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Mural na zona sul homenageia
Marília Mendonça

Um painel de 23 metros de largura em
homenagem à cantora Marília Mendonça,
que morreu na última sexta-feira (5) vítima
de um acidente aéreo, está sendo pintado na
Estrada do Campo Limpo, na Zona Sul de
São Paulo.  A obra é de autoria dos artistas
plásticos e grafiteiros Edy Hp e Paulo Terra.
Marília Mendonça, de 26 anos, e mais qua-
tro pessoas morreram na tarde desta sexta-
feira (5) após a queda de um avião de pe-
queno porte perto de uma cachoeira na ser-
ra de Caratinga, interior de Minas Gerais.  A
Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig) confirmou que o avião bimotor atin-
giu um cabo de uma torre de distribuição da
empresa, em Caratinga, antes de cair.  Con-
siderada uma das artistas mais populares do
sertanejo, ela liderou uma reviravolta femini-
na no gênero, que impôs mulheres como pro-
tagonistas do estilo até então dominado qua-
se apenas por homens, a partir de 2016, no
chamado feminejo. Fonte: G1

A Fórmula 1 desde a sua criação nos anos cinquenta, e a evolução tecnológica, têm andado de mãos dadas.Desta época, nos
primeiros campeonatos mundiais, cominício no dia 13 de maio de 1950, no antigo campo de pouso de aviões da Segunda Guerra
Mundial, em Silverstone, na Inglaterra, corrida vencida por Giuseppe Farina, piloto da A.L.F.A.-Romeo, até os anos sessenta, as
equipes, haviam se contentado com o suporte técnico da indústria automobilística. Pág. 3

A Fórmula 1 e a Evolução Tecnológica

Dando sequência ao proces-
so de melhoria contínua institu-
cional do São Cristóvão Saúde,
o início de novembro trouxe a
inauguração da expansão de
duas alas assistenciais do com-
plexo hospitalar.

A UAR - Unidade de Apoio
Respiratório, localizada no pri-
meiro andar do Hospital e Ma-
ternidade São Cristóvão, tem
como foco atender pacientes de
longa permanência e que estão
em tratamento intensivo por al-
guma patologia pulmonar. Sua
capacidade de atendimento foi
ampliada em 55%, somando 14
leitos em uma área de 250m², com
box individualizado, divisórias
em vidros e ambiente preparado
para a realização de procedimen-
tos, como hemodiálise, além de
painéis que atendem ao progra-
ma de cuidado central no paci-
ente e na família, com monitora-
mento 24h, incluindo mobiliário
exclusivo e de fácil higienização.
A unidade também traz o Robô
Laura, sendo o primeiro robô
cognitivo “gerenciador de ris-
cos”, uma verdadeira inovação
no cuidado ao paciente.

Já as UAPS - Unidade de
Apoio ao Pronto-Socorro, é des-
tinada a pacientes que carecem
de uma internação rápida, con-
tando com o melhor atendimen-
to, tecnologia de ponta e acolhi-
mento assistencial. O espaço foi
ampliado e passou por uma sig-
nificativa reestruturação. Para
isso, foi construído um prédio
que abriga a expansão e acesso
direto ao Pronto-Socorro Geral,
com aumento da capacidade de
atendimento em 60%. Em uma
área integralmente nova, a uni-
dade agora conta com 19 leitos
individuais, oferecendo expres-
siva privacidade e cores harmo-
niosas, deixando o ambiente
mais agradável e acolhedor e com
todo o suporte para garantir a
higiene local. Seu espaço físico
também aumentou em 71%, pas-
sando para 310m² de área cons-
truída. Os setores inaugurados
pelo São Cristóvão Saúde têm em

comum a iluminação natural, sen-
do 100% climatizados (proporci-
onando mais conforto a pacien-
tes e time multidisciplinar), tec-
nologia de ponta e profissionais
altamente qualificados. “No que
diz respeito aos equipamentos
assistenciais, apresentamos mo-
nitores multiparamétricos, venti-
ladores modernos para fisiotera-
pia ventilatória, elevador elétri-
co MaxiMove para pacientes
acamados, graves e/ou obesos,
permitindo seu manuseio com se-
gurança; Sara Plus (dispositivo
ergonômico que ajuda na melho-
ra da mobilidade e nos exercícios
fisioterápicos voltados ao paci-
ente), camas hospitalares eletrô-
nicas e camas especiais para pes-
soas obesas, além de carrinhos à
beira leito, que auxiliam na pre-
paração de medicamentos e lei-
tura dos parâmetros do paciente,
de forma ágil e segura”, explica o
Presidente/ CEO do Grupo São
Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pe-
reira Ventura. O evento de inau-
guração aconteceu no Instituto
de Ensino e Pesquisa Maria Pa-
trocínia Pereira Ventura - IEP
Dona Cica, sendo voltado a mem-
bros do Conselho Deliberativo e
líderes da Instituição, além da
presença do mestre de cerimôni-
as, Rogério Medeiros, a partici-
pação do Diretor Médico Hospi-
talar (Dr. José Carlos Ferrari Jr.),
da Gerente Geral do Pronto-So-
corro (Dra. Danniela Mioto), da
Gerente de Enfermagem (Andreia
Pereira) e do Presidente/CEO,
Valdir Ventura, que agradeceu a
todos os convidados, explanou
sobre os novos ambientes assis-
tenciais e apresentou, de manei-
ra virtual, as dependências da
UAPS, devido a Unidade já estar
em funcionamento. Já a Unidade
de Apoio Respiratório foi inau-
gurada de forma presencial.  O
fim o ano de 2021 reserva mais
inaugurações de cunho adminis-
trativo e assistencial do Grupo
São Cristóvão Saúde, para me-
lhor atender seus beneficiários.
Aguardem por novidades!

São Cristóvão Saúde inaugura
a reestruturação de duas
Unidades Assistenciais

A chapa Presidida pelo ad-
vogado André Ferracini apre-
senta-se para o pleito eleitoral
para renovação da direção da
Subseção de Santana para o
triênio 2022/2024. As eleições
ocorrerão no dia 25 de novem-
bro. Segundo André Ferracini
a chapa possui como grande
objeto tornar a Subseção ÚTIL
aos Advogados.

Muitas são as pautas de
relevância para a advocacia
apresentadas pela chapa (nú-
mero 3 para as eleições). A
principal delas é trazer o fórum
de Santana novamente para
próximo aos metrôs Santana/
Carandiru/Tietê e aos termi-
nais de ônibus. Atualmente o
fórum esta localizado no bair-
ro do Limão, muito distante do

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
      Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br

metrô e dos meios de transpor-
te público dificultando e muito
o acesso à Justiça por parte da
população que mora nos bair-
ros mais distantes da zona norte
e também dificultando muito o
dia a dia dos colegas advoga-
dos. Ressaltou ainda o advo-
gado que o aluguel do fórum
atual é altíssimo (cerca de 750
mil reais por mês), sendo que
por muito menos é possível tra-
zer o fórum para localização
que atenderá de forma melhor
os anseios da advocacia e da
sociedade civil. A chapa tam-
bém é formada pelos advoga-
dos Marilene Barbosa (vice-
presidente), Kelly Pimentel
(secretária-geral), Joel Teodo-
ro (secretário adjunto) e Pa-
trícia Zainaghi tesoureira).

O SITE DA CHAPA É:
www.oabsantanachapa3.com.br

CHAPA OAB SANTANA ÚTIL PRA VOCÊ
agita as eleições da OAB Santana!
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Editorial Tia Zulmira

Torcedores brigões
O futebol voltou a

receber torcedores, daí
o motivo de satisfação
dos guias; os torcedo-
res recorrem sempre ao
terreiro da vovó Can-
dinha para encomen-
dar trabalhos e com
isso, a grana entra para
fazer face aos inúmeros compro-
missos para manutenção do ter-
reiro, saldando impostos, luz,
água, telefone, velas, pólvora,
galinha preta etc. Abrindo as por-
tas, vários torcedores ordenada-
mente entraram, colocaram moe-
das no ‘congá’ e o líder disse:
“Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro a fim de enco-
mendar um trabalho!” – Qual, per-
guntei. O trabalho é para acabar
com o VAR, que complica uma
partida de futebol. Quando de um
lance duvidoso em que o árbitro
que é soberano deixa passar, se
consultado o VAR, a decisão se
transforma em pênalti, o cabra bate
e o nosso time entra bem! Para
atendê-los, foi convocado o ca-
boclo Zoeira:”Zifios, acabar com

o VAR já recebemos muitos pedi-
dos, porém alegaram que o VAR
têm muitos colaboradores e, se aca-
bar, mais desempregados na pra-
ça! Deixa como está pra ver como
fica. Caso estejam ‘garfando o co-
ringão’ que é meu time, voltem logo
que o trabalho será feito! – E o de-
semprego citado..., disse o líder. –
Deixa pra lá! O que interessa é que
enquanto estavam ‘garfando’ ou-
tras equipes, tudo bem! Ao garfar
o coringão, a gente tem por obri-
gação defender o que é nosso atra-
vés de um trabalho numa cachoei-
ra, meia - noite de sexta - feira!  O
trabalho foi acertado. Aguardamos
o resultado!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha

Depois de um longo e tene-
broso inverno, ditado pela covid-
19, os jogos de futebol voltaram
a receber torcedores. Boa inicia-
tiva! Os jogos sem a presença
dos torcedores e sem renda, com-
plica a tesouraria dos clubes; ago-
ra com torcedores, volta a pro-
porcionar renda aos clubes, mui-
tos ‘com a vela na mão’, mais
emprego para funcionários, por-
teiros, bilheteiros e outros. Al-
guns torcedores ‘perdem as es-
tribeiras’; fato recente na par-
tida entre Palmeiras e Grêmio Por-
toalegrense! O jogo transcorreu
dentro de harmonia; Grêmio abriu

Esportistas brigões!

Datas religiosas neste início de mês não tiveram o apoio de
muitos! Dia de Todos os Santos passou em brancas nuvens; Fina-
dos, idem! Menos visitantes que nos anos anteriores, segundo in-
forme da mídia.

Pelo visto, tivemos o dobro ou talvez mais óbitos que em muitos
anos, porém a situação econômica do país, talvez tenha colaborado
na data, alusiva aos que nos deixaram!

Minas Gerais em foco: Em BH, chuva intensa causou proble-
mas na população. Em Varginha, no sul do estado, 26 criminosos
procurados pela justiça, foram encontrados e ‘enviados pro outro
mundo!’

Os fora-da-lei eram fugitivos que tumultuaram populações de
diversas cidades no interior paulista.

Futebol  voltou a receber torcedores. Junto voltaram as brigas
e quebra-quebra após partidas. Quando será que o torcedor voltará
a torcer com dignidade?

Em Alpinópolis – SP, bombeiros em treinamento dentro de uma
caverna, esta, desabando, 9 soldados faleceram.

Desastre aéreo causa morte da cantora e compositora Marília
Mendonça.

Reportagens, Crítica, Elogios,
Sugestões  e  Reivindicações
 saopaulodefato@uol.com.br

a contagem, Palmeiras empatou e
marcou outro tento, vencendo por
2x1. No final, parte de torcedores
do Grêmio, numa ação antiespor-
tiva quebraram cadeira, destroça-
ram o que viam pela frente; hou-
ve interferência policial e os âni-
mos foram serenados. Não enten-
do: os torcedores querem frequen-
tar estádios, torcer pelo seu time;
outros vão ao estádio para desa-
fogar seus instintos, mágoas e
talvez protestar contra os aumen-
tos semanais do preço dos com-
bustíveis!

Tia Zulmira, viúva, aposen-
tada e torcedora do coringão!

Dia 2/11, dia de Finados! Data
comemorada aos mortos, os fina-
dos! Em tempos passados, a data
instituída à visitação da última mo-
rada de alguém nos cemitérios da
vida que, cemitério de ‘cemitério é
sinônimo corpo deitado e necrópo-
le, de cidade dos mortos’ era mais
esperada. Os familiares, dias antes,
cuidavam da limpeza, pintura e en-
feitando a área. Hoje, noto certa
descrença. A situação econômica do
país é cruciante em vários sentidos
e para complicar, a covid-19 colo-
cou ‘água no chop da população!’

Crônica Professor Clovis Pereira

Finados & volta dos
 torcedores aos estádios!

Aos poucos, a mim me parece que
com a volta dos torcedores de fute-
bol aos estádios dará nova ênfase
na população. Para muitos, isso é
real, mas em contrapartida, os se-
manais aumentos nos combustíveis
será ‘gol contra a todos nós!’ Isso
me faz lembrar uma filosofia mineira
que alertava: ”Deus dá a farinha e o
diabo carrega o saco!”  O correto é
aceitar a situação conturbada, tor-
cedores brigando, finados esque-
cidos e aumentos semanais - futu-
ramente serão diários - da gasolina
e afins!

A Secretaria da Segurança Pública precisa
valorizar mais os Consegs atuantes

Sugerimos a Secretaria de Es-
tado da Segurança Pública que
valorize mais os CONSEGs atu-
antes, principalmente aqueles
que no bairro desenvolvem tra-
balho em conjunto/em parceria
com Associações de Moradores
que de fato atuam em prol das
melhorias dos bairros e em defe-
sa dos direitos da Comunidade.
Tem muitos Consegs que de fato
atua ativamente em prol da segu-
rança e cumpre seu papel que é
aproximar as Lideranças do exce-
lente trabalho da Polícia.  A Se-
cretaria de Segurança Pública -
Secretário João Camilo Pires de
Campos  deveria criar um cartão

com um determinado valor e co-
locar a disposição somente dos
Consegs atuantes para despesas
com café, água, confecção de
convites, transportes etc assim
valoriza o trabalho dos que se
dedicam ao trabalho sem qualquer
remuneração sem dizer que ainda
costumam gastar do bolso. Essa
reivindicação de melhoria (Cartão
de Crédito)para os Consegs che-
gou a ser cogitado pelo Presiden-
te do Conseg Brasilândia Willa-
mes Lima que infelizmente faleceu
no ano passado vítima da Covid
19 aliás foi uma grande perda para
os amigos e comunidade.

Equipe de Enfermagem no AMA Jardim
Peri é um exemplo de bom atendimento

Umas das melhorias implantadas na região que merece destaque é o
AMA 24 horas do Jardim Peri, localizado a Av.Peri Ronchetti nº914, a
unidade da Saúde atende uma demanda grande e conta com uma equipe
de enfermagem nota 10 isso pude observar no dia 11/12 quando lá estive,
os médicos também dá uma atenção legal para os pacientes e sendo assim
nas salas de observação só falta servir um lanches caprichado para as
pessoas que ficam esperando mais de 4 horas por um resultado de exames.

BOMBEIRO CAETANO INFORMA:

Conselho Tia Alzira

Informações úteis a serem
 tomados em dias de temporais

Servidores da Saúde querem mais segurança no
Jd.Paulistano e  comunidade pede só  a 3ºCia
do 18ºBPMM no Jd.Guarani

No dia 28/10 funcionários
do AMA/UBS do Jardim
Paulistano fizeram uma
paralisação e manifestação
para chamar a atenção das
autoridade sobre a falta de
segurança no bairro, a
área é coberta pela
2ªCompanhia do 18ºBata-
lhão de Polícia Militar,
esse é um dos motivos
que leva os moradores do
Jardim Guarani na Brasi-
lândia a solicitar que a
3ºCia do 18BPM/M passe
a cobrir  as ruas do
Jd.Guarani.

Em Dezembro tem a 8º Ação de
Graça na Vila Penteado e Natal

com Música na Brasilândia

  A brasileira  Mariangela Ribei-
ro de Tal, impetrou Mandado de
Segurança contra a cobrança do
ITCMD pela Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo, de
doação vinda do exterior no total
de R$ 507.618,90, e efetuada por
"George Camemberg''  americano,
com residência em Nova York, Es-
tados Unidos da América. Aduz,
nesse contexto, a inconstituciona-
lidade do art. 4º iniciso II, alinea B
da Lei Estadual nº 10.705/00, em
virtude da ausência de Lei Federal
complementar. Foi  concedida a
Segurança. Inconformada a Fazen-
da do Estado de São Paulo, postu-
lou a reforma da sentença. a regu-
laridade da cobrança do ITCMD,
sobre bens situados no exterior,
pois, nos termos do art. 155, I, da
Constituição Federal, os Estados
Membros e o Distrito Federal, pos-
suem competência para instituir o
ITCMD e nos termos do art. 24,I, e
parágrafo 3º da Constituição Fe-
deral, a competência da União e
dos Estados para legislar sobre
direito tributário é concorrente, e,
portanto estes últimos podem exer-
cer a competência legislativa ple-
na nesse âmbito caso inexista lei
federal dispondo sobre normas
gerais.  Outrossim, o art. 146, III da
CF não exige lei complementar da
União, dispondo sobre normas
gerais para  que os Estados Mem-
bros instituam o ITCMD. Pelo
acórdão  proferido nesse Proces-
so conclue-se que a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo,
não pode cobrar o ITCMD sobre
as doações vindas do Exterior.
Apelação - Mandato de Seguran-
ça - ITCMD - Incidência do Impos-
to sobre valores doados por resi-
dente no exterior - Impossibilida-
de - Ausência da Lei complemen-

Doação do Exterior - ITCMD
não há Lei Federal

tar regulando a sua instituição,
como exige o art. 155 parágrafo
1º, inciso III, alínea "b" da CF -
Declararação de inconstituciona-
lidade do art. 4º, inciso II, alínea
"b", da  Lei Estadual nº  10.705/00
(que criou o ITCMD) pelo Órgão
Especial deste Tribunal - Segu-
rança  concedida - Ratificação dos
fundamentos da R. Sentença nos
termos  do  art. 252 do  RITJSP -
Sentença mantida - Recurso des-
provido. O  que  é Acórdo é  a
decisão do órgão colegiado de um
Tribunal (câmara, turma,
secção,órgão especial, plenário,
etc.) que se diferencia da senten-
ça, da decisão interlocutória e do
despacho, que emanam de um ór-
gão monocrático, seja de primei-
ro gráu, seja um desembargador
ou ministro de tribunais, - estes,
normalmente, na qualidade de re-
lator, de presidente ou vice-presi-
dente, quanto aos autos de sua
competência. Wikipédia.

 .

Direito

Dr.Ari Pereira - Advogado -
Membro da Diretpria Plena da As-
sociação Comercial de São Paulo -
email: pereiraari2917@gmail.com -
Tel. cel. (011) 95116-4243.

 No dia 19 de Dezembro a par-
tir das 10h00 da manhã tem Natal
Solidário e Ação Social ao ar livre
e gratuito para os moradores da
região na Rua Puxinana em frente
ao nº47 (Praça.Oswaldo Morales
Matroni) na Vila Rica-Brasilândia,
o evento organizado por lideran-
ça, gente que faz oferece música,
papai noel, bolo, doces.pipoca,
coral de natal, brinquedos inflá-
veis para a garotada, Ação Social
e muito mais. No encerramento o
presidente do Joia da Vila Sérgio
Matroni já confirmou a apresen-
tação da Bateria Nervosa, Nota 10
do Bloco Joia da Vila que vai bri-
lhar no carnaval.

VILA PENTEADO:  No dia 24/
12 uma véspera do Natal em par-
ceria com a Associação dos Mo-
radores da região Wilson Rober-
to Bellopede(Empresa Lellis) pro-
move a 8ºAção de Graça) com

PENSAMENTO - HARMONIA, AMOR, VERDADE E JUSTIÇA

Cuidados: • Raios são fenômenos
atmosféricos caracterizados pela for-
mação de correntes elétricas com mi-
lhões de volts de potencial e que atin-
gem a superfície.  • O Brasil é um dos
campeões mundiais de queda de raios
• A chance de uma pessoa ser atingida
por um raio é de uma para 1 milhão  •
100 pessoas
morrem e outras
500 ficam feri-
das por ano
atingidas por
raios no Brasil  •
É possível esti-
mar a distância
de incidência
dos raios con-
tando os segun-
do entre o “cla-
rão” do raio e o
trovão ouvido.
Multiplicando
esse número por 300 metros (a veloci-
dade do som por segundo), tem-se a
distância em metros do local onde ocor-
reu a descarga.  • A possibilidade de
você ser atingido por um raio em um
temporal inicia-se meia hora antes e
continua até cerca de meia hora após a
atividade máxima. Mantenha-se pro-
tegido durante esse período.

 Proteja-se  • Durante os tempo-
rais, evite aglomeração de pessoas
mantendo pelo menos uma distância
de 5 metros uma da outra.  • Se você
estiver em locais abertos como campo
de futebol, piscina e praia, aos primei-
ros sinais de um temporal abandone
imediatamente o local, procurando abri-
go em prédios.  • Nunca seja o ponto
mais alto da redondeza. O raio procura

sempre os pontos que se sobressaem
da superficie como atrativo à descar-
ga. Caso você esteja em um local des-
campado, abaixe-se com os joelhos do-
brados e as mãos na nuca procurando
tampar os ouvidos.  • Nunca procure
abrigo sob árvores isoladas ou prédi-
os rústicos como aqueles de proteção

para animais, existen-
tes em pastagens.  •
Nunca fique perto de
cercas metálicas, rios,
lagos , veículos ou su-
perfícies que condu-
zam eletricidade.  • Se
você estiver no alto de
um morro, desça para
o ponto mais baixo do
terreno. Um capão de
árvores nas baixadas é
uma boa proteção.  •
Prédios de concreto
com fiação elétrica, ca-

nalizações de água ou de outro tipo
constituem-se em excelente proteção
contra as descargas.  • Se você estiver
dentro de casa ou de qualquer prédio,
retire os “plugs” dos aparelhos elétri-
cos das tomadas, não use telefone ou
outros equipamentos elétricos. Fique
longe de tomadas de força ou de su-
perfícies metálicas e das torneiras e
chuveiros.  • Se você estiver em uma
estrada ou na rua, a melhor proteção
existente é dentro do veículo com os
vidros fechados.

• Você pode ser atingido não so-
mente pelo raio diretamente como tam-
bém por “faíscas” refletidas por obje-
tos da proximidade.

 Fonte: Cepagri e Rede Integrada Nacional de
Detecção de Descargas Atmosféricas ( Rindat).

Presidente do Conseg Brasilândia Willames Lima que
 infelizmente faleceu no ano passado vítima da Covid 19

Ari Pereira

entrega de alimentos para famílias
carente e muita diversão para as
crianças, a festa acontece na Av.
Padre Orlando Garcia da Silveira
altura do nº142  na Vila Penteado.
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Curiosidades do Trânsito

Aos Condutores de Veículos
e o Custo Social Devo dizer, que
os motoristas condutores de ve-
ículos automotores da capital,
ocupam 92 mil ruas dos 1,5mil
Kms quadrados da capital, da
mesma forma nos 645 municípi-
os dos 248 Km2 do estado de São
Paulo, bem como nas estradas
espalhadas nos 8,5 milhões de
Km2 do Brasil além das frontei-
ras. Os CFCS são os braços e as
pernas dos Detrans no que tan-
ge o ensinamento, formação e
educação dos motoristas do Bra-
sil. Os CFCS são como a BNCC –
Base Nacional Comum Curricu-
lar do Mec para credenciar os
condutores a receberem suas
CNH e terem boas condutas para
ajudar diminuir o custo social do
nosso PIB. Esta é a nossa mis-
são. O Detran/SP, o maior do Bra-
sil e da America Latina, precisa
ajudar-nos um pouco mais, prin-
cipalmente em relação a custos e
burocracia, para podermos atuar
e ajudar a facilitar a vida do cida-

dão, que depende
muito do nosso se-
guimento, como por
exemplo no Brasil
55% de jovens entre
18 a 22 anos ainda
não tiraram a CNH
por não serem moti-
vados, sabendo que
a mesma facilitará
conquistar emprego e
melhor vida social.
Dados estatísticos
mostram que o De-
tran/SP emitiu 816 mil

CNHS em 2014, contra 564 mil em
2017, uma queda considerável, ao
invés de aumentar. O grande de-
safio do nosso setor é começar a
instruir os condutores para o novo
modelo de mobilidade do país que
se adequam as necessidades fu-
turas. É de conhecimento de to-
dos que as mortes nas estradas,
acontecem por falhas humanas e
multas de trânsito por não usarem
os conhecimentos adquiridos. Só
no aeroporto de Congonhas foram
aplicadas 8.256 multas em 2018 e
na Avenida Cruzeiro do Sul /San-
tana 4.022, o quinto maior índice.

Hoje inicio a minha coluna co-
mentando o exagero cometido por
algumas emissoras de televisão  na
cobertura da morte da cantora
Marília Mendonça em acidente
aéreo na última sexta-feira.

Sem contar a carona que al-
guns artistas pegaram na cober-
tura da tragédia para aparecerem
um pouco mais, meio a situação
constrangedora daquele momen-
to. Um verdadeiro desrespeito aos
familiares.

A Record por exemplo costu-
ma sempre ser bastante criticada
por suas coberturas sempre que
algum famoso morre, mas o que
tudo indica a Globo acabou assu-
mindo esse papel.

Após exibir o corpo de Marília
Mendonça sendo retirado do avião,
a emissora também mostrou o en-
terro da cantora mesmo contra a
vontade da família que fez duras
críticas por essa postura.

Como os parentes da artista
queriam uma cerimônia privada,
eles não permitiram a entrada do
público e nem da imprensa. A
Globo, no entanto, deu aquele
jeitinho brasileiro de mostrar os
últimos momentos da despedi-
da de Marília Mendonça mos-
trando imagens aéreas do cemi-
tério onde ela foi enterrada.

A decisão do canal carioca,
repercutiu negativamente entre
muitos fãs, fazendo a emissora
ser comparada a Record, inclu-
sive. A emissora usou drone no
cemitério, aproveitando os mo-
mentos finais para ganhar au-
diência.

Se a família da cantora não
liberou a entrada da imprensa, a
Globo não deveria usar os re-
cursos do drone para mostrar o
cemitério. Por outro lado, a Re-
cord alfineta a Globo dizendo
que poderia mostrar as imagens
do cemitério de helicóptero, mas
decidiu respeitar a família.

Para a coluna a Globo ultra-
passou todos os limites com
esse drone em cima do cemité-
rio. A família cedeu horas de
velório aberto aos fãs e à impren-
sa, custava deixar eles um mo-
mento a sós na despedida final.

Faltou sensibilidade e res-
peito por parte do jornalismo da
emissora que não respeitou o
pedido da família. Porém, vale a
pena ressaltar que a emissora
mais discreta nessa cobertura
foi o SBT que se limitou apenas
a mostrar o acontecido nos
seus telejornais.

3

 Sabendo, porém, Jesus que os
discípulos murmuravam dentro de
si pelo que havia dito, disse-lhes:
“Isto vos escandaliza?” (...) Dai em
diante, muitos dos seus discípulos
retiraram-se e não andavam em sua
companhia. Disse, então, Jesus aos
doze: “Também vós quereis ir em-
bora?” (João 6:61-67).

 Quando nos foi apresentado
este tema, um irmão, tomado pelo
seu tutor, disse-nos: “Senhor, tem
compaixão de mim, que sou lunáti-
co, porque muitas vezes cai no fogo,
e muitas na agua” (Mateus 17:14-
15), pois não estava em tua compa-
nhia e hoje, que estou curado, não
sei viver sem ti. Por favor, deixa-me
ficar ao teu lado, não quero ir embo-
ra.    Aprendi contigo, Senhor, que
na vida a dois não pode haver isola-
mento e nem anulação das partes,
porque, então Senhor, quereria eu
ficar fora do alcance de teus braços?
Quando me arrependi de meus mui-
tos pecados houve uma festa no céu
que não foi feita para os noventa e
nove justos que estavam comigo
(Lucas 15:7), não, Senhor, não que-
ro ir embora. Inclusive, Senhor, vós
mandastes convidar os pobres, os
coxos, os cegos, os aleijados, enfim,
todos os excluídos das igrejas e das
sociedades, e, eu estava incluído. Não
quero ir embora mesmo!

 Não me condenastes (João 8:11)
e afirmastes que eu também estaria
contigo no paraíso (Lucas 23:43).
Como posso não querer tão ótima
amizade? Na autoestrada do meu
Espírito só encontrei, ao teu lado,
Paz, Amor e Luz. Não, querido ami-
go, não quero ir embora.

 Ensinaste-me a aceitar meu
próximo sem questionar sua raça, cor
ou mesmo sua crença, e isto, Senhor,
é a manifestação do Amor de Deus,
através de mim, para suas criaturas.
Recebe-se de vós este Amor, por-
que não distribuí-lo? Irradiá-lo? Se-

ria egoísmo de minha parte querer só
para mim essa benção. Tenho a cer-
teza, Amado Amigo, que não seria de
teu agrado eu estar ao vosso lado
procedendo egoisticamente, e, como
não desejo ir embora, tudo farei para
agradá-Lo, mesmo porque, é para
meu próprio bem esta decisão.

 Enquanto, Senhor Jesus, os ca-
tólicos afirmam que fora da igreja não
há salvação, e os evangélicos orien-
tam que fora do cristianismo ninguém
se salvará, vós, Mestre Amado, en-
sinas que todo aquele que fizer a von-
tade do Pai Eterno, será salvo. Isto
significa que não são as igrejas ou
congregações religiosas que nos sal-
vam, mas todo aquele que seguir as
orientações divinas que estão conti-
das em todas as religiões do mundo.
Diante deste universalismo que vê
apenas o intimo de cada um, porque
quereria eu abandonar-Te? Não! Não
quero ir embora, Senhor.

 Amado, vós que viestes como o
anjo de Deus a nos revelar o caminho
que leva à verdade para que entenda-
mos a vida eterna do Espírito, e que
na cruz exemplificaste o verdadeiro
Amor que devemos ter em nossos
corações, estaria contente com vos-
sos seguidores da atualidade? Eu gos-
taria de estar no meio daqueles que
te seguem de verdade e por isso, vos
peço o entendimento para compre-
ender vossas instruções, a força para
seguir passo a passo a senda por vós
indicada, a paciência e a fé para não
esmorecer nesta via escolhida, e, o
Amor para eu reconhecer em meu
semelhante a Vossa manifestação,
porque, Senhor, não me escandaliza
ser teu adepto, antes, tenho a alegria
em seguir-te. Pôr isto e por tudo o
mais que existe em minha vida, não
quero ir embora. Deixa-me ficar do
teu lado, Senhor, porque O amo com
toda força de minha alma e, tanto
ontem como hoje, quero alimentar a
minha vida com Teu sublime Amor”.

.

  O trabalho enobrece o homem e, talvez, alguma mulher. Há pessoas
que ao ouvir a palavra trabalho, se sentem cansadas. O cabra honesto, nas-
ceu pra trabalhar; o vagabundo nasceu para dormir, serrar cigarro e cachaça.

  Quando for inquirido a falar sobre amor, tire o corpo fora! Amor só de
mãe e olhe lá! Amor é caso sério! Em casos de amor, opiniões, ninguém sabe
o que diz!

  Cuidado no que se refere a projetos. Um projeto bem projetado, funci-
ona; mal projetado leva o cabra pro buraco, fica de ‘tanga’, perde o nome na
praça e perde a vergonha, junto a outras perdas!

 Triunfo é coisa rara, mais rara que namorar e casar com moça bonita e
rica! Comunique-se antes de entrar bem, namorando e se casando com mulher
pobre e feia.

  Vida familiar, nos trinques! Não encontrará nenhum obstáculo em qual-
quer iniciativa, inclusive a de ‘estourar caixas eletrônicos!

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

 Há uma página musical da velha guarda que frisa: ’Tudo passa e tudo
passará! ”Não vá nessa! As coisas e fatos passam, mas retornam piores do que
a encomenda.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 O amor é um caminho tortuoso e numa dessas curvas pode capotar sua
paixão! Você entra bem e caso queira sair dessa situação, às vezes se sai mal.
Arranjo outro ‘gancho’ e cai do burro. Pense nisso!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Vida particular mais bagunçada que panela de feijoada! Sogra morando
junto, cunhados manguaceiros, sogro jogador inverterado, cunhadas com
filhos, um de cada cor e você não sabe como sair dessa! Um conselho: mude
pro planeta Marte!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
 No ambiente familiar, jogo de cintura, não resolve. O jogo que resolve é

jogar tudo pro alto e, de auto, caia fora da raça!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Nada de parcerias! Parceria e sociedade só dá rolo. Parceria em firmas e

com a mulher do sócio, da enguiço, principalmente se a ‘parceira’ foi miss
alguma vez na vida! A ‘máquina’ é joia, mas nessa parceria cheira cemitério!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
  Ocasião oportuna para visitar parentes e amigos! Amigo é palavra fácil de

falar e difícil de se encontrar um amigo sincero! Portanto, confie nos familiares
que, embora alguns não funcionem a contento, é melhor que um falso amigo!

Kaidakama
HORÓSCOPO

(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

NÃO QUERO IR EMBORA

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Faça uma reciclagem em sua vida enrolada, tão enrolada tal qual palha de

aço! Pague regularmente e nos vencimentos prescritos todas suas dívidas e
durma tranquilo! A malandragem tem vida curta!

Clauddir Pereira

Curiosidade Adir Vergílio

Especial Henrique Veltman

Esaú e Jacó  foram filhos
de Isaac, netos de Abraão. A
complicada história deles está
relatada em Gênesis, primeiro li-
vro da Torá. Antes mesmo deles
nascerem Deus havia anunciado
que o mais velho serviria o mais
novo, e que duas nações esta-
vam sendo geradas no ventre de
Rebeca, esposa de Isaac e mãe
dos meninos.  Machado de As-
sis inspirou-se nessa narrativa
para construir um ótimo romance
baseado nos gême-
os Pedro e Paulo.
Mas isso fica para
os interessados na
obra de Machado.  
Voltemos ao Gêne-
sis e, sobretudo,
aos midrashim que
se ocuparam dessa
história. Após o
nascimento dos gê-
meos ficamos sa-
bendo que Isaac se
identificava mais com Esaú, que
era caçador e Rebeca com Jacó,
que era pacato e habitava em ten-
das. Naquele tempo, está na nar-
rativa bíblica,  havia um costume
a respeito da benção paterna. E
aconteceu que, como Isaac já es-
tava idoso, havia ficado cego com
a idade e sentia que estava próxi-
mo o tempo da sua partida, Isaac
chamou a Esaú, seu filho mais
velho (sim, ele nasceu alguns mi-
nutos antes de Jacó), e pediu a
ele que saísse à caça a fim de fa-
zer depois um guisado saboroso.
A intenção do pai era abençoar o
filho com todo o direito de sua
primogenitura, após comer o ali-
mento conquistado e preparado
por seu filho mais velho. Rebeca
ouviu a conversa, chamou o seu
preferido Jacó e  contou o que
estava acontecendo, além disso
pediu a ele que trouxesse do re-
banho dois bons cabritos, para
que ela, após preparar um guisa-
do do jeito que o pai gostava, tam-
bém colocaria a pele deles sobre
o corpo de Jacó (que era liso, en-
quanto o irmão tinha muitos pe-
los pelo corpo) e vestiria Jacó
com alguma roupa de Esaú. Des-
sa maneira, ele poderia ser aben-
çoado pelo pai, no lugar do irmão.
Apesar de, a princípio, ter ques-
tionado a mãe, Jacó procedeu
como ela dissera. Ah, essas mães
bíblicas...

De acordo com a Torá e os
posteriores acréscimos dos mi-
drashim,  Isaac estranhou o fato
de ter chegado o cozido tão de-
pressa, e a voz ser de Jacó, mas
acabou sendo convencido de
que era Esaú. Assim, ele comeu o
cozido e em seguida abençoou o
filho dizendo ”Assim, pois, te dê
Deus do orvalho dos céus, e das
gorduras da terra, e abundância
de trigo e de mosto. Sirvam-te po-
vos, e nações se encurvem a ti;
sê senhor de teus irmãos, e os
filhos da tua mãe se encurvem a
ti; malditos sejam os que te amal-
diçoarem, e benditos sejam os
que te abençoarem” (Gn
27,28:29). Esaú voltou da caça,
preparou o cozido e descobriu
que havia perdido sua benção.
Gritou, chorou, implorou ao pai
que o abençoasse também. Lem-
brou-se que tinha vendido o di-
reito de primogenitura ao irmão
anteriormente, em troca de um
prato de lentilhas cozidas e ago-

A Torá segundo HBV
ra perdera também a bênção pa-
terna. Ao choro e magoás de Isaú,
lhe disse Isaac: ”Eis que a tua
habitação será nas gorduras da
terra e no orvalho dos altos céus.
E pela tua espada viverás, e ao
teu irmão servirás. Acontecerá,
porém, que quando te assenho-
reares, então sacudirás o seu
jugo do teu pescoço” (Gn
27,39:40). Jacó, apavorado com a
possível reação do irmão -  a esta
altura dos acontecimentos, Esaú
o odiava, - Jacó fugiu para Harã,
onde morava seu tio Labão. Anos
mais tarde, já casado e com filhos,
Jacó (que havia tido um encon-
tro com Deus, e mudado de nome
para Israel), foi ao encontro do
irmão, enviou-lhe antes presen-
tes e se humilhou: ”E ele mesmo
(Israel) passou adiante deles e in-
clinou-se à terra sete vezes, até
que chegou a seu irmão. Então

Esaú correu-lhe ao
encontro, e abraçou-
o, e lançou-se sobre
o seu pescoço, e bei-
jou-o; e choraram”
(Gn 33:3,4).

Pois é, uma his-
tória inacreditável e
profundamente de-
primente. Um melo-
drama familiar, perso-
nagens que mentem,
enganam e roubam
mas de alguma forma

emergem como heróis, consagra-
dos para sempre entre as sete ma-
triarcas e patriarcas que invoca-
mos em cada serviço de oração.
Rebecca levou um bom tempo
para engravidar, mas ela gerou gê-
meos que “brigavam” em seu
ventre  e nasceram como tipos ra-
dicalmente diferentes. Há um  mo-
mento comovente nesse drama:
depois que o ato enganoso é fei-
to, é quando Esaú pergunta a Isa-
ac: “Você tem apenas uma bên-
ção, pai?” e chora em voz alta.
Esta pode ser a graça salvadora
da história, um ponto de virada,
com Isaac respondendo: “Claro
que tenho bênçãos para ambos
os meus filhos - bênçãos diferen-
tes, talvez, porque eles são pes-
soas diferentes, mas bênçãos de
igual valor porque eu os amo
igualmente”.

Ao rabino Sobel, anos atrás,
quando apresentei minhas dúvi-
das sobre o caso,  ele respondeu,
“meu caro, a Torá  não é um ma-
nual de paternidade”.

Nos meus tempos de ginásio,
nas aulas do moré Burlá,  eu que-
ria muito ver Rebeca como um
modelo. Mas o tempo passou e.
em vez disso, achei-a uma mulher
falsa, uma impostora. Não só es-
colher Jacó em vez de Esaú, mas
conspirar para enganar seu pró-
prio marido?

O que devemos aprender com
isso; o que devemos admirar?

Escrevi algumas pequenas
peças para o Teatro dos biscoi-
tos Piraquê na TV Rio. Entre elas,
peguei esse episódio bíblico, de-
vidamente transplantado para um
cenário moderno, fez algum su-
cesso. Mas gerou críticas, na sua
coluna do jornal O Dia, o José
Fernandes, além de maldizer a
minha tradução (!) disse que a
mensagem era tola e infeliz. Tive
muita vontade de revelar a ele que
não era tradução de um imaginá-
rio autor inglês, mas um relato
bíblico devidamente copidesca-
do por mim. Moysés me disse que
era melhor ficar calado, o Berba-
ra acreditava sempre que eu adap-
tava textos de escritores ameri-
canos, ingleses e espanhóis. Não
valia a pena contar a verdade...
E-mail: hbveltman@gmail.com

ADIR
VERGILIO

ESPECIALISTA
EM TRANSITO

CEL. (11) 9.9958-4775

A Fórmula 1 desde a sua cria-
ção nos anos cinquenta, e a evo-
lução tecnológica, têm andado
de mãos dadas.Desta época, nos
primeiros campeonatos mundi-
ais, cominício no dia 13 de maio
de 1950, no antigo campo de pou-
so de aviões da Segunda Guerra
Mundial, em Silverstone, na In-
glaterra, corrida vencida por Giu-
seppe Farina, piloto da A.L.F.A.-
Romeo, até os anos sessenta, as
equipes, haviam se con-
tentado com o suporte
técnico da indústria au-
tomobilística. Neste perí-
odo, por exemplo, foram
desenvolvidos os freios
a disco, hoje indispensá-
vel nos automóveis usa-
dos no dia a dia.  Com acir-
ramento das competições
entre fábricas, como a
Ferrari, Lotus, Matra,
B.R.M. entre outras, engenheiros
como Colin Chapman, fundador
da Lotus e Mauro Forghieri, pro-
jetistada Ferrari.  Começaram a
buscar novos horizontes, o pri-
meiro passo foi a indústria aero-
náutica, como por exemplo, o uso
de aerofólios, uma hélice de heli-
cóptero adaptada na parte trasei-
ra de um monoposto da Ferrari,
em1968, no Grand Prix da Bélgi-
ca, em SPA-Francorchamps.  Nos

A Fórmula 1 e a
Evolução Tecnológica

anos setenta, passaram a usar de
túneis de vento, para desenvol-
vimento dos monopostos, com
apoio de universidades, como a
Cranfield University, na Inglater-
ra. Conhecida pela formação de
engenheiros da área, como Allan
Henry, famoso por publicar maté-
rias e livros sobre a evolução tec-
nológica da Fórmula 1.  Nos anos
oitenta, passaram a usar como
suporte tecnológico não só a in-

dústria aeronáutica como a
indústria aeroespacial, a
McLaren, sob a direção
técnica de John Barnard, fa-
bricou o primeiro monopos-
to de fibra de carbono, com
suporte da Hercules Aeros-
pace, o Mclaren-Ford-
MP4. O material,mais leve
que o alumínio e mais re-
sistente à pressão
aerodínâmica,tensão, im-

pacto e torção que o aço.  A partir
deste momento, os carros se tor-
naram mais leves, seguros e efici-
entes diante das exigências em
suas performances nas pistas de
competição. Isto dura até os dias
atuais, fazendo da Formula 1, uma
categoria mais segura que em
tempos de outrora, como por
exemplo, nos anos setenta, em
média com um acidente fatal por
ano.  E-mail: clauddir@gmail.com

Automobilismo
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LÉO TRANSPORTES
Viagens Interior - Sítios  -  Chácaras - Barzinhos   Igreja - Praia
- Excursões - Eventos    Formaturas   - Casamentos - Batizados

9.6287-4964 Leonardo

Em noite de glamour no dia 11 de novembro foi realizado na Casa da Cultura Salvador Ligabue,
Largo da Matriz nº 215 – Freguesia do Ó.  O tradicional evento que acontece desde 1990, contou
com apoio de entidades civis e órgãos de imprensa. Homenagearam pessoas físicas e jurídicas
que tenham relevantes serviços prestados a comunidade, e aos que não medem esforços em
promover melhor qualidade de vida aos necessitados. Uma realização da Revista Quem é Quem
e UCOPIR - União dos Compositores de Pirituba e Região. Parabéns pela belo evento.

A vida é como uma carroça
que quando está vazia faz muito

barullho e na política também
acontece isso. Mas tem um

lider que faz barulho mas
resolve, é o nosso parceiro e

líder comunitário da zona norte
o Antonio Carlos Chiaretto,

que voltou para a Câmara
Municipal de São Paulo, a
convite do nobre vereador

Paulo Frange que neste mo-
mento parabenizo da escolha

certa. Parabéns e quem ganha é
a zona norte.

Hein e por quê?

PARABÉNS,
PARABÉNS!
Ele voltou...

 A versátil modelo
Tamires Guimarães,
de 22 anos, 1.68 de

estrutura e beleza, de
olhos e cabelos casta-
nhos, surprende com
sua habilidade como
 Dj conhecida como

TG, gosta de dançar e
tocar nas casas de

São Paulo e do Brasil.
Foto: @izlobuck
A arte é o DJ TG

Seu Dadinho foi um gran-
de mestre cujos ensinamentos
ficarão guardados em minhas
memórias. Quanta verdade
existia em cada palavra por
ele proferida. E quando o as-
sunto era música então...se
tornava uma aula de Samba
& Carnaval. A humildade e
generosidade nunca coube-

Que perda irreparável para o
mundo do samba paulista

ram dentro de si e pela abun-
dância interior, transbordava
por onde passava. Daqui pra
frente ficaremos órfãos da pre-
sença física deste baluarte.

Os seus ensinamentos fica-
rão perpetuados para àqueles
que tiveram ouvidos para a bus-
ca do seu conhecimento...!! Um
mestre verdadeiro é aquele que

prepara seus alunos para irem
muito além daquilo que ele pró-
prio foi...!!  E o Dadinho subiu
um novo degrau da escada
evolutiva de sua alma...agora vai
descansar um pouco...transmitiu
muita coisa neste plano. Missão
cumprida com louvores neste
confinamento terrestre. Obriga-
do mestre. Walmir Bardo

96676-1536 CASSIUS

PRÊMIO QUALITY DO
EMPREENDEDORISMO 2021

TOP em Ação e Virtude!



 As obras da Linha 6-Laran-
ja de metrô de São Paulo - maior
obra de infraestrutura em execu-
ção atualmente na América La-
tina, que é uma parceria públi-
co-privada (PPP) do Governo do
Estado de São Paulo com a Con-
cessionária Linha Universidade
- estão avançando de forma ace-
lerada. Em virtude disso, a Con-
cessionária Linha Universidade
(Linha Uni) e a construtora AC-
CIONA informam o início das
atividades em três turnos na fu-
tura Estação Itaberaba a partir de
quinta-feira, 11/11. A alteração
amplia o horário das atividades
do canteiro para 24 horas de se-
gunda-feira a sábado.  Esta am-
pliação é necessária para aten-
der às demandas do projeto, que
está avançando rapidamente e
dentro do cronograma previsto.

 Vale ressaltar que a constru-
tora ACCIONA irá adotar uma
série de medidas mitigadoras de
ruídos, bem como manutenção
periódica dos equipamentos, ate-
nuação do sinal sonoro dos ca-
minhões e guindastes, implanta-
ção de barreira acústica, além de
treinamento com os colaborado-
res sobre o comportamento ade-
quado durante as atividades no-
turnas.   Os moradores e comer-
ciantes do entorno foram devi-
damente informados sobre o iní-
cio das atividades de terceiro tur-
no por meio do envio de comu-

nicados, divulgação em redes
sociais das empresas e disponi-
bilização de material informati-
vo no site da Linha Uni –
www.linhauni.com.br.

 Para mais informações: A po-
pulação pode entrar em contato
com a Central de Atendimento da
Linha Uni, pelo 0800 580 3172,
de segunda a sexta, das 8h30 às
17h30, ou por meio da página ht-
tps://www.linhauni.com.br/con-
tato.  Nas proximidades, ainda é
possível contar com atendimento
presencial por meio da Central de
Relacionamento à Comunidade
localizada na futura Estação João
Paulo I - Praça Pastor Enoque
Barbosa Medrado. O atendimen-
to presencial funciona de segun-
da a sábado, das 7h às 17h.

  Sobre a Linha Universida-
de ou Linha 6-Laranja -  Com

15 km de extensão e 15 estações,
a Linha 6-Laranja de metrô de
São Paulo vai ligar o bairro da
Brasilândia, na zona norte, à Es-
tação São Joaquim, na região
central da cidade, reduzindo a
apenas 23 minutos um trajeto que
hoje é feito de ônibus em cerca
de uma hora e meia. A linha de-
verá transportar cerca de 630 mil
passageiros por dia.  Maior obra
de infraestrutura em execução atu-
almente na América Latina, o
empreendimento é uma parceria
público-privada (PPP) do Gover-
no do Estado de São Paulo com a
Concessionária Linha Universida-
de. As obras estão em execução
pelo braço de construção do gru-
po ACCIONA, com geração de
mais de 9.000 empregos. Depois
de finalizada, a Linha 6 será ope-
rada pela Linha Uni por 19 anos

Sob o lema “um Brasil que se
alimenta e outro que não”, a cam-
panha da LBV está mobilizando
doações para entregar, no mês de
dezembro, 50 mil cestas de ali-
mentos não perecíveis em 226
cidades brasileiras, as quais vão
beneficiar famílias em vulnerabi-
lidade social e em risco alimen-
tar atendidas nos serviços e pro-
gramas socioeducacionais da Ins-
tituição e também famílias assis-
tidas por organizações que são
assessoradas e atuam em parce-
ria com a Legião da Boa Vonta-
de. O objetivo é proporcionar a
elas um Natal digno e sem fome.
Celebrar o Natal é também aju-
dar quem mais precisa - Doe itens
que compõem a cesta: arroz, fei-
jão, óleo, açúcar, café, leite em pó,
macarrão, farinha de mandioca,
fubá, farinha de milho, mistura
para mingau, extrato de tomate,
biscoito de maisena, canjiquinha,
sardinha enlatada e sal.  Doe o
valor da cesta e a quantidade que
puder: acesse o site
www.lbv.org.br.

Faça doações via transferên-
cia bancária pelo PIX: e-mail:
pix@lbv.org.br.  Leve sua doação
na LBV: consulte www.lbv.org/
enderecos. Informe-se pelo tele-
fone: 0800 055 50 99.  Acompa-
nhe as ações realizadas pela Le-
gião da Boa Vontade nas redes so-
ciais, pelo endereço @LBVBra-
sil no Facebook e no Instagram.
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Estação Itaberaba inicia
atividades em três turnos

LBV lança campanha do natal
para doação de alimentos

Casa de Cultura Freguesia
do Ó celebra mês da

consciência negra com show
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a programação do

Mês da Consciência Negra. Com shows gratuitos em todas as regiões da cidade, o evento celebra a
história de luta e resistência da população negra, valorizando a sua produção artística.  Em 2021, o
evento é ainda mais emblemático, por simbolizar os 50 anos da primeira celebração do dia 20 de novem-
bro, e também o início das reivindicações da data como Dia da Consciência Negra. Essa é a data do
assassinato de Zumbi dos Palmares, líder quilombola brasileiro. A data foi reconhecida por lei federal
em 2011 e oficializada como feriado municipal em 2004.  Casa de Cultura Freguesia do Ó recebe show
da cantora baiana Josyara, com sucessos do seu disco Mansa Fúria, produzido por Junix (BaianaSystem).

Casa de Cultura Freguesia
do Ó celebra mês da

consciência negra com show

Brasilândia ganha primeiro Parcão
A região foi contemplada com o seu primeiro parque para cães

após um grupo de moradores apaixonados por pets do bairro Vila Rica,
na Brasilândia, solicitarem à vereadora Sandra Santana a revitaliza-
ção de uma praça bastante frequentada por eles. Pág. 2

Império de Casa Verde
inaugura  quadra com

festa  neste sábado
Sábado (13) é dia de matar a saudade da Império de Casa Verde!

A partir das 22h, a agremiação promove a 6ª edição da Festa do
Ziriguidum na quadra nova, com participação de escolas de samba
convidadas e ingressos a R$ 25. Pág. 3A apresentação será dia 13 de Novembro às 19h30.
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Todos nós sabemos que o ano que vem está preparando para a imprensa o maior duelo político
da história. Lula,  Bolsonaro. Direita x Esquerda. Esse é o Duelo que deve começar a agitar o ano
que já se aproxima e é vivido em 2021. Não é fácil prever algo, mas é possível atentar ao papel do
jornalismo.  Não é papel nosso defender A ou B. Muito menos atacar qual lado que seja. É nosso
papel ventilar a possibilidade de um Brasil unido contra as mentiras e informações falsas que,
certamente, serão espalhadas e deixar o recado de que a democracia é sempre o melhor remédio
para todos os males.  Analise os fatos, confie nas urnas, trabalhe o melhor candidato. Diga sim à
democracia!

Artigo
 Valdir Coscodai

Os ganhos do Brasil com as normas
 internacionais de contabilidade pública

Este ano, o Brasil está dan-
do um passo significativo para o
compliance, transparência, efi-
cácia e equilíbrio das finanças
públicas governamentais no
âmbito da União, estados e mu-
nicípios, com a entrada em vi-
gor do conjunto das Normas In-
ternacionais de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público - IP-
SAS (sigla para International
Public Sector Accounting Stan-
dards). A adesão do nosso país
ocorreu em 2015, sendo opera-
cionalizada a partir de um acor-
do de cooperação firmado pelo
Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) e a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), que
editou a Portaria 548/15, esta-
belecendo cronograma de ado-
ção e implementação até o final
de 2024.  É fundamental que os
gestores do setor público empe-
nhem-se de modo efetivo para
que as IPSAS sejam adotadas de
modo integral. Se já estivessem
em pleno uso, provavelmente
teríamos mais responsabilidade
fiscal, poderíamos ter evitado as
famosas "pedaladas" e outras
manobras de cunho fiscal, de
graves consequências, inclusive
políticas, e possivelmente have-
ria menos unidades federativas
em situação fiscal delicada, in-
capacitadas, portanto, de atender
devidamente a população com a
oferta de serviços públicos.  As
IPSAS estabelecem uma nova
dimensão à gestão pública, com
um olhar mais técnico e geren-
cial e menos político. Um aspec-
to relevante é que alteram o re-
gime contábil de caixa modifi-

cado (até então prescrito pela le-
gislação brasileira sobre orça-
mento) para o regime de com-
petência, cujos relatórios finan-
ceiros permitem identificar as
transações passadas de maneira
mais íntegra. Com esse método,
há um diagnóstico mais preciso
e realista dos ativos e passivos,
fundamental para o planejamen-
to, ampliando a previsibilidade
das receitas e despesas.

 O impacto é bastante posi-
tivo, por exemplo, na condução
da política fiscal e elaboração
das leis orçamentárias, na pre-
visão de investimentos em em-
presas estatais, redução do défi-
cit, e na maior visibilidade do
endividamento público. Ou seja,
tudo o que o Brasil precisa neste
momento para emergir da crise
econômica e voltar a crescer de
modo sustentado no cenário pós-
pandêmico.  A aderência ampla
dos entes da Federação às IPSAS
também possibilitaria uma pa-
dronização da contabilidade pú-
blica no Brasil, facilitando a in-
teração de União, estados, mu-
nicípios e dos Três Poderes e
conferindo parâmetros mais equ-
ânimes e definidos para que a so-
ciedade, exercendo um legítimo
direito democrático, possa acom-
panhar e cobrar eficácia na ges-
tão do erário. Além disso, os ór-
gãos de controle passam a dis-
por de informações mais com-
pletas e plenamente auditáveis,
e a utilização de normas padro-
nizadas facilita a inserção glo-
bal, considerando que muitas
práticas estabelecidas em acor-
dos e tratados dos quais nosso

país é signatário passam por um
modelo mais eficiente de conta-
bilidade pública, como o institu-
ído pelas IPSAS. Trata-se de algo
importante para as relações multi
e bilaterais.  O Ibracon - Institu-
to dos Auditores Independentes
do Brasil participa do processo
de tradução das IPSAS para ado-
ção no País. Além disso, contri-
buindo para a difusão dessas nor-
mas pelos profissionais, fez par-
te do curso "Auditoria no Setor
Público (NBASP e NBC TASP)",
fruto de parceria com o Conse-
lho Federal de Contabilidade
(CFC) e o Instituo Rui Barbosa,
que tratou do tema com quase
quatro mil inscritos e alcançou
número superior a 14 mil visua-
lizações no Youtube. Como des-
dobramento desse curso, lançou
a publicação "Implantação das
Normas de Auditoria Financeira
do Setor Público", que apesar de
não substituir a leitura completa
das referidas normas, contribui
para a sua implementação e uti-
lização no exame das demonstra-
ções contábeis.  A entidade tam-
bém promove o "Programa de
Capacitação nas Normas Brasi-
leiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público (NBC TSP)", em
ação conjunta com o CFC e a
Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), que objetiva capacitar
gratuitamente os profissionais da
Contabilidade interessados e/ou
atuantes no setor público. Esse
treinamento, ainda em curso, to-
taliza 33 horas, divididas em 11
sessões de três horas cada, com
mil inscritos em cada módulo.

 Reforçando nosso compro-
misso com o interesse público, o
Ibracon defende e considera deci-
siva a implementação das IPSAS
por todos os órgãos e instituições
do setor público. Afinal, é deter-
minante que haja avanço de modo
qualitativo no atendimento às de-
mandas relacionadas a serviços de
educação, saúde, saneamento bá-
sico, moradia, segurança e inves-
timentos estratégicos. Mais do que
um dever constitucional e legal,
trata-se de imposição para que
voltemos a crescer de modo subs-
tantivo e sustentado e tenhamos
melhores perspectivas de desen-
volvimento.

2         12 A 19  DE NOVEMBRO DE 2021

CONVÉM VOCÊ SABER - PAPO RETO
COLUNA DO DELOSTE

Festa de Natal vai agitar a região com muita
 diversão e benefícios para a Comunidade

 Programe-se para ajudar e
também participar, em Dezem-
bro tem pelo menos 3 Festas le-
gal e beneficente a população da
região, veja a programação.
NATAL SOLIDÁRIO,MUSICA
E AÇÃO SOCIAL acontece dia
19/12 das 10h00 as 22h00 na
rua Puxinana altura do nº47 na
Vila Rica, evento gratuito com
Coral de Natal, Papai Noel,
apresentação de cantores mirins
conhecidos do Programa Raul
Gil, personagens infantis, bolo,
doces, sorteio de bicicletas, brin-
quedos infláveis para a garota-

da e Ação Social com entrega de
benefícios para famílias carentes
através de senhas distribuídas
com antecedência. No dia 23/12
apartir das 10h00 a Festa de Na-
tal reúne amigos e moradores na
rua Campo Redondo no Parque
Tietê com diversão, personagens
e brinquedos infláveis para as
crianças, o evento gratuito é or-
ganizado pelo amigo Gilberto.
Dia 24/12 acontece a 8ºAção de
Graça na Vila Penteado na
Av.Padre Orlando Garcia da Sil-
veira altura do nº145, o evento
tradicional organizado por Wil-

son da Lélis em parceria com a
Associação do bairro vai atender
famílias carentes com alimentos
distribuído através de senhas
além da distribuição de bolas,
doces, brinquedos infláveis e a
presença de Papai Noel. Maiores
informações na próxima edição.
Embora precise ser mais valori-
zado é sempre algumas Lideran-
ças e bons comerciantes que têm
trabalho e Entidades atuantes que
fazem a diferença junto a popu-
lação na periferia principalmen-
te quando o poder público não
ajuda em nada.

Brasilândia ganha primeiro Parcão
A região foi contemplada

com o seu primeiro parque para
cães após um grupo de morado-
res apaixonados por pets do bair-
ro Vila Rica, na Brasilândia, so-
licitarem à vereadora Sandra
Santana a revitalização de uma
praça bastante frequentada por
eles. A falta de um espaço ade-
quado estimulou os vizinhos a se
unirem para a criação do primei-
ro espaço na região.

A pracinha localizada entre
a rua Puxinanã, rua Ovídio José
Antônio Santana e a avenida
Inajar de Souza, sempre foi a
rota favorita dos donos dos bi-
chinhos para os passeios. Ape-
sar da preferência pela área, a
proximidade com a movimenta-
da avenida foi motivo de preo-
cupação dos tutores pelo risco de
fuga e até acidentes com os bi-
chinhos.    “Sempre que encon-
trávamos outros moradores com
seus cães, conversávamos sobre
a possibilidade de ter um local
apropriado e seguro para eles.
Solicitamos a adequação do es-
paço à vereadora Sandra que re-
alizou a obra. O Snoopy apro-
vou (risos)”, conta Carlos Alber-
to José Cardoso, que vive há 30
anos no local, e é dono do vira-

lata de 16 anos.    No dia primei-
ro de outubro, a vereadora San-
dra entregou à comunidade o
novo espaço de 95 metros qua-
drados com grama e área cerca-
da com o alambrado presos em
estacas de madeira (eucalipto).
“Por ser um local já usado pelos
pets e seus donos, adequamos os
equipamentos de segurança às
condições da pracinha para os
cachorrinhos poderem brincar e

correr em segurança”, comemo-
ra a vereadora. As obras foram
realizadas pela subprefeitura da
Freguesia do Ó – Brasilândia,
através de emenda parlamentar.
Esse é o quarto parcão na região,
sendo três na Freguesia do Ó:
praça Domingos Regatieri, rua
João Pereira Porto e Praça IV
Centenário.

 Assessoria de imprensa ve-
readora Sandra Santana

“O Santos FC já entrou em
contato com Moises, o pai do
Bruno do Nascimento, para
minimizar o impacto dos trans-
tornos causados por poucos tor-
cedores exaltados no final do
jogo com o Palmeiras. Para
manter sua paixão pelo Peixe,
Bruninho foi convidado para
assistir ao jogo com o Red Bull
Bragantino,  quarta-feira na
Vila Belmiro, desta vez no ca-
marote. O Clube não compac-
tua com qualquer tipo de vio-
lência e se solidariza com a cri-
ança, que é um dos mais novos
Meninos da Vila, conhecido
pelo elenco, por sempre estar
apoiando o time no portão do
CT Rei Pelé”.

Desde a primeira morte por
Covid-19 no estado de São Pau-
lo, em março/2020, essa é a pri-
meira vez em que nenhum óbito
é registrado.  O resultado nos
mostra o quanto a vacinação tem
sido eficiente no combate à pan-
demia. Atualmente, a taxa de
ocupação dos leitos de UTI no
estado é de 24,5% e na Grande
São Paulo 31,3%.

Todos os condutores do país
com carteira nacional de habi-
litação (CNH) nas categorias C,
D ou E, que incluem motoris-
tas de caminhão, ônibus e vans,
serão multados de forma auto-
mática em R$ 1.467,35, se não
estiverem com o exame toxico-
lógico em dia. O registro será
imediato na CNH.

A Prefeitura de São Paulo
inaugurou dia  (6) o Parque Mu-
nicipal Augusta “Prefeito Bruno
Covas”. O local, que conta com
área de 23 mil m²,  está localiza-
do em um quarteirão entre as
ruas Augusta, Consolação, Caio
Prado e Marquês de Paranaguá.
É administrado pela Subprefei-
tura da Sé.

Um incêndio atingiu a co-
munidade do Boi Malhado, no
bairro do Limão, na zona Nor-
te da capital paulista.   De acor-
do com o Corpo de Bombeiros,
houve o registro de sete pesso-
as feridas, mas todas conscien-
tes. O incêndio se tornou de
grandes proporções de mobili-
zou cerca de 20 equipes dos
bombeiros.  Ainda não se sabe
as causas do fogo, que devem
ser investigadas.

O prefeito de São Paulo, Ricar-
do Nunes (MDB), disse que a tari-
fa de ônibus do transporte coletivo
da cidade podem ficar mais cara
em 2022. Nunes fez a afirmação
durante entrevista à rádio Eldora-
do.  “A tendência é que você feche
o ano com o diesel aumentando
60%”, previu o prefeito. “É prati-
camente impossível você não ter
isso refletido na tarifa”.

A prefeitura da capital pau-
lista deverá instalar até 2024 cer-
ca de 400 jardins de chuva no
município. O espaço serve para
ampliar a permeabilidade do
solo e minimizar os efeitos de ala-
gamentos, permitindo um maior
escoamento das águas das chu-
vas. Desde 2017, já foram im-
plantados 163 jardins, 47 deles
em 2021. “Além de aumentar as
áreas de drenagem e deixar a ci-
dade mais bonita, com os jardins,
elevamos o índice de cobertura
vegetal no município”, disse o
prefeito, Ricardo Nunes. Segun-
do ele, a obra é simples em com-
paração à construção de pis-
cinões. “E por estar em várias
áreas da cidade, tem uma efici-
ência muito boa”, acrescentou.

A Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) informa que a
Supervisão de Assistência Soci-
al (SAS) Casa Verde/Cachoeiri-
nha prestou atendimento a 74 fa-
mílias atingidas pelo incêndio no
Limão. A Coordenação de Pron-
to Atendimento Social (CPAS)
entregou 789 insumos, sendo 213
colchões, 223 cobertores, 213 kits
de higiene, 75 cestas básicas e 75
kits de limpeza. Nenhuma das fa-
mílias aceitou acolhimento.“Equipe
do CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social) estará no local
nesta manhã, colhendo os dados
de quem perdeu documentos no
incêndio para encaminhamento
ao Poupatempo

Editorial
VIOLINO NELES Brás

Pereira



Carnaval 2022 Cassius Clay

 Aproveite o tempo ocioso, para ler um romance, principalmente
sobre costureiros e cabeleireiros nacionais, que já ‘bateram com as
dez!’ Muitos  exemplos pintarão na sua mente e depois os sigam ou
continue ‘machão’, pedra 90!

 Invista no campo amoroso. Campo Amoroso é um loteamento
novo, antigo antro para amores passageiros. Houve denúncia dos
moradores, a área foi loteada e recebeu o nome em homenagem
aos casais que foram ‘despejados!

 Ouça conselhos de pessoas mais velhas e experientes. Algumas
dessas pessoas ‘estão lelé da cuca’ mas podem aconselhá-lo de como
viver caçando e pescando, principalmente mulheres alheias!

Momento favorável para pedir empréstimos! Aproveite o embalo
da eleição e peça uma grana emprestada a vários candidatos! Minta
que tem família numerosa e com essa lábia, a grana sai. Depois da
eleição, mude para um lugar ignorado e adeus viola!

 Deixe de ser desanimado: animais, irmão! Continuando desani-
mado, logo ostentará um lindíssimo par de chifres! Dê a volta por
cima, chute o desânimo e parta para o tudo ou nada com a ‘boneca.’

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

Nada de confiar em sonhos, amizades coloridas, tudo causará
conflito. Acredite no coringão campeão, políticos honestos, inflação
zero, Lula como Presidente da República na próxima eleição presi-
dencial e em Branca de Neve e os Sete Anões!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Adapte-se à vida social. Nada de andar  sujo, roupas rotas e
dormir em baixo de marquises. Candidate-se a um  dos muitos car-
gos políticos e, caso leve chumbo como diversos candidatos leva-
rão, encoste num político que ganhou e peça uma secretaria qual-
quer. Em poucos meses estará por cima da carne seca!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

 Reveja hábitos do rango que devora! Comer  frango colhido nos
despachos de macumba não é recomendável. O frango está ‘carre-
gado de macumba’ e você papando-o, se está passando apertado,
logo será hóspede do Pedrão!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
Num passeio pela pela cracolândia, reviverá momentos felizes

ao se deparar com coleguinhas de um passado recente e que jo-
gavam baralho na penitenciária e agora cultivam e vendem ervas
aromáticas com entregas através de motoqueiros. Sai dessa!
Retornar à penitenciária será jogo bruto!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
Tenha mais sensibilidade nas mãos! Ao afanar um celular, ob-

serve se é de boa marca e de revenda facilitada! Muitos dos seus
coleguinhas têm saído mal; se arriscam e ao negociar com um
atacadista, este prova que é falso e você perde tempo!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Tenha calma para resolver assuntos relativos a estudo, finan-

ças, viagem pra Bahia e se sobrar tempo, almoce! A vida agitada
foi feita para liquidificador e trombadinhas! Lembre-se:

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
Quando a barra pesar, nada dando certo, não desanime. A vida

têm essas coisas. Vá ao terreiro da vovó Candinha e tome passes
seguidos com banho de arruda.

Kaidakama

Cassius Clay
Roteiro

Horóscopo

Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó - São Paulo
 Telefones: (11) 3999-5213 / 94736-4989 -

www.bardotiao.com.br

Bar do Tião - Sede Zero

KaidaKama3         12 A 19  DE NOVEMBRO DE 2021

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.

Império de Casa Verde inaugura
quadra com festa no sábado (13)

Sábado (13) é dia de matar a
saudade da Império de Casa Ver-
de! A partir das 22h, a agremia-
ção promove a 6ª edição da Festa
do Ziriguidum na quadra nova,
com participação de escolas de
samba convidadas e ingressos a
R$ 25.   A programação da festa
conta com a presença da Águia
de Ouro, campeã do Carnaval SP
2020, e das coirmãs Camisa Ver-
de e Branco e Independente, além
das agremiações fluminenses
Beija-flor de Nilópolis e da Im-
peratriz Leopoldinense.   Os in-
gressos custam R$ 25 e podem
ser adquiridos pela plataforma
Sympla. A festa, no entanto, está
submetida aos protocolos antico-
vid-19 vigentes em São Paulo. É
necessário, portanto, apresentar
comprovante de vacina contra a
covid-19 na porta. O uso de más-
cara cobrindo nariz e boca é obri-
gatório. “Desde o início da Pan-

demia optamos por suspender
todas as atividades da escola com
o único propósito de preservar
nossos componentes. Com a li-
beração do governo, compreen-
demos que seja o momento de
inaugurarmos oficialmente a
nova quadra, construída no mes-
mo período, para darmos prosse-

guimento ao nosso calendário de
eventos”, explica Alexandre Fur-
tado, presidente da Império de
Casa Verde.   Festa do Ziriguidum
na Império de Casa Verde - Quan-
do: 13 de novembro, sábado, às
22h - Onde: rua Brazelisa Alves
de Carvalho, nº 146 – Casa Verde
- Quanto: R$ 25

O mês mudou e a cor tam-
bém, sabe por que está tudo
dessa cor. É assim que demos-
tramos nosso apoio ao Novem-
bro Azul. Uma campanha mun-
dial cujo objetivo é ressaltar a
importância da prevenção do
câncer de próstata. Homem que
se cuida tem atitude! Desde dia
1/11  ações estão sendo reali-
zadas com foco em  prevenção
e auto cuidado para a melhoria
de vida dos homens . Com base
nisso  “com o nome conversa
de boteco” a equipe da UBS
Vila Santa Maria realiza orien-

tações para modificações no es-
tilo de vida em hábitos saudá-
veis,   solicitação de exames de
rotinas , palestra sobre os cui-
dados com as doenças HAS crô-
nica, Diabetes Mellitus como
age a doença importância de to-
mar os medicamentos correta-
mente  e alimentação saudável.
São  feita aferição de  pressão,
teste rápido de HIV, sifilis, he-
patite B e C, orientaçãoes odon-
tológica entre outras atividades.
Rua Professor Dario Ribeiro
670 - Mais Informações: Tel:
39651686

Marcia MartinsSaúde

Homem que se
cuida tem atitude!
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 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
      Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h - Sábado das 8:00 às 16:00h

www.cirurgicavieira.com.br

Cidade de São Paulo recebe 867 inscrições para
 desfiles e se torna o maior Carnaval de Rua do Brasil

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Muni-
cipal das Subprefeituras,  re-
cebeu 867 inscrições de desfi-

Desenvolver empreendedo-
res que vieram das “quebradas”
brasileiras, gerar impacto nas
periferias e distribuir conheci-
mento através de uma metodo-
logia de educação que recupera
déficits do Ensino Básico. Tudo
isso em uma mesma ação e com
investimento em dinheiro. Pen-
sando nisso, o Investe Favela,
com apoio do Alicerce Educa-
ção acaba de abrir, para todo o
território brasileiro as inscrições
do edital “Asfalto Morro Aci-
ma”. Os interessados têm até o
dia 26 de novembro para preen-
cherem o formulário de inscri-
ções.

 A ação vai oferecer até R$
120 mil para as nove melhores
práticas empresariais nas peri-

ferias brasileiras, desde que aten-
dam três critérios: empreendedo-
rismo e desenvolvimento econô-
mico, impacto socioambiental do
negócio e referência/protagonis-
mo na periferia ou bairro. Após
todas as fases de seleção, os ven-
cedores serão eleitos através de
voto popular.  Um dos objetivos
da parceria conjunta é usar as
unidades de reforço escolar de
todo o Brasil para que as inscri-
ções do edital atinjam todas as
regiões brasileiras. “É uma ex-
periência com toda a rede de par-
ceiros, que nos ajuda a viabili-
zar esse tipo de ação. Um dos
elementos mais importantes é a
troca de experiência. Queremos
que grandes marcas saibam os
tipos de soluções de negócios que

existem dentro das favelas bra-
sileiras”, explica Liza Simões,
presidente executiva do Investe
Favela.  “Atualmente o Alicerce
tem mais de 107 unidades dis-

tribuídas no Brasil para ajudar
também jovens adultos a recupe-
rarem o déficit escolar no Ensino
Básico. Essa nossa presença é fun-
damental para o edital, já que nos-

sos líderes e colaboradores es-
tão no dia a dia das periferias
brasileiras. O time conhece as
necessidades do empreendedo-
rismo pujante dessas regiões”,
afirma Paulo Batista, CEO do
Alicerce Educação.  Os vence-
dores do edital terão acesso a
organizações estratégicas para
alavancar os negócios das pe-
riferias brasileiras. Além do
Alicerce Educação, o Investe
Favela coloca os empreendedo-
res em contato com o Sebrae, a
consultoria Alvarez & Marsal,
a UNISUAM – Pólen, Endea-
vor, entre outros grandes par-
ceiros e investidores.  Etapas -
O processo seletivo será divi-
dido em quatro fases, o que in-
clui as inscrições no edital, en-

trevistas com a equipe do Inves-
te Favela, um pitch com a ban-
cada de avaliadores e votação
popular.  Os nove empreendedo-
res selecionados ganharão o valor
dividido em quatro cheques de R$
30 mil, investidos de acordo com
o alcance de metas previamente
compactuadas.  Além disso, o In-
veste  Favela se torna sócio mino-
ritário das empresas, garantindo
presença no dia a dia dos negócios
por meio de suporte e mentoria
para o crescimento do empreendi-
mento.

Além disso, estamos sempre
disponíveis para tirar qualquer

dúvida que você tenha
pelo e-mail

contato@investefavela.com.br.

Investe Favela, em parceria com Alicerce, abre edital
para investir R$ 1 milhão em empresas de periferia

 A transmissão pela
CNN Brasil do debate do
próximo dia 17, a partir
das 21h30, entre os pré-
candidatos do PSDB à
Presidência da República,
João Doria, Eduardo Leite e
Arthur Virgílio, vai marcar o lan-
çamento do projeto “CNN Elei-
ções 2022”. Este é o primeiro
núcleo anunciado, entre as prin-
cipais emissoras de TV do país,
para a cobertura da disputa elei-
toral do próximo ano. No seu pla-
nejamento e produção, o núcleo
conta com 16 pessoas, mas sua
execução até o próximo ano deve
envolver todos os jornalistas e
funcionários da CNN Brasil.

 Na primeira cobertura de
uma eleição presidencial no Bra-
sil, a ideia do núcleo é fazer um
trabalho inédito e diferenciado.
Para isso, a CNN Brasil está
montando uma cobertura
abrangente em todos os sentidos,
que permitirá acompanhar as
disputas majoritárias e proporci-

les para o Carnaval de Rua
2022. Este é o maior número
de solicitações na história da
capital e o maior do Brasil

para 2022.  As documentações
para habilitação dos blocos
serão analisadas e publicadas
conforme as emissões das
aprovações. Os cortejos serão
nos períodos pré, durante e pós
carnaval, entre os dias 19 de
fevereiro e 6 de março. Essa é
mais uma etapa do planeja-
mento da Cidade de São Paulo
para o Carnaval 2022, cuja
realização depende das apro-
vações dos órgãos de Saúde
que avaliam o cenário
epidemiológico da pandemia
da Covid-19.  O prazo para que
os representantes dos blocos
entrassem com o pedido de ins-
crição começou em 19 de ou-
tubro e se encerrou na última
sexta-feira, dia 5 de novembro.

onais nas mais diversas regiões
do país. “Além da ampla cober-
tura, vamos também focar em
um debate propositivo, com
menos ataques e mais propos-
tas”, explica Américo Martins,
Vice-presidente de Conteúdo da
CNN Brasil.

 Esse também será o princi-
pal objetivo na estreia do “CNN
Eleições 2022”, com a transmis-
são do debate entre os pré-can-
didatos tucanos à Presidência.
De acordo com as regras já acor-
dadas com os representantes tu-
canos, o programa terá duração
de 90 minutos, divididos em
quatro blocos. No primeiro, após
as considerações iniciais dos
candidatos, os participantes fa-
rão uma pergunta a cada con-
corrente, sem repetição. No se-
gundo bloco, os jornalistas da

CNN farão seis perguntas,
duas para cada candidato.
O terceiro repetirá o pri-
meiro, com perguntas en-
tre candidatos, seguindo as

mesmas regras. No quarto e últi-
mo bloco, cada candidato terá um
minuto e meio para as conside-
rações finais.

 A apresentação do debate
será feita pela jornalista Carol
Nogueira e a ordem das pergun-
tas e respostas de cada bloco será
definida em sorteio, pouco antes
do início do programa.

No bloco inicial, cada candi-
dato terá um minuto para sua
apresentação.

A seguir e em todos os demais
blocos, os tempos serão de 30 se-
gundos para a pergunta, 1min
30s eg para a resposta, mais 30
segundos para a réplica e outros
30 segundos para a tréplica. Após
o programa, às 23hs, a jornalista
Daniela Lima apresentará um
programa com as análises e re-
percussões sobre o debate.

Debate entre tucanos, no próximo dia 17,
 marca lançamento do CNN Eleições 2022

Preparar pessoas para atuarem em situações emergenciais, ope-
rando equipamentos de combate a incêndios, auxiliando no plano
de abandono, identificando produtos perigosos e reconhecendo seus
riscos ou prestando os primeiros socorros, visando preservar a
vida e o patrimônio. Exigida por lei, a brigada de incêndio é uma
condição geralmente necessária para a obtenção do Auto de Vis-
toria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Este documento certifica
que a edificação possui as condições de segurança contra incên-
dio, contemplando medidas estruturais, técnicas e organizacionais
integradas, que possam garantir à edificação proteção no segmen-
to de segurança contra incêndios.

BOMBEIRO CAETANO
INFORMA:

Entrega de certificados de Formação de
Brigada de Incêndio e Emergência 22DSup


