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Luís Alberto Alves/Hourpress/Agência Câmara - O Projeto de Lei 720/21 proíbe
concessionárias de energia elétrica de cortar o fornecimento de luz em caso de inadimplência
do consumidor. Pág. 5

Projeto proíbe corte de luz por
inadimplência do consumidor

Ademar Gomes é presidente do Conselho da Acrimesp
 Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo

Adel Auada,  e grande prof issional  do segmento de turismo

O site e Jornal São Paulo de Fato deseja
aos leitores, anunciantes e amigos Feliz Pás-
coa, repleta de paz, amor, saúde e prosperi-
dade. O momento atual não é bom, mas pre-
cisamos reforçar a união e prosseguir olhan-
do para frente.  Que nossas lideranças polí-
ticas e empresariais deixem de lado as di-
vergências e valorizem mais as convergên-
cias, para que a nossa nação possa voltar a

Nova campanha contra o abuso sexual nos ônibus
 Redação SP de Fato -

A Secretaria de Mobilidade
e Transportes e a SPTrans

lançam a campanha “Ponto
Final ao abuso sexual nos

ônibus de São Paulo". Para
maior visibilidade da campa-

nha, a SPTrans autorizou a
circulação de ônibus com a

campanha em todas as
regiões, chamando a aten-

ção da população para o
tema com o alerta “Aqui o

abuso sexual não ficará
impune”.  Pág. 3

Adel Auada

O maior poder
de Jesus não é

ressuscitar
mortos. E sim

ressuscitar
vivos”. Celebre
muito este dia.
Feliz Páscoa!

São os votos de Adel Auada,
vice-presidente administrativo

da Câmara de Comércio
Árabe/ Brasileira

ocupar o lugar de destaque que sempre os-
tentou em nível mundial, primando pela har-
monia entre sua população.  Nestes 521 anos
que o Brasil completa em 22 de abril, muitos
foram os momentos de agruras, porém de to-
dos eles o país conseguiu sobressair. Agora
não será diferente. Basta que todos nós fo-
quemos no futuro e continuemos lutando por
dias cada vez melhores.
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Há exatamente um ano,
pairava sobre o mundo e con-
sequentemente no Brasil, o
maléfico coronavírus. No iní-
cio de sua participação, pou-
cos deram bola; seria um mal
corriqueiro, dos muitos que
afetam a saúde pública. Ledo
engano! O coronavírus iniciou
suas atividades mandando pro
cemitério muitos seres huma-
nos. O susto foi geral! O mal
se alastrou de certo modo que

 Coronavírus  aperta o cerco!
as autoridades
sanitárias mon-
taram hospitais
de campanha
em diversos pon-
tos para tentar
conter a fúria
avassaladora do
mal. Cemitérios
foram amplia-
dos, funcionários
com roupa prote-
tora, população
sendo obrigada a
usar máscara
até na visita ao

banheiro, uma bagunça gene-
ralizada!

Desenvolvendo a vacina,
após prós e contra, a vacina-
ção foi iniciada e com essa
medida - um pouco tardia -
houve confiança em parte da
população. Primeiros vacina-
dos, os idosos e, gradativa-
mente a população decres-
cente. Com essa iniciativa,
façamos votos que derrotare-
mos o terrível coronavírus!

Crônica Prof. Clovis Pereira
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Por esta o presidente Bolsona-
ro não esperava: que os comandan-
tes do Exército (Edson Pujol),
Marinha (Ilques Barbosa Júnior) e
Aeronáutica (Antônio Carlos Mo-
retti Bermudez), em protesto, pe-
dissem demissão na segunda-feira
(29), por causa da saída do gene-
ral Fernando Azevedo, da chefia
do Ministério da Defesa.

 Ao sair, ele enfatizou que a
politização das Forças Armadas
não será aceita. Os militares con-
tinuarão seguindo o seu papel cons-
titucional, não apoiando nenhuma
medida totalitária imposta por Bol-
sonaro. Ao contrário do golpe de
1964, que completou 57 anos nes-
te 31 de março, retirando do poder
o presidente João Goulart.

 Um maestro sem orquestra, técnico de futebol sem time ou médico cirurgião sem bisturi assim fica Bolsonaro, sem apoio das
Forças Armadas. Ele já perde a simpatia da população, assolada pelo desemprego, fome e maior parte das vítimas da covid-19.
Os empresários já começaram a abandoná-lo.  O atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL), já insinuou
que a luz amarela acendeu no parlamento. Significa que, ao contrário do ex-presidente Rodrigo Maia (Sem Partido), um pedido
de Impeachment de Bolsonaro não será descartado.  O aumento da crise na saúde e economia é combustível para a redução do
mandato de um presidente, que o país jamais mereceu. Os discursos dos radicais de direita não encontram mais eco. Como disse
Karl Marx: “a fome tira a razão do homem”. São milhões de brasileiros perdendo a razão todos os dias.

Militares na democracia

Conselho

Editorial

Tia Alzira Abrindo o Baú Professor Clovis Pereira

Estava no meu cantinho,
pitando meu cigarrinho quan-
do me deparo com o ex-pro-
fessor Ananias, um ‘madeiren-
se’ dos quatro costados, que
foi dizendo: ”Mestre Clovis,
em recente visita à Ilha da
Madeira, fui testemunha ocu-
lar de alguns fatos pitorescos
e passo a comentá-los! O pre-
zado mestre poderá descreve-
los aos seus estimados leito-
res”. Estive em palestra com
o cidadão madeirense, sr. Pan-
taleão Erradinho, um cabra
que em sua vida profissional -
engenheiro - desenvolveu má-
quinas jamais boladas! Máqui-
nas que revolucionaram o
mundo! Sua recente invenção
foi sensacional! Uma máqui-
na para desentortar banana!
Como é de seu conhecimento,
a banana tem aquele formato
curvo e esta propriedade cau-
sa problema ao ser vendida!
Com o invento, qualquer tipo
de banana será reta, facilitan-
do o método de embalar e até
degustar. O engenheiro Pan-
taleão Erradinho acertou no
alvo! A máquina é de fácil
manejo, os comerciantes apro-
varam a novidade, os fregue-
ses elogiaram a invenção!
Nada de banana torta. A esté-
tica da fruta causará espanto;
jamais um engenheiro teve
essa ideia! Mais uma vitória
para um conterrâneo. Logo
esse vitorioso invento será no-
vidade no Brasil e no mundo!
Achei o invento realmente fa-
buloso. Mestre Ananias com-

Tópicos da Ilha da Madeira

Depois de feriados ´modi-
ficados, ou seja, mudados de
calendário’, ao abrir as portas
do abençoado terreiro, recebo
clientes problemáticos. Distri-
bui as senhas. Uma senhora,
liderando um grupo tomou a
palavra: ”Magnânima guru, vi-
emos ao abençoado terreiro da
vovó Candinha, a fim de diri-
mir dúvidas. Ouvi pelos notici-
ários a notícia de que está ha-
vendo desvio nas vacinas con-
tra covid-19! Creio ser verda-
de devido ao calendário das
vacinas estar confuso: alegam
faltar vacinas, embora outros
garantem que há vacinas até

pra exportação.” Para tentar
responder uma dúvida como
esta, foi convocada a cabocla
Jurema:”Zifia, partindo do nos-
so Brasil, pode-se esperar
tudo! Nos altos escalões da
Presidência da República foi
comentado os desvios de gra-
na, houve inquéritos, lava-jato
e no fim da fritada, foi tudo para
a regra 3! Havendo chance, há
desvios de tudo! Se houve des-
vio de vacinas, isso deve ser
outra jogada do coronavírus
que, não satisfeito com as ‘ar-
tes aprontadas’, quer comple-
tar seu trabalho. O correto é
seguir as recomendações das
autoridades sanitárias, se res-
guardar, porque as coisas que
estão ruins, tendem a piorar!
Vai rezando e tenha fé! Com
calma, as vacinas serão apli-
cadas e o coronavírus deverá
ser banido do mundo! A clien-
te e seus colegas saíram satis-
feitas com a consulta!

Tia Alzira, presidente do
terreiro da vovó Candinha.

Vacina contra  covid-19!

A Praça Dalva Apare-
cida dos Santos está no
abandono total. O que fa-
zer? Vila Roque do Imirim
tem que conviver com
este desprezo. Passa por
lá na Rua Miguel Angelo
Lupi e verás. Uma vergo-
nha a Praça nem placa tem.
Hein e por quê? Os vizi-
nhos estão com invasão de
ratos e etc.O coronanaví-
rus aprontou mais uma! Os
jogos de futebol do campe-
onato paulista, estão sen-
do disputados nas cidades
do interior fluminense.
Mais uma vitória do coro-
navírus sobre o povo!

Em toda história do nos-
so futebol, jamais houve
campeonato de futebol de
um estado, sendo disputado
em outro!

Os feriados religiosos
tradicionais foram traga-
dos pelo coronavírus! Se-
mana Santa, quaresma,
Domingo de Ramos e ou-
tros foram colocados na
marca do pênalti. Os san-
tos homenageados nada
fizeram contra tal mudan-
ça. Esquisito!

plementou: a máquina também
desentorta quiabo e outros le-
gumes que se apresentarem
com curvatura no dorso”.
Prosseguindo, mestre Ananias
citou um fato que alarmou par-
te da Ilha! Numa escola rural,
um aluno ficou de castigo por
causa do reumatismo! Estra-
nhei; uma criança castigada
pelo reumatismo! Um absur-
do sem tamanho. Reumatismo
é doença de velho. Criança
castigada pelo reumatismo é o
fim da picada! Por gentileza
mestre, como terminou o dra-
ma? – Simples:  como o aluno
demorava pra chegar, sua mãe
ligou para a diretora da escola
para esclarecimento. - Senho-
ra, meu filho está demorando
para retornar. O que houve
com ele?’ – ‘Seu filho ficou de
castigo devido ao reumatis-
mo!’ A mãe desesperada tele-
fonou para o médico da famí-
lia e se dirigiram à escola. A
diretora explicou: - No ditado
oral, a mestra após dissertar
sobre doenças, o reumatismo
foi aventado e seu filho não
soube escrever ‘reumatismo’,
sendo reprovado e, pela nor-
ma rígida da escola, foi repro-
vado e castigado. Somente
isso! Não tem nada em rela-
ção ao seu estado de saúde.
Apenas não soube escrever
‘reumatismo’, daí ... .

Na Ilha da Madeira acon-
tecia e ainda acontece fatos
jamais comentados, terminou
ex-mestre Ananias!

As datas cívicas que es-
tavam à beira do esqueci-
mento, foram pro brejo!
Nada de paradas, comemo-
rações etc. As datas cívicas
e religiosas vindouras, que fa-
zem parte do calendário na-
cional, estão ‘condenadas’ ao
esquecimento. Quem diria:

Aleluia, aleluia, a gaso-
lina e demais combustíveis
subiram de preço astrono-
micamente! Depois de vá-
rios protestos, dona Petro-
bras que comenda esses
aumentos resolveu baixar
o absurdo preço de seus
produtos. A baixa foi me-
nos do que se esperava e,
como sempre, o aumento
decretado à noite, entra em
ação pela madrugada.
Quando é decretada uma
baixa, esta demora alguns
dias para ser perpetuada.
Esquisito, mas é verdade!

Primeira das 19 miniusinas
de oxigênio passa a funcionar
em SP. Objetivo é evitar de-
sabastecimento para pacientes
com covid-19. Unidade fica no
Hospital Municipal Capela do
Socorro, zona sul

Governo de SP anuncia retorno do Merenda
em Casa na rede estadual de ensino

O Governador João Doria
anunciou  quarta-feira (31) que
vai retomar o pagamento do
programa Merenda em Casa. O
benefício é de R$ 55, por aluno,
e vai atender 920 mil estudan-
tes matriculados na rede esta-
dual de São Paulo. O valor es-
tará disponível a partir da pró-
xima quarta-feira (7).  Para ga-
rantir o pagamento desta nova
fase do Merenda em Casa, o
governo do estado vai investir,
com recursos próprios integrais,
o valor de R$ 50,6 milhões, men-
salmente. O benefício será pago

durante o período em que as
aulas presenciais estiverem
suspensas.  Importante desta-
car que as refeições que estão
sendo servidas nas escolas es-
taduais, neste período, continu-
am disponíveis também aos es-
tudantes contemplados no Me-
renda em Casa, independente
do benefício. Mesmo na fase
mais restritiva da pandemia, as
escolas estaduais continuam
abertas, para que seja servida
a merenda escolar, e também
para a entrega de materiais e
do chip de internet.  Os estu-

dantes beneficiados são de fa-
mílias que se encontram em si-
tuação de pobreza, e, portanto,
estão registradas no Cadastro
Único de programas sociais.
São classificadas desta forma
as famílias que possuem renda
familiar per capita de até R$
178 mensais. No ano passado,
o Governo de SP pagou nove
parcelas do subsídio a 720 mil
estudantes e, neste ano, incre-
mentou o número de benefici-
ados com mais 200 alunos da
rede, totalizando os 920 anun-
ciados hoje.

Pagamento - Assim
como no ano passado, o pa-
gamento será feito por meio
do aplicativo PicPay, sem co-
brança de taxa.

Confira, abaixo, o pas-
so a passa para ter acesso
ao benefício:

 Pesquise por “PicPay”
nas lojas virtuais Apple Store
(para dispositivos iOS) ou
Google Play (para dispositivos
Android) e faça o download do
aplicativo.    – Crie uma conta
no PicPay com seu nome,
CPF e data de nascimento.   –
Valide sua identidade. O usu-
ário receberá notificações no
aplicativo pedindo o envio de
uma selfie e uma foto do RG
ou carteira de habilitação.   A
medida garante a segurança
do usuário no aplicativo e a
confirmação da família como
beneficiária do programa.    –
Após a confirmação da selfie
e do documento, o benefício
é creditado na conta PicPay
do usuário.  Não é necessá-
rio ter conta bancária ou car-
tão de crédito. É possível sa-
car o dinheiro em um caixa
eletrônico da rede 24Horas e
transferir o valor para outras
contas, sem taxa adicional.

www.saopaulodefato.com



Tia ZulmiraEditorialGeral

  Vá rezando e tenha fé! Este o pedido de diversos santos para que o
cidadão brasileiro consiga vencer o cipoal da vida. Enquanto isso, nossos
políticos ‘capricham em impostos e leis’. O cabra reza, tem fé e os políticos
não estão nem aí com a inflação! Vem amanhã outro aumento da gasolina!

 O ariano manterá harmonia no lar quando, de posse de um ‘trezoitão’
coloque para correr seus cunhados manguaceiros que esvaziam sua geladeira
tomando suas geladinhas e dando um bico na ‘zona sul’ da sua sogra!

  Em décadas passadas, desafio era tema musical nordestino. Hoje, desa-
fio é enfrentar a situação em que vivemos. A Petrobras, atual presidente da
república, aumenta semanalmente o preço da gasolina! Quem mandou votar
na Petrobras para Presidente da República!

 Receberá boas notícias, inclusive sobre o formal de partilha da herança de
um parente que, através da ação do coronavírus, embarcou sema passagem de
volta. O povão amaldiçoa o coronavírus mas, ele tem feito muitos novos ricos,
mandando pra ‘caixa-prego’ parentes ricos!

  Nos conflitos amorosos, a resolução de imediato será devolver a ‘boneca’
para seus pais e ‘elogiar’ a parteira por haver colocado no mundo ‘a boneca e
alguns políticos promessões!’

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

  Leão, o animal, fez muito sucesso em circos zoológicos, ora fora do
mapa. Leão, o goleiro do Parmera também fez sucesso e agora está fora da
mídia. Destinos iguais dos leões!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Signo raro, atualmente. Virgem, no momento, somente a cal, utilizada em
confeitarias. Fora disso, lavo as mãos!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Amizade é coisa séria! Escolha bons amigos, principalmente seus colegui-

nhas de penitenciária e bole com eles um assalto a qualquer firma e seja correto
no momento da partilha da grana!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Harmonia é fundamental para o bem viver. Procure viver em Harmonia -

cidade sul mineira - e, sendo músico, capriche na harmonia musical!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
   Desenvolva sua fértil imaginação. Na sua indústria faça, coloque no mer-

cado e tire petente de máquina para desentortar banana, e pente para careca!
Seja criativo!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Vencerá pela franqueza com que é portadora (o),Não entre em barco

furado, nem canoa sem remo; são conselhos de um guru mineiro!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Não faça mal aos seus semelhantes que, mais cedo ou mais tarde, receberá

o ‘pagamento’ com juros! Lembre-se:” Quem planta vento, colhe tempestade”
Fique na sua!

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.

Estudo mostra efeito da pandemia na Educação Infantil
Pesquisa aponta algumas possíveis consequências

do isolamento social nas crianças

Redação/Hourpress -
Quais os efeitos do fechamen-
to das escolas e da quarente-
na no bem-estar e desenvol-
vimento das crianças? Quais
as estratégias adotadas pela
rede e escolas para apoiar as

veu um estudo escolas de edu-
cação infantil das redes públi-
ca e privada de duas cidades
- uma do Sudeste e outro do
Nordeste do país.

 O estudo contou com a
participação de diretores e
professores das escolas e com
os responsáveis das crianças
que frequentam essas unida-
des educacionais. A aborda-
gem foi feita por meio de
questionários respondidos e
enviados de volta aos pesqui-
sadores. Além disso, o estudo
contou também com a coleta
de informações sobre as cri-
anças.  Dados sobre o ambi-
ente de aprendizagem em casa
mostram que a diferença de
atividades que ajudam a esti-
mular as crianças em casa,
como pintar, desenhar, recor-
tar e ouvir histórias, são mais

crianças e as famílias duran-
te o fechamento das escolas?
Com o objetivo de responder
a essas perguntas, a equipe do
Laboratório de Pesquisa em
Oportunidades Educacionais,
o Lapope, da UFRJ, desenvol-

frequentes entre as famílias
com nível socioeconômico
mais alto. A diferença chega
a mais de vinte pontos percen-
tuais entre os mais ricos e os
mais pobres.  Para a maioria
dos professores, o percentual
chega a 78%, houve impacto
negativo no desenvolvimento
da expressão oral, corporal, no
relacionamento interpessoal e
até na nutrição das crianças
durante o isolamento.  Ao ve-
rificar os resultados sobre os
hábitos das crianças durante
a pandemia constatou-se que
mais de 30% das crianças
apresentam níveis de quanti-
dade de sono, exercício e fre-
quência de estada ao ar livre
abaixo do adequado. E 32%
das crianças tiveram tempo de
exposição às telas acima do
considerado adequado.

  Entrou Jesus no Templo e ex-
pulsou todos os que vendiam e com-
pravam no Templo. Derrubou as
mesas dos trocadores de moedas e os
bancos dos vendedores de pombas e
disse-lhes: “Está escrito. A minha casa
é casa de oração, mas vós fazeis dela
um antro de ladrões” (Mateus 21:12-
14).... Encontrou no Templo vende-
dores de bois, de ovelhas e de pom-
bas, e trocadores de moedas senta-
dos no banco. Fez um chicote de cor-
das e expulsou a todos do Templo,
inclusive os bois e as ovelhas; espar-
ramou as moedas dos cambistas e
derrubou lhes as bancas. E intimou
aos que vendiam pombas: “Tirai es-
tas coisas daqui, não façais da casa de
meu Pai casa de comercio” (João 2:14-
17)... Está escrito: e será minha casa
uma casa de oração, mas vós a
reduzistes a uma espelunca de bandi-
dos (Lucas 19:46).

  Ou a Igreja é somente uma casa
de oração ou, então, torna-se um co-
vil de manipuladores da consciência.
“Gratuitamente recebestes, gratuita-
mente dai” está escrito em Mateus
10:8, mas as igrejas são capitalistas
com a desculpa de pagamentos das
despesas que elas possuem, e com
isso, vemos lideres vivendo
nababescamente com o dinheiro arre-
cadado. Também se percebe nitida-
mente o tratamento diferenciado para
quem muito contribui financeiramente
e para aqueles que pouco ou nada
doam. Casamentos, batizados, cris-
mas, primeira comunhão, bingos,
quermesses, rifas, feiras, dízimos,
ofertas, vendas de produtos ditos
abençoados e reformas que não aca-
bam nunca, tudo isso é feito para en-
trar o numerário nas igrejas. E quan-
do entra o dinheiro não sairá o amor
às causa divinas?. Como já foi dito:
Não se pode servir a dois senhores.
Ou servimos a Deus ou ao dinheiro.
É certo que é necessário um capital
para a manutenção e despesas diver-

Reflexão
Ibrahim Issa

Templo de Deus ou Covil?
sas, mas o que se vê, e só não enxer-
ga quem não tem olhos de ver, é a
importância exagerada às arrecada-
ções monetárias. Por outro lado,
aquele que prega a palavra por um
salario, fixo ou comissionado,  esta-
rá realmente servindo a Deus ou sua
preocupação será manter este em-
prego rentável? Como se sentirá este
líder ao ver a Igreja vazia? Sabendo
que não terá a arrecadação esperada
e imaginada?

 Na subtilidade da vida desco-
brem-se três leis básicas que existem
no Universo: VIBRAÇÃO: Tudo
vibra e tudo tem vida, nada é inerte,
tudo se move e tudo se modifica; SE-
MELHANÇA: Os iguais se atraem,
os mesmos se buscam. É a lei da afi-
nidade; SINTONIA: É a lei da har-
monia na soma da vibração e seme-
lhança. É o equilíbrio. Ora, se tudo
vive e tudo se atrai de acordo com
seus iguais, é fácil de entender as aglo-
merações que se formam nestas reu-
niões. É evidente que hoje não se
comercializa animais para sacrifíci-
os como outrora, mas existe diferen-
ça? Manipulam as consciências com
a obrigatoriedade dos dízimos e das
ofertas, mercantilizam a graça, pois
ensinam que Deus dá mais para aque-
le que mais dá, promovem grandes
reuniões para terem grandes arreca-
dações, constroem megatemplos com
o intuito camuflado de megadizimos,
também não vemos diferença com o
que Jesus encontrou em sua época,
em manter programas de radio e te-
levisão, que custam caríssimos, cuja
desculpa é levar o Evangelho a todos
os cantos, sendo que na verdade,
propagandeiam suas igrejas. As for-
mas são outras, mas as intenções são
as mesmas e tanto ontem como hoje,
vemos o comercio religioso e a mani-
pulação da fé aumentando cada vez
mais e cada vez mais enriquecer aque-
les que dela se utilizam.

Hoje inicio a minha coluna co-
mentando as críticas que o ex pilo-
to da Formula 1 fez a Rede Globo
de Televisão. A emissora carioca
depois de 40 anos de exclusivida-
de não renovou o contrato para a
transmissão.

A Rede Bandeirantes aceitou
a proposta que lhe foi enviada e
terá esses direitos por no mínimo
três anos. E, para comemorar con-
vidou o ex piloto de Formula 1 Nel-
son Piquet para uma entrevista no
Show de Esportes.

Na oportunidade o ex - piloto,
afirmou que agora estava feliz em
saber que essa modalidade espor-
tiva havia mudado de emissora.
Afirmou também que a "Globo é
Um Lixo" e que nunca gostou da
sua programação.

A Band por sua vez, contratou
também os principais profissio-
nais que cobriam a Formula 1 na
Globo para manter o poadrão de
informações a respeito dessa mo-
dalidade esportiva.

O tal de Nego do Borel  que se
intitula como cantor e que está de-
saparecido da mídia desde que foi
desmascarado pela sua ex noiva
Duda Reis, já começou a apelar para
aparecer na mídia.

Fez uma Live nas suas redes
sociais mostrando todas as suas
partes íntimas numa verdadeira
falta de respeito, o que é muito
peculiar ao seu perfil, aliás diga-
se de passagem " Ridículo".

Por comunicado a Globo in-
formou a coluna que descarta que
descarta continuar com a reprise
das novelas e espera retornar as
gravações normais já a partir de
maio deste ano.

A emissora carioca vai inici-
ar com a produção " Quando Mais
Vida Melhor" a nova novela  das
sete que irá substituir a reprise
" Salve-se Quem Puder". A TV
Globo está organizando todo o
protocolo para essa nova fase.

O cantor Cristiano de 32 anos
da dupla com Zé Neto, voltou para
casa no último sábado depois de
ficar internado por duas semanas
por conta da Covid 19. Na opor-
tunidade ele agradeceu muito a
Deus por uma nova oportunida-
de de vida.

Frase Final: A Fé em Deus, nos
faz crer no incrível , ver o invisível
e realizar o impossível.

 Redação SP de Fato - A Secretaria de Mo-
bilidade e Transportes e a SPTrans lançam a cam-
panha “Ponto Final ao abuso sexual nos ônibus de
São Paulo". Para maior visibilidade da campanha,
a SPTrans autorizou a circulação de ônibus com a
campanha em todas as regiões, chamando a aten-
ção da população para o tema com o alerta “Aqui
o abuso sexual não ficará impune”. A campanha
pretende incentivar a denúncia por parte das víti-
mas, de outras mulheres, testemunhas e de moto-
ristas e cobradores(as) e tem duração prevista até
o mês de agosto.

 “O B-AIR é mais que uma plataforma de mí-
dia para veiculação de publicidade, ela expande e
atua como prevenção e educação como mobiliá-
rio urbano. Em 2020, com o lançamento, apoia-
mos a campanha com os cuidados e prevenção à
covid-19 e reforçamos aqui o compromisso de, to-
dos os anos, trazer conteúdos de interesse ao públi-
co alvo que reforcem campanhas e políticas de
melhoria contínua”, afirma Rogério de Moraes,
executivo criador da C2R Mídia.

Nova campanha contra o abuso sexual nos ônibus

CSMV Advogados apoia
o projeto do AfroGames

Redação SP de Fato - O
corpo jurídico do CSMV Ad-
vogado iniciou o trabalho de
assessoria jurídica junto ao
AfroGames, projeto que bus-
ca democratizar o contato e
prática dos esportes eletrôni-
cos no Brasil, entre a popula-
ção jovem nas comunidades.
O objetivo do Afrogames é ca-
pacitar crianças e adolescen-
tes, especialmente aqueles que
se encontram em situação de
risco, para participar do cres-
cente mercado de games e de
eSports. Inicialmente, o proje-
to conta com o primeiro cen-
tro de treinamento em games
e eSports que funciona dentro
de uma favela, com uma es-
trutura montada no Centro
Cultural Waly Salomão, com

apoio da Secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude do Rio
de Janeiro e de empresas pri-
vadas. "Buscamos expandir o
acesso a nossos serviços jurí-
dicos a instituições voltadas a
pessoas em situação de
vulnerabilidade social e econô-
mica; por isso, ficamos muito
felizes em dar um passo muito
importante com a parceria ce-
lebrada entre o CSMV Advo-
gados e o projeto AfroGames",
celebra Luis Fernando de
Lima Carvalho, fundador e
sócio da área de Direito Imo-
biliário do escritório. "Os
eSports estão em um movi-
mento muito interessante de
desenvolvimento, democrati-
zação e popularização em di-
versas comunidades."



Saúde

Agência Brasil - A Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) recebeu, na
terça-feira (30), mais um pe-
dido de uso emergencial de
medicamento para tratar a
covid 19. Desta vez, foi da
combinação dos medicamen-
tos biológicos banlanivimabe e
etesevimabe, da empresa Eli

Combinação de remédios é
produzida pela Eli Lilly do Brasil

Lilly do Brasil Ltda. Segundo
a Agência, as primeiras 24 ho-
ras serão utilizadas para fazer
uma triagem do processo e
verificar se os documentos
necessários estão disponíveis.
Se faltarem informações im-
portantes, elas serão solicita-
das ao laboratório.

 Oficialmente, a avaliação

da autorização para o uso
emergencial e temporário de
medicamento contra a covid-
19 é feita no prazo de até 30
dias, mas nos casos em que
a documentação está com-
pleta, a Anvisa tem delibera-
do em até sete dias úteis. A
análise não considera o tem-
po do processo em status de
exigência técnica, que é
quando o laboratório precisa
responder a questões técni-
cas feitas pela agência den-
tro do processo.
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Anvisa recebe pedido de uso emergencial
de medicamento contra covid-19

 Redação/
Hourpress - Um
ano após o início da
pandemia de covid,
garantir direitos
para a população jo-
vem brasileira tor-
nou-se um desafio
complexo. Em bus-
ca de respostas dos
próprios jovens so-
bre como a crise sa-
nitária os afeta e
como eles podem
ser apoiados neste
momento, uma nova
onda da pesquisa
"Juventudes e a
Pandemia do Coro-
navírus (Covid-19)" já está
no ar. Jovens de 15 a 29 anos
de todo o Brasil poderão par-
ticipar da consulta por meio
do questionário online dispo-
nível no linkbit.ly/juventude-
sepandemia2, até o dia 5 de
abril. Promovida pelo Con-
selho Nacional da Juventu-
de (Conjuve), em parceria
com a Fundação Roberto

Covid-19: Pesquisa ouve
jovens até 5 de abril

Participantes vão responder sobre saúde, educação,
trabalho e renda e expectativas para o futuro

Marinho, a Unesco, a Rede
Conhecimento Social, a Visão
Mundial, o Mapa Educação, o
Em Movimento e o Porvir, a
primeira edição da pesquisa foi
realizada em maio de 2020 e
ouviu 33.688 jovens. À época,
seus resultados mostraram que
a pandemia afetava diferentes
aspectos da vida dos jovens,
como perda de trabalho e ren-

da, dificuldade para estudar
em casa e elevado nível de
estresse. Os dados foram
amplamente divulgados e
usados por organizações e
profissionais comprometidos
em apoiar o desenvolvimen-
to das juventudes, bem como
para pautar e influenciar a
ação de tomadores de deci-
são.

Agência Brasil - O gover-
no federal incluiu pessoas com
o vírus HIV/Aids entre os gru-
pos prioritários definidos para
receber a vacina contra a co-
vid-19. A inserção ocorreu em
uma nota técnica atualizando
essa previsão do Programa
Nacional de Imunização. De
acordo com a nova orientação,
HIV/Aids passa a ser consi-
derada uma comorbidade e
pacientes que convivem com

Covid-19: pessoas com HIV/Aids
também terão prioridade para vacina

o vírus, com idade entre 18 e
59 anos, devem ser incluídos
nos grupos prioritários.  Na
ordem definida pelo Ministé-
rio da Saúde, a vacinação do
grupo com comorbidades co-
meça após a etapa de imuni-
zar idosos a partir de 60. Em
seguida vêm pessoas com
deficiência permanente, pes-
soas em situação de rua, po-
pulação privada de liberdade,
funcionários do sistema de pri-

vação de liberdade, professo-
res do ensino básico, traba-
lhadores da educação, forças
de segurança e salvamento,
forças armadas, trabalhado-
res do transporte, caminhonei-
ros, portuários e trabalhado-
res industriais.

O limite de idade foi defi-
nido pelo fato das pessoas
com 60 anos ou mais já esta-
rem contempladas no grupo
dos idosos.



Pois então, foi o
professor Henrique
Iusim Z’L quem,
um dia, começou a
explicar para a ga-
rotada do Hebreu
Brasileiro a amea-
ça dos apicoires ao
Judaísmo. Confes-
so que, na ocasião,
não entendi muito
bem do que se tra-
tava, nem fiquei impressiona-
do.  Alguns anos depois, es-
tudando filosofia, tropecei de
novo em Epicuro. E dessa
vez, gostei das ideias do gre-
go e não entendi bem por que
os nossos judeus bíblicos
consideraram essa filosofia
como uma ameaça para o ju-
daísmo.

 Conferi com o próprio
Iusim, na década de 1960,

 quando fizemos um acor-
do comercial, a Biblos  dele
e a minha pequena HB edi-
tor, para difusão e  venda da
Biblioteca de Cultura Judai-
ca.

 Naqueles dias, além do
papo comercial, sobrava tem-
po para longas conversas
sobre a História Judaica.
Mas ainda assim, eu conti-
nuava, até bem pouco tem-
po atrás, sem entender os
receios dos sacerdotes do
Templo.  Os pequenos pra-
zeres.  Para Epicuro, - até
onde eu compreendi suas
ideias, - não há nenhum gran-
de sentido para a vida: não
há nada do outro lado. A
fama e a fortuna só existem
em algumas sociedades, sen-
do desconhecidas em outras.
O que dá sentido à vida são
os pequenos prazeres: matar
a fome, até mesmo com um
pãozinho francês. Dar uma
caminhada, como recomen-
dava o meu saudoso cardio-
logista, Dr.Victor Schubsky.
Curtir um pôr-do-sol, como
gosta minha amiga Cláudia
Ortiz. Brincar com uma cri-
ança, com um cachorro ou
um gato, como sugeria meu
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A ameaça epicurista Economia

Agência Brasil - O salá-
rio-maternidade - benefício no
valor de um salário mínimo que
pode ser solicitado ao Institu-
to Nacional de Seguridade
Social (INSS) por mães e ado-
tantes - poderá ser prorroga-
do para além dos 120 dias re-
gulares em caso de complica-
ções médicas envolvendo a
mãe ou o recém-nascido. A
mudança foi regulamentada
em portaria do Ministério da
Economia. A alteração ocor-
reu por uma decisão cautelar
na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) Nº 6.327,
no âmbito do Supremo Tribu-
nal Federal, que permitiu a

Salário-maternidade pode ser estendido
para mães em caso de internação

Ajuda financeira de R$ 3,5 bilhões iria para estados e municípios durante a pandemia

Luís Alberto Alves/Hour-
press/Agência Câmara - O
Projeto de Lei 720/21 proíbe
concessionárias de energia elé-
trica de cortar o fornecimento
de luz em caso de inadimplên-
cia do consumidor.

 Em análise na Câmara dos
Deputados, o texto altera a Lei
de Concessões. Conforme o
texto, a medida não prejudica-
rá o ajuizamento de ações de
cobrança dos débitos.

 O deputado Pedro Augus-
to Palareti (PSD/RJ), autor da
proposta, destaca que o con-
sumidor é a parte mais vulne-
rável na relação de consumo
com as concessionárias.

 “As empresas têm os mei-
os próprios para cobrarem
suas dívidas por meio da Jus-
tiça, não sendo admissível uti-

Projeto proíbe corte de luz por
inadimplência do consumidor

Lei atual impede apenas interromper o
serviço na sexta-feira

HENRIQUE VELTMAN  é
jornalista.

hbveltman@gmail.com

prorrogação do benefício em
situações excepcionais.

 Com a mudança, mães que
necessitem de tempo prolon-
gado de internação após o par-
to terão o período coberto pelo
benefício. Para solicitar a pror-
rogação, a mãe deve procurar
o INSS. Pelo telefone, os ser-
viços podem ser requeridos
pela central 135.  O salário-
maternidade é um auxílio pago
a mães que têm de se afastar
do trabalho em função do par-
to, adoção e aborto nos casos
previstos em Lei. O pagamen-
to começa no dia do parto ou
até 28 dias antes.

lizar-se de uma medida extre-
ma que é o corte no forneci-
mento deste serviço essenci-
al, método extremamente ve-
xatório”, ressaltou.

 A Lei de Concessões atu-
al proíbe apenas que a inter-
rupção do serviço seja inicia-
da na sexta-feira, no sábado,
no domingo ou em feriado e
dias anteriores a feriado.

Agência Brasil

TELEVENDAS:  94725.1186  - BETO

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.

filho Igor, bebericar
com os amigos, su-
gestão do Jaime
Sender, ler um bom
livro, como quer Sil-
via, minha mulher.

 Epicuro dizia
que devemos valo-
rizar  os pequenos
prazeres que nos
são acessíveis. O
sexo, por exemplo,

se ele nos é acessível, ótimo,
vamos aproveitá-lo. O filóso-
fo dava uma importância par-
ticularmente forte à convivên-
cia com os amigos. O mais im-
portante, para o epicurismo, é
descartarmos a ditadura do
deveria: eu deveria ter mais di-
nheiro, eu deveria ter um car-
ro novo… Quanto à morte,
não pode atingir-nos, dizia Epi-
curo. Se nós existimos, ela não
existe, e o que não existe não
nos pode atingir. Se a morte
passa a existir, agora somos
nós que não existimos mais. Se
não existimos, nada pode nos
atingir. Curtamos os pequenos
prazeres, proclamava Epicuro,
sem temer a morte nem os
deuses, que são apenas nos-
sas criações mentais, sendo,
portanto, inofensivos.  Epicu-
ro não faz uma defesa do car-
pe diem ou da libertinagem ir-
responsável. O prazer não é
nunca trivial ou vulgar. Numa
carta a seu amigo e também
filósofo Meneceu, Epicuro
afirma que nem todo o prazer
é digno de ser desejado, da
mesma forma que nem toda
dor deve ser evitada incondi-
cionalmente.  É isso aí. Se ima-
ginarmos que o Iusim deu sua
aula aos meninos do Hebreu
Brasileiro, em 1950, eu pode-
ria informar que, finalmente,
entendi o que ele, professor
Iusim, queria dizer a respeito
de Epicuro. E dos temores sa-
cerdotais com respeito aos api-
coires...

Veiculos

Ram 2500 fica mais
competitiva na linha 2021

Maior picape do Brasil ganha novo plano
de manutenção programada

Redação/Hourpress - Está
chegando às 50 concessionárias
da rede Ram a linha 2021 da Ram
2500 Laramie. A maior picape do
país continua oferecendo seus atri-
butos como força, capacidade,
luxo e tecnologia e ficou ainda mais
atraente para o seu consumidor
graças a um novo plano de manu-
tenção, também válido para as uni-
dades dos anos/modelo 2019 e
2020.  Disponível em sete cores de
carroceria (uma sólida, três metáli-
cas e três perolizadas) e dois aca-
bamentos internos (marrom com
bege ou preto), a Ram 2500 Lara-

mie tem preço público sugerido
a partir de R$ 397.990.

 A partir de agora, as revisões
programadas passam a ser anu-
ais (antes eram a cada seis me-
ses) ou a cada 24 mil km, o que
ocorrer primeiro. É o maior inter-
valo de quilometragem do mer-
cado e além disso, houve redu-
ção de 11% no valor total do pa-
cote de revisões. Os novos pre-
ços (sujeitos a alterações) são os
seguintes:  12 meses ou 24 mil
km – R$ 2.118  - 24 meses ou 48
mil km – R$ 2.932 -  36 meses ou
72 mil km – R$ 2.523
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Editorial

 Em 17 de feverei-
ro de 2017, na cerimô-
nia de entrega do Prê-
mio Camões de 2016,
no Museu Lasar Segall,
muitos não conheciam
o escritor brasileiro que
lá compareceu para re-
ceber o mais importan-
te prêmio literário da Língua
Portuguesa. Trata-se do escri-
tor Raduan Nassar. Mas quem
é Raduan Nassar?

O nosso escritor que rece-
beu o prêmio de 100 mil euros
concedido pelos governos do
Brasil e de Portugal nasceu em
Pindorama aos 25 de novem-
bro de 1935,  filho de imigran-
tes libaneses que aportaram
nesta terra brasilis e se fixa-
ram em Pindorama no ano de
1923.  Receber o Camões é o
ápice de uma breve carreira li-
terária de “apenas” 3 grandes
livros que brasileiros têm o de-
ver de lê-los. São eles: Lavou-
ra Arcaica (romance, original-
mente publicado em 1975); Um
copo de cólera (novela, origi-
nalmente publicada em 1978);
Menina a Caminho (contos,
originalmente publicado em
1994). A estes, pode-se somar
a Obra completa, publicada em
2016, que, além de reunir os 3
livros anteriores, traz dois con-
tos inéditos (“O velho” e “Mon-
senhores”), além do ensaio “A
corrente do esforço humano”,
que traz depoimentos de escri-
tores latino-americanos.

Seus três livros e os con-
tos agora publicados apresen-
tam um altíssimo nível de es-
crita, são reconhecidos inter-
nacionalmente, pois contam já
com traduções em seis idiomas.
Os seus dois primeiros livros
tiveram versões cinematográ-
ficas, Um Copo de cólera, em
1995, com roteiro de Flávio R.
Tambellini e direção de Aluizio
Abranches, com a atriz Julia
Lemmertz e Alexandre Borges;
e Lavoura Arcaica, em 2001,
com roteiro e direção de Luiz
Fernando Carvalho, com os
atores Selton Mello, Raul Cor-
tez e grande elenco, ambos
com ótima recepção da crítica
e do público. Em 2015, o filme
Lavoura Arcaica entrou na lis-
ta feita pela Associação Brasi-
leira de Críticos de Cinema
(ABRACCINE) dos Cem me-
lhores filmes brasileiros de to-
dos os tempos. Tive o pra-
zer e honra de receber durante
uma semana o assistente (Beto)
de Luiz Fernando Carvalho
para reconhecimento de terre-
no na cidade de Pindorama
para a filmagem de Lavoura
Arcaica, porém, a filmagem
acabou por não ser realizada na
cidade por motivo de infraes-
trutura, tendo o diretor optado
por realizá-lo inteiramente a lo-
cação em uma fazenda no dis-
trito de São José das Três
Ilhas, em Belmiro Braga, cida-
de mineira da Zona da Mata.
Raduan, com sua verve e es-
crita refinada, transformou
seus livros em obras-primas da
literatura brasileira e mundial.
Suas obras não retratam as

Pindorama, Terra
da Literatura

questões sociais, mas,
sim, os dilemas huma-
nos, suas contradi-
ções, idiossincrasias e
perturbações. Escritor
engajado de esquerda,
participou de vários
momentos importantes
na política nacional e

ficou também em evidência na
cerimônia de entrega do Prê-
mio Camões, por defender pos-
turas mais democráticas das
autoridades maiores do país.
Lavoura Arcaica foi seu livro
mais premiado, lido e celebra-
do em todo o mundo.  Apesar
de seu enorme talento literário,
que críticos comparam a no-
mes como Clarice Lispector e
Guimarães Rosa, Raduan Nas-
sar não teve interesse em pro-
fissionalizar-se como escritor.
Subitamente, em 1984, parou
de escrever e foi se dedicar ao
trabalho no campo, em seu sí-
tio na cidade de Buri, no Vale
do Alto Paranapanema, onde
dedicou-se a plantar arroz e
aveia e à criação de animais.

Em 2010, doou sua peque-
na propriedade para a Univer-
sidade Federal de São Carlos
(UFSCar), que lá estabeleceu
a sede do quarto campus da
Universidade, inaugurada em
2014.  O meu querido conter-
râneo Raduan Nassar, honra
nossa cidade de Pindorama,
nosso Brasil e a literatura mun-
dial. As sociedades necessitam
de símbolos, portanto, aí está
um, que é valioso. Como o
Brasil está em um período de
baixa autoestima e pouca cria-
tividade em todas as área cul-
turais, devemos sempre nos
lembrar do nosso escritor que
foi premiado com a maior hon-
raria da literatura em Língua
Portuguesa. Viva um gênio da
literatura brasileira, como dis-
se dele Chico Buarque de Ho-
landa! Viva Raduan Nassar!
Viva Pindorama, Terra das Pal-
meiras, primeiro nomedo Bra-
sil na língua tupi, quer dizer, o
nome que os índios tupis da-
vam ao Brasil antes da chega-
da dos portugueses, terra de
pessoas ilustres, dentre as
quais destacamos: a filósofa,
professora e escritora Marile-
na Chauí; o publicitário inven-
tivo Ênio Mainardi; o tio-avô
do cartunista Maurício de Sou-
sa, o coronel Francisco Cezá-
rio Maurício de Sousa, que
participou de uma comissão de
cidadãos pindoramenses para
a emancipação da cidade e a
criação do município de Pin-
dorama em 1925; o Sr. Paulo
Amaral, que foi presidente do
São Paulo Futebol Clube entre
2000 e 2002; a atriz Lourdes
de Moraes, falecida em 2013,
cujo último papel foi na minis-
série Amazônia, de Galvez a
Chico Mendes, da Rede Glo-
bo; e a escritora Rosalie Gallo
y Sanchez.

 * Luiz Antonio Simões é edu-
cador, escritor e professor, pós-gra-
duado em Turismo,Hotelaria, Ges-
tão e Marketing (UNILAGO), e Re-
lações Internacionais pela FESP-SP
e cidadão pindoramense.

Saúde animal é saúde pública
Nos últimos dez ou quin-

ze anos, houve uma grande
transformação em nossos
costumes, hábitos e níveis de
relacionamento. A conexão
entre pet e tutor, por exem-
plo, tornou-se muito mais pró-
xima e parental. Hoje, diver-
sas famílias optam por não
ter filhos, ou melhor, esco-
lhem ter apenas “filhos de
quatro patas”.  A mudança
na relação entre humanos e
animais acarretou uma pode-
rosa revolução na indústria
pet. Não é incomum andar
pelas ruas e ver hotel, cre-
che ou parque exclusivo para
os bichinhos. Indo além, é
possível encontrar nos mer-
cados especializados produ-
tos e serviços como roupas,
escovas de dente, dietas, car-
rinhos de bebê, pulseiras de
luxo, bolos de aniversário e
muitas outras coisas.

Artigos

 Essa nova realidade inten-
sificou também a procura e a
preferência por animais de
raça, o que provocou o aumen-
to do abandono de animais
Sem Raça Definida (SRD).
Uma vez sozinhos na rua, os
SRD passam a vagar e pro-
criar de forma desenfreada, o
que leva ao sofrimento, desam-
paro e até a morte, além de ris-
cos a saúde pública e inúme-
ros transtornos.

 Como vereador e médico
veterinário, uma das minhas
missões na Câmara é construir
políticas públicas que possam
evitar o sofrimento, maus-tra-
tos e a superpopulação dos
animais na cidade. Fui o autor
da Lei do Estatuto dos Animais
e, em 2021, cumpro a função
de relator da CPI dos Maus-
Tratos, instrumento que será
fundamental nessa luta em
defesa dos animais.

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

Nossa loja que fica na Lapa, também está atendendo com os devidos cuidados
necessários. Venham nos visitar.  Confira pessoalmente nossos produtos e preços acessíveis!
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Conheça as vantagens de fazer
pagamento por Whatsapp

 Redação/Hourpress - O Banco Central (BC) concedeu,
na terça-feira, 30, autorizações de funcionamento que permi-
tem a realização de atividades como essas através do aplicativo.
A funcionalidade ainda será disponibilizada pela plataforma do
WhatsApp.“A empresa Facebook Pagamentos do Brasil foi
aprovada como um “iniciador de pagamentos”. Com a
implementação, o WhatsApp pode ser facilmente usado para

realizar transferências e pagamentos entre seus usuários, se-
jam pessoas físicas ou empresas. No entanto, o pleito vale ape-
nas para transações que envolvam a Visa e o Mastercard no
Brasil. “De acordo com o Banco Central, as operações pode-
rão ser feitas a partir da data em que o WhatsApp disponibilizar
a funcionalidade ao cliente e a tarifa cobrada pela transação
bancária será definida pelo aplicativo.““É primordial que em-
presários, tanto das micros como das médias e grandes empre-
sas, se atentem ao novo serviço disponibilizado. Além de todas
as vantagens citadas anteriormente, uma das principais será o
maior volume de vendas. Acredito que esse mecanismo veio
para ficar, então quem resolver adotá-lo, estará se diferencian-
do dos demais. Mas vale ressaltar: é importante ficar atento às
taxas aplicáveis, pois manter o equilíbrio econômico é essenci-
al”, avaliou Monica Sussia, Product Manager da Seven.

A tarifa cobrada pela transação
bancária será definida

 pelo aplicativo“

Trabalho informal foi o que mais sofreu
impacto negativo na pandemia“

Redação/Hourpress -
Segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), 68% dos traba-
lhadores que ficaram sem tra-
balho no segundo trimestre de

2020 tinham postos informais.
Levantamento do mesmo ins-
tituto mostra que, até o fim de
2019, essa categoria represen-
tava 38 milhões de pessoas e,
em muitos estados, o número

de informais supera a barrei-
ra de 50% do total de
trabalhadores.“““Na prática,
isso significa que os brasilei-
ros informais que foram dis-
pensados durante a pandemia
não tiveram direito ao FGTS,
ao seguro-desemprego, ao
acerto pelo tempo trabalhado,
ao pagamento de férias e 13º
salário, nem a qualquer outro
direito garantido, benefícios
comuns a quem tem a cartei-
ra de trabalho assinada e que
garantem algum período de
estabilidade para quem aca-
bou de perder o emprego”,
disse a advogada especializa-
da em Direito do Trabalho e
Empresarial, Thaluana
Alves.“Segundo ela, a crise
econômica deflagrada com a
pandemia vem causando um

aumento significativo de su-
bempregos, que são conside-
rados precários, já que não
contam com uma regulamen-
tação das funções, nem com
benefícios assistencialistas.
"São muitos trabalhadores que
aderiram ao trabalho informal,
como vendedores de porta em
porta, ambulantes, camelôs,
autônomos, motoristas de apli-
cativos, feirantes, entre outros",
finalizou.“Derrubada exigência
de perícia para afastamento
médico“Trabalhador poderá
solicitar benefício com atesta-
do no site do INSS“Redação/
Hourpress - Quem precisar se
afastar do trabalho por motivo
de doença terá que apresen-
tar apenas o atestado médico
ao INSS para receber o bene-
fício de incapacidade tempo-

rária, sem exigência de pas-
sar por perícia. A medida foi
adotada em razão da pande-
mia do novo coronavírus, que
suspendeu o atendimento pre-
sencial em algumas agências
do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), e vale até o
dia 31 de dezembro de 2021.“
“Apesar de ter vindo com
meses de atraso, a decisão é
muito importante para atender
milhares de trabalhadores que
estão sem acesso ao benefício
diante da incapacidade de rea-
lizar perícias”, disse a advoga-
da Thaís Cremasco, especia-
lista em Direito do Trabalho e
Previdenciário.“Antes da mu-
dança, o pedido do auxílio para
afastamento que durasse mais
de 15 dias era feito, obrigatori-
amente, por meio de agenda-

mento de perícias realizadas nas
agências do INSS. “Esse agen-
damento demorava dias, até
meses, e nesse tempo o traba-
lhador doente ficava desampa-
rado. A medida é fundamental
para assegurar a sobrevivência
de muitas famílias”, lembrou a
advogada.

A medida que altera as re-
gras foi publicada na terça-fei-
ra (30/3).

De acordo com a norma, o
benefício terá duração máxima
de 90 dias e deverá ser reque-
rido pelo site do INSS, no en-
dereço meu.inss.gov.br/ .

O contribuinte deve apre-
sentar o atestado médico, com
o CID da doença e o tempo que
ele precisa ser afastado, para
comprovar a incapacidade”, fi-
nalizou Thaís
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Dani, cartão postal da beleza

 Raylla Araújo se prepara para
lançar novo EP "Momentos"

A cantora
amazonense Raylla

Araújo traz uma
novidade para o
início do mês de

abril com seu novo
EP “Momentos”.
Com lançamento

em 9 de abril, o
projeto conta com

quatro músicas
autorais e um

videoclipe gravado
em sua terra natal,

Presidente
Figueiredo-AM. O
clipe foi produzido

pela equipe Cara de
Gato/Thiago e conta

com a direção de
Yago Reis.

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

Em celebração ao centená-
rio do goleiro Moacyr Barbosa
em 2021, o Museu do Futebol
irá realizar, ainda no primeiro
semestre, uma exposição tem-
porária que terá Barbosa como

Museu do Futebol prepara homenagem
ao goleiro Moacyr Barbosa

98484-5782
 Walmir Bardo

  Líder comunitário desde
2002, na Vila Icaraí e nesse
período da pandemia criou o
projeto “Brasilândia Cabeção”,
onde promove doações de ces-
ta básicas e demandas locais:
iluminação pública, recapea-
mento e tapa buraco, sanea-
mento básico e pontos vicia-
dos de lixos.  Nascido e criado
na Brasilândia, trigêmeos, entre
cinco filhos, ele ficou órfão e
começou a trabalhar muito
cedo.  Ainda menino fazia car-
reto nas feiras livres da Região
das Perdizes, e depois foi offi-
ce-boy, promotor de vendas de

 Brasilândia, projeto cabeção

grande homenageado. A ins-
tituição quer mostrar os vá-
rios lados da vida e da car-
reira do goleiro – muito mais
rica e complexa do que o
episódio da Copa do Mun-
do de 1950, que marcou
profundamente sua biogra-
fia e cujos desdobramentos
escancarou como opera o
racismo no Brasil. O proje-
to conta com uma extensa
pesquisa, reunindo entrevis-
tas com biógrafos e especi-
alistas, material de arquivo,
conteúdo do Centro de Me-
mória do Vasco e também
do acervo pessoal da famí-
lia, que será digitalizado pelo
Museu e posteriormente
disponibilizado para o públi-
co e pesquisadores.

O empresário Ameriquinho vai
onde o Palmeiras esteve em Dubai
para ver seu Verdão no Mundial
de Clube infelizmente não faturou
mais deixou contente em estar
entre os poderosos sheiks.

Os amigos,
familiares e
toda equipe dos
Jornais Norte
Vivo e São
Paulo de Fato
do Grupo Brás
Pereira de
Comunicação
parabeniza o
Professor
Rafael Gouveia
pelo seu Aniver-
sário de 35
anos, Rafael é
Servidor do
CEU Jardim
Paulistano.

Feliz Aniversário

várias empresas, sem nunca pa-
rar de estudar.  Também foi Co-
ordenador da Casa Municipal da
Cultura Brasilândia, ocupando o
cargo em duas oportunidades .
Localizada na Praça Benedicta
Cavalheiro s/n, a Casa tem como
objetivo proporcionar ao públi-
co, de maneira gratuita, ativida-
des artísticas diversificadas con-
templando diferentes linguagens
e gêneros.  Rodrigo informa que
a Casa de Cultura da Brasilân-
dia, em breve se tornará no Polo
das Demandas Raciais, com
atendimento Jurídico, Psicológi-
co e Social.

AMERIQUINHO
em  Dubai, no
Mundial de Clubes
do Palmeiras

Rodrigo Olegário

A primeira faixa divulgada do projeto
Spark ganha versão em vídeo e vai ser
divulgada nesta sexta-feira, dia 2 de abril.
A canção foi mais que o próprio nome já
diz e trouxe muito mais do que uma dose
de força invencível a que se atribuem o
rumo e os diversos acontecimentos da
vida, resgatou a vontade do condutor em
reviver seu amor pela música.

Com produção musical de Anderson
Talisca e Rafa Jha, a canção retrata o amor,
como um sentimento puro que todos de-
vem conhecer.

Spark lança projeto
audiovisual de “Sorte”




