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 A região central de
São Paulo está
abandonada. As

placas de aluga-se e
vende-se aparecem
na fachada de várias

lojas, inclusive de
bares e restaurantes.
Prédios pichados já

fazem parte da triste
paisagem do Centro,

que até metade da
década de 1990

ainda atraia
consumidores para

as compras. Hoje, a
maioria prefere os

shoppings. Os
sucessivos prefeitos

só esquentaram a
cadeira de chefes do

Executivo
municipal. Não
investiram em

políticas públicas,
principalmente na
área habitacional.
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Centro Abandonado

Luís Alberto Alves/Hourpress/Agência Câmara - O Projeto de Lei 4.252/20 assegura
gratuidade temporária em serviços de transporte público coletivo a mulheres vítimas de vio-
lência doméstica abrigadas por medidas protetivas. A gratuidade, segundo o texto em tramitação
na Câmara dos Deputados, valerá por 90 dias, prorrogáveis por períodos mulher vítima de
violência doméstica poderá ter gratuidade no transporte coletivo Créditos serão inseridos no
cartão fornecido pela secretaria de transporte do município cessivos enquanto durar a pandemia
de covid-19. Pág 7

 Mulher vítima poderá ter
gratuidade no transporte coletivo

Redação/Hourpress - Uma
ferramenta desenvolvida pela

empresa júnior EPR Consultoria,
criada por estudantes da Universi-

dade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), promete dar maior

agilidade e confiabilidade aos
dados disponíveis em hospitais e

postos de saúde. Pág 4

 Estudantes
criam  ferramenta de

gerenciamento de dados da
vacinação contra a Covid
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Abrindo as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha para a prática da carida-
de, recebo uma comissão de
‘viúvas virgens’ para enco-
mendar trabalho: uma corôa
líder do movimento, tomou a
palavra. “Viemos ao terreiro da
vovó Candinha para resolver
a situação econômica e para-
lisações de firmas comerciais,
causando desemprego, falên-
cias e fechamento do comér-
cio. Nossos governantes dis-
cutem e nada resolvem. O
prefeito nem aparece na tevê
para comentar a situação, o
governador, idem e o Presiden-
te da República dá impressão
de que a situação está sob con-

trole, os noti-
ciários co-
mentam so-
bre vacina-
ções e a mor-
te de um me-
nino; quanto
ao povão,
nada se co-
menta devi-
do haver pas-
sado as elei-
ções e os

vencedores estão com o ‘bur-
ro na sombra’ Para atender a
comissão de ‘viúvas virgens’,
foi escalada a cabocla Jurema:
- Zifias, tá tudo errado! Vocês
representam as ‘viúvas vir-
gens’, quer dizer, não represen-
tam ninguém! Viúva virgem
não existe! Aliás, virgens atu-
almente são entre o sexo fe-
minino, poucas!

Então não podemos ‘fazer
o trabalho pedido’. Voltem com
outro pedido com base, que o
terreiro terá condições de de-
satar o nó. As viúvas virgens
voltaram desoladas!

 Tia Alzira, presidente ho-
nesta do terreiro da vovó
Candinha.
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A região central de São
Paulo está abandonada. As
placas de aluga-se e vende-se
aparecem na fachada de vári-
as lojas, inclusive de bares e
restaurantes. Prédios pichados
já fazem parte da triste paisa-
gem do Centro, que até meta-
de da década de 1990 ainda
atraia consumidores para as
compras. Hoje, a maioria pre-
fere os shoppings.  Os suces-

Centro
abandonado

sivos prefeitos só esquentaram
a cadeira de chefes do Exe-
cutivo municipal. Não investi-
ram em políticas públicas, prin-
cipalmente na área habitacio-
nal. O negócio deles, principal-
mente Maluf, Celso Pita, José
Serra entre outros, foi despe-
jar dinheiro nas famosas
“obras visíveis”, como pontes
e viadutos.  Igual doente no
leito de hospital, as chamadas

lojas de rua começaram a ago-
nizar do final da década de
1990 em diante. A pá de cal
com a falência do Mappin/
Mesbla, em 1999, a primeira
na Praça Ramos de Azevedo
e a segunda na Rua 24 de
Maio, onde hoje funciona o
Sesc.

Calçados -  Na Rua Boa
Vista, vários bancos resolve-
ram migrar para outros ende-
reços. O Itaú, por exemplo,
transferiu a sua matriz para o
Jabaquara, Zona Sul, próximo
à Estação Conceição do Me-
trô. O Real (atual Santander)
concentrou-se na Avenida
Paulista, quase diante do QG
da Fiesp, no quarteirão perto
do Masp.  Diversas lojas de
grife, seja de roupas, calçados,
produtos eletrônicos e restau-
rantes, optaram pelos shoppin-
gs. As então sossegadas ruas
do Centro Velho, logo acaba-
ram tomadas por desocupados
atentos ao deslize de qualquer
vítima para ser assaltada. Di-
ficuldade para estacionar es-
pantou diversos consumidores.
Quem insistia, caia nas mãos
dos terríveis “flanelinhas”.

 As fachadas de prédios
deterioradas, outros abandona-
dos ou invadidos por Sem-Te-
tos, tanto na Avenida São João,
Prestes Maia, Ipiranga, Con-
selheiro Crispiniano, funciona-
ram como tiro de misericórdia
num trecho de São Paulo, que
antes da década de 1990 era

o cartão postal da cidade.
Santo Amaro -  Quem não

se lembra dos famosos salões
de cabeleireiros, especializados
em moda Black Power nas
Grandes Galerias da 24 de
Maio, dos sapatos sob medida
das lojas do Isaac na Rua Ma-
ria Antônia, da lanchonete Pe-
licano na Conselheiro Crispini-
ano, da 77 no Largo do Arou-
che, do restaurante Tabu, na
Rua Vitória e até da concessi-
onária Ford Santo Amaro, na
esquina da Rua dos Gusmões
com Rio Branco?

 Hoje nada disto existe
mais. Apenas lixo espalhados
pelas calçadas, imóveis depre-
dados, risco de ser assaltado
enquanto aguarda o semáforo
abrir, principalmente nas esqui-
nas da Ipiranga com Rio Bran-
co, Duque de Caxias, próximo
à Praça Princesa Isabel ou
perto da Sala São Paulo, ao
lado da Estação de Trem Júlio
Prestes.  Até quando vai durar
essa agonia não é possível pre-
ver. A nova geração de consu-
midores, jovens nascidos da dé-
cada de 1990 em diante, hoje
com 21 anos, já tem o costume
de passear e comprar nos sho-
ppings. Eles desconhecem a
rica história do Centro. Poucos
sabem que a inesquecível
“Sampa”, de Caetano Veloso,
teve como inspiração as esqui-
nas das Avenidas São João
com Ipiranga. Mas isto é as-
sunto para outro editorial

Editorial

Os dias, semana, meses
passam e pouco é resolvido.
Houve autorização para abrir
bares e restaurantes, comérci-
os quer estavam com a ‘vela
na mão’ devido ordem superi-
or. Nesse intervalo, produtos
perecíveis perderam validade e
o prejuízo aconteceu, além das
despesas normais como impos-
tos, água, luz, gás, empregados
e outras despesas.  Se as ven-
das foram suspensas, como
saldar dívidas e sair dessa?

Nem Freud responde! De-
pois de muita conversa mole
pra boi dormir, as autoridades

Abrindo o Baú

Tudo na estaca zero!

governamentais resolveram
abrir mão, permitindo, com re-
servas, abertura de comércios
que estavam partindo pra fa-
lência.

As escolas estão aguardan-
do ordem de abertura. Sabe-
mos que alguns brasileiros não
‘são chegados a estudar’ e
com escolas fechadas, estão
radiantes!

Com muitos meses para-
das, professores (as) e alunos
terão que começar tudo, a par-
tir da ‘estaca zero!’ Até em-
balar, vai demorar alguns me-
ses de aulas!

 Um trabalho para voltar aos
tempos das  ‘vacas gordas!’

 Os assuntos atuais divul-
gados pela mídia – morte de
um menor em circunstancia
trágica, vacinas que anuncia-
das; em seguida informes de
que estão em falta, aguarde
nova remessa, futebol sem
assistência de torcedores etc.

O calendário sobre as va-
cinas também é confuso: as
idades mencionadas, às vezes
não são obedecidas. Em tem-
pos passados os meios de co-
municações, rádio, tevê, jor-
nais davam cobertura às notí-
cias de interesse; hoje, nem
tanto! Tempos modernos!

Nosso futebol profissio-
nal está sendo disputado
sem a presença de torce-
dores. Além de desinteres-
sante, tem o problema eco-
nômico: antes com boas
rendas, havia clubes que
atrasavam salários; hoje,
como andam as coisas?

O povão foi surpreendido
com frio. Agasalhos há anos
guardados foram vistos.  O
tempo e a situação econômi-
ca no Brasil não são confiá-
veis!

Feriados religiosos e da-
tas cívicas nacionais foram
pro  brejo neste ano. Fato
inédito. Em anos passados
havia programação de via-
gens para o interior do país,
estâncias hidrominerais etc.

Hoje, as viagens, agências
de turismo, hotéis, praias, tudo
na estaca zero. Ninguém se
atreve a viagens! Apenas os
cemitérios têm procura, sob o
comando do coronavírus!

Falar sobre vacinas, de-
semprego, pedintes de toda
espécie, malandros e la-
drões com as ‘manguinhas
de fora’ é o assunto do dia.
Pancadões são proibidos,
mas a turma desconhece
seus males como contágio
e ‘embarque antes do tem-
po estipulado!’

Com uma morte a cada
89 segundos, Brasil ultra-
passa 400 mil óbitos por Co-
vid. Triste número foi atingi-
do nesta quinta-feira, pouco
mais de um mês após o país
ter superado os 300 mil mor-
tos pelo novo coronavírus

Conselho Tia Alzira

Tia Zulmira

Crônica Professor Clovis Pereira

A coisa tá preta é chavão
popular que define situação
enroscada, tudo confuso, nin-
guém se entendendo etc. O
‘mundão velho sem porteira e
o nosso país estão nessa!’ Se-
gundo entendidos, o coronaví-
rus e covid-19 foram manda-
dos de encomenda para dar um
‘breque’ na população mundi-
al. E deram! Os estudiosos das
coisas do Além, afirmam que
o povo estava rebelde, achan-

A coisa tá preta!

do ser dono do mundo então
veio essa praga para dar cabo
de alguns viventes que abusam
de querer mandar, desconhe-
cer religião, o poder do Supre-
mo Criador do Universo e
numa dessas, os inocentes pa-
gam pelos descrentes – filoso-
fia que ouvi de um entendido.
Aqueles que tem fé, cumprem
com a Lei do Senhor, estão pro-
tegidos!  Esperamos que a filo-
sofia seja cumprida. Amém!



  O equilíbrio é fator básico para vencer o cipoal da vida! Não havendo
equilíbrio, as coisas se tornam difíceis. Vários equilibristas circenses ‘bateram
com as dez’, ao cair do traoézio!

 O caminho do sucesso é difícil de trilhar. Há artistas  que caminham de
Herodes a Pilatos e nada conseguem. De formas que, se estiver afim de ser
artista famoso (a) dirija-se ao terreiro da vovó Candinha e encomende um
trabalho. Ás vezes poderá ser atendido!

  Caso seja vítima de problemas, faça um curso de matemática e resolva o
impasse. Sendo vítima da sogra, torna-se mais difícil! Para sogra não há curso
que resolva. A parada é dura!

  Vitória é uma garota escultural, ex-miss de um clube de futebol carioca.
Devido sua beleza física, é disputada por diversos garanhões. Seja comedido:
não entre na disputa pela vitória que poderá ser inquilino de uma sepultura no
cemitério da Cachoeirinha!

  No campo de futebol, os craques disputam jogadas viris; no momento, as
jogadas entre os craques de futebol estão sendo receber salários! Os jogos são
efetuados sem assistência, sem renda, o tempo das ‘vacas gordas se foi’ e
agora, nem  vacas gordas, nem magras!’

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

 Na dúvida, não ultrapasse, é lembrete que deparamos nos cruzamentos de
vias de acesso com linhas ferroviárias. Caso o cabra desobedeça, são Pedro o
recebe; portanto, olho no lance.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Amizade é fator benevolente, portanto, ao se deparar com um amigo
‘matando cachorro a grito’ seja amigo! Salve o cachorro e mande o amigo deixar
de beber cachaça encontrada em despachos de macumba!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Novas eleições pintam por aí! Nada de confusão ao proclamar a vitória de seu

candidato preferido. Nas eleições passadas, você colaborou votando em candidatos
nada honestos. Fique sem votar que não terá remorso da ‘burrada’ que cometeu.

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Boa árvore, bons frutos! Esse um ditado popular. Acontece que plantan-

do uma árvore de laranja azeda, o ditado é falho. ‘Má árvore com fruto azedo
é jogo bruto. Não há quem aprecie laranja azeda!’

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Pensamentos positivos funcionam; mas fica apenas no pensamento! Passá-

los à realidade é que são elas! Você pensa em conquistar a filha de um ricaço e
viver nababescamente. Ledo engano! Filha de ricaço casa-se com ricaço e você,
catador de recicláveis, tá por fora!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
Prosperidade é a palavra ideal para os aquarianos! Lutem e vençam! Nun-

ca desprezando seu valor e de seus  antagonistas

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Com o comércio paralisado, restaurantes e bares na pior, esperamos que, com

a abertura do comércio, bares, restaurantes, churrascarias movimentados, as coisas
melhorem e menos desemprego e falências aconteçam. São os votos  de Kaídakama!

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.

            Glória, porém, e honra
e paz a qualquer que obra o bem
(Romanos 2:10) .     As maiorias
das igrejas tradicionais cristãs
falam em Glória. Só pelo fato de
se pertencer à mesma comunida-
de já é uma Gloria. Se seguem o
que ensinam é Gloria. Se paga-se
o dizimo e dão-se ofertas, é Gloria
maior ainda. E tudo para Gloria de
Deus. Muitas outras Glorias saem
da boca deles, mas, Paulo vai além
destas glórias, pois não distingui
esse ou aquele , nem essa ou
aquela. Diz ele, “honra e Paz a
todo aquele que fizer o bem”. Este
o verdadeiro resplendor. Também
não devemos nos esquecer de
que todo bem que pudermos fa-
zer e não o fazemos, deixou de ser
um bem, portanto, não há gloria.

 A glorificação em palavra é
valida, mas entendemos que a
obra é maior do que a palavra. Isso
é gloria. Pertencer à esta ou aque-
la igreja  também é valido e se res-
peitarmos as opiniões divergen-
tes das nossas, entendendo que
cada um tem sua maneira de amar
a Deus e servi-Lo, é gloria. Desta
forma estaremos plantando se-
mentes que frutificarão em bons
frutos.   Escolhemos o caminho
do amor? Ótimo! Então vamos
acolher nossos irmãos que nos
procuram para qualquer tipo de
auxilio sem olharmos sua estatu-
ra, cor da pele, situação financei-
ra e religião por ele escolhida. De-
vemos ter em conta que nós tam-
bém carecemos de auxilio e o te-
mos na medida de nossa necessi-
dade.   Depois do auxilio serão
ingratos conosco? Não tem pro-
blema, pois o importante é que
você fez a tua parte. Por outro
lado, quando nos colocamos aci-

Reflexão
Ibrahim Issa

Ó GLORIA!
ma do orgulho e da vaidade, o
efeito será nosso fruto.

 Lembre-se: apesar de sermos
necessários na vida, não somos
insubstituíveis. Só isso nos bas-
ta para não sermos preconceitu-
osos e não nos vermos acima dos
outros.

 Não fazer ao outro aquilo que
não gostaríamos que nos fizes-
sem e fazer a eles tudo o que gos-
taríamos que nos fizessem é ge-
rar frutos do bem.  Seremos inju-
riados, insultados? Seremos ar-
vores de receber pedrada como
dissemos anteriormente? Que
importa? Nossas raízes estarão
firmes, sustentando o tronco com
seus galhos, folhas, flores, fru-
tos e nenhuma tempestade de
pedras nos derrubarão.    Se ana-
lisarmos nas escrituras (Números
7:89; Samuel 16:14;Hebreus 11;
Isaías 11:4; Joel 2:28-29; Mateus
10:19-20 e o ) perceberemos que
a santificação será através da
consagração e manifestação es-
piritual em nome de Deus.   Já é
de senso comum que quem não
sabe perdoar não sabe amar. As
parábolas do filho prodigo, da
dracma perdida, da ovelha des-
garrada mostra o amor de Deus
por nós e nos incentiva a sermos
cooperadores da divindade,
onde aprenderemos que estare-
mos onde nosso pensamento
estiver, assim e consequente-
mente não basta sermos religio-
sos e adotarmos o preconceito.
Temos que ver em cada pessoa
um irmão e a manifestação de
Deus será totalmente em Glória
para que tanto ontem como hoje
e através da reflexão coletiva
possamos construir um mundo
melhor

Hoje inicio a minha coluna
comentando a revelação do
ator Fábio Assunção, de 49
anos, que numa entrevista
abriu o coração ao falar so-
bre o drama com drogas e ál-
cool.

No passado, ele viu seu
vício exposto na mídia.
Hoje. se emociona ao falar
sobre o recomeço e a atual
fase, que define como "O
Melhor Momento Da Sua
Vida". Segundo o ator, a
dependência química é in-
curável, mas tratável.

Fábio Assunção, hoje, se
sente forte e protegido, inclu-
sive afirma que esse episódio
nem é mais assunto para a vida
dele e que tem sido muito pro-
curado para dar palestras a
respeito da sua recuperação.

A partir do mês que vem
Fábio Assunção está de
volta á TV, ele integra o
elenco de "Onde está meu
Coração" , série que terá
seu primeiro capítulo exi-
bido no p dia 3 de maio na
Tela Quente e no dia se-
guinte, estará disponível
no Globoplay.

No seriado ele interpreta o
pai de uma jovem viciada em
crack. O ator, que lida com
dependência química há mui-
tos anos, considerado esse
enredo muito importante.

A coluna por sua vez,
entende que as famílias
precisam discutir esse
tema até porque o que
mais agrava um dependen-
te químico é o silêncio e o
estigma, onde a sociedade
deve se posicionar refle-
tindo como contribuir na
manutenção de campanhas
para ajudar no combate á
dependência química.

Por outro lado Fábio As-
sunção, conta que o assunto
drogas já foi abordado em sua
família, pai de João de 18 anos
e Ella Felipa de nove e o ter-
ceiro filho a caminho até por-
que sua esposa Ana Verena
está grávida o ator afirma
estar muito feliz.

Para Fábio Assunção
ser pai novamente aos 49
anos faz ele refletir, pois
sua filha que está prestes
a chegar, cujo nome ainda
não foi divulgado lhe dará
mais força para continuar
ajudando as pessoas que
lhe procuram.

O ator, entrega-se ao seu
emocional se sentindo esco-
lhido para receber esse ser,
que foi gerado na pandemia,
uma vida que vem reinando
contra a morte e que nasce-
rá num mundo hoje totalmen-
te transformado.

Frase Final:  A Distân-
cia traz saudades, mas tam-
bém esquecimento.

O tempo de ‘Narciso Negro’ na Avenida!

 O nascer do sol em uma
bela manhã de domingo de
Carnaval, foi o cenário perfeito
para o desfile da Escola de
Samba Nenê de Vila Matilde.
A passagem da Vila no Carna-
val de 1997, uma verdadeira
festa a negritude com o enre-
do Narciso Negro, assinado
pelo carnavalesco Tito Arantes
Filho, que tinha acabado de
sair da Rosas de Ouro, depois
de cinco anos na roseira.  O
desenvolvimento do enredo na
avenida, foi considerado pela
crítica como um dos maiores

samba enredo, na época um
dos tocados nas emissoras de
rádios, composto por um time
compositores de primeira linha
da escola: Dom Marcos, Mar-
co Antonio, Nilton da Flor,
Oswaldo Eugenio (Vado), Mikal
e Zé Carlos, incendiava o sam-
bódromo com o refrão: “O Ne-
gro é amor (amor, amor )...Ne-
gro é capaz, é capaz...O ne-
gro é lindo, evoluindo. Sempre
mais...É manhã...Vindos da
África...Exportados sem
querer...A negritude está em
festa..."Nenê", sou mais
você...”

  Ao som fantástico da ba-
teria de bambas comandada
pelo mestre Claudemir, e per-
sonagens históricos do reduto
matildense capitaneado pelo
velho Cacique Alberto Alves
(seu Nenê), que escalou uma
grande seleção de sambistas
da Vila como: Betinho, Landão,
Pelegrini, Albaninho, Wagner,
Otavio, Cidinha, Laurinha, Ma-
calé, Zorão, Maria Ines, Eucli-
des, Tião, Canhoto, Serjão,
Pedrão, Léa, Niltinho, Darta-
nhã, Tri, Bernardo, Vaguininho,
Piriri, Shirlei, Tuca, Bonana,
Pelica, Justino, Junqueira e
outros tantos que ajudaram a
escrever a história da Nenê de
Vila Matilde no carnaval de São
Paulo, para fazer um grandio-
so desfile de raça, garra, união
e superação.  Esse desfile foi
tão astral que conquistou al-
guns títulos paralelos como
“Campeã da Crítica Carnavales-
ca” e “Campeã da Audiência da
Rede Manchete”, desbancando
a Gaviões da Fiel e Vai Vai. O
que animou a comunidade que
acreditava sair da fila de 12 anos
sem conquistas oficiais. Po-

enredos negros da história
apresentados no sambódromo
do Anhembi até então. A esco-
la que atravessava na época
uma grave crise financeira, des-
filou sob o mérito da criativida-
de e a simplicidade do seu car-
navalesco que reciclou to-
dos os tipos de materiais de
desfiles passados, e o “toque
de midas” fazendo belas fanta-
sias com materiais baratos.   O

rém, na apuração das notas a
Nenê liderou por oito quesitos,
mas perdeu pontos preciosos
nos quesitos Comissão de
Frente e Alegorias, que tiraram
a vitória da escola, o que cau-
sou o descontentamento gra-
ve durante a leitura das notas.
Gerando brigas entre o então
presidente da Liga SP, Lauro
(presidente da X-9), Betinho
(presidente da Nenê), Dentinho
(presidente da Gaviões da Fiel)
e Solon Tadeu (presidente da
Vai Vai). A briga não resultou
em nada. Prevaleceu as notas:
X-9 Paulistana campeã, Vai Vai
vice campeã e Nenê de Vila
Matilde em 3º. Lugar.    No
desfile das campeãs, com os
ânimos mais calmos depois
das confusões na apuração, e
sem se importar com os resul-
tados das notas dos jurados,
a Nenê de Vila Matilde desfi-
lou na terceira colocação mas
como se fosse a campeã e
esnobou com reverência, aos
gritos de campeã vindos das
arquibancadas. Passagem
emocionante e memorável no
Carnaval de 1997.

 Entretanto, passados 24
anos desse desfile, com a es-
cola vagando nos grupos de
acesso do Carnaval de São
Paulo, a atual diretoria da Nenê
de Vila Matilde, liderada pelo
presidente Reinaldo... (Mante-
ga) resolve reeditar o enredo
Narciso Negro para o Carnaval
de 2022.  Uma decisão insa-
na, oportunista e provocativa
aos verdadeiros sambistas da
Vila Matilde. Não é hora de re-
editar esse enredo. A obra Nar-
ciso Negro, em respeito memó-
ria do autor Tito Arantes (que
faleceu em 13 de junho de
2011) e a todos sambistas que
desenvolveram o tema em 97
merece todos focos do Grupo
Especial.  Sem desmerecer, os
desfiles do grupo de acesso 2,
como a Nenê apresentará a
obra completa sem a presen-
ça do autor? Será que contará
a história na integra com um
máximo de 800 componentes,
dois carros alegóricos apenas
e a falta de figurantes negros
para compor a história. Já que

a maioria dos negros da Nenê,
abandonaram a escola por não
concordar com formas da atu-
al administração e conduta da
diretoria. Vale lembrar, que no
Carnaval de 1997, a Nenê de
Vila Matilde desfilou com cer-
ca de 3.200 componentes,
mais de 20 alas e cinco carros
alegóricos.  Reeditar uma obra
como essa não é tarefa fácil,
ainda mais quando a geniali-
dade do autor do enredo não
está mais entre nós. Além dele
muitos outros personagens da
época convocados pelo seu
Nenê para uma super força ta-
refa e fazer um desfile de su-
peração, não estão mais nes-
se plano, e os que estão vivos
abandonaram a escola.  Como
a atual Nenê de Vila Matilde,
sem o apoio da comunidade,
com problemas internos mal re-
solvidos, crise financeira, e os
desentendimentos frequentes
na coordenação de carnaval da
escola, além das negativas do
presidente Mantega em acei-
tar a situação sofrível e mal ge-
rencia da escola, vai reeditar o
desenvolvimento histórico do
enredo Narciso Negro?

 Desafios a serem venci-
dos, ou um “tiro” no pé! Cá pra
nós, pode até que esteja en-
ganado. Mas vai no mínimo re-
paginar o tema de forma dis-
torcida. Modificando o conteú-
do e desvalorizando a obra ori-
ginal. Diga-se de passagem,
por mais tradicional que seja,
a escola de samba Nenê de
Vila Matilde da atualidade não
reúne as condições necessá-
rias de reeditar o enredo e
transportar as emoções memo-
rável desfile Narciso Negro de
1997.

Carnaval

Valdir Sena – Jornalista,
radialista, pesquisador e

cronista de carnaval.
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Estudantes criam ferramenta de  gerenciamento
de dados da vacinação contra a Covid

Redação/Hourpress -
Uma ferramenta desenvolvi-
da pela empresa júnior EPR
Consultoria, criada por estu-
dantes da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul
(UFRGS), promete dar maior
agilidade e confiabilidade aos
dados disponíveis em hospitais

SP começa a produzir lote de 18 milhões de
doses da Butanvac, com produção nacional

 Redação/Hourpress - Os
ciberataques envolvendo crip-
tomoedas – como as bitcoins,
a mais famosa delas – se tor-
naram mais recorrentes du-
rante a pandemia de covid-19
e devem estar no foco das
atenções de corporações de
segurança cibernética, gover-
nos e sociedade em 2021. O
primeiro passo é compreender
como funciona Esse tipo de
investida, para saber como se
prevenir e se defender.  Se-
gundo o CEO da Apura, em-
presa especializada em pre-
venção e monitoramento e
combate a ciberataques, San-
dro Süffert, é um dos métodos
usados pelos criminosos é
phishing, ataque em que o cri-
minoso envia um e-mail, SMS
ou mensagem em rede social
contendo um link malicioso
que, quando clicado, leva a ví-
tima para um site falso.  “Ou-
tra modalidade é o perfil falso
nas redes sociais, assumindo
a imagem de pessoas de des-
taque no mundo da negocia-
ção de criptomeda, oferecen-
do falsas oportunidades”, ex-

Geral

Entenda como funciona o roubo de
criptomoedas e como se defender
Antes de clicar em qualquer link, certifique-se da veracidade

plicou. Os bandidos também
utilizam aplicativos falsos, para
celulares, que remetem a lo-
jas alternativas de aplicativos.
“ A aconselhável é baixar app
a partir de lojas oficiais ou dos
sites da própria fornecedora do
aplicativo”, disse.

 Quadrilhas mais especiali-
zadas, explica, usa malwares,

desenvolvidos para roubo de
criptomoedas, que substituem
páginas legítimas que a vítima
usa por versões falsas. “Outro
método é exigir pagamento de
dados sequestrados através de
criptomoedas. É a estratégia
para evitar rastreio e dificultar
a identificação dos autores do
crime”, finalizou.

 Agência Brasil - O secre-
tário de Saúde de Itatiaia,
Marcos Vinícius Gomes, foi
preso preventivamente na
quinta-feira (29), em casa, na
Operação Apanthropia contra
fraudes na compra de equipa-
mentos de proteção individual
(EPI) para uso hospitalar, prin-
cipalmente para o combate à
pandemia da covid-19. Ele foi
levado para a 99ª DP, que co-
meçou as investigações em
conjunto com o Ministério
Público do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ), após receber
denúncias sobre possíveis ir-
regularidades em contrato
emergencial envolvendo a se-

Secretário de Saúde de Itatiaia é
preso por fraude na compra de EPIs

A prefeitura do município nega os desvios
cretaria.  De acordo com a
Polícia Civil, as apurações
mostraram que “notas fiscais
relativas ao contrato tinham
sido atestadas sem o efetivo
recebimento dos produtos
constantes nos documentos''.

 “As investigações evoluí-
ram e foram reveladas evidên-
cias de diversos crimes prati-
cados por grupo criminoso,
incluindo estelionato, extorsão
e falsidade ideológica”, infor-
mou a Polícia Civil.  O MP
informou que junto com o se-
cretário de Saúde e o ex-se-
cretário de Planejamento, fo-
ram denunciados um policial
militar, mais dois homens e

duas mulheres. De acordo
com o MP, dos sete integran-
tes da organização, apenas as
mulheres “não tiveram a pri-
são preventiva solicitada, uma
vez que não representam ris-
co à ordem pública, à instru-
ção processual e à aplicação
da lei penal”.  O Gaeco/MPRJ
apurou que apenas nos contra-
tos identificados entre as duas
empresas e diversos entes pú-
blicos do Estado do Rio de Ja-
neiro, o total alcançava R$ 7
milhões, “mesmo se tratando
de empresas de fachada, que
não possuíam estrutura míni-
ma para honrar os contratos
celebrados”.

 Agência Brasil -  Seten-
ta toneladas de alimentos fo-
ram  distribuídas na quinta-fei-
ra (29) pela Companhia de
Entrepostos e Armazéns Ge-
rais de São Paulo (Ceagesp)
em Araraquara (SP). Os ca-
minhões carregando os ali-
mentos deixaram o entrepos-
to da Ceagesp, na capital pau-
lista, por volta das 4h da ma-
nhã e chegaram ao destino por
volta das 9h.https://
agenciabrasil.ebc.com.br -

Ceagesp distribui alimentos em
Araraquara, com ajuda do Exército

Segundo a Ceagesp, a carre-
ata da solidariedade, como foi
chamada a ação de distribui-
ção de alimentos para a popu-
lação, foi possível por meio de
doações de frutas, verduras,
legumes e cestas básicas por
pessoas físicas e comercian-
tes do entreposto da capital e
do interior.   Toda essa mer-
cadoria, arrecadada na Capi-
tal, chegou ao Interior com
apoio do Exército. Cerca de 70
toneladas de alimentos foram

transportados para ajudar fa-
mílias em situação de vulnera-
bilidade social em Araraquara.
A expectativa do Exército era
de que esses alimentos pode-
riam beneficiar até 20 mil pes-
soas.  Segundo o Exército, esta
é a quarta vez que há uma co-
operação com a Ceagesp para
as carreatas da solidariedade,
que já ocorreram nas cidades
paulistas de Aparecida, Potim
e em aldeias indígenas da re-
gião metropolitana de São Paulo

Imunizante será fabricado no país, pelo Instituto Butantan
Redação SP de Fato - O

Governador João Doria anun-
ciou na quarta-feira (28) que o
Instituto Butantan começou a
produzir hoje o primeiro lote de
18 milhões de doses da Butan-
vac, primeira vacina nacional
contra o coronavírus. Este será
o primeiro imunizante do tipo
fabricado integralmente no
país, sem a necessidade de
importação da matéria-prima,
como ocorre atualmente.

“Nesta primeira etapa, o
Butantan vai produzir 18 mi-
lhões de doses da vacina pron-
ta para o uso já na primeira
quinzena de junho, assim que o
processo de aprovação da An-
visa for concluído. Essa produ-
ção vai alcançar 40 milhões de
doses”, afirmou Doria.

O primeiro lote de 520 mil
ovos chegou ao complexo fa-
bril do Butantan e imediata-
mente foi enviado às incuba-
doras para transferência e ino-
culação do vírus.

 A partir da próxima sema-
na, após período de incubação
em ambiente isolado, estão pre-

vistas as etapas de colheita do
líquido alantóico, clarificação,
concentração, purificação e
inativação do vírus para a ob-
tenção do IFA (Insumo Far-
macêutico Ativo).

As fases seguintes, com
cronograma ainda a definir, se-
rão o envase e o processo de

inspeção de qualidade. Outros
cinco lotes com mesma quan-
tidade de ovos do primeiro
deverão chegar ao Instituto
Butantan até a próxima sema-
na para os processos de produ-
ção da matéria-prima, totalizan-
do cerca de 6 milhões de doses
em IFA até o dia 18 de maio.

mero de pessoas vacinadas”,
explicou o presidente-execu-
tivo da EPR Consultoria, Ar-
thur Moretto.  A ferramenta
foi desenvolvida no software
do Microsoft Excel, utilizando
linguagem VBA.  Dessa for-
ma, foram criadas abas para
o menu interativo: uma para o
banco de dados e outra com
informações do área de atua-
ção da unidade de saúde. As-
sim, os profissionais têm uma
melhor visualização da tabela,
facilitando o acesso aos con-

e postos de saúde.  “Ela per-
mite um gerenciamento eficaz
de todos os cadastros, possi-
bilitando um acompanhamen-
to personalizado de cada pa-
ciente. Isso faz com que haja
um controle maior das infor-
mações disponíveis, ajudando,
inclusive, no aumento do nú-

teúdos.   Ele diz que o primei-
ro processo é de automatiza-
ção do cadastro dos pacien-
tes, substituindo a forma ma-
nual, ainda muito comum nas
unidades de saúde.  A ferra-
menta conta ainda com um
código de pesquisa, que faci-
lita a atualização dos dados
dos pacientes já cadastrados.

As informações são en-
contradas de forma mais pre-
cisa e rápida, com o padrão
visual estabelecido por cada
unidade de saúde.

As informações
são encontradas de
forma mais precisa

 Redação SP de Fato - Es-
tudo indica que o impacto na
aprendizagem causado pela
pandemia da covid-19 é maior
entre alunos dos anos iniciais
do Ensino Fundamental da
rede pública estadual.

A avaliação foi aplicada
pelo Centro de Políticas Públi-
cas e Avaliação da Educação
da Universidade Federal de
Juiz de Fora (CAEd/UFJF)
em estudantes do 5º e o 9º anos
do Ensino Fundamental e a 3º
série do Ensino Médio, no iní-
cio do ano letivo 2021, da Se-
cretaria Estadual da Educação
(Seduc-SP).  Em relação aos

Alunos dos anos iniciais tiveram regressão
na aprendizagem durante a pandemia

A retomada das aulas contribuem para reduzir impacto atual
resultados alcançados em
2019, as maiores diferenças na
escala de proficiência foram
verificadas no 5º ano do Ensi-
no Fundamental, em Matemá-
tica (em que os estudantes
apresentaram 46 pontos a me-
nos do que o resultado do
SAEB 2019 – queda de 19%
na aprendizagem) e Língua
Portuguesa (29 pontos a me-
nos – queda de 13%). Para o
9º ano do Ensino Fundamental
e o 3º do Médio, porém, a de-
fasagem foi menor, embora
com perdas no aprendizado.

Isso sugere, então, que o
impacto da mudança para o

ensino remoto foi maior entre
os estudantes mais novos.

 O cenário desafiador atu-
al foi comentado pelo secre-
tário estadual da Educação,
Rossieli Soares. “Trata-se de
uma das primeiras e mais im-
portantes pesquisas com o
tema na atualidade.

Diante desses dados, temos
a convicção da importância do
retorno às aulas para contri-
buir no processo de retomada
de aprendizagem dos nossos
alunos e para reduzir, aos pou-
cos, todos os impactos causa-
dos, e já previstos, pelo distan-
ciamento social”, finalizou.
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BC diz que juros para famílias
crescem para 41% ao ano em março

Agência Brasil  - As famí-
lias pagaram taxas de juros mais
altas em março, de acordo com
as Estatísticas Monetárias e de
Crédito divulgadas na quinta-
feira (29), pelo Banco Central
(BC). A taxa média de juros
para famílias no crédito livre
chegou a 41% ao ano, aumento
de 0,9 ponto percentual em re-
lação a fevereiro. Na compa-
ração com março de 2020, hou-
ve queda de 5,4 pontos percen-
tuais nessa taxa.https://
agenciabrasil.ebc.com.br/e

 Nas contratações com
empresas, a taxa livre alcan-
çou 13,8% ao ano em março,
permanecendo estável em re-
lação ao mês anterior. No ano,
houve redução de 2,8 pontos
percentuais nos juros às em-
presas.  De acordo com o che-
fe do Departamento de Esta-
tísticas do BC, Fernando Ro-
cha, a redução das taxas na
comparação interanual, tanto
para pessoas físicas quanto ju-
rídicas, ainda tem efeito da po-
lítica de redução da taxa bási-
ca de juros, realizada pelo BC
no ano passado. Em agosto de
2020, a Selic chegou a 2% ao

Juros do rotativo do cartão de crédito
influenciaram resultado

ano, o menor nível desde o iní-
cio da série histórica do BC,
em 1986.  O aumento dos ju-
ros para pessoas físicas no mês
passado foi, em grande parte,
influenciado pelos juros do ro-
tativo do cartão de crédito co-
brados pelos bancos, que teve
alta de 8,1 pontos percentuais
no mês, alcançando 334,9% ao
ano. No caso do rotativo re-
gular, quando o cliente paga
pelo menos o valor mínimo da
fatura, a taxa chegou a 306,2%
ao ano, aumento de 11,1 pon-
tos percentuais. Já a taxa do
rotativo não regular dos clien-
tes que não pagaram ou atra-
saram o pagamento mínimo da
fatura cresceu 4,6 pontos per-
centuais em março em relação
ao mês anterior e chegou a
356,8% ao ano.  O rotativo é o
crédito tomado pelo consumi-
dor quando paga menos que o
valor integral da fatura do car-
tão e dura 30 dias.

Após esse prazo, as insti-
tuições financeiras parcelam a
dívida. Nesse caso, no cartão
parcelado, a alta foi de 0,5
percentual, com a taxa de ju-
ros ficando em 167,6% ao ano.

Tels:
 99374-4534
 96676-1536
96133-1503

 Agência Bra-
sil - A Confedera-
ção Nacional do
Comércio de
Bens, Serviços e
Turismo (CNC)
estima para o Dia
das Mães deste
ano um volume de
vendas de R$ 12,2 bilhões em
todo o país, o que representa
aumento de 47% em relação
ao resultado de 2020 (R$ 8,26
bilhões).  O economista sênior
da CNC, Fabio Bentes, disse
hoje (29) à Agência Brasil que
2020 foi especialmente atípico
para essa data, uma vez que o
varejo não essencial estava
fechado devido às medidas
restritivas impostas pelas au-
toridades para o combate ao
novo coronavírus.https://
agenciabrasil.ebc.com.br

 Por isso, a CNC optou por

Dia das Mães deverá movimentar
R$ 12,2 bilhões no Brasil este ano

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

Segundo a CNC, valor representa aumento
de 47% em relação a 2020

comparar a expectativa de
vendas de 2021 com a de 2019,
que foi o último Dia das Mães
normal do varejo. A movimen-
tação financeira prevista para
a data ficou 2% abaixo em
relação à de 2019, que alcan-
çou R$ 12,34 bilhões.  O eco-
nomista esclareceu que por
movimentar praticamente todos
os segmentos do comércio, o
Dia das Mães é considerado o
“Natal do primeiro semestre”.
Em 2020, as vendas do varejo
para a data recuaram 33,1%,
maior queda da série histórica.

 Redação/Hourpress -  O
alerta é do advogado Fernan-
do Cesar Lopes Gonçales, do
escritório de advocacia LG&P,
em relação à Portaria 1.510/
2009, que disciplina a anotação
do horário de trabalho via REP
(Registrador Eletrônico de Pon-
to para o Trabalho Laborial).
“Recentemente esse assunto foi
tema de consulta pública e tem
a possibilidade de ser alterada
ou revogada”, disse.

 Ele explica que mudanças
na portaria significariam a fle-
xibilização da regulamentação
vigente, exigindo que todos os
registros eletrônicos de ponto
atendam, necessariamente, a
requisitos básicos técnicos de
certificação do INMETRO,
assegurando auditorias padro-
nizadas para a contagem de
horas extras.  “Venho receben-

Horas extras:
No longo prazo, mercado poderá ter prejuízos

 com alterações  no registros eletrônicos

do dúvidas de clientes de dife-
rentes setores sobre quais se-
riam as vantagens e riscos de
uma edição na portaria, possi-
bilidade esta que segue iminen-
te, no radar do Ministério da
Economia, após o encerra-
mento da consulta pública no
primeiro trimestre do ano”,
alertou.  O advogado destaca
que, num primeiro momento,
alterações na portaria podem
sim trazer benefícios econômi-
cos a empresas mais capitali-
zadas, favorecendo, por exem-
plo, mais acordos trabalhistas,
uma vez que a flexibilização do
registrador eletrônico pode di-
ficultar a avaliação de proces-
sos judiciais e torná-los mais
morosos, sem o amparo da
auditoria padrão para horas
extras, baseada nos critérios
do INMETRO.

Economia

João Venino

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa    - FONE: (11) 3801-4115
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A noz e a Torá - A
comparação da Torá com uma
noz não é nova dentro da lite-
ratura judaica. Ela já foi em-
pregada pelos hassidim ale-
mães e franceses dos princí-
pios do  século 13, especial-
mente em relação à mercabá
descrita no capítulo I do Livro
de Ezequiel. (Mercabá é o
carro celeste que o profeta

UMA AVENTURA BÍBLICA
A Torá segundo HBV

contempla em êxtase e que
significa a ‘mobilidade’ espiri-
tual de Deus). A metáfora é
adequada, porque a noz pos-
sui não apenas a casca exter-
na, dura, mas ainda duas ca-
madas internas, mais finas,
protegendo o cerne.  A Torá
deixa escapar uma palavra, e
emerge um pouco de seu in-
vólucro e depois torna a es-

RUA DO PATIS, 20

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

 CARVÃO
         SÃO ROQUE

conder-se. Mas procede as-
sim somente com os que a
conhecem e lhe obedecem.

 Um belo trecho do Zohar,
poesia pura, na mesma linha
do Cântico dos Cânticos:

 (...) “Pois a Torá se pare-
ce com uma bela e formosa
donzela, escondida numa câ-
mara, reclusa de seu palácio,
e que tem um namorado se-

creto, desconhecido de todos.
Por amor à donzela, ele vive
passando à porta da casa dela,
olhando para lá e para cá, à
procura dela. Ela sabe que o
bem-amado ronda o portão da
sua casa. O que é que ela faz?
Abre a porta de sua câmara
reclusa, um pouquinho só, e
por um momento revela o ros-
to ao bem-amado, porém logo
o esconde de novo. Estivesse
alguém com o amado, nada
veria e nada perceberia. Só
ele a vê e ele é atraído por ela
com o coração e a alma e todo
seu ser, e ele sabe que por
amor a ele, ela se lhe mostrou
por um instante, ardendo de
paixão por ele. Assim acon-
tece com a palavra da Torá,
que se revela somente aos que
a amam. A Torá sabe que o
místico ronda o portão de sua
casa. O que é que ela faz?
Do interior do seu palácio
oculto desvela o semblante,
acena-lhe e retorna logo ao
palácio onde se esconde. Os
que lá se encontram, nada
vêem e nada sabem, somen-
te ele, e ele atraído para ela
com todo o coração e toda a
alma e todo o seu ser. Assim
a Torá se desvela e se escon-
de, e emerge em amor pelo
seu amado e desperta o amor

HENRIQUE VELTMAN é
jornalista. - hbveltman@gmail.com

nele. Venha e veja: este é o
caminho da Torá. De início,
quando deseja revelar-se a
um homem, faz-lhe um rápi-
do sinal. Se ele entende, mui-
to que bem; se não, manda-o
vir e chama-o de simplório.
Ao mensageiro que ela en-
via, a Torá diz: diga ao sim-
plório que venha até aqui
para que eu possa conversar
com ele.”

(Tradução livre do
Jacó Guinsburg)

Recomeçando a
 leitura da Bíblia
Nos próximos dias de se-

tembro, após o Rosh Hasha-
ná,  os judeus recomeçam a
leitura da Torá, o Pentateu-
co, os primeiros cinco livros
da Bíblia. E assim, vamos
nós, de novo, ler a Torá. Esse
primeiro livro chama-se Be-
reshit,  isto é, origem em he-
braico. Significa “no come-
ço”, “no princípio”. Gênesis.
São títulos adequados a um
livro que trata da criação do
mundo, das origens do gêne-
ro humano e, por último, mas
não menos importante, do iní-

cio da história do povo ju-
deu. O curioso é que logo
nas primeiras palavras, sur-
ge a primeira discussão:
Bereshit bará elohim  et
hashamaim vê a haaretz –
Os deuses criaram os céus
e a terra. Há centenas, tal-
vez milhares de anos, as me-
lhores cabeças do povo ju-
deu discutem isso, deuses?
Céus?

VEspero que os leitores
também discutam a questão.
Afinal, como digo sempre, a
inteligência é um músculo e
precisa de exercícios...

Veiculos

 Redação/
Hourpress - SUV
médio traz novos
itens de direção au-
tônoma e no mínimo
seis airbags - Ver-
sões T270 contam
com modo de condu-
ção Sport, maior ân-
gulo de entrada e
Jeep® Traction Con-
trol + - Motor TD350
Turbo Diesel chega
atualizado com siste-
ma SCR de pós-tra-
tamento de gases de
escape, antecipando
atendimento às nor-
mas do Proconve L7,
previsto para 2022.
Líder do seu seg-
mento com cerca de 70% do
mercado, utilitário esportivo
mais tecnológico fabricado no
Brasil e eleito nos últimos qua-
tro anos o SUV médio com
maior valor de revenda no ter-
ritório nacional, o Jeep® Com-

Modelo  é o primeiro a receber
plataforma Adventure Intelligence Plus

inovações no modelo que foi
apresentado pela primeira vez
ao público no Salão do Auto-
móvel de Detroit, nos Estados
Unidos, em 2007 e que é o úni-
co até hoje que conta com mo-
tor Diesel em seu segmento.

Internacional

  Agência Brasil - O pre-
sidente dos Estados Unidos
(EUA), Joe Biden, afirmou
que o país vai crescer este ano
no maior ritmo em quatro dé-
cadas e prometeu mais em-
prego, durante discurso no
Congresso para marcar os 100
dias de governo. Em sessão
conjunta da Câmara dos Re-
presentantes e do Senado, ele
lembrou que o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) pre-
vê o crescimento da economia
norte-americana a uma taxa
de 6% já este ano, em discur-
so indicando que o país está
virando a página da crise. "Os
Estados Unidos estão outra
vez em movimento. Não po-
demos parar agora", disse.
Biden acrescentou que o país
emerge da crise sem prece-
dentes provocada pela
pandemia de covid-19, citan-

Biden promete crescimento
da economia e do emprego

Discurso no Congresso marcou 100 dias de governo

do a fratura da sociedade e os
ataques à democracia impul-
sionados pelo antecessor, o
republicano Donald Trump.
"Há 100 dias, os Estados Uni-
dos estavam em chamas", dis-
se o democrata, afirmando
que as ações do Executivo
mudaram as perspectivas do
país.  Ao lembrar que herdou
o combate à covid-19 quando
iniciou o mandato, em 20 de
janeiro, Joe Biden defendeu

que a campanha de vacinação
é "um dos maiores sucessos
logísticos" na história do país.
"Prometi 100 milhões de vaci-
nas [contra a] covid-19 em 100
dias", disse o político, destacan-
do que esse número foi afinal
mais que o dobro, 220 milhões.
"Mais da metade dos adultos
receberam pelo menos uma
dose", disse Biden, acrescen-
tando que "a morte de idosos
baixou 80% desde janeiro".

Especial

pass chega agora com ainda
mais performance, design, so-
fisticação e tecnologia.  No ano
em que a Jeep completa oito
décadas desde que nasceu nos
Estados Unidos, para continu-
ar no topo, a marca aposta em
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Agência Sena-
do - Em pronuncia-
mento na terça-fei-
ra (27), o senador
Paulo Paim (PT-
RS) defendeu a
aprovação do PL
4.373/2020, pre-
vendo  a inclusão do
crime de injúria ra-
cial na Lei nº 7.716,
de 1989, equiparan-
do-o ao crime de
racismo.

 Além disso, o
projeto aumenta a
pena para a injúria
racial, que passa a
ser de dois a cinco
anos de reclusão, e
multa. Pelo texto
atual do Código Pe-
nal, quem for responsabiliza-
do pela prática desse tipo de
crime poderá ser condenado
com a pena de reclusão de
um a três anos, além da mul-
ta.  Segundo Paim, essa pro-
posta é uma demanda dos
movimentos negros, que são
fonte de resistência e de luta.
"Precisamos reparar essa
chaga histórica, esse racimos
estrutural, desumano, que
existe em nosso país. Injúria
racial é crime inafiançável e

Senador Paim defende projeto que equipara
crime de injúria racial ao de racismo

Segundo ele, essa proposta é uma demanda dos movimentos negros

que não prescreve. O mundo
inteiro está percebendo que a
união de todas as cores, que a
valorização da humanidade é
o único remédio para curar os
seres humanos", disse.  Paulo
Paim lamentou ainda que, pe-
las regras atuais, os responsá-
veis por crimes dessa nature-
za não sejam devidamente pe-
nalizados.  Ele citou o caso de
uma mulher condenada a um
ano de prisão em 2013, por
ofensas raciais proferidas con-

tra uma frentista de um posto
de gasolina. A defesa da mu-
lher condenada impetrou ha-
beas corpus no Supremo Tri-
bunal Federal, alegando a
prescrição da pena.  O julga-
mento na Corte, suspenso de-
pois de um pedido de vista do
ministro Alexandre de Mora-
es, gira em torno da discussão
se o crime de injúria racial é
uma espécie de crime de ra-
cismo e, assim sendo, passa a
ser imprescritível.

 Luís Alberto Alves/Hour-
press/Agência Câmara - O
Projeto de Lei 4.252/20 asse-
gura gratuidade temporária em
serviços de transporte público
coletivo a mulheres vítimas de
violência doméstica abrigadas
por medidas protetivas. A gra-
tuidade, segundo o texto em tra-
mitação na Câmara dos Depu-
tados, valerá por 90 dias, pror-
rogáveis por períodos sucessivos

Mulher vítima de violência doméstica
poderá ter gratuidade no transporte coletivo

Créditos serão inseridos no cartão fornecido
 pela secretaria de transporte do município

enquanto durar a pandemia de
covid-19.  O pagamento das vi-
agens, segundo a proposta, será
operacionalizado por créditos
inseridos em cartão de transpor-
te fornecido pela secretaria de
mobilidade e transporte de cada
município. Caso o município não
utilize o sistema de cartões, de-
verá assegurar à mulher, no
mínimo, quatro viagens diárias
no período.  Autor do projeto,

o deputado delegado
Antônio Furtado
(PSL/RJ)argumenta
que vítimas de vio-
lência doméstica so-
frem violações dos
seus direitos funda-
mentais, o que acar-
reta a elas danos fí-
sicos, psíquicos e so-
ciais. Ele acrescen-
ta que muitas mulhe-
res vítimas de violên-
cia enfrentam dificul-
dades por ausência
ou insuficiência de
recursos financeiros
e patrimoniais.

 “Proporcionar
gratuidade de trans-
porte a mulheres que
sofrem violência do-
méstica é algo cer-
tamente de extrema
importância para
romper o ciclo de vi-

olações a que elas estão sub-
metidas. A cada 1,4 segundo
uma mulher é vítima de violên-
cia no Brasil”, diz o autor.

 Tramitação - O projeto
será analisado, em caráter con-
clusivo, pelas comissões de
Viação e Transportes; dos Di-
reitos da Mulher; de Finanças
e Tributação; e de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.

Política
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Oito décadas. Este é o tem-
po que separa o momento atu-
al dos  ensinamentos do histo-
riador negro Carter G.
Woodson trazidos na obra-pri-
ma A (des)educação do negro.
Publicado em 1933, o épico
manual antirracista, que prepa-
ra o negro para cumprir sua
pária social, segue relevante e
atual. Para que não seja esque-
cida, a Editora Edipro relança
a obra icônica com prefácio
assinado pelo rapper e escri-
tor Emicida, que incorpora ao
debate coletivo suas experiên-
cias pessoais. Carter G.

Clássico na luta antirracista é relançado no Brasil com prefácio de Emicida

/jornalsaopaulodefato

Agora você terá acesso ao noticiário
 de  qualidade no YouTube

Woodson é considerado o pai
da história negra americana.
Filho de escravos, trabalhou em
minas de carvão antes de se
graduar na Universidade de
Chicago.

O autor é o segundo negro
dos EUA a obter um PhD pela
Universidade de Harvard, na
qual também lecionou. A obra
de Carter demonstra que o sis-
tema não prepara o estudante
negro para o sucesso e o im-
pede de ter uma identidade
própria, doutrinando para que
assuma uma posição de sub-
missão social.

Em 17 de abril (sábado), o sociólogo Miguel de Barros foi nome-
ado na categoria Sociedade Civil na RDP África, entidade que rea-
liza equilíbrio multinacional na área da música e leva diversas infor-
mações de língua portuguesa, do mundo e da comunidade africana
residente em Portugal, entre esse país e o continente africano.  Bar-
ros é considerado uma das personalidades mais influentes da Áfri-
ca Ocidental, na prevenção e conservação do meio ambiente atra-
vés da ONG Tiniquena, da qual é diretor. Por: Benazira Djoco

A mais recente revelação
do Forró, o cantor Zé Vaquei-
ro acaba de assinar com a gra-
vadora Sony Music. Em des-
taque por grandes sucessos, o
cantor assina com a
multinacional, que é uma das
maiores referências do mer-
cado fonográfico mundial.  “É
uma oportunidade única para
crescer ainda mais como ar-
tista. A Sony Music é respon-
sável pela carreira de grandes
artistas, não só do Brasil, mas
do mundo inteiro, e é uma hon-
ra estar entre eles”, afirma Zé
Vaqueiro. Com a novidade, a
Sony Music passa a assinar os
próximos projetos do
forrozeiro, que se junta a
ícones de diversos gêneros da
música, como Roberto Carlos,
Gusttavo Lima, Dennis DJ,
Dilsinho,entre outros.

O sonho de Tami Angel, 23 anos, é se tornar Musa do
Brasileirão, representando o Corinthians, e virar grande
influenciadora na internet. Modelo da Sport Models, do
empresário Renato Cury, Tami em breve estará desfilan-
do como Musa da Seleção.

Tami Angel, a beleza
do Corinthians

Zé Vaqueiro é o mais novo
contratado da gravadora Sony Music

Sociólogo Miguel de Barros,
personalidade influente da África Ocidental




