
ANO XXII - Nº 708 - 18 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022

 O Imirim, tradicional bairro da Zona Norte Paulistana completa 189 anos, no dia 16 de maio de 2022.
A sessão solene será na Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha onde serão homenageados

 moradores e pessoas que fizeram a história do bairro. Aguardem..

Vem aí, o aniversário do Imirim!

Com obra abandonada, Rodoanel
Norte vira rota de rebanho em SP

O trecho norte do Rodoanel
Mário Covas, em São Paulo, que
tem obras paradas desde 2018,
virou área de lazer e agora é tam-
bém rota de rebanhos de animais,
conforme flagrante do Cidade
Alerta, da Record TV, na tarde
desta segunda-feira (14). Pelo
menos 20 animais eram conduzi-
dos pelo local até um bairro nas
imediações.  O local é usado
como rota de passagem informal
e para a prática de corridas, ci-
clismo e encontros de motociclis-
tas, entre outras atividades. As
pistas foram em boa parte cons-
truídas, mas estão abandonadas
desde 2018, quando a obra foi in-
terrompida. Não há fiscalização,
o que permite o livre acesso. O
Governo de São Paulo tenta mu-
dar essa realidade e concluir a
via, que será um importante re-
forço ao tráfego na capital. No
dia 28, o governo publicou o edi-
tal de licitação para as obras de
conclusão do trecho, que chegou
a ser previsto inicialmente para
2014, mas até hoje não ficou
pronto. Além de finalizar a obra,
a empresa vencedora precisará
corrigir problemas técnicos e re-
fazer parte da estrutura. O gover-
nador João Doria (PSDB) também
chegou a dar prazo para a entre-
ga da obra — 2023, que não de-
verá ser cumprido. O trecho será
concedido à iniciativa por 31
anos, com previsão de investi-
mentos de R$ 3 bilhões em São
Paulo, Guarulhos e Arujá.  O mo-
delo escolhido foi o de conces-
são patrocinada. O governo cus-
teará parte dos investimentos e
definirá o valor da tarifa de pedá-
gio a ser cobrado do usuário pela
concessionária. A empresa ven-

cedora também poderá explorar o
espaço com outros serviços e uso
de publicidade.

Entulho - O trecho norte do
Rodoanel está completamente
abandonado. As pistas e viadutos
que seriam uma alternativa à mar-
ginal Tietê viraram palco de des-
carte de entulho e abrigo para mo-
radores de rua. As partes mais lim-
pas são usadas por habitantes da
zona norte e de Guarulhos como
áreas de lazer. E no entorno o nú-
mero de invasões cresce a cada
dia.  A rodovia, de 44 km de exten-
são, é a maior obra de infraestru-
tura do estado e o último trecho
que falta para fechar o Rodoanel
da Grande São Paulo, já que os
demais já estão em funcionamen-
to. A obra é esperada não apenas
por ser uma alternativa à marginal
Tietê, mas por facilitar o acesso a
estradas e ao aeroporto de Guaru-
lhos.  A construção, orçada em
cerca de R$ 10 bilhões em valores

atualizados, começou já com
atraso em 2013. Ao longo dos
anos, denúncias de fraudes e
superfaturamento acompanha-
ram a obra. Funcionários da Der-
sa, empresa do governo de São
Paulo responsável pelo empre-
endimento, foram acusados de
fraude, e o ex-presidente da com-
panhia foi preso.

  Os canteiros começaram a
ser abandonados ainda na ges-
tão Geraldo Alckmin. Os primei-
ros trechos afetados foram os
que estavam a cargo das emprei-
teiras OAS e Mendes Júnior, que
acabaram denunciadas na Ope-
ração Lava Jato por fraudes na
Petrobras e entraram em recupe-
ração judicial. Os contratos fo-
ram rescindidos pelo Governo de
São Paulo. Em março deste ano,
os demais lotes foram abando-
nados, e a gestão João Doria
(PSDB) começou a estudar como
retomar a construção. Fonte: R7

Capital teve recorde de lançamentos
e vendas de imóveis em 2021

O mercado imobiliário da
cidade de São Paulo teve re-
corde de lançamentos e ven-
das de imóveis residenciais
em 2021, de acordo com le-
vantamento divulgado dia, 15,
pelo Sindicato da Habitação
(Secovi-SP).  Os lançamen-
tos em 2021 totalizaram 81,8
mil unidades em 2021, alta de
36% ante 2020. Em valores
de mercado, os lançamentos
representaram R$ 41,4 bi-
lhões, crescimento de 35% na
comparação anual.  Por sua
vez, as vendas de imóveis re-
sidenciais novos somaram
66,1 mil unidades em 2021,
alta de 29% na comparação
com 2020. Os apartamentos
comercializados movimenta-
ram R$ 30,7 bilhões, avanço
de 8%.  Com mais unidades
lançadas do que vendidas no
ano passado, o estoque de
unidades (na planta, em obras
e recém-construídas) teve um
aumento de 40,3%, chegando
a 65,8 mil, número que tam-
bém é um recorde para o
mercado imobiliário paulista-
no.  O economista-chefe do

Secovi-SP, Celso Petrucci,
atribuiu os recordes registra-
dos no ano passado à deman-
da saudável. As taxas de ju-

ros dos financiamentos imobi-
liários permaneceram abaixo
da média histórica ao longo de
boa parte do ano.

No dia 15/02 por volta das
13hs quem faz tratamento na Uni-
dade Hospital Brasilândia/Fregue-

Sugestão à Secretaria da Saúde e
à Coordenadoria de Saúde Norte

sia do Ó á Rua Rui de Moraes do
Apocalipse nº02,  aguardava até
2 horas para conseguir marcar

exames no setor de regulação
onde a demanda para atendimen-
to é maior e só tem 3 atendentes.
A Unidade Hospitalar também co-
nhecida como Rede Hora Certa
que atende bem e tem uma direto-
ria competente, deveria aumentar
o espaço e colocar pelo menos
mais dois servidores no balcão de
regulação, essa é a sugestão dos
moradores, de munícipes para
melhorar e agilizar o atendimento
no setor que mais toma todo o
tempo das pessoas.   Com a pala-
vra a Secretaria Municipal de
Saúde e a Coordenadoria  de Saú-
de Norte. Por: H. Deloste

Complexo Esportivo Campo de Marte
A diretoria da Associação dos Clubes Mantenedores do Complexo Esportivo de Lazer, Cultura e

Cidadania do Campo de Marte se reuniu   para o fortalecimento e tomada de decisões referente ao
Edital de Parceria Pública/Privada lançado em diário oficial pela prefeitura Municipal. Pág. 4

Foto: Reprodução/Eduardo Saraiva/A2IMG/Governo de SP
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Mudança

 Nossos governantes a fim de
apresentar serviço, mudam aquilo
que está certo, funcionando, com-
plicando a vida do munícipe. Em
tempos passados, notando algu-
ma irregularidade no funcionamen-
to dos semáforos que complica-
vam o trânsito, causava congesti-
onamento, o  cidadão ligava para
o telefone exclusivo da área que
era 1188. A CET ficava  logo a par
da irregularidade e uma equipe de
funcionários especializados, colo-
cava o semáforo em funcionamen-

to, acabando com o caos! Tudo
dentro dos conformes. A fim de
prestar serviço contrário, um ou
mais iluminados dos mandatári-
os, resolveu complicar o que fun-
cionava bem; para isso, eliminou
o telefone 1188 que atendia a
contento e e as reclamações pas-
saram a serem atendidas pelo
malfadado 156!! Esse número é
de difícil atendimento nem Jesus
consegue ser atendido! ligando
sobre qualquer irregularidade,
uma musiquinha chata é ouvida
e através de fita gravada o cida-
dão desanima e deixa  pra lá!
Caso o iluminado que prestou
esse desserviço seja identifica-
do e sendo político, cairá do bur-
ro caso queira se reeleger. Chum-
bo nele! Político deveria ser para
auxiliar a população, não pra
complicar. Tenho dito!

Tia Zulmira, observadora
das coisas erradas!

Gestão de risco e os
“digital influencers”

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

Vamos protestar contra  o
Projeto Lei nº 250/2020 da Alesp
- Assembléia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, de autoria
dos Deputados do
PT Partido dos Tra-
balhadores Paulo Fi-
orilo e José Améri-
co, que dispõe sobre
a instituição do Im-
posto de Transmis-
são causa mortis e
Doação de Quais-
quer Bens ou Direi-
tos (ITCMD) visan-
do atenuar os efeitos da pande-
mia do novo Coronavirus (Co-
vid 19) no âmbito do Estado de
São Paulo que tramita no Legis-
lativo Paullsta. O último anda-
mento foi em 04 de fevereiro
de 2022, publicado o ofício nº
1224/21, da Câmara Municipal
de Pompéia encaminhando có-
pia da Moção 57/21 manifestan-
do-se acerca do referido Proje-
to de Lei (DA pag.1). Desde 20
de junho de 2020 tem registra-
do os protestos contra esse au-
mento de tributo por parte de
várias manifestações sendo a 1º
(primeira) a da FACESP - Fe-
deração das Associação Comer-
ciais do Estado de São Paulo que
representa mais de 420 (quatro-
centas e vinte) Associações
Comerciais no Estado de São
Paulo; 2 º - Sra. Fátima Diniz
Castanheira - Advogada; 3 -
Câmara Municipal de Borbore-
ma; 4º - Câmara Municipal de
Ilha Comprida; 5º - Câmara
Muncipal de Ribeirão Preto; 6º
- Câmara Municipal de Oswal-
do Cruz; 7 º - Câmara Munici-
pal de São Carlos; 8º- Câmara
Municipal de Sorocaba; 9º -
Câmara Municipal de Batatais;
10º - Câmara Muncipal de Pre-
sidente Bernardes Moção de re-
púdio nº 02/2021 de autoria da
Vereadora Ivani Thill Barbosa do
Santos Lopes em 02 de feverei-
ro de 2021. A justificativa dos
Autores do Projeto de Lei não

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

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

Tel. cel. (011) 95116-4243.

Protesto contra o aumento do
ITCMD! Vamos protestar? Como?

Direito Ari Pereira

Tia Zulmira

Este ano teremos eleições
para Presidente da República: os
candidatos ainda não se manifes-
taram publicamente; estão estu-
dando o campo, para depois ini-
ciar suas promessas enganado-
ras. Se rememorarmos eleições
passadas em que vereadores,
deputados, senadores promete-
ram muito e realizaram quase
nada - a não ser em benefício pró-
prio - e quantos candidatos que
tentaram reeleição e foram chum-
bados, nessa eleição vários can-
didatos almejam o cargo de Pre-
sidente da República, logo inici-
arão nos órgãos de comunicação,
alardeando seus propósitos de
melhoria em todos os sentidos.
O eleitor vota na peça e o resulta-
do será falho, como sempre. Exem-
plo: vereador em suas promessas
alega que atenderá reclamos dos
eleitores, tomará providências etc.
Caso o cabra ganhe, jamais aten-
derá reclamos de munícipes, o te-
lefone fica fora do gancho! A ave-
nida Imirim tinha promessa de re-
ceber novo asfaltamento; ficou na
promessa. O eleitor só é reconhe-
cido na época eleitoral. Por aca-
so, algum morador do Imirim co-
nhece o vereador na ativa e que
recebeu votos na zona norte!
Quanto a outros promessões -
deputados, senadores etc., após

 Com a situação provocada
pela pandemia do novo corona-
vírus e, em função do distancia-
mento social determinado pelas
autoridades, muita gente passou
a usar as redes sociais, principal-
mente aquelas plataformas de
vídeo. De fato, o uso crescente
dessas mídias já era uma tendên-
cia identificada há algum tempo
pelos especialistas, mas que so-
freu uma repentina aceleração
pelo fato de as pessoas ficarem
mais tempo em suas casas e, em
decorrência, recorrerem com mai-
or frequência às redes sociais
para trabalhar, estudar, passar o
tempo ou identificar alguma opor-
tunidade de criar fama ou ganhar
dinheiro.  Tomando o devido cui-
dado para não generalizar, tem
gente com opinião sobre tudo, de
água de piscina a turbina de avião,
como diz uma amiga. As coisas
mais bizarras acontecem nas re-
des. O problema é que essas bi-
zarrices exercem influência muito
grande, às vezes desastrosas,
sobre o comportamento das pes-
soas e, especialmente, das crian-
ças. Está mais do que provado
que uma das maneiras de mani-
pular seguidores é através do
exemplo.  Vamos tomar dois ca-
sos: Neymar Jr aparece na TV
usando uma determinada marca
de desodorante. Por que uma
grande quantidade de pessoas
passa a usar aquela marca de de-
sodorante? Diferentes hipóteses
podem explicar esse fenômeno:  1.
Neymar Jr é bom no que faz (que
não necessariamente é o que ele
está promovendo!)?

2. Ele é uma pessoa que pas-
sa credibilidade? ou

3. As pessoas têm desejo de
se parecer com ele?

A mesma coisa se aplica com
o creme Cicatricure e a apresen-
tadora Marília Gabriela (tá lembra-
do?). Será que o produto é bom
mesmo a ponto de operar verda-
deiros milagres conforme a pro-
paganda? Será que a apresenta-
dora faz uso de fato? Há possí-
veis contra indicações ao seu uso

^

Conselho Tia Alzira

 Ao abrir as portas do abençoado terreiro da vovó Candinha, numa
manhã chuvosa, pensei: pelo andar da carruagem, hoje não terei clien-
tes! Ledo engano: eles estavam sob uma marquise, se abrigando con-
tra a chuva! O mais afoito foi dizendo:”Magnânima guru, viemos ao
abençoado terreiro a fim de pedir um trabalho para que as obras da
linha amarela do metrô seja abençoada, que seus engenheiros cuidem
melhor do trabalho do ‘tatuzão’ que, perdendo as estribeiras, ao esca-
var sob o rio Tietê, provocou desabamento em faixas da Castelo Bran-
co, causando um rolo sem tamanho!” Para atender o inusitado pedido,

Linha Amarela do Metrô
foi escalado o caboclo 9 flechas! “Zifios, o projeto da linha amarela do
metrô, ‘amarelou’ desde o começo! Demorou um tempão para iniciar,
começou, parou, depois de muito tempo recomeçou e recomeçou mal;
o tatuzão perdeu o controle, desbarrancou parte da rodovia, um en-
guiço danado. No momento, está ainda confuso o trânsito, mas até ao
final do ano, o tatuzão  deverá atravessar a parte em que o rio Tietê
predomina. Vá rezando e tenha fé! Os clientes saíram desanimados,
reclamando: obra demorada e acontece essa ca........!

Tia Alzira, presidente do terreiro da vovó Candinha

convence por estarmos cansa-
dos de ouvir as mesmas pro-
messas que esses recursos vão
ser aplicados na Saúde e Edu-

cação. Assim foi pro-
metido antes no Gover-
no de Fernando Henri-
que e o seu Ministro da
Saúde o emérito Médi-
co - Cirurgião e Profes-
sor Adib Jatene foi um
dos artifices da criação
da CPMF - Contribui-
ção Provisória sobre
Movimentação Finan-

ceira que levaria recursos a
Saúde Pública no País, mas,que
acabou sendo usado em outras
áreas menos no SUS. O DR.
Adib Jatene foi envolvido pelos
Políticos e a sua boa intenção
foi usada. Tanto é verdade que
depois de muitas oposições e
criticas combativas foi extinto.
Será que assistiremos esse fil-
me novamente, a  nossa memó-
ria está muito atenta, todo Go-
verno só quer aumentar a arre-
cadação para poder gastar
mais, não consegue diminuir a
despesa pública. Conclacamos
todos os leitores deste veículo
a nos unirmos e nos opormos
também a esse aumento de Im-
posto por ser a  carga tributá-
ria muito elevada neste País e
não confiamos que essa eleva-
ção do tributo será utilizado para
o fim que é alegado. Basta que
enviem para a redação do Jor-
nal, uma declaração. Sou con-
tra o aumento do ITCMD pre-
visto no Projeto de Lei nº 250/
2020 por não ter condições de
desembolsar mais dinheiro para
abastecer o Governo. Mencio-
ne o seu nome, número do seu
CPF, endereço e assine, enca-
minharemos para a ALESP e
protocolaremos.

indiscriminado, sem prescrição
por dermatologista?

Esses dois casos retratam
bem o fenômeno da manipulação
pela pressão dos grupos sociais,
forma bastante conhecida e mui-
to usada em propaganda para in-
fluenciar pessoas a consumir de-
terminados produtos ou serviços.
Há tempos assisti a uma reporta-
gem na TV sobre um casal jovem
com milhões de seguidores no
seu canal do youtube e que, sim-
plesmente, se divertiam gravan-
do vídeos em que submetiam a
própria filha a situações cons-
trangedoras. A matéria mobilizou
uma legião de pessoas, dividin-
do opiniões, a favor e contra o
casal, mas, apesar da reprovação,
ganharam projeção e, provavel-
mente, muito dinheiro uma vez
que seu canal era monetizado
pelo youtube. Levanto essa ques-
tão aqui para propor uma refle-
xão sobre o quadro que se apre-
senta de todo mundo ter opinião
sobre tudo, sem estudar, sem pes-
quisar e sem ter nenhuma refe-
rência ou embasamento científi-
co acerca do assunto. Vivemos
um tempo em que os valores es-
tão totalmente distorcidos. Pare-
ce que quanto mais superficial a
abordagem, melhor. Será que é o
melhor caminho?

Dependendo do caso é, tam-
bém,  perigoso e pode ter impac-
to na saúde, na educação e na
segurança das pessoas. Qual o
antídoto?  Estudar mais gestão
do risco. No meu programa de
mentoria em gestão empresarial
esse tema é tratado quando se
planeja por cenários. Quer saber
mais, entre em contato pelo meu
whatsapp. Esse e outros artigos
como esse podem ser encontra-
dos no meu instagram @vicente-
cavallari. Clica lá e me segue.

Ensinamento da semana:
“Nunca teste a profundidade

do rio com os dois pés”,
Warren Buffett

 94778-1027 Erivelton

eleitos desaparecem da mídia;
caso não seja eleito, desaparecem
também, aguardando novas elei-
ções para concorrer e novamente
perder. Aguardamos as eleições:
até lá, os promessões da ativa ou
querendo se arrumar, apresenta-
rão em suas palestras, muitos be-
nefícios ao povo brasileiro, que
nunca serão concretizados! O fil-
me é antigo!

Palmeiras perdeu a chance
de se tornar campeão do mundo!
Perdeu para o Chelster por 2x1.
Coringão com técnico interino
vai se firmando.

 Na capital paulista, segundo
pesquisas é o local em que mais ce-
lulares são roubados ou furtados.

Postos de combustíveis são
vistoriados pelas autoridades
competentes. Muitos foram fe-
chados. Motivo: bombas adultera-
das e combustíveis ‘batizados’.

Chuvas deram uma trégua. O
tempo firme voltou. Calor e sol
para todos!

Candidatos à Presidência da
República por enquanto, quietos,
mas as prévias apontam Lula
como provável vencedor.

 Muitas pessoas ao procurar
a defensoria pública logo desis-
tem do atendimento porque es-
tão exigindo o agendamento pelo
site e quem depende do atendi-
mento tem que apresentar um
monte de documentos para con-

Exigência dificulta
atendimento na Defensoria Pública

Uma Arena(Veja foto) de ci-
mento construída na Praça Victo-
rio Finzetto(Praça da Paz)que não
foi solicitada pela comunidade só
serve para tirar toda visibilidade
da Praça e servir como esconderi-
jo para desocupados e consumi-
dores de drogas. Na época a Co-
munidade juntamente com a As-
sociação do bairro solicitou ape-
nas o palco de cimento que foi

seguir agendar e
muitas vezes as pes-
soas não tem toda
documentação e de-
siste foi o que ocor-
reu com a idosa Iva-
nir de 66 Anos mora-
dora na Brasilândia e
Jaqueline Eustachio.
Já não basta a pan-
demia que  ajuda di-
ficultar o atendimen-
to agora também fi-

cam exigindo até o que não preci-
sa.  A Corregedoria Geral da Justi-
ça precisa tomar providencias
porque a Comunidade da perife-
ria que mais procura o serviço de-
siste do atendimento por causa
das dificuldades criadas.

A arena construída na Praça Victorio Finzetto
 (Praça da Paz) é um problema para os moradores

Na Rua Sena-
dor Feijo em frente
ao nº2485 no bairro
Jussara em Monga-
guá moradores re-
clamam de um ter-
reno baldio que
apesar de murado
não esta sendo
cuidado, esta cheio
de mato, lixo e água

suja parada com fóco de mosquito da Dengue, recentemente um carro
bateu e quebrou o muro como mostra a foto. Moradores solicitam
providencias da Prefeitura de Mongaguá para que o proprietário faça
limpeza no local para não ficar prejudicando a vizinhança.

Atenção Prefeitura de Mongaguá

construído na Praça junto ao muro
da EMEI Governador Lucas No-
gueira Garcez e a Arena veio de
brinde, a Comunidade pede que
seja mantido o palco de cimento e
a remoção da arena. Em 04/02/
2019 foi protocolado uma solici-
tação junto a Subprefeitura da
Freguesia/Brasilândia e até hoje
não teve nem resposta

.(Alex dos Santos)

 Juracy Silva de Oliveira
líder comunitário e Presiden-
te do Conselho Gestor do
CEU Jardim Paulistano (à es-
querda da foto),  dá  às boas
vindas ao novo gestor do
CEU Jardim Paulistano,
Evandro Fabrício Américo de
Campos (à direita da foto).
Estamos muito felizes em tê-
lo em nossa equipe.   Boa sor-
te e que você tenha sucesso
nesta nova etapa de sua vida.

Boas vindas ao novo gestor do CEU PAULISTANO

O pequeno grande cantor sertanejo Luigi Ferrari de 9 anos que é
destaque nos meios artísticos  pelo seu excelente trabalho através da
música, juntamente com outros artistas marcou presença na Ação
Cívica Cultural realizada na Praça da República, o evento organiza-
do pela Subprefeitura da SÉ ofereceu prestação de serviço a Popu-
lação e contou com a presença de várias autoridades, que legal a
Praça da República passou por revitalização, recebeu melhorias, nesta
foto destacamos Luigi Ferrari com o Subprefeito da SÉ Marcelo
Salles e os artistas que se apresentaram.

Melhorias para a população e
música na Praça da República
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  Aproveite o dia para fazer uma pescaria. Caso não pegue nenhum peixe,
pegue a mulher de seu amigo e quer pescaria melhor? Pense nisso!

 No trabalho, busque sua realização profissional como contrabandista!
Nada de dar murro em ponta de faca e marcar ponto em firma. Importe
cigarros paraguaios, monte uma distribuidora e pau na máquina!

 No setor profissional, está no caminho certo. Batalhe por aquilo que
sempre almeja! Deixe de pensar na vida dos outros e cuide da sua!

  O astral favorece  relações amorosas, com sucesso! Inscreva-se num
concurso para escolher, juntamente com sua namorada, o casal mais feio e
desajeitado do planeta! Vencerá na certa!

  Aproveite melhor seu tempo e assista as partidas de futebol do coringão,
agora com novo treinador; é o 10º que tenta fazer o time jogar bem e não consegue!

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

 Nunca tome decisões quando em dúvida! Tome ‘Decisões’ quando rece-
ber a visita da sogra, junto aos cunhados manguaceiros! ‘Decisões’ é marca de
cachaça mineira que tomando uma dose, coloca pra correr até aleijado.

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

  Seja otimista! Acredite e confie em políticos, mulher e colegas que recen-
temente saíram da penitenciária! São pessoas dignas de sua confiança e apenas
bons exemplos espalham!

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
 Mantenha calma, junto às pessoas em que convive no xilindró. Quando

escapar, na próxima ‘saidinha de natal’, retorne ao trabalho de estourar caixas
eletrônicos e boa sorte!

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro
 Há indícios contra sua pessoa sobre falta de responsabilidade profissional!

Chega atrasado diariamente e sai com os bolsos cheios de material de escritório.
Mude de vida! Seja um cabra honesto! Pense na família, no emprego!

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro
 Os astros enviam ótimas energias para sua carreira profissional. Nunca

perca a chance de ser feliz; portanto, fé em Deus e bola pra frente!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março
 Como excelente comerciante, use sua criatividade para aumentar seus ren-

dimentos. Mantenha em seu estabelecimento comercial, a propaganda engano-
sa, ‘compre três e leve dois’, caso o freguês dê bronca, mande-o às favas!

Mito da Caverna

O mito da caverna é
uma metáfora criada
por Platão, mas vale a
pena recordar. O mito
consiste na tentativa de
explicar a condição de
ignorância em que vi-
vem os seres humanos
e o que seria necessá-
rio para atingir o verdadeiro “mun-
do real”, baseado na razão acima
dos sentidos. Também conhecida
como Alegoria da Caverna ou Pa-
rábola da Caverna, esta história
está presente na “A República”
que discute, essencialmente, a te-
oria do conhecimento, linguagem
e educação para a construção de
um Estado ideal. O Mito da Ca-
verna é um dos textos filosóficos
mais debatidos e conhecidos, ser-
vindo de base para explicar o con-
ceito do senso comum em oposi-
ção ao que seria a definição do
senso crítico. Segundo o pensa-
mento platônico, que foi bastante
influenciado pelos ensinamentos
de Sócrates, o mundo sensível era
aquele experimentado a partir dos
sentidos, onde residia a falsa per-
cepção da realidade (hoje, inter-
net,  cinema, televisão, publicida-
de, tudo para nos vender essa fal-
sa necessidade); já o chamado
mundo inteligível era atingido ape-
nas através das ideias, ou seja, da
razão. O verdadeiro mundo só
conseguiria ser atingido quando
o indivíduo percebesse as coisas
ao seu redor a partir do pensa-
mento crítico e racional, dispen-
sando apenas o uso dos senti-
dos básicos. De acordo com a
história formulada por Platão,
existia um grupo de pessoas que
viviam numa grande caverna,
com seus braços, pernas e pes-
coços presos por correntes, for-
çando-os a fixarem-se unicamen-
te para a parede que ficava no
fundo da caverna. Atrás dessas
pessoas existia uma fogueira e
outros indivíduos que transpor-
tavam ao redor da luz do fogo
imagens de objetos e seres, que
tinham as suas sombras projeta-
das na parede da caverna, onde
os prisioneiros ficavam obser-
vando. Como estavam presos, os
prisioneiros podiam enxergar
apenas as sombras das imagens,
julgando serem aquelas proje-
ções a realidade. Certa vez, uma
das pessoas presas nesta caver-
na conseguiu se libertar das cor-
rentes e saiu para o mundo exteri-
or. A princípio, a luz do sol e a di-
versidade de cores e formas as-
sustou o ex-prisioneiro, fazendo-
o querer voltar para a caverna.

Destaque Henrique Veltman

Adir Vergilio

Horóscopo Kaidakama

Automobilismo  Claudir Pereira

 A Formula 1, apesar de politi-
camente entre seus dirigentes,
parecer voar em céu de brigadei-
ro, talvez desde
1980, nunca viveu
uma crise como
esta. O Campeonato
Mundial de Pilotos
e Construtores, vi-
nha acontecendo da
maneira como pre-
vista no regulamen-
to, sem maiores sur-
presas. Bastou uma
decisão equivocada
do Diretor de Provas
Michael Masi, para
tudo ficar com a credibilidade em
jogo. Em Abu Dhabi, com expec-
tativa do inglês Lewis Hamilton,
da Mercedes, conseguir o seu oi-
tavo título mundial ou o holandês
Max Verstappen, da Red Bull, o
seu primeiro, um acidente com
Nicholas Latifi, da Williams, dei-
xou tudo em aberto faltando cin-
co voltas para terminar. A bandei-
ra amarela foi acionada, o Safety
Car entrou e a prova teve o seu
desfecho mais polêmico. Caso ti-
vesse bandeira amarela, apenas
no local do acidente, para a retira-
da do monoposto avariado, em
virtude da colisão, tudo teria cor-
rido de maneira tranquila, para a
decisão do Mundial. Mas a deci-
são equivocada com a entrada do
Safety Car mudou radicalmente a
história da prova e do Mundial.
Este que já surgia com clareza em
favor do inglês foi mudado em fa-
vor do holandês, provocando po-

Formula 1, como uma decisão
equivocada, pode afetar o seu andamento

No entanto, com o
tempo, ele acabou por se
admirar com as inúmeras
novidades e descobertas
que fez. Assim, quis vol-
tar para a caverna e com-
partilhar com os outros
prisioneiros todas as in-
formações e experiências

que existiam no mundo exterior.
Deu merda, como diria o Ma-

cron. As pessoas que estavam na
caverna não acreditaram naquilo
que o ex-prisioneiro contava e
chamaram-no de louco. Para evi-
tar que suas ideias atraíssem ou-
tras pessoas para os “perigos da
insanidade”, os prisioneiros ma-
taram o fugitivo. Para Platão, a
caverna simbolizava o mundo
onde todos os seres humanos vi-
vem, enquanto que as correntes
significam a ignorância que pren-
dem os povos, que pode ser re-
presentada pelas crenças, cultu-
ras e outras informações de sen-
so comum que são absorvidas ao
longo da vida. As pessoas ficam
presas a estas ideias pré-estabe-
lecidas e não buscam um sentido
racional para determinadas coi-
sas, evitando a “dificuldade” do
pensar e refletir, preferindo con-
tentar-se apenas com as informa-
ções que lhe foram oferecidas por
outras pessoas (ou outros meios)
O indivíduo que consegue se “li-
bertar das correntes” e vivenciar
o mundo exterior é aquele que vai
além do pensamento comum, criti-
cando e questionando a sua reali-
dade.

Assim como aconteceu com o
mestre de Platão, Sócrates foi
morto pelos atenienses devido
aos seus pensamentos filosóficos
que provocavam uma desestabi-
lização no “pensamento comum”,
ele foi morto para evitar a disse-
minação de ideias “revolucioná-
rias”.

O Mito da Caverna mantém-
se muito contemporâneo nas di-
versas sociedades ao redor do
mundo, que preferem permanecer
alheios ao pensamento crítico
(seja por preguiça ou falta de in-
teresse) e aceitar as ideias e con-
ceitos que são impostos por um
grupo dominante, por exemplo.

Tempos atrás, vi uma entre-
vista do Saramago a esse respei-
to e fiquei bastante impressiona-
do. Razão pela qual fui buscar o
meu exemplar do livro de Platão e
me atrevi a escrever esse texto –
que como tantos outros, vai dor-
mir nos escaninhos da internet...

hbveltman@gmail.com

lêmicas entre integrantes da cate-
goria, colocando em dúvida a lisu-
ra do Campeonato. Conforme es-
crito anteriormente desde 1980,

com a briga política en-
tre a F.I.S.A. (Federação
Internacional de Auto-
mobilismo Esportivo) e
a F.O.C.A. (Associação
de Construtores de For-
mula 1), entidades diri-
gidas respectivamente
por Jean-Marie Balestre
e Bernie Ecclestone, na
época também dono da
Brabham. Chegaram a
cogitar para o ano se-

guinte, um Campeonato F.I.S.A. e
outro F.O.C.A. tamanha a disputa
política entre as duas entidades.
As entidades acabaram entrando
em acordo, com a F.I.S.A. cuidan-
do das regras desportivas e a
F.O.C.A. da parte comercial. E a paz
foi restabelecida na categoria. Mas
desta vez falaram em até anulação
da decisão do Campeonato de Pi-
lotos de 2021, aposentadoria do
inglês, em virtude de seu silêncio
durante o inverno, colocando em
dúvida a credibilidade do certame
ao longo de seus mais de setenta
anos de existência. Finalmente a
presença do Hamilton, a mais es-
perada durante o inverno, acabou
acontecendo durante as ativida-
des de pré-temporada, restando-
nos aguardar os resultados das in-
vestigações solicitadas pelo recém
empossado Presidente da Fede-
ração Internacional do Automó-
vel Muhammad Ben Sulayem.

A palavra médium vem de
medianeiro e significa intermedi-
ário. Em nosso entendimento va-
mos mais longe afirmando que o
médium é o interprete dos Espíri-
tos, o tradutor, o representante
dos pensamentos dos invisíveis,
enfim, a ponte de ligação do mun-
do físico com o mundo espiritual.
Esta percepção existe desde que
o humano se conscientizou de
sua humanidade, isto é, desde
que ele adquiriu consciência de
si mesmo. Assim sendo pode-se
afirmar que a mediunidade está
presente desde esta época. Pito-
nisas, oráculos, xamãs, pajés (al-
guns misturam pajés com feiticei-
ros ou como médicos da tribo e
não é nada disso. Pode-se dizer
que o pajé é o médico da alma, o
raizeiro o curandeiro do corpo e
o feiticeiro como o bruxo da co-
munidade), videntes, profetas
entre outras nomenclaturas eram
médiuns. Muitos confundem me-
diunidade com paranormalidade.
Todo médium é paranormal, mas
nem todo paranormal é médium
porque o médium depende da
atuação dos Espíritos e o outro é
originado pela ação da psique
(alma) com a interferência ou não
dos seres espirituais.    Os dois
mundos, o físico e o espiritual,
interpenetram-se, não havendo

Reflexão Ibrahim Issa Abduch

 MEDIUNIDADE 1/2
fronteiras definidoras, o que per-
mite o intercambio constante en-
tre seus habitantes e nos dois
assuntos, a Lei Natural (divina)
age automaticamente dando a
cada um o merecimento adquiri-
do, corroborando as palavras do
Cristo quando afirmou que a cada
um será dado conforme suas
obras (o que se planta, se colhe).

 A intuição, a imaginação e a
inspiração são mediunidades que
fazem parte do nosso dia-a-dia.
Acontece que quanto mais nos
aproximamos do primitivismo, mais
escravizados somos pelos instin-
tos. Isto explica as barbáries e sel-
vagerias praticadas por aqueles
que ainda não alcançaram a fase
hominal e mantem constantes
contatos com mentes animaliza-
das. Anestesiados na matéria, os
encarnados se deixam empolgar
por atitudes e comportamentos
mundanos da mesma faixa vibra-
tória que irradiam, pois a Lei de
Afinidade (os iguais se atraem) os
alcançam tornando-os infelizes.
A mediunidade não é exclusivida-
de do Espiritismo. Ela está presen-
te em todas as religiões do mun-
do mesmo que seja com outros
nomes. Carismas e dons são al-
guns sinônimos utilizados para
explicar as manifestações espíri-
tas mesmo que a religião não seja
espiritista. Foi a estrutura arcaica
de cultos e sacramentos constru-
ídos em torno do paganismo, sa-
bidamente aproveitados para a
conquista de adeptos através das
manifestações ocultas, absorven-
do rituais e dogmas misteriosos e
revelados somente para alguns
iniciados por interesse de mani-
pulação de consciências e assim
adquirir poder sobre os fiéis. A
Verdade é universal, é igual em
todo o universo, a nossa verdade
é que é interpretativa

(A BANCA DO LIVRO ESPÍRITA)
Visite-nos: Av. Itaberaba em frente ao 341,  no muro do cemitério
da Freguesia do Ó -   Fale conosco: 11-97020.1055 / 11-2841.9061 e

Ibraduch@hotmail.com  -  Conheça nossos pensamentos:
www.bancanovaluz.blogspot.com.br

Curiosidade

 O condutor manterá acesos
os faróis do veículo, utilizando
luz baixa durante a noite e duran-
te o dia nos túneis providos de
iluminação pública.  Nas vias não
iluminadas, o condutor deve usar
luz alta, exceto ao cruzar com ou-
tro veículo ou ao segui-lo.  A tro-
ca de luz baixa e alta, de forma
intermitente e por curto período
de tempo, com o objetivo de ad-
vertir outros motoristas, só po-
derá ser utilizada para indicar a

ADIR VERGILIO ESPECIALISTA
EM TRÂNSITO

WHATSAPP (11) 9.9958-4775

O uso de luzes em veículo obedecerá
 às seguintes determinações

intensão de ultrapassar o veículo
que segue à frente ou para indi-
car a existência de risco à segu-
rança para os veículos que circu-
lam no sentido contrário.

 Condutor manterá acesas
pelo menos as luzes de posição
do veículo quando sob chuva for-
te, neblina ou cerração.  Condu-
tor utilizará o pisca-alerta nas se-
guintes situações:  Em imobiliza-
ções ou situações de emergência,
sempre que for necessária a imo-
bilização temporária de um veícu-
lo no leito viário, em situação de
emergência, deverá ser providen-
ciada a imediata sinalização de
advertência, na forma estabeleci-
da pelo CONTRAN.  Quando a
regulamentação da via assim de-
terminar.  Durante a noite, em cir-
culação, o condutor manterá ace-
sa a luz de placa.  O condutor
manterá acesas, à noite, as luzes
de posição quando o veículo es-
tiver parado para fins de embar-
que ou desembarque de passa-
geiros e carga ou descarga de
mercadorias.  1° Os veículos de
transporte coletivo de passagei-
ros, quando circularem em faixas

ou pistas a eles destinadas, e as
motocicletas, motonetas e ciclo-
motores deverão utilizar-se de
farol de luz baixa durante o dia e à
noite. (Redação dada pela Lei n°
14.071, de 2020) (Vigência).  2° Os
veículos que não dispuserem de
luzes de rodagem diurna deverão
manter acesos os faróis nas ro-
dovias de pista simples situadas
fora dos perímetros urbanos,
mesmo durante o dia. (Incluído
pela Lei n° 14.071, de 2020)(Vigên-
cia).  O condutor de veículo só
poderá fazer uso de buzina, des-
de que em toque breve, nas se-

guintes situações:  Para fazer as
advertências necessárias a fim de
evitar acidentes.  Fora das áreas
urbanas, quando for convenien-
te advertir um condutor sobre o
qual se tem o propósito de ultra-
passar.  Com relação às paradas,
imobilizações, estacionamentos e
operações de carga e descarga.
Sempre que for necessária, a imo-
bilização temporária de um veícu-
lo no leito viário, em, situação de
emergência, deverá ser providen-
ciada e imediata sinalização de ad-
vertência, na forma estabelecida
pelo CONTRAN.

O sorriso a alegria e o seu jeito carinhoso vão ficar pra sem-
pre em nossos corações. “Sua partida ainda dói muito na famí-
lia Nab Brasilândia, parentes e amigos. Mas todos sabemos
que foi a vontade de Deus para determinar a sua passagem.
Missão cumprida Alessandra. “Siga em paz e até um dia.

Alessandra é mais uma
estrelinha no céu !

LUTO
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Jorge Sabino da Silva: Sinval
Evaldo Sabino da Silva, Sabino.
Esta formação foi criada em 2009,
mais precisamente no dia 03/10/
2009, eramos irmãos de pai e mãe,
Sinval teve outras 3 formações.
Até que mais tarde me tornei o
Sinval da Dupla Sinval e Sabino,
gravamos em 2009 o primeiro cd.
Através deste trabalho bem regi-
onalizado de regravações conti-
nuamos na batalha. Vendemos
mais de 5.000 cópias ráe em 2012
gravamos o trabalho que definiu
o propósito da dupla com15 mú-
sicas. Profissionalmente com aú-
dios de boa qualidade gravamos
4 músicas e 11 músicas inéditas.
Este projeto continua sendo o me-
lhor trabalho da dupla, em 2017
gravamos outro trabalho. Também
com músicas regravadas mais não
foi com tão sucesso. Igual o tra-
balho de 2012, em 2019. Fomos
convidados para participar do
projeto cantor pela paz pelo nos-
so amigo Ferreirinha Produções
que na época estava trabalhando
nosso trabalho na 3 plataformas

Giro de Noticias Cleide Show

O lado oculto do 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

www.casailhadamadeira.com.br
Rua: Casa Ilha da Madeira, 214 - Vila Amália - Fones:  2231-0922    - 2231-8818  - WhatsApp: (11) 99347-5123

CASA ILHA DA MADEIRA - SP

Ricardo Granja,
o aniversariante do mês!

Registramos neste dia 17,
o aniversário do ilustre Ricar-
do Granja, Empresário, Admi-
nistrador de Empresas, Eco-
nomista, Brasileiro e Paulista-
no. Foi Prefeito com dedica-
ção da Regional do Butantã,
Superintendente da Associa-
ção Comercial de São Paulo
da Distrital Pinheiros e da
Distrital Sudoeste com abran-
gência nos bairros: Butantã,
Morumbi, Vila Sônia, Rio Pe-
queno, Raposo Tavares e Ja-
guaré. Exerceu a Superinten-
dência da CONAB-SP - Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento, Diretor  de Planeja-
mento e Gestão Empresarial

da PRODAM - CIA de Pro-
cessamento de Dados do Mu-
nicípio.

Diretor de Relações Insti-
tucionais e de Comunicação do
SPFC - São Paulo Futebol Clu-
be além de atuar em diversos
Conselhos Deliberativos de
Entidades Públicas e Privadas.

Recebeu valiosos títulos e
homenagens em reconheci-
mento ao trabalho e dedicação
à sociedade, ao terceiro setor
e o cumprimento de Nicolau
Helito Filho, Diretor e Conse-
lheiro da Distrital Lapa da As-
sociação Comercial de São
Paulo pelo seu aniversário.
Parabéns!.

O Imirim ama-
nheceu mais alegre
no domingo do dia
13 de fevereiro, a
razão desta felicida-
de foi a comemora-
ção dos 30 anos de
nosso páraco da
Igreja São Roque do
Imirim. A missa foi
o ponto alto e de
muitas emoções, pa-
roquianos onde o sa-
cerdote passou vie-
ram prestigiar este
evento especial que
será lembrado por
todos. Parabéns a
Denise, Rodney e
equipe que presente-
aram os paroquianos

por este acontecimento marcante. Após a Missa foi oferecido
aos presentes um delicioso almoço com direito a bolo ao aniver-
sariante ilustre. Parabéns Padre Chapron o Imirim agradece de
tê-lo como Pároco da Igreja de São Roque. Hein e por quê?

Padre José Chapron comemora
30 anos de vida sacerdotal em alto estilo!

A diretoria da Associação
dos Clubes Mantenedores do
Complexo Esportivo de Lazer,
Cultura e Cidadania do Cam-
po de Marte se reuniu   para o
fortalecimento e tomada de
decisões referente ao Edital de
Parceria Pública/Privada lan-
çado em diário oficial pela pre-
feitura Municipal. O Edital é
um chamamento de pessoa fí-
sica ou grupo empresarial que

Complexo Esportivo Campo de Marte
tenha interesse na exploração
do serviço de bares e restau-
rantes, espaço para eventos,
Museu Aero-Espacial, estaci-
onamento e parque público.
Este mega empreendimento
será construído na área ocu-
pada pelos clubes de futebol
representados pela associação
mantenedora do Complexo
Esportivo Campo de Marte:
SADE - PITANGUEIRA -
PAULISTA - BARUEL -
CRUZ DA ESPERANÇA

 Estamos iniciando uma
nova luta  que envolverá nego-
ciações com várias esferas do
poder público municipal. Con-
tamos com a colaboração de
todos os coletivos do futebol de
várzea visando a resistência
como esporte comunitário, la-
zer, cultura e cidadania.

 Vamos lutar muito pela nossa permanência neste
espaço que ocupamos legalmente há 60 anos

 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

Edson Rodrigues de Sena da
Sade e Otacilio Ribeiro

Inicio a minha co-
luna comentando a po-
lêmica em torno do in-
teresse do Grupo Síl-
vio Santos em cons-
truir um projeto imo-
biliário no terreno do
parque do Rio Bixiga,
em São Paulo.

A Justiça proibiu a
Prefeitura de autorizar
a construção, sob pena
de multa diária de 5 mi
à empresa Residencia
Bela Vista e desfazimento imedia-
to das obras. Em razão dessa de-
terminação, o Grupo Sílvio San-
tos recorreu.

A informação foi confirmada
pela imprensa que afirmou que a
sentença foi publicada em 31 de
dezembro de 2021, assinada pela
Juíza Paula Micheletto Cometti.
A referida determinação foi dis-
tribuída para as partes envolvidas.

Esse terreno vive um imbró-
glio há mais de 40 anos. Isso por-
que, desde 1090, o local é centro
de uma disputa, envolvendo o
Teatro Oficina, seu diretor Zé Cel-
so, movimentos populares e o
Grupo Sílvio Santos.

A empresa do dono do SBT en-
tão, pretendia construir ali três
torres de até cem metros de altu-
ra. O projeto previa mil aparta-
mentos, com mil vagas de gara-
gem e andares de subsolo que po-
deriam atingir o rio que corre em-
baixo do terreno.

 Por esse motivo
então, a juíza fez a proi-
bição. Ela alegou que as
torres poderiam causar
danos ambientais e da-
nos ao patrimônio his-
tórico, cultural e arqui-
tetônico, causando
grande prejuízo a histó-
ria do Bixiga.

Diante da existên-
cia de áreas tombadas
como: Bairro do Bixi-
ga, O Castelinho da

Brigadeiro, O Teatro Oficina, O
Teatro Brasileiro de Comédia, A
Casa da Dona Yayá, Escola Pri-
mavera de Letras e Arcos da Rua
Jandaia.

Em outra época, o projeto do
Grupo Sílvio Santos até chegou a
ser aprovado pelos três orgãos de
patrimônio: Condephaat, Conselho
da Defesa Histórica, Arqueológico,
Artístico e Turístico Cultural e Am-
biental da cidade de São Paulo.

Em 2017, o Teatro Oficina
acionou o Ministério Público Fe-
deral (MPF) para tentar prote-
ger o prédio e seu entorno, onde
Sílvio Santos quer construir três
torres residenciais de 100 me-
tros de altura cada uma. Porém
a decisão ocorreu dias depois do
Grupo de atores  do Oficina se
manifestar contra a ideia do dono
do SBT.

Frase Final:  O Reconheci-
mento faz parte do comportamen-
to de cada um.

digitais e nesta ocasião grava-
mos. A melodia composta por
Sinval a música, 'Paixão Bandida'
que nos levou para as platafor-
mas digitais da Fluve Som Livre
e gravadora Festa Miusek em São
Paulo onde estamos até hoje. No
ano passado a dupla teve uma
perda muito grande, que foi o fa-
lecimento  do saudoso Sabino,
foi um golpe muito dolorido para
Sinval além de ser seu parceiro
na música e profissão era irmão
muito ligado um do outro, Sabi-
no faleceu no dia 24 de fevereiro
2021 na cidade de Unaí, MG, e o
Sinval ficou muito mal, foram 21
dias de Hospital que o deixou
muito debilitado perdeu 17 kg.
Mais hoje, Sinval continua o tra-
balho com outro parceiro de Cui-
abá, Mato Grosso.  Foi através
da produtora Luciana Matheus
proprietária da LM Produções
Artísticas de Guaratuba Santa
Catarina a dupla está preparan-
do músicas novas que vai ser lan-
çadas brevemente.

Contatos para Show
Cleide Vasconcelos
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