
 Redação SP de Fato - O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou nesta sexta-feira (16) a atualização do Plano São Paulo,
com início da fase de transição para todo Estado até o dia 2 de maio. Nas últimas semanas, os indicadores da saúde apresentaram
uma redução progressiva, com queda nas internações e diminuição da ocupação hospitalar, o que permitiu o avanço para retomada
gradativa e consciente das atividades não essenciais.“A nova fase inicia no próximo domingo (18) e está dividida em dois períodos.
Na primeira semana, de 18 a 23 de abril, a flexibilização acontecerá para o setor do comércio, incluindo lojas de shopping, com
funcionamento permitido das 11h às 19h. Nesse período, também será permitida a realização de cerimônias e cultos religiosos com
restrições, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

 Redação SP de Fato
- O Governador João
Doria anunciou quarta-
feira (14) a ampliação
da campanha de
vacinação contra
covid-19, que agora
vai alcançar integral-
mente todos os idosos
do Estado de São
Paulo, com o
cronograma definido
para pessoas na faixa
etária de 60 a 64 anos.
Página 4

Em maio começa vacinação
de idosos a partir de 60 anos

Agência Câmara - Com um deficit na remuneração do Sistema Único de Saúde (SUS) de
60%, representantes de Santas Casas pediram socorro ao Senado para continuarem de portas
abertas e atendendo os pacientes, inclusive os que chegam com covid-19. Em audiência pública
na quinta-feira (15) na Comissão Temporária da Covid-19, o presidente da Confederação da
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Mirocles Campos Véras Neto, estimou em R$ 8
bilhões, a dívida dessas instituições só no Fundo Nacional de Saúde. Página 7

Santas Casas pedem socorro
para continuar abertas

Preenchimento da RAIS é obrigatório
e deverá ser entregue até 30 de abril

Documento deve ser preenchido por empresas ou pessoas
físicas que empregam funcionários. Página 5

Estado de SP começa a sair da
tranca a partir de domingo (18)
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Exames revelam
novos pontos de

câncer no  prefeito
Bruno Covas

Redação SP de Fato – As equi-
pes médicas coordenadas pelo prof.Dr.
David Uip confirmaram nesta sexta-
feira (16), que o prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas (PSDB), em boletim,
apresenta novos pontos de câncer nos
ossos e fígado.. Página 4

O avô do prefeito, Mario
Covas, morreu desta

mesma doença em 2001
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Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

Um milagre veio à
tona! O preço dos com-
bustíveis, milagrosa-
mente baixaram alguns
centavos. Mas não de-
vemos comemorar:
dona Petrobras que man-
da e desmanda na área,
poderá aumenta-los de
novo!

O apreciado cantor mi-
neiro e Botafoguense, Ag-
naldo Timóteo nos deixou.
Mais uma das muitas víti-
mas do covid 19! Grande
perda para os fãs do can-
cioneiro popular brasileiro.

 Comércio fechado,
comerciantes com múl-
tiplas despesas e zero
de renda, nos faz lem-
brar o ditado: ’quem ga-
nhou, ganhou, quem não
ganhou, não ganha mais!

Times de futebol endi-
vidados; longe vão os times
poderosos, jogadores que
exigiam fortunas na reno-
vação de contrato, tudo isso

www.saopaulodefato.com

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
ordem partiu de um ateu!

Para o Caju Páscoa pas-
sou, encalhes de mercado-
rias com preços assustado-
res:  carnes, ovos, bacalhau
chocolate, bebidas etc.

Os comerciantes e in-
dustriais ainda não estão
a par da situação econô-
mica do país. Muitos des-
ses produtos foram ‘de-
sovados’ dias após, a pre-
ço justo!

Covid mata mais PMs
em março do que con-
frontos em 10 meses so-
mados em SP. Em média,
143 agentes foram afas-
tados por dia no mês pas-
sado por causa do vírus

“Abrindo a porta do aben-
çoado terreiro, notei  falta de
clientes! Covid 19 que está
mandando uma leva de viven-
tes para a outra dimensão. Em
outras ocasiões, havia romaria
de clientes, os caboclos não
venciam atende-los! Dispomos
de álcool em gel, distancia-
mento legal, cumprimos as re-
comendações das autoridades.
Os poucos clientes que apare-
ceram, alguns depositaram
moedas no ‘congá’, tendo um
deles feito o pedido: “Magnâ-
nima guru, queremos escapar
da ação do coronavírus; a imi-
nente guru poderá mandar ‘às
favas’ a pandemia?” Para
atender o nobre cliente foi es-
calado o caboclo sete  flechas,
primo do 9 flechas! “Zifio, ouvi

Até o terreiro da vovó Candinha
 está sendo prejudicado!“

Tia Alzira

seu relato. Faremos um traba-
lho na cachoeira e será imuni-
zado!  Vamos  espantar a mo-
léstia! Para isso, coloque algu-
mas notas de 200 mangos no
conga, senão nada feito!  Cola-
borando com notas de 200
mangos, fique sossegado que
sua proteção ‘está no papo!’ O
cliente saiu satisfeito e se diri-
gindo  ao banco, sacou a grana
pedida, fez a entrega para a
vovó Candinha que, em segui-
da escalou vários guias africa-
nos  para reforçar a proteção!
Até o terreiro foi atingido pela
crise, mas como boa estrategis-
ta, vovó Candinha  conseguiu
equilibrar a situação econômi-
ca do tradicional terreiro!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

Conselho
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 Vivemos momentos de in-
certeza. Comércio ‘a meio-
pau’, noticiários na mídia é à
base de criança morta pelos
pais, um rolo sem tamanho,
Jairinho e mulher são os res-
ponsáveis pela trama, babá se
confunde em declarações e o
casal foi detido. No futebol,
Flamengo ‘encaçapa’ mais um
título, coringão perde em Ara-
raquara, aumentando os pro-
blemas existentes no clube:
falta de dinheiro e de vencer
adversários!

Quanto ao retorno das au-
las presenciais, nem Freud se
arrisca afirmar. Cidade de São
Paulo, outrora movimentada,

Reportagem, Crítica,
Elogios, Sugestões e

Reivindicações
HENRIQUE DELOSTE
 CEL: 997727-8502

HDELOSTE@GMAIL.COM

CONVÉM VOCÊ SABER

 Coronavírus
continua atacando!

hoje se apresenta com mais
problemas que apostila de
matemática! Autoridades não
se arriscam em prever o fim
da paralisação. Sobre as va-
cinas, são anunciadas que te-
mos muitos locais credencia-
dos, mas também outros nada
recomendáveis; há vacina-
ções fajutas em que  se injeta
outro líquido, segundo repor-
tagens. O comércio, indústria,
estabelecimentos de ensino,
às moscas. Paralisação total,
quem diria! A que ponto che-
gamos!

Tia Zulmira, viúva e va-
cinada!

 Muitos questionam o mo-
tivo de diversas pessoas, na
periferia, não usar máscaras
para se proteger contra a co-
vid-19 e também recusam
passar álcool gel nas mãos. E
várias delas, mesmo durante
o período de restrição, saíram
de casa....para espantar a
fome.

A covid-19 foi uma doen-
ça trazida pelos ricos e logo
contaminou os seus funcioná-
rios, principalmente emprega-
dos domésticos, que a levaram
para os seus lares e ali repas-
saram aos demais membros
da família. O resultado é a ci-
fra astronômica de 360 mil
mortos.  Infelizmente a peri-
feria não se parece com as
regiões abastadas. Locais em
que os milionários alimentam
os seus cães e gatos com bi-
fes de carne de primeira.
Usam roupas de grifes uma

Periferia e a covid-19

vez e depois já jogam fora, vis-
to que perdeu a exclusividade.
É outra atmosfera.  Caso al-
guém da família dos milionári-
os pegue a covid-19 nas famo-
sas festinhas clandestinas re-
alizadas em resorts ou fazen-
das afastadas dos grandes cen-
tros, não morrerá por falta de
atendimento médico. Já o po-
bre precisa torcer para encon-
trar vaga no hospital público e
conseguir entrar na UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva).

 A periferia tem medo da
covid-19, mas precisa trabalhar
para tentar colocar comida em
casa. Ali, a fome mata mais
gente do que a pandemia,
acompanhada da violência po-
licial, que trata todo pobre
como suspeito. São pessoas
calejadas pelo sofrimento. De
buscar o óbvio (dignidade) e ele
fugir das mãos igual a água
quando cai nas mãos.

Atenção SPTrans

Atenção SPTrans: os Pon-
tos de Ônibus situados na
Av.General Penha Brasil altu-
ra dos nº2397 e 2285 no Jar-
dim dos Francos - Brasilândia,
há muitos anos necessitam de
cobertura, a maioria dos mo-

radores inclusive do Jardim
Recanto pega condução no
local e a Comunidade so-
fre na época de chuva de-
vido a falta da cobertura
com assento para idosos, é
um problema antigo que
nunca foi resolvido, até
quando vai continuar do jei-
to ruim que está?.

Os moradores da Bra-
silândia esperam ser aten-
didos em mais duas reivin-
dicações que é a implan-
tação da linha Brasilândia/
Cachoeirinha.

(Abaixo Assinado) e
alteração no percurso da
linha 209p-1 Pinheiros/Ca-
choeirinha, as Instituições
envolvidas já solicitaram
através de Protocolo uma
agenda direta com o Se-
cretário Levi dos Santos
que ainda não atendeu, foi

solicitado também o acompa-
nhamento do Brasil Urgente
da Band.   .
  Assessor muitas vezes pro-
cura as entidades mas só en-
rola e não resolve nada. (Alex
dos Santos)

A Associação dos
Moradores na Cachoei-
rinha/Brasilândia , repre-
sentada por Henrique
Deloste, realizou na se-
gunda-feira (12) mais
uma Ação Social no Jar-
dim dos Francos com
distribuição de cestas
básicas, orientação sobre
a covid-19 e orientação
Jurídica gratuita. O aten-
dimento ocorreu no es-
paço da empresa Dul-
barmiga, parceiros que têm responsabilidade social e partici-
pam das ações em prol da população necessitada. Agradeci-
mento ao Conseg Vila Amalia Lourdes e Elisangela, Sérgio
Matrone e equipe, Luis Matrone, 4ºCia do 9ºBPMM / Vigilân-
cia Solidária, Sergio Munhoz e o Projeto Abrace

Ação na Brasilândia com cestas básicas,
orientação jurídica e sobre Covid-19

Uma equipe da vereadora Sandra Santana, entre eles Fernan-
do Gouveia, já fizeram uma vistoria para colocar algumas melhori-
as no Jardim Guarani, corrimãos e bloqueio na Travessa Niceia,
além de reforma geral no Escadão do Jardim dos Francos, entre a
Rua Ari Carneiro Fernandes e Avenida General Penha Brasil, e a
Implantação de um Espaço Pet na Rua Puxinana-Vila Rica. Eles
vão verificar se existe a possibilidade do atendimento

Melhorias para a Brasilândia

Professor Clovis PereiraCrônica

 Em tempo passados, ha-
via padres ‘milagreiros’ em
várias cidades brasileiras. Ro-
marias várias se dirigiam às
cidades em que um religioso
milagreiro funcionava!

 Milagre é novidade
que pouco acontece

Acontece que os padre
‘milagreiros’ foram proibidos
de realizar milagres. Então
outros milagreiros astutos apa-
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 preferido pelo João de
Deus!

O rolo foi formado, João de
Deus foi preso e acabaram-se
as excursões ao terreiro do
João de Deus, que foi promo-
vido de milagreiro para ‘semi-
narista’ em  penitenciária goi-
ana. Para determinadas clien-
tes, ‘João de Deus’ era o ‘João
do Diabo’.  Milagres em tem-
pos passados existiram. Dora-
vante, olho no lance.

Agência Brasil

Pontos precisam de cobertura
no Jardim dos Francos

Editorial



Tia ZulmiraEditorialGeral

 Previsto mudança para outra penitenciária, a fim de cumprir os 30 anos
regulamentares! Antes, despeça dos ‘amigos seminaristas’ devido ao local a
ser transferido, o coronavírus montar campana por lá!

 Prudência, minha vizinha, cuida melhor da vida dos outros que da sua.
Não siga a cartilha da Prudência, uma mulher sem nenhuma prudência em
seus atos!

 Cuidado! Tome atenção redobrada ao trocar tomadas em sua casa! Veri-
fique se a corrente elétrica está desligado, senão poderá receber descarga
elétrica, embarcando pro mundo desconhecido, sem a passagem de volta

 O famoso ‘jogo de cintura’ ao ser entrevistada para preencher uma vaga no
serviço público, é fundamental elogiar o entrevistador que, sendo velho e
assanhado, convide - o para um jantar em seu apartamento, a partir das 23h.
Será admitida no ato!

  Mude de vida! Curta etapa melhor! Deixe do estranho hábito de estourar
caixas eletrônicos que essa atitude não é recomendável! Continue sendo corre-
tor zoológico -bicheiro - que rende menos mas caso seja ‘acertado’, um advo-
gado quebra seu galho.

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

  Mantenha equilíbrio em tudo: no banheiro, cinema, torcendo pelo corin-
gão, caso esteja trabalhando, seja equilibrado não furtando até pensamentos dos
colegas! Ao ir à feira-livre e comprar laranja, lembre-se de que uma dúzia é igual
a 12 unidades e não como procede, enchendo a sacola e pagando uma dúzia!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Compre apenas o necessário. Nada de excesso e depois fugir dos credores. O
mar não está pra peixe e, no momento, contrair dívidas é assinar atestado de burrice!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Sendo jogador de futebol e atacante tipo Neymar, vai firme e acerte a meta

e, junto a esse acerto, acerte a miss atual do clube e boa sorte, sortudo!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Possibilidade de viagem! Entenda que não será pro exterior. Será pro

mundo desconhecido, ao testar positivo pelo fatídico coronavírus! Viagem
sem regresso

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Conquista amorosa em pauta! Sortudo! Paulinho das Candongas irá con-

vidá-lo para um cruzeiro nas Filipinas! Não perca a oportunidade! Paulinho é
garoto carinhoso e gentil. Peça rara, atualmente.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Tenha cautela em suas ações. Cautela e caldo de galinha, não fazem mal a

ninguém! Pense nisso

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Sorte em todos os empreendimento! Caso jogue uma nota de 200 mangos

pro alto, cairão duas! Mas se fizer essa operação numa rua do centro da capital,
ficará sem a nota e ainda poderá ser atropelado ou esfaqueado!

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.

 A parábola do filho pródigo é
muito conhecida e comentada. Para
aqueles que não a conhecem, vamos
resumi-la recomendando que a leiam
em Lucas 15:11-32: Um pai tinha dois
filhos. O mais novo resolveu aventu-
rar-se pelo mundo e pediu a sua par-
te da herança no que foi prontamente
atendido. Após algum tempo, quan-
do o dinheiro acabou porque foi gas-
to desordenadamente e, depois de
passar fome e misérias, resolveu vol-
tar para a casa do pai sendo bem re-
cebido com festas inclusive. O mais
velho, sabendo desta comemoração,
revolta-se com o pai jogando-lhe no
rosto toda a sua dedicação e o pai
responde-lhe: - Filho, tu estás sem-
pre comigo e tudo o que é meu é teu
também, mas era necessário que hou-
vesse festa e nos alegrássemos, por-
que teu irmão estava morto e voltou
à vida, estava perdido e foi encontra-
do.   É uma parábola bem extensa e
extenso também são os ensinamentos
obtidos nesta historia, os quais, ve-
remos item por item. Nós temos uma
aventura que não deu certo, o arre-
pendimento, o retorno, a recepção, a
inveja e por fim, a misericórdia. Mui-
to se comenta sobre esta parábola e
os comentários só falam do filho pró-
digo, esquecendo-se do mais velho,
pois a indignação e a inveja se desta-
cam nele visivelmente e que também
nos mostra nosso relacionamento fa-
miliar e social. Sim! Estamos nos in-
cluindo porque quantos de nós não
nos revoltamos por não entender as
atitudes de nossos pais? Alegamos
preferencias de uns em detrimento de
outros. Não é assim? Pois é, tanto
ontem como hoje, não damos valor à
misericórdia em família quanto mais
à misericórdia divina. Bem, vamos aos
ensinamentos obtidos:

 A aventura que não deu certo: O
filho mais novo resolve aventurar-se
pelo mundo. Como ele sempre teve
tudo à mão pensou que seria fácil vi-

Reflexão
Ibrahim Issa
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ver fora da casa dos pais. Acostuma-
do a todos os prazeres, não contro-
lou sua vida a ponto do dinheiro aca-
bar rapidamente. Orgulhoso ou re-
ceoso, pois não gostamos de admitir
nossos erros, buscou trabalho para
se mantiver. Não conseguindo ter o
mesmo nível de vida que tinha antes,
perdeu o orgulho, se arrepende e volta
para o seio familiar. Esta historia não
nos é conhecida? Já não a vivemos
mesmo que seja em algum porme-
nor? Isto não representa a vida hu-
mana em geral?

 O arrependimento: Quantas ve-
zes não dissemos: “Puxa, se eu ti-
vesse a experiência que tenho hoje,
jamais teria feito aquilo, ou, se pu-
desse voltar no tempo, jamais come-
teria aqueles erros”. Quantas vezes
não nos arrependemos de ter vivido
de uma maneira e a vida ter-nos im-
posta outra? Quantas vezes não fi-
zemos determinadas coisas e nos ar-
rependemos depois? Mas, o melhor
de tudo, é que sempre temos uma
nova chance, sempre temos um Pai a
nos perdoar e a nos receber de volta,
sempre temos o perdão e a miseri-
córdia a nos rodear, prontas a nos
receber e fazer aquela festa ao nosso
arrependimento e retorno à vida real.

 O retorno: Tudo o que sobe cai,
tudo o que entra sai, tudo o que vai
volta e tudo o que nasce morre, en-
fim, tudo tem o seu retorno. Na lei
de Ação e Reação há a replica, na Lei
do Equilíbrio há o revide e na morte
há a volta à pátria espiritual para
depois haver o regresso no mundo
físico e é nestes momentos que te-
mos a chance de evoluir, aprender e
aperfeiçoar-se. É assim que apren-
demos a viver as existências que nos-
so Pai Amoroso nos dá para vermos
se conseguimos não cometer os mes-
mos erros que já cometemos e em
cada retorno sempre teremos alguém
a nos receber com festas e alegrias,
neste ou em qualquer mundo...

Hoje inicio a minha coluna co-
mentando o crescimento da dupla
sertaneja Gilson & Gabriel. Ser-
tanejos do sul que a cada dia con-
quistam mais o Brasil.

Eles apresentam o melhor des-
se gênero musical com um toque
da cultura do sul do país e com
diversos trabalhos gravados, já
abriram shows de grandes estre-
las como Zezé de Camargo e Luci-
ano, Vitor e Leo, Alexandre Pires
entre outros.

Amigos desde a adolescência
Gilson & Gabriel decidiram for-
mar a dupla em 2003 no municí-
pio de Taquara (RS) e assim focar
na paixão de ambos.

Gilson: é multi-instrumentista,
e iniciou as aulas de música em sua
cidade aos 9 anos de idade e se
tornou bacharel em música com
ênfase em piano clássico pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande
do Sul. Ele toca, atua como coor-
denador no Departamento de
Música de Gravataí (RS).

Mas seu destaque na música
veio mais forte quando começou a
compor. Atualmente, todo reper-
tório gravado pela dupla gaúcha
tem a assinatura de Gilson e algu-
mas canções foram feitas com
Gabriel.

Gabriel: também se iniciou na
música ainda criança. Com ape-
nas 8 anos de idade aprendeu vi-
olão  e cantar em eventos e casa-
mentos, o músico saiu da roça em
busca de novas oportunidades,
focando sempre no objetivo de
estar no universo sertanejo.

Em 2010 ganhou o prêmio na
categoria de melhor intérprete no
Festival Música, c rso estadual
que ocorreu no Rio Grande do Sul
promovido pelo Sesi. Gabriel con-
correu pela cidade de Igrejinha
(RS) interpretando o clássico Evi-
dências.

Gilson & Gabriel acabam de
lançar o primeiro DVD da carreira,
em uma apresentação intimista no
Studio Mosh, em São Paulo, além
dos sucessos autorais da dupla,
o novo trabalho conta com a re-
gravação da música "Deixa Eu Te
Amar" e com um Clipe inédito
"Com Qual Carícia".

A dupla Gilson & Gabriel que
já despontam em todo o Brasil
tem como Assessora de Impren-
sa, Lu Barbosa uma das mais ca-
pacitadas profissionais do mer-
cado, onde os resultados do seu
trabalho tem uma grande marca
no sucesso da dupla.

Frase Final:  O amanhã sem-
pre será cheio de expectativa.

Violência mata mais de 103 mil
crianças e adolescentes no Brasil

Óbitos ocorreram entre 2010 e 2020

Agência Brasil - Entre
2010 e 2020, pelo menos
103.149 crianças e adolescen-
tes com idades de até 19 anos
morreram no Brasil, vítimas de
agressão, segundo levanta-
mento divulgado pela Socieda-
de Brasileira de Pediatria
(SBP). Acrescentou que, do
total, cerca de 2 mil vítimas
tinham menos de 4 anos.

 Apesar de os dados rela-
tivos a 2020 ainda serem pre-
liminares, a SBP informou
que, segundo especialistas
consultados, o isolamento so-
cial, medida “essencial para
conter a pandemia do novo
coronavírus”, resultou em au-
mento da exposição das cri-
anças a uma “maior incidên-
cia de violência doméstica”, o
que, consequentemente, ele-

vou também os casos letais.
Segundo o presidente do De-
partamento Científico de Segu-
rança da SBP,

Marco Gama, o estresse
causado pela pandemia au-
mentou a probabilidade de as
crianças serem vítimas de vio-
lência, além de causar prejuí-
zos do ponto de vista da saúde
física e mental.

 No entanto, disse ele, in-
dependentemente da pande-
mia, os casos de violência con-
tra crianças e adolescentes
sempre existiram, principal-
mente em ambiente domésti-
co ou intrafamiliar. A SBP
acrescenta que, só em março
de 2020, foi registrado, no Bra-
sil, um aumento de 17% no
número de ligações notifican-
do a violência contra a mulher.

Governo celebra política de drogas
focada em comunidades terapêuticas

Recuperação de usuários de drogas é o objetivo

Agência Brasil - O Minis-
tério da Cidadania promoveu na
quarta-feira (14), em Brasília,
uma cerimônia em comemora-
ção à Nova Política Nacional
sobre Drogas, criada por de-
creto em abril de 2019 e exe-
cutada pela pasta. Um dos fo-
cos principais é a promoção de
comunidades terapêuticas para
a recuperação de usuários.

Segundo o ministro da Ci-
dadania, João Roma, no mo-
mento o governo apoia finan-
ceiramente 485 comunidades
do tipo e trabalha para habili-
tar outras 492, este ano. A
meta, anunciada no mês pas-
sado pela pasta, é assegurar um
orçamento de R$ 330 milhões
para manter as comunidades.
Em seu pronunciamento,
Roma afirmou que políticas de
governos anteriores, voltadas
para a redução de danos, fo-
ram "equivocadas", e que ago-
ra o governo segue " diretrizes
que promovem abstinência".
Ele classificou o apoio finan-

ceiro às comunidades terapêu-
ticas como uma “política de-
terminante para a sociedade”.
Afirmou que mais de 55 mil
dependentes químicos passa-
ram por esses estabelecimen-
tos nos últimos dois anos.  Ad-
ministradas por terceiros, mui-
tas vezes as comunidades são
mantidas por congregações re-
ligiosas, aspecto exaltado pela
ministra da Mulher, Família e
Direitos Humanos, Damares
Alves, também presente ao
evento. “Me mostrem uma te-
rapia melhor do que as comu-
nidades terapêuticas que usam
a espiritualidade no processo
de recuperação”, questionou
ela.  A ministra aproveitou a
ocasião para afirmar ser con-
tra discussões no Congresso
Nacional sobre eventual lega-
lização de drogas hoje consi-
deradas ilícitas.

“A gente vai se levantar
nessa nação contra essa bar-
baridade de querer legalizar a
maconha”, afirmou.

Ex-aluna de Etec inicia temporada
de estudos na Coreia do Sul

A jovem fará a graduação em Biologia
 Redação SP de

Fato - Com uma bol-
sa de estudos e mui-
tos sonhos na baga-
gem, a estudante
paulista Geovanna
Romero desembar-
cou na Coreia do Sul
no início de março
para fazer o bacha-
relado em Biologia
na Universidade
Kyung Hee, na capi-
tal Seul. O plano ar-
rojado da jovem de
19 anos começou a
ser desenhado em
2019, quando con-
cluiu o curso

técnico de Infor-
mática Integrado ao
Médio (Etim), na Es-
cola Técnica Esta-
dual (Etec) de Rio
Grande da Serra, re-
gião metropolitana do
Estado de São Pau-
lo.  Foi um período in-
tenso de pesquisas
até a escolha pelo programa
Global Korea Scoolarship
(GKS), que atendia às suas ex-
pectativas de bolsa integral e
acesso a uma instituição volta-
da à pesquisa. O GKS inclui
jovens de 17 a 25 anos de ida-
de, de 160 países, e para 2021
selecionou três estudantes bra-
sileiras. Além de Geovanna,
uma estudante do município de
Guarulhos e outra do Ceará.

Incentivo da Etec -  Com
um histórico de boas notas na
Etec e a vivência das práticas
proporcionadas pela formação
técnica, a estudante se desta-
cou no processo seletivo. “Os
projetos realizados na escola,
o reconhecimento dos profes-

sores que redigiram uma car-
ta de recomendação e as ati-
vidades de voluntariado foram
decisivos na seleção”, expli-
cou.

 O primeiro ano do progra-
ma GKS é dedicado exclusi-
vamente ao aprendizado do
idioma e é oferecido na Uni-
versidade Silla, em Busan –
segunda maior cidade do país.
Some nte após a aprovação
nessa disciplina, a estudante
começará a graduação de Bi-
ologia, em Seul. Como os cur-
sos são ministrados exclusiva-
mente em coreano, o domínio
do idioma é condição para os
bolsistas continuarem no país.
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Câncer em Bruno Covas se
espalha no fígado e ossos

Butantan libera mais 1 milhão de doses da CoronaVac ao governo federal

Instituto entregou 40,7 milhões de doses ao governo federal
 Agência Brasil - O Insti-

tuto Butantan entregou na ter-
ça-feira (14) ao governo fe-
deral mais 1 milhão de doses
da CoronaVac, vacina contra
o novo coronavírus desenvol-
vida pelo instituto em parce-
ria com a farmacêutica chine-
sa Sinovac e que está sendo
aplicada no país por meio do
Programa Nacional de Imuni-
zações (PNI).  Com esse novo
lote,  o Instituto Butantan
disponibilizou 40,7 milhões de
doses da vacina ao governo

federal. Isso corresponde a
88,4% de um total de 46 mi-
lhões de doses contratuais que
devem ser entregues ao go-
verno federal até 30 de abril.
Um segundo contrato prevê a
entrega de mais 54 milhões de
doses até o final de setembro.

Em entrevista coletiva à
imprensa, o diretor do Institu-
to Butantan, Dimas Covas,
disse que o restante das do-
ses a serem entregues ao go-
verno federal vai depender de
insumos provenientes da Chi-

na, que ainda não chegaram ao
país.  A expectativa é de que 3
mil litros de insumo, suficien-
tes para fabricar 5 milhões de
doses da vacina e inicialmente
previstos para serem entre-
gues na primeira semana de
abril, cheguem a São Paulo
somente no dia 19 de abril.

Desta forma, as doses para
completar as 46 milhões pre-
vistas no primeiro contrato,
para 30 de abril, só serão en-
tregues no começo de maio.

Redação SP de Fato – As equipes médicas
coordenadas pelo prof.Dr. David Uip confirma-
ram nesta sexta-feira (16), que o prefeito de São
Paulo, Bruno Covas (PSDB), em boletim, apre-
senta novos pontos de câncer nos ossos e fígado.
Ele continua em tratamento desde 2019 para con-
ter a doença, que foi descoberta, no começo na
transição entre esôfago e estômago. Porém so-
freu metástase, se espalhando para o fígado e gân-
glios linfáticos.

Covas está internado desde a quinta-feira (15),
para realização de exames de controle, que des-
cobriram novos focos desta doença. Neste sába-
do (17), o prefeito passará por sessão de quimio-
terapia e imunoterapia.

De acordo com sua equipe médica, o prefeito
está bem, sem sintomas e em condições de pros-
seguir suas atividades pessoais e profissionais. No
seu perfil no Instagram, Covas divulgou o boletim
do novo diagnóstico e prometeu que vai continuar
lutando.  Governador em 6 de março de 2001, o
médico David Uip teve os seus esforços encerra-
dos para salvar o então governador Mario Covas

(PSDB), então avô de Bruno Covas, que faleceu em decorrência de um câncer na meninge, que
havia sido descoberto em 15 de janeiro daquele ano. Antes, em 1998, a saúde de Mario Covas
ficou debilitada após cirurgia para retirada de tumor maligno na bexiga.

Redação SP de Fato - O Gover-
nador João Doria anunciou  quarta-feira
(14) a ampliação da campanha de va-
cinação contra covid-19, que agora vai
alcançar integralmente todos os idosos
do Estadão de São Paulo, com o cro-
nograma definido para pessoas na fai-
xa etária de 60 a 64 anos.

A vacinação dependerá da entrega
da vacina Astrazeneca da Fiocruz. A
Fiocruz informou o Governo do Estado
de SP, os governadores e o Ministério
da Saúde sobre a entrega da vacina.
Essas pessoas nessas faixas etárias
serão vacinadas majoritariamente com
a vacina da Fiocruz, mas também com
a vacina do Butantan”, afirmou o Go-
vernador. O novo grupo totaliza 2,24
milhões de pessoas, incluindo 840 mil
com 63 e 64 anos, que poderão rece-
ber a primeira dose a partir do dia 29
de abril. As demais 1,4 milhão de pes-
soas têm 60, 61 e 62 anos, com crono-
grama a partir de 6 de maio.

SP anuncia vacinação contra COVID-19
para idosos a partir de 60 anos de idade

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

Todos os idosos do Estado já  têm início da imunização definido

Nossa loja que fica  na
Lapa, também  está
atendendo  com os
devidos  cuidados

necessários.  Venham
nos visitar.

 Confira  pessoalmente
nossos

produtos e  preços
acessíveis!

O avô do prefeito, Mario Covas, morreu desta mesma doença em 2001
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Preenchimento da RAIS é obrigatório e
deverá ser entregue até 30 de abril

Redação/Hourpress –  O
CEO da Express CTB  (ac-
countech de contabilidade),
João Esposito,  explica em de-
talhes como funciona o preen-
chimento, quem deve fazer,
como enviar e o que acontece
caso haja atraso na entrega.
Confira:

 O que é a RAIS?
 Criada pelo decreto

76.900, de 23 de dezembro de
1975, a RAIS é uma coleta de
dados trabalhistas feita até hoje.
Reúne informações como:
quantidade de empregos cria-
dos, setores que mais empre-
garam ou demitiram pessoas,
novos cargos criados, entre
outros. Segundo ele, os dados
são divididos por categorias,
como localização (por municí-
pio), faixa etária, classe eco-
nômica, tempo de serviço, só
para citar algumas. O Gover-
no pode usar esse material co-
letado para fazer uma série de
políticas públicas na área de
emprego.  Entre as políticas pú-
blicas que podem ser desenvol-
vidas pelos dados da RAIS es-
tão: a organização do Cadas-
tro Nacional de Informações
Sociais (CNIS); controle dos

Documento deve ser preenchido por empresas
ou pessoas físicas que empregam funcionários

registros do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Servi-
ço) e de outros benefícios pre-
videnciários; observação dos
valores pagos do Seguro De-
semprego e cálculo dos valo-
res do PIS/Pasep.

 Quem deve preencher
 O envio da RAIS é obri-

gatório para todas as empre-
sas inscritas no CNPJ (Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca). Pessoas físicas que con-
trataram funcionários no perí-
odo referente ao envio das in-
formações também devem
preencher e enviar o documen-
to. Toda a lista pode ser en-
contrada no próprio site da
RAIS, do Governo Federal.

 No cenário em que a em-
presa está ativa, mas não pos-
sui nenhum funcionário, é ne-
cessário preencher a RAIS
Negativa, onde não há nenhu-
ma informação dos trabalha-
dores, apenas da organização.
“O único caso onde não há
necessidade de envio é para a
pessoa que é MEI”, disse.

 Envio da RAIS
 O local do envio da docu-

mentação depende do fatura-
mento da empresa. Para as

Veiculo

empresas que possuem fatu-
ramento superior e inferior a
R$ 78 milhões, desde que não
sejam optantes do Simples Na-
cional, – os chamados grupos
1 e 2 -, devem enviar pelo eSo-
cial. O envio da RAIS pela
base de dados, pelo menos
para essas empresas, passou
a vigorar em janeiro de 2020.

 As empresas e pessoas fí-
sicas contratantes restantes,
que podem se encaixar nos 4
outros grupos, devem enviar
as informações pelo portal da
RAIS. Empresas com mais de
10 funcionários devem emitir
a RAIS utilizando um certifi-
cado digital.

Ao enviar, o siste-
ma irá gerar um pro-
tocolo de entrega; ele
estará disponível para
impressão, mas você
deve indicar que o ar-
quivo original está gra-
vado no disco rígido
do seu computador. O
recibo de entrega da
RAIS fica disponível

para impressão no momento da confirmação da entrega cin-
co dias úteis após a data da entrega.

Informações que devem constar - É importante de-
clarar todas as contribuições sindicais feitas no ano-calen-
dário, além de todos os funcionários contratados pelo regi-
me CLT. Todos os contratados, seja por prazo determinado,
indeterminado ou apenas experiência, devem ser apresen-
tados. “Algumas informações não devem ser deixadas de
fora, como datas de admissão, nascimento, possíveis resci-
sões e aniversários, além de CPF dos funcionários, salários
e verbas rescisórias”, alertou Esposito.  O prazo de envio
da RAIS geralmente inicia no dia 12 de março e vai até 12
de abril. Porém, este ano, devido à pandemia o prazo da
RAIS ano-base 2020 foi alterado para 30 de abril.

 Os dados enviados pelo RAIS têm grande importância
pois são utilizados para a base do cálculo do abono salarial.
Se você deixar de enviar, omitir informações, ou passar in-
formações falsas ou erradas, deixa sua empresa sujeita a
multa.  Quem não enviar a RAIS pode pagar multas a partir
de R$ 425,64, adicionando R$ 106,40 a cada dois meses de
atraso, contando a partir da data de entrega. Além da multa
pelo não envio, o valor pode ser acrescido dependendo da
quantidade de funcionários.

 Veja a tabela de acréscimo:  0% a 4%: de 0 a 25
funcionários;  5% a 8%: de 26 a 50 funcionários;  9% a
12%: de 51 a 100 funcionários;   13% a 16%: de 101 a 500
funcionários;  17% a 20%: mais de 500 funcionários.

Envio vai gerar protocolo de entrega

 Redação/Hourpress - A
TOYOTA GAZOO Racing
(TGR) fez a estreia mundial do
novo GR 86 em um evento
online realizado em conjunto
com a Subaru Corporation (Su-
baru). Depois do GR Supra e
do GR Yaris, o novo GR 86 é o
terceiro modelo global da sé-
rie GR de carros esportivos da
TGR. O novo GR 86 está pro-
gramado para lançamento no
Japão no segundo semestre de
2021.   A Toyota desenvolveu
o modelo 86 original com o ob-
jetivo de trazer de volta aos
clientes os sonhos e a alegria
de dirigir inerentes aos carros
esportivos. Concebido como
um veículo com motor diantei-
ro, tração traseira e capacida-
de de resposta instintiva, o 86
foi lançado em 2012. Desde
então, ele tem sido utilizado em
uma variedade de esportes a
motor, incluindo ralis, One-
make Racing (muito famosas
nos EUA), gymkhanas e dirt

Toyota GAZOO Racing
apresenta o novo GR 86

Com para-choques que se estendem
horizontalmente até a linha da cintura

races, enquanto outros foram
personalizados de forma exclu-
siva. No total, mais de 200.000
modelos 86 foram vendidos em
todo o mundo.  O novo GR 86
da TGR e o novo BRZ da Su-
baru foram desenvolvidos em
conjunto. No entanto, embora
os dois veículos compartilhem
a mesma plataforma, as duas
empresas se concentraram em
imbuir seus respectivos mode-
los com uma sensação de di-
reção distinta. Enquanto se
envolvia em uma rivalidade
amigável com a equipe de de-
senvolvimento do BRZ, a TGR
procurou desenvolver um veí-
culo que proporcionasse feli-
cidade aos fãs do 86 e reali-
zasse uma evolução das sen-
sações de direção únicas des-
te ícone. Como resultado, o
novo GR 86 é especialmente
projetado para desempenho
esportivo e fornece desempe-
nho de direção direto e satis-
fatório da mais alta ordem.

Tels:
 99374-4534
 96676-1536
96133-1503
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EditorialEspecial

O  Túmulo de Rachel
fica a pouca distân
cia de Jerusalém. É

completamente cercado por
muros e somente ônibus e
vans à prova de bala têm per-
missão de passar pelas barrei-
ras de concreto com cinco
metros de altura que levam ao
Túmulo. De hora em hora um
ônibus da Egged, ou de turis-
mo,  blindados, chega ao pos-
to de controle no caminho para
Bethlehem, e então recebe
uma escolta armada. Dois mi-
nutos depois, o ônibus chega
ao complexo do Túmulo e os
turistas desembarcam dentro
de uma estrutura totalmente
fechada. Pois é, mas eu desci
do ônibus e atravessei a rua,
tinha percebido ali uma lojinha
com inscrições em português.
Qual não foi a minha surpresa
quando encontrei um bom
amigo do Rio, do Largo do
Machado, do prédio em que
ficava meu escritório, anos 60.
Um palestino que mantinha
um pequeno recanto de culi-
nária árabe. Foram beijos e
abraços, com a costumeira tra-
dição oriental de amizade. Me
apresentou a seus familiares,
primos e agregados. Muito
café turqui, comidinhas, bu-
rekas e algo mais. Muita con-
versa, e o Flamengo,  até que,
repentinamente, a lojinha foi
literalmente invadida por um
grupo de soldados israelenses,
armados até os dentes, pron-
tos para resgatar o turista in-
cauto, eu.  Rapidamente ex-
pliquei a eles que se tratava de
amigos meus, que eu estava
em segurança etc e tal. Os is-
raelenses custaram a entender
e aceitar. Por fim, concorda-
ram em nos deixar em paz.

Depois disso, atravessei a
rua na companhia do meu
amigo Youssef e ingressei na
fortaleza de Rachel.

Ali dentro, uma pequena
sala antiga em formato de
domo, dominada pelo grande
monumento coberto por teci-
do, uma atmosfera aconche-
gante. Homens e mulheres, em
partes separadas da sala, se
aproximam do monumento
coberto por panos e sussurram
seu segredo e seu sofrimento

Rachel, a mãe espiritual do povo judeu

à “Rachel imeinu”, a mamãe
espiritual do povo judeu.

Quando Jacó sepultou Ra-
chel, cada um dos seus filhos
pegou uma pedra e a colocou
sobre o túmulo. Jacó então
pegou uma pedra maior e a
colocou em cima de todas as
outras. Assim foi formado o
primeiro monumento sobre seu
túmulo. Segundo o Youssef,
que sabe tudo das tradições
árabes e judaicas, e ele é um
palestino muçulmano, este se-
ria um dos motivos para o cos-
tume de se colocar uma pedra
sobre um túmulo após visitá-
lo. Se non e vero, ben trovato.

Quando Sir Moses Monte-
fiore remodelou o túmulo, a
tranca de ferro na porta foi
feita com chaves especiais.
Diz-se que estas chaves aju-
dam nos partos difíceis, e mu-
lheres que vão dar à luz, tanto
judias quanto árabes, israelen-
ses ou palestinos,  a colocam
sob o travesseiro. Depois que
o túmulo foi liberado em 1967,
o rabino-chefe , Goren, entrou
em cena. Um árabe saiu e deu
uma das chaves ao rabino e
esta chave permanece em sua
família até hoje.

Meus amigos em Jerusa-
lém - Anos depois, estava em
Jerusalém, participando de um
congresso. Hospedado no She-
raton, um 5 estrelas defronte
à Grande Sinagoga, chamei o
meu chaver Francisco More-
no, que cursava a Universida-
de Hebraica, para passar o
fim de semana comigo, desfru-
tando das mordomias do hotel
e me acompanhando em algu-
mas visitas pela cidade. E as-
sim, além de conhecer aspec-
tos novos do moinho de Mon-
tefiore, fomos a um serviço
religioso da sinagoga dos ca-
raítas. E claro, no sábado pela
manhã, lá estávamos na Gran-
de Sinagoga. E foi lá, no meio
do serviço, que encontramos
o Marcos Smaletz, Z’L. Ele
era um dos donos da Sharon-
tour do Bom Retiro, agência
de turismo muito usada pela
Organização Sionista e outras
entidades da comunidade,
além de nos fornecer, num
câmbio camarada, os poucos
dólares que a gente carrega-

va em nossas viagens ao exte-
rior. Ele nos convidou, então,
para irmos ao túmulo de Ra-
chel. Topamos, seria a minha
segunda visita, mas era a pri-
meira do Chico. Lá chegando,
além de rezar, Marcos era re-
ligioso, ele desenrolou um enor-
me novelo de fios de lã e cer-
cou o túmulo. Ele nos disse
que, depois, cortaria o cordão
em pequenos pedaços, que
presentearia a amigos religio-
sos como ele, e aí eu brinquei,
“copiando as fitas do senhor do
Bonfim, Marcos”.  Chico e eu
fomos presenteados com nos-
sas ”fitas”. Tenho a minha, até
hoje, na gaveta do meu cria-
do-mudo. Saudades do Mar-
cos, ele e o irmão, Benzi, duas
ótimas figuras, excelentes ju-
deus.

O Kever  Rachel - O tú-
mulo de Rachel está localiza-
do na cidade de Bethlehem,
Belém, ao sul de Jerusalém.
Não distante de Hebron.  Du-
rante séculos, esteve numa
estrada deserta, e era visitado
por mulheres, geralmente com
dificuldades para ter filhos. A
tradição bíblica nos conta que,
quando Rachel faleceu em
1553 AC, Jacó e sua família
estavam a uma pequena dis-
tância de Belém. Mas ele não
levou sua esposa até aquela
cidade para ser enterrada, nem
a levou para Hebron, ele a se-
pultou no meio do nada, ao lado
da estrada.

Deve estar em algum mi-
drash,  Jacó previu que no fu-
turo, após a destruição do Pri-
meiro Templo, os judeus seri-
am expulsos de suas casas e
forçados ao exílio na Babilô-
nia. Em sua marcha desolada
eles passariam por esta mes-
ma estrada, e Rachel suplica-
ria a Deus em nome deles.

O Profeta Jeremias (Yir-
miyáhu), que viveu estes even-
tos, descreve o que aconteceu
(Jeremias 31:14): “Uma voz é
ouvida lá no alto, lamentando-
se e chorando amargamente.
Rachel chora por seus filhos.
Ela se recusa a ser consolada.

Pois eles se foram.”
O profeta também nos diz

a resposta de Deus: “Refreia
tua voz de chorar, afasta teus

olhos das lágrimas. Pois tua
obra tem sua recompensa e
teus filhos retornarão à sua
fronteira.”

Segundo esse Midrash,
naquele tempo os outros Pa-
triarcas, Matriarcas e Moisés,
também imploraram miseri-
córdia. Porém Deus permane-
ceu silente. Então Rachel er-
gueu sua voz, e evocou a pro-
messa da Redenção. “Ó Deus
do universo,” ela argumentou,
“Considere o que eu fiz pela
minha irmã Léa. Todo o tra-
balho que Jacó fez para meu
pai foi apenas para poder se
casar comigo; no entanto,
quando chegou a hora de eu
entrar no dossel nupcial, eles
levaram minha irmã no meu
lugar. Não apenas eu mantive
meu silêncio, como dei a ela a
palavra secreta que Jacó e eu
tínhamos combinado para im-
pedir que qualquer outra noi-
va fosse levada em meu lu-
gar). Você, também, se Seus
filhos levaram Seu rival à Sua
casa, mantém Seu silêncio.”
Imediatamente a misericórdia
de Deus foi despertada e Ele
respondeu: “Por ti, Rachel, Eu
levarei Israel de volta ao seu
lugar. Rachel é o protótipo da
mãe judia, sacrificando-se por
nosso bem-estar e segurança.
Este sentimento de amor ili-
mitado e preocupação mater-
nal é o que atrai as pessoas
ao seu túmulo até hoje.

Além disso, a própria Ra-
chel foi estéril durante muitos
anos antes de lhe serem con-
cedidos os filhos. Mulheres in-
férteis viajam até seu túmulo
para rezar. Dizem os mais re-
ligiosos que costumam ser
atendidas. Em 1553 AC, Jacó
estava levando sua família
para Hebron, após passar vin-
te anos trabalhando para o
sogro em Charan (hoje fron-
teira turco-síria). Enquanto
estavam viajando Rachel deu
à luz a seu segundo filho, Ben-
jamin, e morreu no parto. Em
vez de levá-la para o Túmulo
dos Patriarcas em Hebron,
Jacó enterrou-a ali, na estra-
da para Belém, também co-
nhecida na Torá como Efrat.
“E Jacó erigiu um monumen-
to sobre seu túmulo.” Cada um
dos onze filhos de Jacó (me-
nos, é claro, o recém-nascido
Benjamin) colocou uma pedra
sobre o túmulo de Rachel, e
Jacó colocou uma pedra no
topo.

Segundo o Midrash, a pri-
meira pessoa a rezar no túmu-
lo de Rachel foi seu filho José,
que tinha apenas sete anos
quando a mãe faleceu.

Até meados de 1800, o tú-
mulo de Rachel era assinala-
do por uma pequena cúpula
apoiada por quatro vigas. Em
1841, Sir Moses Montefiore e
sua esposa (que, como Ra-
chel, não tinha filhos) acres-
centou paredes à cúpula, e

uma longa sala onde os visi-
tantes podiam se abrigar das
intempéries, descansar ou fa-
zer um lanche. A imagem do
túmulo de Rachel tem sido po-
pularizada na arte e em fotos
de sua estrutura. Em 1948, os
jordanianos assumiram o con-
trole da área e os judeus não
tiveram mais permissão de re-
zar no túmulo. Até então o
Túmulo de Rachel tinha per-
manecido numa área aberta ao
lado da estrada, mas naquela
ocasião os árabes construíram
seu próprio cemitério ao redor
do túmulo, e Belém expandiu-
se, e assim o túmulo ficava
agora no centro da cidade.

Após a vitória israelense na
Guerra dos Seis Dias em 1967,
o Túmulo foi reaberto aos fi-
lhos de Rachel. Durante os
próximos trinta anos, os judeus
frequentaram o túmulo, per-
correndo a curta distância en-
tre Jerusalém e Belém.

Mas a situação mudou.
Após a violência da Primeira
Intifada, Belém foi entregue à
Autoridade Palestina, mas Is-
rael conserva o controle do lo-
cal do túmulo. Em 1996, o go-
verno israelense construiu uma
fortaleza ao redor da pequena
estrutura, com duas torres para
vigias, grossas paredes de con-
creto e arame farpado.

Hebron é a maior cidade da
Cisjordânia e a segunda maior
nos territórios palestinos após
Gaza, com uma população de
215 452 palestinos (2016) e
entre 500 e 850 colonos judeus
concentrados no bairro antigo
e nos arredores.  Situada na
região histórica da Judeia, He-
bron é considerada sagrada por
judeus, cristãos e muçulmanos
por sua associação com
Abraão. A cidade inclui o local
de enterro tradicional de vários
patriarcas e matriarcas bíblicos
no Túmulo dos Patriarcas. Os
religiosos classificam Hebron
como a segunda cidade mais
sagrada depois de Jerusalém,
enquanto  muçulmanos a con-
sideram uma das quatro cida-
des sagradas. Em 2017, o cen-
tro histórico foi declarado Pa-
trimónio Mundial da UNESCO,
e declarado como palestino por
esse órgão em sua lista.

Após Israel ter ocupado a
cidade em 1967, o Protocolo de
Hebron de 1997,  dividiu a ci-
dade em dois setores: H1, con-
trolado pela Autoridade Pales-
tina, e H2, administrada por Is-
rael. Os colonos judeus têm seu
próprio órgão municipal, o Co-
mitê da Comunidade Judaica de
Hebron.

Hebron aninhada nas mon-
tanhas da Judeia, fica a 930
metros acima do nível do mar.
A província de Hebron é a mai-
or província palestina, com uma
população de 600 364 em 2010.
Hebron é um centro movimen-
tado do comércio na Cisjordâ-
nia, gerando cerca de um terço

do produto interno bruto da re-
gião, devido principalmente à
venda de calcário de pedreiras
na região. Possui reputação lo-
cal por suas uvas, figos, calcá-
rio, oficinas de cerâmica e fá-
bricas de sopro de vidro, e pos-
sui o principal fabricante de la-
ticínios. A cidade velha de He-
bron possui ruas estreitas e si-
nuosas, casas de pedra com
telhado plano e bazares antigos.
A cidade é sede da Universi-
dade de Hebron e da Universi-
dade Politécnica da Palestina.

Foi em Hebron que Davi se
refugiou, com suas mulheres,
Ainoã, a jezreelita e Abigail, que
fora esposa de Nabal, o car-
melita. Em 1055 a.C., os ho-
mens de Judá ungiram Davi
como rei de Judá em Hebron
e ele ali reinou sete anos e seis
meses. Isso foi antes da con-
quista de Jerusalém;

Os caraitas - Uma última
palavra sobre os caraítas: O
Judaísmo Caraíta é um ramo
de Judaísmo devidamente re-
conhecido, o qual tem existi-
do sob este nome pelos últi-
mos mil (1000) anos. Há, pelo
menos, 7.800 caraítas no Bra-
sil.

O Judaísmo Caraíta é ofi-
cialmente reconhecido pelo
Estado de Israel através de
sua organização estabelecida
“Judaísmo Caraíta Universal”
(JCU) e seu corpo de repre-
sentantes, a Suprema Corte,
que representa os judeus ca-
raítas em todo o mundo e sen-
do espiritualmente dirigido
pelo Conselho de Sábios, o
Moetzet Hakhamim, e é pre-
sidido pelo Rabino Chefe
Moshe ben Yosef Firrouz. Na
sinagoga caraíta, que visita-
mos, o Chico e eu, tudo esta-
va na maior penumbra. Reza-
vam num ritmo que lembra o
cantochão gregoriano. At-
mosfera pesada e quem nos
recebeu não foi muito simpá-
tico. Mas ostentava o seu uni-
forme de sargento da tzavá,
do exército israelense. Mais
tarde, se houver interesse, eu
escreverei o que sei e vi dos
nossos irmãos caraítas.

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com

RUA DO PATIS, 20

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

 CARVAO
         SÃO ROQUE

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.
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Proposta obriga hospitais públicos a comunicar à
polícia os atendimentos de vítimas de arma de fogo

Hospital público terá até uma
hora para informar atendimento

 Luís Alberto Alves/Hour-
press/Agência Câmara - O
Projeto de Lei 257/21 torna
obrigatória a notificação à po-
lícia, pelos funcionários da rede
de saúde pública, dos atendi-
mentos a vítimas de acidentes
com arma de fogo. O texto
está em análise na Câmara dos
Deputados.  Conforme a pro-
posta, essa notificação deve-
rá ser entregue à polícia no
prazo máximo de uma hora
após o atendimento. Nos aci-
dentes fatais ou envolvendo
menores e idosos, a comuni-
cação deverá ocorrer de for-

ma imediata.  “A ideia é subsi-
diar a investigação, a preven-
ção e a repressão aos crimes
com armas de fogo. Frequen-
tes e banalizados, muitas ve-
zes não são vistos como prio-
ridade”, disse o autor, deputa-
do Roberto de Lucena (Pode-
SP)  No âmbito das redes pú-
blica e privada de saúde, quais-
quer casos de violência, sus-
peitos ou confirmados, inte-
gram a Lista Nacional das
Doenças e Agravos de Notifi-
cação Compulsória desde
2011, por orientação do Minis-
tério da Saúde.

Com dívidas, Santas Casas pedem
socorro para continuar abertas

No Senado, entidade estima em R$ 8 bilhões a dívida das instituições
 Agência Câmara - Com

um deficit na remuneração do
Sistema Único de Saúde
(SUS) de 60%, representantes
de Santas Casas pediram so-
corro ao Senado para continu-
arem de portas abertas e aten-
dendo os pacientes, inclusive
os que chegam com covid-19.
Em audiência pública nesta
quinta-feira (15) na Comissão
Temporária da Covid-19, o pre-
sidente da Confederação da
Santas Casas e Hospitais Fi-
lantrópicos (CMB), Mirocles
Campos Véras Neto, estimou
em R$ 8 bilhões, a dívida des-
sas instituições só no Fundo
Nacional de Saúde. “Nós re-
presentamos 50% do atendi-
mento da média complexida-
de do SUS; nós representamos
70% da alta complexidade do
Sistema Único de Saúde”, lem-
brou Neto, acrescentando que
há 1.820 instituições no Brasil
todo, e que, em cerca de 800
municípios, a Santa Casa é o
único hospital da localidade.  O
representante da CMB lem-
brou que em 2020 as Santas
Casas receberam uma ajuda
de custeio graças a aprovação
da Lei 13.995, que disponibili-
zou às instituições R$ 2 bilhões.
“Os senhores não sabem o que
isso impactou para que nós,
repito, estivéssemos ainda aqui
atendendo. Naturalmente, fora
esse recurso, houve habilita-
ções nos leitos de UTI das
nossas instituições hospitala-
res, reconhecendo o Ministé-
rio da Saúde os subfinancia-
mentos que eu coloquei para
os senhores agora, que corres-
ponde a uma diária de R$ 480,
reconhecendo para R$ 1,6
mil”,afirmou .

Rio Grande do Sul -
Também durante a audiência

do Senado, o diretor-geral da
Santa Casa do Porto Alegre,
Júlio de Matos, destacou aos
parlamentares que, no estado,
o atendimento está à beira de
um colapso. “Isso tornou-se
inadministrável, e hoje nós es-
tamos na iminência de um co-
lapso econômico e financeiro.
Não tivemos, por parte da
União, dos Estados e dos Mu-
nicípios, nenhum recurso ex-
traordinário, a não ser estes
recursos que vêm pelo Minis-
tério da Saúde, de cobertura de
parte do custo que nós temos
por uma diária de UTI”, disse.

 Matos estimou em R$
3,341 bilhões o montante ne-
cessário para manter as insti-
tuições em funcionamento, por
seis meses, apenas no Rio
Grande do Sul, diante da reali-
dade da pandemia. “É esse o
recurso que nós estamos ape-

lando ao governo federal, para
manter as nossas instituições
em funcionamento na realida-
de hoje posta [de pandemia].
Não é o deficit que temos no
ano, é uma parcela. Eu posso
lhe dizer que é em torno de
35% do deficit que nós temos
no ano na relação com o Sis-
tema Único de Saúde. É irri-
sório o recurso perante a ver-
dade absoluta dos nossos nú-
meros com relação ao Siste-
ma Único de Saúde, mas nos
permitirá manter essas insti-
tuições à disposição da popu-
lação gaúcha”, ressaltou.

Propostas - Os repre-
sentantes das Santas Casas
pediram aos parlamentares
apoio para a votação de um
novo socorro financeiros às
instituições. Um dos projetos
citados é o PL 5.273, de 2020,
do Senador Humberto Costa

(PT-PE), que prevê um repas-
se extraordinário de R$ 2 bi-
lhões para Santas Casas e Ins-
tituições filantrópicas enfren-
tarem a Covid-19 e suas con-
sequências em 2021.  A outra
iniciativa é o PL 1.417, de
2021, do senador Luís Carlos
Heinze (PP-RS), que destina
R$ 3 bilhões, valor, segundo a
CMB, essencial para o custeio
dos próximos seis meses.
“Isso, naturalmente, dá tranqui-
lidade aos secretários munici-
pais e estaduais e, naturalmen-
te, aos nossos provedores e di-
retores das nossas instituições.
Então, as reivindicações emer-
genciais, indiscutivelmente, são
essas, as [propostas de] leis
que aí estão [especialmente a
do senador] do Heinze, para
que nós possamos colocar, na
saúde pública, os R$ 3 bilhões”,
completou Mirocles Neto.
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Letícia Sindice (@leticia.sindice ) trabalha no Hospital
Santo Amaro, em Guarujá (SP), mas sua beleza chama a
atenção de pacientes e também de colegas de trabalho. Ela
é modelo da Agência Litoral, de Geraldo Barrichello, parcei-
ra da Agência Sport Models de SP de Renato Cury. Ótimo
colírio para qualquer tipo de olhos...

98484-5782 - Walmir Bardo

 Depois do sucesso com a música "Pertinho de
você", a dupla João Lucas e Leandro lança seu novo
single "Ilha". O hit está nas principais plataformas
digitais e já soma mais de 350 mil visualizações.
 "Ilha é nossa nova aposta. Estamos lançando nosso
novo single  com uma vibe diferente, mas com a
mesma intensidade nas letras, uma característica
que nunca deixamos de exaltar o amor. Dessa vez,
trazendo a ideia de largar tudo e se jogar em uma
ilha", destaca Leandro.
 A canção sugere que para fugir do "mundo real",
casais e apaixonados devem escapar para uma ilha,
onde estarão apenas eles, sem ninguém para atrapa-
lhar.  A gravação do videoclipe aconteceu na Praia do
Indaiá, em Bertioga, São Paulo e contou com a
participação da cantora sertaneja Day Macedo. "A
gente queria gravar em um cenário que parecesse
uma ilha mesmo", explicou João Lucas.

João Lucas e Leandro
 lançam nova música "Ilha"

Fabio Ruas, recepcionado no gabinete do vice-prefeito
Ricardo Nunes. Fábio é da Zona Norte, é assessor do ve-
reador João Jorge.

Recentemente
quem
completou 10
anos foi a
pequena
grande
menina
Emanuelly
Ketelin
Araujo. Bolo
e presente
marcaram o
seu
aniversário e
também de
sua amiga,
Ana Beatriz.
Ambas
homenageadas

Eric Land apresenta neste sábado
(17) a "Live do Land - Top Piseiro"

Cria do Nordeste, terra de
grandes nomes da música
brasileira, o cantor Eric Land
apresenta neste sábado (17),
em seu canal do YouTube, a
“Live do Land – Top Piseiro”.
 Marcada para começar as
20h, o show online com
apresentação de Odete WS,
terá ainda DJ Ivis e Vitor
Fernandes, que darão um
brilho a mais nas 4 horas de
apresentação.  O repertório,
escolhido a dedo por Eric, traz
sucessos como “O Povo
Gosta é do Piseiro”, “Beijo das
Galáxias”, “Cidade Inteira” e o
mais recente single, “Esque-
ceu Foi Porra”, além de
muitas outras canções que
fazem parte da trajetória
musical de Land.

 Dia 15 de abril foi o
Aniversário da

nossa amiga Renata
Abreu, presidente
nacional do Pode-

mos e deputada
federal Renata Abreu

por São Paulo. Essa
mulher forte que nos

inspira todos os
dias, que irradia

alegria e contagia
quem cruza o seu

caminho. Essa
mulher generosa,

que trocou presen-
tes de aniversário

por doações de
cestas básicas a

quem precisa. Gesto
de solidariedade que

diz muito sobre ela.
Hein e Por Que?

Beleza pura do brilho do Guarujá

Gente da Gente Nota de Aniversário

NIVER SOLIDÁRIO
 RENATA ABREU

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá acesso ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Emanuelly Ketelin Araujo e Ana Beatriz. Ambas




