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Gente que faz/Ação na Brasilândia

Carnaval: veja o que abre e fecha no feriadão
A prefeitura de São Paulo de-

cretou ponto facultativo de segun-
da-feira (28) até as 12h da Quarta-
feira de Cinzas (2). A medida sus-
pende o expediente na administra-
ção pública, mas parte das ativi-
dades, como a vacinação contra a
covid-19, continuará normalmen-
te na cidade. Confira o que abre e
fecha na capital paulista:  – Ban-
cos: a Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) informou que, em
razão de resolução do Banco Cen-
tral, o calendário de feriados ban-
cários está mantido e, na segunda
e terça-feira de carnaval, não ha-
verá atendimento ao público nas
agências. Na Quarta-feira de Cin-
zas, o expediente começa às 12h,
com encerramento no horário nor-
mal de fechamento das agências.
– Rodízio de carros: o rodízio mu-
nicipal para carros estará suspen-
so de segunda a quarta-feira e será
retomado quinta (3). As demais
restrições de circulação – Zona
Máxima de Restrição à Circulação
de Caminhões (ZMRC) e a Freta-
dos (ZMRF) e Zona Azul – conti-
nuarão vigorando durante todo o
período.  – Vacinação: a imuniza-
ção contra a covid-19 estará dis-
ponível durante o final de semana
e nos dias seguintes em postos
específicos da capital paulista.

No sábado (26), a Secretaria
Municipal da Saúde fará a imuni-
zação nas Assistências Médicas
Ambulatoriais (AMAs) – Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) In-
tegradas, das 8h às 19h, para apli-
cação da primeira, segunda e dose
adicional. Poderão se vacinar cri-
anças de 5 a 11 anos de idade,
adolescentes e adultos.  No do-
mingo (27), a vacinação ocorrerá
exclusivamente para adolescentes
e adultos, das 8h às 16h, nas far-
mácias parceiras da Avenida Pau-
lista (nos números 2.371 e 266) e,
das 8h às 17h, nos parques Bue-
nos Aires, Severo Gomes, do Car-
mo, Villa-Lobos (das 11h às 16h),
da Independência e da Juventu-
de.   Na segunda (28) e terça-feira
(1º), a vacinação será nas AMAs/
UBSs Integradas, das 8h às 19h,
para crianças de 5 a 11 anos, ado-
lescentes e adultos. Na Quarta-
feira de Cinzas (2), a vacina estará

disponível nas AMAs/UBSs In-
tegradas das 8h às 19h. A partir
do meio-dia, toda a rede volta a
vacinar: UBSs até as 19h, e me-
gapostos e drive-thrus até as 17h.
– Carnaval de Rua: a prefeitura
de São Paulo cancelou o carna-
val de rua na cidade.

O desfile das escolas de sam-
ba, que ocorreria no Sambódro-
mo do Anhembi, foi transferido
para os dias 16, 21, 22, 23 e 29 de
abril.  – Atendimento médico: es-
tarão abertos e com funcionamen-
to ininterrupto os hospitais e
prontos-socorros; Assistências
Médicas Ambulatoriais (AMAs)
24 horas; unidades de Pronto
Atendimento (UPAs); Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas 4 Redenção e o Samu.

Não funcionarão de sábado
até Quarta-feira de Cinzas: Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs);
Centros de Convivência e Coope-
rativa (Ceccos) e Centros Especi-
alizados em Reabilitação (CERs);
e a Rede Municipal Especializada
(RME) em infecções sexualmente
transmissíveis ISTs/Aids.  Ônibus
e metrôs: de acordo com a SP-
trans, a circulação dos ônibus no

sábado (26), segunda (28) e terça-
feira (1º), será equivalente à de um
sábado normal. No domingo (27),
a frota não terá alteração. Na quar-
ta-feira (2) será a frota operacional
correspondente aos dias úteis,
com 11.685 veículos.  No Metrô,
no sábado, todo o sistema funcio-
nará sem nenhuma alteração. No
domingo (27), a Linha 1-Azul do
passará a funcionar a partir das
14h, em razão de testes do novo
sistema de Sinalização e Controle
de Trens (CBTC). Para atender os
passageiros, o Metrô disponibili-
zará os ônibus do sistema Paese,
que vão percorrer o trecho entre
Jabaquara e Tucuruvi, em ambos
os sentidos.   Na segunda (28) e
terça-feira (1° de março) não há
previsão de mudanças no funcio-
namento das estações.

 As linhas 1- Azul e 3- Verme-
lha, que concentram a maioria dos
passageiros que circulam pelo sis-
tema, terão intervalo médio entre
trens (nos horários de pico da ma-
nhã e da tarde) de aproximadamen-
te quatro minutos. Na quarta-feira,
com exceção da Estação Jardim
Colonial, na Linha 15- Prata, todas
abrirão às 4h40.

Em março em data ainda a ser marcada estaremos realizando
mais uma ação para a Comunidade na Brasilândia, Ação Social
com atividades cultural numa Programação mais voltada para
as crianças e adolescentes, a Ação será ao ar livre na rua
Puxinana altura do nº47 na Vila Rica. Henrique Deloste

A Saúde da Zona Norte só piora! Políticos acordem!
Carta aberta do Conselheiro Severino Mello da UBS JAE - Joaquim Antonio Eirado de 21-2-21 diz que mais uma vez teremos uma ação

DANOSA das autoridades Municipais que só irão prejudicar a Comunidade da Zona Norte principalmente de Santana  O teor é o seguinte: "Você
que reside na Zona Norte em especial na região de Santana, já conhece as deficiências de nosso atendimento a urgências e emergências  O Pronto
Socorro de Santana atende de forma bastante precária, assim como o Pronto Socorro do Mandaqui. Pág. 2

 Posse da nova Diretoria Administrativa,
 do Conselho de Justiça e do

Conselho Fiscal - 2022 e 2023.

Em noite de glamour aconteceu no dia 21/02
no Clube Esperia a Sessão Solene para a Posse
da Diretoria Administrativa. Pág.4

Dívida ativa com a Prefeitura
pode ser paga em até 60 meses

O PPI acabou mas o que mui-
ta gente não sabe é que existe,
de forma permanente, a possibi-
lidade de parcelamento dos dé-
bitos que estão na dívida ativa.
Os valores de parcelamento são
atualizados todos os anos. Para
o ano de 2022, os valores até
R$171 mil podem ser parcelados
em até 36 vezes, desde que o
valor mínimo da parcela seja de
R$154,00. Para valores superio-
res a R$171 mil, o parcelamento
pode ser feito em até 60 vezes,
desde que o valor da parcela seja
superior a R$4600,00.  Os débi-
tos podem ser parcelados mes-
mo que já tenham sido protesta-
dos ou estejam em cobrança ju-
dicial (execução fiscal).  Para fa-
zer o parcelamento e regularizar
sua situação não é necessário
atendimento presencial. Basta é
acessar o portal da dívida ativa

dividaativa.prefeitura.sp.gov.br
clicar em "consulta e pagamen-
to" e realizar a pesquisa pelo tipo
de débito. Na tela de consulta,
após a exibição dos valores em
aberto, aparecerão os botões
para pagamento à vista ou simu-

lar parcelamento. O próprio siste-
ma indica o número máximo de
parcelas permitido e é possível re-
alizar quantas simulação desejar.
Após a simulação, basta clicar no
botão para prosseguir e emitir a
primeira parcela.

Os débitos podem ser parcelados mesmo que já tenham sido
protestados ou estejam em cobrança judicial (execução fiscal).
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Política & políticos

O cabra quando envereda na
política fica embrulhão, procura os
amigos somente em época de elei-
ção, se candidatando a qualquer
cargo, vereador, deputado, sena-
dor, Presidente da República etc.
Caso se eleja, jamais será visto aper-
tando a mão de quem quer que seja;
simplesmente some  do mapa!
Aqueles telefones para contato são

desativados, as
promessas de me-
lhorias proclama-
das em sua campa-
nha jamais serão
cumpridas..., e o ca-
bra terá 4 anos de
vacas gordas! Ter-
minando o manda-
to, novamente
aparece e mais pro-
messas mentirosas
são propagadas! E
prega sua candida-
tura à reeleição. O
eleitor concluiu
que o cabra é um
folgado e quer vida

boa. Jamais dará bola pra ele; nada
de votar em intrusos! Tire suas
con clusões: há muitos políticos
que estiveram no poleiro, nada fi-
zeram; se candidataram à reelei-
ção, levaram chumbo grosso; es-
tão esquecidos! A culpa cabe ao
político que não teve desempe-
nho à altura! Temos muitos polí-
ticos nessas condições! Confiram

#9 O Mapa da Mina

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

Editorial

Empreendedorismo & Gestão

 Carta aberta do Conselheiro
Severino Mello da UBS JAE - Jo-
aquim Antonio Eirado de 21-2-21
diz que mais uma vez teremos uma
ação DANOSA das autoridades
Municipais que só
irão prejudicar a Co-
munidade da Zona
Norte principal-
mente de Santana
O teor é o seguin-
te: "Você que resi-
de na Zona Norte
em especial na re-
gião de Santana, já
conhece as defici-
ências de nosso
atendimento a ur-
gências e emergên-
cias  O Pronto Socorro de Santa-
na atende de forma bastante pre-
cária, assim como o Pronto Socor-
ro do Mandaqui. A realidade de
um bairro com um grande centro
comercial, estações de metro e ter-
minais  de ônibus urbano,o maior
terminal rodoviário da América
Latina, Centros de Eventos como
Expocenter e Anhembi que con-
centram 60% dos eventos que
acontecem no país, shoppings,
parques, universidades, escolas
e ainda um aeroporto. Toda esa
estrutura representa só a poten-
cial de circulação de pessoas, mas
temos ainda a terceira maior po-
pulação em situação de rua do
munícipio, conjuntos habitacio-
nais, ocupação de refugiados,
centro de acolhida e perto de 400
(quatrocentos ) mil habitantes (se-
gundo censo de 2010)  Pois é esse
o cenário que ficará mais desas-
sistido. O Pronto Socorro de San-
tana vai ser reformado e seu aten-
dimento vai sair do território. A
pretensão inicial é colocar a es-
trutura de atendimento no Ambu-
latório de Especialidades do Tu-
curuvi, cerca de 3,7 km. de dis-
tância, 50 minutos de caminhada.
Quanto ao Ambulatório Tucuru-
vi. localizado em área residencial,
terá todo  seu fluxo de atendimen-
to afetado, bem como o trânsito,
comércio e segurança no entor-
no. A estrutura física não é ade-
quada para atender o público do
Pronto Socorro, que terá sua ca-
pacidade mais reduzida. Toda
essa reorganização vem sendo
tratada sem dar conhecimnto à co-
munidade que será pega de sur-
presa com os tapumes das obras.
Se você está indignado com es-
sas decisões sendo tomadas sem
conhecimento da população, vá
se manifestar no dia 03/03/2022,
às 10h30 - Atos no AE - Tucuruvi
- Av. Nova Cantareira, 1.467 e Pron-
to Socorro Municipal Santana -
Lauro Ribas Braga Rua Voluntári-
os da Patria, 943.  Tenho registro
de muitas reclamações a respeito
e que nunca foram atendidas
como a  de 2 (dois) anos atrás.  É
importante aumentar a cobertura
e a qualidade dos serviços na
atenção primária, área que respon-
de pelo atendimento nas unida-
des de saúde. Considerado porta
de entrada para o SUS, esse mo-
delo favorece atendimento perto
do local de moradia e cuidado
continuado. Pesquisas apontam
que 80% dos problemas de saúde
podem ser resolvidos na atenção
básica. Mas o nível de eficiência
hoje da rede é de apenas 63% se-
gundo dados do Banco Mundial.
Principais problemas são falta de

A Saúde da Zona Norte só piora! Políticos acordem!

Direito Ari Pereira

Tia Zulmira

Palmeiras perdeu a chance
de se tornar campeão do mundo.
Perdendo o título pelo Chelsea,
se conformou com o vice.

São Paulo entrou numa fase
de perder uma partida e, em se-
guida, perde outra! O treinador
Rogério Ceni balança!

Pelé foi internado e, após exa-
mes, teve alta. Pelé, o rei do fute-
bol de tempos para cá é interna-
do: os entendidos comentam que

As empresas existem para re-
solver problemas.  Problema é a
distância que separa o estado
atual do estado desejado.  Todas
as empresas, independente do
porte, do segmento ou do setor
econômico, são compostas de
processos para atender às neces-
sidades do seu cliente.  Um pro-
cesso é um conjunto de ativida-
des estruturadas, que conduzem
a um produto ou serviço final es-
pecífico, destinado a determina-
do cliente ou mercado em que a
empresa atua.  Uma forma bem
prática de entender o funciona-
mento do seu negócio é através
do que se convencionou chamar
de mapeamento dos processos.

 Mapear é registrar, normal-
mente sob a forma de diagramas,
os fluxos de materiais e informa-
ções que ocorrem na empresa,
desde a obtenção dos insumos
até a entrega ao cliente.  O mape-
amento apresenta todos os ele-
mentos que participam dos pro-
cessos, assim como de que for-
ma eles estão conectados. A si-
gla SIPOC, sintetiza um proces-
so. Seu nome adve´m do
acro^nimo em ingle^s de Suppli-
ers, Inputs, Process, Outputs,
Customers. O SIPOC revela cin-
co informac¸o~es sobre o proces-
so: quem são os fornecedores (S),
as entradas (I), o que o processo
transforma (P), quais são as saí-
das (O) e quem é o cliente (C),
além de apontar quem são os  res-
ponsáveis (pela execução e deci-
são) e os prazos envolvidos.

 Existem basicamente 3 tipos
de processos: primários, de ne-

^

organização, recursos humanos
e baixo acesso a tecnologias.
Melhorar sistema de regulação
de filas no SUS. Longas filas de
espera e falta de atualização de

dados são problemas
recorrentes. Pesquisa
recente do Datafolha
apontou que 45% en-
tre 2.087 entrevistados
que usam o SUS espe-
ravam há mais de seis
meses por atendimen-
to. O acesso a especi-
alista é apontado como
o principal gargalo. O
paciente Nivaldo de
Souza aguarda desde

11/08/2016 uma cirurgia de menis-
co, depois de um procedimento
de ressonância magnética de
membro inferior (unilateral), ten-
do sido atendido no Ama Especi-
aliadades Parque Peruche que é
Gerida pela OS Saúde da Família.
Esse usuário é um dos casos que
espera há mais de dois anos e três
meses para ser atendido por um
especialista. Uma das opções é
usar a telemedicina como ferra-
menta para tornar a atenção pri-
mária mais resolutiva, evitando
encaminhamentos desnecessári-
os a especialistas. A partir da aná-
lise de protocolos clínicos, o ser-
viço também é capaz de priorizar
casos mais urgentes de uma fila
de espera. No Rio Grande do Sul,
a regulação conseguiu reduzir o
tempo de espera em 60%. Outra
opção,  é centralizar a gestão das
filas nas regiões de saúde e criar
critérios diferentes de acesso,
não só por ordem de chegada,
mas tanbém por risco, a exemplo
do adotado em outros países,
como Inglaterra.  Ampliar intre-
gração entre sistemas de dados
em saúde e transparência de da-
dos do usuário - O Brasil tem
hoje vários sistemas de dados
fragmentados. Por falta de inte-
gração, existe repetição desne-
cessária de exames pedidos por
diferentes profissionais. Além dis-
so, profissionais de saúde e o ci-
dadão não tem controle sobre
quais exames e consultas já fo-
ram realizados ou quais remédios
foram prescritos. Em 2016, foi
aprovado o Conjunto Mínimo de
Dados  de Saúde (CMD), que
possibilitará que os profissionais
de saúde tenham acesso ao mes-
mo prontuário único, simultane-
amente e em diferentes institui-
ções. O documento coletará da-
dos em cada contato do paciente
no SUS. Avanço na informatiza-
ção também pode permitir maior
poder de controle ao usuário. A
aprovação do plano nacional de
carreiras, cargos e salários dos
profissionais da Saúde do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) -
PNCCS - que abrangerá as cate-
gorias de profissionais de saúde
nas três esferas governamentais
Federal ,Estadual e Municipal é a
introdução da meritocracia na
área valorizando aqueles que cui-
dam das pessoas. Plano êsse que
vem sendo discutido até no Mi-
nistério da Saúde, Projeto de Lei
do ex-deputado federal Benjamin
Maranhão, e outros mas que não
é levado a sansão do Presidente
da República.

Fonte - 25-8-2018 - Folha de
São Paulo - Cláudia Collucci e
Natalia Cancian.

gócio ou do cliente, compostos
por aquelas atividades que agre-
gam valor ao que a empresa en-
trega ao cliente; um exemplo típi-
co é o processo de venda;   de
suporte ou apoio, como o próprio
nome diz, são aqueles processos
que contribuem para que os pro-
cessos primários  aconteçam. é o
caso do recrutamento e seleção
de um funcionário pelo setor de
pessoas; apesar de importantes,
não agregam valor diretamente

  gerenciais ou de controle,
destinados à coordenação das
atividades da empresa e que per-
mitem que os outros dois sejam
executados a contento; é o caso
da gestão empresarial.

 Mas que vantagem uma em-
presa tem ao mapear os seus pro-
cessos? Inúmeras, mas para não
me delongar vou citar as de mai-
or impacto:  Ao mapear os proces-
sos, o empresário terá: maior cla-
reza sobre os pontos fortes e os
pontos a melhorar da sua empre-
sa; onde estão os gargalos que
impedem o fluxo regular do traba-
lho; quais as falhas de integração
entre os setores; porque estão
ocorrendo retrabalhos e quais as
atividades de baixo valor agrega-
do. um poderoso facilitador  da
tarefa de engajamento e treina-
mento de novos colaboradores;
uma sensível melhoria da produti-
vidade e diminuição do desperdí-
cio, a oportunidade de melhorar a
experiência do seu cliente.

Acha difícil mapear?
Fale comigo pelo email

mentoria@convincentesolucoes.com.
Em menos de quatro semanas
você vai sentir resultados incrí-
veis no seu negócio.

 Esse e outros artigos como
esse podem ser encontrados no
meu instagram @vicentecavalla-
ri. Clica lá e me segue.

 Ensinamento da semana:
Hoje melhor do que ontem, ama-
nhã melhor do que hoje.

Dr. Ari Pereira - Advogado e Membro da Diretoria Plena da
Associação Comercial de São Paulo

 e-mail.pereiraari2917@gmail.com - Tel. (011) 9511-64243.

Conselho Tia Alzira

Abrindo o abençoado terrei-
ro da vovó Candinha para a prá-
tica do bem e da caridade, com
espanto; notei muitos  clientes à
espera de atendimentos. De uma
comissão, o líder fez o pedido:
“Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro agradecer a
queda da inflação, comandada
pelos aumentos semanais da ga-
solina. Com a gasolina calma, os
preços comandados pelos tuba-
rões cessaram a sanha inflacio-
nária! Agora pedimos que tudo
se acalme, o preço da carne bovi-
na volte ao normal, entre outras
mazelas!” para atender o pedido
da queda do preço da gasolina
que, encarecendo, puxa a infla-
ção, foi escalado o caboclo do
Vento: ”Zifios, ouvi seus agrade-
cimentos sobre a queda da infla-
ção comanda pela irrequieta ga-
solina, gás e alguns gêneros ali-
mentícios, mas não cantem vitó-

Abaixo a inflação!

ria: estamos num ano eleitoral e a
queda de preço da gasolina é para
atrair votos para Presidente da Re-
pública! O cabra ganhando, a in-
flação volta com a corda toda! O
filme é antigo! Até a data das elei-
ções, outras baixas de preço acon-
tecerão. Depois, salve-se quem
puder! Os clientes saíram chatea-
dos com a verdade dita pelo ca-
boclo do Vento!

Tia Alzira, presidente do aben-
çoado terreiro da vovó Candinha.

Crônica Professor Clovis Pereira

Vivemos num momento de
agitação. De um lado, a covid - 19
atacando e mandando pro além,
muitos viventes. Vacinas são apli-
cadas até 3 vezes em cada cabra;
há possibilidade de uma quarta
vacina! A covid não manda reca-
do,-age! Foram vacinados alunos
entre 5 a 11 anos. “A prevenção é
necessária, alegam os entendi-

 Chuvas causando pânico!
dos; com a covid-19 não há acor-
do: ela ataca e são Pedro recebe o
freguês! Enquanto isso, as en-
chentes acontecidas em Franco
da Rocha -SP e Petrópolis -RJ,
deixaram um saldo negativo: des-
moronamentos nos morros, casas
caindo, o pouco que alguns pos-
suíam - móveis e   aparelhos ele-
trônicos foram por água abaixo!
Bombeiros e populares se empe-
nharam na procura dos mort os,
encobertos pela lama. Tudo mui-
to triste e constrangedor! Parte da
culpa parte das autoridades ao
consentir moradias em terrenos
acidentados. Também o morador
deveria estudar a posição aciden-
tada do morro, todos têm culpa!
Que a tragédia sirva de exemplo a
quem quer construir e residir em
lugar perigoso!

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

 94778-1027 Erivelton

deve ser algum ‘trabalho’ enco-
mendado por alguns goleiros que
perderam o emprego ao barrar
Pelé, devido ser vasado diversas
vezes quando em campeonato ou
partidas amistosas.

Alguns craques brasileiros
vendidos para  equipes do velho
mundo, ao embarcar, só alegria!
Euforia na ida e na volta ao solo
brasileiro, se encaixando em equi-
pes: apenas se esqueceram de como
manobrar com maestria a pelota.

É #FAKE declaração sobre o fechamento do PS 21 de Junho

O secretário municipal de
Saúde, Edson Aparecido, a pedi-
do da vereadora Sandra Santa-
na, esclarece e desmente infor-

25 de janeiro e a UPA Elisa Maria,
que acontecerá nos próximos
dias.   Sandra complementa a im-
portância de esclarecer e des-
mentir fake news, agradecendo ao
secretário e ao prefeito de São
Paulo, Ricardo Nunes, sobre o
cuidado e atenção com toda a cida-
de de São Paulo.    “Como vereado-
ra escolhida por você, morador da
Brasilândia e da Freguesia do Ó, te-
nho sim a obrigação de ir atrás e
esclarecer todo tipo de notícia fal-
sa. Vamos ajudar a combater as fake
news, chega de desinformação!”, ar-
gumenta.   Por fim, a parlamentar
afirma que não será candidata este
ano, estando atenta à cidade e, nes-
te caso, aos munícipes da zona nor-
te, sua região de origem.

mações falsas sobre
o suposto fecha-
mento do PS 21 de
Junho, localizado no
bairro da Freguesia
do Ó, zona norte da
cidade de São Pau-
lo. Em casa e se re-
cuperando da co-
vid-19, Sandra o
procurou para es-
clarecer essa notícia
e demais ações na
região de Freguesia
do Ó e Brasilândia,
e publicou o comu-

nicado em suas redes sociais.
Na publicação, o secretário refor-
çou a criação da UPA 21 de Ju-
nho, que irá substituir o antigo

prédio do Pronto Socorro, e afir-
ma que serão disponibilizados 45
leitos, com todos os procedimen-
tos médicos necessários para o
atendimento de 20 mil pessoas
por mês. Aparecido ressalta que
a obra da nova UPA vai iniciar
imediatamente.   “Toda a popula-
ção que hoje é atendida no Pron-
to Socorro será atendida na UBS
de Vila Palmeira, que fica a pou-
co mais de 4 minutos desse pré-
dio antigo, que será uma grande
obra de saúde para toda a re-
gião”, afirma.   Na ocasião, o se-
cretário aproveitou para reforçar
a entrega do Hospital da Brasi-
lândia em 2021, uma referência no
tratamento da covid-19, além da
UBS Jardim dos Francos no dia

A morte do
ex.Deputado Ed-
mur Mesquita foi
grande perda para
a população, ele
ajudou trazer a
Fábrica de Cultu-
ra para a Brasilân-
dia. Ficamos mui-
to triste ao tomar
conhecimento so-
bre a morte do ex
.Deputado Edmur
Mesquita aos 67
anos vítima dessa
porcaria de Covid,
pra quem não
sabe quem muito
nos deu apoio e
encaminhou as
reivindicações
para a construção
da  Fábrica de

Cultura Brasilândia foi ele na época em que foi Secretário de Estado da
Cultura. A verdadeira história pode ser escondida mais não apagada, o
equipamento,localizado no Jardim dos Francos  que hoje atende muito
bem a População na região foi uma conquista para o território da Asso-
ciação dos Moradores do Jardim dos Francos e Adjacências na  Brasi-
lândia representada por Henrique Deloste.

Fábrica de Cultura para a Brasilândia
Olha que legal, nesta
foto destacamos a
presença de Fabio
Ruas, Edson Mota,
Deloste, Professor
Rodnei e Rubens
Corrêa. O Click foi dado
quando os amigos e
lideranças almoçavam e
trocavam umas boas
ideias num restaurante
Top que fica no Centro
da Cidade.

Destaque/gente que é notícia
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Rahel Levin Varnhagen

Antes de desenvolver sua obra
madura, marcada pela preocupação
política em compreender melhor a
ação humana, Hannah Arendt escre-
veu a biografia intelectual de uma im-
portante judia alemã da época do ro-
mantismo, Rahel Varnhagen.

O nome de Rahel Varnhagem é
mencionado na história intelectual
alemã  por conta do salão que man-
teve em Berlim no período entre 1790
e 1806. Atribui-se a ela o início do
culto à figura de Goethe. Hannah
Arendt fez da vida, dos amores, da
correspondência, dos fracassos da
assimilação desta judia alemã o cen-
tro e o eixo de seu livro. Hannah é
persistente ao descrever como Rahel
se sentia marcada desde o seu nasci-
mento pela sua condição judaica. Nas
palavras de Rahel, foi um “nascimen-
to infame” . A estratégia inicial de
Rahel para escapar de sua condição
de judia passa pela negação do mun-
do, pela adesão a uma vida imaginá-
ria, a um tipo esclarecido de magia
que pretende substituir, evocar e pre-
dizer a experiência, o mundo, as pes-
soas, a sociedade.  O alvo principal
do livro não é esse ajuste de contas
com o romantismo ou mesmo a face-
ta romântica da personalidade de
Rahel. Hannah Arendt está mais in-
teressada em abordar, a partir de uma
representante típica da geração que
sucedeu a Moses Mendelssohn ,  a
questão judaica na Alemanha nos pri-
mórdios do século 19. O livro sugere
que a impossibilidade de Rahel de se
reconciliar com a ordem existente  -
comprovada e expressa na torrente
ininterrupta de cartas confessionais
-  deriva de um fracasso que Rahel
nunca (exceto no fim da vida, em car-
tas a Heine) quis assumir: as falhas
do projeto iluminista de assimilação
social e cultural dos judeus alemães.
Esse modelo de emancipação proje-
tava uma assimilação se realizaria
pela via da salvação individual. Um
movimento no qual o judeu devia,
antes de tudo, renegar sua origem e
sua condição. Ao considerar o judeu
como inferior, mantendo o precon-
ceito, esse projeto, encarado como
tábua de salvação por setores signi-
ficativos da comunidade judaica,
abriu caminho para o antissemitis-
mo como ideologia leiga dos séculos
dezenove e vinte, diferente do ódio
religioso, cristão, de outrora. Rahel
passou a vida tentando ser aceita no
mundo dos socialmente reconheci-
dos, na sociedade que só considera-
va legítimo quem possuísse posições
ou honra. Entretanto, só conseguiu,
o que à época era um feito, substi-
tuir a condição de pária pela de es-
nobe. De um parvenu. Só no fim da
vida, após tantos esforços por assi-
milar-se, é que Rahel percebe (e com
ela o leitor do livro) que seu destino
não expressava algo de extraordiná-
rio, mas sim, tipicamente, um seg-
mento da história judaica da Alema-
nha. Por que Hannah Arendt se inte-
ressou pela biografia de uma outra
judia,  Rahel  (Levin), nascida na se-
gunda metade do século 18, conheci-
da por ter sido uma personagem im-
portante no cenário cultural da Ber-
lim de seu tempo?

Em Rahel Varnhagen - A vida de
uma judia alemã na época do Roman-
tismo é possível encontrar muitas
chaves para o enigma, mas não to-
das. É a abordagem biográfica de
Arendt sobre Rahel que oferece ele-
mentos que, agrupados, concorrem
para esclarecer essas questões. No
entanto, baseadas em semelhanças ou
coincidências observáveis nas histó-
rias de vida dessas duas mulheres e
agregadas a outros materiais biográ-
ficos correlatos a Arendt, revelam
mais: facetas surpreendentes das re-
lações estabelecidas entre biógrafa e
biografada.Foi possível, em resumo,
alcançar elementos que oferecem algo
interessante, seja para as reflexões
sobre o método biográfico propria-
mente dito, seja para se apreender
facetas dos processos sociais mar-
cantes pelos quais passou a Europa,
notadamente os principados alemães
no período correspondente à vida de
Rahel;  seja, ainda, para a compreen-
são de aspectos relevantes, mas su-
tis, do itinerário intelectual e pesso-
al de Hannah Arendt. Cruzam-se, aí,
a questão judaica, a condição femini-
na, o romantismo, o iluminismo e a
emergência e defesa da individuali-
dade no contexto histórico de cons-
tituição da modernidade européia.

A opção de Hannah Arendt pela
biografia de Rahel, por sua vez, soli-
cita atenção em alguns de seus pres-
supostos. Mais do que  dispor ques-
tões acerca da representatividade ou
legitimidade dos significados que a
vida de um indivíduo possuem dian-
te do grupo e do momento histórico
ao qual pertence, Arendt adota o
método  biográfico para abordar a
trajetória de um sujeito num momen-
to muito particular da história da
Europa. A partir da segunda metade
do século 18, pessoas por todo o
continente europeu buscaram ou so-
freram as consequências de transfor-
mações sociais que contribuíram para
acentuar os contornos da individua-

Destaque Henrique Veltman

lidade, as peculiaridades e  singulari-
dade dos sujeitos, enfatizando dis-
tinções entre eles mesmos e suas fa-
mílias, sua condição social, sua reli-
gião e suas origens. Dentre os que
possuíam alguma percepção do que
ocorria e buscaram conscientemente
definir as fronteiras de suas indivi-
dualidades, estavam Rahel e seu cír-
culo. Essa conjuntura correspondeu,
para o ocidente, segundo alguns pen-
sadores, ao momento do próprio sur-
gimento social da  categoria “indiví-
duo”, em contraste com a categoria
“pessoa”. Por essa razão, a produ-
ção biográfica revela, também, aspec-
tos desse processo, pois sua dispo-
sição em favor da singularidade de
Rahel por Arendt não exclui, de
modo algum, suas relações. Por isso,
simultaneamente, desenha os contor-
nos que revelam os conflitos e alian-
ças resultantes das relações entre
uma singularidade humana e seu gru-
po, num momento crítico,  em que
tal singularidade pretende acentuar
os limites de suas fronteiras.

Esse interesse pelo papel dos in-
divíduos e suas relações na socieda-
de, aliás, é constante no pensamento
de Hannah Arendt e manifestou-se
em muitos dos seus trabalhos. Dedi-
cada a refletir sobre filosofia políti-
ca, teoria social e debates políticos
contemporâneos, sua obra é caracte-
rizada por John McGowan a partir
de três temas centrais: (1) as rela-
ções entre a emergência da identida-
de e a ação política, (2) as possibili-
dades e características das reivindi-
cações e demandas modernas num
mundo profundamente plural e (3)
os esforços para compreender o mal.

Ainda segundo McGowan, o
pensamento de Arendt abriu cami-
nhos para as questões referentes aos
direitos humanos, a construção das
identidades políticas e as possibili-
dades e limites da democracia parti-
cipativa. Tendo se preocupado, ao
longo de toda sua vida intelectual,
com as interações e mediações exis-
tentes entre as ações  individuais e o
espaço público, os interesses de
Arendt pela biografia de Rahel, e
pelas repercussões da mesma no con-
texto sócio-histórico de emergência
de individualidades, mostram-se, as-
sim, totalmente coerentes, no plano
dos interesses. No contexto sócio-
antropológico produtor de uma no-
ção peculiar de sujeito calcada no in-
divíduo, como um produto singular
do ocidente moderno, Hannah Aren-
dt parece se perguntar onde está e
em que consiste o “erro” que blo-
queia ou destrói as possibilidades de
integração dos judeus na Europa. Em
consonância ao tipo de questão que
marcou toda sua obra, por meio da
história da vida de Rahel, ela parece,
simultaneamente, olhar-se e pergun-
tar-se, sobre onde estão os direitos
das pessoas e onde estão os seus
próprios. No entanto, as possíveis
relações estabelecidas entre as duas
mulheres não param aí. Há, ainda,
semelhanças sensíveis e explícitas
resultantes de aproximações mais
sutis e complexas, ou, ainda, susten-
tadas apenas por suposições.

O modo particular pelo qual
Arendt faz uso do método biográfi-
co coloca, para além das afinidades
entre seus interesses intelectuais e
contexto histórico-social da vida de
Rahel, questões  subjetivas de outra
ordem, questões referentes à identi-
dade, ou melhor, às identidades. Num
plano, as decorrências das relações
entre um pensador e o objeto/sujeito
de seu pensamento. No outro, as
contribuições históricas, políticas e
de cunho social que resultam dessa
reflexão. Ambos, inseparáveis.

No primeiro plano, aquele da atri-
buição de sentidos que resultam na
motivação para pensar sobre algo (ou
alguém), algumas relações são prati-
camente explícitas: ambas mulheres,
ambas de origem judaica nascidas
num meio germânico, ambas sintoni-
zadas com seu tempo, ambas lutan-
do por sua singularidade, ambas for-
jadas na juventude com esperanças
de integração social numa sociedade
mais liberal, menos intolerante e se-
gregacionista, ambas vítimas de um
retrocesso desse processo.

São tantos os pontos de aproxi-
mação que se poderia imaginar que,
como as determinações histórico-
temporais só poderiam fazer com
que a primeira tomasse consciência
da existência da segunda, a escolha
do método biográfico parecer ser
quase uma “escolha natural” para a
biógrafa. E isso demanda mais do que
interações mútuas entre a pesquisa
de Arendt e as expectativas de Rahel
diante da vida: requer uma identifi-
cação entre duas trajetórias de vida
ou, senão isso, ao menos uma apro-
ximação intensa entre a vida vivida e
a vida narrada. Ambas protagoniza-
das por sujeitos distintos dimensio-
nados de tal modo que a biógrafa, ao
buscar atender ao destino que a bio-
grafada perseguiu durante toda sua
trajetória de vida, humanizou-a, res-
tituiu-lhe a densidade pessoal atra-
vés de suas relações, de seus pensa-
mentos e sentimentos, trazidos à tona
em toda a complexidade que seus re-
gistros permitiram, mas também in-
corporou algo de Rahel em sua pró-
pria vida. É como se Arendt, ao pro-
curar narrar a história da vida de
Rahel como ela própria poderia ter
feito, tomasse para si o compromis-
so da concretização de um destino
que se iniciou na vida de Rahel, li-
gando-se desse modo, intimamente,
à biografia de uma mulher que não
podia escolher nem agir, porque a
escolha e a ação iriam antecipar a vida
e falsificar o puro acontecer. Tudo o
que lhe restava era tornar-se uma
“porta-voz” do que estava aconte-
cendo, verbalizar o acontecido. Aren-
dt, que adota o cuidado em não enve-

Automobilismo  Claudir Pereira

Formula 1, fim da regra dos
pneus, desta forma os pilotos
que chegavam ao Q3, a terceira
sessão de classificação, entre os
dez primeiros, não são
mais obrigados a largar
com os pneus da melhor
volta da Q2, isto é, da
segunda sessão de clas-
sificação. A ideia era ter
maior equilíbrio, mas
acabava punindo as
equipes longe das equi-
pes de ponta.  A Formula 1 terá
um novo Comissário, o Diretor
de Provas Michael Masi, foi de-
mitido, em virtude das decisões
equivocadas em Abu Dhabi, es-
tas acabaram influenciando no
resultado final do Campeonato
Mundial de Pilotos de Formula
1, em 2021.  Outra novidade no
regulamento é o fim das bateri-
as MGU-H, a partir de 2026, nos
motores híbridos, estes gera-
vam potência a partir do esca-
pamento dos monopostos.  A
Ferrari fez o lançamento de seu
monoposto Ferrari F1-75, cujo

A Formula 1 e suas novidades
para a temporada de 2022

redar por abordagens psicanalíticas
ou expor Rahel a fofocas, acaba por
constituir, por meio de suas própri-
as escolhas, um caminho que, se não
psicanalítico, é ao menos subjetivo,
fundado na  admiração, identificação
e compromisso profundo e pessoal
com a vida de Rahel, a ponto de pre-
tender estabelecer uma continuidade
entre a narrativa que Rahel fez de
sua vida em diários e correspondên-
cias e sua narrativa biográfica. A ado-
ção do papel de narradora reforça
mais ainda a posição especial de Han-
nah Arendt frente a Rahel, para quem
a narrativa é constituinte da própria
vida, ou seja, só há vida quando é
narrada. À narrativa, Arendt adicio-
na a perspectiva de destino, porque
Rahel acreditava em um  destino que,
apesar de estar colado à condição ju-
daica, não anulava sua individualida-
de e porque a crença num destino
não correspondeu, da parte de Rahel,
à doce aceitação de um devir pré-de-
terminado. Pelo contrário, resultou
num contínuo esforço em negar-se, a
fim de reformular-se ao longo de sua
existência.

Por outro lado, isso não a impe-
diu, também, de constatar, ao fim de
sua vida, que algo em sua condição,
apesar de todos os esforços, jamais
fora alterado.

A complexidade que esse movi-
mento de análise da biografia de
Rahel, e que aponta seu sentimento
de total incapacidade de escapar ao
judaísmo, empresta às reflexões um
caráter acerca de sua identidade que
não pode ser ignorado. Rahel lutou
por toda a vida para constituir-se
como indivíduo e integrar-se social-
mente, do mesmo modo que outros
judeus de sua condição. A integra-
ção, via casamento com Varnhagen,
custou-lhe a autonegação e Rahel viu-
se só: estranha à sociedade em que
desejara viver porque, para estar ali,
pagou o preço de não ser autêntica e
vinculada a um grupo ao qual sentia
pertencer de uma maneira remota,
mas definidor de sua condição aos
olhos da sociedade que a circundava:
“Que história! Fugitiva do Egito e da
Palestina, aqui estou, e encontro aju-
da, amor e cuidados entre vocês. Com
sublime enlevo penso nessas minhas
origens e em todos esses  encadea-
mentos do destino, através dos quais
as lembranças mais antigas da raça
humana colocam-se lado a lado com
os últimos desenvolvimentos. As
maiores distâncias no tempo e no es-
paço estão superadas. A coisa que
por toda minha vida pareceu-me a
maior vergonha, a miséria e o infor-
túnio mais amargos – ter nascido ju-
dia –, desta eu não devo agora por
nenhum motivo desejar ter sido pri-
vada.”

(Franz Rozenwaig na Estrela da
Redenção) Os esforços pessoais de
Rahel não mudaram a ordem social.
Mais do que isso, de uma certa pers-
pectiva, apesar de fundado em rejei-
ção, o sentimento expresso de Rahel
ratifica a necessária interface entre o
sujeito e um coletivo, o qual não pre-
cisa ser (e não foi) constituída na base
de relações sociais concretas, mas que
não dispensa as relações com uma
comunidade imaginária, através das
quais uma identidade foi mantida.

Em outras palavras, apesar de a
realidade das relações sociais estar,
para Rahel, predominantemente pre-
sente entre seus amantes, amigos,
amigas e aqueles que admirava, ela
partilhou, ao longo de toda sua vida,
e à sua revelia, uma identidade com
uma comunidade imaginária, e que
acabou por dar contornos singulares

à sua identidade. De tanto se esfor-
çar por se desvencilhar da identidade
judaica, de tal modo e com tal inten-
sidade, Rahel parece ter forjado um
modo judaico de não ser judia.

Do retrato feito por Arendt,
Rahel desenhou a moldura e, portan-
to, seus limites, temas, formato e di-
mensões. Nele, Arendt pretendeu que
suas críticas sobre Rahel fossem, de
fato, as expressões da autocrítica de
Rahel sobre si mesma. Assim, Aren-
dt esforçou-se por não demonstrar
saber mais do que Rahel sobre sua
própria vida e o fez, justamente,
porque pretendeu que sua narrativa
se tornasse expressão dela mesma ou,
pelo menos, seu reflexo mais fiel.

As próprias práticas individuais
almejadas pelo grupo do qual Rahel
participou, o desejo de tornar explí-
citos os sentimentos e o modo como
foram experimentados, a reivindica-
ção da liberdade em tornar públicos
os auto julgamentos e a extremada
capacidade de Rahel fazer isso con-
sigo mesma facilitaram, segundo Han-
nah Arendt, essa tomada de posição:
não julgar Rahel, mas expô-la a si
mesma e às opiniões de outras pes-
soas intimamente relacionadas a ela.

A busca pela ênfase da singulari-
dade individual, partilhada pelo gru-
po de relações do qual Rahel fez par-
te e expressou em seus diários e cor-
respondência, revelou para Arendt
um contexto em que a constituição
dos limites da individualidade con-
sistia, também, em fazer com que a
intimidade fosse conhecida em seu
grupo de referência, tornando-a ex-
plícita por via da manifestação, a
mais visível possível, de ideias, sen-
timentos e valores de cada um para
seus interlocutores. Essa condição
especial, que proporcionou a Arendt
um acesso privilegiado à subjetivi-
dade desses indivíduos no contexto
histórico de sua formação, permitiu-
lhe tratar da vida de Rahel, não como
algo em dicotomia com seu grupo,
mas em interface.

  Karl August Varnhagen von
Ense (Düsseldorf, 21 de fevereiro de
1785 - Berlim, 10 de outubro de 1858)
foi um cronista do romantismo, nar-
rador, biógrafo e  diplomataalemão.

Varnhagen estudou medicina em
Berlim, mas dedicou-se principal-
mente à filosofia e à literatura, disci-
plinas que estudou nas universida-
des de Halle e de Tübingen..

Casou-se com a escritora judia
Rahel Levin em 1814, depois que ela
se converteu ao cristianismo. Rahel
não foi uma escritora de destaque,
entretanto exercia uma grande influ-
ência entre o círculo de escritores,
eruditos e artistas na capital prussi-
ana, servindo de grande inspiração
para Varnhagen von Ense. Depois da
morte de sua esposa ele publicou
uma seleção de seus escritos e várias
de suas correspondências foram
impressas.Faleceu em Berlim em 10
de outubro de 1858.

nome faz menção aos setenta e
cinco anos da fundação de sua
fábrica em Maranello, pelo lendá-
rio Ing. Enzo Ferrari. Quando fi-

nalmente começou a fabricar
seus próprios carros para
competir, antes a Scuderia
Ferrari, usava os carros
A.L.F.A.-Romeo. Com deta-
lhes estéticos e aerodinâmi-
cos diferentes das outras
equipes, deu ares de que
pode surpreender, em função

da escassez dos testes de inver-
no, só o tempo nos mostrará, após
o primeiro Grand Prix.  Lewis Ha-
milton e seu novo companheiro
de equipe George Russell vão tes-
tar o Mercedes W13, o monopos-
to para a temporada de 2022 em
Barcelona.  A próxima temporada
de Formula 1, em virtude do novo
regulamento, a volta dos carros
de efeito solo, rodas aro 18, e ago-
ra com o final do regulamento dos
pneus, nos reserva grandes dis-
putas nas pistas, quem serão seus
protagonistas, só o tempo irá nos
mostrar. -   Clauddir@gmail.com

  Nova fase em sua vida! Um taxista levou sua mulher, trate de arrumar
outra mais nova e em melhores condições e que tenha parente rico. Mulher
pobre é problema!

 Excelente fase na sua profissão de catador de recicláveis!  Mas terá que
acordar cedo, quando o morador colocar recicláveis no lixo, antes que o cami-
nhão coletor recolha o lixo.

 Os problemas que a vida nos reserva, deverão ser esquecidos, inclusive
dívidas sogra,  cunhados e vizinhos fofoqueiros.

 A vida atual, depende do equilíbrio! Sendo excelente artista circense,
mantenha o equilíbrio nas exibições sobre o trapézio. Se cair, teremos viúva
nova no pedaço e viúva nova é bastante disputada!

 Novidades pintarão em sua vida, inclusive a morte! Sai dessa, consultan-
do os guias do terreiro da vovó Candinha.

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

  Caso tenha problemas, recorra a uma apostila de matemática! Nada de
roer as unhas por pouca coisa. Para evitar problemas, consulte um mestre em
matemática.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

 Sua vida familiar que não está nada boa, agora desempregado, devendo até
os fios de cabelo, resolva o rolo: raspe a cabeça e as dívidas desaparecerão,
junto aos fios de cabelos eliminados.

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  Estude para viver melhor! O cabra que não estuda não arruma nada na

vida e sim enguiços ao detonar caixas eletrônicos! Pense nisso!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  Não será fácil, encontrar a Vitória! Ela está no momento num lugar

ignorado, junto ao Bernardão e partirá para o teatro rebolado nos Estados
Unidos. Adeus Vitória!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Sua saúde está no ‘osso’, cuide-se! Cachaça cria e mata! Abandone a

cachaça enquanto é tempo. Se riscar um fósforo perto, poderá se incendiar
devido o índice de álcool constante na sua carcaça.

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Faça uma análise em suas amizades. Deixe a metade e mande às favas o

que sobrou! No trabalho, vencerá e serás feliz!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
O trabalho enobrece. Seja nobre trabalhando honestamente e deixando de

se preocupar com a vida alheia!

Horóscopo Kaidakama

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

 MEDIUNIDADE 2/2

 A Igreja católica patrocinava a
venda das indulgencias e garantia aos
fiéis a compra de tesouros celestes a
peso de ouro, o que fez com que sur-
gissem os protestantes que, mediu-
nicamente, formaram a Igreja refor-
mada. Hoje há diferença? Somente
no método porque vemos diversas
bandeiras religiosas, mesmo se dizen-
do cristãs, patrocinarem a política do
mercantilismo fazendo jus ao moder-
no capitalismo, esquecendo-se do
“dai de graça o que de graça recebes-
tes” ensinado nos Evangelhos, mas,
graças à Lei do Progresso, todo co-
nhecimento adquirido de “fora para
dentro” traz sofrimento, porém, o
próprio sofrimento ilumina de “den-
tro para fora” trazendo a Luz no co-
nhecimento adquirido gerando assim
mais entendimento sobre a vida.

 A crença em um poder superior
é instintiva no ser humano fazendo-
o procurar respostas, muitas vezes e
quase sempre, no misterioso e so-
brenatural para aquilo que não com-
preende, gerando assim a crença em
divindades ou pessoas que possam
auxiliá-los na compreensão do não
compreendido e a mediunidade não
foge à essa regra já que o médium é
visto como ser excepcional.

 Existe um proverbio
inglês que diz que “a socie-
dade tolera com mais facili-
dade um buraco no caráter
de uma pessoa do que um
furo na sua roupa” demons-
trando a inversão de valo-
res existente no social. No
religioso é diferente? Não
acreditamos! E mediunica-
mente? Também não vemos
diferenças. Se compararmos
a proibição de Moises na
consulta aos mortos (Deu-

teronômio 18:9-14) com o rigor apre-
sentado por Kardec no Livro dos
Médiuns capítulos 273 a 275 não en-
contraremos muitas diferenciações,
pois até hoje o abuso mediúnico é
existente porque não se concebe que
a mediunidade, antes de ser desen-
volvida, deve-se precedentemente de
tudo, ser educada.   Aristóteles já dizia
que “o ignorante afirma e que o sábio
dúvida” nos mostrando que a sabedo-
ria tem dúvidas e que só o ignorante
tem certeza. Assim, tanto ontem como
hoje, de adoradores das forças natu-
rais da Natureza como deuses a admi-
nistradores do misticismo, do sobre-
natural e do maravilhoso a líderes reli-
giosos de hoje é apenas um hiato, pois
o ser humano, sempre pronto a tirar
vantagem de tudo o que puder, explo-
ra a ignorância dos “menos sabidos”
desde que o mundo é mundo e o que
são estes que se colocam nos púlpitos
com boas ou más intenções se não os
“sacerdotes” do passado?

  Não se esqueça de que quando
somos dominados pelos instintos
somos seus escravos e são eles que
determinam o que somos, além de
atraírem, mediunicamente, aqueles
que nos acompanham, mesmo que
invisivelmente, em nossa existência.

BANCA NOVA LUZ! (A Banca do Livro Espírita) / Visite-nos: Av.
Itaberaba em frente ao número 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.

 Lembre-se: EM CADA DIA SEMPRE HÁ UMA NOVA LUZ!
  Venha conhecer nossa feirinha permanente de livros espiritas ao preço único de R$ 9,90 cada!

HENRIQUE VELTMAN
 é jornalista

hbveltman@gmail.com



  www.saopaulodefato.com /25 A 28 DE FEVEREIRO DE 20224 11 96676-1536

Giro de Noticias Cleide Show

O lado oculto das artistas!

 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

Em noite de glamour aconte-
ceu no dia 21/02 no Clube Esperia
a Sessão Solene para a Posse da
Diretoria Administrativa, compos-
ta por  Fernando Carlos de Castro
Alves, Presidente da Diretoria
Administrativa; Geraldo Lessa
Soares, Vice-presidente Adminis-
trativo; Eduardo Gonçalves Mar-
tins, Vice-presidente Social, Van-
derlei Fernandes de Souza, Vice-
presidente Patrimonial e Laudeli-
no Alves de Oliveira Junior, Vice-
presidente Esportivo, Conselho de
Justiça, Edmundo Koichi Takamat-

 Posse da nova Diretoria Administrativa, do Conselho
de Justiça e do Conselho Fiscal - 2022 e 2023

su, Presidente e Conselho Fiscal,
Luiz Gonzaga Ribeiro dos Santos,
Presidente (mandato janeiro/2022
a dezembro/2023) e também para a
homenagem aos associados que
completaram 50 e 75 anos de efeti-
vidade social e aos Esperiotas que
passaram para categoria social de
Sócio Vitalício. A solenidade foi
presidida pelo Presidente do Con-
selho Deliberativo, Sr. Francisco
Antunes Oliveira Junior e após a
cerimônia foi servido aos presen-
tess coquetel de confraternização
pela grande noite de festa.

Uma das
duplas de maior
destaque do ser-
tanejo românti-
co é "As Marci-
anas", formada
por Celina e
Adriana, estão
lançando cd de

sua vitoriosa carreira. Sua estréia em
disco foi em 1982, gravadora (Copa-
cabana) destacando as músicas, Se-
dução, Noites Mal Dormidas e Mes-
mo Homem. O segundo lp de 1986,
foi o responsável pela inclusão da
dupla no cenário nacional, atingiu a
expressiva venda de 300 mil cópias,
com a produção do renomado pro-
dutor musical Nil Bernardes. Daí em
diante com seu prestígio consolida-
do por discos, shows, apresentações
em programas de tv e hits como: Por-
que Brigamos, Dominique, Amor
Paixão, Nosso Bolero. As "Marcia-
nas", só fizeram aumentar o seu pú-
blico que caiu de amores pelas intér-
pretes. A crítica também aplaudiu seu
trabalho, como bem mostram os dois
anos consecutivos (1991/1992), em
que ganharam o prêmio Sharp
(1992); e em noite de gala na Ilha
Porchat Club em São Vicente, con-
quistaram o Prêmio Cenário de Ouro,
ao lado de monstros sagrados da
música como Zezé Di Camargo &
Luciano, Leandro & Leonardo. As
Marcianas são consideradas exem-
plos de garra, simpatia e sinceridade
por seu público, que é composto ba-
sicamente por mulheres e crianças,
nossas roupas deve provocar a ima-
ginação delas, diz Celina. Quanto ao
novo cd, Adriana vai fundo, é um tra-
balho de sequência, onde nos dedica-
mos de corpo e alma , devido às ex-
pectativas e qualidade apresentadas,
temos nas mãos um disco digno de
concorrer de igual para igual com
grandes duplas que atuam. Mercado
O quinto trabalho da dupla, lançado
em 1993, traz entre outras, uma par-
ticipação do cantor Marciano, na
música Felicidade, está de volta uma
regravação do Rei Roberto Carlos,
Aquele beijo que eu te dei. Foram
ainda gravadas duas versões, uma de
Take my Breath Away (Tema do Fil-
me Top Gum), que recebeu o título
de Mais Você não vem, versão de Nil
Bernardes outra do Hit Killing me
Softy With Hits de faz eu perder o
juízo. O talento de Fátima Leão (ao
lado de Elias Muniz), também pre-

sente em fala comigo, o destaque irá
para Vou te amarrar na minha cama
(Ed Wilson e Solange César). Com
média de 50 shows mês,15 mil es-
pectadores por apresentação, As
Marcianas, reúnem um repertório que
é o seu forte. Em excursões de Norte
a Sul do Brasil e shows no Uruguai,
lançam o sexto disco pela gravadora
(RGE) destacando as músicas: Cai da
Cama, de Waldir - Greyce -Marcia-
no, Cara de Alexandre Rock, Eu Amo
e Cão de Moacyr Franco, deixa Rolar
de Maria da Paz, Mário Maranhão,
dentre outros, compositores da mú-
sica brasileira. Gravaram o comercial
da Petrobrás, Campanha, BR/94, dos
quarenta anos da Petrobrás, que foi
vinculado no ano de 95 por toda a
mídia impressa, radiofônica e televi-
siva. O oitavo cd pela gravadora
(RGE), tem um repertório, que não
foge do romantismo, mas também in-
clui músicas dançantes do sertanejo
como, "Colcha de Retalho' de Raul
Torres, "Mercedita" do saudoso Bel-
monte "Amor que não tem jeito" de
Zezé Di Camargo e a música em des-
taque "Cuida da sua vida" de Fátima
Leão, dentre outras. Após dois anos
fora do mercado fonográfico, ou seja
sem gravar novo cd, foram contrata-
das pela gravadora San Francisco, lan-
çam "As Marcianas" o 8 "cd, da car-
reira da dupla, seu projeto 20 anos de
sucesso, resgatando seus grandes su-
cessos em um só cd. Com duas músi-
cas inéditas. Após esse trabalho 20
anos de sucesso, foi feito o cd de car-
reira em 2008, onde se destacam as
músicas Faltou Coragem, autoria Nil
Bernardes de J. Luiz e Deixa Ele Pes-
car, autoria Marcelo Melo e Celina e
o grande clássico sertanejo da Bel-
monte Amaraí - Entre Lágrimas. Em
2010 cd uma releitura dos grandes clás-
sicos da dupla ao vivo e uma música
inédita que foi o grande hit da dupla a
música Tatuagem. Agora em 2014,
sendo lançado o seu primeiro DVD,
com grandes participações especiais,
como João Mineiro, Jair Rodrigues,
Regis e Raí, e o cd de carreira onde se
destaca a música Alô. E um cd de
grandes clássicos. A dupla, lança o 18
cd de carreira consolidada nestes 30
anos, onde se destaca a música reca-
do, de autoria de Alexandre Monas-
sa, compositores renomados, lançan-
do em 2019 a música Nil Bernardes e
arranjos do maestro Denilson, pela
gravadora Pedágio Brasil. Em julho
de 2019, lançamento do 2 DVD da
dupla, com participações de renoma-
dos artistas, as Galvão - Marciano -
Althair & Alexandre - Carreiro & Ca-
pataz pela gravadora Pedágio Brasil.
Em 2020 gravadora fez o projeto de
releitura dos grandes sucessos con-
quistados ao longo da carreira,..

Mais informações: pelo Tel. +
55-21-9.8414.1978 - Cleide Show.

Nayara Cristina, 1,70
altura, olhos castanhos
escuros, cabelos
castanhos o seu sonho
e viajar para fora do
Brasil como modelo.
Mineira da cidade de
Betim Minas, estará em
breve em São Paulo
para receber a faixa da
Top Sport Models do
empresário Renato
Cury. Em abril estará
presente no Bloco
Carnavalesco Brás
Pereira Banda Show
para desfilar pelas ruas
do bairro do Imirim.
Enquanto isso vem
modelando nas lojas de
sua cidade de Betim.

Modelando para as lojas!

Inicio a minha
coluna comentando
a condenação do
cantor sertanejo
Eduardo Costa, pela
justiça do Rio de Ja-
neiro por crime de
difamação por ofen-
der a apresentadora
Fernanda Lima em
2018.

O sertanejo
terá que pagar mul-
ta no valor de 31,5
milhões e prestar
serviços comunitá-
rios por oito meses. O referido
cantor, através de sua assesso-
ria afirmou que não vai comen-
tar a referida condenação. Quan-
do na verdade seria uma oportu-
nidade única para se defender,
mas, quem cala consente.

Em novembro de 2018, o can-
tor escreveu no instagram que a
apresentadora do programa
"Amor e Sexo" na época na Glo-
bo (2009-2018) era "ímbecil" e se
ultilizava de "mamata" para apre-
sentar seu programa que era para
maconheiro e bandido.

Segundo a Juíza Maria Tere-
za Donatti sua decisão foi em ra-
zão de ter verificado que as con-
sequências do crime, a politiza-
ção, do seu discurso, pelo quere-
lado , gerou ataques de ódio e ame-
aças a ela e sua família, causan-
do-lhe danos até hoje.

De acordo com o tribunal, a
defesa de Eduardo Costa tentou
a extinção do processo alegando
que houve pedido de desculpas
semanas depois, destacando que
foi dito durante o programa "Con-
versa com Bial", mas não foi acei-

to por Fernanda
Lima. A Juíza con-
siderou que não
houve retratação
como alegado pe-
los advogados do
cantor.

Para relem-
brar o caso, em no-
vembro de 2018,
Fernanda Lima
bloqueou os co-
mentários do seu
perfil no insta-
gram após mensa-
gens ofensivas por
seu discurso de

abertura no extinto "Amor e
Sexo" ao abordar a luta das mu-
lheres pela libertação dos estere-
ótipos.

Nas redes sociais, o discurso
teve apoio de vários artistas e in-
ternautas. Mas também foi alvo de
críticas como a do cantor sertane-
jo Eduardo Costa onde enfatizou
que mais de 60 milhões de brasi-
leiros votaram em Jair Bolsonaro
e, agora, vem essa ímbecil com
esse discurso esquerdista disse
Eduardo Costa na época.

Para a coluna, o sertanejo er-
rou. Não se critica ofensivamen-
te a opinião de quem quer que seja,
onde a discordância até pode exis-
tir, porém respeitando a opinião
contrária até porque a liberdade
de cada um começa quando termi-
na a do outro. E, pensando dessa
forma a magistrada acertou a sua
decisão em condená-lo, pois quem
deveria dar exemplo burlou o res-
peito ao seu semelhante.

Frase Final:  O Respeito deve
ser o ponto primordial na convi-
vência social.

A nova Diretoria do Clube Esperia

Autoridades que compuseram a mesa cerimonial “

 C
LI

C
K

E
VE

N
TO

S 
“A

le
x 

G
om

es
 e 

C
am

ila
 L

ea
l.




