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 Redação SP de Fato - O Governo do Estado anunciou na sexta-feira (9) o fim da fase
emergencial de enfrentamento à pandemia a partir da próxima segunda (12). Com a queda de
internações por covid19, todas as 645 cidades retornam para a fase vermelha até o próximo dia
18.Porém, algumas restrições serão mantidas, como o toque de recolher das 20h às 5h e veto a
cerimônias religiosas coletivas. Pág 4

Agência Brasil - Uma
pesquisa da Central
Única das Favelas (Cufa)
mostrou que várias
pessoas que vivem em
comunidades carentes no
Brasil tiveram piora em
sua alimentação em 2021
em decorrência da
pandemia de covid-19.
Segundo a pesquisa, 68%
das pessoas entrevistadas
afirmaram que, em um
período de duas semanas,
faltou dinheiro para
comprar comida em, pelo
menos, um dia. Pág. 3

Luís Alberto Alves/Hourpress/
Agência Câmara - O Projeto de
Lei 1.153/21 concede pensão por

morte, no valor mensal limitado a um
salário mínimo, àqueles filhos meno-
res de 18 anos caso o pai ou a mãe,
ou ainda ambos, tenham morrido em
decorrência do novo coronavírus. A
proposta em tramitação na Câmara
dos Deputados prevê que o benefí-
cio será temporário, até a maiorida-

de, e dividido entre irmãos. Pág 7

Filhos que perderam pais na
pandemia poderão receber pensão

Outra pandemia assusta as
 famílias brasileiras: a da fome!

Falta alimentos para mais de 10 milhões de brasileiros e a LBV conta com a sua ajuda para continuar atendendo famílias em
vulnerabilidade social e em risco alimentar. Não deixe pra depois, faça a sua parte. Colabore!. Pág. 6

Estado de SP volta à fase vermelha Campanha pretende arrecadar alimentos
para comunidades carentes no Brasil
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Os noticiários das emisso-
ras de rádio, tevê e imprensa
tem sido ocupado sobre a va-
cina contra o terrível corona-
vírus. O povão está assusta-
do, devido ao número diários
de mortes de artistas de rádio
e tevê: recentemente, Agnal-
do Timóteo nos deixou, entre
outros. Vários craques de fu-
tebol foram contaminados e
saíram do perigo.  A afluência
aos locais de vacina é grande,
mas em função da idade tem
dado conta do recado; os ido-
sos são vacinados dentro do

Vacinas & vacinados!
carro, outros apelam
pro busão e conse-
guem dar um susto
no mal, outros ‘em-
barcam sem a pas-
sagem de volta!
Gradativamente, os
portadores de me-
nos idade serão con-
templados com a
vacina, caso ainda
estejam entre nós.

Nossos governantes discu-
tem, imploram para que o uso
da máscara seja obedecido,
80% atendem e outros conti-
nuam nas baladas e aglome-
rações. Deveriam colaborar.
Enquanto isso, os cemitérios
vão ficando lotados. Nas pe-
nitenciárias não há informes
sobre o coronavírus atacan-
do; esquisito! Neste amonto-
ado de ‘seminaristas’ o co-
ronavírus faz vistas grossas!
Para quem trabalha e produz,
que se cuide, ele não perdoa!

 Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada, vacinada e em paz!

Nota de Falecimento
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Tia Alzira Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

Abrindo a porta do aben-
çoado terreiro, notei apenas um
cliente. O motivo e o ataque
mortal do covid 19 que está
mandando uma leva de viven-
tes para a outra dimensão.
Atendi-o dentro das normas
atuais, na base da máscara,
gel, distanciamento legal. O
cliente depositou alguns dóla-
res no conga, dizendo: “Mag-
nânima guru, pra escapar do

covid 19 não deposito no con-
ga Reais e sim dólares que é
moeda forte e poderá mandar
‘às favas’ a pandemia! Quero
um trabalho para afastar a  de
ser contagiado!” Para atender
o nobre cliente foi escalado o
caboclo 9 flechas, primo do
sete flechas! “Zifio, ouvi seu
relato. Faremos um trabalho na
cachoeira e será imunizado!
Os dólares fazem o espanto da
moléstia! Se fosse em Reais,
o covid 9 não temia; porém
dólares ele se retrai, devido
com dólares adquire vacinas
que o coloca a escanteio! Gos-
tei da sua ideia: dólares funci-
ona! ... E o covid 9 sabe das
coisas; cliente rico coloca qual-
quer moléstia pra correr. Fique
sossegado que sua proteção
‘está no papo!’ O cliente saiu
satisfeito e deposito no conga
mais dólares pra reforçar a
proteção!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

Vacina contra  covid-19!

Um milagre veio à
tona! O preço dos com-
bustíveis, milagrosa-
mente baixaram alguns
centavos. Mas não deve-
mos comemorar: dona
petrobras que manda e
desmanda na área, pode-
rá aumentar os preços!

O grande e apreciado
cantos e Botafoguense, Ag-
naldo Timóteo nos deixou.
Mais uma das muitas víti-
mas do covid 19!

Comércio fechado,
comerciantes com múlti-
plas despesas e zero de
renda, nos faz lembrar o
ditado: ’quem ganhou,
ganhou, quem não ga-
nhou, não ganha mais!’

www.saopaulodefato.com

 É com pesar que a presi-
dente do Conseg Vila Amália
38º DP, Lourdes de Freitas e
o Grupo Brás Pereira de Co-
municação, anunciam a parti-
da do Darci (Tinero), proprie-
tário do Buffet e Restaurante
Tinero, e do Raphael, dono da
Selo Imobiliária.  Ambos eram
grandes representantes do
comércio local do Largo do
Japonês, em Vila Nova Ca-
choeirinha, Zona Norte de SP.
Muito participativos e atuan-
tes nas festividades locais,
ambos atuaram mais de 40
anos nessa região, contribuin-
do com a economia deste bair-
ro. Que Deus, em sua infinita
Misericórdia, conforte suas
famílias neste momento tão
triste.

Covid-19 leva embora dois grandes
comerciantes da Cachoeirinha

 Infelizmente al-
guns jogadores de fu-
tebol não conhecem o
significado da palavra
responsabilidade. Es-
quecem-se do que
representam para os
torcedores do clube
onde se encontram
defendendo as cores
daquela agremiação
esportiva. Pior, igno-
ram o impacto de suas
atitudes sobre a vida
de centenas de milha-
res de pessoas.  O ato
irresponsável do ata-
cante palmeirense
Luiz Adriano, recen-
temente contaminado
com o vírus da covid-
19, levar a sua mãe ao
supermercado e con-
tribuindo para espa-
lhar essa doença aos
consumidores que se
encontravam naquele
local, mostra que futebolis-
tas vivem em outra esfera.
Ainda no primeiro trimestre

nitárias baixadas pelo
governo de SP, no
combate à covid-19.
Nas festas do final de
ano, na cidade de
Mangaratiba, Rio de
Janeiro, o craque e
menino mimado Ney-
mar, não ouviu os aler-
tas de avanço da pan-
demia e bancou uma
festa com grande nú-
mero de convidados,
inclusive de cantores
e artistas.

Para ele, covid-19
não é mortal.   Nestes
três exemplos, é visí-
vel o descaso em que
os jogadores de fute-
bol tratam com assun-
tos sérios. Sem asses-
soria profissional ou
mesmo irresponsá-
veis, desconhecem os
riscos e os impactos
que suas atitudes po-
dem resultar junto aos
torcedores de seus clu-
bes.

Times de futebol endivi-
dados; longe vão os times
poderosos, jogadores que
exigiam fortunas na renova-
ção de contrato, tudo isso
nos faz lembrar o ditado
popular antigo:’ a vida boa
mora no prato raso!’

Páscoa com igreja fe-
chadas, quando deveria
abrir para que, com ora-
ções pudesse reverter a
situação. Dizem que a or-
dem partiu de um ateu!

Páscoa passou, encalhes
de mercadorias com preços
assustadores: ovos, choco-
late, bebidas etc. Os comer-
ciantes e industriais ainda
não estão a par da situação
econômica do país.

Milagre é novidade que
pouco acontece. Em tempo
passados, havia padres ‘mila-
greiros’ em várias cidades bra-
sileiras. Romarias várias se
dirigiam às cidades em que um
religioso milagreiro funciona-
va! Acontece que os padre
‘milagreiros’ foram proibidos
de realizar milagres. Então
outros milagreiros astutos apa-

Milagre!

Crônica

Prof. Clovis Pereira

receram. João de Deus ficou
famoso entre a raça e, além
dos milagres, ‘algo mais’ fun-
cionava. Muitas mulheres fo-
ram curadas e ‘atendidas’ além
da doença, pelo João. Os mi-
lagres iam de vento em popa;
eis que uma mulher ‘botou a
boca no trombone’ e fez um
relato contra as curas e algo
mais sobre o João de Deus!

 O rolo foi formado, João
de Deus foi preso e acabaram
as excursões ao terreiro do
João de Deus, para uma clien-
tes, deveria ser ‘João do Dia-
bo’. Milagres em tempos pas-
sados existiram. Doravante,
‘olho no lance’.

O Governo do Estado de
São Paulo inicia nesta segun-
da-feira (12/04) a campanha
de vacinação contra gripe,
que em 2021 visa atingir co-
bertura mínima de 90% no
público de 18,5 milhões de
pessoas em SP.  Mais de 4 mil
postos de vacinação fixos e
volantes no SUS estadual es-
tarão preparados para aplicar

SP começa vacinação contra gripe na segunda-feira (12)
pe (confira orienta-
ções complementa-
res).   O cronogra-
ma da campanha é
composto por três
etapas que se es-
tenderão até 9 de
julho. A primeira
começa na próxima
semana e é destina-
da aos trabalhado-
res da Saúde, indí-
genas, gestantes,
puérperas (mulhe-
res com até 45 dias
após o parto) e cri-
anças com idade a
partir de 6 meses
até cinco anos com-
pletos. Este grupo
totaliza 5,5 milhões
de pessoas que po-
derão ser vacinadas
até o dia 10 de

maio.   A partir do dia 11 de
maio será a vez dos idosos
(pessoas com 60 anos ou
mais) e dos professores das
redes pública e privada, que
somam mais 7,8 milhões de
pessoas.  Já a terceira etapa
começa em 9 de junho, alcan-
çando 5,1 milhões pessoas
com comorbidades e com de-
ficiência (física, auditiva, visu-

as doses nos grupos prioritári-
os e conduzir, simultaneamen-
te, a campanha contra CO-
VID-19 que também está em
curso.  É fundamental que
quem foi ou for vacinado con-
tra o coronavírus priorize este
imunizante e respeite o inter-
valo mínimo de 14 dias para
depois se vacinar contra o ví-
rus Influenza, causador da gri-

al, intelectual e mental ou múl-
tipla); caminhoneiros, trabalha-
dores portuários e de transpor-
te coletivo; profissionais das
forças armadas, de segurança
e salvamento e funcionários do
sistema prisional;  população
privada de liberdade e jovens
e adolescentes sob medidas so-
cioeducativas.

Seguindo a legislação, deve-
rão ser priorizados nas salas va-
cinais os idosos com mais de
80 anos e haverá triagem dife-
renciada e orientações para
quem apresentar sintomas res-
piratórios.   O Instituto Butan-
tan disponibiliza ao Brasil 80
milhões de doses da para a
campanha nacional, com pro-
dução integral do imunizante e
sem necessidade de importação
de matéria-prima. O imunizan-
te deste ano é constituído por
três cepas de Influenza: A/Vic-
toria/2570/2018 (H1N1)pdm09;
A/Hong Kong/2671/2019
(H3N2); e B/Washington/02/
2019 (linhagem B/Victoria).
Em 2020, o Estado de São Pau-
lo registrou 809 casos de Sín-
drome Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG) atribuíveis ao vírus
Influenza e 119 óbitos.

deste ano, o atleta Gabigol, do
Flamengo, foi flagrado dentro
um bingo na Zona Sul de São

Paulo, num ambiente com vá-
rias pessoas sem máscaras,
desrespeitando as regras sa-

Darci Tinero e familia

Crônica
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Tia ZulmiraEditorialGeral

 Boas amizades na sua agenda. Seus coleguinhas das recentes férias na
penitenciária farão um convite para novas avançadas contra os indefesos
caixas eletrônicos. Tope a parada e boa sorte!

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

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

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

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

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

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

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

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

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

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

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

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

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

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

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

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

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

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Nada de participar de conflitos. Quando notar entrevero entre malandros,

puxe o carro depressinha! Numa dessa, uma bala antes perdida, o encontrará e
sairá no programa do Datena!

Horóscopo

BANCA NOVA LUZ!

(A Banca do Livro Espírita)
 Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,
no muro do cemitério da Freguesia do Ó

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

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

 Leia notícias jornalísticas: www.saopaulodefato.com

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

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

muito.  Estamos abertos de segunda a sábado.  O Bar traz além das saborosas
porções, diversos atrativos especiais. Dispomos de um vasto acervo de cachaças

nacionais e importadas.  Sinta-se à vontade com seus amigos e familiáres. Aproveite
todo conforto e agilidade dos nossos serviços. A conquista de nossos clientes está

relacionada a grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

Conheça o trabalho realizado pelo
Centro de Apoio à Saúde da Leste (Casal)

Enquanto eles ali se encontravam,
completou-se para ela o tempo da ges-
tação, e deu a luz à seu filho
primogênito (e não único. Isto signifi-
ca que Maria teve outros filhos além
de Jesus, que foi o primeiro deles),
que envolveu em faixas e o deitou numa
manjedoura, porque não havia lugar
na hospedaria (Lucas 2:6-7)... O povo
que caminhava na escuridão viu um
grande clarão; sobre os que habitavam
na região tenebrosa começou a brilhar
a luz (Isaias 9:2)... E a luz resplande-
ceu nas trevas (João 1:5)...    Não
temais, pois vos anuncio uma grande
alegria, para todo o povo (Lucas 2:10),
disse o anjo ao anunciar o Natal aos
pastores de ovelhas. E que alegria, pois
nascera aquele que revolucionou os
espíritos havidos de espiritualidade;
aquele que amoleceu os corações en-
durecidos pelas praticas exteriores na
adoração a Deus; aquele que mostra-
ria a todos os povos um Pai justo,
misericordioso e cheio de amor por
seus filhos grandes ou pequenos, bran-
cos, negros, amarelos ou vermelhos.
Mas também este nascimento desper-
tou a ira, a inveja, a maledicência, a
ganancia, a mentira, o medo, a falsida-
de e o egoísmo em alguns, tanto que
Herodes praticou o infanticídio, Judas
O traiu, Pedro O negou, Caifás O pren-
deu, o povo O trocou e nós O crucifi-
camos, pois ainda está preso nos cru-
cifixos (crucifixo é o mesmo que Cris-
to fixo na cruz), mas, mesmo assim, a
Luz resplandeceu nas trevas da igno-
rância trazendo o conhecimento que
liberta e o perdão que eleva e também
o amor que angeliza. Acomodado numa
manjedoura e envolto em faixas sim-
ples, quedava-se, ou melhor, descan-
sava aquele que agitou o mundo de tal
forma que até hoje se discute sua in-
fluencia e que, também, mudou o ca-
lendário para antes e depois Dele.
Quando chegar o Natal atual, a
fraternidade (mesmo que falsa) e o
amor (mesmo que rudimentar) preva-
lecerá entre os povos, mas, que triste-
za, Papai Noel será mais importante
já que o comercio, o capitalismo o pro-
moverá mais do que aquele que viveu

Reflexão
Ibrahim Issa

E A LUZ VIRÁ ATÉ NÓS
para nos ensinar o caminho da felici-
dade verdadeira e, como consequência,
as crianças vibrarão com as chegadas
fantásticas desse personagem que ser-
ve de apoio ao mercantilismo que cres-
ce a cada dia.  E o pior, os pais, até os
que se dizem cristãos a pleno pul-
mões, correrão como loucos, desen-
freadamente, atrás dos consumismos
de moda, incentivando seus filhos a
serem interesseiros e egoístas e a en-
trarem nesta corrida que enche os
bolsos daqueles que já tem o sufici-
ente, enquanto os menos afortunados
morrerão de inveja por não poderem
fazer a mesma coisa. Isso sem falar
dos banquetes onde mais se bebe do
que se come e que chamam de ceia,
enquanto muitos se alimentarão dos
farelos que caem das mesas.

  É evidente que não somos con-
tra as trocas de presentes, do afeto,
carinho e amor que acontecem nesse
dia especial. É justamente isso que a
doutrina do Cristo mais ensina e não
devemos contrariar tal ensinamento.

Também não é só nesse dia que
devemos nos confraternizar com nos-
sos irmãos e sim no nosso dia a dia e
de toda nossa existência, pois apren-
demos que o Amor Verdade e o Amor
Maternal vêm de Deus, o Amor Cari-
dade e o Amor Filial vêm do Cristo, o
Amor Serviço vem da Fé, o Amor
Doação vem da Espiritualidade, o Amor
Fraterno vem da Amizade, o Amor Pos-
sessivo vem da Paixão e o Amor Fami-
liar vem das Reencarnações.

 É o que vemos que nos faz alertar
para esse pormenor que, acreditamos,
devido ao corre-corre da vida passa
despercebido que se está entrando no
rodamoinho dos modismos e
consumismos compulsivos, fazendo-
nos afirmar inclusive, que tanto on-
tem como hoje, esta Divina Luz não
foi compreendida, assimilada e apro-
veitada, pois ainda preferimos as ale-
grias ilusórias  dos prazeres que o
mundo nos dá.   Tomara que quando
Ele chegar, tenhamos errado no nos-
so prognóstico.

Hoje inicio a minha coluna co-
mentando a relação estremecida da
apresentadora Mara Maravilha
com Xuxa Meneghel. O relaciona-
mento entre ambas não vem bem
desde o final do ano passado.

Entrevistada por Eliana no
SBT, Mara lamentou o fim da ami-
zade, segundo ela sempre esteve
ao lado da rainha dos baixinhos,
porém como ela é evangélica en-
trega a situação nas mãos de
Deus.

No ano passado Mara Mara-
vilha soube que Xuxa, Eliana e
Angélica tinham um grupo de
WhatsApp e mostrou interesse em
participar. No entanto recentes rus-
gas públicas impediram o aceite.

Segundo um site de TV con-
firmado pela coluna em dezembro,
por exemplo, Mara Maravilha cri-
ticou o namorado de Xuxa, Juno
Andrade. Ela o chamou de " Mala
sem Alça" essa é uma razão do
rompimento entre as duas.

Carlos Alberto de Nóbrega, de
85 anos, já tem data para voltar as
estúdios do SBT. Afastado há mais
de um ano de "A Praça é Nossa",
o humorista se prepara para retor-
nar as gravações dia 13 de abril
obedecendo todo o protocolo de
segurança contra o Covid 19.

Este colunista quer agradecer
o apresentador Fausto Silva que
mais uma vez citou seu nome no "
Domingão do Faustão". Ele tem
falado sempre que pode o nosso
nome enfatizando o nosso traba-
lho.

O programa "Operação de
Risco" da Rede TV no último sá-
bado foi especial, onde se come-
morou a marca de 400 episódios
exibidos pela emissora. O pro-
grama tem uma boa audiência e
deverá ser reformulado.

A novela bíblica "Gênesis"
exibida de segunda a sexta-feira a
partir das 21h00 pela Rede Record
de Televisão, da a emissora a vice-
liderança no Ibope com muita tran-
quilidade.

A coluna pesquisou e a histó-
ria hoje é vista por 50 milhões de
telespectadores em todo o Brasil.
Para se ter uma ideia a segunda
colocado no Ibope é o SBT com
apenas 5,7 pontos.

Frase Final: Os Sonhos não
Envelhecem.

Seus dirigentes são lideranças comunitárias, participantes de diversos Conselhos Populares

Redação SP de Fato -
Fundado em 2005, o Centro de
Apoio à Saúde da Leste (Ca-
sal) atua na área da promoção
da saúde, na melhoria da qua-
lidade de vida e prestação de
serviços comunitários propor-
cionando aos moradores orien-
tação e oportunidades através
de programas de assistência
social e atividades educativas
para as famílias. Com sede em
Artur Alvim, na região admi-
nistrativa da Penha, Zona Les-
te de SP, nos limites com

Itaquera, convive no cotidia-
no com um contingente mui-
to expressivo de população de
baixa renda, cujas demandas
por saúde são predominantes.

Atendendo a estas de-
mandas é que o Centro de
Apoio à Saúde da Leste (Ca-
sal) tem desenvolvido seus
programas, ainda de forma li-
mitada, pois, necessita de
aporte financeiro mais signi-
ficativo e continuado, permi-
tindo assim a contratação de
pessoal técnico / administra-

tivo e de serviços gerais. Seus
dirigentes são lideranças comu-
nitárias, participantes de diver-
sos Conselhos Populares, rece-
bendo em decorrência alta de-
manda destes serviços.  Na
área da Saúde São Paulo man-
tém estreito relacionamento
com  equipamentos médicos/
hospitalares públicos e privados,
da região, tais como: AMAIS,
AMES, Hospital Santa
Marcelina, Hospital Cristo Rei
e APAE, onde foram prestados
diversos atendimentos.

Na área da Saúde Inte-
rior: doação de leite de alto
custo; Município Rio Claro;
medicação de alto custo –
Município de Rio Claro;
Encaminhamento de cirurgia
do menisco – Município de
Botucatu; Doação de vaci-
na de alto custo – Municí-
pio Socorro; na área da
Educação: encaminhamen-
tos para a recolocação do
Cidadão para a rede edu-
cacional; Parceira com a
U n i v e r s i d a d e
UNIDBSCO– Ensino a dis-
tância – com desconto nas
mensalidades.  Na área da
Habitação: acompanha-
mento dos programas públi-
cos assistenciais; orienta-
ções quanto aos seus direi-
tos; na área Social: Acolhi-
mento a morador de rua;
Recolocação do usuário no
mercado de trabalho; doa-
ção de cestas básicas.

Casal atua no
interior de SP

Serviço:
Avenida Waldemar

Tietz, nº 1682
 CEP: 03589-001 – Loja 10

e 11 – Artur Alvim
 centrodeapoiocasal@gmail.com
Tel:  95434-8369 / 98394-

8771 / 98171-5379

 Agência Brasil - Uma
pesquisa da Central Única das
Favelas (Cufa) mostrou que
várias pessoas que vivem em
comunidades carentes no Bra-
sil tiveram piora em sua ali-
mentação em 2021 em decor-
rência da pandemia de covid-
19.  Segundo a pesquisa, 68%
das pessoas entrevistadas afir-
maram que, em um período de
duas semanas, faltou dinheiro
para comprar comida em, pelo
menos, um dia.  Para aliviar
essa situação, a Cufa se uniu
às organizações não governa-
mentais (ONGs) Gerando Fal-
cões e Frente Nacional Anti-
fascista e à Organização das

Campanha pretende arrecadar alimentos
para comunidades carentes no Brasil
Pesquisa da Cufa mostra que piorou

alimentação em comunidades carentes

Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura
(Unesco) para promover a
campanha Panela Cheia.  A
campanha está recebendo re-
cursos para comprar cestas
básicas para as famílias mais
afetadas pela fome. A meta é
garantir a compra de 2 milhões
de cestas, que serão distribuí-
das em todo o país.  Para fa-
zer sua doação, basta acessar
o site da campanha, escolher
a ONG que receberá o dinhei-
ro e o valor a ser doado. Em-
presas também podem contri-
buir diretamente com a entre-
ga de itens de necessidade
básica.
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SP inicia a vacinação de agentes de segurança
de todo o Estado contra a covid-19

São 180 mil doses
disponibilizadas

para a Secretaria de
Segurança Pública

Redação SP de Fato - O
Governador João Doria acom-
panhou na segunda-feira (5),
na Academia de Polícia Mili-
tar do Barro Branco, o início
da vacinação dos profissionais
das forças de segurança de
todo o Estado de São Paulo
contra a covid-19.  “A partir
de hoje, começam a ser vaci-
nados 180 mil profissionais de
segurança em todo o Estado
de São Paulo. São profissionais
da ativa das polícias Civil, Mi-
litar e Técnico-Científica, Cor-
po de Bombeiros, Agentes
Penitenciários, Guardas Civis
Metropolitanos, Polícia Fede-
ral, Polícia Rodoviária Federal
e da Fundação Casa. Em 10
dias, praticamente todos desta
população dos profissionais de
segurança estarão vacinados”,
disse Doria.  A campanha
ocorre com uma grande ope-
ração logística montada para
a distribuição de cerca de 180
mil doses de vacina, que foram

disponibilizadas aos agentes em
mais de 80 unidades da Polícia
Militar no Estado. O objetivo da
medida é evitar aglomerações

nos postos públicos de saúde,
onde prossegue a campanha
de vacinação para o restante
da população.

Estado de SP volta para fase vermelha
 “Queda de internações

permite redução de restri-
ções, mas toque de recolher

noturno permanece
Redação SP de Fato - O

Governo do Estado anunciou
na sexta-feira (9) o fim da fase
emergencial de enfrentamento
à pandemia a partir da próxi-
ma segunda (12). Com a que-
da de internações por covid-
19, todas as 645 cidades
retornam para a fase verme-
lha até o próximo dia 18. Po-

hospitais públicos e particula-
res. O recrudescimento da
pandemia exigiu prorrogação
na medida no dia 26 de março,
com término previsto para 11
de abril.“As medidas mais rí-
gidas de restrição, o avanço na
vacinação e a expansão de lei-
tos hospitalares resultaram em
decréscimo de 17,7% em no-
vas internações e de 0,5% ao
dia em UTIs para pacientes
moderados e graves com
coronavírus.“Com o retorno à
fase vermelha, São Paulo vol-
ta a permitir a retirada de pro-
dutos pelo consumidor direta-
mente nos locais de venda,
como comércios, restaurantes

e outras atividades, Porém, o
atendimento presencial e
venda no local continuam
proibidos em todos os
estabelecimentos.“As lojas
de construção, que são ser-
viços essenciais, podem vol-
tar a contar com atendimen-
to nas lojas segundo protoco-
los sanitários e de seguran-
ça. Também estão liberados
os campeonatos esportivos
profissionais a partir desta
sexta (9), mas apenas após
as 20h, reforço na testagem
e normas mais rigorosas de
controle para atletas e inte-
grantes de comissões técni-
cas e arbitragem.

rém, algumas restrições serão
mantidas, como o toque de re-
colher das 20h às 5h e veto a
cerimônias religiosas
coletivas.““A partir de segun-
da, avançamos para a fase
vermelha do Plano São Paulo.
Essa medida mostra claramen-
te que o esforço feito pela po-
pulação e pelo Governo de
São Paulo nas últimas sema-
nas começa a dar resultados”,
afirmou o Vice-Governador e
Secretário de Governo Rodrigo
Garcia.“A fase emergencial
está em vigor desde o dia 15
de março para frear o aumen-
to de casos e mortes por covid-
19 e reduzir a sobrecarga em
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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.

Passageiros de 60 a 64 anos
podem solicitar e receber o seu

BOM gratuitamente em casa

 Redação SP de Fato - Com
o estado de São Paulo na fase
emergencial, a recomendação é
para que as pessoas fiquem em
casa para evitar a propagação
da covid-19. No entanto, situa-
ções, como a vacinação contra
o coronavírus nos grupos priori-
tários têm gerado a necessidade
do uso do transporte público por
parte da população idosa. Por
conta disso, está sendo ofereci-
do o serviço de solicitação e en-
trega em domicílio do Cartão
BOM Comum sem nenhum cus-
to para os passageiros de 60 a

A ação de emissão e envio sem nenhum
custo vai até dia 30 deste mês

64 anos.   A ação vai até o dia
30 de abril e quem tiver interes-
se basta preencher o cadastro
por meio do link http://bit.ly/
BOMComum, informando os
dados e o endereço para rece-
bimento. O pedido será analisa-
do em até três dias úteis. Após
aprovado, o cartão é enviado em
até seis dias úteis para a resi-
dência informada. O passagei-
ro também conta com a como-
didade de poder acompanhar a
entrega através do link: http://
web.pakman.com.br/acompa-
nhamento

 Redação/Hourpress –
Com as expectativas econômi-
cas e de recuperação nada oti-
mistas, a educadora financei-
ra da Mobills, Larissa Brioso,
alerta sobre a importância de
aprender sobre finanças e ana-
lisar o orçamento pessoal. Co-
locar em prática atitudes sim-
ples podem ajudar a controlar
as contas e reduzir gastos, e
por esse motivo, Larissa listou
algumas dicas. Confira:

• Comece a controlar
todos os seus ganhos e gas-
tos mensais -  Nesse momen-
to, cultivar o hábito de contro-
lar o dinheiro e usá-lo de for-
ma inteligente é fundamental.
• Evite gastar mais do que ga-
nha.  Se você não perdeu sua
principal fonte de renda, o ide-
al é que tenha disciplina para
não fazer gastos desnecessá-
rios e manter seu balanço fi-
nanceiro positivo.  • Crie o
hábito de poupar -  Mesmo
que você esteja passando por
uma crise financeira, é impor-
tante que entenda a importân-
cia de poupar pensando no
bem-estar presente e futuro. •
Evite comprar por delivery
-  Já parou para pensar que
fazer suas próprias refeições
podem ser uma boa economia
para você? Logo, se puder, pla-
neje pedir comida menos ve-
zes durante a semana.  • Faça
lista de compras - Faça lis-
tas de compras bem pensadas
nas suas necessidades e não

Pandemia:
10 atitudes urgentes para

adequar o orçamento
Mas, cuidado para não acabar
 comprando o que não precisa

compre o que não precisa ou
que não vai conseguir consu-
mir.  • Cuidado com as com-
pras online -  Comprar onli-
ne agora é mais do que cômo-
do, virou questão de necessi-
dade. Mas, cuidado para não
acabar comprando o que não
precisa e extrapolando no uso
do cartão de crédito.

 • Economize o máximo
possível e negocie paga-
mentos -  Nesse período de
quarentena, certamente você
verá que contas como a de
energia ficarão mais caras.
Assim sendo, busque econo-
mizar onde puder, como apa-
gando as luzes dos cômodos da
casa quando não estiver utili-
zando e não deixe aparelhos
em stand-by.  • Faça um pla-
nejamento financeiro e pen-
se no longo prazo -  Apro-
veite seu tempo livre para or-
ganizar suas finanças, deter-
minar seus objetivos e fazer
um bom planejamento finan-
ceiro. A crise vai passar e é
importante que tenha seus pla-
nos bem direcionados para
conquistar seus objetivos. •
Tenha disciplina e respeite
o seu orçamento -  Ter foco
e disciplina são habilidades im-
portantes que todos nós deve-
mos aprender e desenvolver.
Coloque teto nos seus gastos,
distribua sua renda de forma
inteligente e busque cumprir
suas metas e objetivos por
você mesmo estabelecidos.

Veiculos

 Redação/Hourpress - A
nova geração do Tracker está
completando um ano e chega
à linha 2022 com novidades. A
principal delas é a tecnologia
sem fio para a projeção de apli-
cativos do smartphone direta-
mente na tela de 8” do veículo.
O sistema compatível com An-
droid Auto e Apple  CarPlay é
capaz de projetar apps como o
Waze, Spotify e WhatsApp no
multimídia MyLink - para mai-
or segurança, pode ser opera-

Tracker é o SUV mais
vendido do Brasil

Modelo da Chevrolet emplacou
6,4 mil unidades em março

do por comando de voz.  Com
esta nova funcionalidade, o Tra-
cker inaugura o mais alto nível
de conectividade em sua ca-
tegoria, com o conceito de “wi-
reless car” ou carro sem fio,
até porque o veículo oferece
também o carregador de smar-
tphone por indução magnética.
Este pacote também conta
com o sistema de telemática
avançada OnStar, o aplicativo
myChevrolet e o sistema de Wi-
Fi nativo.

 Agência Brasil - O pri-
meiro helicóptero espacial da
Nasa (a agência espacial nor-
te-americana), o Ingenuity, que
chegou a Marte em fevereiro
acoplado ao rover Perseveran-
ce, resistiu à primeira noite
marciana afastado do "compa-
nheiro". Está assim cumprida
com sucesso mais uma fase
programada pela Nasa, apre-

Internacional

Helicóptero Ingenuity já
"dormiu" sozinho em Marte

Primeiro voo do helicóptero da Nasa
está previsto para domingo (11)

sentada como um
"grande passo" antes
do primeiro voo, pre-
visto para quinta-feira
(8), o mais tardar do-
mingo (11).  É um pe-
queno helicóptero ul-
traligeiro, mas na rea-
lidade é um grande
passo na engenharia
aeroespacial. O Inge-

nuity foi liberado no sábado (3)
do Perseverance, que pousou
em Marte em 18 de fevereiro.
Já sentiu, sozinho, os primei-
ros ventos e poeiras marcia-
nas.  Sobreviver à primeira
noite gelada de Marte, de até
90 graus Celsius negativos, foi
"um marco importante" para o
helicóptero ultraligeiro, afirmou
a Nasa em comunicado.
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Eu estava com onze anos, meu
irmão se preparava para os dis-
cursos que faria, no fim de 1946,
na formatura ginasial do Colégio
Hebreu Brasileiro. Moysés seria
o orador da turma e os discursos
seriam em ídiche, hebraico e por-
tuguês, algo inédito na história
do colégio. Certas noites, Moy-
sés se reunia com Fanjgelerent em
sua casa, na Aldeia Campista,
para uma revisão geral do ídiche
e do hebraico. Eu acompanhava
meu irmão nessas visitas; e era
exatamente entre uma lição e ou-
tra que o professor aproveitava
para me doutrinar.  Ao lado do
inesquecível Dadinho*, filho do
mestre, aprendi muita coisa nes-
sa aventura pela melhor tradição
judaica. Por exemplo, uma histó-
ria digna do melhor James Bond.

Em 25 de novembro de 1916,
durante a Primeira Guerra Mun-
dial, o engenheiro agrônomo, ci-
entista e fundador do movimen-
to subterrâneo Nili,  Aaron Aa-
ronsohn, estava a bordo do na-
vio britânico Karmala, navegan-
do de Londres para o Egito. Como
líder daquele grupo, seu objetivo
era transmitir informações sigilo-
sas para os comandantes milita-
res britânicos que se encontra-
vam no Egito. Naquele período,
os turcos otomanos ainda domi-
navam a Palestina. Durante a via-
gem, Aaronsohn conta em seu
diário que se interessou também
por outros assuntos. “Eu ando
muito. Meu pedômetro registrou
32 quilômetros ontem. Hoje eu
andei 17 antes do almoço”, conta
em um dos relatos. Aaron Aaron-
sohn, que morreu há um século,
foi uma figura à frente de seu tem-
po. Ajudou a introduzir muitas
tecnologias ao mandato britâni-
co da Palestina na década de
1920, sendo um dos primeiros im-
portadores de equipamentos agrí-
colas e bombas mecânicas. Ele foi
a primeira pessoa a ter um carro
na Terra Santa. Aaronsohn ainda

Espionagem e amor na Palestina
montou uma moderna planta para
produzir petróleo e uma rede de
estações Ele imigrou da Bessará-
bia para a Palestina quando tinha
seis anos. Aos 18, foi enviado para
estudar agricultura em Grignon,
na França. Em Paris, ele se apai-
xonou por uma nova invenção: a
bicicleta; comprou duas para pre-
sentear suas irmãs, Sarah e Rivka.

Graças a uma reportagem do
Ha’aretz,  podemos ver uma foto
das duas irmãs ao lado de suas
bicicletas no quintal da família,  em
Zichron Yaakov, ao pé do Carmel.

Enquanto trabalhou para o
exército britânico na Primeira
Guerra Mundial, Aaronsohn tinha
na bicicleta seu principal meio de
transporte. Depois de retornar de
seus estudos na França, empre-
gou-se como diretor agrícola dos
empreendimentos do Barão Ro-
thschild em Metula, no norte de
Israel. Rapidamente, no entanto,
entrou em conflito com os funci-
onários do barão. Então, aos 24
anos, deixou a empresa por con-
ta própria, desempenhando um
papel fundamental na moderniza-
ção da terra. Ele também registrou
em seu diário preocupações com
submarinos e minas alemãs. “Seu
empreendedorismo e contribui-
ções para a modernização de Is-
rael na economia, na agricultura
em particular, foram imensas”, diz
o Professor Ran Aharonson, pes-
quisador do Departamento de Ge-
ografia da Universidade Hebrai-
ca, que escreveu vários artigos
sobre seu tio-avô. NILI foi uma
rede de espionagem judaica que
ajudou o Reino Unido em sua luta
contra o Império Otomano na Pa-
lestina entre 1915 e 1917, durante
a Primeira Guerra Mundial. NILI é
um acrônimo que significa a fra-
se hebraica

“Netzah Yisrael Lo Yeshaker”,
que se traduz como “o Eterno de
Israel não mentirá”. Durante o
genocídio armênio,o NILI se
opôs à liderança do pequeno
yishuv na época, e tentou inter-
vir em nome dos armênios. A es-
colha de apoiar os britânicos con-
tra o poder turco acabou sendo
provada correta pela história.
Essa postura, porém, era contrá-
ria à visão majoritária de seus
companheiros dos kibutzim, que
temiam perseguição feroz por par-
te dos turcos.  Esses temores
quase se materializaram quando
a rede de espionagem da Nili foi
descoberta, e os judeus da Pa-
lestina escaparam do trágico des-
tino dos armênios apenas devi-
do à intervenção do Vaticano, do
governo alemão e do general Eri-

ch von Falkenhayn, comandante
das tropas alemãs na Palestina.
Em parceria com um membro da
comunidade alemã, Abraham Dick,
Aaron criou um negócio voltado
para importação e venda de má-
quinas e produtos agrícolas. Na
exposição agrícola mundial em
Paris, que visitou para se manter
atualizado sobre as novas  tecno-
logias, viu ceifadeiras, tratores e
colheitadeiras americanas. Logo
passou a importar essas e outras
máquinas.  De acordo com Ran
Aaronsohn, seu tio-avô e o sócio
alemão empregavam métodos mo-
dernos de marketing, como uma
rede de agentes, concedendo cré-
dito e importando máquinas que
haviam sido des-
montadas e fo-
ram remontadas
na propriedade
do comprador.

Nesse perío-
do, na Palestina,
havia poucas fa-
zendas grandes
o suficiente para
as ceifadeiras
americanas, o
que fez Aaron-
sohn fornecer serviços de colhei-
ta também para fazendas de mé-
dio porte, principalmente para pro-
prietários de terras árabes. Em uma
carta para amigos, que hoje pode
ser lida no Museu de Zichron Ya-
akov,  Aaronsohn escreveu que
mesmo algumas das melhores
pessoas do ramo “nem sabem
sobre a existência de algumas
dessas máquinas, que poderiam
revolucionar a agricultura neste
país”. Na carta, ele calculou meti-
culosamente os lucros que espe-
rava obter com a importação des-
ses equipamentos. “Um lucro lí-
quido de pelo menos 20 francos
por dia por máquina, totalizando
3.000 francos de renda garantida
de cinco máquinas”, escreveu. Em
seus cálculos, ele aparentemente
não levou em conta as avarias, a
escassez de peças de reposição e
o (DES) conhecimento da terra.
Em um caso, os agricultores de
Yavne, no norte, reclamaram de
falhas nos novos ceifadores; pa-
rece que aí ele sofreu perdas. Aa-
ron logo estabeleceu uma nova
empresa, desta vez em parceria
com o marroquino David Haim.
“O Haim & Aaronsohn Co., Ja-
ffa”, dizia o jornal do dia. “Má-
quinas para trabalhar a terra e
usos industriais práticos, e licen-
ciada para vender motores de que-
rosene.” A empresa vendia uma
variedade de máquinas e produ-
tos agrícolas: bombas operadas a

gasolina, uma centrífuga para se-
parar creme e fazer manteiga, fer-
tilizantes e espécies importadas
de vinhas e sementes. Ran
Aharonson conta sobre as diver-
sas as iniciativas em que Aaron-
sohn esteve envolvido. Criou
uma empresa -considerada a pri-
meira a operar uma prensa de pe-
tróleo mecanizada. Tentou mon-
tar uma prensa de vinho moder-
nizada. Experimentou o cultivo de
laranjas sem irrigação, e traçou
planos para criar uma indústria
açucareira e criar bichos-da-seda.
Queria promover o transporte pú-
blico entre Haifa e Jerusalém, e
extrair minerais do Mar Morto.
Em 1912 comprou e importou um

Ford Model T, tor-
nando-se o primei-
ro proprietário de
um carro particular
na Palestina. “De-
pois de sua experi-
ência nas estradas
da Palestina você
acredita que é pos-
sível ir de carro
para Atlit, Haifa e
outros lugares?
Estou fazendo isso

agora”, escreveu Julius Ro-
senwald, um dos doadores ame-
ricanos de uma estação agrícola
experimental em Atlit que Aaron-
sohn estabeleceu e gerenciou.
“O pequeno Ford é um carro pe-
queno e corajoso que me poupa
muito tempo, além de me dar mui-
to prazer.” A carta está no Mu-
seu Aaronsohn House em Zi-
chron Yaakov. Aaronsohn tam-
bém foi pioneiro no estudo da
ecologia do país. Ele alertou con-
tra o uso excessivo de pinheiros
na floresta da terra e sugeriu pro-
teger florestas naturais, alertan-
do sobre a extinção de espécies
locais. Michael Blecher, ecologis-
ta da reserva natural Ein Gedi,
acaba de publicar um estudo em
língua hebraica sobre os estudos
de ecologia de Aaronsohn. Ele
observa que, apesar da grande
sensibilidade do pioneiro, ele não
tinha escrúpulos em importar a
palmeira Washingtonia, que aca-
bou por ser uma das espécies in-
vasoras mais prejudiciais de Is-
rael. Em 1915, Aaronsohn foi cha-
mado pelo governador turco da
Palestina e da Síria para liderar
uma equipe para combater uma
invasão de gafanhotos no Ori-
ente Médio. Seu diário está cheio
de descrições de seus métodos
para combater a praga, incluindo
invenções para espalhar pestici-
das. À medida que a Primeira
Guerra Mundial progredia, Aa-
ronsohn era cada vez mais ativo

na coleta de informações para o
Nili. Ele começou a negligenciar
seus esforços comerciais e tec-
nológicos. As autoridades turcas,
que reconheceram suas habilida-
des, procuraram recrutá-lo, e Aa-
ronsohn contou-lhes sobre uma
maneira de fazer óleo de motor a
partir do óleo vegetal. Por isso ele
recebeu uma permissão para se
mover livremente ao redor do Im-
pério Otomano. Usando esta per-
missão ele conseguiu viajar para
a Dinamarca e de lá, em um barco
americano, para cruzar as linhas
para o lado britânico. Após a con-
quista britânica da Palestina, ele
permaneceu como conselheiro
sênior do exército britânico, e em
15 de maio de 1919, ele voou em
um avião militar de dois assentos
sobre o Canal da Mancha de Lon-
dres para Paris. O avião nunca
chegou ao seu destino e presu-
me-se que caiu. “Em sua morte,
também há algo relacionado à tec-
nologia – isso foi apenas 10 anos
após a primeira travessia do ca-
nal de avião”, diz Ran Aaronso-
hn. “Ele sentou-se lá com um ca-
pacete, exposto ao vento. Era par-
te do seu amor pela inovação.”

Cartas e documentos estão à
disposição de quem visita o Mu-
seu dedicado a ele. É uma histó-
ria pessoal incrível da família
Aharonson e a rede de espiona-
gem que foi criada em Israel para
combater os otomanos.

No Museu, um vídeo conta a
história com paixão. Amor, guer-
ra, traição, laços familiares, encon-
tros e desencontros em uma his-
tória fantástica, Palestina em 1916.
Zichron Ya’akov é um lugar ma-
ravilhoso, uma  pitoresca mosha-
vá, uma comunidade cooperativa,
construída na ponta da cordilhei-
ra do Carmelo,  a primeira mosha-
vá a ser construída em Israel. hoje
é um dos principais locais de tu-
rismo e férias na região. Aaron Aa-
ronsohn nasceu em Bacau, na
Bessarábia. Como engenheiro
agrônomo, ele fez extensas explo-
rações em Eretz Israel e países vi-
zinhos e em 1906 descobriu espé-
cimes de trigo híbrido
selvagem(triticum dicocoides) em
Rosh Pinah, uma descoberta que
o tornou famoso entre botânicos
em todo o mundo. O triticum di-
cocoides é considerado por mui-
tos como relacionado ao triticum
dicoccum, o trigo híbrido Emer
que foi cultivado primeiro no Ori-
ente Médio e é a base da agricul-
tura. Aaronsohn soube que a or-
ganização NILI havia sido desco-
berta pelas autoridades otoma-
nas. Ele também foi informado da

trágica morte de sua irmã Sarah
que cometeu suicídio em vez de
revelar os nomes de outros mem-
bros da NIL. Na primavera de
1918, Aaronsohn retornou à Pa-
lestina como membro da Comis-
são Sionista. Ele foi membro da
delegação judaica na Conferên-
cia de Paz de Paris de 1919. Ele foi
o fundador e líder do Nili, um gru-
po judeu de espionagem que tra-
balhou para o Reino Unido du-
rante a Primeira Guerra Mundial.
Graças às informações fornecidas
pelo Nili ao exército britânico, o
general Edmund Allenby  condu-
ziu um ataque de surpresa à Be-
ersheva, contornando as pode-
rosas defesas turcas de Gaza.
NILI  ajudou o Reino Unido em
sua luta contra o Império Otoma-
no na Palestina entre 1915 e 1917,
durante a Primeira Guerra Mun-
dial. NILI é um acrônimo que sig-
nifica a frase hebraica “Netzah
Yisrael Lo Yeshaker”, que se tra-
duz como “o Eterno de Israel não
mentirá”.   E nessa história dramá-
tica e cheia de grandes alternati-
vas, o Museu nos mostra o maço
de cartas que ele enviava sempre à
sua amada Sonia, esposa de um
grande companheiro seu. Tudo
sugere que foi amor platônico, eu
prefiro achar que em algum momen-
to eles tenham chegado a vias de
fato. Não é possível que um cara
tão esperto e dinâmico, e muito
apaixonado, vivesse seu amor ape-
nas nas cartas. Mas isso fica para
os pesquisadores, há muita gente
estudando e procurando detalhes
da carreira dele, e dela. De resto, é
esperar que o Spielberg se inspire
num belo filme.

· Dadinho teve paralisia
infantil, mas ainda assim jogava
futebol no Hebreu, era um bom
goleiro. Chaver do kibutz Bror
Chail, serviu a Tzavá, foi coman-
dante da Força Aérea, várias
vezes condccorado.

“Devo muita
coisa ao professor

Fajngelerent”.

 R.  Monteiro de Melo,  232 -  Lapa
FONE:  (11) 3801-4115Milhares de pessoas não

têm o que comer: falta-lhes o
alimento básico. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), em
cinco anos, a fome aumentou
no Brasil e já são 10,3 milhões
de pessoas que vivem em in-
segurança alimentar grave no
país. A fome é mais prevalen-
te nas áreas rurais, atinge mais
os domicílios chefiados por mu-
lheres e quase metade dos fa-
mintos são da região Nordes-
te. Com a pandemia do novo
coronavírus os índices de de-
semprego também aumenta-
ram atingindo a marca de 14,1
milhões de pessoas, de acordo
com a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad) pelo IBGE, divul-

gada em dezembro/2020. Ou-
tra preocupação é a alta nos
preços dos alimentos que tam-
bém afeta as famílias mais vul-
neráveis, principalmente as que
moram com pessoas abaixo dos
18 anos.  A Legião da Boa Von-
tade (LBV) continua sua inten-
sa mobilização social, por meio
de suas campanhas emergenci-
ais que visam angariar donati-
vos para entregar itens essen-
ciais, a exemplo do leite, que
compõe a cesta de alimentos,
tão necessário para reforçar a
alimentação da família e ajudar
no desenvolvimento de crian-
ças.   Por isso, a LBV precisa
de doações para continuar pres-
tando o atendimento a milhares
de famílias em vulnerabilidade
social e em risco alimentar que

Nossa loja que fica  na Lapa, também  está atendendo  com
os  devidos  cuidados  necessários.  Venham
nos visitar.   Confira  pessoalmente  nossos

produtos e  preços  acessíveis!

foram fortemente afetadas
com os impactos socioeconô-
micos da pandemia da Covid-
19. A meta da LBV é entregar
por meio da Campanha Diga
SIM, até agosto, nas cinco re-
giões do país, 85 mil cestas
de alimentos; 242 mil litros

SAIBA COMO AJUDAR:
Acesse www.lbv.org.br e colabore. Selecione a opção que desejar e, de

coração, doe qualquer valor. Se preferir, faça uma transferência bancária
pelo PIX oficial da LBV: pix@lbv.org.br.

 CONTAS BANCÁRIAS:
Bradesco: Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5 - Itaú: Agência: 0237 — C/C:
73700-2 - Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2 Caixa
Econômica Federal: Agência: 1231 — operação: 003 — C/C: 100-0 -

Santander: Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6
 Confira essas e outras ações realizadas pela LBV no endereço @lbv-

brasil no Facebook, no Instagram e no YouTub

de leite; 91 mil kits de higi-
ene e de limpeza; e ainda 20
mil cobertores para famíli-
as que residem em regiões
onde o inverno é mais rigoro-
so, além de continuar com todo
atendimento em suas 82 uni-
dades socioeducacionais.

Outra pandemia assusta as
famílias brasileiras: a da fome!

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com
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Proposta concede
pensão a filhos

cujos pais morreram
na pandemia

Benefício de um salário mínimo deverá ser dividido por irmãos
Luís Alberto Alves/Hourpress/Agência Câmara - O Projeto de Lei 1.153/21 concede

pensão por morte, no valor mensal limitado a um salário mínimo, àqueles filhos menores de 18
anos caso o pai ou a mãe, ou ainda ambos, tenham morrido em decorrência do novo coronavírus.

A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados prevê que o benefício será temporário, até a
maioridade, e dividido entre irmãos. Na hipótese de haver filhos em mais de um núcleo familiar,
cada grupo fará jus ao benefício.  “Temos que ajudar as crianças que perderam pai, mãe ou os

dois, não podemos ficar inertes diante dessa iminente tragédia, com o número de casos diários e
mortes cada vez mais alto”, disse o autor, deputado Boca Aberta (Pros/PR). O autor da proposta, deputado Boca Aberta“

Entra em vigor lei que criminaliza
perseguição, inclusive na internet

Nova lei enquadra o ato como crime e eleva a pena para até três anos de prisão

 Agência Câmara - O pre-
sidente Jair Bolsonaro sanci-
onou o projeto que inclui no
Código Penal o crime de per-
seguição, prática também co-
nhecida como “stalking”. A
Lei 14.132/21 entrou em vigor
na última quarta-feira (31).  O
projeto que deu origem à lei
(PL 1369/19) é de autoria da
senadora Leila Barros (PSB-
DF). Na Câmara, o texto foi
analisado em dezembro

passado. A relatora foi a
deputada Sheridan (PSDB/
RR).  O crime de stalking é
definido como perseguição
reiterada, por qualquer meio,
como a internet (cybers-
talking), que ameaça a integri-
dade física e psicológica de
alguém, interferindo na liber-
dade e na privacidade da víti-
ma.  Prisão e multa - A pena
prevista é de seis meses a dois
anos de reclusão (prisão que

pode ser cumprida em regime
fechado) e multa.  A pena será
aumentada em 50% se o cri-
me for cometido contra mu-
lheres por razões da condição
do sexo feminino; contra cri-
anças, adolescentes ou idosos;
se os criminosos agirem em
grupo ou se houver uso de

arma.  Perturbação da tran-
quilidade - Antes da nova lei,
o stalking era tratado como
perturbação da tranquilidade
alheia, previsto na Lei das Con-
travenções Penais (LCP) com
pena de prisão de 15 dias a dois
meses, ou multa. A Lei 14.132/
21 revoga essa parte da LCP.

Tels:
 99374-4534
96676-1536

Cassius Clay

Bolsonaro diz que CPI sobre
 pandemia visa a desgastar governo

 Agência Câmara - O
presidente Jair Bolsonaro cri-
ticou hoje (9) a decisão do mi-
nistro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Luís Roberto
Barroso que determinou a
abertura de uma comissão par-
lamentar de inquérito (CPI) no

Senado para in-
vestigar eventuais
omissões do go-
verno federal no
combate à pan-
demia de covid-
19. Na noite de
ontem (8), Barro-
so atendeu ao pe-
dido de liminar
feito pelos sena-
dores Jorge Ka-
juru (GO) e Ales-
sandro Vieira
(SE), ambos do
Cidadania. Os

parlamentares alegaram su-
posta omissão da Casa na ins-
talação da CPI, diante do re-
querimento com assinaturas
suficientes de senadores para
abertura da comissão.  Pela
manhã, ao conversar com
apoiadores na entrada do Pa-

lácio da Alvorada, o presiden-
te disse que o objetivo da CPI
é desgastar o governo fede-
ral.

 “A CPI não é para apurar
desvios de recursos de gover-
nadores, é para apurar, segun-
do está na ementa do pedido
de CPI, omissões do governo
federal, ou seja, uma jogadi-
nha casada Barroso-bancada
de esquerda no Senado para
desgastar o governo. Eles não
querem saber do que aconte-
ceu com os bilhões desviados
por alguns governadores e al-
guns poucos prefeitos tam-
bém”, disse. “Lá dentro do
Senado tem processo de im-
peachment contra ministro do
Supremo Tribunal Federal.
Quero saber se o Barroso vai
ter coragem moral de mandar
instalar esse processo de im-

peachment também. Pelo que
me parece falta coragem mo-
ral para Barroso e sobra ati-
vismo judicial”, acrescentou.

 Em nota oficial divulgada
à imprensa no início da tarde,
o Supremo declarou que as
decisões da Corte são toma-
das de acordo com a Consti-
tuição e leis e que questiona-
mentos contra essas medidas
devem ser feitas pelas vias
recursais.

 “O Supremo Tribunal Fe-
deral reitera que os ministros
que compõem a Corte tomam
decisões conforme a Constitui-
ção e as leis e que, dentro do
estado democrático de direito,
questionamentos a elas devem
ser feitos nas vias recursais
próprias, contribuindo para que
o espírito republicano prevale-
ça em nosso país”, diz a nota.
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Mayara Russi confirmada
em "Verdades Secretas 2"

Dani Ucker, 24 anos, modelo da Geraldo Barrichello
Agência Litoral Models, de Praia Grande (SP), volta às
passarelas neste ano.

Roberto Carlos perde processo
de Direito Autoral

98484-5782
 Walmir Bardo

Nataly, outro colírio
de Praia Grande

 Um dos principais nomes
da música nacional, o cantor
Zé Vaqueiro alcança a mar-
ca de 1 bilhão de
visualizações no canal oficial
no Youtube. Dono de alguns
dos principais hits do forró, o
artista chegou a marca após

Zé Vaqueiro alcança
marca de 1 bilhão de

visualizações no Youtube

agradecer primeiramente a
Deus, em seguida a minha
família, que é minha base
em todos os momentos, e
claro os meus fãs. Sem
eles eu não teria consegui-
do nada que vem aconte-
cendo comigo”, finalizou o
forrozeiro.sete meses do lançamento do

EP “O Original”, que apresen-
tou sucessos como “Tenho
Medo”, “Cangote”, “Forró no
Interior”, além do mega hit
“Letícia” que contabiliza mais
de 222 milhões de
visualizações.  “Eu só tenho a

O cantor Roberto Carlos
processou a Imobiliária e
Construtora Roberto Carlos,
na Paraíba, arguindo uso
indevido da expressão
“Roberto Carlos”. Valdomiro
Soares, Presidente do Gru-
po Marpa – Marcas, Paten-
tes, Inovação e Gestão Tri-
butária, explicou o caso. “A
Editora Musical Amigos, que
é quem detém os direitos do
cantor, perdeu o processo
em função do dono da imo-
biliária se chamar Roberto
Carlos. Casos semelhantes

são comuns, mas nomes próprios só são considerados exclu-
sivos em casos específicos e de empresas da mesma área”,
explicou.  Um exemplo de nome que infringiria a lei de Propri-
edade Industrial seria se, por exemplo, a imobiliária se chamas-
se Rei Roberto Carlos”, finalizou Valdomiro Soares.

 A top plus size Mayara
Russi, agenciada da Rock
MGT de Clovis Pessoa, está
confirmada para “Verdades
Secretas 2”. A bela que atua
há 15 ano como modelo alça
novos voos e faz sua estreia
como atriz. Escalada para vi-
ver a personagem Vitória, uma
modelo plus size bem-sucedi-
da na carreira ela viverá na
telinha uma rotina que ela co-
nhece e muito bem, mas com
muitas tramas e suspense.  “Es-
tou muito feliz com essa opor-
tunidade, sempre quis atuar e
esse papel é um presente, só
tenho a agradecer, principal-
mente ao Guilherme Gobby,
@amoramautner e ao
@walcyrcarrasco que confia-
ram no meu trabalho e me de-
ram essa oportunidade” co-
mentou Mayara.

Campanha de arrecadação de alimentos no
Complexo Exportivo do Campo de Marte

 Para quem ainda não
assistiu, acompanhe a

matéria completa do SPTV
cobrindo nossa campanha de

arrecadação de alimentos e
cestas básicas no Complexo

Esportivo do Campo de
Marte.“Local de entrega:

“Campo do Clube Paulista“
Rua Marambaia, 802 - Casa
Verde“Aos  sábados  das  9
às 18 hs e aos domingos das

9 as 14 ou pelos telefones
999383206 e  984845782




