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Pista central da Marginal Tietê é liberada
A pista central da Marginal Tietê,

sentido Ayrton Senna, na região em
que uma cratera se abriu na obra do
metrô, foi liberada para o trânsito às
17h de hoje (3).

Mais cedo, a Secretaria de Trans-
portes Metropolitanos, do Estado, ha-
via reforçado a segurança para os
motoristas que passam pela região.
“Após análise do local, foi concluído
que o trabalho de concretagem foi bem
sucedido”, informou por meio de uma
rede social.  No local do acidente pas-
sará a linha 7 – Laranja, que interliga-
rá a região da Brasilândia e Vila Nova
Cachoeirinha à região central, passan-
do pela Lapa, Higienópolis e terminan-
do na Estação São Joaquim, na Liber-
dade.   A pista local, que teve parte do
asfalto engolida pela cratera, permane-
ce fechada para o trânsito.

Ainda dá tempo de aproveitar o tempo livre para
se descontrair, praticar exercício físico e até mesmo
aperfeiçoar as habilidades esportivas.  Quem estiver
ou passar pelo Poupatempo da Sé, na região central
de São Paulo, pode realizar algumas atividades gra-
tuitas no local até o próximo dia 12 de fevereiro.  Com
um espaço montado na área externa da unidade, o
Poupatempo oferece modalidades como slackline,
tênis de mesa, futmesa, chute a gol e minigolfe. Pro-
movida pelo Sesc do Carmo, a ação faz parte do pro-
jeto Sesc Verão 2022, que conta com uma programa-
ção voltada à importância do lazer no cotidiano.  As
atividades são indicadas para maiores de 12 anos,
que deverão apresentar um documento com foto e o
comprovante de vacinação contra a Covid-19, com

duas doses ou dose única, na versão física ou digital – disponível no portal www.poupatempo.sp.gov.br
ou no aplicativo Poupatempo Digital. O uso da máscara também é obrigatório durante todas as práticas.
O Sesc Verão é uma campanha que busca proporcionar às pessoas novas possibilidades de vivenciar
aspectos variados da cultura esportiva, bem como outras experiências corporais. Espaço Tempo Livre
-  Local: Poupatempo da Sé – Rua do Carmo, s/n – Sé/ SP.  Datas e horários: 31/01 a 12/02 – segunda a
sexta-feira, das 9h às 14h; e sábado, das 9h às 13h. -  Evento gratuito aberto à população

 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

A Legião da Boa Vontade abriu um posto de arre-
cadação na capital paulista para arrecadar doações
por meio de sua campanha “LBV — SOS Calamida-
des” em prol das vítimas das chuvas em cidades da
região metropolitana de São Paulo. As doações se-
rão destinadas a pessoas e famílias dos municípios
de Franco da Rocha, Francisco Morato, Embu das
artes, Caieiras e Várzea Paulista.  O posto de arreca-
dação fica na Av. Rudge, 898 – Bom Retiro. Entre em
contato pelos telefones (11) 3225-4500 ou 3225-5535.

O que doar? Alimentos não perecíveis (arroz, fei-
jão, óleo, café, açúcar, leite em pó, farinha de milho,
farinha de mandioca, extrato de tomate, macarrão, fubá
e sal); Água potável; Itens de higiene (sabonete, es-
cova de dente, creme dental, absorvente e fraldas infantis); Itens de limpeza (sabão em barra, água
sanitária, detergente, sabão em pó, desinfetante e papel higiênico). Para doações em dinheiro, acesse
www.lbv.org. O PIX oficial da LBV é pix@lbv.org.br.

 Contas bancárias disponíveis: Bradesco: Agência: 0292-5 — C/C: 92830-5; Itaú: Agência: 0237 — C/
C: 73700-2; Banco do Brasil: Agência: 3344-8 — C/C: 205010-2 ; Caixa Econômica Federal: Agência: 1231 —
operação: 003 — C/C: 100-0; Santander: Agência: 0239 — C/C: 13.002754-6.

LBV abre posto de arrecadação para ajudar vítimas das
chuvas em cidades da região metropolitana de SP

     Missa em Ação de Graças realizada para abençoar e comemorar os 70 anos de Fundação
da Distrital Norte da ACSP no dia 31/01/2022, celebrada pelo Padre José Roberto Abreu de
Mattos; que transformou o ato religioso em um momento muito especial, com pregação do evangélio
de forma elevada, levando-nos a uma reflexão de profundo amor ao próximo e ao criador. Pág.4

Contribuição judaica à história dos
bares e hotéis de São Paulo

Os 70 anos da ACSP Distrital Norte
 comemorado em alto estilo

Pág. 3

Poupatempo da Sé oferece atividades
gratuitas para a população curtir ao ar livre
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Conversa mole pra boi dormir!

 As eleições se aproximam; as
pesquisas encomendadas ou não,
pululam! Cita determinado candi-
dato em 1º lugar, apenas um se-
guidor não próximo: demais can-
didatos à Presidente da Repúbli-
ca ‘segurando a lanterna!’ sem a
mínima chance de almejar o cargo
máximo da política. Essas  pesqui-
sas deveriam ser proibidas, o elei-

tor não vai atrás de
pesquisas muitas ve-
zes enganosas! Qual-
quer candidato que for
eleito, para o eleitor em
nada vai melhorar: im-
postos sobre tudo que
se possa pensar conti-
nuarão a furar o bolso
do consumidor. Se o
eleitor, um consumidor

operário observasse o preço co-
brado de impostos em uma com-
pra, que, às vezes iguala ao pre-
ço da mercadoria adquirida, ja-
mais votaria ness es lobos com
pele de cordeiro!

Tia Zulmira, viúva escalda-
da pelos impostos decretados
pelos políticos impostores!

 Um atalho na estrada da vida

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   O Estatuto da Associação Co-
mercial de São Paulo, como o de to-
das as Entidades tem regras que de-
vem ser respeitadas pelos seus Mem-
bros e  para que exerçam cargos dire-
tivos, votar e ser votado, deve ser
respeitada a condição estabelecida no
artigo 15. Poderão ser eleitos direto-
res e conselheiros não só os associa-
dos a quem o Estatuto conferir tal
direito, como também os sócios e di-
rigentes das pessoas jurídicas asso-
ciadas, bem como os diretores de as-
sociação e entidades ligadas as ativi-
dades ecônomicas, desde que sejam
associadas. Observe esses cargos não
são remunerados por ser incluida no
papel do associativismo reconhecida
pela Lei nº 10.406/02 uma organiza-
ção coletiva que surgiu como alterna-
tiva para estabelecimento de um gru-
po com objetivos e interesses comum
assim desde a sua fundação em 7 de
dezembro de 1894 a Associação Co-
mercial de São Paulo primou pela es-
colha dos seus dirigentes e Membros,
e em 31 de janeiro de 1952 nascia a
Distrital Santana, e o primeiro Supe-
rintendente foi Octavio Zampirollo,
seguido pelos Conselheiros, 2 - Syl-
vio Pucceti, 3 - Walfrido de Carva-
lho, 4 -Enzo Luiz Bortolini, 5 - Víni-
cio Braidatto, 6 - Jamil Chamas, 7 -
Avelino Bom Angelo, 8 - Victor Hugo
Zampirollo, 9 -Francesco Trota, 10 -
Agrário Marques Dourado, 11 - Nel-
son dos Reis Ferreira, 12 - João Car-
los Athayde Horta, 13 -Leonardo Pla-
cucci, 14 - Chafic Curi, 15 - Francis-
co Giannoccaro, 16 - Eloy Gonçal-
ves de Oliveira 17 - Roberto Pereira
Campos Vergueiro Neto, 18 - Carlos
de Lena - a quem coube a felicidade
da comemoração do  cinquentenário
da entidade. Deve ser registrado que
todos eles tiveram que aguardar 6
(seis) meses como associados e de-
pois serem convidados a compor o
Conselho Diretivo e a participar em
Comissões que sempre  atuaram nas
diversas atividades em defesa dos
seus associados, do comércio e clas-
ses produtoras, mas também de toda
a comunidade, que tem sido uma ban-
deira constante na defesa da popula-
ção e reinvindicando às autoridades
constituidas as melhorias que se fa-
zem necessárias. (Enzo Luiz Bertoli-
ni). Assim sucederam-se por exem-
plo Sylvio Pucceti foi Secretário de
1952 a 1954/1954 a 1956 nas gestões
Octavio Zampirollo; de 1958 a 1960
foi Silvyo Pucceti o Superintendente
e teve como 1º Vice Superintendente
Walfrido de Carvalho; Walfrido de
Carvalho foI Superintendente de
1960 a 1962 e Enzo Luiz Bertolini
foi seu Conselheiro Diretor; de 1964
a 1966/1966 a 1968 Enzo Luiz Ber-
tolini teve como 1º Vice Superinten-
dente Vinício Braidatto; de 1968 a
1970/1970 a 1973 Vinício Braidatto
então Superintendente teve como 2º
Secretário Jamil Chamas; de 1973 a
1976 Jamil Chamas Superintendente
teve como 2º Vice Superintendente
Avelino Bom Angelo; de 1976 a 1979
Avelino Bom Angelo Superintenden-
te teve como 2º Secretário Victor
Hugo Zanpirollo; de 1979 a 1982 Vic-
tor Hugo Zampirollo Superintenden-
te teve Francesco Trotta como Con-
selheiro Diretor ; de 1982 a 1985
Francesco Trotta Superintendente

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

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

Tel. cel. (011) 95116-4243.

Antigos Superintendentes da Distrital Norte
da Associação Comercial de São Paulo

Direito Ari Pereira

teve como Conselheiro Diretor Nel-
son dos Reis  Ferreira; de 1987 a
1989 Nelson dos Reis Ferreira Su-
perintendente teve como Conselhei-
ro Diretor João Carlos Athayde Hor-
ta; de 1989 a 1991 João Carlos
Athayde Horta Superintendente teve
como 2º Secretário Leonardo Placuc-
ci; de 1991 a 1993 Leonardo Placuc-
ci Superintendente teve como Con-
selheiro Diretor Chafi Kuri; de 1993
e 1995 Chafic Kuri Superintendente
teve como Conselheiro Diretor Fran-
cisco Giannoccaro; de 1995 a 1997
Francisco Giannoccaro Superinten-
dente teve como Conselheiro Dire-
tor Eloy Gonçalves Oliveira; de 1997
a 1999 Eloy Gonçsalves Oliveira
Superintendente teve como 1º Vice
Superintendente Carlos de Lena; de
2001 a 2003 o Superintendente Car-
los De Lena teve a incumbência de
planejar e organizar os festejos do
cinquentenário da Distrital de Santa-
na que encerrou com um jantar dos
Empresários no Clube Esperia em
traje de gala, com show e apresenta-
ção músical que foi patrocinado pelo
Guia Mais, Cidade Center Norte,
Vinhos Salton. Assim cada membro
com a experiência e conhecimentos
adquiridos foram colocados em fun-
ções na entidade para que ela cres-
cesse em suas atividades. Ora não
pode perder essa estrutura que veio
sendo praticada desde a sua funda-
ção. A nossa vida é  assim, em todas
as atividades seja na vida religiosa o
Padre tem que começar pelo Seminá-
rio; na vida profisional começamos
como oficce-boy; o Advogado tem
que se diplomar na Faculdade de Di-
reito assim como as demais profis-
sões; Mesmo sendo Advogado com
exame de ordem não se admite que se
obtenha o direito a se candidatar de
imediato a um cargo na OAB. - Na
Ordem Maçônica para ser admitido
passa por um crivo tem que ter um
padrinho e começará como Aspiran-
te; Tantos outros exemplos poderão
ser comentados, mas, não se trata de
crítica destrutiva mas as tradições
devem ser defendidas afim de que o
respeito e a união da comunidade só
trará beneficios a sociedade ressal-
tando ainda a fidelidade aos princi-
pios morais e ético. Não pode admi-
tir que uma pessoa que ninguém co-
nhece, e que não tem vivência em
uma Entidade possa ser admitido
como um Dirigente ou Membro dela,
primero por não ser aceito pelos de-
mais que antes se submeteram as re-
gras estatutarias, segundo por que ele
mesmo demonstrará que nada sabe,
jamais ouviu a história dessa Entida-
de e os serviços que ela realiza.

Tia Zulmira

Ameaça à saúde!
Quando quase todos viven-

tes pensavam que a covis-19
houvesse sido banida do país,
alguns viventes aplaudiram o
descarte das máscaras, reuniões,
retorno do torcedor aos campos
de futebol, praias etc. Em segui-
da foi dado ‘última forma’: a co-
vid-19 deu uma trégua e antes
que houvesse comemoração pela
notícia auspiciosa, veio o aviso:
a covid- 19 dará um tempo e no
seu lugar, virá outra peste, Ômi-
cron! O brasileiro vive espanta-
do com a inflação, desemprego e
outras mumunhas e estava satis-
feito com as notícias de que a
covis-19 tinha ‘pegado a reta’,
mas a tiracolo desembarcou no
país sua coleguinha Ômicron que
dará sequencia à ameaça da saú-
de de muitos! Os notici&a
acute;rios nos dão conta da ação
da coleguinha da covid-19 que

Crônica Professor Clovis Pereira

Conselho Tia Alzira

Abrindo o abençoado terrei-
ro da vovó Candinha para aten-
dimento de clientes, me deparo
com uma comissão de ‘descami-
sados’ clamando pela invocação
de um guia africano para colo-
car o país nos eixos! O líder foi
sucinto: ”Magnânima guru, vie-
mos ao abençoado terreiro a fim
de encomendar um trabalho para
que esse ano de 22, seja menos
pior que o anterior! Na passa-
gem do ano fomos à praia, fize-
mos um despacho para Yeman-
ja, solicitando um bom ano vin-
douro. O ano teve início tal qual
o ano passado; inflação, gasoli-
na subindo de preço ao descer
pro tanque, a carne desapareceu

Impostos & chuvas!
da mesa de muitos e as
chuvas inundando e
mandando pra casa do
chapéu os pertences de
várias famílias! As ima-
gens da tev&e circ;
mostrando carros sub-
mersos, estradas e pon-
tes intransitáveis, um
rolo sem tamanho!” Para

atender a comissão, foi escalado
o caboclo do Vento: “Zifios, ouvi
seus pedidos e passo a respon-
der: o país está fora do eixo há
anos e não será agora que nenhum
caboclo o conduza ao rumo cer-
to! Vocês vão votar e colocar no
poleiro outro surdo-mudo que não
ouvirá os reclamos da raça e nada
falará; apenas vai faturar uma gra-
na ralada por mês! O ano vai trans-
correr tal qual o anterior e salve-
se quem puder! Os clientes saí-
ram desanimado, reclamando: Es-
tamos fritos!

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

Lugar de carro que não circula é no desmanche
Emporcalham as ruas, servem de dormi-

tório para desocupados e usuários de dro-
gas, ocupa um espaço que poderia estar sen-
do utilizado por outro veículo que ainda cir-
cula, pois falo sobre os carros velhos que
não circulam e são abandonados pelo seus
proprietários na via pública quando o desti-
no deveria ser o desmanches ou incinera-
ção.  Não adianta ficar jogando a culpa na
Prefeitura quando na verdade quem deve ser
punido com rigor é o responsável pelo veí-
culo que descartou onde não deveria, esse
tipo de problema que ninguém merece só será
resolvido com multa no CPF ou fazer com
que o responsável assine um termo e res-
ponda na justiça o que poderia ser feito após

 Quando se trata do tema em-
preendedorismo, fala-se muito
das características básicas de
uma pessoa empreendedora (vi-
sionária, disposta a correr riscos,
com muita vontade de realizar
coisas etc) como, também, do gru-
pos de habilidades tidas ou a se-
rem desenvolvidas pelo empre-
endedor (técnicas, gerenciais e
pessoais).  Conheci, há alguns
anos, como professor na univer-
sidade, um senhor aposentado de
uma grande indústria eletrônica,
que tinha sido uma das pioneiras
da zona franca de Manaus na
década de 1970. Ele tinha sido
diretor financeiro dessa empresa
e, entre salários e bônus, conse-
guiu amealhar uma boa reserva
de capital e me confessou que
sempre quis ter um negócio pró-
prio. Pediu que eu o ajudasse.

  Bem, o simples fato de ele ter-
se mudado de São Paulo com
toda a família para aquela região
do país, há  50 anos, já revelava
um perfil bastante animador para
o empreendedorismo.

 Durante as conversas que ti-
vemos ele dizia, no entanto, que
apesar da grande experiência
como executivo lhe faltavam al-
guns conhecimentos das áreas de
operações (produção), marketing
e recursos humanos, razão por-
que resolvera fazer o curso de
administração.  Ele tinha ideia do
que gostaria de fazer mas não
reunia os elementos e competên-

Nessa longa estrada da vida vou correndo e não posso parar.

cias suficientes
para uma tomada
de decisão segu-
ra.   Com base em
uma análise dos
mercados emer-
gentes e das ten-

dências, apresentei algumas su-
gestões de modelos de negócios
, com os seus prós e contras de
cada uma delas e que se alinha-
vam com o seu perfil comporta-
mental. Ele optou por adquirir uma
franquia.  E assim foi, após iden-
tificarmos alguns segmentos de
mercado nos quais havia carên-
cias a serem atendidas, ele se tor-
nou franqueado de uma marca fa-
mosa de chocolate e se deu mui-
to bem.

 A franquia é um atalho muito
interessante para quem, em de-
terminado momento, não reúne
todas as habilidades ou experiên-
cia necessárias para começar um
negócio. Uma boa empresa fran-
queadora se encarrega de te guiar
nos primeiros passos do negócio.

Mas, atenção, logo o atalho
termina  e começa, como na músi-
ca, a longa estrada da vida.  Foi
decisivo naquele ponto de infle-
xão da vida daquele senhor, a pre-
sença do mentor que, pelo fato
de não estar emocionalmente en-
volvido com a decisão, pode ana-
lisar com frieza mas determina-
ção, o melhor caminho a seguir.
Esse e outros artigos como esse
você encontra na minha página
no instagram @vicentecavallari;
clica lá e me segue.

 Ensinamento da semana:
"Quem caminha sozinho pode até
chegar mais rápido, mas aquele
que vai acompanhado, com cer-
teza vai mais longe" Clarice Lis-
pector

dará mais desassossego a todos,
lucro pras empresas funerárias e
assunto para os programas de rá-
dio, tevê e imprensa! Cruzes!

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

Começou o campeonato de futebol profissional! Os torcedores
compareceram, embora com reservas, afluência como anteriores me-
nores!

As equipes bastante modificadas, treinadores importados, enquanto
que nossos treinadores foram colocados na regra três!

Treinadores portugueses são cotados e recebem convites de diver-
sas partes do mundo, nunca estão desempregados!

O Palmeiras foi campeão da copinha, com méritos e revelando valores
novos e cobiçados por equipes mundiais.

A equipe do Cruzeiro de BH, agora sob a batuta de Ronaldo Fenô-
meno deverá melhorar desempenho e voltar a ser competitiva! Vamos
aguardar os acontecimentos!

As chuvas castigam diversas cidades do interior paulista e brasileiro.
Em São Paulo, Francisco Morato e Franco da Rocha, ocorreram mortes e
desabamentos com mortes e destruição!

Pandemia volta a matar mais de mil pessoas em 24 horas no Bra-
sil. Dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass)

o descumprimento de uma notificação de pro-
vidências com prazo determinado.  Ninguém
merece né?, na Av.Deputado Cantídio Sam-
paio altura do nº2410 abandonaram uma To-
pic branca e distante a alguns metros depa-
ramos com um monza preto também abando-
nado junto a uma calçada que nunca foi feita
e desaparece no meio do mato obrigando os
pedestres andar no meio da rua neste caso o
morador deve estar esperando uma intima-
ção para resolver e para finalizar menciona-
mos também uma Kombi branca sem placas
largada a muitos anos quase na entrada da
E.E. Padre Noé Rodrigues, situada a Rua Santa
Cruz da Conceição,151 no Jardim
Guarani.(Alex Santos)

Sabesp é atuante junto a Comunidade
 na Freguesia/Brasilândia

Fiquem ligados nas informações que você
consegue chegar nos contatos, participar e le-
var suas reivindicações e sugestões  para a Sa-
besp que coloca a sua disposição a Assessoria
Comunitária bem representada pelo Servidor Re-
ginaldo Batista com atendimento na área da UGR
Freguesia do Ó, Cachoeirinha e Brasilândia.  A
mais de 30 anos a Sabesp realiza todas as primei-
ras Terças Feiras de cada mês as 09h30 na Rua

José Soriano de Souza nº297 na Casa Verde uma reunião com a Comu-
nidade, Lideranças e autoridades para ouvir e encaminhar as deman-
das.  Devido a pandemia as reuniões estão sendo realizadas online,
entrar na reunião pelo Zoom https://us02web.zoom.us/j/84867401138
Maiores informações pelo Tel(11)97446.0320

Recebemos com frequên-
cia reclamações de familiares
de presos sobre mal atendi-
mento por parte de servido-
res em Centro de Detenção
Provisória e Penitenciaria, já
não basta perseguição que
ocorre, desrespeito aos direi-
tos e negação de informa-
ções que infringe a lei federal
de acesso a informação nº
12.527/2011. Vamos focar

mais nessas ocorrências e cobrar providencias de melhorias por parte
do Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Administra-
ção Penitenciária pasta ocupada hoje pelo Ex-comandante Geral da
PM Nivaldo Cesar Restivo

Atenção Secretaria da
Administração Penitenciária

Moradores do bairro Jussara em Mongaguá reclamam sobre o mal cheiro
de uma agua despejada por um comercio junto as guias na Rua Senador Feijo
e sobre um carro de passeio abandonado na mesma Rua Senador Feijó esquina
com a rua Leda porem segue resposta da Prefeitura:    Em relação à primeira
pauta, a Prefeitura de Mongaguá informa que trata-se de um residência, loca-
lizada acima do mercado citado. Os técnicos da Vigilância Sanitária aplicaram
um auto de infração à proprietária do imóvel que, por sua vez, se prontificou
a sanar o problema. Quanto à segunda pauta, o departamento de Serviços de
Trânsito de Mongaguá (Semutran) informa que vai verificar a situação do
carro em questão, a fim de tentar encontrar o proprietário e resolver o proble-
ma. A Administração Municipal destaca que, atualmente, está realizando a
renovação do convênio com o pátio, sendo que, por ora, não é possível efetuar
o recolhimento de veículos. Grato e à disposição, Departamento de Comuni-
cação Social - Prefeitura de Mongaguá

^

 94778-1027 Erivelton

Resposta da Prefeitura
de Mongaguá
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  Na sua vida  cotidiana, encontrará Diana, uma viúva ainda em forma e com
ela ‘enrolará os panos’. Acontece que Diana, em sua vida cotidiana era um
bailarino da coluna do meio e em sua vida cotidiana, a Diana te enganou. Cruzes!

  Seja um cabra inteligente! Use seu raciocínio para suas atividades. Ao
explodir caixas eletrônicos, não perca a viagem; procure os mais recheados!

 Sua capacidade profissional, ao exercer sua função de recolhedor de
recicláveis mudará sua sorte. Numa investida, encontrará uma carteira rechea-
da de dólares e adeus miséria!

 Aprimore dia a dia seus golpes contra lojas de departamentos. Compre fiado,
receba a mercadoria, normalmente geladeira e máquinas de lavar. Venda ainda na
embalagem ao primeiro interessado e mude da vila. Dê o golpe e boa sorte!

  Ganhe força para tolerar sua sogra faladeira, mulher chata e cunhados
bebuns! Caso a barra pesar, mude pro planeta Marte e fique livre da raça!

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

  Seus relacionamentos estão indo pra casa do chapéu! Os amiguinhos que
contigo faziam sequestros relâmpagos estão ‘engaiolados’ e de denunciaram
como chefe da gangue! Sai dessa!

Virgem - 23 de agosto a 22 de Setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro
  As relações humanas , companheirismo fazem do homem pessoa credi-

tada em todos os sentidos! Com você é inverso: todas as vezes em que é
comentado, alguns palavrões acontecem e com razão!

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro
  O correto círculo de confiança é seu cartão de visita! Faça votos que assim

permaneça e que mesmo depois da morte, seu nome seja lembrado com saudade!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Estudos e viagens são programados para os nativos de capricórnio! Estudo

para bolar a fuga da prisão e a viagem para outra penitenciária de segurança máxima!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 No trabalho, será considerada (o) numa posição de destaque! Sua ho-

nestidade e trabalho é seu cartão de visita e que assim permaneça!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
  Despertará elogios entre seus colegas, ao passar no vestibular para medi-

cina. Dê especial atenção aos seus futuros clientes e não seja da segunda cate-
goria! Sucesso!

Contribuição judaica à história
dos bares e hotéis de São Paulo

   Uma das coisas in-
teressantes da internet é
justamente o princípio da
serendipity. Eu vou pes-
quisar um assunto, trope-
ço em outros, tão ou mais
interessantes.

É o que me  aconte-
ceu, recentemente, quan-
do fui procurar antigas receitas culi-
nárias do Brasil do fim do século 19
aos anos 1920. Encontrei as receitas,
graças especialmente ao Luís da Câ-
mara Cascudo. Mas encontrei, me-
lhor ainda, referências interessantes
sobre a presença judaica na São Paulo
de antigamente, justamente na área de
hotéis, bares e similares. Encontrei os
nomes de Adolpho Dusser, Jacob
Fredrich, Henrique Schonburg, José
Fischer e Adolpho Nagel.

Todos de origem judaica, austro-
húngaros (na época). Seria interessan-
te pesquisar nos registros dos cemi-
térios da cidade para descobrir se eles
foram sepultados em um dos que exis-
tiam na época: Consolação e Araçá.
Mas a primeira constatação da pes-
quisa é que, até a primeira metade do
século 19, a pobre vila de São Paulo
não oferecia grande variedade  para  a
alimentação do forasteiro. Apenas
mandioca, milho e carne de porco.

Os primeiros quitutes -  As ruas
15 de Novembro, Direita e São Ben-
to, formam o chamado Triângulo. Ali,
em 1854, o Hotel Paulistano, de Adol-
pho Dusser, anunciava a contratação
de um cozinheiro francês e seus qui-
tutes a preço fixo. Nessa época havia
cinco hotéis em São Paulo: o Recreio
Paulistano, na Rua da Imperatriz, o
Paulistano, na Rua de São Bento, o
Universal, no Largo do Colégio, o
Comércio, também no Largo do Co-
légio, e o da Providência, na Rua do
Comércio. Alguns anos depois, foi
construído o Grande Hotel. Ficava
em um terreno que ia da Rua de São
Bento até a Rua de São José (hoje
Líbero Badaró). Foi o primeiro pré-
dio construído expressamente para
hotel. No vestíbulo, candelabros a gás
e escadaria de mármore branco. Um
luxo.  Na década de 1880,o Grande
Hotel hospedou personalidades como
o príncipe Henrique, da Prússia, a
nossa princesa Isabel e a atriz Sarah
Bernhardt.

Além das funções básicas de hos-
pedagem e refeições, esses primeiros
hotéis se tornaram  importantes pon-
tos para a realização da vida social,
com instalações refinadas e inovações
gastronômicas.

José Fischer, no Sereia Paulista,
atraía seus fregueses, especialmente
os estudantes da Faculdade de Direi-
to da São Francisco, com o seu Bife 
Leipzig, servido com batatas cozidas,
na verdade uma prévia do wiener sch-
nitzel de hoje em dia. Na primeira
década do século 20 outros hotéis
foram surgindo. O Grande Hotel e o
Sportsman eram considerados os
melhores. Na região da Estação da Luz
surgiam outras e interessantes opções,
numa conjugação perfeita entre ofer-
ta e procura.

Gastronomia - A São Paulo da
gastronomia começou a ser delineada
no final do século 19. Mas foi somente
a partir de 1870 que os restaurantes
passaram a se integrar ao cotidiano
da cidade, sendo implantados por imi-
grantes do norte e do leste europeu,
que aqui eram genericamente deno-
minados de “alemães”.

A boemia paulistana daquela épo-
ca se encontrava na Rua Direita, no

A circula-
ção far-se-á
pelo lado di-
reito da via,
admitindo-se
as exceções
devidamente
sinalizadas.  O
condutor de-
verá guardar
distância de
segurança la-

teral e frontal entre o seu e os de-
mais veículos, bem como em rela-
ção ao bordo da pista, conside-
rando a velocidade e as condições
do local, da circulação, do veícu-
lo e as condições climáticas.  Quan-
do veículos, transitando por flu-
xos que se cruzem, aproximarem-
se de local não sinalizado, terá
preferência de passagem: a) No
caso de apenas um fluxo ser pro-
veniente de rodovia, aquele que
estiver circulando por ela; b) No
caso de rotatória, aquele que esti-
ver circulando por ela; c) Nos de-
mais casos, o que vier pela direita
do condutor.  Quando uma pista
de rolamento comportar várias fai-
xas de circulação no mesmo sen-
tido, são as da direita destinadas
ao deslocamento dos veículos
mais lentos e de maior porte, quan-
do não houver faixa especial a eles
destinada; e as da esquerda, des-
tinadas à ultrapassagem e ao des-

Destaque Henrique Veltman

Curiosidade Adir Vergilio

ADIR VERGILIO ESPECIALISTA  EM TRÂNSITO
WHATSAPP (11) 9.9958-4775

Horóscopo Kaidakama

Hoje inicio a minha coluna comen-
tando a estreia de Fausto Silva na
Band após 34 anos de Globo, o apre-
sentador retorna à emissora que o
projetou. Com um supersalário e es-
trutura no mesmo padrão da sua emis-
sora e com a responsabilidade de ala-
vancar a audiência da Band.

Sete meses após ser retirado
do ar pela Globo no Domingão a
"Turma do Faustão" volta à tele-
visão nesta segunda-feira, às
20h30 (horário de Brasília). Com
equipe de 300 funcionários, 30 bai-
larinas no palco e mais de 400 pes-
soas na plateia, Fausto Silva re-
torna à Band e terá a responsabi-
lidade de levantar a audiência da
emissora no horário nobre.

A estreia de um programa diário e
de estrutura grandiosa acontece gra-
ças ao sucesso comercial do Faustão,
apresentador que mantém bom rela-
cionamento com as marcas e tem po-
der junto ao mercado publicitário.
Antes mesmo da estreia, já havia fila
de anunciantes interessados em es-
paços da sua atração.

A coluna teve a informação que
o salário de Fausto Silva na Band
fique em torno de R $2,5 milhões,
valor que pode variar de acordo
com as ações de merchandising
que forem feitas. Na Globo, onde
ficou de 1989 a 2021, ele tinha sta-
tus de comunicador mais bem pago
da televisão brasileira e chegou a
faturar mais de 5 milhões por mês.

Em um spoiler de 45 minutos
do novo programa durante um es-
pecial exibido no Réveillon, a Band
demonstrou que investiu alto em
tecnologia para ter um cenário do
tamanho da importância do apre-
sentador veterano.. O local conta
com a realidade aumentada, telão
de cinco metros de altura, chão de
Led e equipamentos usados em
eventos como Super Bowl e NBA.

O programa terá dois coapresen-
tadores, a experiente Anne Lotermann
que deixou a previsão do tempo no
"Jornal Nacional filho de Faustão e
João Guilherme Silva. Eles veem para
colaborar com o apresentador dentro
dessa programação de dez horas (Por
Semana).  Estarão ali para ajudar na
condução do programa, dando opi-
nião, informações, trazendo conteú-
dos e atrações.

Ex bailarinas do Domingão,
Daiane de Paula e Carolina Mia-
relli terão o cargo de "Repórteres
da Galera". Elas vão interagir com
a plateia, receber as Caravanas e
mostrar curiosidades dos bastido-
res em conteúdos exclusivos para
online. Já Jaqueline Ciocci fará
reportagens externas sobre assun-
tos variados.

A programação seguirá uma
forma diferente:

 Segunda-Feira - "Pizzaria do
Faustão" - Artistas e personalidades
se reúnem para conversar enquanto co-
mem Pizzas, algo que era fato no anti-
go "Domingão" com o nome Pizza do
Faustão, onde o palco será transfor-
mado numa típica Vila Italiana.

Terça-Feira  - "Grana ou Fama"
Vai funcionar como um progra-

ma de calouros, e que artistas vão ter
a oportunidade de mostrar talentos
em áreas diferentes podendo ganhar
de R$ 25 mil a R$100 mil e o quadro
"Desbravadores"  onde os biólogos
João Paulo Krajewski e Roberta Bo-
naldo vão viajar pelo mundo e mos-
trar curiosidades da natureza.

Quarta-Feira - "Dança das Fe-
ras" - Ao contrário da "Dança dos
Famosos" que Faustão consagrou na
Globo, o novo quadro terá apenas dan-
çarinos profissionais, que vão encarar
em uma competição semanal para sa-
ber quem são os melhores do país.

Quinta-Feira - "Esta é Sua
Vida" - Um novo "Arquivo Confi-
dencial" , com homenagens para ar-
tistas e personalidades da TV, da mú-
sica, do jornalismo e do esporte. No
quadro, anônimos vão mostrar exem-
plos de vida inspiradores. Também na
Quinta - Feira o quadro "Na Pista do
Sucesso" toda semana os artistas se
enfrentarão para descobrir qual o
nome da música apresentada.

Sexta-Feira - "Churrascão do
Faustão"  - Esportistas, cantores e hu-
moristas vão dar o pontapé inicial para
o final de semana, e os telespectado-
res poderão fazer parte desta festa. A
programação da semana promete e a
disputa pela audiência será acirrada
até porque Faustão é querido e a Rede
Bandeirantes é a bola da vez para vol-
tar a ser uma emissora competitiva.

Normas de Circulação e Conduta

Zur Stadt Coblenz, uma ho-
menagem à cidade alemã co-
nhecida por suas tavernas e
vinhos espumantes e secos.
Pertencia ao judeu austría-
co Jacob Friedrich, que
comprou e transformou
uma antiga confeitaria, a de
Gaspard Leonard. Também
na Rua do Ouvidor, outro

judeu alemão, Henrique Schonburg,
mantinha uma cervejaria,  O Corvo,
misturando comida, bebida e literatu-
ra.  Falei ali atrás de José Fischer, mas
ele merece mais do que uma simples
menção. Com sua casa de banhos Se-
reia Paulista, entre1861 e 1890, man-
teve um restaurante anexo e janelas
para o Largo de São Bento, mais pre-
cisamente para a igreja.  O Sereia Pau-
lista introduziu em São Paulo novos
hábitos, como os banhos fora de casa
e o restaurante onde se podia comer
um bife a cavalo amaciado com leite
de folhas de mamoeiro ou ainda a co-
zinha fria, tudo regado a vinho ou cer-
veja. Claro, era só para homens. (Co-
zinha fria de ótima qualidade, aí na
Cidade Maravilhosa, era a do restau-
rante Rio Hamburgo, na Avenida Rio
Branco. Não sei se ainda existe.). O
crescimento econômico de São Paulo
fez a cidade crescer fora do Triângu-
lo, para além do Anhangabaú. Surgi-
am os terraços e salas com vistas pa-
norâmicas. Era a cidade que se abria
para a vida moderna.

Cervejarias - Foram os judeus
da Europa Central que introduziram
as cervejarias e as choperias nos há-
bitos paulistanos. Tudo começou a
partir de 1878. Surgiram as Stad
Bern, com boliche e música ao ar li-
vre, sob caramanchões . Como a do
Parque Antarctica, na Água Branca. 
Em 1890, o Café Terraço Paulista,
do Largo de São Bento, atraía a clien-
tela com “caixeiras amáveis”, seja lá
o que isso poderia significar...  Por
volta de 1869 a cidade tinha quatro
confeitarias: a de Jacó Loskiel e Pe-
reira Jr., na Rua do Comércio (hoje
Álvares Penteado); a de Gaspar Leo-
nard, na Rua Direita; e uma perten-
cente a um certo senhor Rodovalho,
na Rua do Imperador (hoje Praça da
Sé). Outras confeitarias vieram mais
tarde: destaque para a Imperial Con-
feitaria Nagel,  do judeu alemão Adol-
fo Nagel. Mas foi um brasileiro, João
Pereira da Rocha, que fundou, em
1880, a Confeitaria Paulicéia, na Rua
de São Bento, o grande sucesso da
época, onde se reunia a elite após os
espetáculos de ópera no Teatro São
José e no Municipal.  Mas não se
imagine que os imigrantes judeus
eram os únicos donos do pedaço. Na
verdade, o primeiro grupo a atender
ao público foi o dos italianos. Eles
dominaram o mercado de restauran-
tes nas décadas de 1920 e 1930. Desde
as cantinas como a Capuano, da Rua
Conselheiro Carrão (de 1907), o mais
antigo restaurante ainda em funciona-
mento na cidade, as do Brás, como a
Castelões (de 1924), até hoje servindo
suas massas na Rua Jairo Góis, pas-
sando pelos restaurantes do centro: o
Spadoni, o Telêmaco, o Palhaço (co-
nhecido por seus polpetones) e o Car-
lino; a Brasserie Ferrari (especialida-
de, galetos), o Gigetto (hoje na Ava-
nhandava); o Giani (com seu famoso
frango assado com jabuticaba);a Bras-
serie Paulista, da família Fasano), o
Franciscano, o Roperto (hoje na 13 de
Maio). Guten Appetit!
E-mail:   hbveltman@gmail.com

locamento dos veículos de maior
velocidade.  Trânsito de veículos
sobre passeios, calçadas e nos
acostamentos só poderá ocorrer
para adentrar ou sair dos imóveis
ou áreas especiais de estaciona-
mento.  Os veículos precedidos
de batedores terão prioridade de
passagem, respeitadas as demais
normas de circulação.  Os veícu-
los destinados a socorro de in-
cêndio e salvamento, os de polí-
cia, os de fiscalização e operação
de trânsito e as ambulâncias, além
de prioridade de trânsito, gozam
de livre circulação, estacionamen-
to e parada quando em serviço
de urgência e devidamente iden-
tificados por dispositivos regu-
lamentares de alarme sonoro e ilu-
minação vermelha intermitente,
observadas as seguintes dispo-
sições:  Quando os dispositivos
estiverem acionados, indicando a
proximidade dos veículos, todos
os condutores deverão deixar li-
vre a passagem pela faixa da es-
querda, indo para a direita da via
e parando, se necessário.  Os pe-
destres, ao ouvirem o alarme so-
noro, deverão aguardar no pas-
seio, só atravessando a via quan-
do o veículo já tiver passado pelo
local.  O uso de dispositivos de
alarme sonoro e de iluminação
vermelha intermitente só poderá
ocorrer quando houver efetiva

prestação de serviço de urgência.
A prioridade de passagem na via
e no cruzamento deverá ocorrer
com velocidade reduzida e com
os devidos cuidados de seguran-
ça, obedecidas as demais normas
deste código.

Observação:  A preferência de-
corre normalmente de uma regra
específica ou de uma sinalização
regulamentadora, enquanto que a
prioridade decorre de uma situa-
ção ou circunstância.

 Os veículos prestadores de
serviços e utilidade pública quan-
do em atendimento na via, gozam
de livre parada e estacionamento
no local da prestação de serviço,
desde que devidamente sinaliza-
dos, devendo estar identificados
na forma estabelecida pelo CON-
TRAN.  A ultrapassagem de ou-

tro veículo em movimento deverá
ser feita pela esquerda, obedeci-
da a sinalização

regulamentar e as demais nor-
mas estabelecidas neste código,
exceto quando o veículo a ser ul-
trapassado estiver sinalizando o
propósito de entrar à esquerda.

Todo condutor deverá, antes
de efetuar uma ultrapassagem,
certificar-se de que: a) Nenhum
condutor que venha atrás tenha
começado uma manobra para ul-
trapassá-lo; b) Quem o precede na
mesma faixa de trânsito não tenha
indicado o propósito de ultrapas-
sar um terceiro; c) A faixa de trân-
sito que vai tomar esteja livre
numa extensão suficiente para que
sua manobra não ponha em peri-
go ou obstrua o trânsito de senti-
do contrário.

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

 Quase não se fala em José. As
escrituras também por pouco o igno-
ram, pois todo o enredo, desde a con-
cepção até o nascimento de Jesus, gira
em torno de sua mãe, inclusive, der-
rogando a lei divina e imutável da fe-
cundação e procriação.

 Desde Sua encarnação até Sua
morte e através de diversas circuns-
tancias, a vida do Cristo revela os ca-
racteres de Sua corporeidade. Depois
de Sua morte, ao contrario, tudo Nele
revela o Ser Fluídico, ou se preferir, o
Ser Espiritual que ele é, foi e sempre
será. Jesus teve, então, antes de Sua
morte, um corpo carnal, isto é, como
todos os encarnados possuem, cuja
diferença está em sua alta Espirituali-
dade, pois sabemos que o corpo físi-
co acompanha a evolução moral de
seu portador.

 Alguns, para explicar o Seu nas-
cimento através de uma virgem como
quer a igreja que acreditemos (Em
outras nossas reflexões comprovamos
que a tradução real seria “menina” e
não “virgem” como foi traduzido),
afirmam que Ele não teve um corpo
normal de carne, mas um corpo “eté-
reo”, o que não justifica, pois se as-
sim fosse Seu sofrimento seria uma
ilusão e isto é pior do que afirmar que
Ele estava fingindo, mentindo.

 Pois bem, no que desmereceria
nosso Mestre Amado tendo por pai
biológico José? Isto diminuiria sua
alta espiritualidade? Acreditamos que
não!   Já fizemos esta pergunta várias
vezes e até agora não fomos contes-
tados: “Quem tem mais valor? Aque-
le que já nasce com superpoderes ou
aquele que os adquire por mérito?”

 Buscando respaldo de que Jesus
nasceu como todos nós, dentro da lei,
e que, assim sendo, José é seu pai
biológico, encontramos nos Evange-
lhos o seguinte:   Paulo, em  Gálatas
4:4 afirma que Jesus nasceu de mu-
lher e sob a lei; Em Efésios 2:15 ele
diz que na carne do Cristo se desfez a
inimizade; Em Romanos 8:3 consta
que Deus enviou seu filho em seme-

(A BANCA DO LIVRO ESPÍRITA)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemitério da

Freguesia do Ó -  Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e
Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos pensamentos:
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JOSÉ: O PAI BIOLÓGICO DE JESUS
lhança da carne do pecado; Em 2 Co-
ríntios 5:16 encontramos o “ainda que
também tenhamos conhecido a Cris-
to segundo a carne”, e em 1 Timóteo
2:5, como que para confirmar que a
mulher concebe segundo a carne, cons-
ta que “entretanto, a mulher será sal-
va dando à luz filhos”. Também em
João 8:40 temos a afirmação de Jesus
mostrando que ele morreria como
qualquer um outro quando disse: “Vo-
cês estão querendo matar-me”

 Ora, todas as revelações que co-
nhecemos foram reveladas por um
anjo nas tradições antigas. Se o pró-
prio Alcorão foi dado a Maomé por
Gabriel, mostrando apenas este exem-
plo, quanto mais não seria Maria vi-
sitada por este anjo? Se analisarmos
as escrituras perceberemos que o so-
brenatural e o maravilhoso faziam
parte da crença deles, tanto que até
hoje há discussões sobre a natureza
da coroa de espinhos que lhe coloca-
ram na cabeça, pois uns se apegam à
“Eufórbia imperialis” que é um flage-
lo egípcio enquanto outros preferem
a Acácia por representar a imortali-
dade, por outro lado, crer na atuação
do demônio como as igrejas o apre-
senta é renegar a Deus e colocar a
imbecilidade como um de seus atri-
butos. Pense: Deus o fez perfeito e
ele se rebelou? O rebelde mantem com
o criador uma guerra que sabe que
perderá? O “caído” tem poder de des-
truir Deus? Deus cr8ia e o demônio
corrompe fazendo do homem um ini-
migo de Deus? É difícil de crer nestas
afirmações, pois onde ficam a Oni-
potência e Onisciência que todos atri-
bulem a Ele (Deus)? Se nós, que so-
mos imperfeitos não cometeríamos a
burrice de criar algo que se rebelaria
contra nós, quanto mais Ele que tudo
sabe, está em tudo e tudo está nele?
Bem, voltemos a José para dar-lhe o
merecimento devido, pois como pai
de Jesus ele o educou e lhe ensinou
sua profissão com o amor que, tanto
ontem como hoje, todos os pais de-
votam aos filhos.

Automobilismo  Claudir Pereira

A virtude da humildade no silêncio do esquecimento da história

 Neste momento
um dos assuntos
mais comentados
na Formula 1, a
Honda durante o
inverno, às véspe-
ras de mais uma
temporada da ca-
tegoria decide
continuar com a
Red Bull e Alpha

Tauri. A direção da empresa já havia
anunciado a saída da categoria, mas
segundo informações de Helmut
Marko, Consultor da Red Bull, os
japoneses decidiram continuar a par-
ceria com o time de Mylton Keynes.
A Ferrari, em homenagem aos seus
setenta e cinco anos de existência,
nomeou o seu monoposto para a tem-
porada de 2022, como Ferrari F1-75.

O entra e sai das montadoras de automóveis na Formula 1
O lançamento está marcado para o dia
17 de fevereiro, véspera do aniversá-
rio de nascimento do saudoso Ing.
Enzo Ferrari, fundador da fábrica de
Maranello.  As Montadoras, excetu-
ando a Ferrari, entram na categoria,
atrás de seus interesses, como divul-
gar seus produtos, ficar mais conhe-
cida no ramo automotivo, mas em vir-
tude de vários fatores internos, eco-
nômicos, até mesmo políticos, vão
embora com a mesma facilidade de en-
trada, como por exemplo a Ford.  A
americana de Dearborn, em uma par-
ceria com a Cosworth, entre 1967 e
principalmente antes da Era Turbo,
iniciada pela Renault em 1977, foi si-
nônimo de propulsores de Formula
1. Bem sucedidos, entre os anos de
1968 e 1982, ganharam os Campeo-
natos de Pilotos e Construtores, ex-

cetuando nos anos de 1975, 1977 e
1979, vencidos pela Ferrari.  Era a
principal fornecedora de motores na
categoria, tanto entre as equipes cam-
peãs, como a Tyrrell, Lotus, McLaren,
Brabham, e as médias e pequenas
como a Shadow, Arrows, Fittipaldi,
Surtees. Estas entre outras, fizeram a
fama de seu Ford-Cosworth DFV V8.
Nesta época, ninguém imaginaria que
poderiam abandonar a categoria.
Durante os anos oitenta, auge da Era
Turbo, restringiram, provavelmente
em virtude da alta dos custos, o for-
necimento à apenas uma equipe, a
americana Team-Haas-Lola-F1, nos
anos de 1985 e 1986. Com a desis-
tência dos americanos, migraram em
1987 para a Benetton Formula 1, onde
ficaram até 1994. Venceram o Mun-

dial de Pilotos, com Michael
Schumacher.  Em 1996, dispostos a
voltar a vencer, fizeram da Sauber, o
seu Time Oficial na Formula 1, em
1997 mudaram para a Stewart F1.
A parceria, com a equipe, sob o co-
mando do lendário tri Campeão Mun-
dial de Formula 1, Jack Stewart, du-
rou até 1999, ano da primeira vitória
da história da equipe, com Johnny
Herbert, no Grand Prix da Europa em
Nunrburgring, Alemanha. Neste ano,
decidiram comprar a equipe do esco-
cês voador, e renomearam para Ja-
guar F1, hoje Red Bull.
Este apenas um exemplo, assim como
a própria Honda, também a B.M.W.,
Porsche, Talbot, Lamborghini,
Maserati, Lancia, A.L.F.A.-Romeo,
Mercedes, entre outras.
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     Marcelo Haar, nas-
ceu em Cachoeira do Sul -
RS, em 20 de novembro
de1970. Desde a infância
sempre teve interesse pela
música mas, somente em
1985, aos 14 anos, come-
çou a encarar os desafios
ao participar do Festival
de Calouros no Colégio Sinodal
Barão do Rio Branco, dubrando
Júlio Iglesias, sendo destaque nes-
se evento. *1992: Começou a can-
tar em entidades carentes e "dan-
do canjas" em apresentações de
artistas regionais; *1996: gravou
o CD demonstrativo "Peito Ma-
chucado", com canções próprias;
*1997 em São Paulo - Apresenta-
ção no Programa "In Concert" do
Maestro Rafael Righini, na Rede
Vida; *1998: Gravação do CD in-
dependente de Música Sacras,
com a participação especial de
Padre Antônio Maria, na faixa
"Mãe Admirável;  *2000: De volta
ao Rio Grande do Sul, até 2002 par-
ticipou de um grupo de Músicas

Giro de Noticias Cleide Show

Falando com um artista

CASA ILHA DA MADEIRA - SP
20/03/2022..... ARRAIAL MADEIRENSE
22/05/2022..... FESTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
03/07/2022..... ANIVERSÁRIO DA CASA ILHA DA MADEIRA

21/08/2022..... FESTA NOSSA SENHORA DO MONTE (PADROEIRA)
29/10/2022..... ARRAIAL MADEIRENSE (GRUPO FOLCLÓRICO)
20/11/2022..... FESTA DE SÃO MARTINHO
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Italianas; *2008: Apresentações de
MPB e Pop Rock em Santa Cruz
do Sul - RS, ao lado de Rafael Ko-
eher; *2016: Após uma sèrie de
apresentações, lançou o EP Mar-
celo Haar com 4 canções, obtendo
boa aceitação do público;   *2017
a 2019: Lançou várias canções que
estão disponíveis em todas as pla-
taformas digitais; *2020: Lançou a
canção "Foi Bom Enquanto Du-
rou", de Gerson Alves, conseguin-
do uma boa repercussão e aceita-
ção do público; *2021: Lançou
outras canções disponibilizadas
nas plataformas digitais. Tem apro-
ximadamente 300 canções com-
postas.  Sempre falando de um ar-
tista com Giro de Notícia com Clei-
de Show.

Vai Palestra ser Campeão!

Abu Dhadi já é casa de Palmeirense como se vê nosso particu-
lar amigo Ameriquinho Conselheiro do Palmeiras confiante em tra-
zer a Taça de Campeão Mundial. Sua euforia é enorme e boa sorte
meu parceiro. Hein e por quê?

     Missa em Ação de Graças realizada para abençoar e comemorar
os 70 anos de Fundação da Distrital Norte da ACSP no dia 31/01/2022,
celebrada pelo Padre José Roberto Abreu de Mattos; que transformou
o ato religioso em um momento muito especial, com pregação do
evangélio de forma elevada, levando-nos a uma reflexão de profundo
amor ao próximo e ao criador. A Assembleia Cristã contou com a pre-
sença de inúmeras autoridades de nossa região, que foram participar
da missa e homenagear a Distrital pelos grandes e valorosos serviços
prestados ao comércio e empresariado em geral na Zona Norte. Liga-
dos a ACSP contamos com a presença do vice-presidente Sr. João
Bico de Souza, representando nosso presidente Sr. Alfredo Cotait Neto.
Lembrando que o diretor superintendente Sr. Rui Manoel Freitas, com
muita competência ao lado de seus diretores, teve participação decisi-

 A comunidade agora conta  com uma nova quadra
A Praça Antônia Maturano Lago, na Vila Roque, distrito do

Imirim, zona norte da cidade, foi requalificada com recursos do
orçamento público (emenda parlamentar) destinados pelo meu man-
dato do Vereador Paulo Frange . A comunidade agora conta com
uma nova quadra para a prática de esportes e atividades físicas. O
piso foi reformado e o espaço ganhou alambrado e reforma da
arquibancada. Também frequentada por idosos, a praça recebeu
novo corrimão e reconstrução de parte da calçada.

 A modelo Nayara Cristina, 28 anos,
170 altura, olhos castanhos escuros, ca-
belos castanhos escuros natural de
Montes Claros, Minas Gerais, parabeni-
za o 27° Projeto Verão Sem Aids Valori-
zando a Vida, a declaração foi feita na
Marina de São Vicente no intervalo do
Concurso Futebol Litoral produzido pela
empresária Arisha Lunna.

 Gratidão um ato
de amor!

va para o brilhantismo da data comemorativa. Não poderíamos deixar
em hipótese alguma de agradecer os organizadores que não mediram
esforços desde o início até o final para que tudo saísse a contento.
Agradecimentos à: Antonio Carlos Chiaretto, Adir Vergilio, Jorge Cos-
ta e Thalita Lustosa, comissão organizadora e ao Sr. Brás Pereira –
jornalista diretor do Jornal São Paulo de Fato pela cobertura jornalística.

Após o Ato Religioso, houve comemoração cívica na Angusteria,
localizada à Rua Duarte Azevedo, 468 - Santana com farta degustação
de pratos, bebidas variadas e também com o tradicional bolo delicio-
so, alusivo a data, onde todos participaram em um ambiente amistoso
e descontraído. Parabéns a todos participantes, a ACSP, em especial a
aniversariante, Distrital Norte da ACSP, pelos 70 anos voltados ao
Empreendedorismo.

Dr. Vicente Derrico Neto realizou a reunião do CONSEG Casa Verde/Santana no dia 01/02/2022, com a
presença do delegado titular do 13º DP e do Comandante da 1ª Cia do 9º BPM/M, representantes da CET,
SPTrans, Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha e foi feita a apresentação do novo Subprefeito de Santana/
Tucuruvi: João dos Santos Neto. A próxima reunião do CONSEG será no dia 08 de março de 2022, às 20h na
Rua Santa Prisca, 122 - Casa Verde (EE Padre Manoel da Nobrega - Colégio Matão).

CONSEG Casa Verde/Santana em Ação!

Dra. Claudia Vianna - Sub-prefeitura Casa Verde, Vicente D'Errico Netto
Presidente do Conseg Casa Verde/Santana e Dr. Gilmar Pasquini

Contrera – Delegado Titular do 13º Distrito Policial

Os 70 anos da ACSP Distrital Norte comemorado em alto estiloOs 70 anos da ACSP Distrital Norte comemorado em alto estilo
Presença ilustre do vereador Paulo Frange




