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Bolsonaro anuncia reajuste de 33,24%
no piso salarial de professores

A elevada demanda por inter-
nação fez com que a Prefeitura de
SP abrisse mais leitos na cidade.
Em 23 de janeiro, a capital paulis-
ta tinha 474 leitos de UTI dedica-
do ao atendimento da doença.
Esse total subiu para 566 leitos em
27 de janeiro, alta de 19%.  Refe-
rência no tratamento de Covid-19
na Zona Norte de São Paulo, o
Hospital da Brasilândia atingiu o
índice de 96% de ocupação de lei-
tos de UTI para a doença nesta
quinta-feira (27).  Outro hospital
que chegou a um índice alto de
internações é o Hospital Guarapi-
ranga, na Zona Sul da cidade, que
tem 80% de ocupação de UTI para
Covid-19 e 77% de ocupação nas
enfermarias.  Apesar do sistema
de saúde da capital estar pressio-
nado, a curva do número de inter-
nações dá sinais de que estamos
próximo a um platô de casos.  O
platô ainda é alto, mas atingiu uma
estabilidade na última semana.  No

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) anunciou,  quinta-feira (27),
o novo valor do Piso Salarial Pro-
fissional Nacional para os Profis-
sionais do Magistério Público da
Educação Básica (PSPN), que
passa a ser de R$ 3.845,63.  O va-
lor foi definido após estudo técni-
co e jurídico do Ministério da Edu-
cação (MEC) que permitiu a ma-
nutenção do critério para reajuste
previsto pela Lei na atual Lei 11.738
de 2008.Segundo o chefe do Exe-
cutivo, o reajuste de 33,24% foi
“o maior aumento já concedido,
pelo Governo Federal, desde o
surgimento da Lei do Piso.”

De acordo com dados do site
oficial do MEC, os reajustes
seguiram da seguinte forma:

 22,22%, passando para R$
1.451,00 - 8,32%, passando para
R$ 1.697,00 - 13,01%, passando
para 1.917,78 - 11,36%, passando
para 2.135,64. “Mais de 1,7 milhão
de professores, dos estados e
municípios, que lecionam para
mais de 38 milhões de alunos nas
escolas públicas serão benefici-
ados”, alega Bolsonaro citando
o levantamento da Secretaria de

Governo federal diz que o valor é a "maior correção salarial
concedida à classe desde o surgimento da Lei do Piso em 2008"

Educação Básica (SEB) do MEC.
A mudança acontece após a apro-
vação da Emenda Constitucional
108 de 2020, que destina recur-
sos para a Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb).  Como a medida, hou-
ve a atualização da Lei 11.738 de
2020, em que havia artigos que
foram revogados pela emenda

constitucional.  A Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP) afirmou, em
nota, que está apreensiva com o
reajuste, destacando ser preciso
“governar combinando sensibili-
dade social e responsabilidade fis-
cal”.  A organização declara que a
alta na arrecadação em 2021 foi uma
variação extraordinária e que “há
baixíssima possibilidade desse
desempenho da receita se repetir
no médio prazo.” Fonte: CNN

Com o retorno às aulas, pais
e responsáveis devem ficar aten-
tos no momento da contratação
do serviço de transporte escolar.
Muitos consumidores desconhe-
cem, mas o cronotacógrafo, po-
pularmente conhecido como ta-
cógrafo, é um equipamento de
uso obrigatório para esse tipo de
condução. O instrumento preci-
sa ser certificado para assegurar
a confiabilidade dos dados regis-
trados.  O tacógrafo indica e re-
gistra dados importantes sobre a
condução dos veículos, como a
distância percorrida, tempos de
parada, direção e velocidade de-
senvolvida.  Além do uso obriga-
tório, deve passar por verificação
metrológica. Os ensaios metroló-
gicos são enviados para o Ipem-
SP para que sejam feitam análi-
ses do relatório e disco de ensaio
ou fita de ensaio e, no caso de
aprovação, é emitido o certifica-
do de verificação, válido por dois
anos em todo o território nacio-
nal.  “É fundamental que pais e
responsáveis de crianças e ado-
lescentes usuários do serviço de
transporte escolar observem a
condição do veículo. Deve-se ve-
rificar se a van ou ônibus escolar
possui o certificado de verifica-
ção do tacógrafo vigente e exigir
desses prestadores de serviço a
comprovação de regularidade
deste instrumento. Segundo a lei
9.503 de 1997, artigo 105 do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, o cro-
notacógrafo é de uso obrigató-
rio, inclusive, na condução esco-
lar. É possível verificar a situação

Ipem-SP orienta sobre o
uso do transporte escolar

do instrumento por meio do site
www.cronotacografo.rbmlq.gov.br”,
explica o superintendente do
Ipem-SP,  Ricardo Gambaroni.
Para obter o certificado de verifi-
cação do tacógrafo o proprietário
do veículo deve passar por duas
etapas: lacrar e ensaiar o equipa-
mento em posto de ensaio creden-
ciado pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro) para verificar se o
instrumento está adequado à le-
gislação. Quem não cumprir a le-
gislação sofrerá penalidades pe-
los órgãos de trânsito, assim
como das fiscalizações do Ipem-
SP.  Obrigatório em todos os veí-
culos de transporte, com peso
bruto acima de 4.536 kg ou com
capacidade para mais de dez pas-
sageiros, o cronotacógrafo é fun-
damental para a segurança em
ruas e estradas, sendo conside-
rado a “caixa preta” de vans es-
colares, ônibus e caminhões.

 O tacógrafo contém um dis-
co diagrama de papel ou fita que
deve ser trocado a cada 24 horas
ou a cada sete dias, e que guarda
os dados de distância percorrida
pelo veículo, limites de velocida-
de e tempo de direção do moto-
rista.  Se o consumidor desconfi-
ar de alguma irregularidade, deve
denunciar ao Ipem-SP pelo tele-
fone 0800 013 05 22, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo
e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
Em 2021 foram verificados e certi-
ficados 198.875 ensaios, neste pe-
ríodo o Ipem-SP fiscalizou 6.419
veículos, sendo 71 autuados.

Tacógrafo indica e
registra dados

importantes como a
distância percorrida,
tempos de parada,

direção e velocidade
desenvolvida

dia 1º de janeiro, 605 pessoas es-
tavam internadas em leitos de uti
e enfermaria aqui na capital, segun-
do os dados de pesquisadores da
USP e da UNESP. Alta de pacien-
tes internados com Covid-19 na
cidade de São Paulo entre 1 de ja-
neiro e 27 de janeiro .  Foto: Re-
produção/TV Globo.   Essa curva
foi subindo e no dia 13 de janeiro

ela ultrapassou a barreira de mil
internações diárias, chegando a
1094 pacientes internados.  Há
uma semana essa curva desace-
lerou bastante, chegando a um
platô, ainda que elevado, de qua-
se 1.800 pacientes com casos
moderados a graves internados
na capital paulista por causa da
Covid-19. Fonte: Diariosp

Hospital da Brasilândia, na Zona Norte,
atinge 96% de ocupação de UTIs para

Covid-19; Hospital Guarapiranga chega a 80%

A COPINHA É NOSSA!

Depois da grande vitória da Copinha, um título inédito, sonhado e esperado pela
grande massa Palmeirense, o Conselheiro Américo Calandriello fez questão de exibir

com alegria de vitorioso no tapete verde do Allianz Parque. Pág. 4

 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
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Eleições à vista!

Este ano teremos eleições para
Presidente da República e outros
cargos. Nenhum desses ‘salvado-
res da pátria’ falou sobre desem-
prego, covid-19, enchentes levan-
do tudo que encontra pela frente,
inclusive estradas, casas e o pou-
co que alguns ainda tinham. Em
suas reportagens, prometem mui-
to e caso seja eleito, realizam pou-
co, se realizarem!

O eleitor será levado no tapa
pela centésima vez: se não votar,
será multado; se votar estará ar-
rumando emprego para mais um
promessão de caderneta. Portan-
to, caro eleitor, decida: pague a
multa ou eleja um promessão que
nada  irá realizar, a não ser, me-
lhorar financeiramente de vida!

Tia Zulmira, que viu esse
filme muitas vezes!

Lucro é ouro, caixa é rei

Vicente Cavallari
 Consultoria e Mentoria para

 pequenas empresas
Criador do método “ponha mais dinheiro

no bolso sem  quebrar a empresa”
 Contato (11) 9 9691 8825;

 instagram @vicentecavallari

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

Editorial

Empreendedorismo & Gestão

Após decretada, tiveram início as vacinações para os menores
entre 5 a 11 anos. O projeto visa imunizar a classe infantil da terrí-
vel covis-19 que continua agindo r fazendo vítimas!

Futebol profissional com caras novas em diversos times. Técni-
cos idem e a preferência pelos técnicos gringos se acentua.

Enquanto isso, nossos técnicos em disponibilidade marcam pas-
so. Não se atualizaram e foram desacreditados!

O mercado de craques brasileiros para o exterior está em marcha
lenta! Poucos são consultados e dificilmente acontece transação.

Muitos ‘craques’ foram negociados em anos passados. Alguns
deram certo; outros voltaram e se arrumaram em clubes brasilei-
ros, tendo vários na reserva! Esqueceram seu pequeno futebol no
exterior, confiram!

Faleceram no dia 20/1, a cantora Elza Soares, no Rio de Janeiro e
dona Olinda, na cidade de Registro – SP, progenitora do sr. Presiden-
te da República, Jair Bolsonaro, Nossas condolências aos familiares.

           Os dois herdeiros de Pau-
lo de Tal e Maria de Tal, recebem no
Inventário deles um imóvel nesta
Cidade, e ao mesmo tempo um valor
depositado na Ação contra o IPESP
antigo Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo. que pede uma
reposição de vencimentos de seu Pai
e Pensão de sua Mãe e hoje é um
Precatório que foi iniciado em 1994
tendo o Réu depositado os valores
desde Abril de 2021 estando enfim
cumprindo as exigências legais a fim
de que o Juiz autorize os levantamen-
tos das quantias que tem direito.   Um
dos herdeiros quer passar para o our-
tro herdeiro o que tem direito, e o
caminho seria a Renúncia que todos
possuem a da faculdade de aceitar ou
recusar a parte que lhe cabe como
herança. Pois, bem, trata-se de uma
possibilidade expressa no Código
Civil Brasileiro o qual define que aber-
ta a sucessão os herdeiros, poderão
aceitar ou abdicar ao direito de he-
rança. A aceitação poderá ser expres-
sa ou tácita, entretanto, a renúncia
deverá ocorrer, apenas na forma ex-
pressa, através de termo judicial ou
de escritura pública. Podemos defi-
nir à renuncia como uma manifesta-
ção de vontade da qual um herdeiro
abre mão de receber o seu quinhão
hereditário. Decerto, a renuncia é um
negócio jurídico unilateral, ou seja, é
um ato que exige a vontade de uma
das partes na relação jurídica, não
estando condicionada à aceitação.
Portanto, ao decidir por renunciar, o
herdeiro poderá fazê-lo sem depen-
der da aceitação do outro herdeiro.
Mas é importante que o herdeiro re-
nunciante tenha ciência das princi-
pais caracteristicas da renúncia : 1 -
De acordo com o artigo 1808 do Có-
digo Civil não existe renúncia parcial
. Assim.ao renunciar o herdeiro abri-

Dr.Ari Pereira - Advogado -
Membro da Diretpria Plena da

Associação Comercial de São Paulo -
email: pereiraari2917@gmail.com -

Tel. cel. (011) 95116-4243.

RENUNCIA À HERANÇA!

Direito Ari Pereira

rá mão de todos os bens que lhe ca-
bem na partilha. 2 - Nos termos do
artigo 1.806 do Código Civil a re-
núncia da herança deve constar ex-
pressamente do instrumento públi-
co ou termo judicial. 3 - Conforme o
artigo 1812 do Código Civil, a re-
nuncia é um ato juridico irrevogável,
ou seja, o herdeiro não poderá voltar
atrás após formalizar a renúncia. 4 -
A renúncia é um ato jurídico abdica-
tivo, ou seja, ao renunciar o quinhão
hereditário retorna para o monte mor,
que também é conhecido como mon-
te partilhável ou monte total da he-
rança. Assim orientei aos Irmãos que
a renúncia no caso iria impossibiitar
que fosse parcial por terem direitos
iguais no Inventário de seus Pais é o
Código Civil impede que o façam só
podendo ser total. Sei que cada caso
deve ser estudado e analisado por
terem as suas particularidades isso
se chama consciência e  a responsa-
bilidade profissional tem que sem-
pre nortear as nossas ações. Existe
ainda outras indagações a  respeito
como a tributária se a incidência do
ITCMD  ocorrerá na renúncia. De
pronto respondo não há, ele incidirá
sobre a partilha no Inventário.

Tia Zulmira

 Votos de grego!
No final de ano, é comum um

colega ou amigo desejar ‘Feliz
Ano novo” aos seus considera-
dos! Na tevê pairam esses e ou-
tros votos que, infelizmente, não
tem sentido.  O ano termina com
um comércio inflacionado, muitos
viajam, alguns retornam vivos,
outros não, ao abusar da veloci-
dade ou entrar em algum rolo e ser
convidado a prestar contas junto
a São Pedro! Este ano -2022 -, es-
ses votos não estão tendo valia,
desemprego, inflação puxada pela
dona gasolina e para completar o
time, chuvas a dar com pau arra-
sando  cidades de vários estados,
fatos mostrados pelas imagens da
tevê, estradas e pontes destruí-
das, um rolo sem tamanho e que
ninguém esperava!

Crônica Professor Clovis Pereira

Os votos de Feliz Ano Novo
está sendo um autêntico presen-
te de grego! Confiram!

Conselho Tia Alzira

Ao abrir as portas do aben-
çoado terreiro da vovó Candi-
nha para resolver problemas es-
pirituais de uma leva de clien-
tes, pensei: com essa chuvara-
da, enchente levando tudo que
encontra pela frente, os clientes
não virão! Ledo engano! Uma
comissão de desabrigados esta-
va à espera e uma balzaquiana
tomou a palavra:”Magnânima
guru, viemos ao abençoado ter-
reiro para encomendar um traba-
lho, talvez inusitado; para parar
de chover!” O caboclo Tupã foi
indicado para resolver o pedido.

Um pedido inusitado!

“Zifios, tenho recebido e encami-
nhado pedidos esquisitos, porém,
para parar de chover, este é o pri-
meiro! Os agricultores pedem um
trabalho para chover, o pasto
crescer, as plantas dar boa pro-
dução etc. Se parar de chover, a
seca toma conta do pedaço, o
gado morre, as minas secam, en-
tre outras mazelas! Deixa a chuva
cair, Deus sabe o que faz e nós
temos que aceitar o que vier! Os
clientes concordaram com as ex-
plicações do caboclo Tupã!

Tia Alzira, presidente do ter-
reiro da vovó Candinha.

Deloste é homenageado em evento do Aniversário de São Paulo
Que legal né? o Repórter e

Colunista do Jornal São Paulo de
Fato e do Jornal Regional Norte
Vivo do Grupo Brás Pereira de
Comunicações Henrique Delos-
te,  foi um dos homenageados no
dia 25/01 pela Sport Models
Eventos representado pelo orga-
nizador empresário Renato Cury,
teve também apresentação de
faixas, coroação da musa e ma-
drinha de São Paulo a maior Ci-
dade que completou 468 anos, a
festa em grande estilo foi realiza-
da na tradicional Casa Japan To-
wer no bairro de Santa Cecília.
Deloste foi homenageado pelo

excelente trabalho social e cultu-
ral que a muitos anos desenvolve
em prol da Comunidade na Cacho-
eirinha e Brasilândia, os amigos e
parceiros, os empresários Sérgio
Matroni, Wilson da Bells e Brás
Pereira também foram homenage-
ados juntamente com Marcely
Matroni, Elisabete Cristina Ander-
son (Bete do Ceu Jd.Paulistano),
Juracy Oliveira e Victoria da Be-
lls. O que não faltou na festa foi o
tradicional coquetel, apresenta-
ção do sósia de Roberto Carlos e
Autoridades, foi top parabéns
para a organização e a Direção da
Casa Lilian Gonçalves e equipe.

Melhorias para a Brasilândia

 A Ilume-Departamento de Iluminação pública da prefeitura implanta 4
postes e instalou 7 luminárias na Rua Agenor Alves Meira altura do nº112 trecho
entre a Av.General Penha Brasil e Rua Ascânio Batista Martins Soares no Jardim
Elisa Maria na Brasilândia, ficou tudo nos trinques com o fim da escuridão no
local que é passagem de acesso dos moradores para pontos de ônibus, escolas,
posto de saúde e comércio. As reivindicações dessas melhorias foi da Associação
dos moradores da Região representada por Henrique Deloste quem também
conseguiu junto a CET a colocação das grades de ferro sobre o muro de susten-
tação de uma galeria de Águas Pluviais  existente no local ás grades foi para
garantir a segurança das pessoas e animais que sempre cai dentro da galeria.

Na Rua João Daudt Filho es-
quina com a rua Parapuã na Brasi-
lândia, um comércio de Pet Shop
fica transformado o espaço públi-
co em estacionamento exclusivo
da loja para isso eles utilizam o
amigo Cone que é colocado na via
como mostra a foto. O Jornal vem

Amigo Cone sempre presente

recebendo várias reclamações
sobre estabelecimentos, lojas que
na cara dura se apossam do espa-
ço público para favorecer clien-
tes, eles colocam o amigo cone e
não estão nem aí, a PM E GCM
parece que não esta nem ai e dei-
xa rolar.

 Ainda tem muito empresário que
acha que fazer gestão financeira se
resume a consultar o saldo bancário
todo dia. Da mesma forma, tem mui-
to empresário ou gestor que não en-
tende como podem as suas vendas
terem uma margem grande e, portan-
to, darem um lucro razoável e, no
entanto, no final do dia, da semana
ou do mês “não sobrar” nenhum ou
quase nenhum dinheiro.

Acontece que, sobrar dinheiro,
em linguagem técnica - obter resulta-
do - é consequência de um conjunto
de fatores nem sempre observados
na operação de um negócio. Explico
melhor com um caso real.

Era uma vez, um cliente que ti-
nha um pequeno comércio de bebi-
das; ele comprava uma certa merca-
doria e pagava $2 a unidade; vendia
por $3,50. Concorda comigo que a
margem unitária de $1,50 ($3,50 -
$2,00), ou seja, 75% sobre o custo,
não é nada desprezível? Pois é, ocor-
re que entre o momento mágico da
venda e a apuração triunfal do resul-
tado, muita água passou debaixo da
ponte. É dessa margem que serão
pagas todas as despesas administra-
tivas, comerciais e financeiras, bem
como os impostos. Aí, sim, podere-
mos falar em resultados. Estou sim-
plificando porque, na prática, tem
mais umas coisinhas a descontar aí
no meio do caminho.

Como assim, professor?
Eu respondi: Você não tem que

pagar os seus funcionários, o aluguel,
as contas de serviços públicos, os
fornecedores e os impostos devidos?

A gente não quer só dinheiro, a gente quer
dinheiro e felicidade.

Nessa hora, pode acontecer mui-
ta coisa: primeiro, pode acontecer de
você ter que pagar todas essas con-
tas antes de receber do seu cliente
pela venda, porque você deu um pra-
zo longo para pagamento; segundo
fato que pode vir a ocorrer, é você
não receber do seu cliente porque
ele simplesmente não pagou o
boleto.

E, mesmo assim, você terá
que honrar os seus compromis-
sos. Como se diz, “uma coisa é
uma coisa, outra coisa é outra

coisa”. Nesse caso, você vai ter que
buscar dinheiro no mercado ou nas
suas reservas. Se você lançar mão das
suas reservas você pode perder a
oportunidade de fazer excelentes ne-
gócios; se recorrer ao banco ele vai te
cobrar juros e o pagamento desses
juros sairá dessa margem que inicial-
mente parecia tão elevada. Olha o seu
resultado indo embora!

Então, só pensando nessa situa-
ção muito comum,  somos levados  a
uma outra questão que é o da precifi-
cação, ou seja, o estabelecimento do
preço de venda justo do seu produto
do seu serviço. Mas, isso, é uma ou-
tra história. Para abordar de forma
sistêmica a gestão financeira e seus
múltiplos aspectos, eu desenvolvi
uma ferramenta, Raio - X Finan-
ceiro.  Ao aplicá-la resulta um gráfi-
co radar que mostra a sua empresa
sob o ponto de vista de 8 dimensões.
A ferramenta gera uma radiografia
perfeita dos aspectos relevantes que
você tem que cuidar do seu negócio,
para ele voltar a rodar. Depois disso,
tome plano de ação para corrigir os
pontos fracos. Deu pra entender por
que lucro é ouro, mas caixa é rei?

 Esse e outros artigos como esse
você encontra na minha página no
instagram @vicentecavallari; clica lá
e me segue.

Ensinamento da semana:  “Ja-
mais gaste seu dinheiro antes de você
possuí-lo.” – Thomas Jefferson, 3o.
presidente dos Estados Unidos

A UBS Vila Santa Maria  deu
início  dia 22/01 à campanha de
imunização contra o novo coro-
navírus nas crianças de 05 a 11
anos. É importante ressaltar que
as crianças devem estar acompa-
nhadas por um responsável mai-
or de 18 anos e apresentar docu-
mento de identificação (preferen-
cialmente CPF), comprovante de
residência e carteirinha de vaci-
nação. As unidades disponíveis

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão abertas
para vacinar o público infantil contra a Covid-19

podem ser consulta-
das na página Vaci-
na Sampa. Os pais
ou responsáveis po-
dem consultar os
imunizantes dispo-
níveis e o movimen-
to de cada unidade
na plataforma De
Olho na Fila.

As crianças de 6
a 11 anos de idade

receberão a Coronavac, liberada
para uso infantil na última quin-
ta-feira (20) pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa).  Cabe salientar que o públi-
co de 5 anos de idade será vaci-
nado com a Pfizer pediátrica, as-
sim como, as crianças de 5 a 11
anos com imunossupressão. O
público de 6 a 11 anos de idade
com comorbidades será vacina-
do com o imunizante Coronavac.
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 Sua segurança trará conforto em relação aos assaltos efetuados na vila em
que reside. Torne-se amigo (a) dos malacos e durma tranquilo (a).

 Muito sucesso em todas as iniciativas! Receberá como visita de início de
ano, sua prendada sogrinha, junto aos seus 12 filhos manguaceiros. A visita
terá duração de  3 meses!

  Nada de trabalhar em equipe! Alguns trabalham, outros atrapalham. Ao
continuar sua missão de sequestrar ricaços, continue só; o que render, nada de
dividir com os outros!

 Tome Cautela, ao se dirigir à sogra! Algumas doses de Cautela trará um
benefício impar: sua sogra desaparece de sua casa! Cautela é uma cachaça
mineira que tomando, ressuscita até defunto!

  Mudanças indica seu signo; será convidado a se mudar da penitenciária da
Papuda em Brasília, para outra de segurança máxima no estado do Paraná, para
cumprir o restante da pena de 29 anos de xilindró.

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 é um bicho calmo, mas não faz acordo com ninguém. Caso entre na
jaula, será devorado! Como tratador de leões do  zoológico, leve sua sogra
como auxiliar e mande-a fazer a barba do leão. Cruzes!

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Tenha diálogos com várias pessoas para melhor entender as coisas do
mundo, através da experiência dos mais vividos! Entreviste alguns surdo mu-
dos para início da pesquisa.

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Controle suas emoções! Nada de dar em cima da vizinha do ap.37, cujo

marido é lutador de boxe! Caso ela dê bola, quem vai se tornar bola é você!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Momento oportuno para trocar aquilo que está em desgaste e fora de

linha! Troque sua mulher por outra mais em forma. Seja Vivaldo!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
  Mude de vida! Na próxima saidinha da penitenciária para visitar parentes,

seja vivo! Dê no pé pros lados do Amazonas e adeus cadeião. Suma do mapa!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Promoção à vista nos estudos e trabalho. Sua aplicação e honestidade

fará um futuro brilhante para você e seus familiares!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Evite discutir com cegos e surdos! Eles nada verão, não entenderão que

votar para Presidente da República é idêntico que mandar cabrito vigiar planta-
ção. O cabrito come tudo e Presidente nunca sai de lá com as mãos vazias!

Um dos pais da literatura russa
O escritor Niko-

lai Vassílievitch Go-
gol (1809-1852) é
considerado um dos
pais da literatura rus-
sa. Segundo Fiódor
Dostoiévski, autor
de Crime e Castigo,
todos os grandes au-
tores russos que co-
nhecemos saíram do
conto O capote, de
Gogol, a história tra-
gicômica de Akaki Akakiévitch, um
funcionário público na Rússia cza-
rista, cuja maior ambição era com-
prar um capote novo: “Não, é me-
lhor não dizer seu nome. Ninguém é
mais suscetível do que funcionários,
empregados de repartições e gente da
esfera pública. Nos dias que correm,
todo sujeito acredita que, se nós atin-
gimos a sua pessoa, toda a sociedade
foi ofendida”. A novela mostra a frie-
za e a futilidade da aristocracia do
Estado tzarista, em São Petersburgo.

Notável contista, os romances
mais famosos de Gogol são Tarás
Bulba (1834) e Almas Mortas (1842).
Maria, um dos seus contos, descreve
o drama da filha de um chefe cossaco
aliado do Pedro, o Grande, e casada
com um dos generais de Carlos XII
da Suécia. A filha presencia o marido
matar seu pai num duelo e fugir com
o exército inimigo. A jovem enlou-
quece. É uma alusão à fuga de Ivan
Mazepa, um general cossaco do Exér-
cito sueco. E uma alegoria da históri-
ca divisão da Ucrânia. Após derrotar
a Saxônia, a Dinamarca e a Polônia,
aliados de Pedro, o rei Carlos XII da
Suécia tentara pôr fim à guerra inva-
dindo a Rússia, em 1708. Em abril de
1709, Carlos XII, com o apoio do
líder cossaco Ivan Mazepa, atacou o
forte de Poltava no Hetmanato Cos-
saco. Os suecos atacaram o campo
entrincheirado dos russos, que era
defendido por 42 mil soldados. A vi-
tória russa obrigou Carlos e Ivan
Mazepa a fugirem para o Império
Otomano.

Gogol nasceu na pequena aldeia
de Sorótchintsi, na província de Pol-
tava, na Ucrânia central, cuja capital,
hoje com cerca de 280 mil habitan-
tes, foi construída por Pedro, O Gran-
de, como uma pequena réplica de São
Petersburgo, para comemorar a Ba-
talha de Poltava, que lhe garantiu a
vitória contra os suecos. Do século
XIV a 1569, a região foi parte da Li-
tuânia; depois, da Polônia. Em 1482,
foi invadida pelos tártaros da Crimeia.
De 1654 a 1667, pertenceu ao Impé-
rio Russo. De 1917 a 1919, foi um
campo de batalha da Guerra Civil.
Os bolcheviques haviam tomado o
poder, mas as tropas brancas do ge-
neral Anton Denikin controlavam a
Ucrânia, com apoio dos cossacos da
região caucasiana de Kuban. Denekin
foi derrotado pelo Exército verme-
lho. Um tratado de paz com a Polô-
nia encerrou a Guerra Civil. A porção
ocidental foi incorporada à Polônia,

 Normas e Regras do Trânsito

Com relação às normas
que devemos seguir quan-
do estivermos na direção
de um veículo, responden-
do à terceira questão levan-
tada anteriormente, é importante
lembrar alguns detalhes, tais
como: ter um bom conhecimento
sobre a sinalização de trânsito,
saber o nosso papel enquanto ci-
dadão e ter consciência de que as
soluções para garantir o respeito
à vida neste ambiente passam obri-
gatoriamente por um bom proces-
so de educação.  Estes três fato-
res: Educação, Cidadania e Sinali-
zação, receberam um destaque em
nosso código, Código de Trânsi-
to Brasileiro. Talvez, devamos so-
nhar que um dia os veículos pe-
çam licença às pessoas para cir-
cularem pelas vias. Esse raciocí-
nio por si só, se for introjetado
enquanto valor pelos cidadãos, já
seria mais do que suficiente para
garantir a valorização da vida em
meio à nossa sociedade. Mas ain-
da não e essa a nossa realidade.
Então, vejamos as normas que os
condutores devem seguir:  Regras
Básicas e Gerais :  Art.26. Os usu-
ários das vias terrestres devem:  I
– Abster-se de todo ato que pos-
sa constituir perigo ou obstáculo
para o trânsito de veículos, de
pessoas ou animais, ou ainda cau-
sar danos a propriedades públi-
cas ou privadas;  II – Abster-se
de obstruir o trânsito ou torna-lo
perigoso, atirando, depositando
ou abandonando na via objetos
ou substâncias, ou nela criando
qualquer outro obstáculo;  Art. 27
– Antes de colocar o veículo em
circulação nas vias públicas, o
condutor deverá verificar a exis-

a oriental formou a Re-
pública Ucraniana, in-
tegrada à União Sovié-
tica em dezembro de
1922. Durante a Se-
gunda Guerra Mundi-
al, nacionalistas ucra-
nianos lutaram contra
nazistas e comunistas,
indistintamente, ou
colaboravam com um
dos lados. Em 1941, o
Exército alemão inva-

diu a Ucrânia. No cerco de Kiev, em
cujo principado nasceu a Rússia, hou-
ve feroz resistência do Exército Ver-
melho e da população local. Foram
capturados 660 000 soldados sovié-
ticos, entre cinco e oito milhões civis
morreram, sendo meio milhão de ju-
deus. De onze milhões de soldados
soviéticos mortos em batalha, um-
quarto era ucraniano.

Separatismo - Desde que assu-
miu o poder, Vladimir Putin tenta
manter a Ucrânia como aliada da Rús-
sia, não aceita que o país ingresse no
Tratado do Atlântico Norte (Otan), a
grande aliança militar do Ocidente, li-
derada pelos Estados Unidos. Entre-
tanto, desde a chamada Revolução La-
ranja (2004), seus aliados ucranianos
sofreram sucessivas derrotas eleito-
rais. Em resposta, Putin apoia movi-
mentos separatistas em regiões onde
a população é russófila, como Crimeia
e Sebastopol, que declaram indepen-
dência e, em 2014, assinaram um tra-
tado de adesão à Federação Russa,
apesar da oposição da ONU.

Nas regiões leste e sul da Ucrâ-
nia, em Donetsk e Lugansk, milicias
locais ocuparam prédios do governo
e delegacias policiais e iniciaram uma
guerra civil. Um plebiscito local, não
reconhecido internacionalmente, apro-
vou a independência da região de
Donbass, a segunda mais densamente
povoada da Ucrânia, superada ape-
nas pela capital Kiev. Reservas de fer-
ro e carvão mineral cobrem cerca de
23.300km² a sul da bacia do rio Do-
nets; é a maior região produtora de
ferro e aço da Ucrânia e abriga um dos
principais complexos de indústria
pesada do mundo. E nós com isso?
Os Estados Unidos acusam a Rússia
de preparar uma invasão da Ucrânia,
enquanto Putin ameaça instalar bases
militares na Nicarágua e na Venezue-
la, caso o país do Cáucaso realmente
ingresse na Otan. Se isso ocorrer, o
assunto certamente será um dos te-
mas da campanha eleitoral, porque o
presidente Jair Bolsonaro é aliado do
atual governo ucraniano e será insta-
do a se posicionar por Joe Biden, o
presidente dos EUA, enquanto o ex-
presidente Lula não esconde seu apoio
político a Nicolas Maduro, na Vene-
zuela, e Daniel Ortega, na Nicarágua.
É um assunto cabeludo, que pode
mudar muita coisa na geopolítica re-
gional, na qual Bolsonaro anda muito
isolado.

E-mail:   hbveltman@gmail.com

Automobilismo  Claudir Pereira

Parece bizarro, mas a Formula
1 já têm alguns anos sem nenhum
piloto brasileiro, apesar da pre-
sença marcante do grande públi-
co, esgotando as ven-
das dos ingressos em
Interlagos, no Autódro-
mo José Carlos Pace,
durante o Grand Prix
São Paulo de Formula 1.
Um país com oito títu-
los mundiais na catego-
ria e 101 vitórias em
Grand Prix(s), com Emer-
son Fittipaldi (14), José
Carlos Pace (1), Nelson
Piquet (23), Ayrton Sen-
na (41), Rubens Barri-
chello (11) e Felipe Massa (11).
Qual o motivo da ausência dos
brasileiros? Falta de Patrocinado-
res. A razão parece simples, o que
é estranho em um país com inú-
meras corporações e bancos,
muitas delas de grande porte,
concorrendo no mercado interna-
cional. Uma boa razão para isto,
seria também a falta de vitórias e
títulos de pilotos brasileiros.  Mas
se eles se destacam no kart, e em
todas as categorias de acesso à
Formula 1, o que ocorre neste

A Formula 1, mais um ano sem um
piloto titular brasileiro.

Destaque Henrique Veltman Curiosidade Adir Vergilio

ADIR VERGILIO ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO

WHATSAPP (11) 9.9958-4775

Horóscopo Kaidakama

momento?
 A alta dos custos, parece ser

a principal razão, três milhões de
dólares,suficientes para garantir,

uma vaga em uma
equipe nos anos no-
venta, hoje não são
mais suficientes. Isto
somado ao fato da
cultura empresarial lo-
cal, os potenciais pa-
trocinadores só se in-
teressam em apoiar
atletas consagrados,
quando estes não
precisam mais.  No ex-
terior, grandes corpo-
rações patrocinam pi-

lotos desde os karts, como o ale-
mão Sebastian Vettel, na Red Bull
e o próprio inglês Lewis Hamil-
ton, na McLaren.

As empresas no Brasil, tem
que mudar a maneira de ver o es-
porte, não só como uma fonte de
marketing e mídia, como também
a forma de crescimento das suas
operações e evolução da socie-
dade, senão ainda teremos mui-
tos anos sem um brasileiro, como
Piloto Campeão Mundial na Fór-
mula 1.

tência e as boas condi-
ções de funcionamen-
to dos equipamentos
de uso obrigatório,
bem como assegurar-

se da existência de combustível
suficiente para chegar ao local de
destino.  Art. 28 – O condutor
deverá, a todo momento, ter do-
mínio de seu veículo, dirigindo-o
com atenção e cuidados indis-
pensáveis à segurança do trânsi-
to.  Art. 29 – O trânsito de veícu-
los, nas vias terrestres abertas à
circulação, obedecerá às seguin-
tes normas:  - Nenhum condutor
deverá frear bruscamente seu ve-
ículo, salvo por razões de segu-
rança.  - Ao regular a velocidade,
o condutor deverá observar cons-
tantemente as condições físicas
da via, do veículo e da carga, as-
sim como as condições meteoro-
lógicas e a intensidade do trânsi-
to, obedecendo aos limites máxi-
mos de velocidade estabelecidos
para a via.  - O condutor não deve
obstruir a marcha normal dos de-
mais veículos em circulação sem
causa justificada, transitando a
uma velocidade anormalmente
reduzida.  - Sempre que quiser
diminuir a velocidade de seu veí-
culo, o condutor deverá antes
certificar-se de que não haverá
risco nem inconvenientes para os
outros condutores, a não ser que
haja perigo iminente;  - Cabe ao
condutor indicar de forma clara,
com a antecedência necessária e
a sinalização devida, a manobra
de redução de velocidade.

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

     (Pois ao que tem se lhe dará e
terá em abundância... Mateus 13:12)

    Sabemos que o bem e o mal
são relativos porque depende do en-
tendimento que se tem sobre eles. Ve-
jamos:   Em Esparta não era conside-
rado crime matar pessoas defeituo-
sas ou deficientes por tratar-se de um
povo guerreiro que tinha em seu cen-
tro de interesse ascendente pessoas
que servissem ao combate físico; nas
Cruzadas e nas Inquisições o exter-
mínio dos “hereges” era tão normal
que até as armas eram abençoados
pela Igreja; em alguns países a mulher
que menstruou já está apta para casar
enquanto para outros é considerado
pedofilia; e por aí vai porque existem
inúmeros exemplos que poderíamos
citar e que ocupariam espaço inutil-
mente porque já expusemos o que
pensamos a respeito.   Na questão
637 de O Livro dos Espíritos encon-
tramos o ensinamento de que “mais
culpado é aos olhos de Deus, o ho-
mem instruído que pratica uma sim-
ples injustiça do que o selvagem ig-
norante que se entrega aos seus ins-
tintos” e no item 7 do capítulo VIII
de O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo há o acréscimo ensinando que
“Num o trabalho está feito, no outro,
está por fazer”.   Esta troca de valo-
res não é de hoje. Veja em Genesis
20:22 que Abrahão apresenta Sara ,
sua mulher, ao rei Abimeleque como
sendo sua irmã e “Deus”, ao invés de
castigar Abrahão pela mentira, casti-
gou o inocente por ter acreditado na
inverdade; Jeová, feroz e racista, mos-
tra-nos imoralidades e cruezas bíbli-

(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 pensa-

mentos: www.bancanovaluz.blogspot.com.br   Leia notícias
jornalísticas: www.saopaulodefato.com

EVITAR O MAL E FAZER O BEM
cas; Maomé defendia Allah pregando
a tolerância no massacre sangrento dos
infiéis; Brahma protege a casta sacer-
dotal e aristocrática hindu e escorraça
os párias para os monturos do lixo; o
Deus católico patrocinou a “Noite de
São Bartolomeu entre outras atroci-
dades que a história nos conta; Os
Protestantes também tiveram sua cota
de crueldade em nome do Deus em
que criam. Isto entende-se porque o
interesse pertence ao instinto e o ins-
tinto determina reações automáticas
aos vários estímulos. Através das
emoções mentais que se convertem
em sensações é que faz surgir a emo-
ção. No instinto só, agimos. Na emo-
ção agimos sem pensar. Da emoção
nasce o sentimento e deste aparece o
Amor, é por isso que no sentimento
pensamos primeiro para agir depois.

 Atualmente o clamor público de
vários países procura avançar na le-
gislação humana deixando-a mais jus-
ta e mais próxima com as Leis Divi-
nas porque a humanidade progride
através das encarnações e porque
quanto mais conhecimento mais curi-
osidade se tem e mais conhecimento
se terá devido a esta curiosidade. Fa-
zendo o bem, se descobrirá que o mal
imanta e que o Bem une e se entende-
rá que o bem gera bem e que quanto
mais se tem mais se lhe será concedi-
do, e que, igualmente o mal também
se lhe mais acrescentará em maldades
até que o próprio mal desenvolva o
bem necessário. Então, porque já não
optar diretamente pelo bem sem pas-
sar pelo mal? Se tanto ontem como
hoje o mal não prevalecerá?

Inicio a minha coluna comen-
tando as histórias tristes de al-
guns atores que passaram pela
Record TV e que fazem compara-
ção da projeção que não tiveram
pela baixa visibilidade da emisso-
ra em novelas.

Com suas novelas bíblicas, a
Record dá emprego a centenas de
atores e figurantes. Mas nem to-
dos foram felizes durante os perío-
dos em que trabalharam na emisso-
ra, até porque não houve segundo
eles o reconhecimento público.

Segundo a pesquisa de infor-
mações, de Notícias da TV, alguns
profissionais que já haviam passa-
do pela Globo,  falaram publicamen-
te sobre os problemas que encon-
traram na Record TV, entre eles
falta de estrutura ao fato de se sen-
tirem anônimos na emissora.

O meme "morreu ou está na
Record" mostrou a realidade para
Raul Gazolla e Íris Bruzzi. Os dois
foram abordados por pessoas que
achavam que eles haviam aban-
donado  suas carreiras, quando
na verdade estavam atuando na
emissora de Edir Macedo. Teve
até gente que acreditava que eles
haviam morrido.

Houve também situações de
descaso relatadas por atores.
Leonardo Brício não gostou do
tratamento que teve após sofrer
um acidente de trabalho. Já Thi-
ago Ventura denunciou maus tra-
tos que havia presenciado na
emissora, de um diretor com uma
apresentadora.

Theo Becker, por sua vez, afir-
mou que caiu no erro de partici-
par da primeira edição de "A Fa-
zenda" na qual surtou diversas

vezes, teve sérias bri-
gas e marcou com o
seu bordão "Esse é ir-
mão" , em referência a
seus braços musculo-
sos. O ator afirma ain-
da que o tipo que ele
fazia foi por orientação
da diretoria da emisso-
ra, por isso crítica vee-
mentemente à Record

TV.

Segundo Theo, ele aconselha
a ninguém trabalhar na Record,
mesmo que ofereçam um salário
10 vezes maior. Façam qualquer
coisa, até figuração, mas não in-
corre no que muitos fizeram in-
clusive eu quando aceitei traba-
lhar nessa emissora.

Entretanto, a atriz Paloma Du-
arte, (filha de Regina Duarte), foi
taxativa em dizer que quando tra-
balhou na Record TV fez grandes
amigos e foi muito feliz quando
estava lá. Porém não hesitou em
afirmar que em termos de estrutu-
ra a Globo é bem melhor. Ela che-
gou a processar a Record por di-
reitos trabalhistas, mas perdeu a
ação.

Para a coluna, não tenham
dúvidas que em se tratando de
produção para a dramaturgia, a
Globo está entre as melhores do
mundo com sua estrutura e tec-
nologia. Mas, deve-se respeitar a
Record TV com suas produções
bíblicas, onde dentro de suas con-
dições estruturais também faz
acontecer. Basta lembrar de "Os
Dez Mandamentos"  que liderava
o horário deixando o "Jornal Na-
cional" da Globo em segundo lu-
gar e mais recente a produção de
"Gênesis" que teve uma grande
aceitação. Tanto a Record como a
Globo merece nosso respeito pe-
las suas produções e os empre-
gos que elas proporcionam à clas-
se artística.

Frase do Dia:
O julgamento  precoce incorre

no  resultado  verdadeiro.

^

 94778-1027 Erivelton
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  A Banda
Castanha do
Pará traz con-
sigo a força
da união,
pois juntos
levaram o po-
der da música
em todas as
direções. O

empresário Cícero Farias, propri-
etário da Farias Produções há 12
anos, com seu direcionamento
gerencia e administra diversas
bandas, cantores e projetos do
mundo artístico musical. Tendo em
vista que a Banda Castanha do
Pará, é um dos seus maiores pro-
jetos, que até hoje tem mostrado
a força de mùsica de qualidade.
Hoje a Banda Castanha do Pará
estão em diversas Rádios Fm e
Web do Brasil, com milhares de
seguidores em redes sociais de di-
versas plataformas. Sua presença
é muito marcante nos Estados de
Pará, Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, São Paulo e demais.
Concentrando um público de fã
que atualmente estão entre a ida-
de média de 25 a 35 anos.

Musicalmente a Banda Casta-
nha do Pará que já gravou seis

Giro de Noticias Cleide Show

cds, um dvd e fez diversos sho-
ws, apresenta ritmos do Brasil
como forró, sofrência, piseiro, pi-
sadinha entre outros. Os voca-
listas Felipe Allem e Liu Mene-
zes que também são composito-
res da banda trazem em suas bio-
grafias diversos trabalhos co-
nhecidos nacionalmente. Atual-
mente a Banda Castanha do Pará
desenvolve novos projetos, que
em breve estarão lançados no
mercado Cleide Show com Giro
de Noticìa do Rio de Janeiro para
São Paulo

Banda Castanha do Pará o sabor do sucesso!

Aconteceu em alto estilo e com muito glamour no
dia 22 de janeiro na Casa Japan Tower (Rede Biroska)
à rua Canuto do Val, 78, mais um ano da edição tradici-
onal da Coroação: Musa, Princesa e Madrinha São
Paulo 468 anos da maior cidade do Brasil.

O evento foi prestigiado com as presenças de jor-
nalistas, empresários, artistas e do Deputado Estadu-
al Castelo Branco e assessoria.  Show especial foi com
o sósia de Roberto Carlos que emociou a todos.  A
presença marcante da Musa São Paulo 467 anos Jenifer
Rodrigues que passou a faixa a sua sucessora a atual
Musa 468 anos Camila Rodrigues, 28 anos, cabelos
pretos e olhos castanhos representando o Bairro do
Imirim. A Princesa Renata Camargo,18 anos, cabelos

Noite de Coroação da Musa, Princesa e
Madrinha dos 468 Anos de São Paulo

loiros e olhos castanhos representando o Bairro de
Vila Nova Cachoeirinha.

A Madrinha São Paulo 468 anos foi a representan-
te do Bairro de Santa Cecília Marta Jacomolski de 30
anos olhos verdes e cabelos louros. A Produção e
Direção foi de Renato Cury e Coordenação de Gilson
Guarnieri e Stand Borella.

O evento contou com o apoio do Jornal São Paulo
de Fato, Revista Top Night  And Day, Jornal 1 - Tv
Guarulhos, Bells Produtos de Limpeza, Henrique
Deloste, Cachaça Cana Bella, Bolsão de Compras e
Dubaramiga, Paulista.  Distressedproperties e um
agradecemento especial a empresária Lilian Gonçal-
ves e Carla Fiori - (Rede Biroska).

Quem veio alegrar à noite dos 468 anos de São Paulo foi o show-
man Silvio Brito: cantor, compositor e apresentador da Redevida TV,
presença sempre marcante nos programas de auditório e por onde
passa por este mundo afora! Um dos maiores vencedores do “Qual é a
música?” do Silvio Santos, nos presenteou com um super show, na
noite de terça-feira (25), na Casa de Cultura Salvador Ligabue da Fre-
guesia do Ó. Aproveitamos o momento para lembrar do Colégio La
Salle em Machado Sul de Minas e de sua apresentação no Cine Limeira
que ele cantou "Retrato de Maria" com o cantor Ivon Curi.

Olha quem esteve na Freguesia do Ó!

Depois da grande
vitória da Copinha, um
título inédito, sonhado
e esperado pela
grande massa
Palmeirense, o
Conselheiro Américo
Calandriello fez
questão de exibir com
alegria de vitorioso no
tapete verde do Allianz
Parque com seu
tradicional charuto ao
lado dos personagens
deste palco entre eles
o craque Endrick o
melhor jogador desta
Copinha 2022. E
agora espera que o
time principal do
Palmeiras seja
vitorioso nos Emirados
Arabes e traga a tão
sonhada Taça de
Campeão do Mundo...
Hein e por quê?

A COPINHA É NOSSA!

Bar do Tião: Sede Zero!
O Bar do Tião é   local aonde os ami-

gos se reúnem para apreciar uma cerveja
bem gelada, conversar, rir, assistir aos jo-
gos do seu time de coração, paquerar e
divertir muito.  Estamos abertos de se-
gunda a sábado. O bar traz além das sa-
borosas porções, diversos atrativos es-
peciais: dispomos de um vasto acervo
de cachaças nacionais e importadas.

Sinta-se à vontade com seus amigos e familiares.  Aproveite todo confor-
to e agilidade dos nossos serviços. A conquista de novos clientes está
relacionada à grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

Roteiro Cassius Clay

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

A convite do vereador Paulo Frange, o empreendedor Antonio
Carlos Chiaretto retorna a Câmara Municipal de São Paulo e

promete servir com dignidade os municipes da zona norte que
reconhece com ele tudo fica melhor. Hein e por quê?

Ele voltou!

Adir Vergilio, Silvio Brito e Brás Pereira. Hein e por quê?

Evento realizado no Sol Alphaville Hotel Av. Cauaxi, 223, Alphaville, Barueri, São Paulo com o Jantar de celebração e
homenagem em destaque ao cidadão. O evento contou com a presença de vários convidados em destaque a família Fischer -
Fischer Doçaria patrocinador oficial do Bolo do Aniversário da Cidade de São Paulo 468 anos da maior cidade do Brasil.
@Doçaria Fischer Tradição e Qualidade dede1962 na  Av. Dr. Gentil de Moura, 254 no Ipiranga o bairro mais Importante de
São Paulo. Várias celebridades, personalidades presentes de destaques como: Ariel Cruz MD Souza, Regina Martins, Djeine

Dalla, Peter Presley, Patricia Mello, Sula Costa, Loilhana Alonso, Victoria Parra. Várias celebridades e empresários foram homenageados como a Empresa Zanadelli
Representações Comerciais Ltda, empresários do Grupo Dom Emili ano e a empresária Dra. Alessandra Armani - Clínica Essencia Divina Do Corpo Estética e
Emagrecimento, localizada Calçada das Palmas, 98. Centro Comercial de Alphaville Barueri, São Paulo, as cantoras Sys Aragão, Vanessa Jackson e a dupla Pepê e
Nenem, que brindaram os convidados com suas canções durante a premiação, que contou com o apoio da Câmara Brasileira de Turismo. Sorteios da Clinica Essencia
Divina Do Corpo. - Dança do Ventre com Crystal Nur e Gleice Leal. Realização: Ruthinea de Carvalho, no dia 25 de janeiro de 2022.. Apoio : Essencia Divina Do
Corpo.

Prêmio CBTUR -  Câmara Brasileira de Turismo
nos 468 anos da Cidade de São Paulo

Destaque no Ano de 2021

O amigo Manuel Moura, reuniu lideranças para um café para anun-
ciar boas novas para apoiar o candidatíssimo Yude Watanabe, homem
com perfil marcante para poder nos representar na próxima eleição
com deputado. Vamos empenhar por que a hora é essa com Rodrigo
Garcia no governo e Watanabe na Assembléia Legislativa. Em breve
novidades. Hein e por quê?

Café de encontro de lideranças ZN




