunicação -rádio,
tevê, poucos jornais circulan-
do, muita conversa fiada, o
eleitor esperava que algum
político recentemente eleito
declarasse através dos meios
de comunicação, algo a favor
dos seus eleitores, de alguma
providência para a atual situ-
ação do nosso país.

Na capital paulista, foram
empossados 55 vereadores,
estes estariam a par dos acon-
tecimentos da situação em
nossa capital?  Seriam leito-
res, ouvintes de rádio ou te-
lespectadores? O número de
vereadores é enorme e ne-
nhum - antes das eleições
prontificavam ser defensores
do povo -, ‘apareceu para co-

 Nossos políticos atuais
mentar os fa-
tos corriquei-
ros’. Um co-
municador -
Datena - que
não faz parte
da política, co-
mentou duran-
te seu progra-
ma - dia 17/3-
várias situa-

ções sobre a atualidade. Mui-
tos eleitores chegaram a con-
clusão de que o Datena é mais
esclarecido, atuante, que os 55
vereadores! Vereadores são
quase todos desligados, não se
ouve falar sobre alguma ben-
feitoria e, caso um eleitor en-
tre com um pedido qualquer a
um dos 55 folgados, este será
‘amoitado’. Tivemos bons ve-
readores: Claudinho, dr. Cal-
vo, Goulart,  entre outros.

A safra atual até ontem,
não disse a que veio. Datena
é mais atuante que os 55 ve-
readores atuais.

Deveriam os atuais vere-
adores acompanhar a atuação
do Datena na defesa dos con-
tribuintes e apresentar servi-
ço, caso desejem ser reelei-
tos! Em contrário..., não se
candidatem à reeleição; será
mais um vereador de um só
mandato e adeus mamata!

Abrindo o Baú Prof. Clovis Pereira

  www.saopaulodefato.com /26 A 31 DE MARÇO DE 20212 11 96675-1536

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

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

ENEL quebra acordo e deixa
consumidor no escuro na Brasilândia

A média de consumo de
energia do leitor José
Edmilson da Silva residente à
Rua Antenor de Oliveira e Sil-
va, 299, Jardim dos Francos, é
de R$ 60,00 a R$ 85,00, po-
rém durante a pandemia pas-
sou a receber contas acima da
média e com valores muito al-
terados que não conseguiu pa-
gar e para não ficar sem Luz
em outubro de 2020 procurou
a ANEL e fez um acordo para
pagar 10 vezes de R$ 126,00
e mais a conta do mês.

  Durante 3 meses tudo
deu certo, depois a Enel que-

brou o acordo e ainda mandou
duas contas abusivas de R$
900,00 e R$ 1.300,00 ao leitor.
Contas de energia que a resi-
dência nunca consumiu.   An-
tes o Jornal São Paulo de Fato
chegou a enviar as informa-
ções do erro para a Assesso-
ria de Imprensa da Enel, que
parece não resolver como de-
veria, pois ignorando o acordo
informaram que o valor seria
atraso ocorrido no final do ano
e o problema só foi resolvido
depois que o Brasil Urgente,
com José Luiz Datena foi aci-
onado e entrou na história.

Com nova valeta, trecho fica bonito, mas
faltam ações de melhorias da CET

Uma equipe da
Subprefeitura Fregue-
sia/Brasilândia  já ter-
minou as obras de
construção de uma
nova Valeta na Aveni-
da General Penha
Brasil, altura do
nº2322,  Jardim dos
Francos, e a Sabesp
também realizou ser-
viço de reposição de
asfalto no local junto
a um bueiro. Parabéns
aos gestores que de
fato atendam às rei-
vindicações da comu-
nidade.  Falta agora
melhorias por parte da
SMT/CET, pois os
moradores estão soli-
citando a proibição de

Na quarta-feira (24), o macabro placar da covid-19
marcou 300 mil vidas perdidas em 13 meses de
pandemia.  Para se ter ideia deste número, é como

se um avião jogasse uma bomba sobre a região de Sapopem-
ba, Zona Leste de SP, com 50 bairros e matasse todos os
seus habitantes.

 Ou este mesmo avião repetisse o bombardeio em cima
dos bairros de Parada de Taipas,Zona Noroeste, e Jardim
Miriam, Zona Sul, dizimando todos os seus moradores. Ou
um míssil sumisse do mapa da Grande SP, a cidade de Suzano
com os seus 300 mil habitantes ou inundasse de bombas e
exterminasse todos os moradores das cidades de Mairiporã,
Itanhaém e Caieiras.

 Infelizmente esse grande número de vítimas da covid-19
não sensibiliza o governo Bolsonaro. O mesmo descaso pros-
segue com a saúde pública. No prazo de um ano, quatro mi-
nistros ocuparam a Pasta da Saúde. Quem tentou seguir os
critérios profissionais determinados pela Medicina durou pouco
no cargo.

 Empresas falindo, desemprego subindo, auxilio emergen-
cial insuficiente para atender o básico de milhões de brasilei-
ros, mergulhados na miséria e falta de seriedade no combate
a covid-19 que mata cada vez mais brasileiros e provoca es-
tafa em profissionais da linha de frente combate a esta pan-
demia. Infelizmente, o pior ainda virá.

300 mil vidas perdidas!

Conselho

Editorial

Tia Alzira Crônica Professor Clovis Pereira

estacionamento no tre-
cho Avenida General
Penha Brasil, do nº2393
ao 2285, entre a Viela 5
e a Rua Paulo Pinto da
Silveira no sentido Cen-
tro.  Este  trecho, que
costuma congestionar o
trânsito, além de ser
ponto de área de en-
chente, a CET recebe
os pedidos da Comuni-
dade e entidades e só
indefere os protocolos.
Não atende para não
resolver o problema que
continua, não mexe para
deixar como está e não
ter trabalho para melho-
rias dos moradores.
(Alex dos Santos)

Faça o seu pedido através do

Tel: 97689.1403
V.N.Cachoeirinha, Brasilândia e Imirim.

 Atendimento de Segunda a Sábado das 11h00 às 15h30 e
no Sábado tem a  tradicional e Suculenta Feijoada.

 Os noticiários em nossos
meios de comunicação não
mudam! Sobre esporte, jogos
de futebol sem torcida, cra-
ques de diversos times conta-
minados e afastados através
do coronavírus, comenta-se
de que há dirigentes de clu-
bes de futebol passando aper-
tado com a queda das arreca-
dações e compromissos assu-
midos. A inflação continua
corroendo as últimas reservas
do cidadão brasileiro, pouca
gente trabalhando e condu-
ções lotadas - esquisito -, po-

líticos quietos, nenhum se atre-
ve a comentar a situação. Há
um prenúncio da queda de im-
postos e com isso, o leite e a
carne poderão baixar de pre-
ço. E os demais gêneros ali-
mentícios continuarão a su-
bir de preço? Acredito que sim,
talvez por inveja de ‘dona ga-
solina’ que coloca as mangui-
nhas de fora semanalmente. E
os políticos, eleitos por nós, nada
fazem em benefício do povão.
Exportam produtos básicos -
mantimentos, frutas etc., e ob-
servam o circo pegar fogo!

Noticiários

Chuva, calor, árvores ca-
ídas, carros amassados, in-
flação galopante, adeus
churrasco aos domingos, de-
semprego, políticos não es-
tão nem aí!

 Aproximando época eleito-
ral, eles aparecem com pro-
messas que nunca serão cum-
pridas. O eleitos pouco escla-
recido, vota na ‘peça e cai do
burro novamente!’“Na eleição
passada, muitos candidatos à
reeleição foram chumbados.
Não agradaram.

Na próxima eleição, des-
tes 55 vereadores atuais,
poucos devem tentar reelei-
ção. Muitos não são do ramo
e sim enganadores!

 Deputados, idem! Não no-
tamos nenhum lutando a favor
dos menos favorecidos. Ou-
tros promessões de caderneta
que levarão chumbo grosso!

Na área Presidencial,
Dona Petrobras dita cáte-
dras! Aumenta semanal-

 Ao abrir as portas do ter-
reiro da vovó Candinha, pen-
sei: chuvarada, tudo parado,
políticos quietos, sem dar en-
trevistas, inclusive o nosso pre-
feito está fora de foco, entre
outras mazelas, com todos es-
ses flagelos, os clientes desa-
parecerão! Ledo engano! Uma
multidão de clientes estavam
à espera da abertura do ter-
reiro! Distribui as senhas: um
cliente tomou a palavra: ”Mag-
nânima guru: represento uma
comissão de desanimados bra-
sileiros! Observe: desemprego,
comércio fechado, condução
devagar quase parando, infla-

ção à toda, chuva, enchentes,
estradas perigosas, um peque-
no resumo da situação atual.
Coronavírus atacando, vacinas
em passo lento sobre as apli-
cações, enfim, quero um con-
selho para definir a situação:
se assim continuar, mudarei
pro Polo Norte!” Para desatar
o nó foi escalada a cabocla
Jurema: “Zifio, deste mal tam-
bém queixamos! A inflação
está feia; substituímos a tradi-
cional galinha preta utilizada
nos despachos por ‘caldo de
galinha em cubos,’ as velas por
lamparinas, o incenso por es-
trume de cavalo esfarelado e
queimado, entre outras econo-
mias. A coisa tá preta pra todo
lado! Os tradicionais búzios se
negam adiantar o futuro. Vá
rezando e tenha fé!

 O cliente que entrou desa-
nimado, saiu duplamente desa-
nimado, dizendo: se no terreiro
está assim, imagine a vida de
muitos brasileiros!

Tia Alzira, presidente do terreiro
da vovó Candinha

Cliente desanimado!

mente os preços dos combus-
tíveis, o Presidente
Bolsonaro nada diz. Isso será
um ponto positivo, caso Lula
se candidate e o povo volta-
rá sorrir!

 Lula se candidatando, não
precisa fazer comício,
‘santinhos’ e depender do
chatíssimo horário político. O
desgoverno atual será a maior
propaganda! Confiram. Vence-
rá com um ‘pé nas costas!’

Bruno Covas e Agripino
Doria pouco aparecem na
mídia. São candidatos que
não devem pensar em ree-
leição. Não passaram no ves-
tibular!

 Faleceu o Senador Major
Olímpio. Uma perda sentida na
política e PM. Cidadão íntegro
e cumpridor dos deveres nas
áreas em que militou! Nosso
sentimento de pesar aos ami-
gos, comandados e familiares!



Tia ZulmiraEditorialGeral

  Equilíbrio é o ritual na vida moderna! Se o cabra desiquilibrar, tá ferrado!
Um artista circense ao se desiquilibrar no trapézio, se esborracha no picadeiro,
deixando viúva nova e com pouco uso para os amigos (da onça).

 Busque situações inovadoras para melhorar  sua vida e de todos familiares.
Desenvolva uma vacina contra a inflação e contra as promessas dos políticos
canastrões. Peça informações detalhadas com os guias do terreiro da vovó
Candinha.

  Com o aumento da inflação, lembre-se de que para amanhã a Petrobras
aumentará pela 9ª vez o preço da gasolina, com o aval do Presidente Bolsonaro.
Voltamos, ao votar, nos mandatários da nação! Afinal, quem preside o Brasil?
Petrobras ou Bolsonaro? Nem Freud responde.“

  Nunca entre em sociedade, tanto na área comercial, industrial e amorosa.
Em todas, a rasteira funciona, você fica na pior e ainda poderá herdar uma mulher
chata e  sogra pior ainda!

  Tenha leveza na vida doméstica. Faça regime, caminhadas, durma poucas
horas e a leveza acontece. No seu enterro, através da leveza necessita de poucos
acompanhantes, diferentemente, caso fosse rechonchuda

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

  Tenha ideia inovadora neste momento de crise, em que nada se vende,
comércio com a vela na mão, empresários vendo a situação preta, coloque sua
imaginação pra funcionar: desenvolva a máquina para desentortar banana que até
ontem, nenhum iluminado bolou. A banana ficando retinha, será mais fácil de
devorar, Pense nisso!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
 Se o buchicho estiver acontecendo, fique na sua dizendo: não, não ouvi, não

sei de nada! Quem fez o angu, que coma! Sei que você sabe de tudo, passou as férias
na praia com a mulher do gerente da firma, portanto, fique na sua

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Sonhe com a vida melhor! Sonhe com a mulher do Próximo, quando o

próximo não estiver próximo! Quem avisa, amigo é: Sonhar com a mulher do
Próximo é legal, desde que o próximo não esteja próximo!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Como a situação econômica no momento está crítica, não faça loucura ao

comprar um carro a prestação! No momento da compra, são flores. Você será
demitido e como pagará as prestações? Pense nisso. Fique com o velho fusca e
aguarde o desenrolar da situação!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  A vida não é o mar de rosas como propalam. Lembre-se de que a roseira tem

espinhos! Portanto leve a vida com fé, trabalho e cautela. Com essas e outras
atitudes, vencerá na vida

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  A vida não é o mar de rosas como propalam. Lembre-se de que a roseira tem

espinhos! Portanto leve a vida com fé, trabalho e cautela. Com essas e outras
atitudes, vencerá na vida

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

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

Faleceu na noite de sábado (20 de março), aos 68 anos, Sebastião Pereira da Silva, o
popular "Tião", proprietário do Bar do Tião, na Freguesia do Ó. Ele lutava desde

2018 contra um tumor que os médicos descobriram naquela data.  “
O Jornal SP de Fato lamenta e que Deus conforte os seus familiares.

Suspensa operação descida no Sistema Anchieta-Imigrantes
Objetivo da medida é desestimular

 o aumento do fluxo de veículos  em direção às praias
Redação SP de Fato - O

Vice-Governador Rodrigo
Garcia anunciou na sexta-fei-
ra (19) a suspensão da opera-
ção descida aos finais de se-
mana no Sistema AnchietaI-
migrantes (SAI), quando mais
faixas das rodovias ficam dis-
poníveis ao tráfego de veíde
de prorrogação. A regulamen-
tação do funcionamento do

para desestimular qual-
quer deslocamento de
pessoas para o litoral
culos em direção à Bai-
xada Santista e às cida-
des do Litoral Sul. A
medida visa desestimu-
lar o aumento do fluxo
de veículos rumo às
praias durante a fase
emergencial do Plano
São Paulo e passa a
valer a partir de hoje,
seguindo até 11 de
abril.“A regulamenta-

SAI neste período já foi pu-
blicada no Diário Oficial do
Estado. É a primeira vez em
23 anos de concessão do Sis-
tema Anchieta-Imigrante que
a operação descida é suspen-
sa. “Queremos reafirmar, com
esse cancelamento da opera-
ção descida, que quarentena
não é férias. Nós faremos de
tudo, com apoio dos prefeitos,

ção do funcionamento do SAI
neste período já foi publicada
no Diário Oficial do Estado.
É a primeira vez em 23 anos
de concessão do Sistema An-
chieta-Imigrante que a opera-
ção descida é suspensa.  Que-
remos reafirmar, com esse
cancelamento da operação
descida, que quarentena não
é férias. Nós faremos de tudo,
com apoio dos prefeitos, para
desestimular qualquer deslo-
camento de pessoas para o li-
toral de São Paulo e para ou-

Confira o funcionamento dos serviços
estaduais durante os feriados antecipados

Redação SP de Fato - Em
razão da antecipação de cinco
feriados municipais de 2021 e
2022, com início nesta sexta-
feira, 26 de março, até o dia 4
de abril, alguns serviços esta-
duais podem ter horários de
funcionamento alterados entre
estas datas.

Sabesp - A Sabesp infor-
ma que os postos de atendi-
mento da Companhia nas uni-
dades do Poupatempo estão
temporariamente fechados du-
rante a fase vermelha do Pla-
no SP, em todo o estado. A
medida está em vigor desde o
último dia 6 de março.  A Com-
panhia disponibiliza a Agência
Virtual no site
www.sabesp.com.br

Educação - A Secretaria
de Estado da Educação infor-
ma que a rede estadual de en-
sino antecipou seus recessos
escolares até 28 de março.
Entre os dias 29 de março e 1º
de abril, para os municípios em

Redação/Hourpress - A
técnica conhecida como Mar-
telinho de Ouro, que permite
desamassar a lataria de veícu-
los de forma prática e sem pre-
judicar a pintura do carro, ga-
nha cada vez mais clientes e
profissionais ao redor do mun-
do. No Brasil, a técnica tem
uma grande mente inovadora
de destaque por trás: Herivel-
to Malosti, reconhecido inter-
nacionalmente como um dos
maiores especialistas na téc-
nica automotiva no mundo.
Hoje, Herivelto é idealizador
do curso “Profissão Marteli-
nho”, que já formou mais de
150 alunos em 14 países, in-
cluindo o Brasil, transforman-
do carreiras ao redor do mun-
do com o ensino da técnica al-
tamente lucrativa.   Seu próxi-
mo projeto é levar o curso aos
Estados Unidos e, para isso,
pretende investir inicialmente
R$ 1,5 milhão, chegando até
R$ 5 milhões na construção da

Brasileiro vai investir R$ 5 milhões para
 levar escola Martelinho de Ouro aos EUA

escola que chamará US Dent
Master: PDR School. O inves-
timento será para duas estru-
turas físicas em solo norte-
americano: uma matriz no es-
tado da Flórida e um centro de
treinamento que ficará locali-
zado no estado do Texas, in-
cluindo todas suas logísticas,
contratações de pessoal e ma-
rketing. A expectativa é que o
projeto esteja finalizado em ja-
neiro de 2022.

que foram decretados feriados,
não haverá aulas.

Detran - Nos portais do
D e t r a n . S P
(www.detran.sp.gov.br) e do
(www.poupatempo.sp.gov.br),
além do aplicativo Poupatempo
Digital, o cidadão pode acessar
a qualquer momento mais de 70
opções de serviços online do de-
partamento estadual de trânsito
de São Paulo.

Poupatempo - Os 82 pos-
tos do Poupatempo em todo o
Estado permanecerão fechados
enquanto durar a fase emergen-
cial do Plano São Paulo.  Nos
canais digitais, por meio do por-
tal – www.poupatempo.sp.gov.br
e no aplicativo Poupatempo Di-
gital, estão mantidos os atendi-
mentos online.

 Fazenda - Somente os pos-
tos da Fazenda na capital e no
ABC paulista fecharão no perí-
odo de 26 de março a 4 de abril.
As unidades do interior perma-
necem com atendimento normal.

   Ouviste o que foi dito aos anti-
gos: “Não matarás; e quem matar será
submetido a réu de juízo”. Eu, porém,
digo-vos:- Todo aquele que se irar con-
tra o seu irmão será submetido a juízo.
E quem chamar ao seu irmão “raca”
(vil ou desprezível) será submetido ao
sinédrio; E quem lhe chamar “doido”
será submetido ao fogo da geena... Por-
tanto, se, ao apresentares a tua oferenda
ao altar, aí te reconheceres que teu ir-
mão tem algo contra ti, deixa ai a tua
oferta diante do altar e vai primeiro
reconciliar-te com teu irmão, depois
vem e apresenta tua oferenda... Ouvis-
te o que foi dito:- “Olho por olho e
dente por dente.” Eu, porém vos digo
que resistais à malvadeza e quem te
bater na face direita, oferece-lhe tam-
bém a outra; e a quem quiser citar-te
em juízo para te tirar a túnica, deixa-
lhe também o manto; e se alguém te
obrigar para andar uma milha, vá com
ele duas. Dá a quem te pede e não vol-
tes as costas a quem te pede empresta-
do.  Ouviste o que foi dito: “Amarás o
teu próximo e odiarás teu inimigo”.
Eu, porém, digo-vos:- Amai os vossos
inimigos e orai pelos que vos perse-
guem, para serdes filhos de vosso Pai
que está nos Céus, o qual faz nascer o
seu Sol sobre maus e bons, e chover
sobre justos e injustos; porque, se amais
os que vos amam, que recompensa terá
disso? Porventura não fazem o mes-
mo também os publicanos? E se saudais
só os vossos amigos, que fazeis nisso
de extraordinário?  Acaso não fazem o
mesmo também os gentios? Sede, pois,
perfeitos como é perfeito vosso Pai
celeste (Mateus 5:21-24; 34-38). Mas,
eu digo-vos a vós que me ouvis: amai
os vossos inimigos, fazei o bem aos
que vos odeiam, bendizei os que vos
amaldiçoam, orai pelos que vos caluni-
am (...) sede misericordiosos como
vosso Pai é misericordioso (Lucas
6:27-28; 32-36).

  Jesus disse que não veio para mu-
dar as leis, então deduzimos que tudo o
que ele mudou não pertencia à lei ver-
dadeira e divina. Neste caso inclui-se
os dez mandamentos  que foram resu-

Reflexão
Ibrahim Issa

Fraternidade
midos num só: “Amar a Deus acima
de todas as coisas e ao próximo como
a nós mesmos”. A Lei moral é divina e
eterna, imutável como o próprio
Deus; Perfeita e igual para todos. Está
inscrita em nossa consciência e é re-
velada em todos os tempos de acordo
com a capacidade de compreensão dos
homens e da época em que é anuncia-
da. Se nos for permitido, numa outra
oportunidade falaremos sobre elas que
se referem à adoração, trabalho, re-
produção, conservação, destruição,
sociedade, progresso, igualdade, liber-
dade, justiça (amor e caridade) e per-
feição moral.

 Através do “eu porem vos digo”
ensinou-nos a misericórdia sem dis-
tinção de raça ou credo, e, o amor
verdadeiro que não vê a cor da pele ou
a religião que professa. Esse Amor é a
estampa dos ensinos divinos. No
“porventura  não fazem isso os
publicanos e os gentios” ensina que já
naquela época se fazia distinção. Por
outro lado, é fácil amar somente os
que nos interessam. Difícil é amar os
inimigos, oferecer a outra face, ser re-
almente cristão ao pé da letra. Jesus
não quis dizer que devemos nos ater
ao servilismo ou sermos bobos-da-cor-
te, otários ou mesmo vaquinhas de pre-
sépio. Simplesmente devemos pagar
o mal com o bem, mas não com o bem
interesseiro, aquele que visa algo em
troca, ou o bem vaidoso e egoísta, mas
o bem emanado do amor.

 É! Estamos longe deste estágio.
Ainda necessitamos do inferno, do
limbo, do purgatório e do paraíso
como meios de etapas evolutivas para
se atingir tal plenitude e é por isso
que, tanto ontem como hoje, repeti-
mos, existe nas religiões, religiosos que
olham os dissidentes com olhos de des-
prezo, arrogância, prepotência e até
com pena, pois se acham os verdadei-
ros crentes e únicos salvos e que, os
outros, estão perdidos no mundo, pon-
do desta forma, a fraternidade ensina-
da por Jesus, em baixo do tapete, es-
quecendo-se que o aprender traz o sa-
ber, e este, o conhecimento.

Hoje inicio a minha coluna
comentando a reformulação que a
Record TV está fazendo no seu
departamento de jornalismo nes-
te primeiro trimestre que pegou
de surpresa os seus profissionais.

   Os apresentadores Adriana
Araújo e Domingos Meirelles
foram dispensados da emissora.
A Record está fazendo o que o
SBT fez no final de 2020, quando
não renovou os contratos de
seus jornalistas.

Na oportunidade, o objetivo
era reduzir custos na pandemia
e seus jornalistas consagrados
foram dispensados. Porém, a di-
ferença foi que a Record TV se-
guiu contratando no último ano.

Ficou claro que a emissora de
Edir Macedo estava interessada
em fazer uma grande renovação
em seus programas jornalísticos.
Noticiosos exibidos em rede na-
cional, como "Domingo Espeta-
cular", "Fala Brasil" e "Jornal da
Record" mudaram seus apresen-
tadores neste período.

Adriana Araújo foi retirada
do comando do  telejornal do ho-
rário nobre em junho do ano pas-
sado. Ela criticou publicamente
as ações do governo do presiden-
te Jair Bolsonaro no combate à
pandemia, além de discordar da
cobertura que o jornalismo da
Record estava fazendo sobre a
crise sanitária no País.

   Em razão desses posiciona-
mentos ela foi fritada internamen-
te na emissora e posteriormente
demitida. Já o contrato de Domin-
gos Meirelles não foi renovado,
por outras razões.

O apresentador do "Repórter
Record Investigação" por ter 80
anos, anteriormente foi afastado
por pertencer ao grupo de risco
da covid 19, e agora acabou sen-
do dispensado da emissora.

  A Record TV enxugou a fo-
lha salarial ao mandar embora
também a repórter Helena Herin-
ger, que estava no núcleo de re-
portagens especiais do jornalis-
mo da emissora.

Na opinião da coluna, esse
posicionamento da Record TV põe
em risco a credibilidade no jor-
nalismo da emissora, onde faltou
valorizar mais esses profissio-
nais, fazendo até um acordo sa-
larial para mantê-los na emisso-
ra. Até porque mesmo com crise
financeira, a emissora tem ou-
tras opções antes de demitir em
razão do grande talento individu-
al de cada um.

Frase Final:  Cada um deve saber o caminho que deve seguir.

tras cidades turísticas”, afir-
mou o ViceGovernador.  Du-
rante o período da fase emer-
gencial será mantida opera-
ção normal no SAI, conheci-
da como 5×5, quando três fai-
xas das pistas Sul da Rodo-
via dos Imigrantes e duas pela
Via Anchieta descem rumo à
Baixada Santista; e três fai-
xas das pistas Norte da Ro-
dovias dos Imigrantes e duas
da Via Anchieta sobem a ser-
ra em direção à capital e ao
interior do Estado.



Saúde

 Redação SP de Fato - O
Governador João Doria anun-
ciou na quarta-feira (24) a
vacinação de 530 mil profissi-
onais da Educação e de for-
ças da Segurança Pública con-
tra a covid-19. A imunização
de trabalhadores das duas ca-
tegorias começa na primeira
quinzena de abril.

 “São Paulo é o estado que
mais vacina no Brasil, com
velocidade, eficiência e um
programa estadual bem elabo-
rado na logística e ação coor-
denada com as prefeituras”,

A imunização de trabalhadores das
duas categorias começa na
primeira quinzena de abril

afirmou o Governador. “É isso
que está permitindo uma vaci-
na efetivas, eficiente, sem per-
das e com velocidade”, acres-
centou.

 A partir de 5 de abril, 180
mil policiais civis, militares e
técnicos-científicos, agentes
penitenciários, bombeiros e
guardas civis metropolitanos
começam a ser vacinados. A
meta é vacinar todos os inte-
grantes de forças de seguran-
ça que estão na ativa.

 “Desde o início da pande-
mia, nós potencializamos a ati-

vidade policial e nos subme-
temos à elevadíssima expo-
sição”, afirmou o Secretário
de Segurança Pública, Gene-
ral João Camilo Pires de Cam-
pos. “A vacina aos policiais,
guardas civis e agentes peni-
tenciários chega como uma
benção.”

Já no dia 12, 350 mil pro-
fessores e demais funcioná-
rios de escolas estaduais, mu-
nicipais e particulares com
idade a partir de 47 anos tam-
bém serão incluídos na cam-
panha. Para profissionais da
rede privada, haverá apresen-
tação obrigatória dos dois úl-
timos contracheques para
evitar fraudes na vacinação.
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SP vai vacinar 530 mil profissionais da Educação e forças de Segurança Pública

Empresa brasileira desenvolve
ventiladores pulmonares de baixo custo

Equipamentos poderão chegar ao mercado com
preço até 25% menor que os disponíveis atualmente

 Redação SP  de Fato - A
empresa brasileira Setup Au-
tomação e Controle de Pro-
cessos, situada em Campinas,
desenvolveu dois protótipos de
ventiladores pulmonares com
custo menor do que os exis-
tentes no mercado. Os equi-
pamentos estão sendo desen-
volvidos por meio de um pro-
jeto apoiado pelo Programa
Fapesp Pesquisa Inovativa em
Pequenas Empresas (PIPE).

 O projeto foi um dos sele-
cionados em um edital lança-
do pelo PIPE-FAPESP em
parceria com a Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep)
em março de 2020, para apoi-
ar o desenvolvimento de pro-
dutos, serviços ou processos
criados por startups e peque-
nas empresas de base tecno-
lógica no Estado de São Pau-
lo, voltados ao combate da
covid-19.  Um dos ventilado-
res será voltado para emergên-
cias e outro modelo, mais ro-

busto e com mais funcionali-
dades, para uso em Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs).
Os dois equipamentos serão
fabricados em uma mesma
plataforma de produção criada
por engenheiros da empresa.

“A plataforma permite unificar
as partes mecânica e pneumá-
tica dos equipamentos. A dife-
rença entre eles está em um
software que desenvolvemos”,
explica William Robert Heinri-
ch, um dos sócios da empresa.

Butantan desenvolve a primeira
vacina 100% nacional “

Redação SP de Fato - O
Governador João Doria anun-
ciou nesta sexta-feira (26) que
o Instituto Butantan, ligado ao
Governo do Estado de São
Paulo, iniciou o desenvolvi-
mento e a produção-piloto da
primeira vacina brasileira con-
tra o novo coronavírus. A ex-
pectativa é que os ensaios clí-
nicos de fases 1 e 2 em huma-
nos com o novo imunizante
comecem já em abril, após
autorização da Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária). Este é um anúncio his-
tórico para o Brasil e para o

Home office+pandemia =
Síndrome de Burnout

É importante estar
atento aos sinais para
um diagnóstico rápido

Redação/Hourpress -
Junto com a pandemia, muitos
profissionais passaram a acu-
mular cargas de trabalho ex-
cessivo e desgastante. E se há
quem pense que isso pode ser
bom ou ter algum glamour, a
advertência médica é clara: a
sobrecarga pode levar ao es-
gotamento físico e psíquico,
dando espaço ao surgimento
da Síndrome de Burnout.
Segundo a psicóloga do Hos-
pital Edmundo Vasconcelos,
Marina Arnoni Balieiro, o ce-
nário atual é altamente propí-
cio para o desenvolvimento do
problema. Motivos: a flexibili-
dade de horário do trabalho
remoto e as restrições a esca-
pes, como uma parada para
almoçar ou tomar café fora.
“Isso eleva mais a pressão no
indivíduo e pode levar a uma
crise de ansiedade ou até mes-
mo a um estágio de depres-
são”, descreveu Marina.

 A psicóloga esclarece que
há um fator importante que
explica por qual razão algumas
pessoas desenvolvem o pro-
blema e outras não, mesmo
trabalhando nas mesmas con-
dições. “O desenvolvimento
da síndrome não pode ser ge-
neralizado, pois é uma soma
entre o ambiente e atributos in-
dividuais. Por vezes, a pressão
profissional pode ter origem na
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mundo. A ButanVac é a pri-
meira vacina 100% nacional,
integralmente desenvolvida e
produzida no Brasil pelo Insti-
tuto Butantan, que é um orgu-
lho do Brasil. São 120 anos de
existência, o maior produtor de
vacinas do Hemisfério Sul, do
Brasil e da América Latina e
agora se colocando internaci-
onalmente como um produtor
de vacina contra a COVID-
19”, disse Doria.“A ButanVac
será uma vacina desenvolvi-
da e produzida integralmente
no Butantan, sem necessida-
de de importação do IFA (In-

sumo Farmacêutico
Ativo). Os resultados
dos testes pré-clínicos
realizados com animais
se mostraram promis-
sores, o que permite
evoluir para estudos
clínicos em
humanos.“A iniciativa
do novo imunizante faz
parte de um consórcio
internacional do qual o
Instituto Butantan é o
principal produtor, res-

ponsável por 85% da capaci-
dade total, e tem o compromis-
so de fornecer essa vacina ao
Brasil e aos países de baixa e
média renda. A produção-pi-
loto do composto já foi finali-
zada para aplicação em volun-
tários humanos durante os tes-
tes. Para a produção da Bu-
tanVac o instituto deverá usar
tecnologia já disponível em sua
fábrica de vacinas contra a
gripe, a partir do cultivo de
cepas em ovos de galinha, que
gera doses de vacinas inativa-
das, feitas com fragmentos de
vírus mortos.

Testes clínicos da ButanVac devem começar já no próximo mês“

 Redação SP de Fato - O Governo
de São Paulo confirmou nesta sexta-
feira (26) a prorrogação da fase
emergencial de enfrentamento à
pandemia do coronavírus até o dia 11
de abril. As medidas mais rígidas de
restrição de circulação e atividades
estão em vigor nas 645 cidades do estado
para frear o aumento de casos e mortes
por covid-19 e reduzir a sobrecarga em
hospitais públicos e particulares.““Em
virtude dos números da pandemia e da
insistência do crescimento da pandemia,
apesar de todas as medidas adotadas, o
Governo de São Paulo prorroga até o
dia 11 de abril a fase emergencial”,
afirmou o Vice-Governador e Secretário
de Governo Rodrigo Garcia.“Desde o
dia 15 de março, a fase emergencial
determina toque de recolher nos 645
municípios todos os dias, entre 20h e 5h,
além de impedir o acesso a parques e
praias. Qualquer tipo de aglomeração
está proibido. O uso de máscaras deve
ser intensificado em qualquer ambiente
interno ou externo de acesso público.

Prorrogação

Fase emergencial de combate
à pandemia até 11 de abril

instituição empregadora, na
própria profissão ou mesmo
estar associada a característi-
cas do paciente”, finalizou.

 Os sinais da doença são:
insônia, dificuldade de concen-
tração, irritabilidade, baixa au-
toestima, desânimo e, em pa-
cientes com estágio mais
avançado, surgimento de do-
res no corpo e na cabeça, in-
segurança e depressão.



 Pois então, minha
Parashá, Bó Shemot, na
sinagoga Beth Israel, em
1949, no meu Bar Mitzva,
tratava da fala de Deus
para Moisés e Aarão
com instruções de irem
até o faraó e pedir que
ele libertasse o povo he-
breu da escravidão: e se assim
não o fizesse, Deus castigaria o
Egito enviando a 8a. praga, ga-
fanhotos, que cobriria toda a
terra e acabaria com todo ali-
mento e plantações que restas-
sem, após a praga de granizo.

Confesso que não me sur-
preendi com a ameaça, logo
concretizada, pelo Senhor Deus
de Israel. Afinal, aos 13 anos,
eu já tinha umas ideias revolu-
cionárias na cabeça, influênci-
as de meu irmão Moysés, de
meu tio Boruch e do clã comu-
nista de Clara, Léa, Rubem &
Cia, meus primos Veltman.

Mas, tradição é tradição, e
eu me empenhei na correta lei-
tura da parashá e no entendi-
mento que eu tive da situação
dos hebreus em Mizraim. Meu
hebraico era razoável, li a Torá
numa boa.

A palavra liberdade
A palavra Liberdade é parte

integral da leitura da Hagadá,
que relata a saída do povo he-
breu do Egito em busca de,
como bem definiu o filósofo
Emannuel Levinas, essa “difícil
liberdade”.

A liberdade, meus caros
queridos, é um direito univer-
sal reservado a todos, sejam
religiosos, tradicionalistas, se-
culares, ateus, judeus e não ju-
deus. Todos nós necessitamos
dessa “difícil liberdade”.

Muitos de nós não temos a
consciência de que o Pessach
– a festa da liberdade, Chag
Herut – é comemorada há mais
de 3.300 anos. Cada geração em
seu tempo reflete sobre essa
magnifica história de Pessach,
que em hebraico significa pas-
sar, passar da escravidão à ple-
nitude da liberdade.

Pessach é a primeira revo-
lução social registrada da hu-
manidade, onde escravos se re-
voltam contra seus opressores.
A partir desse momento se tor-
nou o símbolo das lutas sociais
e políticas de todos os tempos,
se incorporou nos gritos de li-
berdade dos oprimidos que
sentiram a aflição da fome e da
miséria. Por isso mesmo, e não
é por acaso, a Hagadá de Pes-
sach começa com estas pala-
vras: “Este é o pão da aflição
que nossos ancestrais comeram
no Egito. Deixe que todos os
famintos venham e comam“.

Comemos a cada ano o “pão
da aflição” para lembrarmos não
somente que fomos escravos
no Egito mas que ainda existem
muitos seres humanos subjuga-
dos a tirania, fome e opressão.

A Festa da Liberdade, acho
que todos vocês sabem disso,
me acompanha em meus pen-
samentos por todos esses anos,
como se fosse uma prece ou um
desejo sagrado de manter com
todas as forças em minha vida
essa “difícil liberdade”.

No pensamento judaico,
nada é tão simples, especialmen-
te quando o tema é liberdade. A
prova disso é a impressionante
passagem do diálogo que Moi-
sés tem com o Criador e o seu
pedido de “Liberte meu povo”.
A resposta de Deus a Moisés é
ainda mais complexa para o nos-
so entendimento humano, ele
responde a Moisés “Herut AL
Tenai” (Liberdade condicional).
Essa resposta é o verdadeiro
mistério do Pessach e é um
grande enigma. O que Deus
quis dizer a Moisés com “Liber-
dade condicional”? Quais seri-
am essas condições para que o
povo seja realmente livre?

Na travessia do Mar Verme-
lho os egípcios são afogados

durante a perseguição
dos hebreus e o povo
comemora com alegria a
destruição do outro,
mas Deus repreende:
“minhas criaturas se
afogam no mar e vocês
entoam cantos!?”. O
meu querido amigo, o

rabino Iossi, falou sobre isso na
shivá  de D.Mariazinha.

Andei lendo, relendo e es-
tudando Espinoza nos últimos
tempos. Ele, que foi excomun-
gado e obrigado a abandonar
sua comunidade para garantir a
liberdade de seu pensamento,
com certeza responderia que ser
livre é agir de acordo com a sua
natureza e que apenas através
da liberdade é que o homem
pode se expressar em sua tota-
lidade.

Eu destaco a palavra de Jean
Paul Sartre: os seres humanos
nascem para serem livres. Mas,
liberdade significa também res-
ponsabilidade. E o sábio Eman-
nuel Levinas nos diz que a nos-
sa liberdade está sob a condi-
ção da liberdade do outro. Eu
não sou livre se o outro não é
livre.

O rabino e mestre
Yeshayahu Leibowitz dizia que
a nossa liberdade está totalmen-
te condicionada à liberdade dos
outros seres humanos, somen-
te quando todos seres humanos
forem livres poderá chegar a re-
denção.

Ao celebrarmos o êxodo bí-
blico do povo judeu do Egito,
lembramos que existem 60 mi-
lhões de pessoas deslocadas
em todo o mundo, pessoas que
fogem da violência e persegui-
ção em busca de um lugar se-
guro para chamar de lar.

Neste Seder de Pessach,
nós bebemos quatro copos de
vinho para lembrar as quatro
expressões de redenção da es-
cravidão no Egito. Eu sugiro
que a quinta taça, a do profeta
Elias, seja derramada, para sim-
bolizar que, apesar de libertados
da escravidão, a redenção não
é completa enquanto outros
povos ainda são escravizados.

Ao contrário do que acon-
tece hoje em dia, a cerimônia do
meu barmitzva foi simples e cor-
reta. Havia um minian (quórum
de dez homens) na sinagoga, no
sábado pela manhã, minha mãe
e as mulheres chegaram lá já
perto do fim do serviço, servi-
ram bolos e vodca.

Festa, só na noite de São
João, no Beco da Mãe, onde
comemoramos as festas juninas,
com direito a batata doce assa-
da na fogueira comunitária. E eu
acabei me queimando na coxa
direita, por culpa de um busca-
pé atrevido. Mas não foi grave,
foi apenas um susto do qual, até
hoje, o bom Fraim (na época,
Felipe) se lembra muito bem.

Ah, sim, nada de presentes.
Isso não fazia parte do ritual.

Finalmente, duas observa-
ções: a quarentena que nos
prende em casa, nos afasta dos
nossos queridos, nos ameaça
nas rápidas saídas para a far-
mácia ou a padaria. A vacina
começa a ser aplicada, muito
lentamente. Mas alimenta nos-
sa esperança de dias melhores.

Além da peste Corona Vírus,
vivemos hoje a pior crise de re-
fugiados desde a Segunda Guer-
ra Mundial, inclusive aqui no
Brasil. A desigualdade do povo
brasileiro aumenta e pode ser
uma ameaça. Não é fácil, minha
gente. Pra quem se perguntava
lá atrás como seria a nossa rea-
ção diante, por exemplo, do Ho-
locausto, o teste está aí, qua-
rentena, refugiados, Bolsonaro.

Chag Sameach.
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A minha parashá e Pessach,
essa difícil liberdade

Politica

Luís Alberto Alves/Hour-
press/Agência Câmara - O
presidente Jair Bolsonaro ve-
tou integralmente o projeto de
lei da Câmara dos Deputados
que previa ajuda financeira de
R$ 3,5 bilhões da União para
estados, Distrito Federal e
municípios garantirem acesso
à internet para alunos e pro-
fessores das redes públicas de
ensino em decorrência da pan-
demia.

O projeto (PL 3477/20) é
do deputado Idilvan Alencar
(PDT/CE) e outros 23 parla-
mentares, e foi aprovado em
dezembro, com parecer da

Bolsonaro veta ajuda financeira para internet de
alunos e professores das escolas públicas
Ajuda financeira de R$ 3,5 bilhões iria para estados e municípios durante a pandemia

Redação/Agência Câma-
ra - A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na quinta-feira
(18) o Projeto de Lei 2442/20,
da deputada Jandira Feghali
(PCdoB/RJ) e outros, que
mantém a validade de pedidos
médicos para realização de
exames de pré-natal enquan-
to perdurarem as medidas de
isolamento e quarentena para
contenção da pandemia. A
matéria será enviada ao Sena-
do.  A regra vale ainda para o
período posterior ao nascimen-
to do bebê (puerpério) e para
exames diagnósticos comple-
mentares previstos para o ade-
quado acompanhamento da
saúde. Os pedidos poderão ser
emitidos inclusive de forma
eletrônica.  De acordo com o
parecer da deputada Liziane

Câmara aprova pedido
eletrônico para exame pré-natal

Regra vale ainda para o período
posterior ao nascimento do bebê

HENRIQUE VELTMAN  é
jornalista.

hbveltman@gmail.com

deputada Tábata Amaral
(PDT/SP). Ela previa que a
medida beneficiaria 18 milhões
de estudantes e 1,5 milhão de
docentes.  Bolsonaro alegou
um questão técnica para o
veto: faltou ao projeto escla-
recer a estimativa de impacto
da medida no Orçamento da
União. A regra está prevista na
Constituição e na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.  O texto
previa que os recursos para a
ajuda financeira aos estados e
municípios viriam do Fundo de
Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (Fust),
entre outras fontes.

Bayer (PSB/RS), enquanto
perdurarem as medidas de iso-
lamento e quarentena para con-
tenção da pandemia de Covid-
19, as gestantes e puérperas
devem ter acesso facilitado a
cuidados intensivos e à interna-
ção em leitos de UTI.

Divulgação

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO
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Alana Beatriz, outro
colírio no formato de miss

Árabes comemoram o Dia Nacional
da Comunidade no Brasil

O conselheiro diretor da
Distrital Lapa da Associação
Comercial de São Paulo, Nico-
lau Helito, presta homenagem à
delegada Maria Clementina Sou-
za  e ao diretor superintendente
George Abraham Ayoub.  A dele-
gada Maria Clementina faleceu em

agosto de 2020 e George Ayoub
no dia 4 de janeiro de 2021.  O
empresário George, 64 anos, nas-
cido nos Estados Unidos, ainda
jovem veio com a família para o
Brasil e adotou a Zona Norte como
sua região e aqui viveu e traba-
lhou por mais de 36 anos.

tipo de violência.  Foi defensor
do Aeroporto Campo de Marte
para que não fosse usado por
especuladores imobiliários, visto
que uma ação desta natureza tra-
ria prejuízos irreparáveis para a
mobilidade dos moradores da
região que já convivem com um
trânsito à beira do caos.   O
conselheiro Nicolau Helito tam-
bém presta homenagem à Ma-
ria Clementina de Souza, primei-
ra mulher negra a ocupar o car-
go na história da instituição. Ela,
que entrou na Polícia Civil em
1976, atuou junto à 1ª Delega-

 Diretor de empresa de se-
guros, ele foi conselheiro nato
da Distrital Norte da Associação
Comercial de São Paulo. For-
mado em Ciências Contábeis,
ele foi incansável batalhador pelo
desenvolvimento da Zona Nor-
te, visando melhorar cada vez
mais a vida dos moradores des-
ta região.  Também foi diretor
no Clube Esperia, de 1996 a
2014 e diretor executivo da So-
ami/CPOR/SP (Sociedade Ami-
gos do Centro de Preparação
dos Oficiais da Reserva de São
Paulo). Foi responsável pela re-

vitalização da Praça Herois da
FEB, em Santana, e atuou junto
à subprefeitura de Santana/Tu-
curuvi na revitalização no espa-
ço Via Cruzeiro do Sul Metrô
Santana/Estação Tietê.

 Buscou junto aos técnicos
da CET soluções para melhor
funcionamento das faixas de
ônibus, inclusive com recapea-
mento de algumas vias. Esteve
em contato com autoridades da
Segurança Pública, Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, no combate
aos roubos, furtos, tráfego e
consumo de drogas e todo o

cia de Defesa da Mulher quan-
do de sua criação, em 1989.
Também foi a 7ª mulher a exer-
cer o cargo de delegada no es-
tado de São Paulo.

Destacou-se pelo empenho
no combate à violência domés-
tica; atuou na primeira DDM
(Delegacia de Defesa da Mulher)
da capital; e foi titular da 6ª De-
legacia de Proteção ao Idoso.
Em 2008, ela foi convidada a
participar de programa profis-
sional nos Estados Unidos com
palestras em várias cidades do
país sobre a presença do afro-
descendente e de outras mino-
rias no processo politico norte-
americano.  Ao longo da carrei-
ra de 43 anos na Polícia Civil, a
delegada Maria Clementina tra-
balhou em departamentos nas
cidades de Campinas, São Ber-
nardo do Campo, Mauá, Guaru-
lhos e São Paulo até se aposen-
tar, em 2019.  Nicolau destaca
os bons trabalhos prestados à
nossa sociedade por essas duas
brilhantes pessoas.

 Num momento tão delicado
em que atravessa o Brasil, é im-
portante a presença de profissi-
onais que servem como bússola
para que a esperança não seja dis-
solvida igual fumaça no ar reple-
to de tanta negatividade.

Conselheiro da Distrital Lapa
 homenageia duas grandes personalidades

Na quinta-feira (25) come-
morou-se no Brasil o Dia Na-
cional da Comunidade Árabe.
O nosso país é 9º com mais
concentração de árabes, con-
tando três gerações, de imi-
grantes e descendentes, já te-
riam vivido em terras brasilei-
ras mais de 10 milhões de ára-
bes. São Paulo e Rio de Ja-
neiro são os estados com mai-
or núcleo deste povo.  Calcu-
la-se que o registro de um ára-
be no Brasil ocorreu em 1874.
A data, instituída pela Lei nº

11.764, de 5 de agosto de
2008, do Dia Nacional da Co-
munidade Árabe visa homena-
gear um povo com influência
em conteúdos variados, tais
como a matemática, música,
língua, medicina, arquitetura
entre outros.  Um dos grandes
destaques desta comunidade é
o vice-presidente administrativo
da Câmara de Comércio Árabe/
Brasileira, Adel Auada, e grande
profissional do segmento de tu-
rismo, área em que prestou ex-
celente serviços ao Brasil.

Alana Beatriz, com apoio da Sport Models de Renato
Cury, tem se destacado como modelo, atríz e dançarina.
Da Agência PHP, ela ganhou o título de Miss/Musa
Brasil, versão Interior de São Paulo-Paulista 2021

Ele é diretor de redação do site e jornal SP de Fato e faz
aniversário  nesta sexta-feira (26/3) completando 76 anos.
Com mais de 50 anos de profissão,  já trabalhou nos princi-
pais veículos de comunicação do Brasil, além de ser o fun-
dador da Brás Pereira Banda Show, cartão postal na Zona
Norte de SP do autêntico e inesquecível carnaval de rua.

Brás Pereira faz aniversário

Adel Auada, e grande profissional do segmento de turismo




